
  دستورالعمل نحوه تعيين صالحيت مهندسان پيشكسوت

 

نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و با توجه به اتمام مهلت  آئين 11 ماده 1 در اجراي تبصره

، اين  85/ 9/2مورخ  4347/420/400حيت مهندسان پيشكسوت، ابالغي به شماره دستورالعمل نحوه تعيين صال

  .گردد دستورالعمل با شرايط و ضوابط زير، جهت اجراي مفاد آن ابالغ مي

 

  :شرايط اوليه متقاضيان و چگونگي تعيين صالحيت - 1ماده

يا دكتري مورخ  28/11/64، كارشناسي ارشد مورخ 28/11/63متقاضيان داراي مدرك كارشناسي مورخ  - 

حسب نظر كميته تخصصي ) آزمون شفاهي(و قبل از آن، در صورت موفقيت در مصاحبه حضوري   28/11/65

  .گردند هاي يك، دو و يا سه تعيين صالحيت مي دفتر امور مقررات ملّي ساختمان در پايه

يا دكتري مورخ   28/11/69، كارشناسي ارشد مورخ 28/11/68متقاضيان داراي مدرك كارشناسي مورخ  - 

حسب نظر كميته تخصصي دفتر ) آزمون شفاهي(و قبل از آن، در صورت موفقيت در مصاحبه حضوري  28/11/70

  . گردند هاي دو و يا سه تعيين صالحيت مي امور مقررات ملّي ساختمان در پايه

يا دكتري مورخ  28/11/73، كارشناسي ارشد مورخ 28/11/72متقاضيان داراي مدرك كارشناسي مورخ  - 

تخصصي دفتر  حسب نظر كميته) آزمون شفاهي(و قبل از آن، در صورت موفقيت در مصاحبه حضوري  28/11/74

 .گردند امور مقررات ملّي ساختمان در پايه سه تعيين صالحيت مي

 

شوند،  مي هاي دو يا سه براي متقاضياني كه پس از شركت در جلسه مصاحبه حضوري موفق به اخذ پايه -2 ماده

نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان حاكم خواهد  آئين 11هاي باالتر، ضوابط ماده جهت ارتقاء به پايه

 .تر كسب نمايند در پايه پائين 11اي الزم را مطابق سنوات مندرج در ماده بايست سابقه كار حرفه بود و مي

 

اي مطابق شرايط زير به مدت  ار و تجربه عملي و سابقه كار حرفهبايست گواهي اشتغال بك متقاضيان مي - 3 ماده

 .سال براي پايه يك ارائه نمايند 12 سال براي پايه دو و 7سال براي پايه سه،  3حداقل 

ها،  اي متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه سابقه كار حرفه :تبصره

، »قانون«هاي موضوع  هاي حقوقي شاغل در رشته وابسته به دولت، شهرداريها، شخصيت هاي دولتي يا سازمان

باشند و  مي» شخص حقوقي«كار مهندسي مشاور كه داراي پروانه اشتغال ب هاي ساختماني يا مهندسان شركت

 .تأييد و صادر شده باشد» نظام مهندسي استان«توسط 

 



قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صرفاً متقاضيان  اجرايينامه  ينيآ 11به استناد مفاد تبصره يك ماده  - 4 ماده

قانون ياد شده مشمول اين دستورالعمل بوده و مجاز به  6هاي اصلي موضوع ماده  داراي مدرك تحصيلي در رشته

 . باشند شركت در مصاحبه حضوري مي

 

اي، مواد آزمون و نحوه انجام مصاحبه  حرفه سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها موظفند سوابق كار -5 ماده

هاي مختلف ضمن مطابقت با موارد مندرج به شرح پيوست اين دستورالعمل مد نظر  متقاضيان را به تفكيك رشته

 . قرار داده، سپس نسبت به معرفي آنها اقدام نمايند

 

ك بار ديگر با فاصله زماني حداقل از هر متقاضي كه يكبار در جلسه مصاحبه مردود شده باشد حداكثر ي - 6 ماده

شش ماه جهت انجام مصاحبه حضوري دعوت به عمل خواهد آمد، لذا ضروري است سازمان نظام مهندسي 

براي متقاضياني كه در . ساختمان استان اطالعات كامل از نحوه انجام مصاحبه و شرايط آنرا به متقاضي اعالم نمايد

توانند  شوند اين نتيجه قطعي بوده و نمي و تعيين صالحيت و پذيرفته ميهاي سه و يا د جلسه مصاحبه در پايه

