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وقــوع علــلنیــیو تعیبررســ11
در اماکن  يآتش سوز

ر عمدبودن و مشخص یا غیق در اماکن از لحاظ عمد ین علت وقوع حرییتع
.د گسترش آنیتشدایجاد و و عوامل مؤثر در يانون آتش سوزنمودن ک

مقررات طبق 
___-ثبت نام

بررسی و تعیین علل وقوع آتش 22
منجر به فوت سوزیهاي

تعیین علت وقوع آتش سوزي از لحاظ عمد یا غیر عمد بودن که منجربه فوت 
گردیده و در صورت عمدي بودن عامل آتش سوزي چه از طرف متوفی 

.گرددص(خودسوزي) و یادیگر اشخاص مشخ

دارا بودن 
صالحیت 

1ردیف 

سال سابقه 5
-_-تجربی مرتبط

33
بررســی وتعیــین  علــل آتــش 

ــو ــع و  زي  س ــزارع و مرات و م
جنگلها

از نظر نوع و و جنگلها در مزارع و مراتعتعیین علت وقوع آتش سوزي 
خصوصیات مواد و تأثیر متقابل آنها و نوع واکنشهاي منجربه تولید حرارت و 

.نهایتاً شعله وري

دارا بودن 
صالحیت 

1ردیف

سال سابقه 2
-_-تجربی مرتبط

44

بررســی و تعیــین علــل آتــش 
سوزیهاي خاص ( ماننـد آتـش   
سوزي در هواپیما، قطار، مترو و 

)و خودروکشتی

در و خودروتعیین علت وقوع آتش سوزي در هواپیما ،قطار ،مترو و کشتی
نوع سوخت و سیستم سوخت رسانی و مشخص نمودن ، ارتباط با سیستم برق
.حاظ عمد یا غیر عمدلعامل آتش سوزي به 

دارا بودن 
صالحیت 

1ردیف

سال سابقه 2
---تجربی مرتبط

55
بررسی و اظهارنظر در خصـوص 

امور ایمنـی و آتـش   تجهیزات 
نشانی

تعیین انواع تجهیزات ایمنی  در آتش نشانیها متناسب به محل مربوطه
بودن دارا

صالحیت 
1ردیف 

سال سابقه 2
---تجربی مرتبط

66
و آتـش  ایمنـی هزینـه برآورد

ــه   ــارت وارده ب ــانی و خس نش
تجهیزات آتش نشانی

تعیین میزان هزینه تجهیزات آتش نشانی و خسارت وارده بر تجهیزات 
مربوطه

دارا بودن 
صالحیت 

1ردیف 

سال سابقه 2
---مرتبطیتجرب


