
 

 و گیاهپزشکی دامپروری ،آزمون مسؤولین فنی واحدهای گلخانه، قارچ خوراکی سومین شرکت درضوابط 

 
 الف( شرایط عمومی انتخاب مسؤولین فنی 

 ايران اسالمي جمهوري دولت تابعيت -1

 کيفري پيشينه سوء عدم -2

 باالتر در رشته مورد درخواست  و ليسانس تحصيلي مدرک داشتن -3

 مهندسي نظام سازمان از معتبر عضويت کارت داشتن -4

 ))آقايان معافيت يا خدمت پايان کارت داشتن -5

 ب( شرایط اختصاصی انتخاب مسؤولین فنی 

 مهندسي نظام سازمان از رتبه داشتن -1

 مهندسي نظام سازمان از اشتغال پروانه اخذ -2

 فني مسؤولين انتخاب سراسري آزمون در قبولي -3

 الزم از کميته سازماندهيقبولي در مصاحبه تخصصي و کسب امتياز  -4

  مهارتي و عملي آموزش هاي دوره و بازآموزي در موفقيت کسب و شرکت گواهي ارائه -5

 اي حرفه وليتؤمس نامه بيمه ارائه -6

 

 تذکرات مهم 
 :را به دقت مطالعه نمايندموارد ذيل خواهشمند است قبل از ثبت نام در آزمون،  از متقاضيان محترم

براي  استان از سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي پروانه اشتغالرتبه مشاوره و اخذ  -1

شرکت در آزمون مذکور الزامي است. با اين وجود، براي رفاه حال آن عده از اعضاي سازمان که تا 

اند، امکان شرکت در آزمون مذکور فراهم کنون نسبت به اخذ رتبه مشاوره از سازمان استان اقدام ننموده

در بندي و پروانه اشتغال مورد نظر را گواهي رتبهدرصورت قبولي در آزمون، به شرطي که است شده 

 . بديهي است درصورتمصاحبه تخصصي به کميته سازماندهي مسؤولين فني استان ارائه نمايند جلسه

 خواهد شد.قبولي متقاضي در آزمون، کن لم يکن تلقي بندي و پروانه اشتغال، عدم ارائه گواهي رتبه

در صورتي که متقاضي در ارائه اطالعات مدارک فوق الذکر صادق نباشد، موضوع جهت پيگيري قانوني  -2

 به هيئت بدوي انتظامي استان ارسال مي گردد.

هاي آموختگان رشتهدر آزمون مسؤولين فني واحدهاي توليدي گلخانه و قارچ خوراکي عالوه بر دانش -3

)همه گرايش ها(، باغباني )همه گرايش ها(، توليدات گياهي و علوم زراعت و اصالح نباتات ) اصلي

خاکشناسي، آبياري، گياهپزشکي، ماشين هاي کشاورزي، ) هاي فرعيآموختگان رشته، دانش(کشاورزي

 توانند شرکت نمايند.با سه سال تجربه کاري مرتبط نيز مي (ترويج و آموزش کشاورزي و صنايع غذايي

)گرايش هاي  هاي اصليآموختگان رشتهعالوه بر دانش گياهپزشکيفني واحدهاي در آزمون مسؤولين  -4

زراعت و اصالح نباتات )همه گرايش ها(، مرتبط )هاي آموختگان رشته، دانشمختلف رشته گياهپزشکي(

 توانند شرکت نمايند.با سه سال تجربه کاري مرتبط نيز مي (توليدات گياهيو  باغباني )همه گرايش ها(



 صرفا در آزمونآموختگان رشته صنايع غذايي به شرط داشتن سه سال تجربه کاري مرتبط، دانش -5

 توانند شرکت نمايند.مي مسؤولین فنی واحدهای قارچ خوراکی

هاي فرعي بندي در رشتهبا توجه به ارتباط رشته هاي فرعي با موضوع گلخانه، داشتن گواهي رتبه -6

 باشد.مورد پذيرش مي متقاضي نيز براي شرکت در آزمون

در مورد متقاضيان رشته هاي فرعي، داشتن سه سال سابقه کار مفيد الزامي بوده و صحت موضوع با  -7

 ئه گواهي اشتغال در مراکز مورد تأييد، توسط کميته سازماندهي مسؤولين فني احراز مي گردد.اار

توانند به ند، براي يک دوره ميمتقاضياني که در آزمون کتبي قبول شده و در مرحله مصاحبه رد بشو -8

 شرط ثبت نام در آزمون، بدون شرکت در آزمون کتبي به مرحله مصاحبه دعوت بشوند.

که در ادوار گذشته از طريق آزمون مذکور به عنوان مسؤول فني پذيرفته شده اند، نمي توانند  ييانمتقاض -9

فعاليت شرکت نمايند. مگر اين که متقاضي بخواهد تغيير حوزه  دمجددا در آزمون مربوطه در گرايش مور

 فعاليت داشته باشد.

