
)یغذائویامور پزشک(3از گروه از آنیناشيتهایو مسمومیرشته مواد غذائيتهایجدول صالح

غالمعلی شهرکی
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري

کد فیرد
مورد یسوابق تجربتیصالحازیش نیپتیشرح صالحتیعنوان صالحتیصالح

ازین
ن سوابق)یگزیاز (جایسوابق مورد ن

آزمونيدوره کارورزیدوره آموزش

یابیص و ارزیتشخ11-1
یگوشتيفراورده ها

د)، یانواع گوشت (قرمز وسفیابیارز
خام و ور، تخم مرغ (یان ، طیآبز
آنهايند شده ) و فراورده هایفرا

ثبت یطبق مقررات مندرج در آگه
نام

سال کار 2حداقل 
يدر واحدهایعمل
مربوطهيدیتول

ساعت  36حداقل 
ت در یو موفق

آزمون

سال  و 1حداقل 
ت در یموفق

آزمون

آزمون 
یکتب

22-1
یابیــارزص و یتشــخ

ریش
آن  يو فراورده ها

ند ی(خام و فرآر یانواع شیابیارز
ر ، یآنها : پنيشده ) و فرآورده ها

ماست ، خامه ، کره ، کشک ، 
، ر ی، دوغ ، آب پنیبستن

کودكيغذا- ر خشک یش

ثبت یطبق مقررات مندرج در آگه
نام

سال کار 2حداقل 
يدر واحدهایعمل
مربوطهيدیتول

ساعت  36حداقل 
ت در یو موفق

آزمون

و سال 1حداقل 
ت در یموفق
زمونآ

آزمون 
یکتب

33 -1

یابیــارزص و یتشــخ
، غالتيفرآورده ها

حبوبات ، خشکبار 

انواع غالت ، آرد ، بلغور ، یابیارز
ت ، یسکوئی، بینیریان ، شانواع ن

، ی، رشته ، ماکارونکلوچه ک ، یک
، انواع خشک شده تن گلو،نشاسته

يوه ها ، مغزه ها و دانه هایم
)حبوبات (خام و  بوداده

ثبت یطبق مقررات مندرج در آگه
نام

سال کار 2حداقل 
يدر واحدهایعمل

ه یمراکز ته_يدیتول
عیو توز

ساعت  36حداقل 
ت در یو موفق

آزمون

و سال 1حداقل 
ت در یموفق

آزمون

آزمون 
یکتب

44 -1

یابیــارزص و یتشــخ
ها یسبزيفرآورده ها

وه هــــا ویــــم،
ها  یدنیآشام

وه ها ( خام و یها و میسبزیابیارز
-آنهايند شده) و فرآورده هایفرآ

ها ها،کنسانترهیسبزوه ها ویآب م
-)منجمد(ساده ومخلوط ،پودر و 

يخ ، نوشابه های، یدنیآشاميآبها
، قهوه ، يگاز دار و بدون گاز ، چا

رهینسکافه ، شربتها و غ

ثبت یطبق مقررات مندرج در آگه
نام

کار سال2حداقل 
يدر واحدهایعمل

ه یمراکز ته_يدیتول
عیو توز

ساعت  36حداقل 
ت در یو موفق

آزمون

و سال1حداقل 
ت در یموفق

آزمون

آزمون 
یکتب



)یغذائویامور پزشک(3از گروه از آنیناشيتهایو مسمومیرشته مواد غذائيتهایجدول صالح

غالمعلی شهرکی
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري

کد فیرد
مورد یسوابق تجربتیصالحازیش نیپتیشرح صالحتیعنوان صالحتیصالح

ازین
ن سوابق)یگزیاز (جایسوابق مورد ن

آزمونيدوره کارورزیدوره آموزش

55-1

یابیارزص و یتشخ
، ها یچرب،روغنها 

ـ ها ، ادویچاشن ه ی
ها  یها و افزودن

خام و ینباتيهایروغنها و چربیابیارز
يروغنها،ع و جامدیه شده مایتصف

يوه ها یدانه ها و من،ی،مارگاریوانیح
انواع - ها یزودنانواع اف- کنجاله ها،یروغن
سس ها و -ها یچاشن-نمک ها -ه ها یادو

رهیغ

طبق مقررات مندرج در 
ثبت نامیآگه

سال کار 2حداقل 
يدر واحدهایعمل

ه یمراکز ته_يدیتول
عیو توز

ساعت  36حداقل 
ت در یو موفق

آزمون

و سال 1حداقل 
ت در یموفق

آزمون

آزمون
یکتب

66-1

یابیص وارزیتشخ
ننده هان کیریش

ــا  ــرآورده ه يوف
يقناد

ر یقند ، شکر ، عسل ، گلوکز و سایابیارز
- ، مالس یعیطبين کننده ها یریش

، کاکائو و شکالت يقناديفرآورده ها

طبق مقررات مندرج در 
ثبت نامیآگه

سال کار 1حداقل 
يدر واحدهایعمل

ه یمراکز ته_يدیتول
عیو توز

ساعت  36حداقل 
ت در یو موفق
مونآز

سال  و 1حداقل 
ت در یموفق

آزمون

آزمون
یکتب

77-1
ـ و ارزیبررس یابی

مـواد  ه یتهند یفرآ
ییغذا

تهیه و فرآ یندهاي ن روش ییو تعیابیارز
ییمختلف غذا

تیداشتن صالح
6تا 1يفهایاز ردیکی

ساعت  48حداقل 
ت در یو موفق

آزمون

سال  5/1حداقل 
ت در یو موفق

آزمون

آزمون
یکتب

88-1

ـ ارزبررسی و  یابی
مصرفيالگوها

ــاي  ــل هـ و مکمـ
یغذائ

مقدار مواد متشکلهارزیابی مواد اولیه ، نوع و
ن اندازه مصرف و ییتع- میزان  مصرف غذا،

ه ، ی) در تهRDA() وDRI(سه آن بایمقا
ی (تغذیه گروهی)ع مواد غذائیپخت و توز

د معدنی و مکمل هاي غذایی (ویتامین ، موا
سایر ریز مغذیها )

داشتن صالحیت
7تا1یکی از ردیفهاي 

سال کار 2حداقل 
مراکزدر یعمل

یگروه

ساعت  20حداقل 
ت در یو موفق

آزمون

ماه  و 6حداقل 
موفقیت در 

آزمون

آزمون
کتبی


