
 کد صالجیت عنوان صالحیت نام رشته

 مهندسی آب
بررسی حقا به ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی يا زيرزمينی دررابطه با انهار،چشمه ها 

 وچاهها
G0101001 

 G0101002 تعيين ارقام و مقادير آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب ونوع توليد و مصرف مهندسی آب

 مهندسی آب
چاه، چشمه، »بررسی موقعيت عمومی منابع آب اعم از سطحی، زير زمينی و فاضالبها شامل 

 «قنات، پساب و فاضالب
G0101003 

 G0101004 ارزيابی منابع طبيعی آب و فاضالب مهندسی آب

 مهندسی آب
شبکه هاي مذکور تا حد  در  بررسی شبکه هاي آبياري تحت فشار يا سنتی و خطوط انتقال آب 

 اول مزرعه
G0101005 

 G0101006 علت يابی پيامدهاي حادث بر منابع آب و فاضالب و تبعات آن مهندسی آب

 G0101007 تشخيص علل نشست ونفوذ آب وفاضالب وفرآيند آن مهندسی آب

 مهندسی آب
آن بر صالحيت بررسی چگونگی آلودگی آبها بلحاظ تشخيص و تعيين بار آاليش و تأثير سوء 

 مصرف و محيط زيست
G0101008 

 G0101009 تشخيص و تعيين قدمت آثار آب در اراضی مهندسی آب

 مهندسی آب
رسيدگی به اختالفات ميان کارفرمايان، مهندسين مشاور و پيمانکاران در امور تخصصی 

 صالحيتهاي مربوط
G0101010 

 مهندسی آب
علت يابی حوادث ناشی از عملکرد آب و خاک از جمله سيل زدگی ،ريزش و رانش سنگ و خاک 

 وآب بردگی ، نشست ولغزش زمين يا گسلش و بريدگی اليه ها و پديده هاي آبشکستگی 
G0101011 

 G0101012 و ذخاير شن و ماسه و رس تشخيص بستر و حريم در جايگاه قرضه گيري و برداشت از مخازن  مهندسی آب

 مهندسی آب
و پيامدهاي حاصل از آن  تعيين اثرات ناشی از احداث سد و سازه آبی يا تونل و گالريهاي آبرسان 

 بر منابع آب
G0101013 

 مهندسی آب
بررسی مطالعات اجرائی در عمليات ژئوفيزيک ،ژئو شيمی ،ژئوتکنيک، حفاري وچاه پيمائی، 

 مهندسی آبويدئومتري و رديابی در ارتباط با 
G0101014 

 G0102001 شناخت و تشخيص فلزات آهنی و فرآوري مربوط مواد )فلزات(



 G0102002 شناخت و تشخيص فرآوري فلزات غيرآهنی و فرآوري مربوط مواد )فلزات(

 G0102003 شناخت و تشخيص فلزات کمياب و گرانبها و فرآوري مربوط مواد )فلزات(

 G0102004 گري فلزي و قالبهاو ارزيابی انواع قطعات ريخته شناخت و تشخيص مواد )فلزات(

 G0102005 شناخت و تشخيص و ارزيابی انواع قطعات آهنگري و نورد مواد )فلزات(

 G0102006 دهی فلزاتدهی و فرمتشخيص و ارزيابی روشهاي عمليات حرارتی و پوشش مواد )فلزات(

 G0102007 فلزي ، متالورژي، مربوط به جوشکاري و لحيم کاري تشخيص و ارزيابی توليد مواد مواد )فلزات(

 G0102008 تشخيص متالورژي پودر و ايمپلنت مواد )فلزات(

 G0102009 آميژانها و افزودنی ها -تشخيص وارزيابی استحصال فروآلياژ مواد )فلزات(

 G0102010 ها به فلزات و خوردگی فلزاتتشخيص و ارزيابی انواع خسارت مواد )فلزات(

 G0102011 تشخيص و ارزيابی نانو ماتريال پايه فلز، و انواع ماتريال هاي فلزي ترکيبی مواد )فلزات(

 G0102012 مشاوران در امور تخصصی مربوط رسيدگی به اختالف فی مابين کارفرمايان و پيمانکاران  مواد )فلزات(

 G0103001 امور مربوط به اکتشاف معادن معادن

 G0103002 بهراه برداري معادن روباز معادن

 G0103003 بهره برداري معادن زيرزمينی معادن

 G0103004 کانه آرائی و فرآوري مواد معدنی معادن

 معادن
بررسی فنی و اقتصادي و ارزيابی معادن و کارپذيري ذخائر معدنی و تعيين و برآورد خسارات در 

 معادن
G0103005 

 G0103006 اجرت المثل و خسارت و حق االمتياز در امور تخصصی مربوطتعيين اجرت بها و  معادن

 G0103007 رسيدگی به اختالفات بين کارفرمايان، مشاوران و پيمانگاران در امور تخصصی مربوط معادن

 G0104001 تشخيص و ارزيابی انواع سراميک هاي ساختمانی مواد )سراميک(

 G0104002 چينی و سفيد آالت تشخيص و ارزيابی قطعات مواد )سراميک(

 G0104003 تشخيص و ارزيابی محصوالت سيمان، گچ و مواد سراميکی مستعد گيرش مواد )سراميک(



 G0104004 تشخيص و ارزيابی مواد نسوز مواد )سراميک(

 G0104005 تشخيص و ارزيابی مواد و قطعات سراميکی پيشرفته و نانو مواد )سراميک(

 G0104006 در امور تخصصی مربوط رسيدگی به اختالف کارفرمايان و مشاوران و پيمانکاران  مواد )سراميک(

 G0105001 تشخيص و ارزيابی توليد مواد کمپوزيت و مصنوعات آن کامپوزيت) مواد)

 G0203001 بدون نگين و شمش طالي" ساعت و جواهرات

 G0203002 انواع جواهرات معمولی ساعت و جواهرات

 G0203003 انواع جواهرات گرانبيها جواهراتساعت و 

 G0203004 جواهرات قديمی و قطعات هنري و ساعت هاي انواع" ساعت و جواهرات

 G0204001 شناخت و ارزيابی گليم و فرش دست بافت فرش

 G0204002 بافديدگی و تخريب فرش دستشناخت و ارزيابی خســـارت ناشــی از آب فرش

 G0204003 باف بيمه شده در حين حملهاي دستارزيابی خســـارت وارده به فرششناخت و  فرش

 G0204004 باف که قابل رؤيت نيستندهاي دستارزيابی و برآورد قيمت فرش فرش

 G0204005 باف صادراتیهاي دستهاي گمـرکی فرششناخت و ارزيابی قيمت خريداري و اظهار نامه فرش

 G0204006 اي و قديمیهاي هــنري ـ موزهفرششناخت و ارزيابی  فرش

 G0204007 رسيدگی به دعاوي مختلف بين سفارش گيرنده و سفارش دهنده فرش فرش

 G0205001 ارزيابی لوازم خانگی لوازم خانگی و اداري

 G0205002 ارزيابی لوازم اداري لوازم خانگی و اداري

 G0205003 خانگی و اداري تعيين اجرت المثل لوازم لوازم خانگی و اداري

 G0205004 تعيين اجرت المثل جهيزيه لوازم خانگی و اداري

 G0205005 تحرير ترکه و تقسيم سهم االرث لوازم خانگی و اداري لوازم خانگی و اداري

 G0205006 تعيين ميزان خسارت در لوازم خانگی و اداري لوازم خانگی و اداري

 G0302001 ارزيابی مواد اوليه فرآورده هاي داروئی، بهداشتی، آرايشی بررسی و داروسازي و سم شناسی



 G0302002 بررسی و ارزيابی اقالم داروئی و آرايشی و بهداشتی داروسازي و سم شناسی

 G0302003 بررسی و اظهارنظر در مورد مواد اعتيادآور و تشخيص مسموميتهاي داروئی داروسازي و سم شناسی

 G0302004 بررسی و ارزيابی فرآورده هاي بيولوژيک شناسیداروسازي و سم 

 G0302005 تعيين حق االمتياز و پروانه داروخانه ها داروسازي و سم شناسی

 G0302006 رسيدگی به امورفنی و تخصصی داروخانه ها داروسازي و سم شناسی

مواد غذائی و 

مسموميتهاي ناشی از 

 آن

 G0303003 غالت ، حبوبات ، خشکبارتشخيص و ارزيابی فرآورده هاي 

مواد غذائی و 

مسموميتهاي ناشی از 

 آن

 G0303004 تشخيص و ارزيابی فرآورده هاي سبزيها ، ميوه ها و آشاميدنی ها

مواد غذائی و 

مسموميتهاي ناشی از 

 آن

 G0303005  تشخيص و ارزيابی روغنها ، چربی ها ، چاشنی ها ، ادويه ها و افزودنی ها 

غذائی و  مواد

مسموميتهاي ناشی از 

 آن

 G0303006 تشخيص وارزيابی شيرين کننده ها و فرآورده هاي قندي

مواد غذائی و 

مسموميتهاي ناشی از 

 آن

 G0303007 بررسی و ارزيابی فرآيند تهيه مواد غذايی

مواد غذائی و 

مسموميتهاي ناشی از 

 آن

 G0303008  الگوهاي مصرف و مکمل هاي غذائی  بررسی و ارزيابی 

مواد غذائی و 

مسموميتهاي ناشی از 

 آن

 G0303001 و ارزيابی فرآورده هاي گوشتی تشخيص"



