
 (صنعت و فن)  7از گروه                                               ماشین و تاسیسات کارخانجاتبرق، های رشته جدول صالحیت

 

 1 از 1 صفحه 

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

 آزهَى دٍرُ کارٍرزی دٍرُ آهَزشی

1.  1-1 
رسیذگی ٍ ارزیابی هاشیي آالت 

 کارگاّْای فٌی

ارزیابی هاشیي آالت کارگاّْای ػوَهی هاًٌذ ًجاری 

 –سازی ٍ جَشکاری فلسکاری آٌّگری ٍ ابسار ٍ

 تَلیذی ٍ غیرُ 

 - - - سال سابمِ تجربی هفیذ 5 طبك همررات هٌذرج در لاًَى

2.  2-1 
رسیذگی ٍ ارزیابی هاشیي آالت 

 ساختواًی ٍ ػوراًی

ارزیابی هاشیي آالت ساختواًی ٍ راُ سازی ٍ ػوراًی 

 ٍ غیرُ هربَط بِ اهَر ػوراًی 
 - - - سال سابمِ تجربی هفیذ 5 طبك همررات لاًَى

3.  3-1 

رسیذگی ٍ ارزیابی تاسیسات ٍ 

تجْیسات شبکِ ٍ پست ّای 

تَزیغ ًیرٍی برق در ٍاحذّای 

 صٌؼتی

تابلَّای رسیذگی ٍ ارزیابی تاسیسات ٍ تجْیسات ٍ 

برق در ٍاحذّای تَلیذی ٍ تَزیغ  یاًَاع پست ّا

 صٌؼتی

 - - - سال سابمِ تجربی هفیذ 5 طبك همررات هٌذرج در لاًَى

4.  4-1 

رسیذگی ٍ ارزیابی هاشیي آالت 

رکر ًام )ٍ تاسیسات صٌایغ 

یک ًَع صٌؼت ٍ حذاکثر 

 (دٍصٌؼت

ارزیابی هاشیي آالت ٍ تاسیسات صٌایؼی کِ در آى 

 سابمِ هفیذ داشتِ باشذ 
- 

سال سابمِ تجربی هفیذ 5

در یک ًَع صٌؼت ٍ یا 

 1یف دداشتي صالحیت ر

  5/2بِ اضافِ  3یا  2یا 

 سال تجربی هفیذ

ساػت ٍ هَفمیت  60

در آزهَى برای ّر 

 صٌؼت

 آزهَى هاُ 6

5.  5-1 

رسیذگی ٍ ارزیابی هاشیي آالت 

ٍ تاسیسات کارخاًجات تَلیذی 

 ٍ صٌؼتی

ارزیابی هاشیي آالت ٍ تاسیسات اًَاع کارخاًجات 

 ٍ صٌؼتی یتَلیذ

 1داشتي صالحیت ردیف ّای 

ٍ  1 ٍ یک ًَع صٌؼت ٍ یا 2ٍ 

ٍ یک ًَع صٌؼت ٍ یا  3

 4ٍ  1داشتي صالحیت 

سال حذالل سابمِ  9

 تجربی هفیذ

ساػت ٍ هَفمیت  60

در آزهَى برای ّر 

 صٌؼت

 آزهَى هاُ 6

6.  6-1 

تؼییي اجارُ بْا ٍ اجرت الوثل 

هتیاز در الٍ خسارت ٍ حك ا

 اهَر تخصصی هربَط

تؼییي اجارُ بْا ٍ اجرت الوثل در اهَر صالحیت ّایی 

 کِ لبال گرفتِ اًذ

داشتي حذالل یک هَرد 

 صالحیت

سال سابمِ  5حذالل 

 کارهفیذ

ساػت ٍ  40

 هَفمیت در آزهَى 
 آزهَى -

7.  7-1 

هابیي فی بِ اختالفاترسیذگی 

پیواًکاراى ٍ هشاٍراى ٍ 

کارفرهایاى در اهَر تخصصی 

 هربَطِ 

رسیذگی بِ اختالفات فیوابیي پیواًکاراى ٍ هشاٍراى 

 لبال گرفتِ اًذ اهَر صالحیت ّایی کِ

داشتي حذالل یک هَرد 

 صالحیت

سال سابمِ  10حذالل 

 کارشٌاسی

ساػت ٍ  100

 هَفمیت در آزهَى 
 آزهَى -

8.  8-1 
ارزیابی سیستن ّای رسیذگی ٍ

 (با رکر ًام )تخصصی اهَر ٍیژُ 
 اهَری کِ تَاى ابراز ًظر داشتِ باشذ

درجِ ػلوی آهَزش دیذُ ٍ یا 

 تجربِ با ارائِ سَابك هفیذ

سال سابمِ کار  2حذالل 

هفیذ در اهَر تحصیلی 

 ٍیژُ

ساػت ٍ   120

 هَفمیت در آزهَى 
 - یکسال

       

 .(تولیدی و تکنولوشی صنعتی)مکانیک و صنایع  –الکترومکانیک  –برق و الکترونیک  –تحصیالت مورد نیاز برای کلیه ردیف ها حدالل لیسانس مهندسی رشته های برق      


