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

کد ردیف
سوابق تجربی مورد پیش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

نیاز

وابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)س
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمونکارورزي

11-1
ارزیابی و تعیین خسارت وارده 
به دام  و محصوالت  فرآورده 

هاي آنها

ارزیابی دام وفرآورده هاي آنها و تعیین 
خسارت وارده مربوط

طبق مندرجات 
آگهی ثبت نام

طبق مقررات  قانونی 
___سال5

22-1
ارزیابی و تعیین خسارت  وارده 
به طیور و محصوالت  فرآورده 

هاي آنها

ارزیابی طیور وفرآورده هاي آنها و تعیین 
خسارت وارده مربوط

طبق مندرجات 
آگهی ثبت نام

طبق مقررات  قانونی 
___سال5

33-1
ارزیابی و تعیین خسارت  وارده 

به تجهیزات  متعارف تولید 
طیورونگهداري دام و 

ارزیابی انواع وسایل بهره برداري و نگهداري 
دام و لوازم درمانگاهی دامپزشکی و 

کشتارگاهی و خسارت وارده
_

سال سابقه تجربی 2
مرتبط

ساعت و 10
موفقیت در 

آزمون
ماه3

آزمون درباره 
صالحیت مورد 

درخواست

ارزیابی حق االمتیاز مجوزهاي 44-1
واحدهاي دامداري و دامپروري

پروانه هاي بهره برداري از دام و طیور و تأ 
سیس داروخانه ها و درمانگاههاي دامپزشکی و 

کشتارگاهها و بسته بندي تولیدات دامی

داشتن صالحیت 
ردیفهاي  یک و 

دو

سال سابقه تجربی 4
مرتبط

ساعت و 30
موفقیت در 

آزمون
ماه2

آزمون درباره 
صالحیت مورد 

درخواست

55-1
ها و اجرت المثل تعیین اجاره ب

جایگاههاي متعارف (غیر 
صنعتی) دام و طیور

ارزیابی اجاره بها و اجرت المثل ماهیانه یا 
سالیانه  جایگاههاي متعارف دام وطیور

داشتن صالحیت 
ردیفهاي یک و 

دو و سه

سال سابقه تجربی 4
مرتبط

ساعت و 30
موفقیت در 

آزمون
ماه2

آزمون درباره 
صالحیت مورد 

درخواست

غالمعلی شهرکی 
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري 



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

کد ردیف
سوابق تجربی پیش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

مورد نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمونکارورزي

ارزیابی خوراك ،کنستانتره و مکمل هاي 1- 66
مصرفی دام و طیور

تشخیص و ارزیابی مواد اولیه خوراك و 
و طیورمتراکم و مکمل هاي غذائی دام

داشتن صالحیت 
ردیف یک

سال سابقه 3
تجربی مرتبط

ساعت 15
و موفقیت 
در آزمون

ماه3
آزمون درباره 

صالحیت مورد 
درخواست

77 -1
تشخیص بیماریهاي دامی و تعین میزان 
خسارت وارده ناشی از مصرف داروهاي 

دامپزشکی

تشخیص و ارزیابی داروهاي دامپزشکی و 
از مصرف تعیین خسارت وارده ناشی

نامناسب و تغییر شرائط کیفی آنها

داشتن صالحیت 
ردیفهاي یک و 
پنج و مدرك 

دکتري دامپزشکی

سال سابقه 6
تجربی مرتبط

ساعت 20
وموفقیت 
در آزمون

ماه3
آزمون درباره 

صالحیت مورد 
در خواست

88-1
تشخیص ، ارزیابی و تعیین خسارت 

ناشی از شرائط نگهداري وحمل و نقل 
یور و فرآورده هاي آنهادام و ط

تعیین ویژگیهاي شرائط نگهداري و حمل و 
نقل انواع دام و فرآورده هاي آنها

داشتن صالحیت 
ردیف یک

سال سابقه 2
تجربی مرتبط

ساعت 10
و موفقیت 
در آزمون

ماه2
آزمون درباره 

صالحیت مورد 
در خواست

تشخیص،ارزیابی و تعیین خسارت ناشی 99-1
دامی فاسد شدهاز فرآورده هاي

تشخیص و ارزیابی فرآورده هاي دامی قبل و 
بعد از بسته بندي درصنایع تبدیلی 

ونگهداري در سردخانه ،کشتارگاه  و 
فروشگاه هاي موادپروتئینی

داشتن طالحیت 
ردیف هاي یک 

وهشت

سال سابقه 6
تجربی مرتبط

ساعت 20
وموفقیت 
در آزمون

_ماه4

1010 -1
مابین کارفرمایان رسیدگی به اختالف فی

مهندسین مشاور وپیمانکاران در امور 
تخصصی (دام و طیور)

_
داشتن صالحیت 
هاي ردیف یک و 
دو و سه و چهار

سال سابقه 10
تجربی مرتبط

ساعت 30
و موفقیت 
در آزمون

ماه4
آزمون درباره 

صالحیت مورد 
در خواست

غالمعلی شهرکی 
ستري رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگ


