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 «برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات  »اطالعیه برگزاری دوره های اعطای صالحیت رشته 
 با سالم و احترام

اسههها    ه «  بررررق، ماشرررین و تأسیسرررات کارخانجرررات »اطهههالا شااسااسهههای رراهههه  اسهههت   بههه 

 سود.های آهوزس  اعطای صالحیت  هطابق بر اه  ذیل ب  صوات هجازی بررزاا ه دواه
 تذکرات:

ههههای هربوطههه  هههها و لیهههوآ  دا آزهویبهههرای هتیانهههیای ایهههش صهههالحیت  سهههرشت دا شال  .1

 یههاز  اآزاههه  اسههت. سههایر سههرایت ایههش صههالحیت  ها اهه  ااا هه  سههوابق ع  هه  و عاوای پیشبهه 

ها براسهه  تجربهه  هههیار یهها شههااآهوزی  توسههت ش یبههیوی و هطههابق یهه و  اعطههای صههالحیت

 یواه  س .

هههای آهوزسهه    الهه  سههرایت  زم بههرای ایههش ای بررههزاای دواهشااسااسههای هرترههه  شهه  دا زههه .2

هههها سهههرشت شااههه  و دا صهههوات لیهههوآ  دا توا اههه  دا دواهصهههالحیت ههههواد نر هبهههتا   یهههز ه 

بعهه   یههس سهها سهه رای ایههت سهه ه و لیههوآ  آ فهها تهها آزهههوی هربوطهه    ههام آ فهها دا  فرسههت لیو 

توا اهه  دا از تههاایب بررههزاای آزهههوی اعتیههاا یواههه  داسههت. ایههس ا ههراد تهها یههس سهها  آیاهه ه ه 

هاگهههام شبهههط سهههرایت  زم بهههرای ایهههش صهههالحیت  دایواسهههت یهههود اا دا اتوهاسهههیوی ااسههها  

  ایاهه  تهها دا صههوات تمییهه  ش یبههیوی صههالحیت اسههت   صههالحیت هههواد نر بهه  ای ههای اعطهها  

 رردد.

 عالیاً ب  اطالا یواه  اسی .بر اه  آزهو فا هت .3

سهههود. صهههوات یودشهههاا ا جهههام ه دا هاگهههام ح هههوا دا شهههال  هجهههازی  ح هههواو یا  ب  .4

  نهههروای اسهههت. دا بهههرای پی هههگیری از ه هههلالت احت هههاآ  اسهههتهاده از ایاتر هههت پرسهههرعت

اوزه دا سههاعات اداای بهها دای هه  صههوات بههروز ه ههلل بههرای واود بهه  شههال  هجههازی  ه هه 

 هاس   ت ا  بگیری .سرشاا یا م  183

 

 

 

 

  

 رئیس هیات مدیره

 فرهاد طاهریون اصفهانی
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ی مجازی )آنالین( برای اعطای صالحیتهاکالسجدول زمانی   

«برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات»رشته    

 

 ساعت تاریخ روز برگزاری مدرس عنوان دوره ردیف

فنیهای آالت کارگاهرسیدگی و ارزیابی ماشین 1  --- --- --- --- 

2 
آالت ساختمانی و رسیدگی و ارزیابی ماشین

 عمرانی

جناب آقای مهندس 

 حسن صلواتی
22/11/1211 یکشنبه 21:81تا  13:81   

8 

رسیدگی و ارزیابی تأسیسات مکانیکی )آب، 

( و تأسیسات و ... گاز، بخار، هوای فشرده

 تجهیزات الکتریکی واحدهای صنعتی

جناب آقای مهندس 

 سید مصطفی علوی

22/11/1211 چهارشنبه 12:11تا  13:81   

10/11/1211 چهارشنبه 12:11تا  13:81   

18/11/1211 چهارشنبه 12:11تا  13:81   

21/11/1211 چهارشنبه 12:11تا  13:81   

2 
آالت و تأسیسات رسیدگی و ارزیابی ماشین

 صنایع 
--- --- --- --- 

3 
آالت و تأسیسات  رسیدگی و ارزیابی ماشین

 واحدهای صنعتی سنگین یا خاص

جناب آقای مهندس 

 حسن صلواتی
23/12/1211 یکشنبه 21:81تا  13:81   

0 
تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق 

 االمتیاز در امور تخصصی مربوطه

جناب آقای مهندس 

 مهدی پی سپار
22/12/1211 چهارشنبه 13:81تا  13:81   

3 

رسیدگی به 

 نیماباختالفات فی 

پیمانکاران و 

مشاوران و 

کارفرمایان در امور 

 تخصصی مربوطه

بخش مشترک با سایر 

ی کارشناسیهارشته  

 

جناب آقای مهندس 

 فرهاد طاهریون

20/13/1211 چهارشنبه  برگزار شده 

18/12/1211 چهارشنبه  برگزار شده 

بخش ویژه رشته برق، 

ماشین و تأسیسات 

 کارخانجات

جناب آقای مهندس 

 حسن صلواتی
شنبهسه  12/11/1211 21:81تا  13:81   

3 

رسیدگی و ارزیابی سیستمهای تخصصی امور 

ویژه )باذکر نام( از قبیل دانش فنی و برند و 

 رسیدگی های امور بین الملل و سایر

جناب آقای مهندس 

 حسن صلواتی
شنبهسه  12/11/1211 21:81تا  13:81   

 


