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استاندارد ایرانسازمان ملی



مقدمه
ایران توجه و نظارت بر کیفیت سازمان ملی استانداردترین وظائف عمدهاز 

باشد. این وظیفه خطیر مطابق با قانون از تولید محصول / خدمات در کشور می
کنترل کیفیت مدیرها، تحت عنوان طریق افراد متخصص مستقر در واحد

صورت می پذیرد. 
کنترل کیفیت در صنایع مختلف مدیرانانتخاب و تعیین رشته هاي تحصیلی 

زمینه سازي مناسب در جهت ارتقاء بهره وري این متخصصین در امر ،کشور
(بخش امور آموزش و ترویجدفترصنعت می باشد که این ماموریت از طریق 

انجام می سازمانمدیریت هاي تخصصیبا همکاري کنترل کیفیت)مدیران
گردد.

کنترل کیفیت اقدام به مدیرانامر انتصاب به منظور نظام مند نمودن دفتراین 
تائید صالحیت و نصب ، تهیه مجموعه حاضر نموده است تا با بهره گیري ازآن

ه بو انجام گیردطور هماهنگ ه کنترل کیفیت در سراسر کشور بمدیران
بادر رشته هاي مختلف صنعت از توان علمی و فنی متخصصین کارگیري 

صورت پذیرد. اثربخشی بیشتر 
گردد نظرات اصالحی ویا درخواست مییاستاناستاندارداز مدیران کل

هاي الزم در این مجموعه اعمال پس از بررسی تکمیلی خود را اعالم نمایند تا 
گردد.

تائید کننده :و تنظیم :تهیه
استانداردمدیرکل آموزش و ترویجکنترل کیفیتمدیرانگروه آموزشی
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صنایع برق و الکترونیک

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا(
.رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

،شیمی،فیزیک،برقمهندسی باتري1
)صنایعشمی،،مکانیکمهندسی (

مهندسی برق، فیزیک، مهندسی(مکانیک، 1سیم و کابل 2
شمی، صنایع)، شیمی

، مکانیکمهندسی(،فیزیک،برقمهندسی 2کلید و پریز 3
)صنایع

،مکانیکمهندسی(،فیزیک،برقمهندسی لوازم خانگی و لباسشویی4
)صنایع

مهندسی(مکانیک، مهندسی برق، فیزیک، 3المپ5
صنایع)

مکانیکمهندسی ،فیزیک، برقمهندسی الکتروموتور6

مهندسی برق، فیزیک، مهندسی(مکانیک، ترونیک کال7
صنایع)

مهندسی برق، فیزیک، مهندسی(مکانیک، باالست8
صنایع)

مهندسی برق، مهندسی مواد گرایش سرامیک و مقره سرامیکی9
فیزیک
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الکترونیکصنایع برق و 

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا(
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

ترموکوپل و ترموستات10
- مهندسی مکانیک- فیزیک- مهندسی برق

- مهندسی مواد(به غیر از گرایش سرامیک)
شیمی

- مهندسی مکانیک- فیزیک- مهندسی برقالکتریکیترمینال 11
- مهندسی مواد(به غیر از گرایش سرامیک)

شیمی
-مکانیک(مهندسی -فیزیک- مهندسی برقشیردوش برقی12

)صنایع
مهندسی برق، فیزیک، مهندسی(مکانیک ، آبگرمکن برقی13

صنایع)
ساعت دیواري و ساعت 14

رومیزي
مهندسی برق و فیزیک، مهندسی مکانیک و 
الکترونیک

مهندسی برق گرایش قدرت، مهندسی برق ترانسفورماتور قدرت16
گرایش کنترل

الکترونیک (کلیه گرایش ها)و ومهندسی برق چراغ روشنایی17
فیزیک

(مانند مهندسی دانشگاه هاي علمی کاربرديدر کلیه رشته هاي مرتبط مالحظات:
براي مدیران کنترل کیفیت واحدهاي تکنولوژي الکترونیک) از مقطع کارشناسی به باال 

.مورد قبول می باشد.تولیدي صنایع برق و الکترونیک
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نایع ساختمانی و معدنص

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)دکترا(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و 
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

معدن(مهندسیمواد و سرامیک، فیزیک،مهندسی می، یشکاشی سرامیک1
)، صنایعگرایش استخراج

شیمی، مهندسی مواد و سرامیک، فیزیک، مهندسی (معدن چینی بهداشتی 2
گرایش استخراج، صنایع)

شیشه ایمنی اتومبیل 3
و ساختمانی و جام 

شیمی، مهندسی مواد و سرامیک، فیزیک، مهندسی (معدن 
گرایش استخراج، صنایع)

معدنمهندسیشیمی،موادو سرامیک)عمران،مهندسی (شن و ماسه(سنگدانه) 4
، فیزیک، زمین شناسیگرایش استخراج

مهندسی (عمران، موادو سرامیک) شیمی، مهندسی معدن بتن اماده 5
زمین شناسیگرایش استخراج، فیزیک، 

مهندسی (عمران، موادو سرامیک) شیمی، مهندسی معدن موزائیک6
گرایش استخراج، فیزیک، زمین شناسی

مهندسی (عمران، موادو سرامیک) شیمی، مهندسی معدن آجر رسی 7
گرایش استخراج، فیزیک، زمین شناسی

مهندسی (عمران، موادو سرامیک) شیمی، مهندسی معدن سیمان 8
استخراج، فیزیک، زمین شناسیگرایش

مهندسی (عمران، موادو سرامیک) شیمی، مهندسی معدن آجر و بلوك سفالی 9
گرایش استخراج، فیزیک، زمین شناسی
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صنایع ساختمانی و معدن

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترادرمقاطع(
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

مهندسی (عمران، موادو سرامیک) شیمی، مهندسی تیرچه و بلوك سقفی10
معدن گرایش استخراج، فیزیک، زمین شناسی

مهندسی (عمران، موادو سرامیک) شیمی، مهندسی بلوك هاي دیواري11
معدن گرایش استخراج، فیزیک، زمین شناسی

