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رابطه با   در باشد که ی مواد م  ی نوع از مهندس کیتخصص مهندس جوش 
دست   به .محصول است کی دی منجر به تول یجوشکار  یتمام جنبه ها

از فرصت   یگسترده ا فیط یجوشکار  ی مدرک معتبر در مهندس  کیآوردن 
  ای تیفیک  نیکارشناس تضم ،ی جوشکار  نیاز جمله تکنس ،ی شغل یها

 .به دنبال خواهد داشت تانیرا برا یسرپرست جوشکار 

شما  اگر .پرداخت میجوش خواه  ی شغل مهندس ی پست به معرف نیا در
مقاله را  نیخواندن ا د،یفرصت ها هست نیهم به دنبال به دست آوردن ا

 .دیاز دست نده

 

  ست؟یمهندس جوش ک 1#

 میسوال برو  نی با مهندس جوش بهتر است ابتدا به سراغ ا یی آشنا یبرا
 ست؟ یچ یجوشکار  که

  یی ها کیتکن قیدو قطعه فلز با هم، از طر ی ادغام دائم ندیفرآ یجوشکار 
به پروژه از روش   بسته .کند ی م لیفلز داغ تبد انیاست که لبه ها را به جر

 .شود ی مقاومت استفاده م  ایقوس، گاز  یجوشکار  یها

که شما به  ی دارد، مانند زمان  ازین  یی اغلب به دقت باال یجوشکار  ندیفرآ
 .دیکن ی کار م ه یطرح اول کی یرو

 شود؟  ی گفته م  ی مهندس جوش به چه کس  اما
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  در است که دهی آموزش د  ی، فرد(Welding Engineer) جوش مهندس
 یها ستمیاز س یا گسترده فی و توسعه ط ینگهدار  ،ی طراح  نهیزم

 ی عمران کار م   ی مانند هوا فضا، ساختمان و مهندس  ی ع یدر صنا یجوشکار 
 .کند

 یموثرتر جوشکار  یافراد متخصص، ممکن است در مورد روش ها نیا
 یکمک به روند جوشکار  یرا برا یکارآمد تر  زات ی تجه ایکنند  قیتحق

 .کنند ی طراح 

 یها نهیجوش از دانش گسترده خود در زم مهندس

 ک یزیف •
 یمهندس •
 ی متالورژ  •
 مواد  •
 و یجوشکار  •
 استانداردها  •

نظارت و   ،یز یبرنامه ر نیجوش ها و هم چن ی ابیو ارز یبررس  ،ی طراح  یبرا
 ینقشه ها ایمطابق با کدها، قراردادها  یجوشکار  ات یعمل یمستند ساز 

 .کند یمربوطه استفاده م 

  لیاز ساختمان ها، وسا یادیتعداد ز  ی کپارچگی یمهندس جوش برا نقش
  ی ات یح اریدارند بس یبه جوشکار  ازیکه ن ی آالت و محصوالت نیماش ه،ینقل

 .است
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 ی در رشته جوشکار   لیتحص 2#

 ی م  ریدر کشور ما به چند روش امکان پذ یدر رشته جو شکار  لیتحص
 .باشد

 یحرفه ا یکار و دانش و فن 1-2#

با  بیجوش به ترت  ی رشته مهندس ، یحرفه ا ی شاخه کار و دانش و فن در
 نیمندان به ا عالقه ارائه شده اند که یفلز  ع یو صنا یجوشکار  نیعناو

رشته در موسسات مربوطه در کنار کسب  نی ا انتخاب توانند با  ی رشته م
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  الت یتحص و رندیبگ ادیآن را  زین ی و تجرب  ی به صورت عمل  یدانش حرفه ا
 .ادامه دهند زین وستهیناپ ی کارشناس ی و حت  ی خود را تا مقاطع کاردان

مدت   انیم یمهارت آموز  یدوره ها  ز،ین یو حرفه ا ی سازمان فن در
دوره   نیچن هم .شود ی کشور برگزار م  یاز شهرستان ها  ی لیدر خ یجوشکار 

جوش   ی مانند مهندس  ی نیتحت عناو  ایو  ی به صورت عمل  یجوشکار  یها
 یتحت استانداردها ی خصوص یجوش را آموزشگاه ها ی و بازرس
IWNT،AWS ،ASNT  دهند ی و… به کارآموزان خود ارائه م. 

