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 3انی : هتیمی سه نفره(                              کد ج ساخت وتولید )
 بزار وااين رشته، طراحي و توليد مجموعه تجهيزات را پوشش مي دهد . دانش تئوري طراحي صنعتي ، ماشين 

ساخته ه مسابق در طي وندين ماه قبل از مسابقات اعالم مکاترونيک در اين رشته مورد نياز است. مشخصات پروژه چ

ه صورت بمسابقات  پروژه در حين انجامز به پروژه اضافه شده و يک تکليف جديد نينيز . در ابتداي مسابقه  شود مي

 .  مي گرددجامع تکميل و ارائه 

 4: یکدجهان       ک   یمکاترون
 ينولوژست . تکاوتر بوجود آمده يو کامپک يک، الکترونيرشته مکان ق سهياست که از تلف يان رشته ايک ميمکاترون

ه ن رشتيان يرد چرا که متخصصيگ يمورد بحث قرار م يتيريمد ي، اغلب در حوزه هاع جهان يک در صنايمکاترون

 ينعتجموعه صک ميتوانند  يح ميمات صحيبا تصمجه يستم در سه رشته مذکور را دارند. در نتيقدرت درک عملکرد س

ت و االيس در حوزه يصنعت يندهايک، فرايمانند روبوت يگريکنند. علوم د يابيب ي، کنترل و ع ينه سازيرا به

 ک هستند .ياز علم مکاترون يير مجموعه هايز زين يون صنعتياتوماس

  5: یک                                     کد جهانیمکان یمهندس یطراح
تي مي يه بر دانش فني و مهندسي و تخصصي در زمينه طراحي و نقشه کشي صنعطراحان مهندسي مکانيک با تک

م افزار از نر توانند انواع محصوالت و ماشين آالت و مکانيزمهاي صنعتي و اجزا مربوط به آنها را با استفاده

د و وليطراحي نموده و کليه نقشه هاي صنعتي و اسناد مربوط به ساخت و ت   Autodesk Inventorکامپيوتري

و  هيه نمودهوليد تکنترل پس از ساخت و بايگاني نمودن آنها مطابق با استانداردهاي مطرح دنيا در زمينه ساخت و ت

حاظ ر از لتسپس به چاپ برسانند، همچنين به جهت نمايش کامل مکانيزم محصوالت صنعتي و به جهت بررسي دقيق 

 رکتي ازحفيلمهاي مونتاژي و  ،اقدام به ساخت محصوالتديداري و همچنين محاسبات مهندسي مربوطه، قبل از 

 محصول مورد نظر را تهيه کرده و به نمايش بگذارند.

يش نياز پني از فمحاسبات فني، رياضيات، علوم کامپيوتر، مهارت هاي تحليلي، خالقيت، خواندن و تفسير نقشه هاي 

 هاي مرتبط به اين مهارت مي باشند.

 

  6:  یکدجهان                                                            CNCتراش 
 مي باشد. cncت کار فلزي با ماشين هاي شامل پردازش قطعا cncتراشکاري 

تا  سوار کند ياز رانن تراش بايستي برنامه ريزي نرم افزاري کنترل ماشين انجام دهد و ابزار تراش مورد يمتصدي ماش

رم افزار کامپيوتري نبه وسيله   cncميلي متر تراش دهد . برنامه ريزي تراتش  01/0ا با دقت بتواند قطعات مورد نظر ر

cam . و سيستم کنترل ماشين انجام ميشود 

 ات را طبقري قطعمتصديان ماشين تراش ميتوانند با استفاده از سيستم کنترل ماشين تراش و يا نرم افزار کامپيوت

 کنند .ويژگي هاي طرح مورد نظر توليد 

  .قطعات توليد شده در صنايع فلزي مانند خودرو سازي ، صنايع هوايي و... کاربرد دارند
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 7:یکدجهان            (                                                   CNCفرز  )
 دهد .  يرا پوشش م يند برش قطعات فلزي، فرآ CNCفرز 

له يوسد بيولند ساخت و تيزه تر کردن فرآيسازد و با مکان يقطعات را من شده ييتع ين فرز با برش قسمتهايماش

طعات و قند ساخت يدر فرآ يريانعطاف پذ CNCابد. رشته ي يش ميقطعات افزا يکپارچگيت و يفيک CNC ينهايماش

  .کند يا ميد مهيزات جديجاد تجهير و ايياز در تغيزمان مورد ن

 

