
 (کشاورزی و منابع طبیعی )  9از گروه                                               های رشته  کشاورزی و منابع طبیعیجدول صالحیت

 

 3 از 1 صفحه 

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

 آصهَى دٍسُ واسٍسصی دٍسُ آهَصضی

1.  1-1 

اسصیاتی اساضی هضسٍػی ٍ تاغات ٍ 

هحػَالت آًْا ٍ تشآٍسد پاسوْا ٍ 

 هیضاى خساست ٍاسدُ

اسصیاتی اساضی هضٍسػی ٍ تایش وِ ساتمِ صساػی 

داضتِ ٍ تاتَجِ تِ ًَع هحػَالت ٍ آب ٍ خان ٍ 

هیضاى آى تا ضشایظ هساػذ آب ٍ َّایی هٌغمِ تشای 

دین واسی ٍ سایش ػَاهل ٍ تشآٍسد هیضاى خساسات 

آتی )  ٍاسدُ تِ اساضی ٍ هحػَالت ٍ اسصیاتی تاغات

هثوش ٍ غیش هثوش ٍ خضاًِ ّا تا تَجِ تِ ( ٍ دین

ت ٍاسدُ اػَاهل فَق االضاسُ ٍ تشآٍسد هیضاى خساس

تِ تاغات ٍ هحػَالت آًْا اسصیاتی پاسوْا تاتَجِ تِ 

ًَع اضجاس ٍ دسختچِ ّای صیٌتی یا غیش صیٌتی ٍ 

تَتِ گلْا چٌذ سالِ یا یىسالِ ٍ تشآٍسد هیضاى 

 ٍ یا تَلیذات آًْاخساسات ٍاسدُ تِ آًْا 

تشای سایش سضتِ ّای هشتثظ 

ّای  تا وطاٍسصی ضاهل سضتِ

هختلف گیاُ پضضىی ، 

 داهپشٍسی ، غٌایغ چَب

سال ساتمِ  2داضتي 

 تجشتی هشتثظ

ساػت ٍ  50

 هَفمیت دس آصهَى
 آصهَى هاُ 3

2.  2-1 

تؼییي اجاسُ تْا ٍ اجشت الوثل ٍ 

تؼییي حك سیطِ ٍ احیاء ٍ اهتیاص 

غاسسیي ٍ  صساػی ٍغاحثاى ًسك 

اهالن  ىهالىیي ٍ هتػشفی

 وطاٍسصی ٍ تاغات

جْت تؼییي اجاسات ٍ اهتیاصات  اهالن ٍ تاغات ٍ 

هضاسع وطاٍسصی ٍ ّوچٌیي حمَق افشادی وِ تِ 

یاصهٌذ ىٍ تضی ػَاهل اجشایی دس صهیي داسًذقًحَ م

 تِ تطخیع ایي ًَع حمَق ٍ اهتیاصات هی تاضٌذ

تشای سایش سضتِ ّای هشتثظ 

ا وطاٍسصی داضتي غالحیت ب

 1سدیف 

سال ساتمِ  2داضتي 

 تجشتی هشتثظ

ساػت ٍ  50

 هَفمیت دس آصهَى
 آصهَى هاُ 3

3.  3-1 

اسصیاتی ساختواًْا ٍ تاسیسات 

سٍستایی هتؼاسف وِ جضئی اص 

 هجوَػِ هَسد اسصیاتی تاضذ 

تطخیع ٍ اسصیاتی ساختواًْا ٍ تاسیسات ٍ 

اهَس تجْیضات سٍستایی ٍ وطاٍسصی وِ دس 

 وطاٍسصی هَسد استفادُ لشاس هی گیشًذ

تشای سایش سضتِ ّای هشتثظ 

تا وطاٍسصی داضتي غالحیت 

 1سدیف 

سال ساتمِ  2داضتي 

 تجشتی هشتثظ

ساػت ٍ  50

 هَفمیت دس آصهَى
 آصهَى هاُ 3

4.  4-1 
اسصیاتی هاضیي آالت ٍ ٍسایل ٍ 

