
 (کشاورزی و منابع طبیعی )  9از گروه                                               (ساالمبور و رودهپوست و چرم و )های رشته  محصوالت دامی جدول صالحیت

 

 1 از 1 صفحه

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

 آزهَى دٍرُ کارٍرزی دٍرُ آهَزشی

1.  1-1 

تشخیص ٍ ارزیابی اًَاع پَست ، 

ٍ هحصَالت چرم ٍ ساالهبَر 

 تَلیذی آًْا

 –اّلی )تشخیص ٍ ارزیابی اًَاع پَست حیَاًات 

، چرم ٍ (پَست ًین ساختِ)ٍ ساالهبَر ( ٍحشی

 هحصَالت آًْا

 - - - طبق هقررات قاًًَی طبق هٌذرجات آگْی ثبت ًام

2.  2-1 

تشخیص ٍ ارزیابی اًَاع رٍدُ دام 

ٍ تعییي شرایط استحصال ٍ 

 ًگْذاری ٍ هصارف آًْا

ٍ ( گاٍ ٍ گَسفٌذ)ٍ ارزیابی اًَاع رٍدُ تشخیص 

 شرایط استحصال ٍ ًگْذاری ٍ هصرف ٍ صذٍر آى
 داشتي صالحیت ردیف یک

سال سابقِ تجربی  2

 هرتبط

ساعت شرکت  10

در کالس ٍ هَفقیت 

 در آزهَى

 هاُ 3

آزهَى دربارُ 

صالحیت هَرد 

 تقاضا

3.  3-1 
تشخیص ٍ ارزیابی اًَاع کرک ، هَ 

 پرًذگاىٍ پشن دام ٍ پر 

ّا ٍ تشخیص ٍ ارزیابی اًَاع پشن ، کرک ٍ هَ دام

 پر پرًذگاى

داشتي صالحیت ردیف ّای 

 یک ٍ دٍ

سال سابقِ تجربی  2

 هرتبط

ساعت شرکت  10

در کالس ٍ هَفقیت 

 در آزهَى

 هاُ 3

آزهَى دربارُ 

صالحیت هَرد 

 تقاضا

4.  4-1 

تشخیص ٍ ارزیابی ٍسایل ٍ 

 ری ّای تجْیسات هتعارف فرآٍ

 هحصَالت داهی

تشخیص ٍ ارزیابی ٍسایل ٍ تجْیسات ٍ تاسیسات 

 هحصَالت داهی عفرآٍری اًَا
- 

سال سابقِ تجربی  2

 هرتبط

ساعت شرکت   15

در کالس ٍ هَفقیت 

 در آزهَى

 هاُ 4

آزهَى دربارُ 

صالحیت هَرد 

 تقاضا

5.  5-1 

تشخیص ٍ تعییي خسارت ٍاردُ 

ًاشی از هصرف هحصَالت غیر 

 بِ جای طبیعیداهی ٍ هصٌَعی 

تشخیص ٍ ارزیابی هحصَالت هشابِ ٍهصٌَعی 

 شیویایی ٍ غیر طبیعی از ًَع داهی ٍ ٍاقعی

داشتي صالحیت ردیف ّای 

 یک ، دٍ ٍ سِ

سال سابقِ تجربی  2

 هرتبط

ساعت شرکت   20

در کالس ٍ هَفقیت 

 در آزهَى

 - هاُ 4

       


