
(صنعت و فن)7از گروه برق ،ماشین تأسیسات کارخانجاتجدول صالحیت هاي رشته 

کد ردیف
سوابق تجربی پیش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

مورد نیاز

وابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)س
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمونکارورزي

رسیدگی و ارزیابی ماشین 11-1
آالت کارگاههاي فنی

ارزیابی ماشین آالت کارگاههاي عمومی مانند نجاري و 
تولیدي و -آهنگري و ابزارسازي و جوشکاري فلزکاري 

غیره 

طبق مقررات مندرج 
در قانون

ه سال سابق5
_یکسال_تجربی مفید

22-1

رسیدگی و ارزیابی ماشین 
آالت و تأسیسات صنایع (ذکر 

نام صنعت و حداکثر دو 
صنعت)

5ارزیابی ماشین آالت و تأسیسات صنایعی که حداقل 
سال سابقه مفید داشته باشد 

داشتن صالحیت 
1ردیف 

سال سابقه 2
تجربی مفید در 
یک نوع صنعت

___

33-1
ی و ارزیابی ماشین رسیدگ

آالت و تأسیسات کارخانجات 
تولیدي و صنعتی

ارزیابی ماشین آالت و تأسیسات انواع کارخانجات 
تولیدي و صنعتی 

داشتن صالحیت 
و پس 2و1ردیفهاي 

از اخذ صالحیت 
حداقل دو نوع 

صنعت

سال حداقل 10
تجربه 

کارشناسی
___

رسیدگی و ارزیابی ماشین 44-1
نی و عمرانیآالت ساختما

ارزیابی ماشین آالت ساختمانی و راه سازي و عمرانی و 
_غیره مربوط به امور عمرانی 

سال سابقه 5
کار مفید و 

مرتبط
___

55-1

رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و 
تجهیزات شبکه و پست هاي 

توزیع نیروي برق درشهرکها و 
واحدهاي صنعتی

ات وتابلوهاي رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و تجهیز
انواع پست هاي برق در واحدهاي تولیدي و صنعتی

طبق مقررات مندرج 
_یکسال__در قانون



(صنعت و فن)7از گروه برق ،ماشین تأسیسات کارخانجاتجدول صالحیت هاي رشته 

کد ردیف
سوابق تجربی پیش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

مورد نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمونکارورزي

66 -1
تعیین اجاره بها واجرت المثل و 
خسارت  و حق االمتیاز در امور 

تخصصی مربوط

ره بهاو اجرت المثل در امور صالحیت هائی که تعیین اجا
قبالً گرفته اند

داشتن حداقل یک 
مورد صالحیت

سال 5حداقل 
آزمون_ساعت40سابقه کارشناسی

77 -1
رسیدگی به اختالف پیمانکاران 

و مشاوران و کارفرمایان در 
امور تخصصی مربوطه

رسیدگی به اختالف فیمابین پیمانکاران و 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_

88-1
رسیدگی و ارزیابی سیستم 
هاي تخصصی امور و یژه (با 

ذکر نام )
اموریکه توان ابراز نظر داشته باشد 

درجه علمی 
ش دیده و یا آموز

تجربه با ارائه 
سوابق مفید

ساعت 120حداقل دو سال
_سال1آموزش

عیمکانیک و صنا- الکترومکانیک -برق و الکترونیک - حداقل لیسانس رشته هاي برق 6و5تحصیالت مورد نیاز براي کلیه ردیفها باستثناء ردیفهاي 
الکترومکانیک- برق و الکترونیک -ل لیسانس رشته هاي برق حداق6و5تحصیالت مورد نیاز براي کصالحیتهاي ردیفهاي 