 لَاصم ٍ ادٍات وطاٍسصی

ٍ ادٍات اسصیاتی هاضیي آالت ٍ ٍسایل ٍ لَاصم 

وطاٍسصی وِ دس هشاحل هختلف اساضی وطاٍسصی 

واضت ، داضت، ) ضاهل ػولیات ٍآهادُ ساصی 

ٍ ػولیات تؼذ اص تشداضت ٍ ّوچٌیي ( تشداضت

اسصیاتی اًثاسّای لَاصم یذوی هَجَد ٍ لَاصم 

 اسماعی یا اص سدُ خاسج ضذُ

تشای سضتِ ّای وطاٍسصی تِ 

استثٌای سضتِ هاضیي آالت 

 وطاٍسصی

سال ساتمِ  2داضتي 

 تجشتی هشتثظ

ساػت ٍ  50

 هَفمیت دس آصهَى
 آصهَى هاُ 2

5.  5-1 

اسصیاتی هحػَالت وطاٍسصی دس 

اًثاسّا، سیلَّا، سشدخاًِ ّا ، 

هحوَلِ ّای هحػَالت وطاٍسصی 

ٍ تؼییي هیضاى خساست ٍاسدُ تِ 

 آًْا

 

اسصش گزاسی هحػَالت وطاٍسصی دس اًثاسّا، 

یا سشدخاًِ ّا ،  سیلَّای غالت یا ػلَفِ ای

هحوَلِ ّای هحػَالت ٍ تَلیذات وطاٍسصی ٍ 

 تاغی ٍ تؼییي هیضاى خساست ٍاسدُ تِ آًْا

 ّایداضتي غالحیت سدیف

1 ٍ 2 ٍ3 

سال ساتمِ  2داضتي 

 تجشتی هشتثظ

ساػت ٍ  30

 هَفمیت دس آصهَى
 آصهَى  هاُ 2



 (کشاورزی و منابع طبیعی )  9از گروه                                               های رشته  کشاورزی و منابع طبیعیجدول صالحیت

 

 3 از 2 صفحه 

      

 ردیف
 تجربی مورد نیازسوابق  پیش نیاز شرح صالحیت عنوان صالحیت کدصالحیت

 (جایگسین سوابق)سوابق مورد نیاز 

 آصهَى دٍسُ واسٍسصی دٍسُ آهَصضی

6.  6-1 
 تفسیش ػىسْای َّایی ٍ

 هاَّاسُ ای اص ًظش وطاٍسصی

تفسیش ػىس ّای َّایی دسهماعغ هختلف سالْای 

لثل اص تػَیة لاًَى لغَ هالىیت اساضی ضْشی 

، تایش یا  تا سػایت ٍ تطخیع تش دایش( 5/4/1358)

 هَات تَدى اساضی اص ًظش وطاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی

اسائِ گَاّی هثٌی تش گزساًذى 

دٍسُ ٍاحذ دسسی ٍ یا  8

تفسیش ػىسْای فتَگشاهتشی ٍ 

دس هشاوض  (هاَّاسُ ای)َّایی 

آهَصش هؼتثش ایشاى ، 

هَسسات خاسجی هَسد تاییذ 

 ضَسای ػالی

گَاّی الصم اص ساصهاًْای 

ایٌىِ دٍلتی هثٌی تش 

سال دس ساتغِ تا  5هذت 

واستشد ػىسْای َّایی 

فؼالیت ( هاَّاسُ ای)

 داضتِ تاضذ

- - - 

7.  7-1 
تطخیع ٍ اسصیاتی اساضی دایش ٍ 

 تایش ٍ هَات اص ًظش وطاٍسصی 

تطخیع دایش یا تایش تَدى اساضی وطاٍسصی لثل اص 

تػَیة لاًَى لغَ هالىیت اساضی ضْشی 

ٍ تایش تَدى یا تطخیع ػذم دایش ( 5/4/1358)

