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

  
  سالم علیکم

و براسـاس مصـوبات کمسـیون هـم ارزي      4/11/1391مورخ  430/68693پیرو ابالغ بخشنامه شماره 
  :رشته ها موارد زیر جهت اقدام الزم اعالم می گردد 

ناسی ارشد پدافند غیرعامل در پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان درج عنوان مدرك کارش -1
 .، امکان پذیر نمی باشد

، در ....) تکنولـوژي، علمـی کـاربردي و   (به فارغ التحصیالن رشـته کارشناسـی ناپیوسـته عمـران      -2
صورتیکه حداقل یک درس وحداکثر سه درس از دروس طراحی معماري، تاسیسات مکـانیکی  

ل مبانی شهرسازي را نگذرانیده باشند ، پروانه مرتبط با صالحیت نظارت بر حسب و برقی ، اصو
 .تعلق  می گیرد 3سنوات و محاسبات حداکثر تا پایه 

-نقشه برداري با کارشناسی ارشـد عمـران   -به فارغ التحصیالن رشته کارشناسی مهندسی عمران -3
 .رشته اصلی ترافیک تعلق می گیرد ریزي حمل و نقل ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در برنامه

کاربردي و تکنولوژي  نقشه بـرداري بـا کـاردانی    -به فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته علمی -4
برداري با توجه به کامل بودن لیست دروس مصوب کمیسیون هم ارزي رشته ها براي رشته  نقشه

حیت نظارت بر حسب سنوات و مذکور،پروانه اشتغال به کار مرتبط با نقشه برداري با حدود صال
 . تعلق می گیرد 2طراحی تا پایه 

کاربردي و تکنولوژي  نقشه بـرداري بـا کـاردانی    -به فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته علمی -5
، پروانـه  ) گرایشـهاي فتـو گرامتـري و ژئـودزي     (بـرداري   برداري و کارشناسی ارشد نقشـه  نقشه

بسمه 
  عادي يلتعا
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 .یرداشتغال به کار با کد اصلی تعلق میگ

  
 

 : حدود صالحیت مهندسان در رشته هاي مرتبط با نقشه برداري به شرح ذیل می باشد  -6

 15از جدول شماره  11و 10و 8و 6و 5و 4و 3و 2و ردیفهاي  17از جدول شماره   3و1فقط ردیف  -
 .مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

براي مهندسان رشته اصلی نقشـه بـرداري ، بـال    الزم به ذکر است کلیه شرح وظایف جداول مذکور 
  .مانع می باشد

فـارغ التحصـیالن کارشناسـی ناپیوسـته      خصوص بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال بـه کـار   در -7
  :رشته معماري ، محتواي آموزشی دروس ذیل یکسان می باشد 

  1هندسه= وپرسپکتی=هندسه ترسیمی= هندسه مناظر و مرایا = هندسه کاربردي  

  تمرینهاي معماري = درك و بیان = بیان معماري 

  2و1ریاضی= ریاضیات و آمار 

  1تنظیم شرایط محیطی = تاسیسات الکترونیکی و نور و صدا 

  2تنظیم شرایط محیطی= تاسیسات مکانیکی 

 سازه هاي فلزي  =  مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي 

  برآورد= متره و برآورد 

  2و1درك و بیان =  2و1ساخت و ارئه=   2و1آشنایی با طراحی معماري=  2و1عماريمقدمات طراحی م 

  شناخت مواد و مصالح= مصالح ساختمانی 

  2و1عناصر جزئیات =  2و1ساختمان 

  طرح فنی ساختمان= طرح فنی 
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ضمنا در صورتیکه دانشگاه مرجع صدور مدرك تحصیلی، نامه اي مبنی بر مطابقت محتواي دروس 
شده با دروس مصـوب در کمسـیون هـم ارزي رشـته معمـاري صـادر نمایـد،پس از تاییـد         گذرانیده 

 .درکمسیون مذکور مالك عمل می باشد

  
  
  

    
  
  

 

 