 9:  یتجارت             کدجهان يارب يزارنرم اف يرهاکاراه  –اطالعات  يفناور
ي سيستم ها ايجاد متخصصين اين رشته با کارفرما رابطه نزديکي را در جهت ايجاد تغييرات در سيستم هاي فعلي و يا

رما در هاي کارف ه نيازجديد دارد. آنها مي توانند سامانه هاي از پيش تعريف شده را تغيير داده و آنها را با توجه ب

و برآورد  جمع آوري ا شاملمان ها و ارگان ها به کار گيرند. در بسياري از مواقع آنها گروهي کار کرده و فعاليت  آنهساز

مي  اري تجاريرم افزننيازهاي سيستم، طراحي و آناليز آن و ايجاد، توسعه، آزمون، پياده سازي و پشتيباني يک سيستم 

 باشد.

 

 10: ید جهانک                                                                                    يجوشکار
اي که خواص نهبه يکديگر است به گو جوشکاري يکي از روشهاي توليد مي باشد. هدف آن اتصال دايمي مواد مهندسي

 .اتصال برابر خواص ماده پايه باشد

ي کند . تصل ممم ه ا استفاده از فرآيندهاي جوشکاري بهجوشکار قطعات را بر مبناي جنس و ضخامت آماده کرده و ب

اربرد کردها، به منظور تامين الزامات کيفيت، جوشکار بايد قادر به درک نقشه هاي جوشکاري، عالئم و استاندا

 لزامي است.او درک خصوصيات مواد باشد. همچنين آگاهي از ايمني شغل جوشکاري  فرآيندهاي جوشکاري مورد نياز

 ارت جوشکاري اجزاء، سازه ها، صفحه ها، لوله ها و مخازن تحت فشار را پوشش مي دهد.اين مه

سازمان  مطابق مرجع استاندارد واژه ها و تعاريف براي فرآيندها و وضعيت هاي جوشکاري و آزمايشات جوش بايستي

 ( باشد. ISOبين المللي استاندارد )

 

 12: یکد جهان                                                            وار و کف يد يکاریکاش
کف و ،واره يد يرو يعيطب يک و سنگهايوزائ، م يکيسرام يها يدادن کاشقرار  وار و کف عبارتست ازيد يکار يکاش

 .و سردر ساختمان يرونيب يشنا ، نصب نما ياستخرها ،يعموم يمنازل ، صنعت و ساختمانها پلکان در
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 13 کدجهانی:            درو                                                        صافکاري خو
 تکنسين صافکار بدنه خودرو بايد قادر به تعمير خسارات وارده به وسايل نقليه باشد. 

در به ا بايد قار ابتددتکنسين صافکار بدنه خودرو بايد دانش وسيعي از تکنيک ساخت و ساز و تعمير خودرو داشته باشد. 

ين بايد ي تکنستشخيص آسيب وارده باشد که اغلب اين کار توسط تجهيزات کامپيوتري انجام ميشود . در مرحله بعد

 . ودرو باشدخظاهر  وقادر به باز گرداندن وسيله نقليه به حالت اوليه بدون به خطر انداختن تماميت ساختاري وسيله 

 اشتر خواهد دسروکا الستيکها و نيز شيشه و قطعات الکتريکي و قسمتهاي مکانيکيآنها با انواع مختلفي از فلزات و پ

طعات جايي قمهارت جوشکاري يکي از قسمتهاي ضروري در مراحل تعمير مي باشد . صافکاري بدنه خودرو براي جاب

وصاً ي و خصگيرآسيب ديده و نصب قطعات جديد از مجموعه تجهيزات تعميراتي و تجديد ساختاري و وسايل اندازه 

 دست و قدرت انگشتان استفاده مي کند تا وسيله نقليه را براي رنگ آماده نمايد 

  15:یکد جهان                                                 یشيو گرما یلوله کش
 –خیانگي   عتي و)بويلرهیاي صین   تکنسين هاي اين حرفه بايد از عهده انجام امور لوله کشي تاسيسات حرارتي وبرودتیي 

 ر آيدبآبرساني وسيستم هاي اطفاء حريق و نصب وسايل بهداشتي  استخر( ونصب بوسترپمپ هاي–مبدل هاي حرارتي 

لیزي )فیوالدي   لوله هاي ف لذا براي انجام اين امور بايد به جوشکاري اکسي استيلن جهت آب بندي لوله ها و لوله کشي