اساضی وطاٍسصی لثل اص تػَیة لاًَى فَق الزوش ٍ 

 اػالم هَات تَدى اساضی

 داضتي غالحیت ّای سدیف 

 1  ٍ2 ٍ6  
- - - - 

8.  8-1 

هساحی ٍ تفىیه ٍ افشاص ٍ احشاص ٍ 

تْیِ ًمطِ دس هحذٍدُ اساضی 

 وطاٍسصی ، تاغات ٍ هشاتغ ٍ جٌگل

هشاتغ ٍ هساحی ًوَدى اساضی وطاٍسصی ، تاغات ، 

ن ٍ افشاص ًوَدى آًْا ٍ ضٌاسایی یجٌگل ٍ تفه

 هَلؼیت

غالحیت سدیف ّای  داضتي

1ٍ2  ٍ3  

سال ساتمِ تجشتی  4

 هشتثظ

ٍ ساػت  50

 هَفمیت دس آصهَى
 آصهَى هاُ 3

9.  9-1 

تطخیع اساضی جٌگلی ، هشاتغ ٍ 

تیطِ صاسّا ٍ صاسػی اص یىذیگش ٍ 

 آًْااسصیاتی 

ػی ، ، هشتضٌاسایی ٍ تطخیع اساضی جٌگلی 

گاّْای هختلف ٍ تیاتاًی، چطوِ صاسّا ٍ سٍیص

آتی ، )جٌگلْای دس دست واضت یا اساضی صساػی 

هٌغمِ  ستاتَجِ تِ ضشایظ عثیؼی حاون ب( دین

هاًٌذ اللین ، خان، آب ٍ غیشُ ٍ ًیض اسصیاتی ّش یه 

 اص آًْا تشاساس تَاى تَلیذ  

تشای سضتِ ّای وطاٍسصی تِ 

 :استثٌاء سضتِ ّای

ًگل ، هشتغ، آتخیشداسی ، ج 

 وَیشصدایی ٍ غٌایغ چَب

سال ساتمِ  2داضتي 

 تجشتی هشتثظ

ٍ ساػت  50

 هَفمیت دس آصهَى
 آصهَى هاُ 3

10.  10-1 

اسصیاتی فشآٍسدُ ّا ٍ هحػَالت 

جٌگلی ٍ هشتؼی ٍ تؼییي هیضاى 

 خساسات ٍاسدُ تِ آًْا

اسصش گزاسی تِ اًَاع فشآٍسدُ ّای هحػَالت 

فشػی جٌگلی ، هشتؼی ، اًَاع چَب ّای جٌگلی ، 

ػلَفِ هشتؼی تشاساس هیضاى تَلیذ دس ٍاحذ سغح ٍ 

 تؼییي هیضاى خساست ٍاسدُ تِ ػشغِ ٍ اػیاى آًْا 

تشای سضتِ ّای وطاٍسصی تِ 

  :استثٌاء سضتِ ّای

جٌگل، هشتغ، آتخیضداسی ، 

 ایغ چَبوَیشصدایی ٍ غي

سال ساتمِ  2داضتي 

 تجشتی هشتثظ

 ٍ ساػت 50

 هَفمیت دس آصهَى
 آصهَى هاُ 3

11.  11-1 
خاوطٌاسی ٍ تؼییي هیضاى آب 

 هَسد ًیاص تشای هػاسف وطاٍسصی

تؼییي ًَػیت خان اص ًظش ساختواى ٍ تافت ٍ 

ًفَرپزیشی ٍ تطخیع سًگ ٍ ضَس ٍ یا للیایی 

تشای تَدى ٍ اهالح عثمات خان ٍ تفسیش آًْا 

هػاسف وطاٍسصی، تشسسی ٍ تطخیع ٍ تؼییي 

هشاتغ ٍ ) هیضاى آب هَسد ًیاص دس صساػت ّا ٍ تاغات 

 (جٌگلْا

تِ استثٌاء سضتِ ّای 

 ضٌاسی آتیاسی ٍ آتاداًیخان

سال ساتمِ  2داضتي 

 تجشتی هشتثظ

ٍ ساػت  50

 هَفمیت دس آصهَى
 آصهَى هاُ 3



 (کشاورزی و منابع طبیعی )  9از گروه                                               های رشته  کشاورزی و منابع طبیعیجدول صالحیت

 

