
                                                                                                                                                
 

                                                                  

 زفتط اهَض همطضات هلی ؾبذتوبى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  88878031-9: تلفي ( 1519713111وسپؿتی )آزضؼ هیساى آضغاًتیي ، ثلَاض آفطیمب ، اضاضی ػجبؼ آثبز ، ؾبذتوبى قْیس زازهبى ، ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾبظی 

( ئطرِ اػتجبض ؾبلظ هی ثبقسًبهِ ّبی فبلس هْطثطرؿتِ ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾبظی اظ ) 88646332: ، زثیطذبًِ هطوعی  88878045: زثیطذبًِ ٍظاضتی : زٍضًگبض 

 

 

ثؿوِ تؼبلی  

عادی : فوریت 

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها 

ثب ؾالم ؛ 

ُ حطفِ ثب ػٌبیت ثِ ضطٍضت وؿت اعالػبت ػلوی ، وبضثطزی ٍ حطفِ ای ٍ افعایف ویفی ؾغح زاًف ٍ آگبّی ّبی فٌی هتمبضیبى ٍضٍز ة             

عناویه و سرفصل های ورود به حرفه رشته های معماری و  ، ثسیٌَؾیلِزض صالحیت ارطا  3ثطای زضیبفت پطٍاًِ اقتغبل ثِ وبض هٌْسؾی پبیِ 

ثِ اًضوبم ضاٌّوبی هطاحل ارطائی آى هصَة ًْویي رلؿِ وبضگطٍُ آهَظـ ٍ تطٍیذ همطضات هلی ؾبذتوبى وِ ثب حضَض ًوبیٌسگبى هحتطم  عمران

. قطح پیَؾت رْت ارطای وبهل هفبز آى اثالؽ هی گطزز . ٍضای هطوعی ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾی ؾبذتوبى ثطگعاض گطزیس ـ

ؾبل هی ثبقس ٍ هتمبضیبى هی تَاًٌس زض ّط ظهبًی پؽ  5اظ تبضید ثطگعاضی زٍضُ حساوخط ثِ هست تَضیح ایٌىِ هْلت اػتجبض ایي زٍضُ آهَظقی            

ثب هؼطفی ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾی ؾبذتوبى اؾتبى ، لجل یب ثؼس اظ قعوت ٍ یب هَفمیت زض آظهَى ّبی ٍضٍز ثِ حطفِ هٌْسؾی زض ایي  اظ فطاغت اظ تحصیل

اظ تبضید اثالؽ ایي ثركٌبهِ ، صسٍض پطٍاًِ اقتغبل ثِ وبض هٌْسؾی صالحیت ارطا زض ضقتِ ّبی هؼوبضی ٍ ػوطاى هٌَط ثِ اضائِ . زٍضُ قطوت ًوبیٌس 

. ًبهِ زاضای اػتجبض ایي زٍضُ آهَظقی ذَاّس ثَز گَاّی 

 

  

غالمرضا هوائی                                                                                                                     

مدیرکل مقررات ملی ساختمان 

 

 

: ضًٍَقت ثِ 

ى اؾتبًْب رْت السام الظم  ضٍؾبی هحتطم ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾی ؾبذتوب

 1/11/1393: تبضید 

 420/57603: قوبضُ 

 :پیَؾت 
روَْضی اؾالهی ایطاى 

 اه و شهرسازیوزارت ر



 

بسمه تعالی 

 

( ورود به حرفه)مراحل اجرایی دوره کار آموزی صالحیت اجرا 

 

عجك زؾتَضالؼول صسٍض پطٍاًِ اقتغبل ( ٍضٍز ثِ حطفِ)قطایظ تؼییي صالحیت هسضؾبى زٍضُ وبضآهَظی صالحیت ارطا  .1

ُ پطٍاًِ اقتغبل ثِ وبض هٌْسؾی ٍ ّوچٌیي هفبز ًبهِ ثِ وبض آهَظـ هَضَع قیَُ ًبهِ ارطایی ًحَُ توسیس ٍ اضتمبء پبی

 .تؼییي هی گطزز  21/3/93هَضخ  420/13738قوبضُ 

زض پكت پطٍاًِ هسضؾبى ثِ قطح ( ٍضٍز ثِ حطفِ)چگًَگی حجت صالحیت آهَظـ زٍضُ وبضآهَظی صالحیت ارطا  .2

زیسُ قسُ اؾت ( 811)لبلت یه وس ؾبػت زٍضُ صالحیت فَق زض  76رسٍل پیَؾت هی ثبقس ثب تَرِ ثِ ایي وِ ولیِ 