مهندسی (عمران، موادو سرامیک) شیمی، مهندسی افزودنی هاي بتن 12
معدن گرایش استخراج، فیزیک، زمین شناسی

مهندسی (عمران، موادو سرامیک) شیمی، مهندسی گچ و آهک 13
معدن گرایش استخراج، فیزیک، زمین شناسی

شیمی، مهندسی مواد و متالورژي، پلیمر، فیزیک، عایق رطوبتی و قیر14
مهندسی شیمی 

،  مهندسی موادو سرامیک ، فیزیکمهندسیشیمی،عایق حرارتی 15
شیمی

هاي موج دار ورق16
سیمانی(آزبست 

سیمانی)

مهندسی (عمران، موادو سرامیک) شیمی، مهندسی 
معدن گرایش استخراج، فیزیک، زمین شناسی

مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها به غیر از صنایع upvcروفیل پ17
پلیمر، مهندسی مواد گرایش غذایی)، مهندسی

سرامیک، شیمی محض و کاربردي، فیزیک محض و 
کاربردي و مهندسی مکانیک.
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صنایع ساختمانی و معدن

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترادرمقاطع(
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها به غیر از صنایع دو جدارهشیشه 18
غذایی)، شیمی محض و کاربردي، مهندسی مواد 
گرایش سرامیک، مهندسی معدن و زمین شناسی

مهندسی شیمی ( به غیر از گرایش صنایع غذایی)، چسب کاشی19
شیمی (محض و کاربردي)، مهندسی مواد گرایش 

سرامیک و فیزیک
شناسی، مهندسی معدن، مهندسی مواد گرایش زمینسنگ20

سرامیک، فیزیک، مهندسی شیمی (به غیر از گرایش 
صنایع غذایی) و شیمی (محض و کاربردي)

مهندسی عمران مهندسی شیمی( کلیه گرایش ها به آسفالت21
مهندسی مواد (گرایش -غیر از صنایع غذایی)

-فیزیک- شیمی ( محض ، کاربردي)- سرامیک)
زمین شناسی- مهندسی معدن ( کلیه گرایش ها )

وان حمام و زیر 22
دوشی اکرولیک

مهندسی شیمی( به غیر از گرایش صنایع غذایی)، 
مهندسی پلیمر، شیمی، مهندسی مواد گرایش 
سرامیک، فیزیک، مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع
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صنایع ساختمانی و معدن

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترادرمقاطع(
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

بلوك و صفحات پلی 23
استایرن

مهندسی شیمی( کلیه گرایش ها به غیر از صنایع 
مهندسی مواد شیمی ( محض ، کاربردي)،غذایی)،

عمران، مهندسی (گرایش سرامیک)، فیزیک، مهندسی 
معدن، زمین شناسی

ظروف غذا خوري 24
شیشه اي

( کلیه گرایش ها به غیر از صنایعمهندسی شیمی
مهندسی مواد - شیمی ( محض ، کاربردي) - غذایی)

-زمین شناسی-مهندسی معدن- (گرایش سرامیک) 
فیزیک

مهندسی مکانیک، مهندسی مواد(متالورژي)، مهندسی آبشویه25
فیزیکشیمی و 

درب و پنجره 26
نیومییآلوم

، مهندسی مهندسی مواد(به غیر از گرایش سرامیک)
و فیزیکمکانیک (کلیه گرایش ها)

(مانند مهندسی دانشگاه هاي علمی کاربرديدر کلیه رشته هاي مرتبط مالحظات:
) از مقطع کارشناسی کاشی و چینی براي واحدهاي تولیدي سرامیک-سرامیکتکنولوژي 

مورد قبول براي مدیر کنترل کیفیت واحدهاي تولیدي صنایع ساختمانی و معدنیبه باال 
.می باشد.
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صنایع سلولزي و بسته بندي

رشته مهندسی نساجی تنها براي واحدهاي تولیدي دستمال کاغذي، نواربهداشتی و پوشک -1
مورد قبول است.

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

سلولزي و کاغذفراورده هاي 1
، میکروبیولوژي، 1شیمی، مهندسی نساجی

زیست شناسی ،مهندسی علوم و صنایع چوب و 
کاغذ، داروسازي

مهندسی پلیمر و مهندسی شیمی، شیمیبسته بندي هاي پالستیکی2

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، شیمیکارتن بسته بندي3

مهندسی علوم و شیمی، مهندسی شیمی،  کبریت سازي4
صنایع چوب و کاغذ

مقواي بهداشتی5
مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، 

شیمی(کاربردي و محض)، مهندسی شیمی،
میکروبیولوژي

مواد بهداشتی و آرایشی6
مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، شیمی( بسته بندي )

کاغذ، فیزیکمهندسی علوم و صنایع چوب و پاکت کاغذي سیمان و گچ7

شیمی، صنایع غذایی، بیوشیمیپوشش ظروف فلزي8

مهندسی پلیمر، شیمیظروف یک بار مصرف9
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صنایع سلولزي و بسته بندي

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

شیمی، شیمی پلیمر و مهندسی شیمیپریفورم10

شیمی، صنایع غذایی، بیوشیمیپوشش بر روي ورق فلزي(الك زنی)11

شیمی، صنایع غذایی،بیوشیمی،مهندسی شیمی لفاف هاي چند الیه12
گرایش صنایع غذایی

مهندسی شیمی، صنایع غذایی، بیوشیمی، کمپوت و کنسرو ( قوطی)13
میکروبیولوژي، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

مهندسی شیمی، فیزیک ، شیمیشیشه هاي بسته بندي14

فیزیک، ،شیمیمهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ،مداد و مغز مداد15
، به غیر از گرایش صنایع غذاییمهندسی شیمی

به غیر از گرایش صنایع شیمیشیمی، مهندسی و روان نویسماژیک،خودکار 16
، فیزیک و مهندسی مکانیکغذایی 

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، شیمیصنایع چوب و فراورده هاي چوبی17

قوطی فلزیاندود پوشش بر ورق 18
فلزي و قوطی فلزي 

شیمی، صنایع غذایی، بیوشیمی، مهندسی مکانیک
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صنایع سلولزي و بسته بندي