مواد غذائی و 

مسموميتهاي ناشی از 

 آن

 G0303002 تشخيص و ارزيابی شير و فرآورده هاي آن

 G0401001 حقيقی و حقوقیرسيدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهاي بانکی اشخاص  حسابداري و حسابرسی

 حسابداري و حسابرسی
حسابداري و حسابرسی موسسات و نهادهاي عمومی غيردولتی، از جمله بنيادها، شهرداريها و 

 ساير موسسات عام المنفعه
G0401002 

 G0401003 حسابداري و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهاي عمرانی حسابداري و حسابرسی

 G0401004 حسابداري و حسابرسی امور توليدي و صنعتی حسابداري و حسابرسی

 G0401005 حسابرسی امور مالياتی حسابداري و حسابرسی

 G0401006 حسابرسی بانکها، بيمه ها و موسسات اعتباري حسابداري و حسابرسی

 G0401007 حسابرسی امور بورس حسابداري و حسابرسی

 G0401008 ارزيابی سهام و سهم الشرکه شرکتهاي خدماتی و بازرگانی حسابرسیحسابداري و 

 G0401009 ارزيابی سهام و سهم الشرکه شرکتهاي توليدي و صنعتی حسابداري و حسابرسی

 G0401010 ارزيابی سهام و سهم الشرکه بانکها، بيمه ها و موسسات اعتباري حسابداري و حسابرسی

 G0403001 نفقه زوجه و اقاربتعيين  تعيين نفقه

 G0403002 تعيين مهرالمثل و مهر المتعه تعيين نفقه

 G0403003 تعيين اجرت المثل زوجه تعيين نفقه

 G0403004 تعيين ارش البکاره تعيين نفقه

 G0404001 آمار موضوعی آمار

 G0404002 آمار توجيهی آمار

 G0404003 تحليل گري آمار

 G0404004 تفسيرگري آمار

 G0404005 کاربردي آمار



 امور بازرگانی
خريد و فروش کاال و  رسيدگی به اختالف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگانی 

 خدمات داخلی
G0405001 

 G0405002 رسيدگی به اختالف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگانی صادرات و واردات امور بازرگانی

 امور بازرگانی
خريد و فروش کاال و  رسيدگی به اختالف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگانی 

  بين المللی  خدمات 
G0405003 

 امور بازرگانی
رسيدگی به اختالف ناشی از نحوه عملکرد شرکتهاي بازرسی کاال و شرکتهاي خدماتی در 

 قراردادهاي داخلی و خارجی
G0405004 

 امور بازرگانی

( buy backرسيدگی به اختال فات بازرگانی و تجاري مربوط به قراردادهاي : بيع متقابل )

کليد در دست و _( ساخت ، بهره برداري ، و انتقال مهندسی تدارکات و اجرا financeفايننس )

 نظاير آنها

G0405005 

 G0406001 بيمه آتش سوزي و خطرات تبعی بيمه

 G0406002 بيمه هاي باربري بيمه

 G0406003 بيمه هاي اتــومبيل بيمه

 G0406004 بيمه هاي مهندسی، کشتی، هواپيما بيمه

 G0406005 هاي مسووليتهاي حرف مختلفبيمه بيمه

 G0406006 بيمه هاي عمر و حوادث و درمان بيمه

امور سرمايه گذاري ، 

 پولی ، اعتباري
 G0407001 خدمات بانکها و موسسات اعتباري بررسی اختالف ناشی از ارائه

امور سرمايه گذاري ، 

 پولی ، اعتباري
 G0407002 بررسی صحت تخصيص منابع سپرده هاي قرض الحسنه و تسهيالت و جايزه حسابهاي مذکور

امور سرمايه گذاري ، 

 پولی ، اعتباري
 G0407003 ود اسالمی و تخصيص آنو تطبيق با عق بررسی عملکرد قراردادهاي اعتباري و تجهيز منابع 

امور سرمايه گذاري ، 

 پولی ، اعتباري
 G0407004 بررسی رعايت نسبت هاي الزم الرعايه در بانکها و موسسات اعتباري



امور سرمايه گذاري ، 

 پولی ، اعتباري
 G0407005 بررسی مديريت ريسک و رتبه سنجی متقاضيان تسهيالت

امور سرمايه گذاري ، 

 اعتباريپولی ، 
 G0407006 بررسی مراحل صدور اوراق در بورس و اختالفات ناشی از تصميمات مديريت بورس

امور سرمايه گذاري ، 

 پولی ، اعتباري
 G0407007 بررسی عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري و صحت انجام معامالت در بورس هاي مختلف

امور سرمايه گذاري ، 

 پولی ، اعتباري
 G0407008 تعهدات و اختالفات بين عوامل بورسبررسی انجام 

امور سرمايه گذاري ، 

 پولی ، اعتباري
 G0407009 بررسی صحت محاسبه سود قطعی و حق الوکاله سپرده هاي سرمايه گذاري

امور وسائط نقليه دريائی 

 و غواصی

تن 500رسيدگی به سوانح و حوادث دريايی و شرايط کار در دريا و روي کشتی تا ظرفيت 

 ناخالص
G0501001 

امور وسائط نقليه دريائی 

 و غواصی
 G0501002 کيلووات 750رسيدگی به خسارت وارده به بدنه کشتی و تجهيزات کشتی تا قدرت 

امور وسائط نقليه دريائی 

 و غواصی

رسيدگی و تعيين عللل و مسببين و ميزان خسارت در عمليات زير آبی به تجهيزات و نفرات تا 

 متر30عمق 
G0501003 

امور وسائط نقليه دريائی 

 و غواصی
 G0501004 رسيدگی به وقايع مرتبط با آلودگی ناشی از کشتيها، پوشش حمايتی ، حقوق دريائی

امور وسائط نقليه دريائی 

 و غواصی
 G0501005 تن 3000ارزيابی انواع شناورها و اليروبها تا ظرفيت ناخالص 

امور وسائط نقليه دريائی 

 غواصی و
 G0501006 تن ناخالص3000ارزيابی انواع شناورها و اليروبها با ظرفيت باالتر از 

امور وسائط نقليه دريائی 

 و غواصی

 3000رسيدگی اختالفات طراحی و ساخت کشتی و ارزيابی انواع شناورها تا قدرت موتور 

 کيلووات
G0501007 

امور وسائط نقليه دريائی 

 و غواصی

عللل و مسببين و ميزان خسارت در عمليات زير آبی به تجهيزات و نفرات تا  رسيدگی و تعيين

 متر 60عمق 
G0501008 



امور وسائط نقليه دريائی 

 و غواصی

رسيدگی به اختالفات مربوط به نجات )سالويج( و رده بندي و گواهی نامه هاي صادره کشتی 

 تن ناخالص 3000هاي باالتر از 
G0501009 

نقليه دريائی امور وسائط 

 و غواصی

رسيدگی به اختالفات مربوط به طراحی و ساخت شناورها و گواهی نامه هاي فنی و دره بندي 

 کيلووات 3000شناورها باالتر از 
G0501010 

امور وسائط نقليه دريائی 

 و غواصی

ق رسيدگی و تعيين علل و مسببين و ميزان خسارت در عمليات زير آبی به تجهيزات و نفرات عم

 متر60بيش از 
G0501011 

امور وسائط نقليه دريائی 

 و غواصی

کيلووات  750تن و  500عضو هيئت رسيدگی به سوانح دريائی کشتی هاي با ظرفيت باالتر از 

 قدرت موتور
G0501012 

امور وسائط نقليه 

 موتوري زمينی
 G0502001 از تصادفرسيدگی به تصادفات و علت تصادف و تعيين ميزان خسارت وکاهش قيمت ناشی 

