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 بسمه تعالي

 محترم راه وشهرسازي استان)كليه استان ها( مديركل

 محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان)كليه استان ها( رييس

 
                                                     

 احترام،با 

نظور يكسان مختمان و به قانون نظام مهندسي وكنترل سا 7ماده 2در اجراي مصوبات كميسيون موضوع تبصره

ي آگاهي ر براسازي روش اجراي آن و ايجاد وحدت رويه در استان ها، آخرين مصوبات كميسيون مذكور به شرح زي

 مي شود؛ مقتضي است مقرر فرماييد اقدام الزم معمول گردد : اجرا ابالغو

گانه صلي هفتر رشته هاي ادعلمي كاربردي  يا تكنولوژي  ،دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته  -1

شته رر مرتبط با قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، كه مدرك كارداني آنها غي 6موضوع ماده  ساختمان،

مقطع  دانشگاهي در دومدارك  وپس از مدرك كارشناسي ناپيوسته، موفق به اخذهاي ساختمان است  

شده  اپيوستهنومنطبق باهمان رشته كارشناسي  انهمس كارشناسي ارشد و دكتري در رشته هاي اصليتحصيلي 

 .دصالحيت طراحي)محاسبات( دريافت نماينبا دارا بودن ساير شرايط  الزم ، مي توانند، اند

تگانه اي هفهتكنولوژي در رشته  يا كاربردي ،دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي پيوسته علمي كاربردي -2

، دون امكان ارتقاءب 3اسبات( فقط درپايه صالحيت طراحي)مح ط الزم،با داشتن ساير شراي ساختمان، مي توانند

 دريافت نمايند.با شماره مرتبط 

محاسبات( )صالحيت طراحي  ،25/5/1394مورخ  27882/400شماره  ابالغيه  يالزم به ذكر است در اجرا  

 اصليي رشته ها تكنولوژي در ياكاربردي  ،علمي كاربردي براي دارندگان مدرك كارشناسي ناپيوسته

يه پا فقط درباشندرشته هاي اصلي يا مرتبط با رشته مقطع كارشناسي مي كه داراي مدرك كارداني در ساختمان

) ارائه كاربرگودر اين خصوص تكميل مي باشد.        ، امكان پذيرء با شماره مرتبطبدون امكان ارتقا 3

ن كل استا ضبط آن درپرونده مربوط توسط اداره( در زمان صدور يا تمديدتوسط متقاضي و1پيوست شماره

 ضروري است.

لي پس از ند، وااشخاصي كه در مقطع كارشناسي دانشگاهي در يكي از رشته هاي اصلي ساختمان پذيرفته شده  -3

ارداني درك كطي بخشي از دوره كارشناسي، به داليلي موفق به اخذ مدرك كارشناسي نگرديده وبه آنان م

 بامي توانند  اشند،شده بموفق به اخذ كارشناسي ناپيوسته در همان رشته  ست، چنانچه بعداًعمومي داده شده ا

 يند.ت نماپروانه اشتغال به كار مرتبط با مهندسي با صالحيت نظارت دريافرعايت ساير شرايط الزم،
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يادشده  انونق 6توضيح اينكه مدرك كارداني عمومي جزءمدارك فارغ التحصيلي رشته هاي مصرع در ماده   

ي كاردان پروانه اشتغال به كار مذكور،دارندگان مدرك كارداني عمومي محسوب نمي شود و لذا براي 

 .گرددنمياعطاء

خذ ابه  فقبل با ضوابط مربوط، موكه در سنوات قدارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط با مهندسي  -4

رك مد خذدر صورت ا ،شده اندپروانه اشتغال به كار با حدود صالحيت طراحي و نظارت بدون محدوديت 

ول طبق جد ارشناسيهمسان و منطبق با رشته ك هاي اصليدر رشته ناپيوسته دانشگاهي كارشناسي ارشد

 بامي توانند  از تاريخ اخذ مدرك كارشناسي ارشد، قانوني پس از سپري شدن سنوات الزم( 2)پيوست شماره

دريافت  اصلي، همانند دارندگان مدرك تحصيلي در رشته الزم، پروانه اشتغال به كار، ساير شرايط رعايت

 نمايند.

درك مدارندگان مدارك تحصيلي در رشته هاي دبيري فني پيوسته در رشته هاي اصلي در صورت اخذ  -5

پيوست دول )جرشته مربوط طبق  منطبق بامدرك كارشناسي همسان و دررشته اصلي كارشناسي ارشد ناپيوسته

يت ند با رعامي توان ،الزم از تاريخ اخذ مدرك كارشناسي ارشدقانوني پس از سپري شدن سنوات  (2شماره

 . مايندنريافت د ،رشته اصليمدرك تحصيلي در، پروانه اشتغال به كارهمانند دارندگان ساير شرايط الزامي

ده توسط شاييد فهرست عناوين رشته هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته هاي اصلي هفتگانه ساختمان، ت -6

 (2)پيوست شمارهاست. ضميمهكميسيون مذكور،

 
  

 
 

 رونوشت به :
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