
 (صنعت و فن)  7از گروه                                               گاز و گازرسانی 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 

 آزهَى دٍرُ کارٍرزی دٍرُ آهَزشی

1.  1-1 
گازرساًی بِ ساختواى ّای 

 هسکًَی ٍ تجاری

کشی گاز خاًگی ٍ صٌعتی ، از خرٍجی رگَالتَر لَلِ 

 گاز  بِ هصرف کٌٌذُ
 - - - - طبك همررات هٌذرج در آگْی

2.  2-1 
تجْیسات هربَط بِ اًَاع 

 هصارف گاز

لَازم گازسَز ٍ تجْیسات ، هخازى ، حول ٍ ًمل ، 

جابجایی هخازى تحت فشار گاز هایع  ٍ حَادث 

 هربَط

 آزهَى هاُ 4 ساعت 50 سال 1   1داشتي صالحیت ردیف 

 گازرساًی بِ صٌایع ٍ ًیرٍگاُ ّا 3-1  .3
شبکِ گازرساًی داخلی صٌایع ٍ هشعلْای گازسَز از 

 PSI 400تا   PSI 25/0فشار 
 - - - - طبك همررات هٌذرج در آگْی

4.  4-1 
شبکِ ّای گاز شْری ٍ 

 ایستگاّْای تملیل فشار گاز

شبکِ شْری ٍ  PSI 250تا    PSI 60در فشارّای  

 (CGS)رٍستایی ٍ ایستگاّْای 
 آزهَى هاُ 4 ساعت 50 سال 5  1داشتي صالحیت ردیف 

5.  5-1 
خطَط لَلِ اًتمال گاز ٍ 

 ایستگاُ ّای ٍرٍدی شْری

خطَط  PSI 1300تا    PSI 250در فشارّای  

 (CGS)خرٍجی  ایستگاّْای 
 آزهَى هاُ 4 ساعت 50 سال  2  3داشتي صالحیت ردیف 

6.  6-1 
ایستگاُ ّای تمَیت فشار گاز 

(G.C.S) 

   آشٌایی بِ تَربیي ّا ٍ کوپرسَرّای گازی ٍ

 سیستن ّای هربَط
 آزهَى هاُ 6 ساعت 50 سال  3 4ٍ   3داشتي صالحیت ردیف 

7.  7-1 

رسیذگی بِ حَادث گازگرفتگی 

ٍ اًفجار گاز هایع ٍ گاز طبیعی 

 ٍ ًشت آى

ٍ  S2Hرسیذگی بِ گاز گرفتگی براثر اکسیذکربي ٍ 

حَادث هربَط ٍ اًفجارات هربَطِ بِ آى ٍ ًشت یابی 

 با دستگاُ ّای هربَطِ

 آزهَى هاُ 4 ساعت 50 سال  3 5ٍ   3داشتي صالحیت ردیف 

 تاهیي ٍ تْیِ گاز هایع ٍ طبیعی 8-1  .8
تاسیسات سرچاّی در خشکی ٍ دریا ٍ بْرُ برداری 

 سیستن ّای کٌترل ٍ برق ٍ ابسار دلیكاز آى ٍ 
 آزهَى هاُ 6 ساعت 50 سال  3  -

9.  9-1 

تعییي اجارُ بْا ٍ اجرت الوثل 

ٍ خسارت ٍ حك االهتیاز دراهَر 

 تخصصی هربَطِ

        تعییي اجارُ بْا ٍ اجرت الوثل در اهَر 

 صالحیت ّایی کِ لبال گرفتِ اًذ
 آزهَى هاُ 6 ساعت 50 سال  3 2ٍ   1داشتي صالحیت ردیف 

10.  10-1 

رسیذگی بِ اختالف فی هابیي 

کارفرهایاى ، پیواًکاراى ٍ 

هشاٍراى در اهَر تخصصی 

 هربَط

 اهَر هربَط بِ صٌایع گاز ٍ گاز رساًی
داشتي صالحیت ردیف  ّای 

 9تا  1
 آزهَى هاُ  6 ساعت 50 سال سابمِ کارشٌاسی 10

       

 

 

  


