
 (کشاورزی و منابع طبیعی )  9از گروه                                               دامپروری و دامپسشکی های رشته جدول صالحیت

 

 1 از 1 صفحه 

 سوابق تجربی مورد نیاز پیش نیاز شرح صالحیت عنوان صالحیت کدصالحیت ردیف
 (جایگسین سوابق)سوابق مورد نیاز 

 آسهَى دٍرُ کبرٍرسی دٍرُ آهَسشی

1.  1-1 
ارسیببی ٍ تعییي خسبرت ٍاردُ بِ 

 هحصَالت فزآٍردُ ّبی آًْب دام ٍ

دام ٍ فزآٍردُ ّبی آًْب تعییي خسبرت  ارسیببی

 ٍاردُ هزبَط
 طبق هٌذرجبت آگْی ثبت ًبم

 طبق هقزرات قبًًَی

 سبل 5 
- - - 

2.  2-1 

ارسیببی ٍ تعییي خسبرت ٍاردُ بِ 

طیَر ٍ هحصَالت فزآٍردُ ّبی 

 آًْب

ارسیببی طیَر ٍ فزآٍردُ ّبی آًْب ٍ تعییي خسبرت 

 هزبَط ٍاردُ
 طبق هٌذرجبت آگْی ثبت ًبم

 طبق هقزرات قبًًَی

 سبل 5 
- - - 

3.  3-1 

دُ بِ رارسیببی ٍ تعییي خسبرت ٍا

تجْیشات هتعبرف تَلیذ ٍ 

 ًگْذاری دام ٍ طیَر 

ٍسبیل بْزُ بزداری ٍ ًگْذاری دام ٍ  عارسیببی اًَا

لَاسم درهبًگبّی داهپششکی ٍ کشتبرگبّی ٍ 

 خسبرت ٍاردُ

- 
تجزبی سبل سببقِ  2

 هزتبط

سبعت ٍ  10

 هَفقیت در آسهَى
 هبُ 3

آسهَى درببرُ 

صالحیت هَرد 

 درخَاست

4.  4-1 
ارسیببی حق االهتیبس هجَسّبی 

 ٍاحذّبی داهذاری ٍ داهپزٍری

پزٍاًِ ّبی بْزُ بزداری اس دام ٍ طیَر ٍ تبسیس 

دارٍخبًِ ّب ٍ درهبًگبّْبی داهپششکی ٍ 

 کشتبرگبّْب  ٍ بستِ بٌذی تَلیذات داهی

 داشتي صالحیت ردیف

 1 ٍ2 

تجزبی سبل سببقِ  4

 هزتبط

سبعت ٍ  30

 هَفقیت در آسهَى
 هبُ 2

آسهَى درببرُ 

صالحیت هَرد 

 درخَاست

5.  5-1 

تعییي اجبرُ بْب ٍ اجزت الوثل 

( غیزصٌعتی)جبیگبُ ّبی هتعبرف

 دام ٍ طیَر

ارسیببی اجبرُ بْب ٍ اجزت الوثل هبّیبًِ یب سبلیبًِ 

 جبیگبّْبی هتعبرف دام ٍ طیَر 

 ّبی اشتي صالحیت ردیفد

 1 ٍ 2  ٍ3 

 تجزبی ل سببقِسب 4

 هزتبط

سبعت ٍ  30

 هَفقیت در آسهَى
 هبُ 2

آسهَى درببرُ 

صالحیت هَرد 

 درخَاست

6.  6-1 
ارسیببی خَراک ، کٌستبًتزُ  ٍ 

 طیَر هکول ّبی هصزفی دام ٍ

تشخیص ٍ ارسیببی هَاد اٍلیِ خَراک ٍ هتزاکن ٍ 

 هکول ّبی غذایی دام ٍ طیَر
 1داشتي صالحیت ردیف 

سبل سببقِ تجزبی  3

 هزتبط

سبعت ٍ  15

 هَفقیت در آسهَى
 هبُ 3

آسهَى درببرُ 

صالحیت هَرد 

 درخَاست

7.  7-1 

تشخیص بیوبری ّبی داهی ٍ 

تعییي هیشاى خسبرت ٍاردُ ًبشی 

 دارٍّبی داهپششکیاس هصزف 

تشخیص ٍ ارسیببی دارٍّبی داهپششکی ٍ تعییي 

خسبرت ٍاردُ ًبشی اس هصزف ًبهٌبسب ٍ تغییز 

 شزایط کیفی آًْب

 داشتي صالحیت ردیف ّبی

ٍ هذرک دکتزی   5،  1 

 داهپششکی

سبل سببقِ تجزبی  6

 هزتبط

سبعت ٍ  20

 هَفقیت در آسهَى
 هبُ 3

آسهَى درببرُ 

صالحیت هَرد 

 درخَاست

8.  8-1 

تشخیص ، ارسیببی ٍ تعییي 

خسبرت ًبشی اس شزایط ًگْذاری 

ٍ حول ٍ ًقل دام ٍ طیَر ٍ 

 فزآٍردُ ّبی آًْب

تعییي ٍیژگی ّبی شزایط ًگْذاری ٍ حول ٍ ًقل 

 اًَاع دام ٍ فزآٍردُ ّبی آًْب
  1داشتي صالحیت ردیف  

سبل سببقِ تجزبی  2

 هزتبط

سبعت ٍ  10

 هَفقیت در آسهَى
 هبُ 2

درببرُ آسهَى 

صالحیت هَرد 

 درخَاست

9.  9-1 

ارسیببی ٍ تعییي ، تشخیص 

خسبرت ًبشی اس فزآٍردُ ّبی 

 داهی فبسذ شذُ 

تشخیص ٍ ارسیببی فزآٍردُ ّبی داهی قبل ٍ بعذ اس 

بستِ بٌذی در صٌبیع تبذیلی ٍ ًگْذاری در 

 سزدخبًِ ، کشتبرگبُ ٍ فزٍشگبُ ّبی هَاد پزٍتئیٌی

 داشتي صالحیت ردیف ّبی

 1 ٍ 8  

سبل سببقِ تجزبی  6

 هزتبط

سبعت ٍ  20

 هَفقیت در آسهَى
 - هبُ 4

10.  10-1 

رسیذگی بِ اختالف فی هببیي 

کبرفزهبیبى هٌْذسیي هشبٍر ٍ 

دام )پیوبًکبراى در اهَر تخصصی 

 (ٍ طیَر

- 
 داشتي صالحیت ردیف ّبی

 1  ،2 ، 3  ٍ4 

سبل سببقِ تجزبی  10

 هزتبط

سبعت ٍ  30

 هَفقیت در آسهَى
 هبُ 4

آسهَى درببرُ 

صالحیت هَرد 

 درخَاست
      