 .لصا ایي زٍضُ عجك رسٍل هصوَض تمؿین ثٌسی ٍ زض پكت پطٍاًِ هسضؾبى زضد هی قَز 

: ًىبت هْن 

  ثبظزیس  5ثطای ّط قطوت وٌٌسُ . قسُ اؾت تؼساز ثبظزیسّبی ػولی ثب تَرِ ثِ پیف ثیٌی وِ زض ؾطفصل زٍضُ ّب لحبػ

 .العاهی اؾت 

 (ّوبٌّگی ّبی الظم اظ لجیل ایبة ٍ شّبة ، پصیطایی ٍ ثیوِ ٍ)ثب هزطی آهَظقی هی ثبقس  هؿئَلیت ثبظزیس ّبی ػولی... 

  ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾی ؾبذتوبى اؾتبى زض رْت تؿطیغ زض اًزبم ثبظزیس ّبی ػولی ثبیس ّوىبضی ّبی الظم اظ لجیل هؼطفی

 .اظ پطٍغُ ّب ضا ثِ ػول آٍضز پطٍغُ ّبی ؾبذتوبًی ، ثبظضؾی الظم ّوطاُ ثب قطوت وٌٌسگبى زض ثبظزیس 

  قیَُ ًبهِ ارطایی ًحَُ توسیس ٍ اضتمبء پبیِ پطٍاًِ اقتغبل  86پیكٌْبز هیعاى قْطیِ ایي زٍضُ ٍ ثبظزیسّبی ػولی عجك ثٌس

. ثِ وبض هٌْسؾی هی ثبقس 

 

 

 



ًبم زٍضُ ضزیف 
هست 

زٍضُ 
صالحیت ارطا وس زٍضُ ضقتِ هسضؾبى زٍضُ 

1 

ػوطاى ٍ هؼوبضی ؾبػت  12ًىبض آقٌبیی ثب قطح ٍظبیف پیوب

1-811 
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زض 
 .

هؿبئل اٍلیِ وبضگبّی ٍ ًىبت 

ارطایی 
ػوطاى ٍهؼوبضی ؾبػت  4

2 

ًىبت ارطایی زض ترطیت ثٌبّبی 

.... فطؾَزُ ٍ 
ػوطاى ٍ هؼوبضی ؾبػت  8

2-811 

اضی ػوطاى ٍ هؼنؾبػت  8ًىبت ارطایی پی ّبی ؾغحی 

3 

ػوطاى ٍهؼوبضی ؾبػت  8( 1)ًىبت ارطایی ؾبظُ ّبی فَالزی 

ًىبت ارطایی ؾبظُ ّبی ثتي هؿلح  3-811

(1 )
ػوطاى ٍػوبضی ؾبػت  8

4 

هصبلح ؾبذتوبًی ٍ اؾتبًساضزّبی 

هطثَعِ  
هؼوبضی ؾبػت  4

4-811 
ًىبت ارطایی ؾبظُ هصبلح ثٌبیی ، 

... زیَاض چیٌی ، 
هؼوبضی ؾبػت  8

5 
ًىبت ارطایی تبؾیؿبت ثطلی 

( 1)ؾبذتوبى 
 811-5تبؾیؿبت ثطلی ؾبػت  8

6 
ًىبت ارطایی تبؾیؿبت هىبًیىی 

( 1)ؾبذتوبى 
 811-6تبؾیؿبت هىبًیىی ؾبػت  8

 

 

 

 

 

 

 



(  3ٍضٍز ثِ حطفِ پبیِ ) ػٌبٍیي ٍ ؾطفصل ّبی زٍضُ وبضآهَظی صالحیت ارطا 

ضقتِ ػوطاى ٍ هؼوبضی 
صالحیت ارطا 

 3پبیِ 

: هبضُ زٍضُ ـ

811 

آقٌبیی ثب قطح ٍظبیف پیوبًىبض ضزیف 
 12:هست

( ؾبػت)

 ٍ هؿئَلیت ّبی پیوبًىبض قطح ٍظبیف آقٌبیی ثب  1

2 
اصَل ًگبضـ فٌی ، ضٍـ ّبی وٌتطل ٍ ًحَُ ّوبٌّگی زض ارطای پطٍغُ ٍ اضتجبط ثیي ػَاهل 