رشته  قیجوش را، تنها از طر ی در رشته مهندس کیآکادم الت یتحص البته
عکس   در .توان کسب نمود ی مواد، آن هم فقط در مقطع ارشد م  ی مهندس

مواد و   ی که در آن ها رشته مهندس رانی ا یاز دانشگاه ها ی نام برخ ریز
 .دیکن ی شود را مشاهده م  ی در مقطع ارشد ارائه م یمتالوژو
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 تخصص مهندس جوش در صنعت تیاهم 3#

 .صنعت مشارکت دارد دات یتول %۵۰از  شیب دیمهندس جوش در تول کی
به  یادیتا حد ز یاقتصاد یبخش ها شتریتوان گفت ب ی اغراق م  بدون

  یجوش از دانش و مهارت ها  مهندس .جوش و مواد وابسته هستند
خواص مواد جوش   دیبا کند و ی راه حل استفاده م افتنی یخود برا ی اضیر

حاصل  نانیشده اطم یو سالمت قطعه جوشکار  ی من یرا درک کند تا از ا
 .دینما
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با انواع   یی دانش و مهارت در علم مواد شامل آشنا یجوش دارا  مهندس
  یطور در تکنولوژ  نیهم است و ی مر یو مواد پل ی رآهنیغ یاژهایفوالد، آل

 :تخصص هستند. مانند یدارا یی ندهایفرآ

 یو مقاومت  ی قوس یجوشکار  یها روش •
 زریل •
 نرم و سرد یکار  میلح •

  یتوسعه و ارائه راه حل برا یجوش، برا ی در رشته مهندس النیالتحص فارغ
 .دارند ی موجود در کشور آمادگ  یچالش ها

 

 

 مهندس جوش  کی  یها  ییتوانا 4#

داشته باشد  یاد یز یو مهارت ها یی تواند توانا ی مهندس جوشکار م کی
 :اشاره نمود ریتوان به موارد ز ی جمله م از که
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  ستمیاز س یگسترده ا فیو توسعه ط ینگهدار   ،یطراح یبر رو کار •
 یجوشکار  زات ی ها و تجه

و الکترون،  زریل یپرتو یها، مانند فناور  کیتکن نی دتریاز جد استفاده •
 یساختمان  یاز پروژه ها ی ع یوس فیاستفاده در ط یبرا

  رات ییتغ ا ی  ندهایها و فرآ کی جوش کاران در مورد تکن ری سا آموزش •
 یدر طراح دیجد

  رییپروژه و تغ کی یر رونظارت بر جوش کارها ب ندها،یفرآ ی ابیارز •
 شرفت یپ جادیا یبرا ندیفرآ

 یاصالح یو ارائه راه حل ها یمشکالت جوشکار  ی ابی بیع •
تناسب در  نیی تع یبرا صی نقا ی ابیو ارز ریتعم یها  روش جادیا •

 سازه ها  سی سرو

 دیمهندس جوش با کیکه در باال به آن اشاره شد،  یی ها یی بر توانا عالوه
بازار کار را در دست  بتواند برخوردار باشد تا زین یگر ید  یاز مهارت ها

 .ردیبگ

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز  ی مهارت ها م نیجمله ا از

 یعلوم و فنون مهندس دانش •
 یو دانش طراح  مهارت  •
 اتیاضیر دانش •
 تفکر و استدالل  یها  مهارت  •
 یعال ی ارتباط  یها  یی توانا  •
 و تمرکز باال  دقت •
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 مهندس جوش  یشغل  یبازار کار و فرصت ها 5#

  ع یشغل تمام وقت در صنا ا ی ی مهارت شغل کیبه عنوان   یجوشکار 
 :کاربرد دارد. مانند ی مختلف

 ک یربات  •
 و ساخت قطعات  ریتعم •
 د یتول یجوشکار  •
 ینظام  مشاغل •
 ی خودروساز  •
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 یفلز  یو مصنوعات هنر  یساز  مجسمه •
 یدر جوشکار  ی نیکارآفر •
 تحت فشار  زنمخا •
 ییهوا ع یصنا •
 یعمران  یها سازه •
 یهسته ا یها ستمیس •
 شگاه ی پاال •

 ...و

 آن .است ازین دیبه جوش کار در بخش تول ی محصوالت اساس  دیتول یبرا
مهم مانند ساختمان  یساخت ها ر یز یدر بازساز  ی سهم بزرگ  نیها هم چن

 .ها، بزرگراه ها و پل ها خواهند داشت

از آن ها   یار یبس .جوش کارها معمول است یتمام وقت برا یکار  برنامه
توانند  ی م  یدیتول مشاغل .نندیب ی م زیرا ن یاضافه کار  یساعت ها

 ایروز  فتیتوانند ش  ی جوش کارها اغلب م رایز کنند؛ جادیا یر ی انعطاف پذ
 .تخاب کنندشب را ان

را    ی چشم انداز شغل  نیبهتر  دیدارند با  یکه آموزش به روز جوشکار   ی کسان
 داشته باشند.


