
مهندسي حمل و نقل ریلي



ده  مهندس  حمل بر عهریلي  متحرک  تجهيزات  شبکه  راه آهن  و تأسيسات  از منابع ، امکانات  و بهينه  استفاده  مدیریت  
  راه آهن  خططراحي  به  دو بخش  عمده  قبل  از ریلي  مهندس  حمل و نقل حقيقت  فعاليت  یک  در . استریلي و نقل 

که  در کاالیيحجم  مسافر و ریلي  که  در مرحله  نخست  مهندس  حمل و نقل . تقسيم  مي شودخط  طراحي  و بعد از 
ي باشد یا مخط  به  صرفه  آیا تأسيس  این  که  بررسي  مي کند کرده  و پيش بيني  خط  مورد نظر جا به  جا خواهد شد، 

ين ترین  پایقطارها به  تأخير زماني  تا مي پردازد حرکت  قطارها برنامه ریزي  و طراحي  به  نيز در مرحله  بعد . خير
نرم افزاري، بخش  ریلي بخش  حمل و نقل دیگر به  عبارت  . راه آهن  کمتر شودهزینه هاي  حد امکان  برسد و 

.راه آهن  است 
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تعریف
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ل قبول قابعلمي رشته عالوه بر داشتن سطح دانشجویان این 
مند عالقهشناسي نيز به جامعه باید ، فيزیکو ریاضي در 

صنایع در ي هاي انسانبه فاکتور بيشتر رشته این چراکه . باشند
.هاي تکنولوژيپردازد تا فاکتور مي 

توانايي
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دروس تخصصي

اقتصاد مهندسي

حمل و نقل 
ریلي

برنامه ریزي 
حمل و نقل

مباني مهندسي 
برق

استاتيک و 
مقاومت

اصول 
حسيابداري و 

هزینه یابي

اصول مدیریت و 
تئوري سازمان
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گرايش ها
(کارشناسي )

.در مقطع کارشناسي گرایشي ندارد
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مقاطع باالتر

.باشدتحصيل مي قابل دکتري نيز رشته در مقطع این 

ایش داراي گرارشد کارشناسي در مقطع ریلي حمل و نقل مهندسي 
، « کنترل و عالئم»، « ریليحمل و نقل »، « ماشينهاي ریلي»هاي 

.باشدمي « برقيراه آهن »و « خطوط راه آهن»



186

این ت با اسمهندسي ماشين هاي ریلي مانند ریلي حمل و نقل مهندسي بازار کار 
وقعيت معالوه بر صنعت راه آهن، مي تواند رشته فارغ التحصيل این تفاوت که 

.داشته باشدنيز را صنایع مهندس شغلي یک 

موقعيت شغلي




