
 ( ـولارزشيابی امـوال منقـ ) 2  روهــاز گ                                   فـــرش                   ته ــجدول صالحيت هاي رش

 رديف 

 

كد 

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

 سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق(

 آزمون رورزيدوره كا دوره آموزشی

1 

 

1-1 

 

شناخت و ارزیابی گلیم و 

 فرش دست بافت

قتییلی فرش های نو و مستعمل  و  

)غیتتر از گلتتیم  بتتاو واعتتم از دستتت

 های نفیس و هنری(رشتف

قبتتتتتتو ی در 

امعحان ورودی 

 کانون

داشتتعش شتترایو ورودی 

 کانون  
- - - 

2 2-1 

شتتتتتناخت و ارزیتتتتتابی 

ی از تتتتتتارا ناشتتتتتخس

دیتتتیگی و یبریتتت  آب

 باوش دستفر

دییگی ناشتی برآورد خسارا آسی 

های آب در منازل و از یرکییگی  و ه

 نیا از طریق یبری  و زیرآوار مانتی 

ه وسیله اشتبا  بتبفرش ت یبری   

هتر نتتو  ت  آستتی  دیتیگی بتتر ا تتر 

 شسعشوی فرش در قا یشوئی

داشتتتتتتتتعش 

صتتتتتت  یت  

 1ردیف 

 کتار  ستابهه  سال  5جلماً  

 در رشعه فرش  عللی
- 

ستتتال  2 تتتیاق  

دوره کارورزی نتدد 

 کارشناس مربوطه

- 

3 3-1 

شتتتتتناخت و ارزیتتتتتابی 

وارده بتتتته  اراتتتتتتخس

بیله   باودست  هایفرش 

 شیه در  یش  ل 

برآورد خسارا فرشهای بیلته شتیه 

صادرایی که در  یش  ل  به کشور 

سوزی یتا هرگونته مهصی دچار آیش

های بیله یا یبری  شیه که شرکت

ف بته های  ل  و نه  موظتشرکت

پرداخت ضرر و زیان وارده به فترش 

باشتتنی بتتا یوجتته قراردادهتتای متتی

 منمهیه

 

داشتتتتتتتتعش 

صتتتتتت  یت 

 2ردیف 

سال ستابهه کتار   5جلماً  

 عللی در رشعه فرش 
- 

ستتتال  2 تتتیاق  

دوره کارورزی نتدد 

 کارشناس مربوطه

- 

 2از  1صفحه 

 

 غالمعلی شهركی  

 رئيس شوراي عالی كارشناسان رسمی دادگستري  

 

 



 (  ول ـوال منقـامـارزشيابی )   2از گــروه                     فــــرش  صالحيت هاي رشــته  جدول

 رديف

 

كد  

 صالحيت 
 سوابق تجربی مورد نياز پيــش نياز شرح صالحيت  عنوان صالحيت 

 سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق(

 آزمـون دوره كارورزي دوره آموزشی 

4 4-1 
و بتتترآورد قیلتتتت ارزیتتتابی  

کتته قابتت  باو  دست  یهافرش

 یت نیسعنیؤر

های مستتروقه کتته برآورد قیلت فرش

باشی و امکان رویت فرشها میسر نلی

یاز بتته تتتتتتتهرگونتته فرشتتی کتته ن

گذاری داشعه باشی و رویت آن قیلت

 امکان پذیر نباشی

داشتتتتتتتتتتعش 

 ص  تتتتتتتیت

 3ردیف  

کتتار ستتابهه ستتال  5جلمتتاً 

 در رشعه فرش  عللی  

- 

ستتال  2اق   تتی

ندد  دوره کارورزی 

 - کارشناس مربوطه

5 5-1 

شتتناخت و ارزیتتابی قیلتتت 

نامتته اظهتتار  و  هتتای خرییاری 

 بتتاودست  هایگلترکی فرش

 صادرایی  

ی و اخع و بتتیش یرتتار وبررسی دعا

های صادر شیه بتته در خصو  فرش

هار تتتتخارج از کشور با یوجتته بتته اظ

هتتای گلرکتتی و اظهتتار ن تتر در نامه

های خریتتیاری شتتیه لتخصو  قی

   باوی دستهااینگونه فرش

داشتتتتتتتتتتعش 

صتتتتتتت  یت  

  4ردیف  

 ستتال ستتابهه کتتار 5جلمتتاً 

 در رشعه فرش  عللی

- 

ستتال  2 تتیاق  

ندد  دوره کارورزی 

 کارشناس مربوطه
- 

6 6-1 
هتتای شناخت و ارزیابی فتترش

 ای و قییلی  هتتنری ت موزه

یتتابی انتتوا  فتترش هتتای هنتتری و ارز

 ای و قییلی  موزه

داشتتتتتتتتتتعش 

صتتتتتتت  یت  

 5ردیف  

سال کار در رشتتعه   5جلماً  

 فرش
- 

ستتال  2 تتیاق  

ندد  دوره کارورزی 

 کارشناس مربوطه
- 

7 7-1 
رسییگی بتته دعتتاوی مبعلتتف 

بتتتیش ستتتفارش گیرنتتتیه و 

 سفارش دهنیه فرش  

کارشناسی در دعتتاوی بتتیش ستتفارش 

گیرنتتیه بافتتت فتترش )پیلانکتتار( و 

کارفرمتتا اعتتم از داختت  یتتا ختتارج از 

ا یوجه بتته قتترارداد منمهتتیه و کشور ب

زمتتان ستتفارش و یمهتتیاا صتتنیو  

ضتتلانت صتتادراا در صتتورا بیلتته 

 بودن سفارش

داشتتتتتتتتتتعش 

صتتتتتتت  یت  

 6ردیف  

ستتتال ستتتابهه  10جلمتتتاً 

 کارشناسی در رشعه فرش  

- 

ستتال  2 تتیاق  

ندد  دوره کارورزی 

 کارشناس مربوطه 

- 

2از  2صفحه   
 غالمعلی شهركی  

سمی دادگستري  رئيس شوراي عالی كارشناسان ر  
 


