
 

 27/8/88هَرخ 43686/420هَضَع ضيَُ ًاهِ 

 دفتر امور مقررات ملّی ساختمان

 8888آذرماه 

  

 تسوِ تؼالي

ٍ تِ  27/8/88هَرخ  43686/420/400ًاهِ اجزائي ًحَُ توسيس ٍ ارتماء پايِ پزٍاًِ اضتغال تِ وار هٌْسسي تِ ضوارُ  پيزٍ اتالؽ ضيَُ

 گززز. وار آهَسش تِ ضزح سيز اتالؽ هي ًاهِ هذوَر، ايي زستَرالؼول جْت صسٍر پزٍاًِ اضتغال تِ ضيَُ 8-5استٌاز تٌس 

 تعاريف -8ماده  

 لاًَى ًظام هٌْسسي ٍ وٌتزل ساذتواى  «:قاوون»

  27/8/88هَرخ  43686ًاهِ توسيس ٍ ارتماء پايِ پزٍاًِ اضتغال تِ وار هٌْسسي تِ ضوارُ  ضيَُ «:وامه شيوه»

 زفتز اهَر همزرات هلّي ساذتواى ٍسارت هسىي ٍ ضْزساسي  «:دفتر»

 ساسهاى هسىي ٍ ضْزساسي استاى «:سازمان مسكه استان»

 ضَراي هزوشي ساسهاى ًظام هٌْسسي ساذتواى «:شوراي مركسي»

 ساسهاى ًظام هٌْسسي ساذتواى استاى  «:ان وظام استانسازم»

اي هٌْسسي ساذتواى استاى وِ تَسظ ساسهاى ًظام هٌْسسي ساذتواى استاى  وويتِ آهَسش حزفِ«:  كميته آموزش استان»

 تطىيل هيگززز.

ّاي آهَسضي را  ، هجَس تزگشاري زٍرُ«ساسهاى ًظام استاى»اي هٌْسسي ساذتواى وِ اس  هجزي آهَسش حزفِ «:مجري آموزش»

 ًوايس. زريافت هي

را اس ساسهاى هسىي ٍ ضْزساسي استاى « پزٍاًِ آهَسش»اي هٌْسسي ساذتواى وِ  ّاي آهَسش حزفِ هسرس زٍرُ «:مدرس»

 ًوايس. زريافت هي

ّاي هَضَع لاًَى وِ اس عزيك ساسهاى  اي هٌْسسي زر رضتِ وار زر سهيٌِ آهَسش حزفِ تغال تِپزٍاًِ اض «:پرواوه آموزش»

 هسىي ٍ ضْزساسي استاى صازر هيگززز.

 ّاي آهَسضي ًَآهَسي يا تاسآهَسي هٌْسسي ساذتواى زٍرُ«: دوره»



 

  

هٌْسسي حسالل پايِ زٍ اصلي ٍ هسرن وار  ضرص حميمي است وِ زاراي پزٍاًِ اضتغال تِ« ّا زٍرُ»هتماضي تسريس زر  -2ماده

سال ساتمِ آهَسش زاًطگاّي ٍ يا  5ّاي اصلي ٍ هزتثظ ساذتواى ٍ تا حسالل  تحصيلي حسالل وارضٌاسي ارضس زر يىي اس رضتِ

ار ّاي هٌْسسي هزتَعِ تَسظ وويتِ آهَسش استاى هَرز تأييس لز اي هٌْسسي تَزُ ٍ تَاًائي ػلوي ٍ تجزتي اٍ زر حَسُ رضتِ حزفِ

 گزفتِ تاضس.

