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1

ارزيابي اراضي مرزوعي و

باغات و پارکها و محصوالت

آنها و برآورد ميزان خسارت

وارده

ارزيابي اراضي مزروعي و باير که سابقه زراعي داشته و با تو جه به نوع

محصوالت و آب و خاک و ميزان آن با شرايط مساعد آب و هوائي منطقه

براي ديم کاري و ساير عوامل و برآورد ميزان خسارات وارده به اراضي و

مثمر و غير مثمر و خزانه ها با (آبي و ديم )محصوالت و ارزيابي باغات 

توجه به عوامل فوق االشاره و برآورد ميزان خسارات وارده به باغات و

محصوالت آنها ارزيابي پارکها با توجه به نوع اشجارو درختچه هاي  زينتي

يا  غير زينتي و بوته گلهاي جند ساله يا يکساله  و برآورميزان خسارات وارده

به آنها و يا توليدات آنها

براي ساير رشته هاي مرتبط با

کشاورزي شامل رشته هاي

مختلف گياهپزشکي، دامپروري

، صنايع چوب

 2داشتن 

سال سابقه 

تجربي 

مرتبط

 ساعت 50

و موفقيت 

در آزمون

آزمونسه ماه

2

تعيين اجاره بها و اجرت

المثل و تعيين حق ريشه و

احياء و امتياز صاحبان نسق

زراعي و غارسين و مالکين

و متصرفين امالک

کشاورزي و باغات

جهت تعيين اجارات و امتيازات امالک و باغات و مزارع کشاورزي و

همجنين حقوق اقرادي که بنحو مقتضي عوامل اجرائي در زمين دارند و

نيازمند به تشخيص اين نوع حقو ق و امتيازات مي باشند

براي ساير رشته هاي

مرتبط با کشاورزي داشتن

1صالحيت رديف 

 2داشتن 

سال سابقه 

تجربي 

مرتبط

 ساعت 50

و موفقيت 

در آزمون

آزمون ماه3

3

ارزيابي ساختمانها و تأ

سيسات روستايي متعارف که

جزئي از مجموعه مورد

ارزيابي  باشد

تشخيص و ارزيابي  ساختمانها وتأسيسات و تجهيزات روستائي و کشاورزي

.که در امور کشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند

براي ساير رشته هاي

مرتبط با کشاورزي داشتن

1صالحيت رديف

 2داشتن 

سال سابقه 

تجربي 

مرتبط

 ساعت 50

و موفقيت 

در آزمون

آزمونسه ماه

4
ارزيابي ماشين آالت و وسايل

و لوازم و ادوات کشاورزي

ارزيابي ماشين آالت و وسايل و لوازم و ادوات کشاورزي که در مراحل

کاشت ، داشت ،)مختلف اراضي کشاورزي شامل عمليات  و آماده سازي 

و عمليات بعد از برداشت و همجنين ارزيابي انبارهاي لوازم يدکي(برداشت 

موجود و لوازم اسقاطي يا از رده خارج شده

براي رشته هاي

کشاورزي باستثناء رشته

ماشين آالت کشاورزي

 2داشتن 

سال سابقه 

تجربي 

مرتبط

 ساعت 50

و موفقيت 

در آزمون

آزموندوماه
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5

ارزيابي محصوالت

کشاورزي در انبارها ،

سيلوها ، سردخانه ها ،

محموله هاي محصوالت

کشاورزي و تعيين ميزان

خسارت وارده به آنها

ارزش گذاري محصوالت کشاورزي درانبارها،سيلوهاي غالت يا علوفه اي يا

سردخانه ها، محموله هاي محصوالت و توليدات کشاورزي و باغي و تعيين

ميزان خسارت وارده به آنها

داشتن صالحيت رديف

3و2و1هاي 

 2داشتن 

سال سابقه 

تجربي 

مرتبط

 ساعت 30

و موفقيت 

در آزمون

آزموندوماه

6

تفسير عکسهاي هوائي و

ماهواره اي از نظر

کشاورزي

تفسير عکسهاي هوائي در مقاطع مختلف سالهاي قيل از تصويب قانون لغو

با رعايت و تشخيص بر داير، باير يا (1358/4/5)مالکيت اراضي شهري 

موات بودن اراضي از نظر کشاورزي و منابع طبيعي

ارائه گواهي مبني بر 

 واحد درسي و 8گذراندن 

يا دوره فتوگرامتري و 

تفسير عکسهاي هوائي 

در مراکز  (ماهواره اي )

