
 (صىعت ي فه)  7از گريٌ                                               تاسیسات ساختماوی َای رشتٍ جديل صالحیت

 

 1 از 1 صفحٍ 

 سًابق تجربی مًرد ویاز پیش ویاز شرح صالحیت عىًان صالحیت کدصالحیت ردیف
 (جایگسیه سًابق)سًابق مًرد ویاز 

 آزمًن ديرٌ کاريرزی ديرٌ آمًزشی

1.  1-1 

ات ارزیابی ي رسیذگی بٍ تاسیس

آب ي فاضالب ي تاسیسات 

 شُری پمپاش ساختماوی ي 

 آب ي فاضالب ساختمان ، آب ي فاضالب شُری ،

 ساختماوی ي شُریَای پمپاش 
 مُىذسی در رشتٍ مرتبط 

سال سابمٍ کارمفیذ در  2

 رشتٍ مربًطٍ

ساعت ي  50

 مًفمیت در آزمًن
 شرکت در آزمًن ماٌ 6

2.  2-1 
ارزیابی ي رسیذگی بٍ تاسیسات 

 حرارتی ي  بريدتی ساختماوُا

تاسیسات حرارتی ، کًلرَای آبی ي گازی ، تاسیسات 

 بريدتی ساختماوُا
 مُىذسی در رشتٍ مرتبط 

سال سابمٍ کارمفیذ در  2

 رشتٍ مربًطٍ

ساعت ي  50

 مًفمیت در آزمًن
 شرکت در آزمًن ماٌ 6

3.  3-1 
ارزیابی ي رسیذگی بٍ تاسیسات 

 الکتریکی ساختماوُا

َای  رساوی ساختمان َا ، شبکٍ ي پست شبکٍ برق

 تراوس ، شبکٍ َای تًزیع
 مُىذسی در رشتٍ مرتبط 

سال سابمٍ کارمفیذ در  2

 رشتٍ مربًطٍ

ساعت ي  50

 مًفمیت در آزمًن
 شرکت در آزمًن -

4.  4-1 

ارزیابی ي رسیذگی بٍ امًر 

آساوسًرَا ، باالبرَا ي پلٍ َای 

 برلی

 مُىذسی در رشتٍ مرتبط  باالبرَا ي پلٍ َای برلیاوًاع آساوسًرَای ساختماوی ، 
سال سابمٍ کارمفیذ در  2

 رشتٍ مربًطٍ

ساعت ي  50

 مًفمیت در آزمًن
 شرکت در آزمًن -

5.  5-1 

ارزیابی ي رسیذگی بٍ تاسیسات 

ي سیستمُای اعالم ي اطفاء 

 حریك ساختماوُا

 مُىذسی در رشتٍ مرتبط  تاسیسات اعالم حریك ، تاسیسات اطفاء حریك
سال سابمٍ کارمفیذ در  2

 رشتٍ مربًطٍ

ساعت ي  50

 مًفمیت در آزمًن
 شرکت در آزمًن ماٌ 6

6.  6-1 

ارزیابی ي رسیذگی بٍ تاسیسات 

تًلیذ ي تًزیع بخار ي ًَای 

 فشردٌ 

رسیذگی بٍ تاسیسات تًلیذ ي تًزیع بخار ، تُیٍ ي 

 تًزیع ًَای فشردٌ ي اوًاع کمپرسًرَا
 مُىذسی در رشتٍ مرتبط 

سال سابمٍ کارمفیذ در  2

 رشتٍ مربًطٍ

ساعت ي  50

 مًفمیت در آزمًن
 شرکت در آزمًن ماٌ 6

7.  7-1 
ارزیابی ي رسیذگی بٍ تاسیسات 

 ي تجُیسات سردخاوٍ َا  

سردخاوٍ َای خاوگی ي متحرن ، سردخاوٍ َای 

 صىعتی ، تًول َای اوجماد
 مُىذسی در رشتٍ مرتبط 

سابمٍ کارمفیذ در سال  2

 رشتٍ مربًطٍ

ساعت ي  50

 مًفمیت در آزمًن
 شرکت در آزمًن ماٌ 6

8.  8-1 
رسیذگی ي ارزیابی تاسیسات ي 

 ( رکر وام)لًزام خاص 

ي تجُیسات بیمارستاوی ، تاسیسات ي تاسیسات 

 تجُیسات کارخاوجات
  ٌطيبمُىذسی در رشتٍ مر

سال سابمٍ کارمفیذ در  2

 رشتٍ مربًطٍ

ساعت ي  50

 مًفمیت در آزمًن
 شرکت در آزمًن ماٌ 6

9.  9-1 
تعییه اجارٌ بُا ي اجرت المثل 

 ي حك االمتیاز 

تعییه اجراٌ بُا ي اجرت المثل ، تعییه خسارات ، 

 امتیازات صىعتی
 ٌمربًطمُىذسی در رشتٍ 

سال سابمٍ کارمفیذ در  2

 رشتٍ مربًطٍ

ساعت ي  50

 مًفمیت در آزمًن
 شرکت در آزمًن ماٌ 6

10.  10-1 

رسیذگی بٍ اختالف فی مابیه 

پیماوکاران ، مشايران ي 

 کارفرمایان در امًر تخصصی

َا ، تعییه صًرت يضعیت ي  رسیذگی بٍ اختالف

 َا خسارت
  ٌطيبمُىذسی در رشتٍ مر

سال سابمٍ کارمفیذ در  2

 رشتٍ مربًطٍ

ساعت ي  50

 مًفمیت در آزمًن
 شرکت در آزمًن ماٌ 6

       