رضتِ اصلي( صالحيت تسريس آًْا را زارًس، 7ّاي زيگز )تجش  زر هَرز تزذي اس ػٌاٍيي ٍ زرٍس وِ هترصصيي رضتِ -تثصزُ

ًظيز جَضىاري، آساًسَر ٍ اهثال آًْا، هسرس وسي است وِ زاراي هسرن تحصيلي ليساًس ٍ تاالتز تَزُ ٍ تِ پيطٌْاز ساسهاى 

 ز تأييس زفتز لزار گيزز.ًظام هٌْسسي ساذتواى هَر

  

 اهتياس هغاتك تا اهتياسات اػالم ضسُ زر سيز را وسة ًوايس. 85ّا تايس حسالل  هتماضي تسريس زر زٍرُ -3هازُ

 هسرن تحصيلي 3-1

 اهتياس هزتَعِ آذزيي هسرن تحصيلي

 اهتياس 55 ارضس وارضٌاسي

 اهتياس 75 زوتزي

 سابقه تدريس 8-2

 اهتياس 2زر زٍرُ هطاتِ تِ اساء ّز سال تسريس 

 اي ساتمِ وار حزفِ 3-3

 اهتياس 3اي هزتثظ تا هَضَع تسريس  تِ اساء ّز سال ساتمِ وار حزفِ

 سوابق پژوهشی 8-4

 اهتياس 3تا  تأليف ّز ػٌَاى وتاب

 اهتياس 1تا  تزجوِ ّز ػٌَاى وتاب

 اهتياس 2 ( ISIّز همالِ پذيزفتِ ضسُ زر هجالت ػلوي ذارجي)

 اهتياس 1 پذيزفتِ ضسُ زر هجالت ػلوي زاذلي ّز همالِ

 اهتياس 0.5 الوللي ّاي هؼتثز ذارجي يا تيي ّا ٍ ّوايص ّز همالِ زر وٌفزاًس

 اهتياس 0.25 ّاي هؼتثز زاذلي ّا ٍ ّوايص ّز همالِ زر وٌفزاًس

 تواهي تأليفات ٍ هماالت جسٍل فَق تايس تا زٍرُ آهَسضي هَرز تماضا هزتثظ تاضس. تبصره:



 

 شرايط كسب امتياز مربوط به سابقه تدريس: -4ماده 

ّا ٍ هزاوش آهَسش ػالي  ّاي آهَسضي هطاتِ زر زاًطگاُ الف( ارائِ سَاتك تسريس زر هماعغ وارضٌاسي ٍ تاالتز زر سهيٌِ زٍرُ

 ٍلتي ٍ غيزاًتفاػي هَرز تأييس( ٍ زاًطگاُ آساز اسالهي ّاي ز )ضاهل زاًطگاُ

اي زاراي هجَس رسوي اس ٍسارت ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍري  ّاي حزفِ ب( ارائِ سَاتك تسريس زر هؤسسات ذصَصي ٍ اًجوي

 )ايي هؤسسات تايس زر سهاى تسريس فزز هَرز ًظز زاراي هجَس تاضٌس.( 

 اي ابقه كار حرفهشرايط كسب امتياز مربوط به س -5ماده

ريشي ٍ ًظارت راّثززي رياست  تٌسي ضسُ اس عزف هؼاًٍت تزًاهِ الف( اًجام عزاحي هٌْسسي زر زفاتز هٌْسساى هطاٍر رتثِ

 جوَْري

ريشي ٍ  تٌسي ضسُ اس عزف هؼاًٍت تزًاهِ ّاي رتثِ ّاي ػوزاًي اجزا ضسُ تَسظ ضزوت ب( هٌْسس زفتز فٌي يا وارگاُ زر پزٍصُ

 ززي رياست جوَْريًظارت راّث

وار  ج( ارائِ ذسهات هحاسثات، اجزا يا ًظارت زر ساذت ٍ ساسّاي ضْزي )تِ صَرت آساز يا تا استفازُ اس پزٍاًِ اضتغال تِ

 ّاي ػوزاًي زر زستگاّْاي زٍلتي  هٌْسسي( ٍ يا هسيزيت پزٍصُ

  

 اي شرايط احراز سابقه كار حرفه -6ماده

ريشي ٍ  تٌسي ضسُ اس عزف هؼاًٍت تزًاهِ ي اس ضزوتْاي هٌْسسيي هطاٍر يا پيواًىار رتثِالف( زر صَرتيىِ ساتمِ وار زر يى