بايست  مصاحبه مردود شوند مي متقاضياني كه براي بار دوم نيز در جلسه. مجدداً در جلسه مصاحبه شركت نمايند

  .كار مهندسي در آزمونهاي سراسري ورود به حرفه مهندسان شركت نمايندجهت اخذ پروانه اشتغال ب

  

بايست پس از بررسي و تطبيق دقيق آنها باضوابط موجود و امضاء و مهر برابر با اصل  مدارك متقاضيان مي - 7 دهما

مدارك موصوف توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، از طريق و با تأييد سازمان مسكن و شهرسازي 

  .دداستان جهت اقدامات بعدي به دفتر امور مقررات ملي ساختمان ارسال گر

  .بديهي است به مداركي كه با شرايط مذكور تهيه، تنظيم و ارسال نگردد ترتيب اثر داده نخواهد شد

  

بندي و انجام امور  دفتر امور مقررات ملّي ساختمان پس از بررسي مدارك ارسالي، نسبت به نوبت - 8 ماده

  . سازي استانها اعالم خواهد نمودمصاحبه بوسيلة مؤسسة همكار اقدام و نتيجه را به سازمانهاي مسكن و شهر

  

در موارد سكوت يا ابهام، نظر دفتر امور مقررات ملّي ساختمان به عنوان مرجع رسمي تفسير و اظهار نظر  -9ماده 

  . باشد اين دستورالعمل، مالك عمل مي

 

اريخ اول مهرماه ماده و يك تبصره و يك پيوست تدوين و ابالغ گرديده و از ت 10اين دستورالعمل در  - 10ماده 

  .باشد هاي قبلي صادر شده در اين خصوص، از درجه اعتبار ساقط مي كليه دستورالعمل. باشد االجرا مي الزم 1389

  نحوه تعيين صالحيت مهندسان پيشكسوت اجراييپيوست دستورالعمل 

  



م مصاحبه و دستورالعمل نحوه تعيين صالحيت مهندسان پيشكسوت، پيرامون نحوه انجا 5در اجراي ماده 

شايسته . گردد هاي مختلف، مواردي به شرح زير ارائه مي اي مورد نظر به تفكيك رشته درخواست سوابق كار حرفه

  .است ضمن اهتمام در بررسي سوابق و مدارك، موارد به نحو مقتضي به اطالع متقاضيان برسد

ا بايد توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان اي متقاضيان ابتد نظر به اينكه بررسي و تأييد سوابق كار حرفه   .1

اصلي  از حيث مرتبط و(استان انجام گيرد، لذا شايسته است قبل از ارسال درخواست متقاضيان، مدارك تحصيلي 

دفتر امور مقررات ملّي . به دقت مورد بررسي قرار گيرد) در بخش ساختمان(اي ايشان  و سوابق كار حرفه) بودن

  .ي كه بدون بررسي استان ارسال گردد، معذور استيها خواسترش درساختمان از پذي

اند، نسبت به مفاد  با توجه به اينكه در سنوات گذشته برخي از متقاضياني كه در جلسات مصاحبه شركت كرده   .2

هاي  لهاي استاني موظفند نسبت به تشريح مفاد دستورالعم اند، سازمان هاي ابالغي اظهار بي اطالعي نموده  بخشنامه

ي با قانون ياين زمينه حائز اهميت است، آشنا ابالغي براي متقاضيان و بررسي مدارك آنها اقدام نمايند، آنچه در

هاي ابالغي آن و مجموعه مباحث مقررات ملي  نامه و شيوه اجرايينامه  مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نظام

ضمناً نحوه انجام مصاحبه به . باشد رسشهاي تخصصي ميو توان پاسخگوئي به پ) مرتبط با هر رشته(ساختمان 

  : گردد رساني به متقاضيان به شرح زير اعالم مي هاي مذكور جهت آگاهي بيشتر و اطالع تفكيك براي رشته

حي هاي طرا كار در اين رشته الزم است چند نمونه از پروژهمتقاضيان اخذ پروانه اشتغال ب:  رشته معماري   -2- 1

ها كه نمايانگر نكات قابل توجه عملكرد ايشان باشد به همراه  اين پروژه 2هاي فاز  هايي از نقشه اه بخشرا به همر

مواد . تر است ها مطلوب همراه تصاويري از پروژه  تر به در اين زمينه همراه داشتن مدارك كامل. داشته باشند

  :تخصصي آزمون رشته معماري عبارتند از

جويي در مصرف انرژي، راهنماي  ، راهنماي صرفه مقررات ملي ساختمان 20  و19، 18، 15، 129، 8 5، 4، 3مباحث 