ارطایی 
 

 آًْب  آقٌبیی ثب اًَاع لطاضزازّب ٍ قطایظ ػوَهی ٍ ذصَصی 3

 هطتجظ ثب ٍظبیف ٍ هؿئَلیت ّبی پیوبًىبض آقٌبیی ثب لَاًیي ٍ ضَاثظ حمَلی  4

 آقٌبیی ثب صٌؼت ثیوِ زض ؾبذتوبى   5

 (  HSE) ایوٌی ٍ حفبظت وبض زض حیي ارطا  6

 اذالق هٌْسؾی  7

هصبلح ؾبذتوبًی ٍ اؾتبًساضزّبی هطثَعِ ضزیف 
 4: هست 

( ؾبػت)

 ّبی ؾبذتوبًی  اصَل هصبلح ٍ فطآٍضزُ 1

 هصبلح ضایذ ؾبذتوبًی  2

 ... ٍ  FRPهصبلح ًَیي ؾبذتوبًی قبهل الیبف پلیوطی ، الیبف فلعی ،  3

 اًَاع ثتي قبهل ثتي ّبی ضایذ ٍ ثتي ّبی ثب همبٍهت ثبال  4

 اًَاع الوبى ّبی فَالزی ثب همبعغ هتفبٍت ٍ همبٍهت ّبی هرتلف  5

 ء غیط ؾبظُ ای  اًَاع هصبلح ضایذ ٍ ًَیي ارعا 6

 اًَاع ػبیك ّب ٍ قیَُ ّبی ػبیك وبضی  7

هؿبیل اٍلیِ وبضگبّی ٍ ًىبت ارطایی ضزیف 
 4: هست 

( ؾبػت)

 ًحَُ تزْیع وبضگبُ  1

 گًَیب وطزى ، پیبزُ وطزى ًمكِ ٍ ًمبط ًكبًِ ٍ هجساء ، ذظ گًَیب ثب ذظ هجٌب ، تؼییي حسٍز اضثؼِ  2



( ؾبیت ٍ تحَیل ظهیي  ُ ّب ، وٌتطل ًمف)ًمكِ ّبی ارطایی  ظهیي ٍ تغبثك ثب هساضن هبلىیت ٍ

 وٌتطل ًمكِ ّب ثب یىسیگط ٍوٌتطل ًمكِ ّب ٍ هساضن ارطائی پطٍغُ  3

 ( قبهل لٌبت ، ًْطّب ، ضٍزذبًِ ، ثبؽ ٍ غیطُ)ضػبیت حطین ّبی عجیؼی ، هصٌَػی ٍ ظیؿت هحیغی  4

 ی تحَیل وٌتطل ٍ ًگْساضی هصبلح ٍ اصَل اًجبضزاض 5

 ثبظزیس ػولی  6

ضزیف 
ًىبت ارطایی زض ترطیت ثٌبّبی فطؾَزُ ٍ آقٌبیی ثب هىبًیه ذبن ٍ ضٍقْبی هتساٍل 

( 1)گَزثطزاضی ٍ ًحَُ ارطای ؾبظُ ًگْجبى 

 8: هست 

( ؾبػت)

 ًحَُ ترطیت ثٌبّبی فطؾَزُ ٍ ًىبت ارطایی ٍ ایوٌی هطتجظ  1

 یه  آقٌبیی ثب ثیؿتط ٍ هىبًیه ذبن ٍ قطایظ غئَتىي 2

3 
تؼطیف گَزثطزاضی ، قٌبذت هَضَع ٍ ذغطات ٍ تجؼبت احتوبلی ًبقی اظ گَزثطزاضی غیطاصَلی 

، ضَاثظ ایوٌی ٍ حمَلی هطتجظ ثب آى 
 

 ثطضؾی ػلل تغیط قىل ّبی زیَاضُ ٍ وف گَز ٍ ایوٌی ؾبذتوبى ّبی هزبٍض  4

 قسُ  حبزثهطٍضی ثطضیعـ ّبی ؾبذتوبًی ٍ گَز  5

6 
ارطای ؾبظُ ًگْجبى ثب قوغ ضیعی  لجیلضٍقْبی هرتلف پبیساض ؾبظی گَز اظ  آقٌبیی ثب ارطای

یب وَثیسى ، ثِ عطیك رطیبًی ، هْبض هتمبثل ، زٍذت ثِ پكت هَلت ٍ زائن زضرب 
 

 هحبفظت زض ثطاثط ضعَثت  7

 ثبظزیس ػولی  8

ًىبت ارطایی پی ّبی ؾغحی ضزیف 
 8: هست 

( ؾبػت)

