
 (کشاورزی و منابع طبیعی )  9از گروه                                               صنایع چوب 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 

 آسهَى دٍرُ کبرٍرسی دٍرُ آهَسشی

1.  1-1 

آٍردُ ّبی ثزرسی ٍ ارسیبثی فز

درجِ ثٌذی ًَع ٍچَثی ثب تَجِ ثِ 

 ٍ کیفیت آًْب

شبهل اًَاع فزآٍردُ ّبی چَثْبی درختبى اعن اس 

 جٌگلی ٍ غیزُ
 - هبُ 3 سبعت 50 سبل سبثقِ تجزثی 2 ثزای رشتِ جٌگل

2.  2-1 
تعییي ٍ ثزآٍرد هیشاى خسبرت 

 اًَاع هَاد اٍلیِ چَثی دُ ثزٍار

شبهل اًَاع هقطَعبت چَثی جٌگلی ٍ ثبغی ، گزدُ 

تختِ، کبتیي، تزاٍرس ، ّیشم ٍ غیزُ ثیٌِ، الَار ، 

اس ًظز ( خشک شذُ یب ًشذُ ، اشجبع شذُ یب ًشذُ )

 کیفیت ٍ سالهت

 - هبُ 3 سبعت 50 سبل سبثقِ تجزثی 2 -

3.  3-1 

تعییي ٍ ثزآٍرد هیشاى خسبرت 

ٍاردُ ثز اًَع هَاد هزکت چَثی 

هبًٌذ اٍراق فشزدُ چَثی ٍ ًیش 

 اًَاع رٍکش ّب

 ،، تختِ الیِ( ًئَپبى)چَة شبهل اًَاع تختِ خزدُ 

MDF,HDF,OSB,LDF  ، اًَاع پبًلْبی چَثی ٍ

اًَاع رٍکش ّبی چَثی ٍ هصٌَعی اس ًظز کیفیت ، 

 کویت ٍ سالهت

 - هبُ 3 سبعت 50 سبل سبثقِ تجزثی 2 -

4.  4-1 

تعییي ٍ ثزآٍرد هیشاى خسبرت 

هصٌَعبت چَثی سبختِ  ٍاردُ ثز

 شذُ اس ًظز ًَع چَة هصزفی

 - هبُ 3 سبعت 50 سبل سبثقِ تجزثی 2 - ّب چَةکیفیت اًَاع 

5.  5-1 
تعییي ٍ ثزآٍرد هیشاى خسبرت 

 ٍاردُ ثز اًَاع هحصَالت سلَلشی

کبرتي ٍ  شبهل اًَاع خویز کبغذ ، کبغذ، هقَا،

هحصَالت سبختِ شذُ اس آًْب ، ثستِ ثٌذی ّبی 

کبغذی ٍ کبرتٌی ، تیشَ ، دستوبل کبغذی ٍ 

 هحصَالت کبغذی ثْذاشتی

 ردیف ّبیداشتي صالحیت

1  ٍ2 

هزتجط سبل سبثقِ کبر 2

 تجزثی 
 آسهَى  هبُ 3 سبعت 50

6.  6-1 
دُ ثِ رتعییي هیشاى خسبرات ٍا

 چَثْبی ًگْذاری شذُ در اًجبر
 اًجبرّب رثزرسی شزایط هحیطی د

 داشتي صالحیت ردیف ّبی

1  ٍ2 

هزتجط سبل سبثقِ  2

 تجزثی 
- - - 

7.  7-1 

هبثیي رسیذگی ثِ اختالفبت فی 

کبرفزهبیبى ، هشبٍراى ٍ پیوبًکبراى 

 در اهَر تخصصی هزثَط

رسیذگی ثِ اختالفبت فی هبثیي کبرفزهبیبى ، 

هشبٍراى ٍ پیوبًکبراى در اهَر صالحیت ّبیی کِ 

 قجال گزفتِ اًذ

 ردیف ّبی داشتي صالحیت 

 1  ،2 ،3 ،4 ٍ5  

 سبل سبثقِ کبر هزتجط 2

سبل سبثقِ  10تجزثی ٍ 

 کبرشٌبسی

- - - 

       


