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  : پیوست 
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  جمهوري اسالمی ایران

  راه و شهرسازيرت وزا

 بسمه تعايل

  
  

  کل محترم راه و شهرسازي استانها مدیران
  محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها رؤساي

  

  احترام،با 
   

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به  7ماده  2به پیوست آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 
  :ست مقرر فرمایید اقدامات الزم معمول گردد براي آگاهی واجرا اعالم می شود  مقتضی ا9/4/1394تاریخ

 :ضمناً درخصوص نحوه اجراي مصوبات مذکور رعایت موارد زیر الزامی می باشد
کلیه درخواست ها و مکاتبات باید فقط به اداره کل راه و شهرسازي استان تسلیم شود و در غیر این صورت این * 

  .بررسی و نظر اداره کل استان معذور است دفتر از اخذ مستقیم درخواست ها از متقاضی بدون
عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باید مطابق ضوابط ومقررات مربوطه * 

مسئولیت عدم اجراي صحیح آن به عهده رئیس محترم سازمان نظام . و مصوبات کمیسیون یادشده انجام شود 
 .مهندسی ساختمان استان می باشد

صدور ، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی باید مطابق ضوابط ومقررات * 
مربوطه و مصوبات کمیسیون مذکور انجام شود و مسئولیت عدم اجراي صحیح آن به عهده مدیر کل محترم راه و 

 .شهرسازي استان می باشد
متقاضیان پروانه اشتغال به کار مقتضی است مقرر فرمایید وفق ضوابط شایان ذکر به منظور پاسخگویی بموقع به *

ومقررات همچنین مصوبات کمیسیون مذکور توسط کارشناسان محترم آن اداره کل پاسخگویی شود وحتی المقدور 
تعالم از ارجاع موضوع به این دفتر خودداري  وصرفاً در موارد ابهام یا سکوت در مصوبات ابالغی ،از این دفتر اس

  .گردد
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  : پیوست 
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  جمهوري اسالمی ایران

  راه و شهرسازيرت وزا

  :قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  7ماده  2آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره  
  

در خصوص فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته هاي هفتگانه مهندسی  - 1
، مدرك کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشدصرفا ساختمان ، 

 .بول استقابل ق
به مدارك کارشناسی ناپیوسته آموزش عالی غیررسمی که به تصویب وزارت علوم،  - 2

ها ابالغ گردیده است ، فقط  به دانشگاه 1370 ماهتحقیقات و فن آوري رسیده و در اسفند
 . کد مرتبط وصالحیت نظارت تعلق می گیرد

 سد وشبکه،  - ان عمر آب و فاضالب ،  -به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی عمران - 3
و شیمی صنایع گاز ،با توجه به عنوان رشته و محتواي علمی آموزشی ،  جریه راه آهن

هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان تعلق نمی 
 .گیرد

اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی  مهندسی به فارغ التحصیالن کارشناسی - 4
 .گیرد دررشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صالحیت نظارت و اجرا تعلق می

راه ، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی  - به فارغ التحصیالن رشته کارشناسی عمران - 5
عمران با حدود صالحیت نظارت و اجرا بدون محدودیت و محاسبات ، حداکثر تا  پایه 

 .سه تعلق می گیرد

دود صالحیت فارغ التحصیالن داراي مدرك تحصیلی کارشناسی مکانیک رشته وح کد  - 6
بدون گرایش، به استناد اعالم گرایش تحصیلی متقاضی از سوي دانشگاه محل فارغ 

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل  7ماده "الف"التحصیلی و بارعایت بند 
 . ساختمان،وسایر ضوابط مربوطه  تعیین می شود

پروانه اشتغال به کار وتعیین کد رشته و حدود صالحیت براي دارندگان مدارك  صدور -7
  .کارشناسی ناپیوسته، وفق جدول پیوست مورد تایید می باشد
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   :جدول نحوه تعیین کد رشته و حدود صالحیت کارشناسی ناپیوسته 

عنوان مدرك تحصیلی 
کد   عنوان مدرك تحصیلی کاردانی  کارشناسی ناپیوسته

  رشته
د صالحیت پروانه اشتغال به حدو

  کار 

کارشناسی ناپیوسته در رشته هاي 
ساختمان با عناوین مندرج در ماده 

قانون نظام مهندسی وکنترل  6
ارز  ساختمان ویا در رشته هاي هم

  با آنها

کاردانی در رشته هاي اصلیِ  رشته 
  مقطع کارشناسی

  حدود صالحیت رشته اصلی  اصلی

رتبط با رشته کاردانی در رشته هاي م
  مقطع کارشناسی

  حدود صالحیت طراحی ونظارت  مرتبط

کاردانی درسایر رشته هاي هفتگانه 
  ساختمان

  حدود صالحیت نظارت  مرتبط

کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط 
  بارشته هاي هفتگانه ساختمان

-  
صدور پروانه اشتغال به کار امکان 

  پذیر نمی باشد

وین کارشناسی ناپیوسته با عنا
تکنولوژي و یا علمی کاربردي در 
رشته هاي اصلی و یا رشته هاي هم 

  ارز با آنها

کاردانی در رشته هاي مرتبط و یا 
  اصلیِ  رشته مقطع کارشناسی

  حدود صالحیت طراحی ونظارت  مرتبط

کاردانی در سایر رشته هاي هفتگانه 
  ساختمان

  حدود صالحیت نظارت  مرتبط

ر مرتبط کاردانی در رشته هاي غی
  بارشته هاي هفتگانه ساختمان

-  
صدور پروانه  اشتغال به کارامکان 

  پذیر نمی باشد
  

 کاردانی و همچنین عناوین رشته هاي هم ارز با  مقطع تحصیلی الزم به ذکر است جدول رشته هاي اصلی و مرتبط
 .هاي قبلی اعالم گردیده استقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،در بخشنامه  6رشته هاي مندرج در ماده 

 


