
)کشاورزي و منابع طبیعی( 9از گروه کشاورزي و منابع طبیعیجدول صالحیت هاي رشته 

پیش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتردیف
سوابق 
تجربی 
مورد نیاز

د نیاز(جایگزین سوابق)سوابق مور
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمونکارورزي

1
وعی و باغات و زرارزیابی اراضی م

پارکها و محصوالت آنها و برآورد 
میزان خسارت وارده

ارزیابی اراضی مزروعی و بایر که سابقه زراعی داشته و با تو جه به نوع 
و هوائی منطقه محصوالت و آب و خاك و میزان آن با شرایط مساعد آب

براي دیم کاري و سایر عوامل و برآورد میزان خسارات وارده به اراضی و 
محصوالت و ارزیابی باغات (آبی و دیم ) مثمر و غیر مثمر و خزانه ها با 

توجه به عوامل فوق االشاره و برآورد میزان خسارات وارده به باغات و 
اشجارو درختچه هاي  زینتی محصوالت آنها ارزیابی پارکها با توجه به نوع 

یا  غیر زینتی و بوته گلهاي جند ساله یا یکساله  و برآورمیزان خسارات 
وارده به آنها و یا تولیدات آنها

براي سایر رشته 
هاي مرتبط با 

کشاورزي شامل 
رشته هاي مختلف 

گیاهپزشکی، 
دامپروري ، صنایع 

چوب

2داشتن 
سال سابقه 

تجربی 
مرتبط

ساعت و 50
یت در موفق

آزمون
آزمونسه ماه

2

و اجرت المثل و ءتعیین اجاره بها
تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز 
صاحبان نسق زراعی و غارسین و 

مالکین و متصرفین امالك 
کشاورزي و باغات

جهت تعیین اجارات و امتیازات امالك و باغات و مزارع کشاورزي و 
اجرائی در زمین دارند و همجنین حقوق اقرادي که بنحو مقتضی عوامل

نیازمند به تشخیص این نوع حقو ق و امتیازات می باشند

براي سایر رشته 
هاي مرتبط با 

کشاورزي داشتن 
1صالحیت ردیف 

2داشتن 
سال سابقه 

تجربی 
مرتبط

ساعت و 50
موفقیت در 

آزمون
آزمونماه3

3
ارزیابی ساختمانها و تأ سیسات 

روستایی متعارف که جزئی از
مجموعه مورد ارزیابی  باشد

تشخیص و ارزیابی  ساختمانها وتأسیسات و تجهیزات روستائی و کشاورزي 
که در امور کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرند.

براي سایر رشته 
هاي مرتبط با 

کشاورزي داشتن 
1صالحیت ردیف

2داشتن 
سال سابقه 

تجربی 
مرتبط

ساعت و 50
موفقیت در 

آزمون
آزمونسه ماه

ارزیابی ماشین آالت و وسایل و 4
لوازم و ادوات کشاورزي

ارزیابی ماشین آالت و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزي که در مراحل 
مختلف اراضی کشاورزي شامل عملیات  و آماده سازي (کاشت ، داشت ، 

برداشت )و عملیات بعد از برداشت و همجنین ارزیابی انبارهاي لوازم یدکی 
د و لوازم اسقاطی یا از رده خارج شده موجو

براي رشته هاي 
کشاورزي باستثناء 
رشته ماشین آالت 

کشاورزي

2داشتن 
سال سابقه 

تجربی 
مرتبط

ساعت و 50
موفقیت در 

آزمون
آزموندوماه

غالمعلی شهرکی 
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري  



)کشاورزي و منابع طبیعی( 9از گروه طبیعیکشاورزي و منابعجدول صالحیت هاي رشته 

سوابق تجربی پیش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتردیف
مورد نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

وزشیآم
دوره 

آزمونکارورزي

5

ارزیابی محصوالت کشاورزي در 
انبارها ، سیلوها ، سردخانه ها ، 

محموله هاي محصوالت کشاورزي 
و تعیین میزان خسارت وارده به 

آنها

ارزش گذاري محصوالت کشاورزي درانبارها،سیلوهاي غالت 
یا علوفه اي یا سردخانه ها، محموله هاي محصوالت و 