امور وسائط نقليه 

 موتوري زمينی
 G0502002 ارزيابی وسائط نقليه موتوري زمينی

امور وسائط نقليه 

 موتوري زمينی
 G0502003 تعيين اجرت المثل و تعيين اجاره بهاء

امور وسائط نقليه 

 موتوري زمينی
 G0502004 اظهار نظر فنی و تعيين خسارت تعميرگاهی و تعيين تناژ

امور وسائط نقليه 

 موتوري زمينی
 G0502005 تعيين اصالت خودرو و مدل اتومبيل

امور وسائط نقليه 

 موتوري زمينی
 G0502006 رسيدگی به تخلفات و جرائم رانندگی و امور گواهينامه

امور وسائط نقليه 

 موتوري زمينی

 -تغيير وضعيت  -احراز اصالت  -رسيدگی به صحت جريان امور شماره گذاري ) احراز مالکيت 

 تغيير کاربري(
G0502007 

 G0505001 ارزيابی لکوموتيوهاي ديزلی و واگنهاي راه آهن امور وسائط نقليه ريلی

 G0505002 ارزيابی لکوموتيوهاي برقی و واگن هاي راه آهن امور وسائط نقليه ريلی

 G0505003 بررسی سوانح ريلی امور وسائط نقليه ريلی



 G0505004 رسيدگی و ارزيابی و تعيين ميزان خسارت وارده به خطوط ريلی امور وسائط نقليه ريلی

 G0505005 رسيدگی و ارزيابی سيستمهاي کنترلی ريلی امور وسائط نقليه ريلی

 G0505006 رسيدگی و ارزيابی و تعيين ميزان خسارت وارده به خطوط ريلی زيرزمينی )مترو( امور وسائط نقليه ريلی

 G0505007 رسيدگی به اختالفات فی مابين کارفرمايان، مشاوران و پيمانکاران در امور تخصصی مربوط امور وسائط نقليه ريلی

امور حمل و نقل 

 )ترابري(
 G0508001 بررسی خدمات حمل و نقل دريائی

امور حمل و نقل 

 )ترابري(
 G0508002 بررسی خدمات حمل و نقل هوائی

و نقل  امور حمل

 )ترابري(
 G0508003 بررسی خدمات حمل و نقل جاده اي

امور حمل و نقل 

 )ترابري(
 G0508004 بررسی خدمات حمل و نقل ريلی

 G0601001 تعيين و تشريح وضعيت راه و ساختمان

 G0601002 تطبيق وضعيت راه و ساختمان

 G0601003 متره و برآورد راه و ساختمان

 G0601004 صورت کارکردرسيدگی  راه و ساختمان

 G0601005 تشخيص حسن انجام کار, تعيين علت و ميزان خسارات راه و ساختمان

 G0601007 ارزيابی امالک مسکونی راه و ساختمان

 G0601008 تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی راه و ساختمان

 G0601009 و تجارت تعيين سرقفلی و حقوق کسب و پيشه راه و ساختمان

 G0601010 رسيدگی به اختالفات کارفرما، مشاور و پيمانکار راه و ساختمان

 G0601011 تفسير عکسهاي هوائی و ماهواره اي از نظر ساختمانی راه و ساختمان

 G0601012 افراز راه و ساختمان



 G0601013 تشخيص اراضی دائر، باير و موات )ساختمان( راه و ساختمان

 G0601014 امور فنی راه، راه آهن و باند فرودگاه راه و ساختمان

 G0601015 امور فنی تونل، پناهگاه و مترو راه و ساختمان

 G0601016 امور فنی سدسازي و تأسيسات انتقال آب راه و ساختمان

 G0601017 امور فنی سازه هاي دريائی و تأسيسات ساحلی راه و ساختمان

 G0601018 امور فنی مصالح ساختمانی: فوالد، بتن، مصالح متعارف ساختمانی و ساير مصالح ساختمانی راه و ساختمان

 G0601019 مکانيک خاک و پی سازي راه و ساختمان

 G0601020 ساختمان محاسبات فنی  راه و ساختمان

 G0601021 فنی ساختمان هاي ويژه )سد، تونل، پل، اسکله، برج آب( محاسبات  راه و ساختمان

 G0601022 انطباق ساختمان با طرح هاي مصوب معماري راه و ساختمان

 G0601023 بررسی و اظهار نظر در استانداردهاي معماري در ساختمان راه و ساختمان

 G0601024 محاسبات سازه راه و ساختمان

 G0601025 راه سازي راه و ساختمان

 G0601026 مکانيک خاک راه و ساختمان

 G0601027 انطباق ساختمان با طرح معماري مصوب و ساختمان راه

 G0601028 بررسی استانداردهاي معماري و مطابقت آن راه و ساختمان

 G0601017 امور فنی سازه هاي دريائی و تأسيسات ساحلی راه و ساختمان

 G0601010 رسيدگی به اختالفات کارفرما، مشاور و پيمانکار راه و ساختمان

 G0601016 امور فنی سدسازي و تأسيسات انتقال آب ساختمان راه و

 G0601007 ارزيابی امالک مسکونی راه و ساختمان

 G0601013 تشخيص اراضی دائر، باير و موات )ساختمان( راه و ساختمان

 G0601013 تشخيص اراضی دائر، باير و موات )ساختمان( راه و ساختمان



 G0601014 راه آهن و باند فرودگاهامور فنی راه،  راه و ساختمان

 G0601014 امور فنی راه، راه آهن و باند فرودگاه راه و ساختمان

 G0601006 ارزيابی اراضی مسکونی راه و ساختمان

 G0601006 ارزيابی اراضی مسکونی راه و ساختمان

 G0601006 ارزيابی اراضی مسکونی راه و ساختمان

 G0601015 تونل، پناهگاه و متروامور فنی  راه و ساختمان

 G0601006 ارزيابی اراضی مسکونی راه و ساختمان

 G0601005 تشخيص حسن انجام کار, تعيين علت و ميزان خسارات راه و ساختمان

معماري داخلی و 

 تزئينات
 G0602001 تعيين و تشريح وضعيت )تأمين دليل( تزئينات و معماري داخلی ساختمان

و معماري داخلی 

 تزئينات

تطبيق وضعيت با )نقشه، قرارداد، ضوابط، مقررات، قدمت، نوع( مربوط به تزئينات و معماري 

 داخلی ساختمان
G0602002 

معماري داخلی و 

 تزئينات
 G0602003 ساختمان تعيين علت بروز و ميزان خسارت وارده به تزئينات و معماري داخلی 

معماري داخلی و 

 تزئينات
 G0602004 ساختمان تهيه و رسيدگی صورت کارکرد و حسن انجام کار تزئينات و معماري داخلی 

معماري داخلی و 

 تزئينات
 G0602005 ساختمانهاي ويژه رسيدگی و ارزيابی تزئينات و معماري داخلی 

معماري داخلی و 

 تزئينات

مربوط به قراردادهاي تزئينات و تعيين مقادير و برآورد هزينه اجرا و برآورد هزينه تعميرات 

 معماري داخلی ساختمان
G0602006 

معماري داخلی و 

 تزئينات
 G0602007 رسيدگی به اختالف فی مابين پيمانکاران و مشاوران و کارفرمايان در امور تخصصی مربوطه

 G0603001 رسيدگی و تشخيص صحت جريان ثبتی امالک امور ثبتی

 G0603002 صحت جريان ثبتی اسنادرسيدگی و تشخيص  امور ثبتی



 G0603003 تشخيص حدود ثبتی امالک امور ثبتی

 G0603004 پياده کردن محدوده پالک ثبتی بر روي زمين و نقشه هوائی امور ثبتی

 G0603005 اصالحی قانون ثبت 148-147ارزيابی امالک موضوع موار  امور ثبتی

 G0603006 تشريفات افراز امالکرسيدگی و تشخيص صحت انجام  امور ثبتی

 G0604001 صالحيت اين رشته : تشريح و اعالم وضعيت بناهاي ارزشمند تاريخی و باستانی و فرهنگی ابنيه و آثار باستانی

نقشه برداري و اطالعات 

 مکانی
 G0605001 1:200به مقياس  يک( تهيه نقشه رقومدار )توپوگرافی( 

نقشه برداري و اطالعات 

 مکانی

دو( تهيه نقشه هاي مسطحاتی و مساحی امالک و تعيين ابعاد و مختصات آن و تطبيق با حدود 

 ملک
G0605002 

نقشه برداري و اطالعات 

 مکانی

سه( پياده کردن محدوده امالک بر روي نقشه هوائی و شناسائی و مشخص کردن امالک بر روي 

 عکس هاي هوائی
G0605003 

 G0608001 ريح وضعيت )تأمين دليل(.تعيين و تش برنامه ريزي شهري

 G0608002 تشخيص و تطبيق کاربري اراضی شهري با مقررات ناظر بر آن. برنامه ريزي شهري

 G0608003 بررسی انطباق طرح هاي تفکيک و افراز اراضی شهري با ضوابط و مقررات شهرسازي. برنامه ريزي شهري

