
( خدمات اداري و عمومی  )10از گـروه  جدول صالحیت هاي رشــته کـتاب و کتابداري 

کد ردیف
سوابق تجربی ش نیازــپیالحیتــشرح صعنوان صالحیتصالحیت

مورد نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
ره دو

کارورزي
آزمو

ن

ارزیابی و تعیین قیمت کتابهـاي  1- 11
فارسی 

تعیین قیمت کتابهاي فارسی با توجه به موضوع و مندرجات 
در ب، تاریخ انتشار و اعتبار مطالب و کیفیت ظاهري کتابکتا

زمان بررسی

طبق مقررات 
----ثبت نام

ارزیابی و تعیین قیمت مقـاالت و  22-1
طبق مقررات تعیین قیمت با توجه به نوع و فراوانی و کاربرد مطالب ري فارسی نشریات ادوا

----ثبت نام

33 -1
ارزیابی و تعیین قیمـت کتـب و   
نشریات آسیب دیده فارسی بـر  

اثر عوامل مختلف  

قیمت قبل و وارده به کتب و نشریات با مقایسهبراورد خسارت 
بعد از خسارت وارده به آنها 

ررات طبق مق
----ثبت نام

44 -1

رسیدگی به اختالفات بین امانت 
دهنده و گیرنده کتب و نشریات 
فارسی درکتابخانه هـا (درامـور   

تخصصی)

موضوع بررسی و گزارش دیرکرد و آسیب وارده به مطالب کتب 
با توجه به نمونه هاي مشابه موجود و نشریات امانت داده شده 

(امانت داده نشده) 

ررات طبق مق
----ثبت نام

55-1
ارزیابی و تعیین قیمـت کتـب و   
نشریات فارسی و خارجی اعم از 

سالم و آسیب دیده  

تعیین قیمت کتب و نشریات فارسی با توجه به قیمت روز بازار 
یو قیمت پایه کارشناس

داشتن یکی از 
صالحیت هاي 

تا 1ردیفهاي 
4

ارائه سوابق کار 
عملی و تجربی 

مفید از 
سسات معتبر مؤ

سال5به مدت 

آزمونسال 1-

2از 1صفحه 
غالمعلی شهرکی 

رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري



( خدمات اداري و عمومی  )10از گـروه  داري بجدول صالحیت هاي رشــته کـتاب و کتا

کد ردیف
سوابق تجربی مورد پیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
دوره 

ونآزمکارورزي

رسیدگی به اختالفـات مربـوط بـه کپـی     1- 66
برداري از متون کتب و نشریات  

مقایسه دقیق متون مورد اختالف و تهیه گزارش 
توجه به ادعاي طرفین تفضیلی از مشابهات با

داشتن 
صالحیت 

5ردیف 

عملی کارارائه سوابق
و تجربی و مفید از 
مؤسسات معتبر 

سال5بمدت 

آزمونســـال1-

77 -1
ارزیــابی کمــی و کیفــی ابــزار، وســایل و 
امکانات کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی 

و ارائه گزارشات فنی 

بخانه ها . شاملل و امکانات کتاارزیابی کلیه وسائ
ها و مراکز منابع الکترونیکی و مواد مصرفی کتابخانه

نگهداري اسناد 

داشتن 
صالحیت 

6ردیف 

ارائه سوابق کار عملی 
و تجربی و مفید از 
مؤسسات معتبر 

سال5بمدت 

آزمونسال1-

88-1

رسیدگی به مسائل مـورد اخـتالف بـین    
ــان،   ــندگان، مترجمـ ــران، نویسـ ناشـ

صفحه آرایان و تصـویرگران  ویراستاران،
کتــب و نشــریات (شــامل تهیــه متــون، 
ترجمه، کپی کردن، سرقت ادبـی، تقلیـد   
سبک، نگارش و ترجمه) بر حسب لـزوم و  

ارجاع

بررسی موارد اختالف و تطبیق و مقایسه نمونه هاي 
ذیربط و تهیه گزارش تفضیلی 

داشتن 
صالحیت 

7ردیف 

داشتن مدرك 
تحصیلی فوق 

اري یا لیسانس کتابد
سابقه تجربی مفید به 

سال از 5مدت 
مؤسسات معتبر

آزمونســـال1-

ارزیابی کتب و نشــریات99-1

برآورد قیمت کتب و نشریات مورد بررسی با توجه 
به کیفیت و موضوع ذیربط، میزان استفاده و کارکرد 
آنها و تعیین قیمت روز بازار و همچنین قیمت پایه 

کارشناسی

داشتن 
حیت صال

8ردیف 

داشتن مدرك 
تحصیلی فوق 

لیسانس کتابداري یا 
سابقه تجربی مفید به 

سال از 5مدت 
مؤسسات معتبر

آزمونسال1-

2از 2صفحه 
غالمعلی شهرکی 

رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري 