ورزي و باغی و تعیین میزان خسارت وارده به تولیدات کشا
آنها

داشتن صالحیت ردیف 
3و2و1هاي 

سال 2داشتن 
سابقه تجربی 

مرتبط

ساعت و 30
موفقیت در 

آزمون
آزموندوماه

تفسیر عکسهاي هوائی و ماهواره 6
اي از نظر کشاورزي

تفسیر عکسهاي هوائی در مقاطع مختلف سالهاي قیل از 
) با 1358/4/5مالکیت اراضی شهري (تصویب قانون لغو 

رعایت و تشخیص بر دایر، بایر یا موات بودن اراضی از نظر 
کشاورزي و منابع طبیعی

ارائه گواهی مبنی بر 
واحد درسی و 8گذراندن 

یا دوره فتوگرامتري و 
تفسیر عکسهاي هوائی 
(ماهواره اي ) در مراکز 
آموزش معتبر ایران، 

موسسات خارجی مورد 
شوراي عالیتائید 

گواهی الزم از 
سازمانهاي دولتی 

مبنی بر اینکه 
سال در 5مدت 

رابطه با کاربرد 
عکسهاي هوائی 
( ماهواره اي ) 
فعالیت داشته 

باشد

___

تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و 7
ر کشاورزيظبایر وموات از ن

تشخیص دایر یا بایر بودن اراضی کشاورزي قبل از تصویب 
) یا تشخیص 1358/4/5الکیت اراضی شهري (قانون لغو م

عدم دایر و بایر بودن اراضی کشاورزي قبل از تصویت قانون 
فوق الذکر و اعالم موات بودن اراضی 

داشتن صالحیت هاي 
____6و2و1ردیف 

8
مساحی و تفکیک و افراز و احراز و 

تهیه نقشه در محدوده اراضی 
کشاورزي ، باغات و مراتع و جنگل

احی نمودن اراضی کشاورزي ، باغات ، مراتع و جنگل و مس
تفکیک و افراز نمودن آنها و شناسائی موقعیت

داشتن صالحیت ردیف 
3و2و1هاي 

چهار سال سابقه 
تجربی مرتبط

ساعت و 50
موفقیت در 

آزمون
آزمونماه3

غالمعلی شهرکی 
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري  



)کشاورزي و منابع طبیعی( 9از گروه کشاورزي و منابع طبیعیي رشته جدول صالحیت ها

پیش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتردیف
سوابق 

تجربی مورد 
نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمونکارورزي

9
، مراتع و تشخیص اراضی جنگلی

بیشه زارها و زراعی از  یکدیگر و 
ارزیابی آنها

شناسائی و تشخیص اراضی جنگلی ، مرتعی ، بیابانی ، چشمه 
زارها و رویشگاههاي مختلف و جنگلهاي در دست کاشت یا 

عی (آبی ، دیم ) با توجه به شرایط طبیعی حاکم بر اراضی زرا
منطقه مانند اقلیم ، خاك ، آب و غیره و نیز ارزیابی هر یک از 

آنها بر اساس توان تولید

براي رشته هاي کشاورزي 
باستثناء رشته هاي :جنگل، 
مرتع ،آبخیزداري،کویرزدائی 

و صنایع چوب

سال 2داشتن 
سابقه تجربی 

مرتبط

ساعت و 50
فقیت در مو

آزمون
آزمونماه3

10
ارزیابی فروآورده ها و محصوالت 
جنگلی و مرتعی و تعیین میزان 

خسارات وارده به آنها

ارزش گذاري به انواع فرآورده هاي محصوالت فرعی جنگلی، 
مرتعی ، انواع جوب هاي جنگلی، علوفه مرتعی بر اساس میزان 

رده به عرصه و تولید در واحد سطح و تعیین میزان خسارت وا
اعیان آنها

براي رشته هاي کشاورزي 
باستثناء رشته هاي :جنگل، 
مرتع ،آبخیزداري،کویرزدائی 

و صنایع چوب

سال 2داشتن 
سابقه تجربی 

مرتبط

ساعت و 50
موفقیت در 

آزمون
آزمونماه3

خاکشناسی و تعیین میزان آب 11
مورد نیاز براي مصارف کشاورزي

ظر ساختمان و بافت  و نفوذپذیري و تعیین نوعیت خاك از ن
تشخیص رنگ و شور و یا قلیائی بودن و امالح طبقات خاك و 

