
 (کشاورزی و منابع طبیعی )  9از گروه                                               آبسیان و شیالت 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 

 آسمًن ديرٌ کاريرسی ديرٌ آمًسشی

1.  1-1 
ارسیابی ي تعییه خسارت ياردٌ 

 ي سایز آبشیان بٍ اوًاع ماَی َا

ارسیابی ي تشخیص ي تعییه خسارت ياردٌ بٍ اوًاع 

 ماَیُا ي آبشیان
 - - - طبق مقزرات قاوًوی طبق مىذرجات آگُی ثبت وام

2.  2-1 

ارسیابی ي تعییه خسارت ياردٌ 

بٍ محصًالت ي فزآيردٌ َای 

 ماَیُا ي سایز آبشیان

ماَیُا ي سایز بٍ بی خسارت ياردٌ تشخیص ي ارسیا

 (خايیار ي غیزٌ) فزآيردٌ َای آوُا  ي آبشیان
 سال سابقٍ مزتبط 1 1داشته صالحیت ردیف 

ساعت ي  15

 مًفقیت در آسمًن
 ماٌ 3

آسمًن دربارٌ 

صالحیت مًرد 

 درخًاست

3.  3-1 

ارسیابی ي تعییه خسارت ياردٌ 

بٍ يسایل ي تجُیشات متعارف 

پزيرش ي صیذ ماَیُا ي سایز 

 آبشیان

ي تجُیشات صیذ ي صیادی ي ارسیابی  ي تشخیص لًاسم 

پزيرش ماَی َا ي سایز آبشیان اعم اس مصزفی ي 

 تشئیىی

 سال سابقٍ مزتبط 2 -
ساعت ي  15

 مًفقیت در آسمًن
 ماٌ 3

آسمًن دربارٌ 

صالحیت مًرد 

 درخًاست

4.  4-1 

ارسیابی ي تشخیص جیزٌ َای 

غذایی ماَی َا ي سایز آبشیان ي 

 بزآيرد خسارت ياردٌ بٍ آوُا 

ارسیابی اوًاع جیزٌ َای غذایی ماَی َا ي تشخیص ي 

 ي تشئیىی یسایز آبشیان اعم اس پزيرش

 َای داشته صالحیت ردیف

 2ي 1 
 سال سابقٍ مزتبط 2

ساعت ي  10

 مًفقیت در آسمًن
 ماٌ 2

آسمًن دربارٌ 

صالحیت مًرد 

 درخًاست

5.  5-1 

َای ماَی َا  یتشخیص بیمار

ي سایز آبشیان ي تعییه خسارت 

ياردٌ واشی اس شزایط سیست 

 محیطی ي صیادی

ماَی َا ي سایز آبشیان ي  یتشخیص بیماری َا

 ي صیادی یخسارت واشی اس شزایط سیستی ، پزيرش

 َای اشته صالحیت ردیفد

  4ي  2 ي 1 
 ل سابقٍ مزتبطسا 2

ساعت ي  30

 مًفقیت در آسمًن
 ماٌ 3

بارٌ آسمًن در

صالحیت مًرد 

 درخًاست

       

 


