
مهندسي خط و سازه هاي ریلي



ي  سازه هاي  فنراه آهن  و روسازي  و زیرسازي  و زمينه  طراحي  هندسي  مسير در هاي ریلي خط و سازه مهندسي 
ناوگان  و نه  زميدر سازه هاي ریلي باید مهندس  خط  و یک  . مي کندمطالعه  تراشه  و دیوار گوناگون  مانند پل ، تونل ، 

الزم  است  ابنيه  فني  این  مسيرراه آهن  و روسازي  و زمينه  زیرسازي  در همچنين  . را بگذرانددروسي  حرکت  مسير 
روهاي  تأثير ني، تحت  مي رودکه  در خطوط  راه آهن  به  کار ابنيه  فني  چون  . داشته  باشدتخصصي  که  اطالعات  

.دارنداین  از رفتاري  غير متداول ، سازه هاي  که  حالي  در مي گيرند قرار دیناميکي  
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تعریف
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و مقاوم  جدي  سخت کوش ، دانشجوي  سازه هاي ریلي  باید 
ار را داشته  باشد چون  کشرایطي  کار در هر آمادگي  بوده  و 

وکویر ، دشت ، بيابان در ابنيه  مهندس  خط  و اصلي  یک  
ه  بمي شود باید رشته  این  که  وارد فردي  کوهستان  است  و 
.عالقه مند باشدکارهاي  اجرایي  

توانايي
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دروس تخصصي

دیناميک

خط و سازه 
هاي ریلي

مکانيک خاک

رسم فني و 
نقشه کشي

مقررات 
عمومي حرکت

مصالح 
ساختماني

نقشه برداري و 
عمليات
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گرايش ها
(کارشناسي )

.این رشته در کارشناسي گرایش ندارد
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مقاطع باالتر

تحصيل و داراي قابل دکتري نيز در مقطع 
.همان گرایشهاي کارشناسي  ارشد است

ارشد کارشناسي در مقطع هاي ریلي خط و سازه مهندسي 
، «ریليحمل و نقل » ، «ماشينهاي ریلي»داراي گرایش هاي 

«  برقيراه آهن »و « خطوط راه آهن»، «کنترل و عالئم»
.باشدمي 
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ست با امهندسي ماشين هاي ریلي مانند سازه هاي ریلي خط و مهندسي بازار کار 
موقعيت ن، عالوه بر صنعت راه آهمي تواند رشته فارغ التحصيل این تفاوت که این 

.داشته باشدنيز مهندس عمران را شغلي یک 
شگاه علم در حقيقت این رشته از گرایشهاي مهندسي عمران بوده است و دان:نکته

.و صنعت قطب اصلي آن است

موقعيت شغلي




