
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

                                  88878031-9:تلفن )1519713111:کدپستی(رژانتین، بلوار آفریقا،اراضی عباس آباد،ساختمان شهید دادمان،وزارت راه وشهرسازيمیدان آ:آدرس 
 )درجه اعتبار ساقط می باشد از وزارت راه و شهرسازيي  نامه هاي فاقد مهر برجسته(  88646333:، دبیرخانه مرکزي88878045: دبیرخانه وزارتی :گارندور

  2 از 1   

  1394/  09/  23: تاریخ 
  430/52381:شماره 

  : پیوست 
  سازمانهاي مهندسی و تشکلهاي حرفه اي دفتر  عادي

  
  جمهوري اسالمی ایران

  راه و شهرسازيوزارت 

 بسمه تعايل

  
  

  )کلیه استان ها(کل محترم راه و شهرسازي استان مدیر
  )کلیه استان ها(محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  ریاست

                                                          

  احترام، با 
   

 کمیسیون موضوع باتمصوحاوي  1394/ 05/ 25مورخ  430/27882:پیرو ابالغ بخشنامه شماره 
موارد زیر در خصوص نحوه ، )هم ارزي رشته ها(نون نظام مهندسی و کنترل ساختمانقا 7ماده  2تبصره 

  :مقتضی است مقرر فرمایید اقدامات الزم معمول گردد .  اجراي مصوبات مذکور اعالم می شود
شـته هـاي اصـلی سـاختمان کـه داراي      به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته هاي مرتبط با ر - 1

مدرك کاردانی در رشته هاي اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسـی باشـند، پروانـه اشـتغال بـه کـار مـرتبط بـا         
 .تعلق می گیرد) براي رشته هایی که مشمول صالحیت اجرا می باشند (مهندسی و صالحیت نظارت و اجرا 

ي مـدرك تحصـیلی کارشناسـی ناپیوسـته یـا علمـی کـاربردي و یـا         نحوه صدور و ارتقـا پایـه اشخاصـی کـه دارا     - 2
/ 5/ 25مـورخ   430/27882در رشته هاي با عناوین اصلی ساختمان باشند وفق جدول پیوسـت بخشـنامه   تکنولوژي

 . می باشد   1394

در خصوص اشخاصی که داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا علمی کـاربردي یـا تکنولـوژي در رشـته      - 3
با رشته هاي مهندسی ساختمان،همچنین اشخاصی کـه داراي  ) مرتبط یا غیر مرتبط(ي با عناوین اصلی وکاردانیها

بـا  ) اصلی یا مرتبط یـا غیـر مـرتبط   (مدرك کارشناسی ناپیوسته در رشته هاي مرتبط با مهندسی وکاردانی در رشته
زمون ورود به حرفـه مهندسـی شـرکت نمـوده     رشته هاي مهندسی باشند و قبل از تاریخ ابالغ بخشنامه مذکور در آ

و قبولی ایشان پس از آن تاریخ اعالم شده است ، صدور پروانـه اشـتغال بـه کـار بـراي ایشـان تـابع ضـوابط زمـان          
ضمنا تمدید پروانه اشتغال به کار ایشان نیز با همان شـماره و صـالحیت   . شرکت در آزمون ورود به حرفه می باشد

 .صورت می گیرد

اشتغال به کاراشخاصی که داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ناپیوسـته یـا علمـی کـاربردي یـا تکنولـوژي       پروانه  - 4
بوده و پروانه اشتغال آنان اصلی یا مرتبط بـا رشـته هـاي هفتگانـه سـاختمان وکـاردانی غیـر مـرتبط بـا رشـته هـاي            
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  1394/  09/  23: تاریخ 
  430/52381:شماره 

  : پیوست 
  سازمانهاي مهندسی و تشکلهاي حرفه اي دفتر  عادي

  
  جمهوري اسالمی ایران

  راه و شهرسازيوزارت 

 .قبلی صادر شده است ، با همان ترتیب تمدید می گرددمهندسی ساختمان وفق ضوابط 

صالحیت دارندگان مدارك تحصیلی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فن آوري ، بـا عنـاوین دبیـري فنـی در      - 5
رشته هاي هفتگانه ساختمان کـه موفـق بـه اخـذ مـدرك کارشناسـی ارشـد در رشـته هـاي اصـلی موضـوع رشـته             

 .دارندگان مدارك تحصیلی رشته هاي اصلی ساختمان می باشدکارشناسی می گردند، همانند 

اشخاصی که داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا تکنولوژي یا علمی کاربردي در رشـته هـاي موضـوع     - 6
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشند لیکن بواسطه غیر مرتبط بودن مـدرك تحصـیلی کـاردانی     6ماده 

د، چنانچه موفق به اخذ مدرك تحصـیلی کارشناسـی ارشـد در    نکار نمی شوه افت پروانه اشتغال بآنان مشمول دری
می توانند پروانه اشـتغال بـه کـارمرتبط بامهندسـی و بـا حـدود        ،       رشته هاي اصلی مقطع کارشناسی خود شوند

 .افت نمایندصالحیت اجرا نیز دری ،صالحیت نظارت و دررشته هایی که صالحیت اجرااعطا می شود
 

  
 

 :رونوشت به 
  براي استحضار) شوراي مرکزي(آقاي مهندس ترکان رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان  جناب

 

 


