
)ـولارزشیابی امـوال منقـ(2روهــاز گفـــرش                          ته ــجدول صالحیت هاي رش

کد ردیف
سوابق تجربی مورد نیازش نیازــپیالحیتــشرح صعنوان صالحیتصالحیت

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
آزمونرورزيدوره کادوره آموزشی

شناخت و ارزیابی گلـیم و  1- 11
فرش دست بافت

قدیمی اعم از فرش هاي نو و مستعمل و 
هاي نفیس رشـگلیم (غیر از فباف ودست

و هنري)

قبولی در امتحان 
---داشتن شرایط ورودي کانونورودي کانون

22-1

ــابی  ــناخت و ارزیــ شــ
ی از ـــــارت ناشــــخس
ش دیدگی و تخریب فرآب

بافدست

دیدگی ناشی از برآورد خسارت آسیب
هاي آب در منازل و یا از ترکیدگی لوله

فرش ـ نطریق تخریب و زیرآوار ماند
هر نوع ـ  ه وسیله اشخاص ببتخریب 

آسیب دیدگی بر اثر شستشوي فرش در 
قالیشوئی

داشتن صالحیت  
1ردیف 

عملیکارسابقهسال5جمعاً 
-در رشته فرش

ال دوره س2حداقل 
کارورزي نزد 

کارشناس مربوطه
-

33 -1

ــابی  ــناخت و ارزیــ شــ
وارده بـــه ارتــــــخس

بیمـه  بافدستهايفرش
شده در حین حمل

برآورد خسارت فرشهاي بیمه شده 
صادراتی که در حین حمل به کشور 

سوزي یا هرگونه تخریب مقصد دچار آتش
هاي هاي بیمه یا شرکتشده که شرکت

به پرداخت ضرر و حمل و نقل موظف 
باشند با توجه زیان وارده به فرش می

قراردادهاي منعقده

داشتن صالحیت 
2ردیف 

سال سابقه کار عملی 5جمعاً 
-در رشته فرش

سال دوره 2حداقل 
کارورزي نزد 

کارشناس مربوطه
-

2از 1صفحه 

غالمعلی شهرکی 
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري 



)ول ـوال منقـامـارزشیابی ( 2از گــروه  فــــرشصالحیت هاي رشــته جدول

کد ردیف
سوابق تجربی مورد نیازپیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)

آزمـوندوره کارورزيدوره آموزشی

44 -1
و برآورد قیمت ارزیابی 

که باف دستيهافرش
یت نیستندؤقابل ر

هاي مسروقه که برآورد قیمت فرش
باشد و امکان رویت فرشها میسر نمی

-یاز به قیمتـــــهرگونه فرشی که ن
گذاري داشته باشد و رویت آن امکان 

پذیر نباشد

داشتن 
ردیف صالحـیت
3

عملی کار سابقه سال 5جمعاً 
-در رشته فرش

سال دوره 2قل حدا
کارورزي نزد 

کارشناس مربوطه
-

55-1

شناخت و ارزیابی قیمت 
- خریداري و اظهار نامه

هايهاي گمـرکی فرش
صادراتیبافدست

ي و اختالف بین تجار در وبررسی دعا
هاي صادر شده به خارج خصوص فرش

هاي هار نامهــاز کشور با توجه به اظ
- گمرکی و اظهار نظر در خصوص قیمت

ي هاهاي خریداري شده اینگونه فرش
بافدست

داشتن صالحیت  
4ردیف 

عملیسال سابقه کار5جمعاً 
-در رشته فرش

سال دوره 2حداقل 
کارورزي نزد 

کارشناس مربوطه
-

66 -1
- شناخت و ارزیابی فرش

اي و هاي هــنري ـ موزه
قدیمی

اي موزهیابی انواع فرش هاي هنري و ارز
و قدیمی 

ن صالحیت  داشت
5ردیف 

سال کار در رشته 5جمعاً 
-فرش

سال دوره 2حداقل 
کارورزي نزد 

کارشناس مربوطه
-

77 -1

رسیدگی به دعاوي 
مختلف بین سفارش 

گیرنده و سفارش دهنده 
فرش

کارشناسی در دعاوي بین سفارش 
گیرنده بافت فرش (پیمانکار) و کارفرما 

ه اعم از داخل یا خارج از کشور با توج
به قرارداد منعقده و زمان سفارش و 
تعهدات صندوق ضمانت صادرات در 

صورت بیمه بودن سفارش

داشتن صالحیت  
6ردیف 

سال سابقه 10جمعاً 
-کارشناسی در رشته فرش

سال دوره 2حداقل 
کارورزي نزد 

کارشناس مربوطه
-

2از 2صفحه 
غالمعلی شهرکی 

گستري رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی داد


