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 عنوان شغل
مذرک و رشته 

 تحصیلی
 سابقه کارمورد نیاز های الزم تخصص و مهارت

 کارشناس فراینذ 1

هٌْذسی 

 /هىاًیهشیوی

 لیساًس یا باالتر

  شاهل  ،تْیِ هذارن هٌْذسی فرایٌذدر دارای تجربِ ٍ هْارت BFD,PFD,PID، ... ٍ دیتاشیت 

  ِساختار ارتباط با دیگر ٍاحذّای هٌْذسیتسلط بر هراحل طراحی ٍ تْیِ هذارن هربَط ٍ 

  شبیِ سازیی فرایٌذیتسلط بر ًرم افسارّای طراحی ٍ  

 دارای سابمِ در ٍاحذ هٌْذسی شروتْایEPC یا هشاٍرُ حَزُ ًفت، گاز، پترٍشیوی 

 سال 7حذالل 

سال سابمِ وار  5حذالل 

در ٍاحذ هٌْذسی 

  EPCشروت ّای 

گاز ٍ حَزُ ًفت، 

 پترٍشیوی 

 کارشناس فراینذ 2

هٌْذسی 

شیوی/هىاًیه 

/آب 

ٍفاضالب/لیساًس 

 یا باالتر

 ی آب ٍ فاضالبتسلط بر فرایٌذّا 

  شاهل  ،تْیِ هذارن هٌْذسی فرایٌذدر دارای تجربِ ٍ هْارت BFD,PFD,PID، ... ٍ دیتاشیت 

  ِساختار ارتباط با دیگر ٍاحذّای هٌْذسیتسلط بر هراحل طراحی ٍ تْیِ هذارن هربَط ٍ 

  شبیِ سازیی فرایٌذیتسلط بر ًرم افسارّای طراحی ٍ  

 دارای سابمِ در ٍاحذ هٌْذسی شروتْایEPC  

 سال 5حذالل 

سال سابمِ وار  5حذالل 

در ٍاحذ هٌْذسی 

  EPCشروت ّای 

گاز ٍ حَزُ ًفت، 

 پترٍشیوی

 کارشناس فراینذ 3

هٌْذسی 

 /هىاًیهشیوی

 لیساًس یا باالتر

  ٍاحذ فرایٌذّا ٍ تجْیسات  آشٌایی باASU 

  شاهل  ،تْیِ هذارن هٌْذسی فرایٌذدر دارای تجربِ ٍ هْارت BFD,PFD,PID، ... ٍ دیتاشیت 

  ِساختار ارتباط با دیگر ٍاحذّای هٌْذسیتسلط بر هراحل طراحی ٍ تْیِ هذارن هربَط ٍ 

  شبیِ سازیی فرایٌذیتسلط بر ًرم افسارّای طراحی ٍ  

 دارای سابمِ در ٍاحذ هٌْذسی شروتْایEPC یا هشاٍرُ حَزُ ًفت، گاز، پترٍشیوی 

 سال 5حذالل 

سال سابمِ وار  5حذالل 

در ٍاحذ هٌْذسی 

  EPCشروت ّای 

گاز ٍ حَزُ ًفت، 

 پترٍشیوی

 کارشناس ابسار دقیق و کنترل 4
هٌْذسی برق، 

 لیساًس یا باالتر

  دٍ تا ّفت سال تجربِ واری هفیذ ٍ هرتبط در حَزُ هٌْذسی ابساردلیك ٍ وٌترل صٌایع ًفت، گاز، پترٍشیوی، صٌایع

 هعذًی ٍ حَزُ ّای هشابِ

 تجربِ ٍ تسلط وافی در طراحی ٍ هٌْذسی هفَْهی، پایِ، تفصیلی ٍ خریذ 

  ابساردلیكتسلط وافی در تْیِ طیف لابل لبَلی از هذارن هٌْذسی 

 تسلط وافی در تْیِ طیف لابل لبَلی از هذارن هٌْذسی سیستوْای وٌترل 

 تجربِ وافی در فعالیتْای هٌْذسی خریذ ابساردلیك 

 تجربِ وافی در فعالیتْای هٌْذسی خریذ سیستوْای وٌترلی 

 داًش ٍ هْارت بىارگیری استاًذاردّای هرتبط 

 یتجربِ ٍ هْارت در بىارگیری ًرم افسارّای تخصص 

 تَاًایی بىارگیری هتَى فٌی، تْیِ هذارن ٍ گسارشات ٍ هىاتبِ بِ زباى اًگلیسی 

 تَاًایی بىارگیری واهپیَتر ٍ ًرم افسارّای عوَهی 

 سال 3حذالل 

سابمِ هفیذ ٍ واهال 

هرتبط فعالیت هٌْذسی 

در شروتْا ٍ پرٍشُ ّای 

EPC  ،گاز ٍ حَزُ ًفت

 پترٍشیوی 

 



 کنترلکارشناس ابسار دقیق و  5
هٌْذسی برق، 

 لیساًس یا باالتر

 فارغ التحصیل جذیذ هٌْذسی برق 

 وٌترل سیستوْای ٍ ابساردلیك  عاللوٌذ بِ حَزُ طراحی ٍ هٌْذسی هفَْهی، پایِ، تفصیلی ٍ خریذ 