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

فیزیک، مهندسی شیمی به غیر از گرایش شیمی، قوطی فلزي آئروسلی19
صنایع غذایی، مهندسی مکانیک

صنایع (مانند مهندسی تکنولوژي دانشگاه هاي علمی کاربرديدر کلیه رشته هاي مرتبط مالحظات:
براي مدیر کنترل ) از مقطع کارشناسی به باال صنایع چوب براي واحدهاي تولیدي مداد-چوب و کاغذ

مورد قبول می باشد..کیفیت واحدهاي تولیدي صنایع سلولزي و بسته بندي 
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صنایع نساجی و چرم

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا

فیزیک،شیمیطراحی فرش،،نساجیمهندسی فرش و موکت 1
فیزیک،شیمی،نساجیمهندسی پارچه2
مهندسی نساجی، شیمی، فیزیکنخ و الیاف3
مهندسی نساجی، شیمی، فیزیکالبسه4
مهندسی نساجی، شیمی، فیزیکنوار پرده 5
مهندسی نساجی، شیمی، فیزیکحوله6
مهندسی نساجی، شیمی، فیزیکپتو7
شیمی،نساجیمهندسی هیدروفیلپنبه8
شیمی،بیولوژي،علوم آزمایشگاهی، میکروبیولوژينوار بهداشتی و پوشک9

پلیمر، شیمی، مهندسیشیمی،گرایشنساجیمهندسیرنگ هاي نساجی 10
مهندسی شیمی

1، مهندسی شیمیفیزیک،بیولوژي،پلیمرمهندسی ،شیمیچرم طبیعی11

مهندسی (نساجی، شیمی)،شیمی،پلیمرچرم مصنوعی 12
، مهندسی پلیمرصنایعمهندسی،فیزیک، شیمیکفش 13
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صنایع نساجی و چرم

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا

مهندسی پلیمر، شیمی، فیزیک، مهندسی شیمیتوپ هاي ورزشی 14
مهندسی نساجی، فیزیک و شیمیخوابتشک 15

-در صنعت نساجی رشته مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی مورد قبول نمی-1مالحظات:

باشد.     
کلیه رشته هاي مرتبط در دانشگاه هاي علمی کاربردي (مانند مهندسی تکنولوژي صنایع -2

نساجی برایواحدهاي تولیدي البسه) از مقطع کارشناسی به باال براي مدیر کنترل کیفیت 
مورد قبول می باشد..نساجی و چرمواحدهاي تولیدي صنایع 



استاندارد ایرانسازمان ملی



صنایع شیمی

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

مهندسی شیمی،داروسازي، شیمیمحصوالت شوینده و بهداشتی1

)شیمی، پلیمر(شیمی ، مهندسی چسب2

)پلیمر،شیمی(شیمی، مهندسی رنگ و رزین3

مهندسی شیمیشیمی،مواد آلی4

شیمی، مهندسی شیمیمواد معدنی5

مهندسی پلیمر، شیمی (محض کاربردي)، اتیلنهاي پلیلوله6
مهندسی (مکانیک،صنایع)، فیزیک

شیمی، بیوشیمی، مهندسی کشاورزيکود ورمی کمپوست7

شیمی، مهندسی شیمیبتونه سنگی و بتونه روغنی8

رشته مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی مورد قبول صنایع شیمیایی در -1مالحظات:
.باشدنمی

صنایع (مانند مهندسی تکنولوژي دانشگاه هاي علمی کاربرديدر کلیه رشته هاي مرتبط -2
شیمیبراي مدیر کنترل کیفیت واحدهاي تولیدي صنایع ) از مقطع کارشناسی به باال شیمیایی

.مورد قبول می باشد..



استاندارد ایرانسازمان ملی



پتروشیمیصنایع .

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی نفتنفت ١

شیمی، مهندسی (شیمی، پلیمر، صنایع، الستیک و پالستیک٢
مکانیک)، فیزیک

شیمی، مهندسی پلیمر، مهندسی شیمیپروانه خودروتسمه ٣

شیمی، مهندسی شیمیکف پوش زمین بازي٤

رشته مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی مورد صنایع پتروشیمیدر -1مالحظات:
باشدقبول نمی

صنایع (مانند مهندسی تکنولوژي دانشگاه هاي علمی کاربرديدر کلیه رشته هاي مرتبط 
براي مدیر ) از مقطع کارشناسی به باال ي واحدهاي تولیدي الستیک و پالستیکرابکالستی

مورد قبول می باشد..پتروشیمیکنترل کیفیت واحدهاي تولیدي صنایع 



استاندارد ایرانسازمان ملی



هاصنایع مرتبط با اوزان و مقیاس

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)کارشناسی ارشد و دکترا(درمقاطع کارشناسی ، 
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

مرتبط با اوزان و ١
مقیاس ها 

ریاضی ، 1فنی و مهندسی، فیزیک

مالحظات:
کلیه رشته هاي فنی و مهندسی مورد قبول است. -1



استاندارد ایرانسازمان ملی



و فلز شناسیصنایع مکانیک

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

)برق و الکترونیک،صنایع،مکانیکمهندسی(،فیزیکیخچال1

2

شیر هاي کنترل و شیر 
سیلندر گاز مایع و 

رگوالتورهاي سیلندر گاز 
مایع

)، صنایع،جامداتوسیاالتگرایشمکانیکمهندسی(
فیزیک

، انواع پیچ و مهره3
لوله ، الکترود جوشکاري

هاي گاز ( شهري 
لوله هاي )، وخانگی

میلگرد و نبشی ، چدنی
،فوالدي و ناودانی

آلومینیومیپروفیل

( به غیر از ژيرمتالومهندسی ،مکانیکمهندسی 
)گرایش سرامیک

شیمی، فیزیک،مکانیکمهندسی اسباب بازي4

کنترل سیاالت و ظروف 5
)ژيرمتالو،مکانیکمهندسی (تحت فشار

صنایعمهندسی ،فیزیک،مکانیکمهندسی کولر آبی6

شیمی ،صنایع مهندسی (،فیزیک،مهندسی مکانیکمشعل گاز7
)گاز



استاندارد ایرانسازمان ملی



و فلزشناسیصنایع مکانیک

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا(درمقاطع 
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

