
منقول2از رشته ( اصلی ) ساعت و جواهرات از گروه انواع نقرهرشته ( فرعی ) يجدول صالحیت ها

کد ردیف
پیش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

سوابق 
تجربی مورد 

نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)

سوابق دوره کارورزي
آزمونتجربی

شناخت و 2- 11
ارزیابی

ظروف و زیور 
آالت نقره و نقره 

خام

ارزیابی شمش نقره و یا قرص و یا 
گوارسبه یا ظروف یا زیور آالت نقره 

ساخته شده با هر عیار ( باستثناء عتیقه 
ت )جا

قبولی امتحان 
----ورودي کانون

شناخت و 22-2
ارزیابی

انواع نقره جدید 
یا قدیم و کارهاي 

هنري

اعم از جدید یا قدیم ارزیابی انواع نقره 
وزیور آالت و ظروف و ساعت نقره و 
کارهاي هنري یا نگین هاي نیمه بها 

( مانند عتیق و فیروزه و مشابه آن 
باستثناء عتیقه جات )

داشتن 
صالحیت 

نقره1ردیف 
-

ماه دوره 9حداقل 
کارورزي نزد 

کارشناس مربوطه

سال 4
آزمونتجربه مفید

سال سابقه بر حسب رشته هاي قید شده همه صالحیت هاي جواهرات و یا نقره یا 8حیت آنها ارزیابی جواهرات و نقره و ساعت قید شده است با حداقل کسانی که قبال در صال
.ساعت را احراز خواهند نمود

بود و براي ارزیابی ساعت و طال و جواهرات باید شرایط احراز آزمون کسانی که در آزمون ورودي فقط در رشته نقره پذیرفته شده اند افزایش صالحیت آنها محدود به نقره خواهد 
ورودي طال و یا ساعت را داشته باشند .

غالمعلی شهرکی 
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري  



منقول2از رشته ( اصلی ) ساعت و جواهرات از گروه انواع ساعتجدول صالحیت هاي رشته ( فرعی ) 

کد ردیف
پیش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

سوابق 
تجربی مورد 

نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)

سوابق دوره کارورزي
آزمونتجربی

شناخت و 2- 11
ارزیابی

انواع ساعت هاي 
معمولی غیر طال

ارزیابی انواع ساعت هاي 
کوارتز و مکانیکی با بهاي 

عامه متعارف براي مصرف 
مردم

قبولی امتحان 
----ورودي کانون

شناخت و 22-2
ارزیابی

انواع ساعت هاي 
گرانبها غیر طال

ارزیابی انواع نقره اعم از جدید 
یا قدیم وزیور آالت و ظروف و 

ساعت نقره و کارهاي هنري 
یا نگین هاي نیمه بها مانند 
( عتیق و فیروزه و مشابه آن 

باستثناء عتیقه جات )

داشتن صالحیت 
-نقره1ردیف 

ماه دوره 9حداقل 
کارورزي نزد 

کارشناس مربوطه

سال 4
آزمونتجربه مفید

سال سابقه بر حسب رشته هاي قید شده همه صالحیت هاي جواهرات و یا نقره یا 8حیت آنها ارزیابی جواهرات و نقره و ساعت قید شده است با حداقل کسانی که قبال در صال
.ساعت را احراز خواهند نمود

بود و براي ارزیابی و طال و جواهرات و نقره باید شرایط احراز کسانی که در آزمون ورودي فقط در رشته ساعت پذیرفته شده اند افزایش صالحیت آنها محدود به ساعت خواهد
آزمون ورودي طال و یا نقره را داشته باشند .

غالمعلی شهرکی 
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري  



منقول جدول صالحیت هاي رشته ( فرعی ) طال و جواهر از رشته ( اصلی ) ساعت و جواهرات از گروه 2

ردیف
کد 

صالحی
ت

سوابق تجربی پیش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیت
مورد نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)

سوابق دوره کارورزي
آزمونتجربی

شناخت 1- 11
و ارزیابی

طالي بدون نگین و 
شمش آب شده

طالهاي ساخته شده بدون نگین و یا ارزیابی 
از (طالي هنري) شمش طال یا هر عیار غیر 

(باستثناء عتیقه جات و احجار کریمه)

قبولی امتحان 
ورودي 

داشتن شرایط 
---ورودي کانون

شناخت 22-1
و ارزیابی

انواع جواهرات 
معمولی

جواهرات با پایه طال یا پالتین ارزیابی انواع 
یا نقره یا نگین هاي برلیان .... و یا نگین 

یقه جات)هاي نیمه بها (باستثناء عت
--

ماه 9حداقل 
دوره کارورزي 
نزد کارشناس 

مربوطه

سال 4
آزمونتجربه مفید

شناخت 1- 33
و ارزیابی

انواع جواهرات 
گرانبها

ارزیابی انواع جواهرات پیاده یا پایه طال یا 
پالتین یا نقره با نگین هاي برلیان تخمه اي
و یا نگین هاي رنگی گرانبها (مانند زمرد و 

ت قرمز) (باستثناء عتیقه جات)یاقو

داشتن 
صالحیت 

2ردیف 
-

ماه 9حداقل 
دوره کارورزي 
نزد کارشناس 

مربوطه

سال 5
آزمونتجربه مفید

شناخت 1- 44
و ارزیابی

انواع جواهرات 
قدیمی و قطعات 

هنري و ساعت هاي 
طال و جواهر نشان

ارزیابی انواع جواهر و ساعت هاي گرانبها و 
خته شده از طال یا پالتین و قطعات هنري سا

یا نقره همراه با نگین هاي گرانبها و نیمه بها 
(باستثناء عتیقه جات)

داشتن 
صالحیت 

3ردیف 
-

ماه 9حداقل 
دوره کارورزي 
نزد کارشناس 

مربوطه

سال 7
آزمونتجربه مفید

سال سابقه بر حسب رشته هاي قید شده همه صالحیت هاي جواهرات و یا نقره یا 8ا حداقل کسانی که قبال در صالحیت آنها ارزیابی جواهرات و نقره و ساعت قید شده است ب
.ساعت را احراز خواهند نمود

داول مصوب افزایش صالحیتکسانی که در آزمون ورودي فقط در رشته طال پذیرفته شده اند افزایش صالحیت آنها در رشته نقره و یا ساعت طبق شرایط پیش بینی شده در ج
طال و نقره و ساعت خواهد بود.

غالمعلی شهرکی 
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري  