جوشیکاري نقیره و لحیيم     و -وش فيت( و خمکیاري پ -پلي اتيلن–پنج اليه -هومسي و....( و لوله هاي غيرفلزي )تک الي

 .کاري مسلط باشد

  16:  یکد جهان                                 ک                                  یالکترون
ن يه در اديوزش دآم ينهايپردازد . تکنس يم يکيزات الکترونيتجه يابيب يش و عيد ، آزماين رشته به ساخت و توليا

الزم ،  يتدس يار هااز ابز گر کاربردها بسازند . آنهايو د يکيترونککاربرد ال يبرا ييستمهايزات و سيتوانند تجه يته مرش

ا سرعت ب يکيترونرن الکمد يد انبوه اجزايکنند. با توجه به تول ياستفاده موتر يو کامپ يرياندازه گ يم ، دستگاههايلح

 رند . ر عهده داها را بستميس ير و نگهداريکنند و تعم يد آماده ميه را قبل از توليطرح اولنها ي، تکنسباال و خودکار 

 

 17:  ینکدجها                                      وب                             و توسعه یطراح
 اينويسي رايانهري، گرافيک و برنامهگذاطراحي و توسعه وب شامل موضوعات و مباحث متفاوتي از جمله نشانه

باشد. موقعيت هاي طراح وب ممکن است در دامنه و يا تخصص در سايت ميجهت ايجاد، توسعه و نگهداري وب

نهايي  طراح ويک حوزه مانند طراحي گرافيک، مديريت مشتري، توسعه رابط کاربري، توسعه برنامه نويسي سرور 

 رده شود.، گست User End Designerکاربر

زي رح ريططراحي وب سايت شامل پياده سازي راه حل هاي خاص است که به دنبال قواعد کسب و کار و اهداف 

ک و در شده توسط مشتري مي آيد. طراحي و مهارت هاي برقراري ارتباط قوي، همراه با تکنيک هاي پژوهش

 .واهند کرداصل خر براي طراح وب اطمينان حمخاطبان هدف، بازارها و گرايش ها، از رضايت اوليه مشتري و اعتبا
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  18:  یکدجهان                                                          یکيسات الکتریتاس
وژه د پريا باده هرقابت کنن .باشد يمدرن م يدر مدارها و هشدار دهنده ها يسنت ياز تکنولوژ ين رقابت انعکاسيا

 را اجرا کنند .  يخانگ يکيسات الکتريا تاسيو  يات تجارسيتاس يشده برا يطراح يها

 باشد: ير ميرقابت شامل  موارد ز

 زات يسات و تجهيجنس تاس يريو اندازه گ ينشانه گذار -1

 زات و لوله ها يو نصب تجه يرياندازه گ -2

 لوله ها  يخمش دست -3

 لوله  يو فرز کار يل کاريدر – ياره کار -4

  يل برقيکنترل و وسا يادها، ابزارهيو اتصال کل يم کشيس -5

 مصارف گوناگون يسات و مدارها برايدمان تاسيح و چيتشر -6

 

  19:  یکدجهان                                                                   یکنترل صنعت
 يهايزمندايه نوزباشد . هر چند امر يک ميو اتومکان يکيسات الترياز رشته تاس ييقسمتهاشامل  يرشته کنترل صنعت

د يتول دن خطوطزه کريدر اتومکان يباشد . در حال حاضر رشته کنترل صنعت يم متکيک يشتر به اتومکانين رشته بيا

 .  تر شده است يکارخانجات کاربرد

 از شامل : يموارد مطروح و مورد ن

 ...، قطعاتها ، کابل ها م ي) داکت ( س يني، نصب سيکيسات مکانيو تاس يکيترکال يه هايصب پان -1

  متناوب مبدل ها يو اجزا يزيه رمدارها و المان ها و برنام يمن، طراحيا يطبقه بند ياجرا -2

  يمنطق يکنترل و برنامه ها يرله ها يابيب يع -3

 

  20:  یکدجهان                                                                   ینیآجرچ
سفال جهت  ، يسنگ يدن آجر، بلوکهايفه آنها چيکنند و وظ يکار م يو تجار يمسکون يدر پروژه هاها ينيآجرچ

موفق  نيرچباشد آج يگر ساختارها مينه، دودکش و ديشنها، شومي، پارت يو خارج يداخل يوارهايبنا نمودن د