 ٍ ثتي هىط ظیط قبلَزُ ٍ اوؽ ثٌسی ًىبت ارطایی وف گَزثطزاضی  1

 ضَاثظ ٍ ًحَُ ارطای لبلت ثٌسی قبلَزُ  2

 ضَاثظ ٍ ًحَُ ارطای آضهبتَضگصاضی زض پی ّب  3

 ضَاثظ ٍ ًحَُ ارطای آضهبتَضّبی اًتظبض ؾبظُ ثتٌی ٍ ثَلت ّبی وف ؾتَى ؾبظُ فَالزی  4

 ؾیؿبت احتوبلی هَرَز زض پی  ًىبت ٍیػُ زض ارطای پی ّبی قیت زاض ، چبلِ آؾبًؿَض ٍ تب 5

6 
ًحَُ ضیرتي ثتي ، هحل ّبی هزبظ لغغ ثتي ٍ ًحَُ تطاظ : ضَاثظ ٍ ًحَُ ارطای ثتي ضیعی قبهل 

وطزى ضٍی ثتي 
 

 ثبظزیس ػولی  7



( ؾبػت) 8: هست ( 1)ًىبت ارطایی ؾبظُ ّبی فَالزی ضزیف 

 ًحَُ گطٍت ضیعی زض ظیط وف ؾتَى ّب  1

 ًحَُ ارطای وف ؾتَى ّب ٍ ارطای ولیس ثطقی زض وف ؾتَى ّب  2

 اًَاع رَـ ّب ، آظهبیف ّب ٍ ثبظضؾی آًْب  3

 ًحَُ ضًگ آهیعی ٍ وٌتطل ضربهت ضًگ ّب  4

 ًحَُ ارطای اتصبالت رَقی ٍ پیچی  5

 ًحَُ ارطای ٍصلِ ؾتَى ّب ٍ تیطّب  6

 ًحَُ ارطای تیط ، ؾتَى ، هْبضثٌس ٍ پلِ فلعی  7

 ًحَُ وٌتطل ضٍازاضی ّب  8

 قٌبذت ضٍـ ّبی ارطایی وبضگبّی قٌبذت صٌؼتی ٍ وبضگبّی  9

 ثبظزیس ػولی  10

( ؾبػت) 8: هست ( 1)ًىبت ارطایی ؾبظُ ّبی ثتي هؿلح ضزیف 

 هجبًی عطح اذتالط ثتي ٍ ضٍـ ّبی ًگِ زاضی ٍ ػَل آٍضی ثتي  1

 یطّب ضَاثظ ٍ ًحَُ ارطای آضهبتَضگصاضی عَلی زض ت 2

 ضَاثظ ٍ ًحَُ ارطای آضهبتَضگصاضی عَلی زض ؾتَى ّب  3

 ضَاثظ ٍ ًحَُ ارطای آضهبتَضگصاضی عَلی زض زیَاضّب  4

 ضَاثظ ٍ ًحَُ ارطای آضهبتَضگصاضی ػطضی زض تیطّب  5

 ضَاثظ ٍ ًحَُ ارطای آضهبتَضگصاضی ػطضی زض ؾتَى ّب  6

 یَاضّب ضَاثظ ٍ ًحَُ ارطای آضهبتَضگصاضی ػطضی زض ز 7

 ضَاثظ ٍ ًحَُ ارطای آضهبتَضگصاضی زض اتصبالت  8

 ضَاثظ ٍ ًحَُ ثتي ضیعی زض تیط،ؾتَى ٍ زیَاض ٍ ًحَُ ارطای زضظ اتمغبع  9

 هجبًی وبضائی ٍ پبیبیی ثتي  10

 آظهبیف ّبی ثتي ٍ آضهبتَض ّب  11

 ًحَُ ارطای پلِ ثتٌی ٍ ؾغَح قیت زاض  12

 ثبظزیس ػولی  13



 

ؾبظُ ّبی هصبلح ثٌبیی ، چیٌی ، ؾمف ، ًبظن وبضی ٍ ًوبؾبظی ت ارطایی ًىبضزیف 
 8: هست 

( ؾبػت)

 ًحَُ تْیِ اًَاع هالت ٍ ًگِ زاضی ٍ ارطای آًْب  1

 پی وٌی ، وطؾی چیٌی ٍ زیَاض چیٌی ثب اًَاع آرط ٍ ثلَن  2

3 
اضتفبع یه یب  اًَاع ًوبّبی ذكه ؾٌگی ، ؾطاهیىی ، چَثی ، هحصَالت تطویجی ، پطزُ ای ثِ