 نمره کسب شده حداقل باشد که مي 111 از 61 نمره کسب به منوطفني  ولينؤمس آزمون در موفقيت -11

 .گرددمي لحاظ سطح مسؤول فني تعيين در امتياز 21حداکثر و 12

کارت ورود به جلسه آزمون به همراه کارت ملي يا کارت حضور در جلسات آزمون صرفا با ارائه  -11

 عضويت معتبر در سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي مجاز مي باشد.

سازمان مرکزي، ي و فني هاي بعدي معاونت آموزشهاي آزمون در اطالعيهاطالعات در خصوص حوزه -12

زي و منابع طبيعي کشور به آدرس رساني سازمان نظام مهندسي کشاوراز طريق پايگاه اطالع

www.iaeo.org .متعاقبا اعالم خواهد شد 

استان  و خدماتيواحدهاي توليدي  متقاضيان بايستي قبل از ثبت نام، به جدول اعالم نياز مسؤولين فني -13

ت به ثبت نام اقدام نمايند که استان مربوطه در آن رشته اعالم طه توجه نمايند و در صورتي نسبمربو

 کرده باشد. بديهي است سازمان مرکزي مسؤوليتي را در اين خصوص نخواهد پذيرفت. نياز

 بيشتر کاربردي بوده و در سطح کارشناسي اي وبه صورت چهار گزينه سؤاالت آزمون مورد نظر -14

 خواهد بود. هاي مربوطهرشته

 پنجشنبهروز  گياهپزشکي،، دامپروري و آزمون مسؤولين فني واحدهاي گلخانه، قارچ خوراکي سومين -15

 برگزار خواهد شد. در حوزه هاي موردنظر به صورت سراسري 11/12/96مورخ 

 مي باشد. 21/11/96مهلت ثبت نام آزمون مذکور تا تاريخ  -16

بايست با توجه به شرايط اعالن شده ذيل نسبت  مي خراسان رضويو  متقاضيان استان هاي کرمانشاه -17

 به ثبت نام اقدام نمايند.

 : خراسان رضوياستان  -الف

 

طیور
کارخانجات 

خوراک دام

پرورش کرم 

ابریشم

سایر 

ماکیان)کبک، 

بلدرچین و 

شترمرغ(

پرورش زنبور 

عسل
دام

00085000045

تعداد مسؤول فنی مورد نیازسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

گلخانهگیاهپزشکی
قارچ 

خوراکی

دامپروری



 

 استان کرمانشاه: -ب

 تعداد مسؤول فنی مورد نیاز براساس شهرستان

 شهرستان
 دامپروری قارچ خوراکی گلخانه گیاهپزشکی

 مورد نیاز مورد نیاز مورد نیاز مورد نیاز

 0 1 0 5 اسالم آباد غرب

 2 1 0 0 پاوه

 1 1 1 2 ثالث

 3 1 0 0 جوانرود

 1 1 1 5 داالهو

 3 1 0 0 روانسر

 3 1 0 5 سرپل ذهاب

 3 1 1 5 سنقر

 2 1 0 1 صحنه

 2 1 1 4 قصر شیرین

 0 1 0 0 کرمانشاه

 0 1 1 20 کنگاور

 2 1 1 5 گیالنغرب

 1 1 1 5 هرسین

 23 14 5 55 جمع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اصفهان: -ج

 

 تعداد مسؤول فنی مورد نیاز براساس واحد تولیدی

ف
دی

ر
 تولیدیواحد  

تعداد مسوول 

 فنی مورد نیاز

ف
دی

ر
 واحد تولیدی 

تعداد مسوول 

 فنی مورد نیاز

 10 شتر مرغ گوشتی 9 391 گاو شیری 1

 1 شتر مرغ توام 10 113 گوساله پرواری 2

 1 بوقلمون مادر 11 11 گوسفند و بز  داشتی 3

 95 بوقلمون گوشتی 12 53 بره پرواری 4

5 

 مرغ گوشتی،مرغ تخمگذار و

 13 532 پولت

مرغ مادر گوشتی و 

 11 تخمگذار

 8 مرغ مادر بومی 14 9 بلدرچین 1

 1 پرندگان زینتی 15 3 کبک 5

  12 شتر مرغ مادر 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دامپروریواحدهای مسؤولین فنی سرفصل و تعداد سؤاالت آزمون 
 

 تعداد سواالت آزمون به تفکیک دروسو  واحدهای دامپروری دروس امتحانی آزمون مسؤولین فنیجدول 

گرایش 

 آزمون
 دروس و تعداد سواالت

تعداد کل 

 سواالت

 دام

 آشنایی با) قوانین و مقررات-1
قانون نظام جامع دامپروری و 

دستورالعمل سازماندهی 

فنی تولید در  مسؤولین

 واحدهای دامپروری(

اصول تغذیه  -2

 دام

 پرورش دام -3

)مباحث پرورشی، 

نژاد، بهداشت اصالح 

و بیماریها و 

فیزیولوژی تولید 

 مثل(

آشنایی با ساختمان  -4

 100 و تاسیسات

10 30 30 30 

 طیور

 