 3 از 3 صفحه 

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

 آصهَى دٍسُ واسٍسصی دٍسُ آهَصضی

12.  12-1 

  ّا ٍ تَلیذات اسصیاتی صساػت

  ای، وطت تافت تزس ٍ گلخاًِ

 اغالح ضذُ طًتیىیّای ًْال

 گزاسی هحػَالت ٍ تَلیذات صساػی ٍاسصش

ّای اغالح ضذُ گلخاًِ ای، وطت تافت تزس ٍ ًْال

 تِ عشیك طًتیىی

تشای سایش سضتِ ّای هشتثظ 

ّای وطاٍسصی تِ استثٌاء سضتِ

صساػت ٍ تاغثاًی، خاوطٌاسی 

 یاسیبٍ آّ

سال ساتمِ  2داضتي 

 تجشتی هشتثظ

ساػت ٍ هَفمیت  60

 دس آصهَى
 آصهَى هاُ 4

13.  13-1 

سسیذگی تِ اختالفات هلىی هحلی 

دس اساضی  یاستفاقٍ حمَق 

 سٍستایی ٍ صهیٌْای وطاٍسصی

تطخیع اختالف وطاٍسصاى دس اساضی هجاٍس ٍ 

ٍ  هطاتِ ٍ هطتشن تا یىذیگش ٍ ًیض تؼییي حذٍد

ی تؼییي ضذُ اص لثل ٍ هٌذسج ثغَس حمَلی استفاق

دس اسٌاد ثثتی ٍ ًیض دس لَلٌاهِ ّا ٍ تٌچاق وِ 

 هالىیت آًْا سا هحشص داًستِ ٍ ًحَُ هجاص اص آًْا 

  تٌذّایاضتي غالحیت ّای د

 1 ٍ 2 ٍ8  

سال ساتمِ  2داضتي 

 تجشتی هشتثظ

ساػت ٍ هَفمیت  60

 دس آصهَى
 آصهَى هاُ 4

14.  14-1 

سسیذگی تِ اختالفات فی هاتیي 

واسفشهایاى ، هٌْذسیي هطاٍس ٍ 

پیواًىاساى دس اهَس تخػػی 

 وطاٍسصی

سسیذگی تِ اختالفات فی هاتیي  –ستثِ یه : الف

پیواًىاساى وِ واسفشهایاى هٌْذسیي هطاٍس ٍ 

تشاساس ضَاتظ ٍ همشسات ساصهاى هذیشیت ٍ 

 .سیضی وطَس هثادلِ گشدیذُ استتشًاهِ

سسیذگی تِ اختالفات فی هاتیي  -ستثِ دٍ: ب

واسفشهایاى، هٌْذسیي هطاٍس ٍ پیواًىاساى وِ 

دیشیت ٍ ٍ همشسات ساصهاى متشاساس ضَاتظ 

سیضی وطَس یا ٍصاستخاًِ ٍ  هَسسات ٍ تشًاهِ

ساصهاًْا ٍ ضشوتْای دٍلتی ، هَسسات ٍ ساصهاًْا 

ٍ ضشوتْای ٍاتستِ تِ دٍلت وِ توام یا لسوتی اص 

تِ دٍلت تَدُ ٍ تِ غَست  قسْام آًْا هتؼل

تاصسگاًی ٍ عثك لاًَى تجاست اداسُ هی ضًَذ ، 

ظاهی ٍ ًْاّای ػوَهی غیش دٍلتی ، ًیشٍّای ى

اًتظاهی ٍ ضْشداسی ّا ٍ غیشُ وِ تیي اضخاظ 

 .حمیمی ٍ حمَلی هثادلِ گشدیذُ است

سسیذگی تِ اختالفات هشتَط تِ : ستثِ سِ -ج

هٌؼمذُ تیي اضخاظ لشاسدادّای ػادی وطاٍسصی 

 حمیمی ٍ حمَلی

سال ساتمِ  10داضتي 

 : واسهفیذ دسسال3واسضٌاسی ٍ

هٌْذسیي  ّایضشوت -الف 

 (تا یه ستثِ ) هطاٍس 

 دس)ّای اجشایی دستگاُ-ب

 (ٍ پیواًىاساى هطاٍساى ساتغِ تا

داضتي پیواًىاسی ضشوتْای-ج

سال ساتمِ  5حذالل 

سال ساتمِ  2واسضٌاسی ٍ 

 : هفیذ دس

 هطاٍس هٌْذسیيضشوتْای-الف

استثاط )اجشایی ّایدستگاُ-ب

 (تا هطاٍساى ٍ پیواًىاساى

 پیواًىاسیضشوتْای -ج

سال ساتمِ  5داضتي حذالل 

واسضٌاسی ٍ یىسال ساتمِ 

 :هفیذ دس 

 هطاٍسهٌْذسیيضشوتْای-الف

دس )اجشایی  دستگاُ ّای-ب

 (پیواًىاساىتا هطاٍساى ٍاستثاط

 ضشوتْای پیواًىاسی-ج

- - - - 

 


