
 ) خدمات اداري و عمومی  ( 10از گـروه                جدول صالحيت هاي رشــته کـتاب و کتابداري 

 رديف 

 

کد 

 صالحيت
ـ پي الحيت ــشرح ص عنوان صالحيت   ش نيازـ

سوابق تجربی مورد  

 نياز 

 سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق(

 آزمون دوره کارورزي دوره آموزشی

1 

 

1-1 

 

عيـين یيمـت ارزيابی و ت

 کتابهاي فارسی 

تعیین قیمت کتابهای فارسی با توجه 

ب، تاریخ  به موضوع و مندرجات کتا 

انتشار و اعتبار مطالب و کیفیت 

 در زمان بررسی   ظاهری کتاب

طبق مقررات  

 ثبت نام 
- - - - 

2 2-1 
ارزيابی و تعيـين یيمـت 

مقاالت و نشريات ادواري 

 فارسی 

فراوانی  تعیین قیمت با توجه به نوع و

 و کاربرد مطالب  

طبق مقررات  

 ثبت نام 
- - - - 

3 3-1 

ارزيابی و تعيـين یيمـت 

کتب و نشـريات آسـيب 

ــر  ــر ا  ــده فارســی ب دي

 عوامل مختلف  

وارده به کتب و نشریات  براورد خسارت 

قیمت قبل و بعد از خسارت    با مقایسه

 وارده به آنها  

طبق مقررات  

 ثبت نام 
- - - - 

4 4-1 

بـه اختالفـات   رسيدگی 

ــده و  ــت دهن ــين امان ب

نشـريات  و  کتب  گيرنده 

هـا  درکتابخانـه  فارسی 

 )درامور تخصصی(

موضوع بررسی و گزارش دیرکرد و  

و نشریات  آسیب وارده به مطالب کتب 

با توجه به نمونه های   امانت داده شده  

 مشابه موجود )امانت داده نشده(  

طبق مقررات  

 ثبت نام 
- - - - 

5 5-1 

تعيـين یيمـت   ارزيابی و

کتب و نشريات فارسی و 

از سـا   و  اعـ   خارجی 

 آسيب ديده  

تعیین قیمت کتب و نشریات فارسی با  

توجه به قیمت روز بازار و قیمت پایه  

 ی کارشناس 

داشتن یکی از  

صالحیت های  

 4تا   1ردیفهای 

ارائه سوابق کار عملی  

و تجربی مفید از  

مؤسسات معتبر به  

 سال   5مدت 

 آزمون سال  1 -

 2از  1صفحه 

 

 غالمعلی شهرکی  

 رئيس شوراي عا ی کارشناسان رسمی دادگستري  
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 رديف

 

کد  

 صالحيت 
 سوابق تجربی مورد نياز پيــش نياز شرح صالحيت  عنوان صالحيت 

 د نياز)جايگزين سوابق(سوابق مور

 ونآزم دوره کارورزي دوره آموزشی

6 6-1 
مربـو   اختالفات  به  رسيدگی 

به کپی برداري از متون کتب و 

 نشريات 

مقایسه دقیق متون مورد اختالف و  

تهیه گزارش تفضیلی از مشابهات با  

 توجه به ادعای طرفین  

داشتن  

صالحیت ردیف  

5 

عملی و   کار ارائه سوابق

جربی و مفید از مؤسسات  ت

 سال   5معتبر بمدت 

 آزمون ســـال 1 -

7 7-1 

ابـزار   ارزيابی کمـی و کيیـی 

وسايل و امکانات کتابخانه ها و 

ارائـه  و  اطـال  رسـانی  مراکز 

 گزارشات فنی 

ل و امکانات  ارزیابی کلیه وسائ

منابع الکترونیکی   کتابخانه ها . شامل

  ها و مراکزو مواد مصرفی کتابخانه

 نگهداری اسناد  

داشتن  

صالحیت ردیف  

6 

ارائه سوابق کار عملی و  

تجربی و مفید از مؤسسات  

 سال  5معتبر بمدت 
 آزمون  سال   1 -

8 8-1 

ــورد  ــه مســائل م رســيدگی ب

ــران   ــين ناشـ ــتالی بـ اخـ

نويســــندگان  مترجمــــان  

آرايـان و  ويراستاران  صـیهه 

نشـريات  و  کتـب  تصويرگران 

)شامل تهيـه متـون  ترجمـه  

پی کردن  سریت ادبی  تقليد ک

سبک  نگـار  و ترجمـه( بـر 

 حسب  زوم و ارجا 

بررسی موارد اختالف و تطبیق و 

مقایسه نمونه های ذیربط و تهیه 

 گزارش تفضیلی  

داشتن  

صالحیت ردیف  

7 

داشتن مدرک تحصیلی  

فوق لیسانس کتابداری یا  

سابقه تجربی مفید به مدت  

 سال از مؤسسات معتبر   5

 آزمون لســـا 1 -

 ارزيابی کتب و نشــريات 9-1 9

برآورد قیمت کتب و نشریات مورد  

بررسی با توجه به کیفیت و موضوع 

ذیربط، میزان استفاده و کارکرد آنها  

و تعیین قیمت روز بازار و همچنین  

 قیمت پایه کارشناسی 

داشتن  

صالحیت ردیف  

8 

داشتن مدرک تحصیلی  

فوق لیسانس کتابداری یا  

ی مفید به مدت  سابقه تجرب

 سال از مؤسسات معتبر  5

 آزمون سال 1 -

2از  2صفحه   
 غالمعلی شهرکی  

 رئيس شوراي عا ی کارشناسان رسمی دادگستري  