مهندسی مکانیک، فیزیک، مهندسی صنایعبخاري و آبگرمکن8

مهندسی مکانیک، فیزیک، مهندسی صنایعاجاق گاز٩

مهندسی مکانیک، فیزیک، مهندسی صنایعصندلی اداري١٠

مهندسی (صنایع، برق)مهندسی مکانیک، فیزیک، آسانسور١١

مهندسی (متالورژي، مکانیک)، شیمی، فیزیکمحصوالت طال و نقره١٢

مهندسی مکانیک، فیزیک، مهندسی (برق، صنایع)کولر گازي١٣
شیرآالت بهداشتی و ١٤

صنعتی
)همه گرایشها به غیر از سرامیک(مهندسی متالورژي 

و مهندسی مکانیک
کپسول آتش خاموش١٥

کن
مهندسی -مهندسی متالورژي- مهندسی مکانیک

شیمی
مهندسی مواد (به غیر از گرایش - مهندسی مکانیکنانماشین هاي پخت١٦

مهندسی شیمی- سرامیک)
مهندسی(برق،مکانیک و مواد) فیزیکشهربازي١٧

مهندسی مواد (به غیر از گرایش - مهندسی مکانیکقیچی مفتول بر١٨
سرامیک)



استاندارد ایرانسازمان ملی



و فلز شناسیصنایع مکانیک

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

گالوانیزه گرم19
مهندسی متالورژي(کلیه گرایش ها به جز سرامیک) و 
مهندسی شیمی(کلیه گرایش ها به جز صنایع غذایی

)و سلولزي

پمپ هاي صنعتی و 20
کشاورزي

، حرارت و سیاالت(گرایش هاي مکانیکمهندسی 
، مهندسیفیزیک)، جامداتو ماشین آالت کشاورزي

تولید صنعتیگرایشصنایع

مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع ومهندسی کنتور آب21
متالورژي و مواد

مهندسی پلیمر، مهندسی مهندسی شیمی، شیمی، تیوپ آلومینیومی نرم22
مکانیک و مهندسی متالورژي

فیزیک، مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع چوبپوشال کولر23

مهندسی متالورژي، مهندسی شیمی(به غیر از گرایش شمش برنجی24
صنایع غذایی) و شیمی

مبلمان خانگی25
مهندسی مکانیک، مهندسی منابع طبیعی گرایش 

مهندسی متالورژي، مهندسی صنایع چوب، فیزیک، 
نساجی، مهندسی صنایع گرایش ساخت و تولید



استاندارد ایرانسازمان ملی



صنایع مکانیک و فلزشناسی

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

وتولیدساختمکانیک،فیزیک،مهندسی صنایع گرایشمهندسی دریچه تنظیم هوا26

مهندسی مکانیک به غیر از گرایش سیاالت، مهندسی متالورژي صندوق نسوز27
به غیر از گرایش سرامیک، فیزیک

اداريمبلمان28
مهندسی مکانیک ( به غیر از گرایش سیاالت)، مهندسی 

طبیعی متالورژي( به غیر از گرایش سرامیک)، مهندسی منابع 
یمهندسی شیمگرایش صنایع چوب، فیزیک و

متالورژيبه غیر از گرایش سیاالت)،مهندسیمکانیک(مهندسیظروف تفلون29
یزیکفو (به غیر از گرایش سرامیک)، مهندسی شیمی

سینک ظرفشویی30
مهندسی مکانیک، مهندسی متالورژي (به غیر از گرایش 

گرایش ساخت و صنایعمیک)، مهندسی شیمی، مهندسی سرا
فیزیک کاربردي تولید و

تاسیسات سیلندر گاز 31
مایع پرکنی

مهندسی مکانیک، مهندسی متالورژي (به غیر از گرایش 
سرامیک)، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، فیزیک کاربردي و 

شیمی کاربردي

سنگ ساینده بااتصال 32
مهندسی متالورژيسرامیکی و رزینی
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مکانیک و فلزشناسیصنایع 

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

33
تجهیزات بازي سبک 
پارك ها و شهرهاي 

بازي

مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع و فیزیک

34
تجهیزات سنگین و 

نیمه سنگین 
شهرهاي بازي 

مهندسی مکانیک

فیزیکمهندسی متالورژي، مهندسی مکانیک وکوپلینگ35

مهندسی مکانیک، مهندسی برقپرده هوا36

مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و متالوژيرادیاتور فوالدي37

فیزیکمهندسی مکانیک(کلیه گرایش ها) و دماسنج آبگرمکن38

اتصاالت جوشی 39
گازرسانی

مهندسی متالورژي (کلیه گرایش ها به غیر از سرامیک) و 
مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها)

مالحظات:
آسانسور و (مانند مهندسی تکنولوژي دانشگاه هاي علمی کاربرديدر کلیه رشته هاي مرتبط -1

براي مدیر کنترل کیفیت ) از مقطع کارشناسی به باال باالبر براي واحدهاي تولیدي آسانسور
مورد قبول می باشد.مکانیک و فلزشناسیواحدهاي تولیدي صنایع 

ترل کیفیت با رشته مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی مورد مکانیک مدیر کندرصنعت -2
.باشدقبول نمی
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مهندسی پزشکی
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا(درمقاطع 
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

واحد تولیدکننده ردیف

، فیزیک)پزشکی، مکانیک، برق و الکترونیک(مهندسی انواع استریالیزر 1
مهندسی(پزشکی، مکانیک، برق و الکترونیک)، فیزیک انکوباتور نوزاد  2

الکترونیک)، فیزیکمهندسی(پزشکی، مکانیک، برق و  دستگاه ساکشن  3
)پزشکی، برق و الکترونیک(مهندسی  کوره دندانسازي  4
)پزشکی، برق و الکترونیک(مهندسی  ونتیالتور بیهوشی  5