آموزش معتبر ايران، 

موسسات خارجي مورد 

تائيد شوراي عالي

گواهي الزم 

از 

سازمانهاي 

دولتي مبني 

بر اينکه 

 5مدت 

سال در 

رابطه با 

کاربرد 

عکسهاي 

 )هوائي 

ماهواره اي 

فعاليت  (

داشته باشد

___
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7

تشخيص و ارزيابي اراضي

داير و باير وموات از نطر

کشاورزي

تشخيص داير يا باير بودن اراضي کشاورزي قبل از تصويب قانون لغو

يا تشخيص عدم داير و باير بودن (1358/4/5)مالکيت اراضي شهري 

اراضي کشاورزي قبل از تصويت قانون فوق الذکر و اعالم موات بودن

اراضي

داشتن صالحيت هاي

6و2و1رديف 
____

8

مساحي و تفکيک و افراز و

احراز و تهيه نقشه در

محدوده اراضي کشاورزي ،

باغات و مراتع و جنگل

مساحي نمودن اراضي کشاورزي ، باغات ، مراتع و جنگل و تفکيک و افراز

نمودن آنها و شناسائي موقعيت

داشتن صالحيت رديف

3و2و1هاي 

چهار سال 

سابقه 

تجربي 

مرتبط

ساعت 50

و موفقيت 

در آزمون

آزمون ماه 3

9

تشخيص اراضي جنگلي،

مراتع و بيشه زارها و

زراعي از  يکديگر و

ارزيابي آنها

شناسائي و تشخيص اراضي جنگلي ، مرتعي ، بياباني ، چشمه زارها و

آبي ، ديم)رويشگاههاي مختلف و جنگلهاي در دست کاشت يا اراضي زراعي 

با توجه به شرايط طبيعي حاکم بر منطقه مانند اقليم ، خاک ، آب و غيره و (

نيز ارزيابي هر يک از آنها بر اساس توان توليد

براي رشته هاي 

کشاورزي باستثناء رشته 

جنگل، مرتع :هاي 

،آبخيزداري،کويرزدائي و 

صنايع چوب

 2داشتن 

سال سابقه 

تجربي 

مرتبط

ساعت 50

و موفقيت 

در آزمون

آزمون ماه 3

10

ارزيابي فروآورده ها و

محصوالت جنگلي و مرتعي

و تعيين ميزان خسارات

وارده به آنها

ارزش گذاري به انواع فرآورده هاي محصوالت فرعي جنگلي، مرتعي ،

انواع جوب هاي جنگلي، علوفه مرتعي بر اساس ميزان توليد در واحد سطح و

تعيين ميزان خسارت وارده به عرصه و اعيان آنها

براي رشته هاي 

کشاورزي باستثناء رشته 

جنگل، مرتع :هاي 

،آبخيزداري،کويرزدائي و 

صنايع چوب

 2داشتن 

سال سابقه 

تجربي 

مرتبط

ساعت 50

و موفقيت 

در آزمون

آزمون ماه 3
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11

خاکشناسي و تعيين ميزان آب

مورد نياز براي مصارف

کشاورزي

تعيين نوعيت خاک از نظر ساختمان و بافت  و نفوذپذيري و تشخيص رنگ و

شور و يا قليائي بودن و امالح طبقات خاک و تفسير آنها براي مصارف

کشاورزي، بررسي و تشخيص و تعيين ميزان آب مورز نياز در زراعت ها و

(مراتع و جنگلها )باغات 

باستثناء رشته هاي خاک 

شناسي آبياري و آباداني

 2داشتن 

سال سابقه 

تجربي 

مرتبط

ساعت 50

و موفقيت 

در آزمون

آزمون ماه 3

12

ارزيابي زراعتها و توليدات

گلخانه اي ، کشت بافت بذر

و نهالهاي اصالح شده

ژنتيکي

ارزش گذاري محصوالت و توليدات زراعي وگلخانه اي ، کشت بافت بذر و

