
)صنعت و فن( 7از گــروه  رشـــته صنایع گاز و گازرسانیجدول صالحیت هاي 

ردیف
کد 

پیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت
سوابق 
تجربی 
مورد نیاز

د نیاز(جایگزین سوابق مور
سوابق)

دوره 
آموزشی

دوره 
کارورزي

آزمـو
ن

گازرسانی به ساختمانهاي 1- 11
مسکونی و تجاري

به مصرف گاز لوله کشی گاز خانگی و صنعتی ـ از خروجی رگوالتور 
کننده 

طبق مقررات 
----مندرج در آگهی

تجهیزات مربوط به انواع 22-1
مصارف گاز

ـ حمل و نقل ـ جابجائی مخازن ز و تجهیزات ـ مخازنسولوازم گاز
تحت فشار گاز مایع و حوادث مربوط

داشتن صالحیت 
آزمونماه4ساعت50سال11ردیف 

گازرســانی به صنایع و 1- 33
نیروگاهها

شبکه گازرسانی داخلی صنایع و مشعلهاي گازسور از فشار 
PSI25/0 تاPSI400

طبق مقررات 
----گهیمندرج در آ

44 -1
شبکه هاي گاز شهري و 
ایستگاههاي تقلیل فشار 

گاز

شبکه شهري و روستائی و PSI250تا PSI60در فشارهاي 
)CGSایستگاههاي (

داشتن صالحیت 
آزمونماه4ساعت50سال15ردیف 

55-1
خطوط لوله انتقال گاز و 

ایستگاههاي ورودي 
شهري

خطوط خروجی ایستگاههاي PSI1300تا PSI250در فشارهاي 
)CGS(

داشتن صالحیت 
آزمونماه4ساعت50سال32ردیف 

ایستگاههاي تقویت فشار 1- 66
داشتن صالحیت آشنائی به توربین ها و کمپرسورهاي گازي و سیستمهاي مربوط)G.C.Sگاز (

آزمونماه6ساعت50سال43و 3ردیف هاي 

2از 1صفحه
غالمعلی شهرکی 
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( صنعت و فن )7از گــروه  جدول صالحیت هاي رشـــته صنایع گاز و گازرسانی                               

کد ردیف
پیــش نیازشرح صالحیتحیتعنوان صالصالحیت

سوابق 
تجربی 
مورد نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمـونکارورزي

77 -1

رسیدگی به حوادث 
گازگرفتگی و انفجار گاز 

مایع و گاز طبیعی و نشت 
آن

و حوادث مربوطه S2Hرسیدگی به گاز گرفتگی بر اثر اکسید کربن و 
جارات مربوطه به آن و نشت یابی با دستگاههاي مربوطهو انف

داشتن 
صالحیت 

و 3ردیفهاي 
5

آزمونماه4ساعت50سال3

تأمین و تهیه گاز مایع و 88-1
طبیعی 

تأسیسات سرچاهی در خشکی و دریا و بهره برداري از آن و سیستمهاي 
آزمونماه6ساعت50سال3-کنترل و برق و ابزار دقیق

99-1

تعیــین اجاره بها و اجرت 
-المثل و خسارت و حق

االمتیاز در امور تخصصی 
مربوطه 

اند تعیین اجاره بها و اجرت المثل در امور صالحیت هایی که قبالً گرفته
داشتن 

صالحیت 
2و1ردیفهاي 

آزمونماه6ساعت50سال3

1010 -1

رسیدگی به اختالف فی ما 
بین کارفرمایان، 

ان و مشاوران در پیماتکار
امور تخصصی مربوط

امور مربوط به صنایع گاز و گازرسانی

داشتن 
صالحیت 

تا 1ردیفهاي 
9

سال 10
سابقه 

کارشناسی
آزمونماه6ساعت50

2از 2صفحه 
غالمعلی شهرکی 
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