 باشد . يم ينينا در آجرچي، نگاه بيدي ي، مهارتها يزيتمرکز ، مهارت برنامه ر يروين يدارا

 

    21کدجهانی :         گچکاري
 واقعي اندازه به ها اندازه تبديل با  ها نقشه درک و خواندن سطوح، کاري گچ بر عالوه آن در که است مهارتي کاري گچ

 .ميشود انجام نيز (زني ابزار) تزييني سفيد کاري گچ نياز مورد هاي شابلون ساخت و
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  23:  یکد جهان                              دو نفره (            یمیک ) تیربات
نها يکنس. ت ار استيس يکنترل روباتها يکيمکان يستمهاين رشته در حوزه سين ايتکنس يو عمل يتئور يآموزشها

راه  صب ون نيت دارند و همچنيار فعاليربات س يکيمکان يستمهايس يت و نگهداريريدر سوار کردن، نصب، مد

 دهند.  يز انجام ميار را نيس يترل رباتهاکن يستمهايس يابيب يو ع يانداز

 

  24:  یکد جهان                          (                    ی)چوب ينت سازیکاب
 متصل هم به مختلف اتصاالت با که است صفحه و چوب جنس از مجصولي ساخت شامل سازي کابينت رشته

 آن در رنگ و تآال يراق از استفاده و است ومتحرک ثابت طبقات پايه، کشو، ، درب داراي معموال و اند گرديده

 حفظ و ابزار و هاولي مواد صحيح کاربرد ،  طراحي  رشته اين در.گردد مي دوام و زيبايي و کارايي  بهبود باعث

 .است مهم بسيار ايمني

 

  25:  یکد جهان                           درب و پنجره(             اتصاالت چوبی )
ف يظر يرهااست . در کا يا چند قطعه چوب با کمک انواع مختلف اتصاالت چوبيو  2ند اتصال ين رشته فرآيا

، يتيسکوي، ب کام ، زبانه و ين رشته به اتصاالت دم چلچله ايتوان در ا يانواع اتصاالت م ني، از معمولتر يچوب

 در يدائم ت نصبرا جه يراه پله و قطعات معمار ،ن رشته درب و پنجرهيره اشاره کرد . متخصصان ايو غ يراسته ا

 هر دو نقش دارند. ن ين رشته دست و ماشيسازند . در ا ين مماساخت

    26کدجهانی :    سازه هاي چوبی )نجاري(
ا چوب سقف ب اندازه گيري، برش و نصب اجزاي چوبي يک ساختمان تجاري يا مسکوني شامل سيستم هاي کف، ديوار و

ن ها از آمناسب  چوبي شامل راه پله، درب ها، پنجره ها و ساير قطعات چوبي ديگر همراه با پرداختو مواد مختلف 

نه ها و ، گلخاوظايف يک نجار است. و همچنين ساخت ساز ه هاي چوبي خارجي مانند پارکينگ هاي چوبي، آالچيق ها

شه ها را ها نق ار براي ساخت اين پروژهمحوطه هاي چوبي بازي کودکان نيز از ديگر پروژه هاي نجاري است. يک نج

د و نصب ميکن وونتاژ متفسير مي کند، اندازه گيري ها را انجام مي دهد، برش مي زند، اتصاالت را مي سازد، قطعات را 

 نهايتاً در سطح مطلوبي پرداخت مي نمايد.

 
 

  27:  یکد جهان          جواهرسازي                                                             
ستفاده اسازها با واهر. ججواهرسازها، جواهراتي زيبا و بادوام از فلزات ارزشمند براي ساليق گوناگون طراحي ميکنند

 بهينه از مواد ، به کيفيت کار اهميت مي دهند .

ت و و تجهيزا اسبتبزار منآنها بسيار خوب کار را سازماندهي کرده و از ذوق و قريحه خوبي برخوردارند. کاربرد ا

 حفظ ايمني در حين کار بسيار مهم است .
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    28کدجهانی :         گل آرايی
ا رعايت بنها بايد آهداري در اين رشته رقابت کننده ضمن شناسايي انواع گلهاي تزييني, کاربرد آنها و آشنايي با نحوه نگ

 را داشته باشد.گل ، حلقه گل و .... اصول صحيح گل آرايي توانايي ساخت و ايجاد انواع دسته 

 

