
(                                   )                  جدول صالحيت هاي رشته                                             از گروه            (ارزشيابي اموال منقول )2                                         از گروه لوازم خانگي واداري    جدول صالحيتهاي رشته

سوابق تجربيپيش نيازکـــد

مورد نيازشرح صالحيتعنوان صالحيتصالحيترديف
آزموندوره کارورزيدوره آموزشي

1

ارزيابي لوازم خانگي1_1

وسائل و اشياء و اثاثيه منزل اعم از 

ظروف و فرش و مبلمان و يخچال و 

تلويزيون و ماشين لباسشوئي بجز فرش 

هاي نفيس

قبولي در 

امتحان ورودي 

کانون

داشتن شرايط 

ورودي کانون

2

ارزيابي لوازم اداري1_2

وسايل اداري ميز و صندلي و مبلمان و 

منصوبات و تجهيزات اداري و لوازم 

جانبي

داشتن 

صالحيت لوازم 

خانگي

 سال سابقه 4

تجربي مرتبط

 ساعت 30

و موفقيت 

در آزمون

ماه دوره کارورزي 6حداقل 

نزد کارشناس مربوطه با 

حداقل گزارش کارشناسي 

پرونده10

آزمون

3

3_1
تعيين اجرت المثل لوازم

خانگي و اداري

محاسبه اجرت المثل لوازم خانگي و 

اداري بر حسب سال هاي استفاده و 

فرسودگي اجناس

داشتن 

صالحيت 

2 و 1رديف 

_

 ساعت 30

و موفقيت 

در آزمون

ماه دوره کارورزي 6حداقل 

نزد کارشناس مربوطه با 

حداقل گزارش کارشناسي 

پرونده10

آزمون

4

محاسبه اجرت المثل جهيزيهتعيين اجرت المثل جهيزيه1_4

داشتن 

صالحيت 

2 و 1رديف 

_

 ساعت 30

و موفقيت 

در آزمون

ماه دوره کارورزي 6حداقل 

نزد کارشناس مربوطه با 

حداقل گزارش کارشناسي 

پرونده10

آزمون

5

5_1
تحرير ترکه و تقسيم سهم

االرث لوازم خانگي و اداري

صورت برداري از ماترک متوفي و

لوازم خانگي و اداري

داشتن 

صالحيت 

2 و 1رديف 

_

 ساعت 30

و موفقيت 

در آزمون

ماه دوره کارورزي 6حداقل 

نزد کارشناس مربوطه با 

حداقل گزارش کارشناسي 

پرونده10

آزمون

6

6_1
تعيين ميزان خسارت در لوازم

خانگي و اداري

خسارت وارده در اثر آتش سوزي،

سرقت، تخريب و غيره

داشتن 

صالحيت 

2 و 1رديف 

 سال سابقه4

تجربی مرتبط

 30گذراندن 

ساعت دوره 

آموزشي و 

موفقيت در 

آزمون

ماه دوره کارورزي 6حداقل 

نزد کارشناس مربوطه با 

حداقل گزارش کارشناسي 

پرونده10

آزمون

            غالمعلی شهرکی
                                                                                                                                                              رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

(جايگزين سوابق)سوابق مورد نياز




