
)منابع آب و معادن(   1از گروه معادنجدول صالحیت هاي رشته 

کد ردیف
سوابق تجربی پیش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

مورد نیاز

ن سوابق)سوابق مورد نیاز(جایگزی
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمونکارورزي

مربوط به اکتشاف امور1- 11
معادن

اکتشاف زمین شناسی معادن1-1
اکتشاف ژئو شیمی معادن2-1
اکتشاف ژئو فیزیک معادن3-1

لیسانس زمین شناسی یا 
مهندسی معدن(گرایش 
اکتشاف معدن ) و مدارج 

باالتر

سال کار تجربی 5
موثر در مستقیم و 

معادن
---

بهره برداري معادن روباز22-1
استخراج معادن روباز1-1
ایمنی معادن روباز2-1
طراحی و اجراء معادن روباز3-1

–لیسانس مهندسی معدن 
گرایش استخراج و مدارج 

باالتر

کار سابقه سال 5
تجربی مستقیم و 

مفید در معادن
---

بهره برداري معادن زیر1- 33
زمینی

استخراج معادن زیرزمینی1-1
ایمنی معادن زیرزمینی2-1
زیرزمینیطراحی و اجراء معادن 3-1

–لیسانس مهندسی معدن 
گرایش استخراج و مدارج 

باالتر

کار سابقه سال 5
تجربی مستقیم و 

مفید در معادن
---

کانه آرائی و فرآوري مواد 1- 44
معدنی

مواد فلزي و طراحی فرآیند کانه آرائی و 
غیر فلزي و بهره برداري

لیسانس مهندسی استخراج 
معدن و کانه آرائی و باالتر

سال سابقه کار 5
تجربی مستقیم و 
مفید در کارخانه و 
تاسیسات فرآوري

---

همه بر اساس آزمون هاي مربوط و موفقیت در آنها صورت می گیرد .احراز هر صالحیت و افزایش هاي بعدي نتیجه:
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مورد نیاز

ن سوابق)سوابق مورد نیاز(جایگزی
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمونکارورزي

55-1

بررسی فنی و اقتصادي و 
ارزیابی معادن و کار پذیري 

ذخایر معدنی و تعیین و 
برآورد خسارات در معادن

ارزیابی معادن روباز1-1
ارزیابی معادن زیرزمینی2-1
ارزیابی و برآورد خسارت در معادن3-1

هايصالحیتیکی ازداشتن
4یا 3یا 2یا 1ي ردیفها

سال تجربه 10
آزمونسال1ساعت60عملی و مفید دیگر

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

ربوطتخصصی م

تعیین اجاره بها و اجرت المثل1-1
رسیدگی به حوادث و سوانح در معادن 2-1

(تعیین میزان خسارت )
تعیین حق امتیاز مجوز هاي اعطایی در 3-1

معادن معادن

هايصالحیتیکی ازداشتن
و 4یا 3یا 2یا 1ي ردیفها

5ردیف 
آزمونسال1ساعت20-

77 -1

رسیدگی به اختالفات بین
کارفرمایان ،پیمانکاران و 

مشاوران در امور تخصصی 
مربوط

رسیدگی به اختالفات و دعاوي کارفرمایان ، 
6داشتن صالحیت ردیف پیمانکاران و مشاوران معدنی

سال سابقه 10
کارشناسی در 

رشته هاي 
تخصصی مورد 

تقاضا

آزمونسال 1ساعت60
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