)پزشکی، مکانیک، برق و الکترونیک(مهندسی  تختهاي اتاق عمل  6
)پزشکی، مکانیک، برق و الکترونیک(مهندسی  فور هاي سترون کننده  7

)، برق و الکترونیک(پزشکیمهندسی  سانتریفوژ 8
)پزشکی ،برق و الکترونیک، مکانیک(مهندسی  آمالگاماتور 9

)پزشکی ،مکانیک، برقمهندسی ( آمبوالنس 10
مهندسی پزشکی، فیزیک، شیمی، بیولوژي، 

، مهندسی شیمیمیکروبیولوژي
دستکش جراحی 

11

مکانیکمهندسی مهندسی پزشکی، شیمی، فیزیک، دندان مصنوعی آکریلیکی  12
)پزشکی ، مکانیک، برق و الکترونیک(مهندسی  یونیت ، صندلی و چراغ 

دندانپزشکی  13

،مهندسی پزشکی، فیزیکمکانیک سیلندر هاي گاز طبی  ١٤
مهندسی لیسانس توانبخشی، مهندسی پزشکی، فیزیک، 

مکانیک 
انواع عصاي معلولین  ١٥

پزشکی و مهندسی فیزیک، فیزیک پزشکی، مهندسی 
مکانیک

تجهیزات اپتیکی ١٦
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مهندسی پزشکی
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا 
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

واحد تولیدکننده ردیف

)ژيرپزشکی، متالو(فیزیک، شیمی، مهندسی  هاي فوالدي مورد مصرف لوله
در ساخت وسائل پزشکی 

17

پزشکی ، (فیزیک، شیمی، میکروبیولوژي، مهندسی 
)ژي رمتالو

هاي زیر جلدي سوزن 18

فیزیک، شیمی، میکروبیولوژي، مهندسی پزشکی ، 
نساجی

باند زخم بندي  19

پزشکی، فیزیک ، شیمی، میکروبیولوژي، مهندسی
نساجیمهندسی 

گاز زخم بندي  20

، مهندسی پزشکی1، مهندسی شیمیفیزیک، شیمی کیسه ادرار  21
، مهندسی پزشکی1فیزیک، شیمی، مهندسی شیمی سرنگ هاي تزریق  22

، مهندسی بیولوژي، میکروبیولوژي، شیمی
پزشکی،فیزیک

ست تزریق 23

، ، مهندسی بیولوژي، میکروبیولوژي، شیمی
پزشکی،فیزیک

میکروست  24

بیولوژي، میکروبیولوژي، شیمی نخ بخیه 25
شیمی، مهندس شیمی  گاز اکسیژن طبی 26

بدنیفیزیک،تربیت)،صنایع،پزشکی، مکانیک(مهندسی پایه و تور بسکتبال 27
شیمی، فیزیک، مهندسی پزشکی، مهندسی شیمی 

نساجی
باند گچی 28



استاندارد ایرانسازمان ملی



مهندسی پزشکی
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا 
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

واحد تولیدکننده ردیف

شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی پزشکی، بیوتکنولوژي، 
کاربرديفیزیک

چسب زخم 29
شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی پزشکی، بیوتکنولوژي، 

فیزیک کاربردي
پوشش محافظ بهداشتی 30

مهندسی پزشکی، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، ( به 
غیر از گرایش صنایع غذایی)، فیزیک و شیمی (کاربردي)

یکبار مصرف براي جمع ظروف
هاي تیز و برنده دآوري پسمان

پزشکی
31

مهندسی شیمی، مکانیک،مهندسیمهندسی نساجی،
مهندسی صنایع گرایش ،مهندسی ورزش وفیزیک

ساخت و تولید

و تور ورزشیتوپ
32

مهندسی مکانیک، مهندسی متالورژي، مهندسی 
صنایع گرایش ساخت و تولید، مهندسی پزشکی، 

مهندسی ورزش، فیزیک و مهندسی شیمی

ثابت و تجهیزات ورزشی
متحرك فاقد مکانیزم الکتریکی 33

مهندسی مکانیک، مهندسی متالورژي، مهندسی برق 
ساخت و تولید، و الکترونیک، مهندسی صنایع گرایش

مهندسی پزشکی، مهندسی ورزش، فیزیک و 
مهندسی شیمی

ثابت و تجهیزات ورزشی
داراي مکانیزم متحرك

الکتریکی 34

کلیه رشته هاي مرتبط در دانشگاه هاي علمی کاربردي(مانند مهندسی تکنولوژي الکترونیک براي -1مالحظات: 
براي مدیر کنترل کیفیت واحدهاي تولیدي صنایع واحدهاي تولیدي کوره دندانسازي)ازمقطع کارشناسی به باال 

.مهندسی پزشکی مورد قبول می باشد..
-کنترل کیفیت با رشته مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی مورد قبول نمیمدیردرصنعت مهندسی پزشکی-2

باشد.



استاندارد ایرانسازمان ملی



صنایع غذایی

کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 
)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا 

رشته ها به ترتیب اولویت می باشد
واحد تولیدکننده ردیف

صنایع غذایی، مهندسی کشاورزي گرایش صنایع 
غذایی،مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، علوم 

تغذیه، شیمی
غیر آردي-فرآورده هاي قندي

مانند حلوارده و ... 1

صنایع غذایی، مهندسی کشاورزي گرایش صنایع 
غذایی،مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، علوم 

تغذیه، شیمی، میکروبیولوژي
آردي-فرآورده هاي قندي 2

مهندسی کشاورزي گرایش صنایع صنایع غذایی، 
غذایی،مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، علوم 

تغذیه
فرآورده هاي حجیم شده غالت 

و اسنک ها 3

صنایع غذایی، مهندسی کشاورزي گرایش صنایع 
غذایی،مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، علوم 

تغذیه، شیمی
آرد 4

صنایع غذایی، مهندسی کشاورزي گرایش صنایع 
ذایی،مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، علوم غ

تغذیه، میکروبیولوژي
انواع نان 5

صنایع غذایی، مهندسی کشاورزي گرایش صنایع 
غذایی،مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، علوم 

