
 

 (  منابع آب و معادن)    1از گروه                              مپوزیت ــو ک سراميكمهندسي جدول صالحيت هاي رشته مواد : 

 ردیف 
کد  

 صالحيت 
 پيش نياز شرح صالحيت  عنوان صالحيت 

سوابق تجربي  

 مورد نياز 

 سوابق مورد نياز)جایگزین سوابق(

 دوره آموزشي 
دوره  

 کارورزي 
 آزمون

1 1-1 
تشخيص و ارزیابي انواع   

 سراميك هاي ساختماني 

مواد   بررسي و اظهار نظر در مورد 

هاي  اوليه طرز شكل دهي و ويژگي

 مربوط 

طبق مقررات مندرح  

 در آگهي ثبت نام  
- - - - 

2 2-1 
و ارزیابي قطعات   تشخيص

 چيني و سفيد آالت 

مواد   بررسي و اظهار نظر در مورد 

هاي  ويژگياوليه طرز شكل دهي و 

 مربوط 

طبق مقررات مندرح  

 در آگهي ثبت نام 

يكسال تجربه  

مفيد در امور  

 مربوطه 

 آزمون ماه3 ساعت  60

3 3-1 
تشخيص و ارزیابي   

چ و مواد گمحصوالت سيمان،  

 سراميكي مستعد گيرش

بررسي و اظهار نظر در مورد مواد  

طرز شكل دهي و   و محصول و  اوليه

 ويژگيهاي مربوط

ندرح  طبق مقررات م

 در آگهي ثبت نام 

تحربه مفيد دو  

 آزمون يكسال  ساعت  60 سال 

4 4-1 
تشخيص و ارزیابي مواد   

 نسوز  

مواد   بررسي و اظهار نظر در مورد 

هاي  اوليه طرز شكل دهي و ويژگي

 نسوزبه مواد  مربوط

طبق مقررات مندرح  

 در آگهي ثبت نام 

يكسال تجربه  

مفيد در امور  

 مربوطه 

 نآزمو ماه  3 ساعت  60

5 5-1 
و ارزیابي مواد و   تشخيص   

پيشرفته و   ي قطعات سراميك

 نانو

بررسي و اظهار نظر در مورد مواد  

هاي  و ويژگياوليه طرز شكل دهي 

 مربوط 

طبق مقررات مندرح  

 در آگهي ثبت نام 

مفيد دو   تجربه 

 آزمون ماه  6 ساعت  60 سال 

6 6-1 

رسيدگي به اختالف کارفرمایان  

در  ن   و مشاوران و پيمانكارا

 امور تخصصي مربوط

بررسي و اظهار نظر در مورد اختالف  

 براساس مقررات مربوط ايران  

 

داشتن صالحيت  

 5تا  1رديفها 

سال سابقه کار    10

 آزمون ماه  6 ساعت  100 کارشناسي 

7 7-1 
و ارزیابي توليد مواد   تشخيص   

 کمپوزیت و مصنوعات آن 

  اوليه و   مواد  آماده سازي ، عمل آوري

 مپوزيتل دهي قطعات از کشكروش 

طبق مقررات مندرج  

 در آگهي ثبت نام 
- - - - 

 غالمعلي شهرکي  

 رئيس شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري   



 ) منابع آب و معادن  ( 1از گروه                         جدول صالحيت هاي رشته مــواد : مهندســي فلـزات 