، مصوبات شوراي عالي شهرسازي و )هاي نظارت و اجرا بخش(جوش و اتصاالت جوشي در ساختمانهاي فوالدي 



و مسائل اجرايي، مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان و همچنين روشها  اجراييمعماري، طرح معماري، جزئيات 

  ).برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملي ساختمان(ساختمان 

كار در اين رشته الزم است، حداقل يك مجموعه متقاضيان اخذ پروانه اشتغال ب: تأسيسات مكانيكي  رشته   -2- 2

هايي كه در آن فعاليت داشته است را جهت بررسي به كميته  ي يكي از پروژههاي تأسيسات مكانيك كامل از نقشه

  :مواد تخصصي آزمون رشته تأسيسات مكانيكي عبارتند از. ارائه نمايند

ريزي  سازمان مديريت و برنامه 128مقررات ملي ساختمان و نشريه شماره  19و  17، 16، 15، 14، 12مباحث 

و اجراي تأسيسات مكانيكي از قبيل محاسبات بارهاي سرمايي و گرمايي، كشور سابق و مباحث فني در طرح 

هاي  هاي تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع متناسب با شرايط طرح و اقليم، سيستم انتخاب سيستم

هاي گاز رساني و نصب  هاي تأسيسات بهداشتي، سيستم توزيع انرژي، توزيع هوا و انتخاب تجهيزات، سيستم

  .باشد افزارهاي تخصصي و ساير موارد مرتبط مي هاي اطفاي حريق، آشنايي با نرم ايل گازسوز، سيستموس

كار در اين رشته الزم است، حداقل يك مجموعه بمتقاضيان اخذ پروانه اشتغال : رشته تأسيسات برقي  -2- 3

است را جهت بررسي به كميته ارائه هايي كه در آن فعاليت داشته  هاي تأسيسات برقي يكي از پروژه كامل از نقشه

  :مواد تخصصي آزمون رشته تأسيسات برقي عبارتند از. نمايند

مقررات ملي ساختمان و مباحث فني در طرح و اجراي تأسيسات برقي از  15و ) و راهنماي آن( 13، 12مباحث 

م حريق، صوتي، آشنايي با هاي اعال كشي، تابلوهاي برق، طراحي سيستم قبيل محاسبات روشنايي، محاسبات كابل

  .باشد افزارهاي تخصصي و ساير موارد مرتبط مي نرم

با توجه به اينكه پروانه اشتغال : هاي تأسيسات مكانيكي و برقي قابل توجه متقاضيان شركت در آزمون رشته

اي،  ار حرفهمرتبط با صنعت ساختمان است، لذا منظور از سوابق ك يها بكار مهندسي براي انجام فعاليت در بخش

هاي مسكوني، اداري،  فعاليت در امور طراحي، نظارت و اجراي تأسيسات مكانيكي و يا برقي ساختمانها و مجتمع

هاي  ها، سالن هاي اجتماعات، كتابخانه ها، سالن ها، بيمارستانها و درمانگاه هاي آنها، هتل تجاري، آموزشي و محوطه



اي مهندساني كه  باشد، لذا سوابق حرفه ختمانهايي از اين قبيل ميهاي تأسيسات كارخانجات و سا ورزشي، بخش

هاي انتقال نيرو، مخابرات و يا نصب قطعات  هاي برق، سدها، شبكه هايي از قبيل نيروگاه صرفاً در بخش

هاي آب و فاضالب شهري و موارد مشابه و غير مرتبط با ساختمان، شاغل  كارخانجات و يا صنايع همچنين شبكه

 . گيرد اند مورد بررسي قرار نمي االشعار نداشته  هاي فوق و تجربه كاري در زمينه بوده

اي ارائه شده توسط متقاضي  نحوه انجام مصاحبه شامل بررسي سوابق كار حرفه ):نظارت(رشته عمران    - 2- 4

ين سئواالت عمومي در هايي كه متقاضي در آنها فعاليت داشته و همچن و انجام پرسش و پاسخ از مسائل فني پروژه

هاي فلزي و  هاي بتني و تكنولوژي بتن، اجراي سازه سازي و سازه نگهبان، اجراي سازه خصوص مسائل پي و پي

ضمناً سوابق تأليف يا ترجمه كتاب فني و تدريس و . باشد تكنولوژي جوش و پيچ و مصالح ساختماني مي