تغذیه، شیمی، میکروبیولوژي
انواع ماکارونی و رشته 6

صنایع غذایی، مهندسی کشاورزي گرایش صنایع 
غذایی،مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، 

میکروبیولوژي، علوم تغذیه( از مقطع فوق لیسانس)
خمیر مایه 7



استاندارد ایرانسازمان ملی



صنایع غذایی

کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 
)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا 

رشته ها به ترتیب اولویت می باشد
واحد تولیدکننده ردیف

مهندسی شیمی با گرایش علوم تغذیه،صنایع غذایی،
، صنایع غذایی، کشاورزي با گرایش صنایع غذایی

شیمی
ن غروغن کشی، تصفیه رو

ومارگارین   8

هاي دامپزشکی، علوم دامی، صنایع غذایی، رشته
تغذیه، کشاورزي با گرایش غذایی، شیمی با گرایش 

غذایی صنایع
هاي خوراك دامفرآورده 9

صنایع غذایی، مهندسی شیمی با گرایش صنایع 
غذایی، مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی و علوم 

تغذیه 
کنسرو غیر گوشتی  انواع  10

صنایع غذایی، مهندسی کشاورزي با گرایش صنایع 
غذایی، دامپزشکی، مهندسی شیمی گرایش صنایع 

غذایی، علوم تغذیه
انواع کنسرو گوشت و ماهی 11

غذایی، مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی، صنایع 
، شیمی کشاورزي با گرایش صنایع غذایی، علوم تغذیه

کاربردي، داروسازي

هاي گازدار ، نوشیدنی و نوشابه
فراورده هاي یخی 12

مهندسی کشاورزي با گرایش صنایع صنایع غذایی،
دامپزشکی، مهندسی شیمی با گرایش غذایی، غذایی،

تغذیهعلوم 
هاي لبنیشیر و فرآورده 13

دامپزشکی، صنایع غذایی، مهندس کشاورزي با 
گرایش غذایی، مهندسی شیمی با گرایش غذایی و 

علوم تغذیه. صنایع شیالت( فقط براي کنسرو ماهی ) 

هاي گوشتیفرآورده
( سوسیس کالباس ، همبرگر و 

)و غیرهماهی
14



استاندارد ایرانسازمان ملی



صنایع غذایی

کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 
)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا 

رشته ها به ترتیب اولویت می باشد
واحد تولیدکننده ردیف

علوم تغذیه،مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی،
صنایع غذایی، مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی، شیمی 

، داروسازيکاربردي
آب آشامیدنی 15

مهندس کشاورزي با گرایش غذاییوصنایع غذایی
، علوم تغذیه (از مقطع يداروساز،( ازمقطع فوق لیسانس)

فوق لیسانس)

شیر خشک کودکان و غذاي 
کودك 16

صنایع غذایی، مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی، 
مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی و علوم تغذیه انواع ترشی، شور، شربت و مربا 17

غذایی ، مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی، صنایع 
شیمی ،مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی و علوم تغذیه

، دامپزشکی، علوم دامیو شیمیکاربردي
آماده سازي و بسته بندي عسل 18

صنایع غذایی، مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی، 
مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی 

، علوم تغذیهمیکروبیولوژي، شیمی کاربردي 
سرکه 19

صنایع غذایی، مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی، 
مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی و علوم تغذیه، شیمی 

کاربردي
آبلیمو و آبغوره 20

صنایع غذایی، مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی، 
مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی و علوم تغذیه هاي سرد و گرمانواع سس 21



استاندارد ایرانسازمان ملی



صنایع غذایی

کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 
)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا 

رشته ها به ترتیب اولویت می باشد
واحد تولیدکننده ردیف

صنایع غذایی، مهندسی شیمی با گرایش صنایع 
غذایی، مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی و علوم 

تغذیه
کنسانتره میوه و آب میوه و 
هاي تغلیظیفراورده 22

صنایع غذایی، مهندسی شیمی با گرایش صنایع 
غذایی، مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی و علوم 

تغذیه
فراورده هاي قنادي 23

صنایع غذایی، مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی، 
شیمی کاربردي،مهندسی شیمی با گرایش غذایی،

علوم تغذیه 
، نشاسته و گلوکز، گلوتنقند، 

و فراورده هاي جانبیکارامل 24

صنایع غذایی ، مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی ، 
غذایی ، علوم تغذیهصنایعمهندسی شیمی با گرایش

فراورده هاي استخراجی غیر 
سویا، روغنی نظیر پروتئین

لیسیتین
25

صنایع غذایی، مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی، 
غذایی، علوم تغذیه صنایع مهندسی شیمی با گرایش

و شیمی کاربردي
چیپس 26

صنایع غذایی، مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی، 
غذایی، علوم تغذیه، صنایع مهندسی شیمی با گرایش 

، میکروبیولوژيدامپزشکی
فراورده هاي تخم مرغ مانند 
پودر زرده و سفیده تخم مرغ 27

مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی، صنایع غذاي ، 
مهندسی شیمی با گرایش غذایی، علوم تغذیه، شیمی 

کاربردي و داروسازي
عصاره، اسانس و عرقیات گیاهی 28



استاندارد ایرانسازمان ملی



صنایع غذایی

کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 
)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا 

باشدرشته ها به ترتیب اولویت می 
واحد تولیدکننده ردیف

اقتصاد صنایع غذایی، مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی،
کشاورزي و مدیریت کشاورزي، دامپروري، گیاه پزشکی و 

مهندسی شیمی با رشته تحصیلی مهندسی کشاورزي،آبیاري
، میکروبیولوژيدامپزشکی، غذایی، علوم تغذیهصنایع گرایش 

سردخانه نگهداري مواد 
غذایی زیر صفر درجه 

سلسیوس  
29

و زراعت، صنایع غذایی، مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی  
علوم تغذیه، مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی، 