 G0608004 تفکيک و افراز ساختمانها با ضوابط و مقررات شهرسازيبررسی انطباق طرح هاي  برنامه ريزي شهري

 G0608005 بررسی انطباق کاربري اراضی شهري با طرح هاي توسعه شهري. برنامه ريزي شهري

 G0608006 بررسی انطباق شهري ساختمان ها با ضوابط و مقررات شهرسازي برنامه ريزي شهري

 برنامه ريزي شهري
خسارات ناشی از اجراي ساختمان هاي مغاير با ضوابط و مقررات شهرسازي به بررسی ميزان 

 امالک پيرامون آن ها.
G0608007 

 G0608008 بررسی سوابق کسبی و نحوه استفاده از ساختمان ها. برنامه ريزي شهري

 برنامه ريزي شهري
ساختمان ها با قوانين بررسی انطباق ميزان عوارض تفکيک، افراز و تغيير کاربري اراضی شهري و 

 و مقررات و مصوبات مربوطه.
G0608009 

 G0608011 بررسی و اظهار نظر در خصوص اسناد طرح هاي توسعه شهري برنامه ريزي شهري



 برنامه ريزي شهري

بررسی و اظهارنظر در مورد روند تهيه و انطباق و تصويب برنامه ها و طرحهاي توسعه شهري و 

و قوانين و مقررات و مصوبات شوراي عالی شهرسازي و معماري ايران  شهرسازي با شرح خدمات

 و برآورد هزينه آنها

G0608010 

 G0608012 بررسی و اظهار نظر در خصوص مکان يابی انواع خدمات و فضاهاي شهري برنامه ريزي شهري

 برنامه ريزي شهري
پيمانکاران تهيه کننده طرحهاي توسعه رسيدگی به اختالف بين کارفرمايان، مهندسان مشاور و 

 شهري و شهرسازي
G0608013 

 G0610001 اظهارنظر درباره عوامل و مکان هاي آلوده و آالينده هاي محيط زيست بررسی و  مهندسی محيط زيست

 G0610002 تطبيق وضعيت موجود پروژه با قراردادها و ضوابط و مقررات زيست محيطی مهندسی محيط زيست

 G0610003 تعيين علت بروز، تعيين شعاع اثر و ميزان خسارت وارده به محيط زيست مهندسی محيط زيست

 مهندسی محيط زيست
رسيدگی به صورت کارکرد و حسن انجام کار فرآيندهاي تصفيه، کنترل، بازيافت، پايش و دفع 

 انواع آلودگی ها
G0610004 

 مهندسی محيط زيست
هزينه هاي اجرايی و نگهداري، بهره برداري و تعميرات پروژه هاي زيست تعيين مقادير و برآورد 

 محيطی
G0610005 

 مهندسی محيط زيست
رسيدگی به اختالفات فيمابين پيمانکاران، مشاورين، مديريت پروژه )عامل چهارم( و کارفرمايان 

 در مورد پروژه هاي زيست محيطی
G0610006 

الکتروشيمی ، 

پتروشيمی و فرآورده 

 هاي شيميائی

 G0701001 ارزيابی مواد شيميايی

الکتروشيمی ، 

پتروشيمی و فرآورده 

 هاي شيميائی

 G0701002 رسيدگی به خسارتهاي وارده در اثر مواد شيميايی

الکتروشيمی ، 

پتروشيمی و فرآورده 

 هاي شيميائی

 G0701003 هاي شيميايیرسيدگی به اختالفات و برآورد خسارت مربوط به قراردادهاي مواد و فرآورده 



الکتروشيمی ، 

پتروشيمی و فرآورده 

 هاي شيميائی

 G0701004 ها و محصوالت الستيک، رنگ و ... غيره(رسيدگی و ارزيابی موارد ويژه )مانند فرآورده

الکتروشيمی ، 

پتروشيمی و فرآورده 

 هاي شيميائی

 G0701005 ارزيابی دانش فنی و تکنولوژي توليد مواد شيميايی

الکتروشيمی ، 

پتروشيمی و فرآورده 

 هاي شيميائی

 G0701006 رسيدگی به اختالف فی مابين پيمانکاران و مشاوران و کارفرمايان در امور تخصصی مربوط

برق ، الکترونيک و 

 مخابرات
 G0702001 رسيدگی و ارزيابی و تعيين خسارت وارده به تأسيسات الکتريکی برق عمومی

برق ، الکترونيک و 

 مخابرات
 G0702002 رسيدگی و ارزيابی و تعيين خسارت وارده به خطوط انتقال و پست هاي برق فشار قوي

برق ، الکترونيک و 

 مخابرات
 G0702003 رسيدگی و ارزيابی لوازم و تجهيزات الکترونيکی

برق ، الکترونيک و 

 مخابرات
 G0702004 رسيدگی و ارزيابی تجهيزات کنترل و ابزار دقيق

، الکترونيک و  برق

 مخابرات
 G0702005 رسيدگی و ارزيابی سيستمهاي حفاظتی و امنيتی الکترونيکی

برق ، الکترونيک و 

 مخابرات
 G0702006 رسيدگی و ارزيابی تجهيزات شبکه هاي مخابرات کابلی

برق ، الکترونيک و 

 مخابرات
 G0702007 رسيدگی و ارزيابی تجهيزات مخابراتی بی سيم

الکترونيک و برق ، 

 مخابرات
 G0702008 رسيدگی و ارزيابی تجهيزات ماهواره اي و رادار



برق ، الکترونيک و 

 مخابرات
 G0702009 تعيين اجاره بها و اجرت المثل و حق االمتياز در امور تخصصی مربوطه

برق ، الکترونيک و 

 مخابرات
 G0702010 کارفرمايان در امور تخصصی مربوطهو مشاوران و  رسيدگی به اختالفات فی ما بين پيمانکاران 

برق ، الکترونيک و 

 مخابرات
 G0702011 رسيدگی و ارزيابی سيستم هاي تخصصی ويژه )با ذکر تخصص(

برق ، ماشين و 

 تاسيسات کارخانجات
 G0703001 رسيدگی و ارزيابی ماشين آالت کارگاههاي فنی

برق ، ماشين و 

 تاسيسات کارخانجات
 G0703002 ارزيابی ماشين آالت ساختمانی و عمرانیرسيدگی و 

برق ، ماشين و 

 تاسيسات کارخانجات

رسيدگی و ارزيابی ماشين آالت و تاسيسات و تجهيزات شبکه و پست هاي توزيع نيروي برق در 

 واحدهاي صنعتی
G0703003 

برق ، ماشين و 

 تاسيسات کارخانجات
 G0703004 صنايع ) ذکرنام يک نوع صنعت و حداکثر دو صنعت(رسيدگی و ارزيابی ماشين آالت و تاسيسات 

برق ، ماشين و 

 تاسيسات کارخانجات
 G0703005 رسيدگی و اارزيابی ماشين آالت و تاسيسات کارخانجات توليدي و صنعتی

برق ، ماشين و 

 تاسيسات کارخانجات
 G0703006 ی مربوطتعيين اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق االمتياز در امور تخصص

برق ، ماشين و 

 تاسيسات کارخانجات
 G0703007 رسيدگی به اختالفات فی ما بين پيمانکاران و مشاوران و کارفرمايان در امور تخصصی مربوطه

برق ، ماشين و 

 تاسيسات کارخانجات
 G0703008 رسيدگی و ارزيابی سيستم هاي تخصصی امور ويژه )با ذکرنام(

 G0704001 ارزيابی و رسيدگی به تأسيسات آب و فاضالب و تأسيسات پمپاژ ساختمانی و شهري ساختمانیتاسيسات 

 G0704002 ارزيابی و رسيدگی به تأسيسات حرارتی و برودتی ساختمانها تاسيسات ساختمانی

 G0704003 ارزيابی و رسيدگی به تأسيسات الکتريکی ساختمانها تاسيسات ساختمانی



 G0704004 باالبرها و پله هاي برقی _ارزيابی و رسيدگی به امور آسانسورها  ساختمانیتاسيسات 

 G0704005 ارزيابی و رسيدگی به تأسيسات و سيستمهاي اعالم و اطفاء حريق ساختمانها تاسيسات ساختمانی

 G0704006 ارزيابی و رسيدگی به تأسيسات توليد وتوزيع بخار وهواي فشرده تاسيسات ساختمانی

 G0704007 وتجهيزات سردخانه ها ارزيابی و رسيدگی به تأسيسات  تاسيسات ساختمانی

 G0704008 ولوازم خاص )ذکر نام( رسيدگی و ارزيابی تأسيسات  تاسيسات ساختمانی

 G0704009 تعيين اجاره بها و اجرت المثل و حق االمتياز تاسيسات ساختمانی

 G0704010 و کارفرمايان در امور تخصصی مشاوران  _رسيدگی به اختالف فيما بين پيمانکاران  تاسيسات ساختمانی