 ردیف 
کد  

 صالحيت 
 پيش نياز صالحيت  شرح عنوان صالحيت 

سوابق تجربي مورد  

 نياز 

 )جایگزین سـوابق( سوابق مورد نياز

 دوره آموزشي
دوره  

 کارورزي
 آزمون

1 1-1 
شناخت و تشخيص فلزات 

 آهني و فرآوري مربوط 

بررسي واظهار نظر در مورد آماده سازي 

مواد اوليه استحصال آهن و فوالد و چدن 

 بشكل شمش و غيره    

رات طبق مقر

مندرج در آگهي 

 ثبت نام 

- - - - 

2 2-1 
شناخت و تشخيص 

فرآوري فلزات غيرآهني و 

 فرآوري مربوط 

بررسي و اظهار نظر در مورد آماده سازي 

مواد اوليه استحصال فلزات غيرآهني 

 غيرگرانبها بشكل شمش غيره   

طبق مقررات 

مندرج در آگهي 

 ثبت نام 

- - - - 

3 3-1 
 شناخت و تشخيص فلزات

کمياب و گرانبها و فرآوري 

 مربوط

بررسي واظهار نظر در مورد آماده سازي 

مواد اوليه استحصال فلزات کمياب و 

 گرانبها 

طبق مقررات 

مندرج در آگهي 

 ثبت نام 

- - - - 

4 4-1 
شناخت و تشخيص و 

ارزیابي انواع قطعات 

 گري فلزي و قالبها ریخته

بررسي واظهار نظر ذوب فلزات توليد  

قطعات از طریق روشهاي مختلف ریخته 

گري ـ ساخت قالبها و مدلها و انتخاب 

 افزودنيها 

داشتن یكي از 

صالحيتهاي 

 3،  2،  1ردیفهاي  

تجربه عملي در 

کارخانجات معتبر 

مربوطه حداقل به 

 مدت یكسال 

 آزمون یكسال  ساعت  50

5 5-1 
شناخت و تشخيص و 

انواع قطعات   ارزیابي

 آهنگري و نورد

بررسي و اظهار نظر در مورد قطعات  

ساخته شده از طریق آهنگري، نورد، 

حدیده کاري، کشش، پرسكاري و 

 تراشكاري 

داشتن یكي از 

صالحيتهاي 

 3یا2یا  1ردیفهاي  

تجربه عملي در 

کارخانجات معتبر 

مربوطه حداقل به 

 مدت یكسال 

 

 آزمون یكسال  ساعت  50

6 6-1 

و ارزیابي   تشخيص

روشهاي عمليات حرارتي و 

دهي دهي و فرمپوشش

 فلزات

بررسي واظهار نظر انجام عمليات پوشش 

دهي و حرارتي بر روي قطعات فلزي 

 بمنظور اصالح مشخصات فني آنها

 

داشتن صالحيت  

 4ردیف  

تجربه عملي در 

کارخانجات معتبر 

مربوطه حداقل به 

 مدت یكسال 

 آزمون یكسال  ساعت  50

 غالمعــلي شهــرکي      2از 1صفحه                                        

 رئيس شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري              

 



 

 ) منابع آب و معادن  ( 1از گروه                         جدول صالحيت هاي رشته مــواد : مهندســي فلـزات 

 ردیف 
کد  

 صالحيت 
 پيش نياز صالحيت  شرح عنوان صالحيت 

سوابق تجربي مورد  

 نياز 

 )جایگزین سوابق( سوابق مورد نياز

دوره  

 آموزشي 
 آزمون دوره کارورزي

7 7-1 

تشخيص و ارزیابي توليد 

مواد فلزي ، متالورژي، 

مربوط به جوشكاري و 

 لحيم کاري 

اتصال قطعات فلزي به يكديگر از طريق 

 جوشكاري ولحيم کاري ، بررسي محلهاي

تحت تاثير حرارت و عيوب مربوطه و انتخاب 

 الكترودها

طبق مقررات مندرج  

 در آگهي ثبت نام 
 آزمون  ماه 3 ساعت50 -

8 8-1 
تشخيص متالورژي پودر و 

 ایمپلنت

بررسي و اظهار نظر در مورد تهية مواد اوليه 

 و شكل دهي قطعات با استفاده از پودر فلزات

طبق مقررات مندرج  

 در آگهي ثبت نام 
 آزمون  ماه  6 ساعت50 -

9 9-1 
تشخيص وارزیابي استحصال 

آميژانها و افزودني   -فروآلياژ

 ها

بررسي و اظهار نظر در مورد آماده سازي 

 مواد اوليه و استحصال فروآلياژها

طبق مقررات مندرج  

 در آگهي ثبت نام 
 آزمون  ماه  6 ساعت50 -

10 10-1 
تشخيص و ارزیابي انواع 

 ها به فلزات و خسارت

 خوردگي فلزات

بررسي علل بوجود آمدن خسارت و خوردگي  

 در فلزات و راههاي جلوگيري از آن

طبق مقررات مندرج  

 در آگهي ثبت نام 
 آزمون  ماه  6 ساعت50 -

11 11-1 
تشخيص و ارزیابي نانو 

ماتریال پایه فلز، و انواع 

 ماتریال هاي فلزي ترکيبي 

يه  بررسي و اظهار نظر و ارزيابي مواد نانو پا

فلزي براساس دانش فني و قوانين موجود 

 جهاني 

طبق مقررات مندرج  

 در آگهي ثبت نام 
 آزمون  ماه  3 ساعت100 سال سابقه کار مفيد  1

12 12-1 

رسيدگي به اختالف في 

مابين کارفرمایان و 

پيمانكاران  مشاوران در امور 

 تخصصي مربوط 

بررسي در مورد اختالف پيمانكاران و  

اوران در ارتباط توليد و  کارفرمايان و مش

 شكل دهي و فرم دهي انواع فلزات
داشتن صالحيت  

 10تا  1رديفهاي 

سال سابقه کار   10

 کارشناسي 
 آزمون  ماه  6 ساعت100

 2از 2صفحه 

 غالمعــلي شهــرکي   

 رئيس شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري 

 

 