نهالهاي اصالح شده به طريق ژنتيکي

براي ساير رشته هاي 

مرتبط کشاورزي باستثناء 

رشته هاي زراعت و 

باغباني ، خاکشناسي و 

آبياري

 2داشتن 

سال سابقه 

تجربي 

مرتبط

ساعت 60

و موفقيت 

در آزمون

آزمون ماه4

13

رسيدگي به اختالفات ملکي

محلي و حقوق ارتفاقي در

اراضي روستائي و زمينهاي

کشاورزي

تشخيص اختالف کشاورزان در اراضي مجاور و مشابه و مشترک با يکديگر

و نيز تعيين حدود و ثغور حقوقي ارتفاقي تعيين شده از قبل و مندرج در اسناد

ثبتي و نيز در قولنامه ها و بنچاق که مالکيت آنها را محرز دانسته و نحوه

مجاز از آنها

داشتن صالحيتهاي بندهاي 

8و2و1

 2داشتن 

سال سابقه 

تجربي 

مرتبط

ساعت 60

و موفقيت 

در آزمون

آزمون ماه4
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14

رسيدگي به اخبالفات في

مابين کارفرمايان ، مهندسين

مشاور و پيمانکاران در امور

تخصصي کشاورزي

رسيدگي به اختالفات في مابين کارفرمايان مهندسين مشاور و-رتبه يک : الف 

پيمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي

:کشور مبادله گرديده است                                                      ب 

رسيدگي به اختالفات في مابين کارفرمايان ، مهندسين مشاور و-  رتبه دو 

پيمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مديزيت برنامه ريزي

کشور يا وزارتخانه و موسسات و سازمانها و شرکت هاي دولتي ، موسسات و

سازمانها و شرکتهاي وابسته به دولت که تمام يا قسمتي از سهام آنها متعلق به

دولت بوده و بصورت بازرگاني و طبق قانون تجارت اداره ميشوند، نهادهاي

عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و شهرداريها و  غيره که بين

آنها واشخاص حقيقي و حقوقي مبادله گرديده است

 سال سابقه 10داشتن 

 سال کار 3کارشناسي و 

:                  مفيد در 

شرکتهاي مهندسين - الف 

        (با رتبه يک)مشاور

-                        ب

در )دستگاههاي اجرائي 

رابطه با مشاوران و 

                 (پيمانکاران

شرکتهاي پيمانکاري   - ج

 5         داشتن حداقل 

 2سال سابقه کارشناسي و 

:         سال سابقه مفيد در

شرکتهاي -     الف

- مهندسين مشاور   ب

در  )دستگاهاي اجرائي

ارتباط با مشاوران و 

                (پيمانکاران 

شرکتهاي پيمانکاري-  ج
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14
رسيدگي به اختالفات مربوط به قراردادهاي عادي کشاورزي- رتبه سه :ج

منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي

 سال 5 داشتن حداقل 

 سال 1سابقه کارشناسي و 

- الف :   سابقه مفيد در

شرکتهاي مهندسين مشاور 

 )دستگاهاي اجرائي-   ب

در ارتباط با مشاوران و 

                (پيمانکاران 

شرکتهاي -        ج

پيمانکاري
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