
 (  ایـــمنی و حـوادث ) 11  روهــاز گ                    حوادث ناشـــی از کارته ــجدول صالحيت هاي رش

 ردیف 

 

کد 

 صالحيت
ـ پي الحيت ــشرح ص عنوان صالحيت   سوابق تجربی مورد نياز ش نيازـ

 سوابق مورد نياز)جایگزین سوابق(

 ونـآزم دوره کارورزي دوره آموزشی 

1 

 

1-1 

 

سییی تشتیصییی   تتبرر

تحوادثتانفرادیتت

منظورتازتحوادثتناش تازتکارتت

سوانح تباتعوارض تکهتتت،فردیت

منجرتبهتنق تعضوتیاتفوتتت

تانجامدتفردتم 

تضوابطتشرشدت
طبقتمقرراتتتشتضوابطتت

تقانون ت
ت-ت-ت-

2 2-1 
بررسییی تشتیصییی   تت

عوامییمتمییدررتدرتبییرشزتت

تتتهحادر

منظورتمص  تنمودنتعاممتت

یاتعوامل تکهتموجبتبرشزتت

تهتشدهتاست.حادر

داراتبودنت

صالح تتردیفت

ت1

سالتسابقهتتت2داشتنت

تکارتمریبطت

شتتساعتتتت20

موفق تتدرت

تآزمونت

ماهتشبررس تت6

تت5حداقمت

تپرشندهت

تآزمونت

3 3-1 
بهداشیتتت بهت رس دگ ت

تمح طتکارت

منظورترعایتتعواممتبهداشت تت

مح طتکارتبرایتجلوگ ریتازتت

برشزتحادرهتشتب ماریهایتحرفهتت

تای

ت-تضوابطتشرشدت

اعتتشتتستت20

موفق تتدرت

تآزمونت

تآزمونتت-

4 4-1 
رس دگ تبیهتایمنی تشتت

تحفاظتتکارگاهها

منظورترعایتتعوامل تکهتت

موجبتپ صگ ریتازتبرشزتت

تحادرهتم تگرددت

تضوابطتشرشدت
سالتسابقهتتت4داشتنت

تکارتمریبطت

ساعتتتتت20

موفق تتدرت

تآزمونت

تآزمونتت-

5 5-1 

بهتاخیتال تتیرس  دگ ت

مییاب نتکییارگرتشتتفیی 

تتکارفرمیییاتدرتبررسییی 

تحوادثتناش تازتکارتت

تتمنظورتمص  تنمودنتمقصرت

تباشد.اصل تدرتبرشزتحادرهتم 

داراتبودنت

صالح تتت

ت4شتت2ردیفهایت

سالتسابقهتتت5داشتنت

تکارتمریبطت

ساعتتشتتتت20

موفق تتدرت

تآزمونت

ماهتشتبررس تت6

تت5حداقمت

تپرشندهت

تآزمونت

ت2ازتت1صفحهت

 غالمعلی شهرکی 

عالی کارشناسان رسمی دادگستري رئيس شوراي



 

 ) ایـــمنی و حـوادث ( 11از گــروه               جدول صالحيت هاي رشــته حوادث ناشـــی از کار

 ردیف

 

کد  

 صالحيت 
 سوابق تجربی مورد نياز پيــش نياز شرح صالحيت  عنوان صالحيت 

 سوابق مورد نياز)جایگزین سوابق(

 آزمـون دوره کارورزي دوره آموزشی 

تجمع تبررس تحوادثت 6-1 6

منظورتحوادر تم تباشدتکهتت

منجرتبنق تعضوتیاتفوتتشتیاتت

یوأمتبرایتیعدادیتازتافرادتت

تشدهتباشد

داراتبودنت

صالح تتردیفت

ت5

سالتسابقهتتت5داشتنت

تکارتمریبطت

ساعتتشتتتت30

موفق تتدرت

تآزمونت

ماهتشتبررس تت6

تت5حداقمت

تپرشندهت

تآزمونت

7 7-1 

بررسیی تعوامییمتبییرشزت

ب ماریهیییایتشیییی ل تشت

تحرفهتایت

نظورتعوارض تهستندتکهتدرتتم

اررتب اراتتش م ای تمضرتشتیاتت

انجامتکارتبرششهایتناتایمنتشتت

عدمترعایتتاصولتارگونوم تت

درتانجامتکارتشتدرتدرازتمدتتت

تبهتشجودتآمدهتباشدت

داشتنتمدرکتت

یحص ل تبهداشتت

کارتیاتدکترایتت

طبتکارتشت

تصالح تتشرشد

سالتسابقهتت5چنانچهت

مف دتدرتامورتایمن تتکارت

ن زتداشتهتتتدثشتحوا

یوانندتندتم ییباش

راتتت4شتت3.2.1ردیفهایت

تکسبتنمایندت

ساعتتشتتتت50

موفق تتدرت

تآزمونت

یکتسالتشتت

بررس تحداقمت

تپرشندهت10

تآزمونت

8 8-1 

یتال ترسیی دگ تبییهتاخییت

ب نتپ مانکییاران،تمییافیی 

مصییاشرانتشتکارفرمایییانت

درتامیییییورتایمنییییی تشت

تحافظتتکارگاهها

منظورتمواردیستتکهتدرتت

وگ ریتازتبرشزتتاریباطتباتجل

تحوادثتناش تازتکارتم باشدت

حداقمتدهتتداشتن

سالتسابقهتکارتت

تکارشناس 

تسالت2حداقمت
ساعتتتت120

تآموزشت
ت-تسالتت1

ت2ازتت2صفحهت
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