
( صـــنعت و فـن )7از گــروه  پزشکیندسی  جدول صالحیت هاي رشــته مه

کد ردیف
سوابق تجربی مورد نیازپیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

د نیاز(جایگزین سوابق)سوابق مور
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمـونکارورزي

11 -1

رســـیدگی و ارزیـــابی  
تجهیزات و لوازم پزشـکی  
ــانی)  ــتی و درمـ (بهداشـ
عمــومی و یــا مربــوط بــه 
برخی از تخصصـها (طبـق   

شرح صالحیتها)

ارزیابی تجهیزات و لوازم پزشکی مورد استفاده در 
یا درمانگاههاي مطب پزشکان عمومی و یا در مطب و

ش و حلق و بینی، زنان و زایمان، گوچشم پزشکی، 
فیزیوتراپی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، ارتوپدي و 

غیره

طبق مقررات 
مندرج در قانون

سال سابقه کار مفید از جمله 5
ب ــهمکاري در انجام پروژه نص

، تعمیر و نگهداري و اندازيو راه
یا تدریس در مورد لوازم و 

گاهها و تجهیزات مربوطهدست

---

22-1

رســـیدگی و ارزیـــابی  
ــوازم   ــزات و لــ تجهیــ
ــتقیم   ــویربرداري مس تص
(بدون اسـتفاده از انـرژي   
خارجی مانند اشعه ایکس 
ــی) از  ــدان مغناطیس و می

اندامها

یابی تجهیزات و لوازم پزشکی مورد استفاده در زار
آندوسکوپی، الپاراسکوپی، کولونوسکوپی، میکروسکوپی 

و غیره

داشتن صالحیت 
1ردیف 

سال سابقه کار مفید از جمله 5
همکاري در انجام پروژه نصــب 

اندازي، تعمیر و نگهداري و و راه
یا تدریس در مورد لوازم و 

دستگاهها و تجهیزات مربوطه

آزمونماه6-

33 -1

رســـیدگی و ارزیـــابی  
ــوازم   ــزات و لــ تجهیــ
تصویربرداري از داخل بدن 

رژي مانند اشعه با اعمال ان
ایکس، امواج اولتراسوند و 

یا میدان مغناطیسی

ارزیابی دستگاهها و تجهیزات رادیوگرافی اشعه ایکس 
CTscan،MRI ،سنوگرافی، اکوکاردیوگرافی

c_armآنژیوگرافی و غیره

داشتن صالحیت 
2ردیف 

سال سابقه کار مفید از جمله 5
همکاري در انجام پروژه نصــب 

، تعمیر و نگهداري و اندازيو راه
یا تدریس در مورد لوازم و 

دستگاهها و تجهیزات مربوطه

ساعت 30
موفقیت در 

آزمون
آزمونماه6

3از 1صفحه
غالمعلی شهرکی 

رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري 



( صـــنعت و فـن )7از گــروه  جدول صالحیت هاي رشــته مهندسی پزشکی                                              

کد ردیف
سوابق تجربی مورد نیازپیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمـونکارورزي

44 -1
دگی و ارزیـــابی رســـی

ــزا ــوازم تجهیــ ت و لــ
ندانپزشکی د

ارزیابی تجهیزات و لوازم مورد استفاده در دندانپزشکی مانند 
ندانپزشکی و غیرهلیزر دCvitronیونیت، پمپ باد، 

داشتن 
صالحیت 

1ردیف 

سال سابقه کار مفید از 5
جمله همکاري در انجام 
پروژه نصب و راه اندازي، 
تعمیر و نگهداري و یا 

تدریس در مورد لوازم و 
دستگاهها و تجهیزات

آزمونماه4-

55-1
رســـیدگی و ارزیـــابی  
ــاق  ــوازم ات ــزات و ل تجهی

عمل  

ارزیابی تجهیزات و لوازم مورد استفاده در اتاق عمل مانند 
بیهوشی، الکتروکوتر، تخت جراحی و غیرهدستگاه

داشتن 
صالحیت 

2و 1ردیف 

سال سابقه کار مفید از 5
جمله همکاري در انجام 
پروژه نصب و راه اندازي، 
تعمیر و نگهداري و یا 

تدریس در مورد لوازم و 
دستگاهها و تجهیزات

آزمونماه4-

66 -1
رســـیدگی و ارزیـــابی  
ــوازم   ــزات و لــ تجهیــ

ی  آزمایشگاه

ارزیابی تجهیزات و لوازم مورد استفاده در آزمایشگاههاي 
تمهاي نگاري سیسشکی مانند سیستمهاي طیفپز

اتوآناالیزریبوشسیسایی، فتومترها و غیره

داشتن 
صالحیت 

1ردیف 

سال سابقه کار مفید از 5
جمله همکاري در انجام 
پروژه نصب و راه اندازي، 
تعمیر و نگهداري و یا 

ورد لوازم و تدریس در م
دستگاهها و تجهیزات

آزمونماه4-

3از 2صفحه 
غالمعلی شهرکی 

رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري 



( صـــنعت و فـن )7از گــروه  جدول صالحیت هاي رشــته مهندسی پزشکی                        

کد ردیف
سوابق تجربی مورد نیازپیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمـونکارورزي

77 -1

تعیین اجاره بهاء و اجرت 
االمتیاز المثل و حق

تجهیزات و لوازم پزشکی 
مرتبط با تخصص و 

تهاي فوقصالحی

- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و حق

االمتیاز در امور صالحیتهایی که قبالً اخذ 
شده است 

داشتن حداقل یک 
مورد صالحیت

سال سابقه کار مفید از جمله 5
همکاري در انجام پروژه نصب و راه 

اندازي، تعمیر و نگهداري و یا تدریس 
در مورد لوازم و دستگاهها و تجهیزات

آزمونماه2-

88-1

رسیدگی به اختالفات فی 
مابین پیمانکاران و 

مشاوران و کارفرمایان در 
امور تخصصی مربوطه

رسیدگی به اختالفات فی مابین پیمانکاران و 
مشاوران و کارفرمایان در امور صالحیتهایی 

که قبالً اخذ شده است.

داشتن حداقل یک 
مورد صالحیت

از جمله کار کارشناسیسال سابقه10
همکاري در انجام پروژه نصب و راه 

اندازي، تعمیر و نگهداري و یا تدریس 
در مورد لوازم و دستگاهها و تجهیزات

---

99-1

رسیدگی و ارزیابی 
سیستمهاي تخصصی 

سخت افزاري در امور ویژه 
(با ذکر نام)

اموریکه به نحوي توانایی ابراز نظر داشته 
باشند 

داشتن صالحیت 
بعالوه درجه 1ردیف

علمی و ارائه سوابق 
مفید در آن امور 

خاص

سال سابقه کار مفید از جمله 5
همکاري در انجام پروژه نصب و راه 

اندازي، تعمیر و نگهداري و یا تدریس 
در مورد لوازم و دستگاهها و تجهیزات

آزمونماه6-

3از 3صفحه 
غالمعلی شهرکی 

ی دادگستري رئیس شوراي عالی کارشناسان رسم


