
(کشاورزي و منابع طبيعي    )  9جدول صالحيت هاي رشته  دامپروري و دامپزشکي                              از گروه  
سوابق تجربيپيش نيازکـــد

مورد نيازشرح صالحيتعنوان صالحيتصالحيترديف
آزموندوره کارورزيدوره آموزشي

11_1

ارزيابي و تعيين خسارت وارده به

دام  و محصوالت  فرآورده هاي

آنها

ارزيابي دام وفرآورده هاي آنها و

تعيين خسارت وارده مربوط

طبق مندرجات آگهي

ثبت نام

5طبق مقررات  قانوني 

سال
___

22_1

ارزيابي و تعيين خسارت  وارده

به طيور و محصوالت  فرآورده

هاي آنها

ارزيابي طيور وفرآورده هاي آنها

و تعيين خسارت وارده مربوط

طبق مندرجات آگهي

ثبت نام

5طبق مقررات  قانوني 

سال
___

33_1

ارزيابي و تعيين خسارت  وارده

به تجهيزات  متعارف توليد

ونگهداري دام و طيور

ارزيابي انواع وسايل بهره برداري

و نگهداري دام و لوازم درمانگاهي

دامپزشکي و کشتارگاهي و

خسارت وارده

_
 سال سابقه تجربي2

مرتبط

ساعت١٠

و موفقيت

در آزمون

 ماه 3

آزمون درباره

صالحيت مورد

درخواست

44_1
ارزيابي حق االمتياز مجوزهاي

واحدهاي دامداري و دامپروري

پروانه هاي بهره برداري از دام و

طيور و تأ سيس داروخانه ها و

درمانگاههاي دامپزشکي و

کشتارگاهها و بسته بندي توليدات

دامي

داشتن صالحيت رديفهاي

يک و دو

 سال سابقه تجربي4

مرتبط

 

ساعت٣٠

و موفقيت

در آزمون

ماه2

آزمون درباره

صالحيت مورد

درخواست

55_1

تعيين اجاره بها و اجرت المثل

غير)جايگاههاي متعارف 

دام و طيور (صنعتي

ارزيابي اجاره بها و اجرت المثل

ماهيانه يا ساليانه  جايگاههاي

متعارف دام وطيور

داشتن صالحيت رديفهاي

يک و دو و سه

 سال سابقه تجربي4

مرتبط

 

ساعت٣٠

و موفقيت

در آزمون

 ماه2

آزمون درباره

صالحيت مورد

درخواست

                  غالمعلي شهرکي 

رئيس شوراي عالي کارشناسان رسمي 

(کشاورزي و منابع طبيعي    )  9جدول صالحيت هاي رشته  دامپروري و دامپزشکي                              از گروه  

(جايگزين سوابق)سوابق مورد نياز



سوابق تجربيپيش نيازکـــد

آزموندوره کارورزيدوره آموزشيمورد نيازشرح صالحيتعنوان صالحيتصالحيترديف

66_1
ارزيابي خوراک ،کنستانتره و

مکمل هاي مصرفي دام و طيور

تشخيص و ارزيابي مواد اوليه

خوراک و متراکم و مکمل هاي

غذائي دام و طيور

داشتن صالحيت رديف

يک
سال سابقه تجربي مرتبط٣  

 

ساعت١٥

و موفقيت

در آزمون

 ماه3

آزمون درباره

صالحيت مورد

درخواست

77_1

تشخيص بيماريهاي دامي و تعين

ميزان خسارت وارده ناشي از

مصرف داروهاي دامپزشکي

تشخيص و ارزيابي داروهاي

دامپزشکي و تعيين خسارت وارده

ناشي از مصرف نامناسب و تغيير

شرائط کيفي آنها

داشتن صالحيت رديفهاي

يک و پنج و مدرک

دکتري دامپزشکي

سال سابقه تجربي مرتبط٦ 

ساعت٢٠

وموفقيت

در آزمون

ماه3

آزمون درباره

صالحيت مورد در

خواست

88_1

تشخيص ، ارزيابي و تعيين

خسارت ناشي از شرائط نگهداري

وحمل و نقل دام و طيور و

فرآورده هاي آنها

تعيين ويژگيهاي شرائط نگهداري و

حمل و نقل انواع دام و فرآورده

هاي آنها

داشتن صالحيت رديف

يک
سال سابقه تجربي مرتبط٢

ساعت١٠

و موفقيت

در آزمون

 ماه 2

آزمون درباره

صالحيت مورد در

خواست

99_1

تشخيص،ارزيابي و تعيين خسارت

ناشي از فرآورده هاي دامي فاسد

شده

تشخيص و ارزيابي فرآورده هاي

دامي قبل و بعد از بسته بندي

درصنايع تبديلي ونگهداري در

سردخانه ،کشتارگاه  و فروشگاه

هاي موادپروتئيني

داشتن طالحيت رديف

هاي يک وهشت
سال سابقه تجربي مرتبط٦

ساعت٢٠

وموفقيت

در آزمون

_ماه4

1010_1

رسيدگي به اختالف فيمابين

کارفرمايان مهندسين مشاور

وپيمانکاران در امور تخصصي

(دام و طيور)

_

داشتن صالحيت هاي

رديف يک و دو و

سه و چهار

سال سابقه تجربي مرتبط10

ساعت٣٠

و موفقيت

در آزمون

ماه 4

آزمون درباره

صالحيت مورد در

خواست

           غالمعلي شهرکي                                                                                                                                                                                                   
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(جايگزين سوابق)سوابق مورد نياز
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