کامپيوتر )رايانه( و 

 , ITفناوري اطالعات )

ICT) 

 G0705001 رسيدگی و ارزيابی سخت افزارهاي رايانه اي

کامپيوتر )رايانه( و 

 , ITفناوري اطالعات )

ICT) 

 G0705002 رايانه اي رسيدگی و ارزيابی نرم افزارهاي

کامپيوتر )رايانه( و 

 , ITفناوري اطالعات )

ICT) 

 G0705003 رسيدگی و ارزيابی شبکه هاي رايانه اي و خدمات اينترتی

کامپيوتر )رايانه( و 

 , ITفناوري اطالعات )

ICT) 

 G0705004 تعيين اجاره بهاو اجرت المثل در امور تخصص مربوطه

کامپيوتر )رايانه( و 

 , ITفناوري اطالعات )

ICT) 

 G0705005 رسيدگی و ارزيابی سيستم هاي رايانه اي يکپارچه و پيوسته

کامپيوتر )رايانه( و 

 , ITفناوري اطالعات )

ICT) 

 G0705006 رسيدگی به اسناد و حقوق مالکيت پديد آورندگان آثار رايانه اي و نشر الکترونيکی



کامپيوتر )رايانه( و 

 , IT) فناوري اطالعات

ICT) 

 G0705007 کارشناسی در زمينه جرايم رايانه اي و فضاي مجازي

کامپيوتر )رايانه( و 

 , ITفناوري اطالعات )

ICT) 

 G0705008 رسيدگی به امور امنيت و حفاظت سيستم هاي رايانه اي

کامپيوتر )رايانه( و 

 , ITفناوري اطالعات )

ICT) 

 G0705009 و مديريت طرح هاي فناوري اطالعات ارزيابی و برآورد خدمات مشاوره، نظارت

کامپيوتر )رايانه( و 

 , ITفناوري اطالعات )

ICT) 

 G0705010 تعيين ارزش هرگونه دارائی نامشهود انفورماتيکی

 G0706001 گازرسانی به ساختمانهاي مسکونی و تجاري صنايع گاز و گازرسانی

 G0706002 مصارف گاز تجهيزات مربوط به انواع صنايع گاز و گازرسانی

 G0706003 گازرســانی به صنايع و نيروگاهها صنايع گاز و گازرسانی

 G0706004 شبکه هاي گاز شهري و ايستگاههاي تقليل فشار گاز صنايع گاز و گازرسانی

 G0706005 خطوط لوله انتقال گاز و ايستگاههاي ورودي شهري صنايع گاز و گازرسانی

 G0706006 (G.C.Sايستگاههاي تقويت فشار گاز ) گازرسانیصنايع گاز و 

 G0706007 رسيدگی به حوادث گازگرفتگی و انفجار گاز مايع و گاز طبيعی و نشت آن صنايع گاز و گازرسانی

 G0706008 تأمين و تهيه گاز مايع و طبيعی صنايع گاز و گازرسانی

 G0706009 االمتياز در امور تخصصی مربوطهالمثل و خسارت و حقتعيــين اجاره بها و اجرت  صنايع گاز و گازرسانی

 G0706010 رسيدگی به اختالف فی ما بين کارفرمايان، پيماتکاران و مشاوران در امور تخصصی مربوط صنايع گاز و گازرسانی

مهندسی پزشکی ، لوازم 

 و تجهيزات پزشکی

درمانی( عمومی و يا مربوط به برخی از  رسيدگی و ارزيابی تجهيزات و لوازم پزشکی )بهداشتی و

 تخصصها )طبق شرح صالحيتها(
G0707001 



مهندسی پزشکی ، لوازم 

 و تجهيزات پزشکی

رسيدگی و ارزيابی تجهيزات و لوازم تصويربرداري مستقيم )بدون استفاده از انرژي خارجی مانند 

 اشعه ايکس و ميدان مغناطيسی( از اندامها
G0707002 

کی ، لوازم مهندسی پزش

 و تجهيزات پزشکی

رسيدگی و ارزيابی تجهيزات و لوازم تصويربرداري از داخل بدن با اعمال انرژي مانند اشعه ايکس، 

 امواج اولتراسوند و يا ميدان مغناطيسی
G0707003 

مهندسی پزشکی ، لوازم 

 و تجهيزات پزشکی
 G0707004 رسيدگی و ارزيابی تجهيزات و لوازم دندانپزشکی

مهندسی پزشکی ، لوازم 

 و تجهيزات پزشکی
 G0707005 رسيدگی و ارزيابی تجهيزات و لوازم اتاق عمل

مهندسی پزشکی ، لوازم 

 و تجهيزات پزشکی
 G0707006 رسيدگی و ارزيابی تجهيزات و لوازم آزمايشگاهی

مهندسی پزشکی ، لوازم 

 و تجهيزات پزشکی

االمتياز تجهيزات و لوازم پزشکی مرتبط با تخصص و تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل و حق

 صالحيتهاي فوق
G0707007 

مهندسی پزشکی ، لوازم 

 و تجهيزات پزشکی
 G0707008 رسيدگی به اختالفات فی مابين پيمانکاران و مشاوران و کارفرمايان در امور تخصصی مربوطه

مهندسی پزشکی ، لوازم 

 و تجهيزات پزشکی
 G0707009 سيستمهاي تخصصی سخت افزاري در امور ويژه )با ذکر نام(رسيدگی و ارزيابی 

 G0708001 پنبه اي و پشمی و الياف مصنوعی و نخهاي فانتزي   ريسندگی سيستم  نساجی و رنگرزي

 G0708002 توليد الياف يکسره، رنگرزي و تکميل آن )استرچ و تکسچره( نساجی و رنگرزي

 G0708003 ماشينی و منسوجهاي نبافتهکفپوشهاي  نساجی و رنگرزي

 G0708004 توليد انواع الياف، نخ ، بافت پلی پروپيلن نساجی و رنگرزي

 G0708005 و کشباف تاري و پودي بافندگی  نساجی و رنگرزي

 G0708006 ريسندگی و بافندگی الياف کنف وچوت نساجی و رنگرزي

 G0708007 هاي پنبه اي و پشمی و الياف مصنوعی و تکميل آنپارچهرنگرزي انواع الياف نخ و  نساجی و رنگرزي

 G0708008 صنايع دوخت و دوز و مصنوعات نسـاجی نساجی و رنگرزي



 G0708009 ريسندگی و بافندگی و رنگرزي الياف ابريشم نساجی و رنگرزي

 G0708010 امور تخصصی مربوطهاالمتياز در المثل و خسارت و حقتعيين اجــاره بها و اجرت نساجی و رنگرزي

 G0708011 رسيدگی به اختالف فی مابين پيمانکاران و مشاوران و کارفرمايان در امور تخصصی مربوطه نساجی و رنگرزي

 G0710001 بررسی و تشخيص عوامل موثر در حوادث ناشی از پرتو گيري امور انرژي هسته اي

 G0710002 غير عادي و محاسبه حدود و مقدار پرتوگيريتعيين اثرات پرتوگيري  امور انرژي هسته اي

 G0711001 ارزيابی و تعيين خسارت انواع هواپيما و بالگرد و تجهيزات زمينی صنايع هوائی و فضائی

 G0711002 بوسيله هواپيما رسيدگی به امور حمل و نقل هاي خاص  صنايع هوائی و فضائی

 G0711003 سرويس هاي ناوبري و تشخيص استانداردهاي فرودگاهیارزيابی تجهيزات  صنايع هوائی و فضائی

 G0711004 تشخيص صالحيت تخصصی پرسنل فنی و عملياتی هواپيمائی صنايع هوائی و فضائی

 G0711005 (Air Worthinessتشخيص قابليت پروازي وسايلی پرنده ) صنايع هوائی و فضائی

 صنايع هوائی و فضائی
رسيدگی به سوانح هوائی و فضائی: تبصره: براي رسيدگی به سوانح زمينی عضو هيئت سه نفره 

 هوائی يکنفر کافی است
G0711006 

 G0711007 رسيدگی به قراردادهاي مربوط به خريد و اجاره و تعمير و نگهداري هواپيما و بالگرد صنايع هوائی و فضائی

 G0711008 موشک، فضاپيما و ماهواره و تجهيزات زمينی مربوطارزيابی و تعيين خسارت راکت،  صنايع هوائی و فضائی

 G0711009 رسيدگی و ارزيابی دانش فنی و تکنولوژي طراحی وسايل پرنده هاي فضائی و هوائی صنايع هوائی و فضائی

 G0711010 و تکنولوژي توليد وسائل پرنده هوائی و فضائی رسيدگی و ارزيابی دانش فنی  صنايع هوائی و فضائی

