
 (کشاورزی و منابع طبیعی )  9از گروه                                               های رشته  محیط زیست طبیعیجدول 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 آهَزضی

1.  1-1 

تطخیع ٍ تعییي هیساى خسارات 

  یآلَدگی ّاًاضی از  ٍاردُ

 هحیط ّای طبیعی 

ّای ًاضی ازآلَدگیتطخیع تعییي هیساى خسارات 

گًَاگَى بِ هٌابع آب ٍ خاک ،َّا در هحیط ّای 

دریاچِ ّا ،  ،طبیعی هاًٌذ رٍدخاًِ ّا ، تاالب ّا 

آبْای زیرزهیٌی،   دریاّا ، قٌَات ، چطوِ ّا ،

 دضت ّا  جٌگل ّا ، بیطِ زارّا، کَّْا ،

ی تحت عٌَاى کلیِ رضتِ ّا

 ت با کلیِ گرایطْا سیهحیط ز
 آزهَى - ساعت 20 سال تجربِ کاری 5

2.  2-1 

احراز ٍ تعییي حذٍد هٌاطق تحت 

هذیریت سازهاى حفاظت هحیط 

 زیست 

تطخیع ٍ تعییي هحذٍدُ ّای هٌاطق تحت 

اثر )هذیریت سازهاى حفاظت هحیط زیست ضاهل 

پٌاّگاُ ، حیات  طبیعی هلی ، پارک ّای هلی،

ٍ اکَسیستن ّای ( ٍحص ، هٌاطق حفاظت ضذُ

 از سایر  کلیِ هٌابع خطکی ٍ آبی)حساس 

  (هحذٍدُ ّا ٍ عرغِ ّا

کلیِ رضتِ ّای تحت عٌَاى 

 هحیط زیست با کلیِ گرایطْا 
 آزهَى - ساعت 20 سال تجربِ کاری 5

3.  3-1 

ضَابط ٍ هعیارّای  تطبیق

ت استقرار ٍاحذّای غالحی

ی بر هحیط غٌعتی ٍ خذهات

 طبیعی زیست

ضَابط ٍ هعیارّای استقرار ٍاحذّای تطبیق جْت 

غٌعتی ٍ خذهاتی براساس ضَابط ٍ استاًذاردّای 

ختلف هَجَد در دستَرالعول هرتبط با گرٍُ ّای م

یست هحیطی استقرار غٌایع ٍ ٍاحذّای ضَابط ز

 طبیعی  خذهاتی سازهاى هحیط زیست

 آزهَى - اعتس 20 سال تجربِ کاری 5 1-1داضتي غالحیت ردیف 

4.  4-1 
تطخیع ٍ تعییي هیساى خسارات 

 ٍاردُ بر حیات ٍحص

جْت تطخیع ٍ تعییي خسارات ٍاردُ بر حیات 

ٍحص باتَجِ بِ ضَابط ٍ هعیارّای هَجَد در 

 قَاًیي سازهاى حفاظت هحیط زیست 

 آزهَى - ساعت 30 سال تجربِ کاری 5 -

5.  5-1 

برآٍرد ارزش اقتػادی 

هٌاطق )اکَسیستوْای حساس 

 (چْارگاًِ

جاًَراى، )هٌابع طبیعی تعییي ارزش اقتػادی 

در هٌاطق تحت هذیریت سازهاى هحیط ( گیاّاى

اثر طبیعی هلی، پارک هلی، پٌاّگاُ حیات )زیست 

ٍسیستن ّای کٍ ا(ٍحص ، هٌاطق حفاظت ضذُ 

 (هٌاطق چْارگاًِ)در حساس 

 ّای  داضتي غالحیت ردیف

1ٍ2  ٍ3  ٍ4 
 آزهَى - ساعت 30 سال تجربِ کاری 5

6.  6-1 

تطخیع ٍ تطبیق اجرای قَاًیي ٍ 

 هقررات ٍ ضَابط هحیط زیست

 طبیعی

با قَاًیي ٍ  تطبیق هَارد قاًًَی دادخَاست ّا

هقررات ٍ ضَابط هػَب سازهاى حفاظت هحیط 

زیست در خػَظ کلیِ هسایل زیست هحیطی 

 هلی، بیي الوللی هحلی ،طبیعی اعن از 

 آزهَى - ساعت 20 سال تجربِ کاری 5 5داضتي غالحیت ردیف

 