  31: یکد جهان                          مد (                         ي) فن آور یاطیخ
پس از  ند وکن يد را مطالعه ميجد يدهند . آنان مدها يپوشاک را انجام م يتجسم و دوخت طرحها ،طراحان مد

طراحان  هند .د يو دوخت لباس ها را انجام م يو فروش ، کار طراحد يتول يانتخاب رنگ و جنس پارچه در بخشها

 و دوخت را برعهده دارند  يطراح يالگوساز يمعموال اکثر کارهامد 

  يهنر و يعمل يو مهارتها ير سازيت و قدرت تصويدانش مد ، خالق ن قرار است :يرشته از ا يهايازمندين

 

 32: یکدجهان                                                         (  يپز نیيقنادي ) شیر
ن افراد يا .اشند بني ها در مراسم مختلف را داشته يني پز ها بايستي دانش مهارت عملي براي پخت انواع شيريشير

 نند .کعايت از قوه ابتکار خود استفاده کنند و دستور العمل هاي ايمني و بهداشت شرايط کار را ر يستيبا

اي هدسر ، پاني مارس ،شکالتها   بيسکويت ها، ، شيرني هاي تر ، ني ها ميتوان از کيکهاي تزئينييه شيراز جمل

 د مواد اليه هاي مياني مانند شکالت و نوگت ) سوهان عسلي ( آب نبات و... نام بر ،سرد و گرم 

 

 33: یهانکدج                                                      فناوري اتومبیل 
 : اتومبيل سيستمهاي

 قرت مولد سيستم

 قدرت انتقال سيستم

 وفرمان ترمز تعليق سيستم

 الکتريکي سيستم

 موتور مديريت سيستم

 .برآيد اتومبيل ونگهداري تعمير عهده از که است فردي اتومبيل تکنسين

 از تابتواند دباشن داشته را الذکر فوق سيستمهاي از هريک عملکرد از کاملي شناخت بايد رشته اين تکنسينهاي

 .برآيد آنان عيب ورفع ونگهداري تعمير عهده
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 34آشپزي                                                                   کدجهانی: 
المت و س داشتيانين بهبرنامه ريزي براي منوي غذايي و تهيه انواع غذاها بر اساس قو آشپز ماهر فردي است که قادر به

 د :نوع و اندازه آشپزخانه تجاري انتظارات زير از يک آشپز ماهر مد نظر مي باشمي باشد. بر اساس 

 طبخ انواع مختلف غذاها بر اساس دستور غذايي -1

 ذاي جديد و متفاوتغايجاد دستور براي  -2

 بکارگيري ابزارهاي ماشيني در هنگام طبخ و تهيه غذا -3

 ذهب متن نيازهاي غذايي بر اساس فرهنگ ، وضعيت سالمتي و دانس همچنينتهيه دسر و شيريني و ... -4

 

  36نقاشی خودرو                                                         کدجهانی: 

 .افته اند هارت ينقاشان خودرو در بکارگرفتن مواد مختلف براي بکار بردن پوشش اوليه نقاشي بدنه خودرو کامال م

طح صاف و ه يک سو سطح بدنه را از عالئم و نشانه هاي فرورفتگي ها و برآمدگيها پاک کرده و آنرا بنقاشان خودر

ي آورند. وجود مبمناسب براي رنگ آميزي تبديل مي کنند. سپس با مواد محافظ پوشش اوليه مناسب براي بدنه خودرو 

نند. آنها فاده مي کگ  استير مواد اوليه مانند ضد زندر اين روش از ابزارهاي کارگاهي مانند ماشين سنباده ، بتونه و سا

 از نحوه ترکيب رنگها براي بدست آوردن رنگ با تناژ مناسب آگاهي دارند.

 
 

  37: یکدجهان                                                طراحی فضاي سبز 
قشه روي ه کردن ننقشه ) نقشه خواني ( پيادفضاي سبز بايستي توانايي تجزيه و تحليل  يهارقابت کنندگان رشته 

ياده زمين و پ ه رويانتخاب گياهان و مواد اوليه مناسب و اجراي دقيق نقش ،انتخاب مناسب ابزار و تجهيزات ،زمين

 کردن جزء به جزء و به موقع عناصر فضاي سبز را داشته باشند .

