
 (صنعت و فن)  7از گروه                                               نساجی و رنگرزی های رشته جدول صالحیت

 

 1 از 1 صفحه 

 سوابق تجربی مورد نیاز پیش نیاز شرح صالحیت عنوان صالحیت کدصالحیت ردیف
 (جایگسین سوابق)سوابق مورد نیاز 

 آزمًن ديرٌ کاريرزی ديرٌ آمًزشی

1.  1-1 

ای ي  ریسىذگی سیستم پىبٍ

پشمی ي الیاف مصىًعی  ي 

 َای فاوتسیوخ

امًر مربًط بٍ تًلیذ، کیفیت ي ضایعات خطًط 

 اف کًتاٌ ي بلىذیریسىذگی ال
 - - - - طبق مقررات مىذرج در آگُی

2.  2-1 
تًلیذ الیاف یکسرٌ ، روگرزی ي 

 (استرچ ي تکسچرٌ) تکمیل آن

امًر مربًط بٍ تًلیذ ، کیفیت ي ضایعات ي روگرزی 

 یکسرٌوخُای 
  1داشته صالحیت ردیف 

سابقٍ کار عملی ي  سال 2

 تجربی مفیذ
 آزمًن ماٌ 6 ساعت 50

3.  3-1 
   ي َای ماشیىیکفپًش

 َای وبافتٍمىسًج

امًر مربًط بٍ تًلیذ ، کیفیت ي ضایعات کفپًشُای 

 ماشیىی ي مىسًجات وبافتٍ
 طبق مقررات مىذرج در آگُی

سال سابقٍ کار عملی ي  2

 تجربی مفیذ
 آزمًن ماٌ 6 ساعت 50

4.  4-1 
بافت،  تًلیذ اوًاع الیاف ، وخ ،

 پلی پريپیله

کیفیت ي ضایعات وخ َا ي ، امًر مربًط بٍ تًلیذ 

 بافتُای پلی پريپیله
  1داشته صالحیت ردیف 

سال سابقٍ کار عملی ي  2

 تجربی مفیذ
 آزمًن ماٌ 6 ساعت 50

 بافىذگی ي کشباف تاری ي پًدی 5-1  .5
تًلیذ، کیفیت ي ضایعات پارچٍ َای  امًر مربًط بٍ

 تخت بافت ي تاری ي پًدی
  4ي 2داشته صالحیت ردیف 

سال سابقٍ کار عملی ي  2

 تجربی مفیذ
 آزمًن ماٌ 6 ساعت 50

6.  6-1 
ریسىذگی ي بافىذگی الیاف 

 کىف ي چًت

امًر مربًط بٍ تًلیذ کیفیت ي ضایعات وخ ي بافت 

 الیاف کىف ي چًت
 5داشته صالحیت ردیف 

سال سابقٍ کار عملی ي  2

 تجربی مفیذ
 آزمًن ماٌ 6 ساعت 50

7.  7-1 

 روگرزی اوًاع الیاف وخ ي 

َای پىبٍ ای ي پشمی ي پارچٍ

 الیاف مصىًعی ي تکمیل آن

امًر مربط بٍ تًلیذ، کیفیت ي ضایعات روگرزی ي 

یستم پىبٍ ای ي پشمی ي تکمیل وخ ي پارچٍ ای س

 یالیاف مصىًع

 6داشته صالحیت ردیف 
سال سابقٍ کار عملی ي  2

 تجربی مفیذ
 آزمًن ماٌ 6 ساعت 50

8.  8-1 
صىایع ديخت ي ديز ي 

 مصىًعات وساجی

ي امًر مربًط بٍ تًلیذ، کیفیت ي ضایعات مىسًجات 

 وساجیمصىًعات 
 7داشته صالحیت ردیف 

سال سابقٍ کار عملی ي  2

 تجربی مفیذ
 آزمًن ماٌ 6 ساعت 50

9.  9-1 
روگرزی ریسىذگی ي بافىذگی ي 

 الیاف ابریشم

امًر مربًط بٍ تًلیذ، کیفیت ي ضایعات ابریشم کشی 

 ي بافت آن
 2داشته صالحیت ردیف 

سال سابقٍ کار عملی ي  2

 تجربی مفیذ
 آزمًن ماٌ 6 ساعت 50

10.  10-1 

ٌ بُا ي اجرت المثل راتعییه اج

ي خسارت ي حق االمتیاز در 

 امًر تخصصی مربًطٍ

 در امًر تخصصی مربًط تعییه اجارٌ بُا اجرت المثل
داشته یکی از صالحیت َای 

 تخصصی مربًط

سال سابقٍ کار عملی ي  2

 تجربی مفیذ
 آزمًن ماٌ  6 ساعت 50

11.  11-1 

رسیذگی بٍ اختالف فی مابیه 

پیماوکاران ي مشايران ي 

 یکارفرمایان در امًر تخصص

 مربًطٍ

رسیذگی بٍ اختالف فی مابیه پیماوکاران يمشايران 

 تخصصی مربًطدر امًر 

داشته کلیٍ صالحیت َای 

 تخصصی مربًط
 آزمًن ماٌ  6 ساعت 50 سال سابقٍ کارشىاسی 10

       