  :مواد تخصصي آزمون عبارتند از. اشدب هاي آموزشي نيز داراي امتياز مي اندازي دوره راه

مقررات ملي ساختمان، بانضمام راهنماي جوش و اتصاالت جوشي در  12و  11، 10، 9، 87  ،6، 5مباحث 

ها و  آرمه، تحليل سازه بندي ساختمانهاي بتن ، راهنماي قالب)هاي نظارت و اجرا بخش(ساختمانهاي فوالدي 

ها و جزئيات اجرايي ساختمان،  ، روش)اطالعات دانشگاهي و كلي در حد(هاي فوالدي و بتني  طراحي سازه

  )فصلهاي رسمي دانشگاهي مطابق سر(تكنولوژي بتن 

 2متقاضيان ضروري است جهت شركت در جلسه مصاحبه مدارك حداقل  ):محاسبات(رشته عمران    -2- 5

ترجيحاً يك پروژه (امل دارند، پروژه ساختماني شاخص را كه محاسبات آن توسط متقاضي انجام شده و تسلط ك

هاي معماري بطور كامل و همچنين نتايج  هاي محاسباتي و نقشه و نقشه  شامل دفترچه) بتني و يك پروژه فوالدي

    :مواد تخصصي آزمون عبارتند از. آزمايشات مكانيك خاك در صورت موجود بودن به كميته ارائه نمايند

بانضمام اصول و مباني بارگذاري ساختمان، اصول و مباني تحليل  ختمانمقررات ملي سا 10و  9، 8، 7، 6مباحث 

اصول و مباني مكانيك خاك و مهندسي پي، اصول و مباني طراحي هاي رسمي دانشگاهي،  در حد سرفصل(ها  سازه



و  و اجراي ساختمانها با مصالح بنايي، اصول و مباني طراحي و اجراي ساختمانهاي بتني، اصول و مباني طراحي

  . افزارهاي تخصصي و ساير موارد مرتبط ، آشنايي با نرماجراي ساختمانهاي فوالدي

  :مواد تخصصي آزمون اين رشته عبارتند از :رشته شهرسازي       -2- 6

 هاي مربوط به شهرسازي كشور نامه مباحث چهارم و بيستم مقررات ملي ساختمان، حقوق، قوانين، مقررات و آيين 

سيس شورايعالي شهرسازي أه وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تر نام وزارت آباداني و مسكن بنظير قانون تغيي(

نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي  ري ايران، قانون شهرداريها، آيينو معما

ريزي و طراحي  برنامه اصول و مبانيمصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، ، )حقوق شهري و مشابه

ريزي شهري و  ريزي و طراحي شهري، مسائل شهرسازي ايران اعم از برنامه هاي برنامه ها و شيوه شهري، روش

هاي شهرسازي ايران از سطح ملّي تا محلي  ها و برنامه طراحي شهري، اطالعات تكنيكي الزم در زمينه انواع طرح

تفصيلي، آماده سازي، -هادي، جامع، ساختاري: اي و محلي ي، ناحيها هاي آمايش، كالبد ملي، منطقه شامل طرح

شهرك سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، 

  .ها و نظاير آنشهري، طراحي انطباق شهري ساختمانانطباق كاربري اراضي 

  :آزمون اين رشته عبارتند از مواد تخصصي :برداري  رشته نقشه       -2- 7

سازمان  95و  119نشريه شماره (برداري  هاي تيپ نقشه مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان، دستورالعمل

، )در حد اطالعات دانشگاهي(برداري عمومي  برداري، نقشه ريزي، متره و برآورد كارهاي نقشه مديريت و برنامه

هاي هوايي و اطالعات  سازي و شهرسازي، كاربرد عكس ري در ساختمانبردا هاي نقشه كاربرد روشها و دستگاه

جهت رفتار سنجي و ( ، تعيين موقعيت امالك، گرايشهاي ميكروژئودزيدر صنعت ساختمان سازي اي ماهواره

در ( )GIS ,LIS(هاي اطالعات جغرافيايي  ، هيدروگرافي سيستمكاربردي ، فتوگرامتري)هاي سنگين كنترل سازه

   ).برديحد كار
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   عالي شهرسازي و معماري، اطالعات الزم در مورد مطالعات ترابريهاي شهري، مصوب شوراي نامه طراحي راه ينيآ

  .ها هاي ساماندهي ترافيك، طراحي جزئيات فني و مهندسي معابر و تقاطع و طرح

  

  رسازيوزارت مسكن و شه

   دفتر امور مقررات ملّي ساختمان

  

 