میکروبیولوژي

سردخانه نگهداري مواد 
غذایی باالي صفر درجه 

سلسیوس
30

، علوم غذاي، مهندسی کشاورزي با گرایش صنایع غذایی
غذایی، صنایع تغذیه، مهندسی شیمی با گرایش 

ي، شیمی کاربرديمیکروبیولوژ

ی تولید و بسته بندی
سبزیجات خشک، سرخ 

کرده، منجمد و تازه
31

صنایع غذایی، مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی، علوم 
، غذایی، شیمیصنایع تغذیه، مهندسی شیمی با گرایش 
داروسازي

نمک 32

صنایع غذایی، مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی، علوم 
تغذیه، مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی، 

میکروبیولوژي، شیمی کاربردي

خشکبار ، حبوبات و 
غالت 33

صنایع غذایی، مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی، علوم 
تغذیه، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

نگهدارنده هاي مواد 
افزودنی هاغذایی و 34



استاندارد ایرانسازمان ملی



صنایع غذایی

کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 
)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا 

رشته ها به ترتیب اولویت می باشد
/واحد خدماتیواحد تولیدکننده ردیف

، مهندسی (از مقطع فوق لیسانس)صنایع غذایی
(از مقطع فوق لیسانس)،کشاورزي با گرایش غذایی

هندسی شیمی م(از مقطع فوق لیسانس)،علوم تغذیه
،(از مقطع فوق لیسانس)با گرایش صنایع غذایی

يداروساز

مکمل هاي غذایی 35

صنایع غذایی ، مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی ، 
علوم تغذیه ، مهندسی شیمی با گرایش غذایی، 

میکروبیولوژي،شیمی کاربردي

، مواد پودري شامل چاي ، ادویه
زعفران و بکینگ پودر 36

صنایع غذایی ، مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی ، 
علوم تغذیه ، مهندسی شیمی با گرایش غذایی، 

میکروبیولوژي،شیمی کاربردي
قند و شکر 37

صنایع غذایی ، بهداشت مواد غذایی، علوم تغذیه،
مهندسی ،مهندسی کشاورزي با گرایش غذایی

دامپزشکیغذایی،صنایع شیمی با گرایش 
مراکز فروش مواد غذایی 38

شیمی، مهندسی شیمی %96الکل  39



استاندارد ایرانسازمان ملی



صنایع غذایی

کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 
)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا 

رشته ها به ترتیب اولویت می باشد
/واحد خدماتیواحد تولیدکننده ردیف

مهندسی کشاورزي با گرایش :دوره کارشناسی-
باغبانی، ترویج و آموزش کشاورزي، خاكهاي

شناسی، زراعت و اصالح نباتات، گیاه پزشکی، علوم و 
کشاورزي، یوتکنولوژي صنایع غذایی، مهندسی اقتصاد 

کشاورزي، مهندسی تولیدات گیاهی و مهندسی 
ماشین هاي کشاورزي.

دوره کارشناسی ارشد: مهندسی تولیدات گیاهی -
مهندسی ،گرایش اصالح و تولید گیاهان باغبانی

با گرایش هاي اگرواکولوژیک (اکولوژي کشاورزي
علوم و تکنولوژي آبیاري و زهکشی،زراعی)،

مدیریت کشاورزي، بیوتکنولوژي در کشاورزي، بذر، 
باتات، اصالح نبا علف هاي هرز، شناسایی و مبارزه 

بیماري شناسی زراعت، علوم باغبانی، علوم خاك و
مهندسی گیاه پزشکی گرایش سم شناسی و ، گیاهی

علف هاي هرز

محصوالت کشاورزي داراي 
حدود مجاز آالینده ها 40

زشکی و شیالت، دامپ-مهندسی منابع طبیعی
علوم دامی- مهندسی کشاورزي خوراك آماده آبزیان 41



استاندارد ایرانسازمان ملی



صنایع غذایی

کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 
)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا 

رشته ها به ترتیب اولویت می باشد
/واحد خدماتیواحد تولیدکننده ردیف

باغبانی، ترویج مهندسی کشاورزي با گرایش هاي-1
و آموزش کشاورزي، خاك شناسی، زراعت و اصالح 
نباتات، گیاه پزشکی، علوم و صنایع غذایی، مهندسی 

بیوتکنولوژي کشاورزي، مهندسی اقتصاد کشاورزي، 
تولیدات گیاهی و مهندسی ماشین هاي 

-3مهندسی صنایع غذایی،-2کشاورزي،
تغذیه-4میکروبیولوژي،

مهندسی تولیدات -1اسی ارشدگرایشهاي کارشن
-2گیاهی گرایش اصالح و تولید گیاهان باغبانی، 

با گرایش هاي اگرواکولوژیک مهندسی کشاورزي
علوم و آبیاري و زهکشی،(اکولوژي زراعی )،

مدیریت کشاورزي، بیوتکنولوژي در تکنولوژي بذر، 
شناسایی و مبارزه با علف هاي کشاورزي، 

زراعت، علوم باغبانی، علوم خاك اصالح نباتات، هرز، 
مهندسی گیاه پزشکی -3بیماري شناسی گیاهی، و

شناسی و علف هاي هرزگرایش سم 

قارچ خوراکی 42



استاندارد ایرانسازمان ملی



صنایع غذایی

کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 
)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا 

رشته ها به ترتیب اولویت می باشد
/واحد خدماتیواحد تولیدکننده ردیف

تحصیلی شیمی (کلیه گرایش ها) و مهندسی نساجی 
( گرایش شیمی نساجی و الیاف) فیلتر سیگارت 43

دکتري دامپزشکی عمومی تولید مرغ از جوجه یک روزه 44

(مانند مهندسی تکنولوژي دانشگاه هاي علمی کاربرديدر کلیه رشته هاي مرتبط مالحظات:
براي مدیر ) از مقطع کارشناسی به باالکمپوت و کنسرو براي واحدهاي تولیدي کمپوت و کنسرو

مورد قبول می باشد.کنترل کیفیت واحدهاي تولیدي صنایع غذاي



استاندارد ایرانسازمان ملی



خودرو و نیروي محرکهصنایع 

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا 
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

