
 ( راه و ساختمان و نقشه برداري )    7از گــروه                                      معماري داخلی و تزئينات ـته رشجدول صالحيت هاي 

 رديف 

 

كد  

 صالحيت 
 پيــش نياز شرح صالحيت  عنوان صالحيت 

سوابق تجربی  

 مورد نياز 

 سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق(

 آزمـون كارورزي دوره دوره آموزشی 

1 1-1  
تعيين و تشريح وضعيت  

)تأمين دليل( تزئينات و  

 معماري داخلی ساختمان

- 
طبق مقررات  

 مندرج در آگهی 
- - - - 

2 2-1 

تطبيق وضعيت با )نقشه،  

قرارداد، ضوابط، مقررات،  

قدمت، نوع( مربوط به 

تزئينات و معماري  

 داخلی ساختمان

- 
طبق مقررات  

 مندرج در آگهی 
- - - - 

3 3-1 

تعيين علت بروز و ميزان  

خسارت وارده به  

تزئينات و معماري  

 داخلی  ساختمان 

- 
طبق مقررات  

 مندرج در آگهی 
- - - - 

4 4-1 

تهيه و رسيدگی صورت  

  و حسن انجام كار كاركرد

تزئينات و معماري  

 داخلی  ساختمان 

- 
داشتن صالحیت  

 3و2و 1ردیفهای 
سال سابقه کار  2

 تجربی و مفید 
 آزمون  ماه   3 ساعت 50

5 5-1 

رسيدگی و ارزيابی  

تزئينات و معماري  

داخلی  ساختمانهاي  

 ويژه 

- 
داشتن صالحیت  

 4ردیف
سال سابقه کار  2

 تجربی و مفید 
 آزمون  ماه   3 ساعت 50

 2از  1صفحه

 غالمعلی شهركی  

 رئيس شوراي عالی كارشناسان رسمی دادگستري  



 ) راه و ساختمان و نقشه برداري  (   7رشـته معماري داخلی و تزئينات                                     از گــروه  جدول صالحيت هاي 

 رديف 

 

كد  

 صالحيت 
 پيــش نياز شرح صالحيت  عنوان صالحيت 

سوابق تجربی  

 مورد نياز 

 سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق(

 آزمـون دوره كارورزي دوره آموزشی 

6 6-1 

تعيين مقادير و برآورد  

هزينه اجرا و برآورد  

هزينه تعميرات مربوط به 

قراردادهاي تزئينات و  

 معماري داخلی ساختمان

- 
داشتن صالحیت  

 5 ردیفهای

سال سابقه   2

 تجربی و مفید 
 آزمون  ماه  3 ساعت 50

7 7-1 

رسيدگی به اختالف فی  

مابين پيمانکاران و 

مشاوران و كارفرمايان 

 ور تخصصی مربوطهدر ام

رسیدگی به اختالف فی مابین  

پیمانکاران و مشاوران در امور  

 تخصصی مربوط

داشتن صالحیت  

 6تا1ردیفهای 

سال سابقه   10

 کارشناسی
 طبق ضوابط و مقررات مقررات ضمیمه 

 2از  2صفحه 

 

 غالمعلی شهركی  

 رئيس شوراي عالی كارشناسان رسمی دادگستري   
 


