
 (مالیامًر )  4از گريٌ                                               بیمٍَای رشتٍ جديل صالحیت

 

 1 از 1 صفحٍ 

 سًابق تجربی مًرد ویاز پیش ویاز شرح صالحیت عىًان صالحیت کدصالحیت ردیف
 (جایگسیه سًابق)سًابق مًرد ویاز 

 آسهَى دٍرُ کارٍرسی دٍرُ آهَسضی

1.  1-1 
 تیوِ آتص سَسی ٍ 

 خطزات تثعی

اظْارًظز در تعْذات تیوِ گز ٍ تیوِ گذار در 

تیوِ آتص سَسی ٍ خطزّای تثعی ضاهل سیل 

ًیش هسٍَلیت ّای ٍ ... ٍ سلشلِ ٍ طَفاى ٍ 

 ب تز آى ترتم

 داًطٌاهِ کارضٌاسی تیوِ
سال ساتقِ کار هفیذ در  5

 ایي رضتِ در ضزکت تیوِ
- 

یک سال ٍ هَفقیت 

 در آسهَى
 آسهَى

 تیوِ ّای تارتزی 2-1  .2

اظْارًظز در تعْذات تیوِ گز ٍ تیوِ گذار در 

ّز یک اس اًَاع تیوِ تارتزی دریایی ، سهیٌی ٍ 

َّایی ٍ هسٍَلیت هتصذیاى حول کاال سیاى 

 ّوگاًی ٍ اهَر هزتثط دیگز

 داًطٌاهِ کارضٌاسی تیوِ 
سال ساتقِ کار هفیذ در  5

 ایي رضتِ در ضزکت تیوِ
- 

یک سال ٍ هَفقیت 

 در آسهَى
 آسهَى

 تیوِ ّای اتَهثیل 3-1  .3

ائل هزتثط تا تیوِ تذًِ ٍ تیوِ در هس اظْارًظز

در  ٍٍلیت اًَاع خَدرٍ، تعْذات تیوِ گزهس

هَرد سیاًْای هالی ٍ جاًی ٍارد تِ سزًطیي 

 خَدرٍ یا اضخاظ ثاتت 

 داًطٌاهِ کارضٌاسی تیوِ 
سال ساتقِ کار هفیذ در  5

 ایي رضتِ در ضزکت تیوِ
- 

یک سال ٍ هَفقیت 

 آسهَىدر 
 آسهَى

4.  4-1 
ٌّذسی ، کطتی، تیوِ ّای م

 َّاپیوا

اظْارًظز درتعْذات تیوِ گز ٍ تیوِ گذار در 

توام خطز  تیوِ ّای توام خطز هقاطعِ کاری،

ًصة ، ضکست هاضیي ٍ هسٍَلیت ّا هتزتة 

تز آًْا ٍ تیوِ ّای تذًِ ٍ هسٍَلیت کطتی ٍ 

 َّاپیوا

 داًطٌاهِ کارضٌاسی تیوِ 
هفیذ در سال ساتقِ کار  5

 ایي رضتِ در ضزکت تیوِ
- 

یک سال ٍ هَفقیت 

 در آسهَى
 آسهَى

5.  5-1 
حزف  ّای تیوِ ّای هسٍَلیت

 هختلف

ّای اظْارًظز در هسائل هزتثط تا تیوِ

هسٍَلیت هستقل اس قثیل هسٍَلیت کارفزها در 

هقاتل کارگزاى، هسٍَلیت حزفِ ای پشضکاى ، 

 حساتذارى ٍ ، ٍکال ٍکارضٌاساى هٌْذسیي ٍ

حساتزساى ٍ تیوِ هَجَدی صٌذٍق ٍ در 

 گزدش

 داًطٌاهِ کارضٌاسی تیوِ 
سال ساتقِ کار هفیذ در  5

 ایي رضتِ در ضزکت تیوِ
- 

یک سال ٍ هَفقیت 

 در آسهَى
 آسهَى

6.  6-1 
ٍ تیوِ ّای عوز ٍ حَادث 

 درهاى

اظْارًظز در تعْذات تیوِ گز ٍ تیوِ گذار در 

اًذاس ٍ ّزیک اس اًَاع تیوِ ّای عوز ٍ پس 

حَادث ٍ تیواری ٍ تیوِ ّای تأهیي اجتواعی ، 

 اعن اس تیوِ ّای اًفزادی یا گزٍّی

 داًطٌاهِ کارضٌاسی تیوِ 
سال ساتقِ کار هفیذ در  5

 ایي رضتِ در ضزکت تیوِ
- 

یک سال ٍ هَفقیت 

 در آسهَى
 آسهَى

 