تفسیر آنها براي مصارف کشاورزي، بررسی و تشخیص و تعیین 
میزان آب مورز نیاز در زراعت ها و باغات ( مراتع و جنگلها)

باستثناء رشته هاي خاك 
شناسی آبیاري و آبادانی

سال 2داشتن 
قه تجربی ساب

مرتبط

ساعت و 50
موفقیت در 

آزمون
آزمونماه3

12
ارزیابی زراعتها و تولیدات گلخانه 

اي ، کشت بافت بذر و نهالهاي 
اصالح شده  ژنتیکی

ارزش گذاري محصوالت و تولیدات زراعی وگلخانه اي ، کشت 
بافت بذر و نهالهاي اصالح شده به طریق ژنتیکی

براي سایر رشته هاي مرتبط 
کشاورزي باستثناء رشته 
هاي زراعت و باغبانی ، 

خاکشناسی و آبیاري

سال 2داشتن 
سابقه تجربی 

مرتبط

ساعت و 60
موفقیت در 

آزمون
آزمونماه4

13
رسیدگی به اختالفات ملکی محلی 
و حقوق ارتفاقی در اراضی 

روستائی و زمینهاي کشاورزي 

ه و تشخیص اختالف کشاورزان در اراضی مجاور و مشاب
مشترك با یکدیگر و نیز تعیین حدود و ثغور حقوقی ارتفاقی 

تعیین شده از قبل و مندرج در اسناد ثبتی و نیز در قولنامه ها 
و بنچاق که مالکیت آنها را محرز دانسته و نحوه مجاز از آنها

داشتن صالحیتهاي بندهاي 
8و2و1

سال 2داشتن 
سابقه تجربی 

مرتبط

ساعت و 60
موفقیت در 

ونآزم
آزمونماه4

غالمعلی شهرکی 
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري  



)بیعیکشاورزي و منابع ط( 9از گروه کشاورزي و منابع طبیعیجدول صالحیت هاي رشته 

پیش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتردیف

سوابق 
تجربی 
مورد 
نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)

دوره 
آموزشی

دوره 
آزمونکارورزي

14

الفات فی مابین ترسیدگی به اخ
کارفرمایان ، مهندسین مشاور و 

پیمانکاران در امور تخصصی 
کشاورزي

تالفات فی مابین کارفرمایان رسیدگی به اخ- الف : رتبه یک 
مهندسین مشاور و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مبادله گردیده است                                                      
رسیدگی به اختالفات فی مابین کارفرمایان ، - ب : رتبه دو 

پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات مهندسین مشاور و 
سازمان مدیزیت برنامه ریزي کشور یا وزارتخانه و موسسات و 

سازمانها و شرکت هاي دولتی ، موسسات و سازمانها و 
شرکتهاي وابسته به دولت که تمام یا قسمتی از سهام آنها 

متعلق به دولت بوده و بصورت بازرگانی و طبق قانون تجارت 
وند، نهادهاي عمومی غیردولتی، نیروهاي نظامی و اداره میش

انتظامی و شهرداریها و  غیره که بین آنها واشخاص حقیقی و 
حقوقی مبادله گردیده است  

سال سابقه کارشناسی 10داشتن 
-الف سال کار مفید در :  3و 

شرکتهاي مهندسین مشاور(با رتبه 
دستگاههاي اجرائی (در -بیک) 

ان و پیمانکاران)   رابطه با مشاور
شرکتهاي پیمانکاري   - ج

سال سابقه 5داشتن حداقل 
سال سابقه مفید 2کارشناسی و 

رکتهاي مهندسین -الفدر:  
دستگاهاي -بمشاور   

اجرائی( در ارتباط با مشاوران و 
شرکتهاي -جپیمانکاران )  

پیمانکاري

			

به قراردادهاي رسیدگی به اختالفات مربوط- ج:رتبه سه 14
عادي کشاورزي منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی     

سال سابقه 5داشتن حداقل 
سال سابقه مفید 1کارشناسی و 

شرکتهاي مهندسین -:   الف در
دستگاهاي -بمشاور   

اجرائی( در ارتباط با مشاوران و 
شرکتهاي -جپیمانکاران )  
پیمانکاري     

				
کی غالمعلی شهر

رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري  