چٌس عجمِ 
 

 تؼویط ٍ ًگِ زاضی ًوبّبی ذكه ، ًَضپطزاظی ًوبّبی ذكه ٍ ًصت تبثلَ  4

 ارطای ًوبّبی زٍرساضُ َّقوٌس  5

6 
ارطای ًبظن وبضی زیَاض ثب زضربت هرتلف همبٍهت زض همبثل حطیك زض فضبّبی ػوَهی ، 

ذصَصی یب وبضثطی ّبی هرتلف 
 

 زض همبثل حطیك  ارطای ًبظن وبضی وف ٍ ؾمف 7

 ارطای ًؼل زضگبُ ٍ پٌزطُ ّب ٍ اًَاع زضّب  8

 اًَاع وف ؾبظی ٍ قیَُ ارطای قیت ثٌسی ثبم ٍ ارطای قیطٍاًی  9

 اًَاع ؾمف ّبی وبشة ٍ ارطای آًْب  10

 اًَاع وف ّبی وبشة ٍ ارطای آًْب  11

 آقٌبیی ثب ؾیؿتن ّبی ػبیك ّبی ضعَثتی ٍ حطاضتی  12

 همطضات هلی ؾبذتوبى  19ضَاثظ ٍ ًحَُ ارطای هَضَػبت هطتجظ ثب هجحج  آقٌبیی ثب 13

 ثبظزیس ػولی  14

 

 

 

 

 

 



( 1)ًىبت ارطایی تبؾیؿبت ثطلی ؾبذتوبى ضزیف 
 8 :هست

( ؾبػت)

 ؾین وكی ، لَلِ گصاضی ٍ تزْیعات هطثَعِ  1

 ًصت وٌٌسُ ٍ پطیع  2

 ًصت تزْیعات ضٍقٌبیی  3

 ارطای چبُ اضت  4

 تن اػالم حطیك ؾیؽ 5

 ًصت تزْیعات هربثطاتی ٍ آًتي هطوعی  6

7 
تطاًؿفَضهبتَض تَظیغ ، پالن ذَاًی تطاًؿفَضهبتَض ، اًَاع وبثل ّبی فكبض : تزْیعات تَظیغ قبهل 

ضؼیف ٍ فكبض هتَؾظ 

 

 ضٍقْبی وبثل وكی   8

 ثطاثط حطیك اًَاع آؾبًؿَض ، العاهبت ٍ آهبزُ ؾبظی هحل ، حفبظت زض : آؾبًؿَض قبهل  9

 همطضات هلی ؾبذتوبى زض هَضز تبؾیؿبت ثطلی  19ضَاثظ ٍ ًىبت ارطایی هجحج  10

 ؾین وكی ، لَلِ گصاضی ٍ تزْیعات هطثَعِ  11

 تبثلَّبی ثطق ٍ تزْیعات هطثَعِ  12

 ربًوبیی وٌتَض ٍ تبثلَ ثطق  13

 اًَاع وبثل ، ضٍقْبی وبثل وكی ٍ تزْیعات هطثَعِ  14
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( 1)ًىبت ارطایی تبؾیؿبت هىبًیىی ؾبذتوبى ضزیف 
 8 :هست

( ؾبػت)

1 
ثی ،اًَاع وَلط گبظی ، في وَیل ٍ هؼطفی ؾیؿتن ّبی هتساٍل زض ایطاى قبهل ضازیبتَض ، وَلط آ

َّاؾبظ 
 

 هؼطفی ارعای هَتَضذبًِ قبهل زیگ ، چیلط ، هٌجغ آة گطم ، ًصت قیط وَالًَض ٍ هٌجغ اًجؿبط    2

 ضَاثظ ٍ ًىبت ارطایی زٍز وف   3

 هؼطفی ارعای قجىِ تَظیغ آة هصطفی قبهل وٌتَض ، هٌبثغ آة ٍ پَؾتط پوپ  4

 لَلِ فبضالة ، ًٍت ، چبُ رصثی ٍ ؾپتیه تبًه : هؼطفی ارعای قجىِ روغ آٍضی فبضالة قبهل  5

 ضیٌىلط ؾپٍ تط ٍ ا ذكهضایعضّبی رؼجِ آتف ًكبًی ، : هؼطفی ارعای ؾیؿتن اعفبء حطیك قبهل  6

 هؼطفی ارطای قجىِ گبظ ضؾبًی قبهل ضگالتَض ، وٌتَض ٍ هصطف وٌٌسُ ّب  7

8 
اظ رولِ لَلِ وكی آة ٍ )ًىبت ارطایی ٍ ّوبٌّگی تبؾیؿبت هىبًیىی  ثطلی ثب هؼوبضی ٍ ؾبظُ 

( فبضالة ، وبًبل وكی ، زٍزوف ٍ غیطُ 
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