
(صنعت و فن )7از گروهجدول صالحیت هاي رشته برق، الکترونیک و مخابرات    

کد ردیف
سوابق تجربی ش نیازــپیشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

مورد نیاز

ق مورد نیاز(جایگزین سوابق)سواب
دوره 

ونـآزمدوره کارورزيآموزشی

رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده 1- 11
به تأسیسات الکتریکی برق عمومی

ارزیابی ترانس ـ تابلوهاي برق، ماشینهاي 
الکتریکی و لوازم و تجهیزات برقی در 

مصارف عمومی
طبق قانون

سال 5حداقل 
مرتبط سابقه 

مفید
---

22-1
رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده 

به خطوط انتقال و پست هاي برق فشار 
قوي

KV20تجهیزات پست هاي برق ارزیابی 
و خطوط انتقال مربوطKV400تا 

داشتن صالحیت 
آزمون ماه 3ساعت 60سال13-1ردیف 

رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات 1- 33
طبق قانونارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکیونیکیالکتر

سال 5حداقل 
سابقه مرتبط 

مفید
---

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات کنترل و ابزار 1- 44
داشتن صالحیت ارزیابی تجهیزات کنترلی و ابزار دقیقدقیق

آزمون ماه 3ساعت60سال12-3ردیف 

حفاظتی و سیستمهاي رسیدگی و ارزیابی 55-1
امنیتی الکترونیکی

سیستمهاي تصویر برداري و صوتی، نوري 
و دزدگیرها

داشتن صالحیت 
--ساعت 60سال سابقه15-4ردیف 

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه هاي 1- 66
مخابرات کابلی

ارزیابی لوازم و تجهیزات مخابراتی کابلی و 
----طبق قانونبا سیم

مرتضی محمدخان
عالی کارشناسان رسمی دادگستريرئیس شوراي



(صنعت و فن )7از گروهجدول صالحیت هاي رشته برق، الکترونیک و مخابرات              

کد ردیف
سوابق تجربی پیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

مورد نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
دوره 

ونآزمکارورزي

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات مخابراتی بی 1- 77
سیم

ارزیابی تجهیزات و لوازم مخابراتی بی سیم و 
بدون کابل 

داشتن صالحیت 
آزمونسه ماهساعت60سال12- 6ردیف 

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات ماهواره اي و 88-1
داشتن صالحیت ارزیابی لوازم و تجهیزات ماهواره اي و رادار رادار

آزمونسه ماهساعت60سال12-7ردیف 

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و حق 99-1
االمتیاز در امور تخصصی مربوطه

االمتیاز تعیین اجاره بها و اجرت المثل و حق 
در امور تخصصی و صالحیتهایی که قبالً 

گرفته اند 

صالحیتهایی که 
قبالَ گرفته اند

سال سابقه 5
آزمونسه ماهساعت60کارشناسی

1010 -1
رسیدگی به اختالفات فی ما بین 

پیمانکاران  و مشاوران و کارفرمایان در 
امور تخصصی مربوطه

ان و رسیدگی به اختالف فیما بین پیمانکار
مشاوران در امور صالحیت هایی که قبالً 

گرفته اند 

داشتن حداقل 
یک مورد 
صالحیت

سال 10حداقل 
سابقه کارشناسی

ساعت 100
بعد از داشتن 

سال سابقه 5
کارشناسی

آزمون-

رسیدگی و ارزیابی سیستم هاي تخصصی 1111-1
ویژه (با ذکر تخصص)

ارزیابی تجهیزات و سیستمهاي خاص ویژه 
جدید

ارائه سوابق کار 
آزمون-عتسا120سال2مفید

سال سابقه مفید و لیسانس برق 5حداقل 2و  1براي ردیفهاي شرایط :
سال سابقه مفید و لیسانس الکترونیک 5حداقل 5و 4و 3براي ردیفهاي 
تسال سابقه مفید لیسانس مخابرا5حداقل 8و7و6براي ردیفهاي 

مرتضی محمد خان
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري


