
 

 و گیاهپزشکی دامپروری ،آزمون مسؤولین فنی واحدهای گلخانه، قارچ خوراکی برگزاری دومینضوابط 

 
 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

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

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

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

مصاحبه تخصصي به کميته  در جلسهبندي و پروانه اشتغال مورد نظر را  شرطي که گواهي رتبه به

ه بندي و پروان. بديهي است درصورت عدم ارائه گواهي رتبهسازماندهي مسؤولين فني استان ارائه نمايند

 قبولي متقاضي در آزمون، کن لم يکن تلقي خواهد شد.اشتغال، 

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

گرايش ها(، توليدات گياهي و علوم زراعت و اصالح نباتات )همه گرايش ها(، باغباني )همه ) 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 رشتهر دانشعالوه ب گياهپزشکيدر آزمون مسؤولين فني واحدهاي  -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 آزمونبه شرط داشتن سه سال تجربه کاري مرتبط، آموختگان رشته صنايع غذايي 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.متقاضي نيز براي شرکت در آزمون مورد پذيرش مي

 فقط در يک رشته و گرايش مي تواند ثبت نام نمايد.هر متقاضي  -7

در مورد متقاضيان رشته هاي فرعي، داشتن سه سال سابقه کار مفيد الزامي بوده و صحت موضوع با  -8

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

توانند به ه و در مرحله مصاحبه رد بشوند، براي يک دوره ميمتقاضياني که در آزمون کتبي قبول شد -9

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

 نمره کسب شده حداقل که  باشد مي 100 از 60 نمره کسب به منوطفني  ولينؤمس آزمون در موفقيت -10

 .گرددمي لحاظ فني سطح مسؤول تعيين در امتياز 20 حداکثر و 12

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

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

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

رساني سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور به آدرس از 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

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

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

 بيشتر کاربردي بوده و در سطح کارشناسي اي وصورت چهار گزينهه ب سؤاالت آزمون مورد نظر -14

 خواهد بود. هاي مربوطهرشته

روز جمعه  ، دامپروري و گياهپزشکي،ؤولين فني واحدهاي گلخانه، قارچ خوراکيآزمون مس دومين -15

 برگزار خواهد شد. در حوزه هاي موردنظر به صورت سراسري 10/06/96مورخ 

 مي باشد. 15/05/96مهلت ثبت نام آزمون مذکور تا تاريخ  -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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 

مسولین فنی تولید در 

 دامپروری(واحدهای 

اصول تغذیه  -2

 دام

 پرورش دام -3

)مباحث پرورشی، 

اصالح نژاد، بهداشت 

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 مسولین 

 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

دامپروری قانون نظام جامع  با

و دستورالعمل سازماندهی 

مسولین فنی تولید در 

 واحدهای دامپروری(

 تولید و پرورش زنبور عسل -2
100 

10 90 

پرورش کرم 

 ابریشم

 

قانون  آشنایی با) قوانین و مقررات -1

نظام جامع دامپروری و دستورالعمل 

سازماندهی مسولین فنی تولید در 

 واحدهای دامپروری(

 و پرورش نوغانتولید  -2
100 

10 90 

کارخانه های 

تولید خوراک 

دام و طیور و 

مکمل های 

 خوراک 

 

 آشنایی با) قوانین و مقررات -1

قانون نظام جامع دامپروری و 

دستورالعمل سازماندهی مسولین 

 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 

 

 



 

 در دومین آزمون مسوولین فنی دول گروه بندی گرایش های دستورالعمل مسؤولین فنی دامپروریج

 

 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

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

 28 11 18 سازه، پوشش و تجهيزات 2

 46 29 18 تغذيه و مديريت آبياري 3

 64 47 18 ي گياهيآفات و بيماريها 4

 82 65 18 بازاريابي و فروش 5

 100 83 18 اصول پرورش و توليد 6

 100 جمع

 

 قارچ خوراکیسرفصل 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(
60 26 85 

 100 86 15 )قارچ چيني( برداشت و بسته بندي 4

 100 جمع

 

 گرایش آزمون            

 

 گرایش ثبت نامی
 دام طیور

پرورش زنبور 

 عسل

پرورش کرم 

 ابریشم

تولید کارخانجات 

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

 70 41 30 مديريت آفات و بيماري هاي گياهي 3

 100 71 30 سم شناسي 4

 100 جمع

 

 

 