 

 38 :یکدجهان                                                                  و تهويه  تبريد
هاي يابي و تعمير سيستماندازي، نگهداري، عيب،  با   نصب و راه(HVAC/R)تبريد و تهويه مطبوع  يک تکنسين

د. مانند: گيرد، سروکار داربرودتي که در آنها انتقال حرارت به وسيله تبخير و سيکل تراکمي تبريد صورت مي

ها و داروها(، جات، ميوهبکار گرفته شده در سردخانه هاي باالي صفر )براي نگهداري سبزي هاي برودتيسيستم

هاي تهويه هاي زير صفر)براي انجماد و نگهداري مواد غذايي منجمد شده(، يخچالها و فريزرها، سيستمسردخانه

 ....  هاي حرارتي ومطبوع، کولرهاي گازي، خنک کننده مايعات )آب سرد کن ها( و  پمپ

ها، روکربنيا مبردهاي طبيعي)مثل: هيد (HFC)سرمازاء مصنوعي فاقد کلر  ها بايد بطور عادي با مواداين سيستم

CO2 .آمونياک و .... ( که در اصطالح سبز هستند، کار کنند ، 
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  39مديريت سیستم هاي تحت شبکه               کدجهانی :  –فناوري اطالعات 
 .رتهاي آن مدام در حال پيشرفت مي باشند اين رشته و سطح مها

 شامل توانمندي انجام موارد ذيل است : ي اين رشتهمهارتها 

  اسمبل کردن قطعات کامپيوتر با کليه لوازم جانبي و تجهيزات شبکه در محيطهاي کار و منزل -

 بکارگيري سيستم عامل هاي مختلف و نرم افزار هاي سرور  -

 ه همراه سرورها، ايستگاه هاي کامپيوتري و تجهيزات شبکه اداري ب ITبرقراي سيستمهاي  -

 تجهيز کردن ارتباطات اداري ، دسترسي به اينترنت و ديگر شبکه ها  -

 ( و تجهيزات امنيتي اطالعاتroutersنصب و پيکره بندي تجهيزات شبکه سوئيچها، روترها )  -

  40:  یکد جهان                           ک                          یگراف یطراح يفناور
و  ينه اايرا يرهاابزا نرم افزارها و يريبا بکارگ يخود را در قالب بصر يذهن يده هاين رشته رقابت کنندگان ايدر ا

د . در ننک ياده ميکاغذ پ يننده بر رويخاص به ب ياميبه منظور رساندن پ يمختلف خلق اثر دوبعد يکهايتکن

 يسته بندب، يدار، اوراق ا يغاتيتبل يها ي، آگهپوستر، لوگو يرقابت کنندگان به طراحک ياد گرافيالمپمسابقات 

 پردازد . يم يرسازيوموجود و تص يمجموعه، عکسها . adobeگروه  يهاو.... به کمک نرم افزار 

 

 فناوري آب
 هارت مشتقدو م ي آب ازکارشناسان تکنولوژي آب مسئوليت سالم نگه داشتن آب را برعهده دارند. کارشناسي تکنولوژ

 تکنسين فاضالب -2تکنسين آب  -1:  شده است

. ي کنندمتکنسين هاي آب در تغذيه آب نوشيدني خصوصي و عمومي که شاخه اي از رشته مهندسي محيط است کار 

 آنها اين اطمينان را بوجود مي آورندتا آبي که ما روزانه مي نوشيم سالم و کافي باشد.

. ي کنندمدر زمينه شبکه هاي فاضالب و تصفيه فاضالب در محيط هاي شهري و صنعتي کار  تکنسين هاي فاضالب

سالم و  ه صورتآنها اين اطمينان را بوجود مي آورند که مقدار فاضالب توليد شده در محيط هاي شهري و صنعتي ب

 گردد. برسازگار با محيط زيست به طبيعت 

   49هانی : کدج  تعمیر و نگهداري وسايل نقلیه سنگین
 ستره وسيعاراي گدرشته  تعمير و نگهداري وسايل نقليه سنگين يکي از رشته هاي شغلي گروه مکانيک خودرو  بوده و 

ست ان ،شخصي تکنسين تعمير و نگهداري وسايل نقليه سنگي. و سطح اشتغال گسترده در صنعت و بازارکارمي باشد 

جاري، تني  از جمله خودروهاي ين و تجهيزات  صنعتي و معدکه وظيفه تعمير و نگهداري  ماشين آالت  سنگ

ا بر ريزل ژنراتور موتورهاي ثابت مانند د راهسازي ، حمل ونقل  و جنگل باني ، ماشين هاي کشاورزي ، ها ،کشيدک

 عهده دارد.
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