 G0711011 تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل و حق االمتياز در امور تخصصی مربوط صنايع هوائی و فضائی

 G0711012 رسيدگی و ارزيابی سيستم هاي تخصصی ويژه صنايع هوائی و فضائی

 G0711013 امور تخصصی مربوطرسيدگی به اختالفات فيمابين پيمانکاران و مشاوران و کارفرمايان در  صنايع هوائی و فضائی

تشخيص اصالت خط ، 

 امضاء و اثر انگشت

مقايسه و بررسی خطوط و امضائات فارسی و امهار، تقدم و تاخر توستجات، پاکشدگی هاي 

 فيزيکی و شيميائی
G0803001 

تشخيص اصالت خط ، 

 امضاء و اثر انگشت
 G0803002 اسنادبررسی انواع جوهرها و کاغذ و تعيين قدمت و سن تقريبی 



تشخيص اصالت خط ، 

 امضاء و اثر انگشت
 G0803003 مقايسه و تطبيق خطوط ماشين، چاپی و خطوط غير دست نويس

تشخيص اصالت خط ، 

 امضاء و اثر انگشت
 G0803004 بررسی و تطبيق آثار انگشتان و ظهور آثار انگشتان بجا مانده در صحنه هاي جرم

 G0804001 کارهاي چاپیتعيين ارزش  چاپ و چاپخانه

 G0804002 رسيدگی به موارد اختالف بين مشتري و چاپخانه چاپ و چاپخانه

 G0804003 تشخيص انواع فيلم و زينک و ارزش آنها چاپ و چاپخانه

 G0804004 شناخت کيفيت چاپ سيلک اسکرين و چاپهاي ديگر چاپ و چاپخانه

 G0804005 کيفيت کارهاي چاپیتهيه گزارشهاي فنی مربوط به  چاپ و چاپخانه

 G0804006 شناخت کيفيت ليتوگرافی، چاپ، کليشه سازي با لوازم و مواد مصرفی آنها چاپ و چاپخانه

 چاپ و چاپخانه
ارزش گذاري کارهاي چاپ اعم از شيت، رول، غلطکی، هليوگراور، ديجيتال، الرج فرمت، سيلک 

 مربوط به آنهااسکرين، افست، لترپرس و غيره با کليه لوازم 
G0804007 

 چاپ و چاپخانه
زن دستی و اتوماتيک گرم و شناخت و ارزيابی محصوالت ورق تاکن، ترتيب کن، ته دوز، چسب

 سرد، جلد ساز، طالکوب، خط زن، يووي، سلفون کش و غيره با کليه لوازم و مواد اوليه مربوط
G0804008 

 G0808001 امور ورزش نجات غريق و شنا ورزشی امور 

 G0808002 امور ورزش ژيمناستيک و آمادگی جسمانی ورزشی امور 

 G0808003 امور ورزش دو ميدانی ورزشی امور 

 G0808004 امور ورزش هاي زمستانی ورزشی امور 

 G0808005 امور ورزش هاي توپی سالنی ورزشی امور 

 G0808006 امور ورزش هاي راکتی و توپی ورزشی امور 

 G0808007 امور ورزش سوارکاري ورزشی امور 

 G0808008 امور ورزش کوهنوردي ورزشی امور 

 G0808009 امور ورزش فوتبال ورزشی امور 



 G0808010 امور ورزش تيراندازي ورزشی امور 

 G0808011 امور ورزش هاي رزمی ورزشی امور 

 G0808012 امور ورزش هاي باستانی )پهلوانی( ورزشی امور 

 G0808013 امور ورزش هاي موتوري و رکابی ورزشی امور 

 G0808014 عناصر ورزشی ورزشی امور 

 G0809001 نسخه برداري و تقليد از شيوه ترجمه و شبيه سازي مطالب نوشته شده تاليفات

 G0809002 تشخيص تقليد و تحريف آثار نثر تاليفات

 G0809003 تشخيص و تقليد و تحريف آثار نظم تاليفات

 تاليفات
تشخيص سرقت ادبی و کپی برداري از آثار نثر و نظم شامل نوشته ها و ترجمه ها)اعم از چاپ و 

 تکثير،بصورت کتاب يا گفتاري يا لوح فشرده و امثالهم(
G0809004 

 G0809005 در امور تخصصی مربوطه رسيدگی به موارد اختالف بين ناشران و مولفان  تاليفات

 G0810001 ارزيابی طرح گرافيکطراحی و 

 G0810002 ارزيابی تبليغات گرافيک محيطی و تجهيزات شهري طراحی و گرافيک

 G0810003 ارزيابی امتياز و کمپين تبليغات طراحی و گرافيک

 G0810004 ارزيابی مالکيت معنوي آثار هنري طراحی و گرافيک

 G0810005 ارزيابی و تشخيص ماليکت صنعتی طراحی و گرافيک

 G0810006 تعيين اجاره بها و اجرت المثل تابلوها و تجهيزات تبليغاتی طراحی و گرافيک

 G0810007 ارزيابی طراحی گرافيک دو بعدي و سه بعدي طراحی و گرافيک

 G0810008 ارزيابی طراحی گرافييک ديجيتال و تلويزيونی طراحی و گرافيک

 G0810009 فيمابين کارفرمايان و طراحانبررسی اختالفات  طراحی و گرافيک

 G0810010 ارزيابی نقاشی، نقاشی ديواري، پيکره و تنديس طراحی و گرافيک



هنرهاي نمايشی ، امور 

 سينمائی و عکاسی
 G0813001 ارزيابی دوربين هاي عکاسی آنالوگ و ديجيتال و تجهيزات و لوازم مربوط

هنرهاي نمايشی ، امور 

 سينمائی و عکاسی

ارزيابی فيلمهاي عکاسی و تجهيزات آتليه و البراتورهاي ظهور و چاپ و تصاوير دوربين هاي مدار 

 بسته و تعيين ميزان خسارت وارده به آنها
G0813002 

هنرهاي نمايشی ، امور 

 سينمائی و عکاسی

)اعم از ارزيابی دستگاههاي فيلمبرداري، تصويربرداري، تدوين، صدا، البراتور و پخش و تنمايش 

 سينمايی و ويئوئی، ديجيتال، تلويزيونی( و تعيين ميزان خسارت وارده به آنها
G0813003 

هنرهاي نمايشی ، امور 

 سينمائی و عکاسی

بررسی و ارزيابی و تعيين خسارت فيلمهاي سينمايی و تلويزيونی )اعم از بلند مدت، کوتاه مدت، 

 مستند، پويانمايی، تبليغاتی(
G0813004 

اي نمايشی ، امور هنره

 سينمائی و عکاسی

رسيدگی به قراردادهاي اختالف هاي مربوط به دست اند کاران توليد آثار سينمايی و تلويزيونی و 

 ديگر عوامل توليد اعم از اشخاص حقيق يا حقوقی در امور تخصصی مربوط
G0813005 

هنرهاي نمايشی ، امور 

 سينمائی و عکاسی

زمان و مکان تهيه و توليد و پخش انواع آثار توليد شده يا فن رسيدگی و تشخيص و تعيين 

 آوريهاي هنري تصوير و نمايش )لوکيشن(
G0813006 

هنرهاي نمايشی ، امور 

 سينمائی و عکاسی
 G0813007 تله تئاتر(بررسی و ارزيابی و تعيين خسارت نمايشهاي صحنه ي و تلويزيونی )

هنرهاي نمايشی ، امور 

 عکاسیسينمائی و 
 G0813008 بررسی و ارزيابی فيلمهاي سينمائی و تلويزيونی) تله فيلم(

هنرهاي نمايشی ، امور 

 سينمائی و عکاسی
 G0813009 و نمايش نامه نويسی تشخيص و شناخت انواع سبک هاي ادبی و هنري در فيلم نامه 

هنرهاي نمايشی ، امور 

 سينمائی و عکاسی
 G0813010 سرقت، کپی برداري آثار هنري در امور تخصصی مربوطبررسی و تشخيص تقليد، تحريف، 

 G0901001 ارزيابی و تعيين خسارت وارده به انواع ماهيها و ساير آبزيان آبزيان و شيالت

 G0901002 ارزيابی و تعيين خسارت وارده به محصوالت و فرآورده هاي ماهيها و ساير آبزيان آبزيان و شيالت

 G0901003 متعارف پرورش و صيد ماهيها و ساير آبزيان ارزيابی و تعيين خسارت وارده به وسائل و تجهيزات  آبزيان و شيالت

 G0901004 ارزيابی و تشخيص جيره هاي غذائی ماهيها و ساير آبزيان وبرآورد خسارت وارده به آنها آبزيان و شيالت



