
 ( کشاورزي و منابع طبيعی )    9از گــروه                     صنایع چوبرشـــته  جدول صالحيت هاي 

 ردیف 

 

کد  

 صالحيت 
 پيــش نياز شرح صالحيت عنوان صالحيت

سوابق تجربی 

 مورد نياز

 سوابق مورد نياز)جایگزین سوابق( 

 آزمـون دوره کارورزي دوره آموزشی

1 1-1 

ارزیاب و  فرآورده بررسی  ی 

های چوبی با توجه به نوع و  

 آنها  درجه بندی و کیفیت

چوبهای  های  فرآورده  انواع  شامل 

 درختان اعم از جنگلی و غیره 

 

 

 

 

 

 برای رشته جنگل
بقه  سال سا 2

 تجربی
 - سه ماه  ساعت  50
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میزان  برآورد  و  تعیین 

مواد   انواع  بر  وارده  خسارت 

 اولیه چوبی 

چ مقطوعات  انواع  و    یجنگل  ی وبشامل 

ب  ، یباغ کات  نه، یگرده  تخته،    ن، یالوار، 

ه غ   زمیتراورس،  شده    رهیو    ا ی )خشک 

 تیفینشده( از نظر ک  اینشده، اشباع شده  

 . و سالمت

- 
سال سابقه   2

 تجربی
 - سه ماه  ساعت  50
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میزان  برآورد  و  تعیین 

مواد   انواع  بر  وارده  خسارت 

اوراق   مانند  چوبی  مرکب 

و   چوبی  انواع ینفشرده  ز 

 روکشها

)نئوپان(،    شامل چوب  خرده  تخته  انواع 

ال  MDF,HDF,OSB,LDF  ه،یتخته 

پانلها انواع  روکشها  ،یچوب  یو    یانواع 

و   تیکم  ت،یفیاز نظر ک  یو مصنوع   یچوب

 .سالمت

- 
سال سابقه   2

 یتجرب
 - سه ماه  ساعت  50
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برآورد میزان خسارت  تعیین و 

چوبی   مصنوعات  بر  وارده 

ش چوب ساخته  نوع  نظر  از  ده 

 مصرفی

 - کیفیت انواع چوبها 
سال سابقه   2

 یتجرب
 - سه ماه  ساعت  50
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برآورد م  نییتع خسارت   زانیو 

انواع   بر  محصوالت وارده 

 سلولزی 

کاغذ، کاغذ، مقوا، کارتن    ریشامل انواع خم

بسته   آنها،  از  شده  ساخته  محصوالت  و 

کارتن  یکاغذ  یها  یبند   شو، یت  ،یو 

کاغذ کاغذ  یدستمال  محصوالت    ی و 

 یبهداشت

 ف یرد  یتهایصالح  اشتند

 2و  1

سال سابقه کار   2

 یمرتبط تجرب
 آزمون  سه ماه  ساعت 50

 مرتضی محمدخان

 رئيس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري  



 2از  1صفحه

 

 (  ي و منابع طبيعی کشاورز)    9از گــروه                      صنایع چوبجدول صالحيت هاي رشـــته 

 ردیف 

 

کد  

 صالحيت 
 پيــش نياز شرح صالحيت عنوان صالحيت

سوابق تجربی 

 مورد نياز

 سوابق مورد نياز)جایگزین سوابق( 

 آزمـون دوره کارورزي دوره آموزشی
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تعیین میزان خسارات وارده به 

 چوبهای نگهداری شده در انبار 

 
 

 شرایط محیطی در انبارها  بررسی
صالحد  ف یرد  یتهایاشتن 

 2و  1

سال سابقه کار   2

 یمرتبط تجرب
- - - 

7 7-1 

فی   اختالفات  به  رسیدگی 

و   مشاوران  کارفرمایان،  مابین 

تخصصی  امور  در  پیمانکاران 

 مربوط 

بین   ما  فی  اخالفات  به  رسیدگی 

کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور 

 صالحیتهایی که قبالً گرفته اند. 

ص  ف یرد  یتهایالحداشتن 

 5و  4و  3و  2و  1

سال سابقه کار   2

ی و  مرتبط تجرب

سال سابقه   10

 کارشناسی 

- - - 

 
 

 

 مرتضی محمدخان

 رئيس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري   
 

 

 

 

 2از  2صفحه 


