
)صنعت و فن( 7از گــروه  نساجی و رنگــــرزي رشـــته جدول صالحیت هاي 

کد ردیف
سوابق تجربی پیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

مورد نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)

آزمـوندوره کارورزيه آموزشیدور

11 -1
ریسندگی سیستم          

الیاف وپشمیپنبه اي و
مصنوعی و نخهاي فانتزي

امور مربوط به تولید،کیفیت و 
ضایعات خطوط ریسندگی الیاف 

و بلندکوتاه
----طبق مقررات مندرج در آگهی

22-1
تولید الیاف یکسره، 
رنگرزي و تکمیل آن 

چره)ستک(استرچ و

کیفیت و امور مربوط به تولید،
1داشتن صالحیت ردیف ضایعات و رنگرزي نخهاي یکسره

سال سابقه کار 2
عملی و تجربی 

مفید
آزمونماه6ساعت50

کفپوشهاي ماشینی و 1- 33
منسوجهاي نبافته

امور مربوط به تولید ، کیفیت و 
ضایعات کفپوشهاي ماشینی و 

منسوجات نبافته
قررات مندرج در آگهیطبق م

سال سابقه کار 2
عملی و تجربی 

مفید
آزمونماه6ساعت50

تولید انواع الیاف، نخ ، بافت 1- 44
پلی پروپیلن

امور مربوط به تولید ، کیفیت و 
- تهاي پلیــایعات نخها و بافـــض

پروپیلن
1داشتن صالحیت ردیف 

سال سابقه کار 2
عملی و تجربی 

مفید
آزموناهم6ساعت50

ندگی  و کشباف تاري و باف55-1
پودي

امور مربوط به تولید،کیفیت و 
ضایعات پارچه هاي تخت بافت و 

تاري و پودي
4و 2داشتن صالحیت ردیف 

سال سابقه کار 2
عملی و تجربی 

مفید
آزمونماه6ساعت50

2از 1صفحه

غالمعلی شهرکی 
ري رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگست



( صنعت و فن )7از گــروه  نساجی و رنگــــرزيجدول صالحیت هاي رشـــته 

کد ردیف
سوابق تجربی مورد پیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)

آزمـوندوره کارورزيدوره آموزشی

ریسندگی و بافندگی الیاف 1- 66
کنف وچوت

امور مربوط به تولید کیفیت و 
ضایعات نخ و بافت الیاف کنف و 

چوت
سال سابقه کار 52داشتن صالحیت ردیف 

آزمونماه6ساعت50عملی و تجربی مفید

77 -1

رنگرزي انواع الیاف نخ و 
هاي پنبه اي و پارچه

پشمی و الیاف مصنوعی و 
تکمیل آن

ربوط به تولید، کیفیت و امور م
ضایعات رنگرزي و تکمیل نخ و 

اي سیستم پنبه اي و پارچه
پشمی و الیاف مصنوعی 

سال سابقه کار 62داشتن صالحیت ردیف 
آزمونماه6ساعت50عملی و تجربی مفید

صنایع دوخت و دوز و 88-1
مصنوعات نسـاجی

امور مربوط به تولید، کیفیت و 
مصنوعات ضایعات منسوجات و

نساجی
سال سابقه کار 72داشتن صالحیت ردیف 

آزمونماه6ساعت50عملی و تجربی مفید

ریسندگی و بافندگی و 99-1
رنگرزي الیاف ابریشم

امور مربوط به تولید، کیفیت و 
سال سابقه کار 22داشتن صالحیت ردیف کشی و بافت آن ضایعات ابریشم

آزمونماه6ساعت50عملی و تجربی مفید

1010 -1

اره بها و ــتعیین اج
المثل و خسارت و اجرت
االمتیاز در امور حق

تخصصی مربوطه

المثل در ن اجاره بها اجرتتعیی
صی مربوطامور تخص

داشتن یکی از صالحیتهاي 
تخصصی مربوط

سال سابقه کار 2
آزمونماه6ساعت50عملی و تجربی مفید

1111-1

فی رسیدگی به اختالف
مابین پیمانکاران و 

مشاوران و کارفرمایان در 
امور تخصصی مربوطه

رسیدگی به اختالف فی مابین 
پیمانکاران و مشاوران در امور 

تخصصی مربوط 

صالحیتهاي داشتن کلیه
تخصصی مربوط

سال سابقه 10
آزمونماه6ساعت50شناسیکار

2از 2صفحه 
غالمعلی شهرکی 

ناسان رسمی دادگستري  رئیس شوراي عالی کارش


