
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  88878031-9تلفن: (1519660802تين، بلوار آفريقا،اراضي عباس آباد،ساختمان شهيد دادمان،وزارت راه وشهرسازي)كدپستي:آدرس :ميدان آرژان

 (ه اعتبار ساقط مي باشداز درج وزارت راه و شهرسازيي نامه هاي فاقد مهر برجسته)  88646333، دبيرخانه مركزي:88878045دبيرخانه وزارتي:  :گارندور

 2 از 1   

 1٣٩٦/  ٠٦/  ٠٦تاریخ : 

 ٤٠٠/2٧٥2٧شماره :

 پیوست : 

 امورمسكن و ساختمان معاونت عادي

 
 جمهوري اسالمي ايران

 راه و شهرسازيوزارت 

 بسمه تعالي

 محترم راه وشهرسازي استان)كليه استان ها( مديركل

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

 با احترام،

 

اختمان مصوب و كنترل سقانون نظام مهندسي  7ماده  2به استناد آخرين مصوبات كميسيون موضوع تبصره 

 ، موارد زير براي آگاهي واجرا ابالغ مي شود :1374

، 2/9/1395مورخ 663الي 594هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره  در اجراي راي-1

ان، ي عمرصدور پروانه اشتغال به كار رشته شهرسازي براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي مهندس

اد ير قانون دربوط و شهرسازي با كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري با رعايت ساير ضوابط ومقررات م معماري

ور ابالغي به مصوبه كميسيون مذك 26شده وآيين نامه اجرايي آن، بالمانع است. اين مصوبه جايگزين بند

 شده است. 4/11/1391مورخ 430/68693شماره

ن گرايش( تحصيلي كارشناسي پيوسته يا كارشناسي ارشد پيوسته )بدو ر رشته هاي مداركدعناوين مندرج  -2

منطبق مي  1374قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 6كه با عناوين رشته هاي مندرج در ماده 

 مي شود. جزءرشته هاي اصلي ساختمان محسوب باشد،

 بط با مهندسي معماري مي باشد.شته كارشناسي فن آوري معماري و اماكن ورزشي، مرتر -3

قانون نظام  6به دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته دبيري فني در رشته هاي اصلي موضوع ماده  -4

كه داراي مدرك كارداني در ساير رشته هاي هفتگانه ساختمان 1374مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 
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 2 از 2   

 1٣٩٦/  ٠٦/  ٠٦تاریخ : 

 ٤٠٠/2٧٥2٧شماره :

 پیوست : 

 امورمسكن و ساختمان معاونت عادي

 
 جمهوري اسالمي ايران

 راه و شهرسازيوزارت 

اپيوسته دررشته اصلي يکسان با عنوان مدرك كارشناسي، باشند، در صورت اخذ مدرك كارشناسي ارشد ن

 پروانه اشتغال به كارمرتبط با مهندسي فقط با صالحيت نظارت تعلق مي گيرد.

 

 
 

 

 

 