 آبزيان و شيالت
تعيين خسارت وارده ناشی از شرائط زيست محيطی و  تشخيص بيماريهاي ماهيها و ساير آبزيان و

 صيادي
G0901005 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی
 G0902001 ارزيابی اراضی مرزوعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد ميزان خسارت وارده

کشاورزي و منابع 

 طبيعی

امتياز صاحبان نسق زراعی و غارسين تعيين اجاره بها و اجرت المثل و تعيين حق ريشه و احياء و 

 و مالکين و متصرفين امالک کشاورزي و باغات
G0902002 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی
 G0902003 باشد ارزيابی ساختمانها و تأ سيسات روستايی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی
 G0902004 ادوات کشاورزيارزيابی ماشين آالت و وسايل و لوازم و 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی

ارزيابی محصوالت کشاورزي در انبارها ، سيلوها ، سردخانه ها ، محموله هاي محصوالت کشاورزي 

 و تعيين ميزان خسارت وارده به آنها
G0902005 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی
 G0902006 تفسير عکسهاي هوائی و ماهواره اي از نظر کشاورزي

کشاورزي و منابع 

 طبيعی
 G0902007 تشخيص و ارزيابی اراضی داير و باير وموات از نطر کشاورزي

کشاورزي و منابع 

 طبيعی

مساحی و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده اراضی کشاورزي ، باغات و مراتع و 

 جنگل
G0902008 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی
 G0902009 يکديگر و ارزيابی آنها تشخيص اراضی جنگلی، مراتع و بيشه زارها و زراعی از 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی
 G0902010 ارزيابی فروآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعيين ميزان خسارات وارده به آنها

کشاورزي و منابع 

 طبيعی
 G0902011 مصارف کشاورزيخاکشناسی و تعيين ميزان آب مورد نياز براي 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی
 G0902012 ژنتيکی ارزيابی زراعتها و توليدات گلخانه اي ، کشت بافت بذر و نهالهاي اصالح شده 



کشاورزي و منابع 

 طبيعی
 G0902013 رسيدگی به اختالفات ملکی محلی و حقوق ارتفاقی در اراضی روستائی و زمينهاي کشاورزي

منابع کشاورزي و 

 طبيعی

رسيدگی به اخبالفات فی مابين کارفرمايان ، مهندسين مشاور و پيمانکاران در امور تخصصی 

 کشاورزي
G0902014 

 G0903001 فرآورده هاي آنها و محصوالت  ارزيابی و تعيين خسارت وارده به دام  دامپروري و دامپزشکی

 G0903002 فرآورده هاي آنها وارده به طيور و محصوالت  ارزيابی و تعيين خسارت  دامپروري و دامپزشکی

 G0903003 متعارف توليد ونگهداري دام و طيور وارده به تجهيزات  ارزيابی و تعيين خسارت  دامپروري و دامپزشکی

 G0903004 ارزيابی حق االمتياز مجوزهاي واحدهاي دامداري و دامپروري دامپروري و دامپزشکی

 G0903005 تعيين اجاره بها و اجرت المثل جايگاههاي متعارف )غير صنعتی( دام و طيور دامپزشکیدامپروري و 

 G0903006 ارزيابی خوراک ،کنستانتره و مکمل هاي مصرفی دام و طيور دامپروري و دامپزشکی

 G0903007 داروهاي دامپزشکیتشخيص بيماريهاي دامی و تعين ميزان خسارت وارده ناشی از مصرف  دامپروري و دامپزشکی

 دامپروري و دامپزشکی
تشخيص ، ارزيابی و تعيين خسارت ناشی از شرائط نگهداري وحمل و نقل دام و طيور و فرآورده 

 هاي آنها
G0903008 

 G0903009 تشخيص،ارزيابی و تعيين خسارت ناشی از فرآورده هاي دامی فاسد شده دامپروري و دامپزشکی

 دامپزشکیدامپروري و 
رسيدگی به اختالف فيمابين کارفرمايان مهندسين مشاور وپيمانکاران در امور تخصصی )دام و 

 طيور(
G0903010 

دامی )  محصوالت)

پوست ، چرم ، ساالمبور 

 و روده

 G0904001 تشخيص و ارزيابی انواع پوست، چرم و ساالمبور و محصوالت توليدي آنها

دامی )  محصوالت)

ساالمبور  پوست ، چرم ،

 و روده

 G0904002 تشخيص و ارزيابی انواع روده دام و تعيين شرائط استحصال و نگهداري و مصارف آنها

دامی )  محصوالت)

پوست ، چرم ، ساالمبور 

 و روده

 G0904003 تشخيص و ارزيابی انواع کرک ، مو و پشم دام و پر پرندگان



دامی )  محصوالت)

پوست ، چرم ، ساالمبور 

 و روده

 G0904004 تشخيص وارزيابی وسايل وتجهيزات متعارف فرآوري محصوالت دامی

دامی )  محصوالت)

پوست ، چرم ، ساالمبور 

 و روده

 G0904005 تشخيص و تعيين خسارت وارده ناشی از مصرف محصوالت غير دامی و مصنوعی بجاي طبيعی

 G0905001 آلودگی هاي محيط هاي طبيعیتشخيص و تعيين ميزان خسارات وارده ناشی از  محيط زيست طبيعی

 G0905002 احراز و تعيين حدود مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست محيط زيست طبيعی

 G0905003 تطبيق ضوابط و معيارهاي صالحيت استقرار واحدهاي صنعتی و خدماتی بر محيط زيست طبيعی محيط زيست طبيعی

 G0905004 ميزان خسارت وارده بر حيات وحش تشخيص و تعيين محيط زيست طبيعی

 G0905005 برآورد ارزش اقتصادي اکوسيستم هاي حساس )مناطق چهارگانه( محيط زيست طبيعی

 G0905006 تشخيص و تطبيق اجراي قوانين و مقررات و ضوابط محيط زيست طبيعی محيط زيست طبيعی

 G0907001 هاي هرز و برآورد ميزان خسارت وارده ناشی از آنتشخيص آفات و بيماريهاي گياهی و علف  گياه پزشکی

 G0910001 بررسی و ارزيابی فرآورده هاي چوبی با توجه به نوع و درجه بندي و کيفيت آنها صنايع چوب

 G0910002 تعيين و برآورد ميزان خسارت وارده بر انواع مواد اوليه چوبی صنايع چوب

 صنايع چوب
ميزان خسارت وارده بر انواع مواد مرکب چوبی مانند اوراق فشرده چوبی و نيز تعيين و برآورد 

 انواع روکشها
G0910003 

 G0910004 تعيين و برآورد ميزان خسارت وارده بر مصنوعات چوبی ساخته شده از نظر نوع چوب مصرفی صنايع چوب

 G0910005 سلولزيتعيين و برآورد ميزان خسارت وارده بر انواع محصوالت  صنايع چوب

 G0910006 تعيين ميزان خسارات وارده به چوبهاي نگهداري شده در انبار صنايع چوب

 G0910007 رسيدگی به اختالفات فی مابين کارفرمايان، مشاوران و پيمانکاران در امور تخصصی مربوط صنايع چوب

 G1010001 مقررات ناظر بر آناظهارنظر در خصوص تطبيق وضعيت آموزشی با قوانين و  امور آموزشی

 G1003001 مقررات قانون استخدام کشوري و آئين نامه هاي آن  امور اداري و استخدامی



 G1003002 مقررات قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامی شرکتهاي دولتی و آئين نامه هاي آن ها امور اداري و استخدامی

 امور اداري و استخدامی
استخدام کشوري شرکتهاي دولتی مصوب و آئين نامه هاي آن و مقررات مقررات قانون 

 استخدامی خاص  موسسات و شرکتها و سازمانهاي دولتی
G1003001 

 امور اداري و استخدامی
کليه مقررات استخدامی حاکم در کشور اعم از دولتی و     غير دولتی و قراردادهاي استخدامی و 

 قرارداد کار خاص
G1003002 

ور خبرنگاري و ام

 روزنامه نگاري
 G1012001 ارزيابی ميزان دستمزد کارهاي انجام شده توسط خبرنگاران و روزنامه نگاران

 G1004001 بررسی تشريفات گمرکی  واردات کاال امور گمرکی

 G1004002 بررسی تشريفات گمرکی صادرات کاال  امور گمرکی

 G1004003 تعرفه بندي کاال در گمرک امور گمرکی

 G1004004 رسيدگی به امور اقالم ممنوعه از لحاظ گمرکی  امور گمرکی

 G1004005 ترانزيت گمرکی کاال  امور گمرکی

 G1004006 تعيين ميزان مسئوليتهاي نگهداري کاال هاي خسارت ديده در اماکن گمرکی  امور گمرکی

 G1009001 به مسافرهاي سياحتی و زيارتیبررسی و اظهار نظر در امور مربوط  ايرانگردي و جهانگردي