 تَاًایی بىارگیری هتَى فٌی، تْیِ هذارن ٍ گسارشات ٍ هىاتبِ بِ زباى اًگلیسی 

  افسارّای عوَهیتَاًایی بىارگیری واهپیَتر ٍ ًرم 

 عذم اشتغال بِ تحصیل 

 آلایاى( عذم اشتغال بِ سربازی( 

- 
آلایاى دارای وارت پایاى 

 خذهت یا هعافیت

6 
کارشناس مکانیک       

 )تجهیسات فیکس(

هٌْذسی 

هىاًیه، لیساًس 

 یا باالتر

بررسی ٍ  فیىس، اًتخاب تجْیسات فیىس ٍ پىیج،آشٌائی واهل با تجْیسات فیىس، تَاًایی تْیِ دیتا شیت ٍ اًجام هحاسبات تجْیسات 

 ٍ تخصصی هرتبطًرم افسارّای عوَهی  تسلط بر تْیِ اسٌاد هٌْذسی خریذ،

 

 سال 3حذالل 
سابمِ وار در ٍاحذ 

ّای  هٌْذسی شروت
EPC 

 کارشناس مکانیک        7

هٌْذسی 

هىاًیه، لیساًس 

 یا فَق لیساًس

 - دٍلتی برترّای  التحصیل داًشگاُ فارغ
آلایاى دارای وارت پایاى 

 خذهت یا هعافیت

8 
کارشناس مکانیک       

 )تجهیسات دوار(

هٌْذسی 

هىاًیه، لیساًس 

 یا باالتر

بررسی ٍ  ،دٍاراًتخاب تجْیسات سایسیٌگ ٍ ، دٍار، تَاًایی تْیِ دیتا شیت ٍ اًجام هحاسبات تجْیسات دٍارآشٌائی واهل با تجْیسات 

 ٍ تخصصی هرتبطًرم افسارّای عوَهی  تسلط بر تْیِ اسٌاد هٌْذسی خریذ،

 

 سال 5حذالل 
سابمِ وار در ٍاحذ 

ّای  هٌْذسی شروت
EPC 

 کارشناس پایپینگ 9
هٌْذس هىاًیه 

 یا شیوی

 ییآشٌا ( : الزم با هراجع ٍ استاًذاردّا شاهلAPI,ASME,ANSI,DIN,IPS …) 

 ِسِ بعذی  ّا ٍ هذل داًش طراحی ٍ آشٌایی با تىٌیىْا، ابسارّا ٍ اصَل طراحی در تْیِ ًمش 

 افسارّای  تسلط بر  ًرم PDMS ِ هاشٍل (Design ،Iso Draftِ ،Draft ٍ )Navis Work  ٍAuto CAD. 

  ل هاشٍ آشٌایی باترجیحاPDMS Catalogue . 

  آشٌایی با هذرنPMS شٌاخت الالم پایپیٌگ ٍ تَاًایی  وٌترل ٍ بررسی وردى هذارن سازًذگاى ٍ 

 شٌاخت هذارن ٍ ًمشِ ّای بخش پایپیٌگ در پرٍشُ ّا 

 سال 10تا  3
سابمِ وار در ٍاحذ 

ّای  هٌْذسی شروت
EPC 

 نقشه کش پایپینگ 10
دیبلن / فَق 

 دیبلن یا لیساًس

 ِسِ بعذی  ّا ٍ هذل آشٌایی با تىٌیىْا ٍ ابسارّا در تْیِ ًمش 

 افسارّای  آشٌایی با  ًرم PDMS ِ هاشٍل (Design ،Iso Draftِ ،Draft ٍ  )Auto CAD. 

 شٌاخت هذارن ٍ ًمشِ ّای بخش پایپیٌگ در پرٍشُ ّا 

 سال 10تا  3
سابمِ وار در ٍاحذ 

ّای  هٌْذسی شروت
EPC 



 

 کارشناس سازه 11
هٌْذسی عوراى، 

 لیساًس یا باالتر

 صٌعتی تسلط در طراحی سازُ ّای بتٌی ٍ فَالدی 

 تسلط بر آییي ًاهِ، وذ ٍ استاًذاردّای هرتبط 

 تسلط بر ًرم افسارّای تحلیل ٍ  طراحی 

 دارای سابمِ در ٍاحذ هٌْذسی شروتْایEPC حَزُ ًفت، گاز، پترٍشیوی 

 سال 5حذالل 
سابمِ وار در ٍاحذ 

ّای  هٌْذسی شروت
EPC 

 نقشه کش سازه 12
فَق دیبلن یا 

 لیساًس هرتبط

 ِّای صٌعتی ٍ استاًذاردّای هرتبط وشی سازُ هسلط بر ًمش 

  وشی ًرم افسارّای ًمشِهسلط بر 

 دارای سابمِ در ٍاحذ هٌْذسی شروتْایEPC حَزُ ًفت، گاز، پترٍشیوی 

 سال7

سابمِ وار حتوا هرتبط 

با سازُ ّای صٌعتی در 

حَزُ   EPCّای  شروت

 گاز ٍ پترٍشیویًفت، 

 کارشناس برق 13
هٌْذسی برق، 

 لیساًس یا باالتر

  پایِ ٍ تفصیلیدارای تجربِ ٍ هْارت در تْیِ هذارن هٌْذسی 

 آشٌایی در طراحی تابلَّای برق فشار هتَسط ٍ ضعیف، سیستوْای ارتیٌگ، الیتیٌگ، الیتٌیٌگ، وابل 

 آشٌایی در هٌْذسی خریذ ٍ تْیِ ٍ بررسی اسٌاد هرتبط 

  شبیِ سازی تسلط بر ًرم افسارّای طراحی ٍ 

 ٌْذسی شروتْایدارای سابمِ در ٍاحذ هEPC یا هشاٍرُ حَزُ ًفت، گاز، پترٍشیوی 

 سال 5
سابمِ وار در ٍاحذ 

ّای  هٌْذسی شروت
EPC  