 

آشنایی ) قوانین و مقررات -1

قانون نظام جامع دامپروری  با

و دستورالعمل سازماندهی 

فنی تولید در  مسؤولین

 واحدهای دامپروری(

اصول تغذیه  -2

 طیور

 پرورش طیور -3

)مباحث پرورشی، 

اصالح نژاد ،بهداشت 

و بیماریها و 

فیزیولوژی تولید 

 مثل(

آشنایی با ساختمان  -4

 100 و تاسیسات

10 30 30 30 

پرورش ملکه 

 زنبور عسل

 

آشنایی ) قوانین و مقررات -1

قانون نظام جامع دامپروری  با

و دستورالعمل سازماندهی 

فنی تولید در  مسؤولین

 واحدهای دامپروری(

 تولید و پرورش زنبور عسل -2
50 

10 40 

پرورش کرم 

 ابریشم

 

قانون  آشنایی با) قوانین و مقررات -1

نظام جامع دامپروری و دستورالعمل 

فنی تولید در  مسؤولینسازماندهی 

 واحدهای دامپروری(

 تولید و پرورش نوغان -2
50 

10 40 

کارخانه های 

تولید خوراک 

دام و طیور و 

مکمل های 

 خوراک 

 

 آشنایی با) قوانین و مقررات -1
قانون نظام جامع دامپروری و 

 مسؤولیندستورالعمل سازماندهی 

 فنی تولید در واحدهای دامپروری(

اصول  -2

تغذیه دام و 

 طیور

آشنایی با تجهیزات  -3

 و ماشین آالت

بهداشت و ایمنی  -4

 100 کار

10 30 30 30 

 

 

 



 آزمون مسوولین فنی سومینجدول گروه بندی گرایش های دستورالعمل مسؤولین فنی دامپروری در 

 

 گلخانهسرفصل و تعداد سؤاالت آزمون مسؤولین فنی واحدهای 
 جدول عناوین و تعداد سؤاالت آزمون مسؤولین فنی واحدهای تولیدی گلخانه

 های آزمون گلخانهسرفصل ردیف
تعداد 

 سؤاالت 
 شماره تا شماره از

1 
، دستورالعمل مسؤولين 472)نشريه  قوانين و مقررات

 ...( و  قارچ خوراکي گلخانهواحدهاي توليدي فني 
10 1 10 

 28 11 18 سازه، پوشش و تجهيزات 2

 41 29 18 تغذيه و مديريت آبياري 3

 14 45 18 ي گياهيآفات و بيماريها 4

 82 15 18 بازاريابي و فروش 5

 100 83 18 اصول پرورش و توليد 6

 100 جمع

 

 خوراکیقارچ سرفصل و تعداد سؤاالت آزمون مسؤولین فنی واحدهای 
 جدول عناوین و تعداد سؤاالت آزمون مسؤولین فنی واحدهای تولیدی قارچ خوراکی

 شماره تا شماره از تعداد سؤاالت  های آزمون قارچ خوراکیسرفصل ردیف

1 
)دستورالعمل مسؤولين فني  قوانين و مقررات

 ...( گلخانه و  قارچ خوراکيواحدهاي توليدي 
10 1 10 

 25 11 15 آشنايي با کمپوست 2

3 
)مديريت پرورش، آشنايي با آفات و  سالن داري

 امراض، آشنايي با ماشين آالت و مکانيزاسيون(
10 21 85 

 100 81 15 )قارچ چيني( برداشت و بسته بندي 4

 100 جمع

 

 

 گرایش آزمون            

 

 گرایش ثبت نامی
 دام طیور

پرورش زنبور 

 عسل

پرورش کرم 

 ابریشم

کارخانجات تولید 

خوراک دام و طیور و 

 مکملهای خوراک

 نامیهای ثبتگرایش

 واحدهای طیور گوشتی -

 وحدهای طیور تخم گذار -

 شترمرغ -

 کبک و بلدرچین -

 واحدهای جوجه کشی -

 پرورش دام سنگین  -

 پرورش دام سبک -

پرورش ملکه 

 زنبور عسل

پرورش کرم 

 ابریشم

کارخانه های تولید 

خوراک دام و طیور و 

 مکمل های خوراک



 

 گیاهپزشکیسرفصل و تعداد سؤاالت آزمون مسؤولین فنی واحدهای 
 

 گیاهپزشکیجدول عناوین و تعداد سؤاالت آزمون مسؤولین فنی واحدهای 

 شماره تا شماره از تعداد سؤاالت  گیاهپزشکیهای آزمون سرفصل ردیف

1 
صدورمجوز و  نظام) قوانين و مقررات

 ...(و  واحدهاي گياهپزشکي پروانه
10 1 10 

 40 11 30 آفات و بيماري هاي گياهي 2

 50 41 30 بيماري هاي گياهيمديريت آفات و  3

 100 51 30 سم شناسي 4

 100 جمع

 

 

 