 G1009002 بررسی و اظهار نظر درخصوص استفاده از اماکن اقامتی ايرانگردي و جهانگردي

 G1009003 بررسی و اظهار نظر در خصوص استفاده از اماکن پذيرائی  ايرانگردي و جهانگردي

 G1009004 بررسی و اظهار نظر در خصوص موقعيت محلی اماکن اقامتی، پذيرائی و آژانسهاي مسافرتی   ايرانگردي و جهانگردي

 G1009005 بندي در امور تخصصی مربوطتعيين حق االمــتياز و درجه ايرانگردي و جهانگردي

ثبت شرکتها، عالئم 

 تجاري و اختراعات

غيرتجاري و امور مرتبط به  تشخيص و رسيدگی صحت جريان تأسيس شرکت ها و مؤسسات

 سهام )و سهم الشرکه (
G1006001 

ثبت شرکتها، عالئم 

 تجاري و اختراعات
 G1006002 مديره تشخيص و رسيدگی  صحت جريان تشکيل جلـسات هيأت

ثبت شرکتها، عالئم 

 تجاري و اختراعات
 G1006003 تشخيص و رسيدگی صحت برگزاري امور مرتبط به مجامع عمومی 



شرکتها، عالئم ثبت 

 تجاري و اختراعات

تشخيص صحت جريان ثبت تصميمات مجامع عمومی در خصوص تعديل سرمايه، انحالل و 

 تصفيه شرکتها  
G1006004 

ثبت شرکتها، عالئم 

 تجاري و اختراعات
 G1006005 تشخيص و رسيدگی جريان مرتبط با ثبت عالئم و اختراعات و طرحهاي صنعتی 

 G1013001 امور مربوط به مترجمی زبان انگليسی زبانهاي خارجی

 G1016001 امور مربوط به مترجمی زبان فرانسه زبانهاي خارجی

 G1015001 امور مربوط به مترجمی زبان عربی زبانهاي خارجی

 G1014001 امور مربوط به مترجمی زبان آلمانی زبانهاي خارجی

 G1011001 ارزيابی و تعيين قيمت کتابهاي فارسی  کتاب و کتابداري

 G1011002 ارزيابی و تعيين قيمت مقاالت و نشريات ادواري فارسی  کتاب و کتابداري

 G1011003 ارزيابی و تعيين قيمت کتب و نشريات آسيب ديده فارسی بر اثر عوامل مختلف  کتاب و کتابداري

 کتاب و کتابداري
بين امانت دهنده و گيرنده کتب و نشريات فارسی درکتابخانه ها )درامور رسيدگی به اختالفات 

 تخصصی(
G1011004 

 G1011005 ارزيابی و تعيين قيمت کتب و نشريات فارسی و خارجی اعم از سالم و آسيب ديده  کتاب و کتابداري

 G1011006 رسيدگی به اختالفات مربوط به کپی برداري از متون کتب و نشريات  کتاب و کتابداري

 کتاب و کتابداري
ارزيابی کمی و کيفی ابزار، وسايل و امکانات کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی و ارائه گزارشات 

 فنی 
G1011007 

 کتاب و کتابداري

نويسندگان، مترجمان، ويراستاران، صفحه آرايان و رسيدگی به مسائل مورد اختالف بين ناشران، 

تصويرگران کتب و نشريات )شامل تهيه متون، ترجمه، کپی کردن، سرقت ادبی، تقليد سبک، 

 نگارش و ترجمه( بر حسب لزوم و ارجاع

G1011008 

 G1011009 ارزيابی کتب و نشــريات کتاب و کتابداري

امور آتش سوزي و آتش 

 نشانی
 G1101001 بررسی و تعيين علل وقوع       آتش سوزي در اماکن 



امور آتش سوزي و آتش 

 نشانی
 G1101002 بررسی و تعيين علل وقوع آتش سوزيهاي منجر به فوت 

امور آتش سوزي و آتش 

 نشانی
 G1101003 بررسی وتعيين  علل آتش سوزي  و مزارع و مراتع و جنگلها

امور آتش سوزي و آتش 

 نشانی

بررسی و تعيين علل آتش سوزيهاي خاص ) مانند آتش سوزي در هواپيما، قطار، مترو و کشتی و 

 خودرو(
G1101004 

امور آتش سوزي و آتش 

 نشانی
 G1101005 بررسی و اظهارنظر در خصوص تجهيزات  امور ايمنی و آتش نشانی

امور آتش سوزي و آتش 

 نشانی
 G1101006 خسارت وارده به تجهيزات آتش نشانیبرآورد هزينه ايمنی و آتش نشانی و 

 G1102001 تشخيص کارائی سالح وشناخت مهمات و تعيين ميزان تخريب آن امور اسلحه و مهمات

 G1102002 ارزيابی  سالحهاي شکاري امور اسلحه و مهمات

 G1102003 سالحتعيين زمان تقريبی تيراندازي و ظهورشماره هاي مخدوش بر روي  امور اسلحه و مهمات

 G1102004 بررسی و مقايسه گلوله و پوکه  استفاده شده در جنايت )جنائی(  و انتساب آنها به سالح مظنون  امور اسلحه و مهمات

 G1102005 آناليز مواد محترقه ،آزمايش ذرات باقيمانده باروت و سرب بر روي بدن و لباس امور اسلحه و مهمات

 G1102006 بررسی اجساد والبسه آنان و مصدومين حوادث تيراندازي و انفجار مواد محترقه و منفجره سبک امور اسلحه و مهمات

 G1102007 بررسی و باز سازي صحنه هاي تير انداري  و انفجار مواد محترقه  و منفجره سبک امور اسلحه و مهمات

 G1102008 تفکيک قتل از خودکشی و تشخيص نحوه اصابت گلوله يا مواد منفجره و محترقه  امور اسلحه و مهمات

 G1102009 بررسی عملکرد مأمورين نظامی يا انتظامی  در بکارگيري سالح و انطباق با قانون مربوط  امور اسلحه و مهمات

 امنيت عمومی
تی و مراقبتی و تعيين ميزان رسيدگی به نحوه انجام وظائف افراد و شرکت هاي خدمات حفاظ

 مسئوليت هاي مربوطه
G1108001 

 G1108002 رسيدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در اماکن خصوصی امنيت عمومی

 امنيت عمومی
رسيدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در اماکن دولتی و شرکتها و موسسات تحت 

 پوشش دولت
G1108003 



 امنيت عمومی
رسيدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اسناد طبقه بندي شده دولتی و تعيين ميزان مسئوليت 

 اشخاص حقيقی و حقوقی مسئول حفاظت آنها
G1108004 

 G1108005 رسيدگی به نحوه مراقبت و حفاظت از امنيت افراد امنيت عمومی

 امنيت عمومی
طرح هاي امنيتی و مراقبتی موسسات و افراد رسيدگی و اظهارنظر درخصوص نحوه اجراي 

 حقيقی و حقوقی مجري مراقبت از بانکها، موسسات مالی و اعتباري
G1108006 

 G1108007 رسيدگی به اختالف بين شرکتهاي حفاظتی با طرف قرارداد امنيت عمومی

 G1107001 بررسی و تشخيص حوادث انفرادي  حوادث ناشی از کار

 G1107002 بررسی و تشخيص عوامل مؤثر در بروز حادثه  حوادث ناشی از کار

 G1107003 رسيدگی به بهداشت محيط کار  حوادث ناشی از کار

 G1107004 رسيدگی به ايمنی و حفاظت کارگاهها حوادث ناشی از کار

 G1107005 مابين کارگر و کارفرما در بررسی حوادث ناشی از کار رسـيدگی به اختالف فی حوادث ناشی از کار

 G1107006 بررسی حوادث جمعی  حوادث ناشی از کار

 G1107007 بررسی عوامل بروز بيماريهاي شـغلی و حرفه اي  حوادث ناشی از کار

 حوادث ناشی از کار
مابين پيمانکاران، مشاوران و کارفرمايان در امور ايمنی و حافظت رسيدگی به اخـتالف فی

 کارگاهها
G1107008 

محترقه و منفجره مواد 

 )ناريه(
 G1109001 بررسی و شناخت مواد محترقه و منفجره )ناريه(

مواد محترقه و منفجره 

 )ناريه(
 G1109002 بررسی علل وقوع انفجار ناشی از مواد محترقه و منفجره

 G1201001 بررسی و ارزيابی خدمات دانش فنی بيوتکنولوژي بيوتکنولوژي )انسانی(

 )انسانی(بيوتکنولوژي 
بررسی و تشخيص صحت انواع تست هاي تخصيصی )روند انجام، مواد و کيت ها( با استفاده از 

 روش هاي مولکولی
G1201002 

 


