
 (صنعت و فن)  7از گروه                                               برق، الکترونیک مخابراتهای رشته جذول صالحیت

 

 1 از 1 صفحه 

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

 آزهَى دٍرُ کارٍرزی دٍرُ آهَزشی

1.  1-1 

رسیذگی ٍ ارزیابی ٍ تعییي 

تاسیسات خسارت ٍاردُ بِ 

 الکتریکی برق عوَهی

هاشیي ّای الکتریکی ٍ ارزیابی تراًس ، تابلَّای برق، 

 لَازم ٍ تجْیسات برلی در هظارف عوَهی
 طبك لاًَى

سال سابمِ  5حذالل 

 هرتبط هفیذ
- - - 

2.  2-1 

رسیذگی ٍ ارزیابی ٍ تعییي 

خسارت ٍاردُ بِ خطَط اًتمال 

 ٍ پست ّای برق فشار لَی

ٍ  kv 400تا  kv 20ارزیابی تجْیسات پست ّای برق 

 خطَط اًتمال هربَط

 داشتي طالحیت ردیف

 1-1 
 آزهَى هاُ 3 ساعت 60 سال  3

3.  3-1 
رسیذگی ٍ ارزیابی لَازم ٍ 

 تجْیسات الکترًٍیکی
 طبك لاًَى  یارزیابی لَازم ٍ تجْسات الکترًٍیک

سال سابمِ  5حذالل 

 هرتبط هفیذ
- - - 

4.  4-1 
ٍ ارزیابی تجْیسات  رسیذگی

 کٌترل  ٍ ابسار دلیك
 ارزیابی تجْیسات کٌترلی ٍ ابسار دلیك 

 داشتي طالحیت ردیف

3-1 
 آزهَى هاُ 3 ساعت 60 سال  2

5.  5-1 
ّای سیستنرسیذگی ٍ ارزیابی 

 حفاظتی ٍ اهٌیتی الکترًٍیکی

سیستن ّای تظَیربرداری ٍ طَتی ، ًَری ٍ 

 دزدگیرّا

 داشتي طالحیت ردیف

4-1 
 - - ساعت 60 سال سابمِ  5

6.  6-1 
رسیذگی ٍ ارزیابی تجْیسات 

 شبکِ ّای هخابراتی کابلی
 - - - - طبك لاًَى ارزیابی لَازم ٍتجْیسات هخابراتی کابلی ٍ با سین

7.  7-1 
رسیذگی ٍ ارزیابی تجْیسات 

 هخابراتی بی سین

ارزیابی تجْیسات ٍ لَازم هخابراتی بی سین ٍ بذٍى 

 کابل
 آزهَى هاُ 3 ساعت 60 سال 2 1-6ردیف داشتي طالحیت 

8.  8-1 
رسیذگی ٍ ارزیابی تجْیسات 

 هاَّارُ ای ٍ رادار
 آزهَى هاُ 3 ساعت 60 سال 2 1-7داشتي طالحیت ردیف  ارزیابی لَازم ٍ تجْیسات هاَّارُ ای ٍ رادار

9.  9-1 

ُ بْا ٍ اجرت الوثل راتعییي اج

طظی خٍ حك االهتیاز در اهَر ت

 هربَطِ

اجارُ بْا ٍ اجرت الوثل ٍ حك االهتیاز در اهَر تعییي 

 تخظظی ٍ طالحیت ّایی کِ لبال گرفتِ اًذ

 طالحیتْایی کِ لبال

 گرفتِ اًذ 
 آزهَى هاُ 3 ساعت 60 سال سابمِ کارشٌاسی 5

10.  10-1 

فی  ترسیذگی بِ اختالفا

هابیي پیواًکاراى ٍ هشاٍراى ٍ 

کارفرهایاى در اهَر تخظظی 

 هربَطِ

اختالف فیوابیي پیواًکاراى ٍ هشاٍراى در رسیذگی بِ 

 اهَر طالحیت ّایی کِ لبال گرفتِ اًذ

داشتي حذالل یک هَرد 

 طالحیت 

سال سابمِ  10حذالل 

 کارشٌاسی

بعذ از  ساعت  100

سال سابمِ  5داشتي 

 کارشٌاسی

 آزهَى -

11.  11-1 
ّای رسیذگی ٍ ارزیابی سیستن

 (رکر تخظضبا) تخظظی ٍیژُ 
 آزهَى - ساعت 120 سال 2 ارائِ سَابك کار هفیذ ٍ سیستن ّای خاص ٍیژُ جذیذ ارزیابی تجْیسات

 :شرایط       

 سال سابمِ هفیذ ٍ لیساًس برق 5حذالل  2ٍ  1برای ردیف ّای       

 سال سابمِ هفیذ ٍ لیساًس الکترًٍیک 5حذالل  5ٍ  4ٍ  3برای ردیف ّای       

 سال سابمِ هفیذ ٍ لیساًس هخابرات 5حذالل  8ٍ  7ٍ  6برای ردیف ّای       