مهندسی برق و الکترونیک، فیزیکهاي خودروالمپ1

وسیله هشداردهنده شنیداري(بوق)2
مهندسی برق و الکترونیک، فیزیک

مهندسی برق و الکترونیک، فیزیکايپالتین خودروهاي جاده3

مهندسی برق و الکترونیک، فیزیکموتورهاي درونسوزاستارتر 4

مهندسی برق و الکترونیک، فیزیکايدینام خودروهاي جاده5

مهندسی برق و الکترونیک، مکانیک فیزیکشمع خودرو6

هاي راه انداز سربی انواع باتري7
خودرو و موتورسیکلت و باتري 

صنعتی

مهندسی برق و الکترونیک، فیزیک

، مهندسی برق و الکترونیک، فیزیکوایر شمع خودرو8
مهندسی مکانیک طراحی جامدات

سوئیچ المپ ترمز مکانیکی جهت 9
خودرو

مهندسی برق و الکترونیک، فیزیک



استاندارد ایرانسازمان ملی



خودرو و نیروي محرکهصنایع 

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا 
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

سوئیچ المپ ترمز هیدرولیکی جهت 10
خودرو

مهندسی برق و الکترونیک، فیزیک

مهندسی مکانیک، شیمی، فیزیکلنت ترمز11

مهندسی مکانیک، شیمی، فیزیکلنت صفحه کالچ12

گازيکمک فنر هیدرولیکی و 13
مهندسی(مکانیک، صنایع، متالورژي)، 

فیزیک
کاله ایمنی براي رانندگان و 14

سرنشینان موتورسیکلت
مهندسی(مکانیک، صنایع)، فیزیک

فیلتر روغن یکبارمصرف موتورهاي 15
درونسوز

مهندسی(مکانیک، صنایع، متالورژي)، 
فیزیک

مهندسی(مکانیک، صنایع، متالورژي)، فیلتر هوا16
فیزیک

مهندسی(مکانیک، صنایع، متالورژي)، رادیاتور(مسی و برنجی)17
فیزیک
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کمربند ایمنی براي سرنشینان 18
وسائط نقلیه موتوري

مهندسی(مکانیک، صنایع)، فیزیک

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا 
ها به ترتیب اولویت می باشدرشته 

مهندسی(مکانیک، صنایع، متالورژي)، هاي کروي(سیبک)مفصل19
فیزیک

مهندسی(مکانیک، صنایع، متالورژي)، کنتیغه و بازوي برف پاك20
فیزیک

فنرهاي تخت مورد مصرف در وسائط 21
نقلیه

مهندسی(مکانیک، صنایع، متالورژي)، 
فیزیک

رینگ سواري موتورسیکلت وطوقه22
مهندسی(مکانیک، صنایع، متالورژي)اینچ16تا 

اجزاء سیستم گازسوزکردن موتور با 23
LPGسوخت مایع

مهندسی(مکانیک، صنایع)، فیزیک

قطعات گازسوز کردن خودروها 24
CNG

مهندسی(مکانیک، صنایع)، فیزیک

مهندسی(مکانیک، صنایع)، فیزیکپمپ روغن خودرو25
پمپ مکانیکی سوخت جهت 26

خودروهاي بنزینی
مهندسی(مکانیک، صنایع، متالورژي)، 

فیزیک
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خودرو و نیروي محرکهصنایع 

صنایع خودرو نیرو محرکه

کیمهندسی مکانموتور سیکلت27
مهندسی(مکانیک، صنایع)، فیزیکدوچرخه28

واحد تولید کنندهردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا 
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

)، متالورژيشیمیمهندسی(مکانیک،CNGمخازن  29
مهندسی مکانیک، مهندسی متالورژي (به بلبرینگ30

غیر از گرایش سرامیک)، مهندسی صنایع 
گرایش ساخت و تولید ، فیزیک

حمل از نوع جک هاي مکانیکی قابل 31
پیچی براي اتومبیل

مهندسی مکانیک(کلیه گرایش ها) و 
مهندسی متالورژي(کلیه گرایش ها به غیر از 

سرامیک)
مالحظات:

مکانیک (مانند مهندسی تکنولوژي دانشگاه هاي علمی کاربرديدر کلیه رشته هاي مرتبط -1
براي مدیر ) از مقطع کارشناسی به باال خودرو براي واحدهاي تولیدي پمپ روغن خودرو

مورد قبول می باشد.خودرو نیرو محرکهکنترل کیفیت واحدهاي تولیدي صنایع 
کنترل کیفیت با رشته مهندسی شیمی با گرایش مدیرخودرو نیرو محرکهدرصنعت -2

.باشدصنایع غذایی مورد قبول نمی
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خدماتیواحدهاي 

واحد ردیف
کنترل کیفیتمدیررشته تحصیلی 

)(درمقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا 
رشته ها به ترتیب اولویت می باشد

روانشناسی، بهداشت، پرستاري، علوم تربیتی مهدکودك و پیش دبستانی1
)1(و تغذیه

شهرهاي بازي و پارك ها یی که تنها 2
سبک می داراي تجهیزات بازي

باشند

مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی 
صنایع و فیزیک

شهرهاي بازي و پارك هاي  داراي 3
تجهیزات بازي سنگین و نیمه 

سنگین

گرایش هاي رشته مهندسی مکانیک

خدمات پس از فروش لوازم خانگی 4
برقی

برق، مهندسی مکانیک، مهندسی مهندسی
صنایع و فیزیک

فروش لوازم خانگی خدمات پس از5
گاز سوز

مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی به غیر از 
گرایش صنایع غذایی، مهندسی صنایع و 

فیزیک
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مالحظات:
ایمنی کودك، آشنایی با الزامات زمینهارائه گواهی نامه شرکت در دوره هاي آموزشی در-1

استفاده در مهدهاي کودك مراکز پیش دبستانی، اسباب بازي و تجهیزات مورد مهد کودك و
مراکز پیش دبستانی الزامی مدیران کنترل کیفیت مهدهاي کودك وبراي تایید صالحیت

.است