ًظارت راّثززي رياست جوَْري تاضس تايس ًام پزٍصُ، هحل، تاريد ٍ هست اًجام وار ّوزاُ تا گَاّي يا هسروي زال تز تطريص 

 ام وار هزتَعِ ارائِ گززز.صالحيت ضزوت يا هؤسسِ هَرز ًظز ٍ گَاّي لاتل لثَل تيوِ زر هست اًج

ب( گَاّي هىتَب اس ساسهاًْا ٍ زستگاّْا ٍ ًْازّاي زٍلتي، تا ليس سوت، هحل، تاريد ٍ هست اًجام وار تزاي وار زر 

 زستگاّْاي زٍلتي 

پزٍاًِ ج( ارائِ هسارن هؼتثز هثٌي تز اًجام عزاحي، هحاسثات، اجزا ٍ يا ًظارت ساذتواًْاي ضْزي تِ صَرت آساز يا اس عزيك 

 ّا وار هٌْسسي ٍ هَفميت زر هصاحثة حضَري هزتَط تِ آى پزٍصُ اضتغال تِ

 تثصزُ: سَاتك اجزائي تايس هزتثظ تا هَضَع تسريس هَرز تماضا تاضس.

  

ساسهاى »تا تزرسي هسارن ارائِ ضسُ ًسثت تِ صالحيت هتماضي اظْار ًظز ًوَزُ ٍ ًتيجِ را تِ «  وويتِ آهَسش استاى» -7ماده

 ٍ هتماضي اػالم ذَاّس ًوَز.« استاى ًظام



 

جْت صسٍر پزٍاًِ اضتغال تِ وار آهَسش هؼزفي ذَاٌّس ضس. يه ًسرِ « ساسهاى هسىي استاى»ضسگاى ًْائي تِ  پذيزفتِ -8ماده 

 ًيش ارسال گززز.« زفتز»اس هىاتثات تايس تزاي 

  

اػضاي ّيأت ػلوي زاًطگاّْا )زاراي پزٍاًِ اضتغال تِ  وويتِ آهَسش استاى تسْيالت السم را تزاي صسٍر پزٍاًِ آهَسش -9ماده

 ّاي اصلي ٍ هزتثظ ساذتواى( فزاّن ذَاّس آٍرز. وار هٌْسسي حسالل پايِ زٍ اصلي ٍ ساتمِ تسريس زر يىي اس رضتِ

  

َز را، ّوزاُ تا تَاًٌس زرذَاست ذ اػتزاض زاضتِ تاضٌس هي« وويتِ آهَسش استاى»افزازي وِ تِ ًتيجِ ارسياتي ذَز زر  -81ماده

 ارسال ًوايٌس.« ساسهاى هسىي استاى»ارائِ هسارن السم تزاي تزرسي ٍ اػالم ًظز تِ 

  

 تَاًس تزاي حساوثز سِ زٍرُ زرذَاست صالحيت ًوايس. ّز ضرص حميمي ٍاجس ضزايظ حسة هَرز هي -88ماده

  

 اًِ اضتغال تِ وار آًاى زرج ذَاّس ضس.صالحيت آهَسش هتماضياًي وِ صالحيت آًاى تاييس ضسُ، زر پطت پزٍ -82ماده

  

 تَاًٌس زر وليِ استاًْاي وطَر فؼاليت ًوايٌس. سزاسزي تَزُ ٍ هسرساى هذوَر هي« پزٍاًِ آهَسش» -88ماده

تثصزُ: هتماضياًي وِ زرذَاست تسريس زر استاًي غيز اس استاى هحل اذذ صالحيت آهَسش ذَز را زاضتِ تاضٌس تايس تأييسيِ 

 آهَسش استاى همصس را ًيش اذذ ًوايس.وويتِ 

  

ّاي لاًًَي ٍسارت هسىي ٍ ضْزساسي  ّا ٍ اعالػيِ اًس تايس تِ اتالغيِ زريافت ًوَزُ« پزٍاًِ آهَسش»وليِ هسرساًي وِ  -84ماده

ا اساساً اتغال آًاى حسة هَرز فالس اػتثار ضٌاذتِ ضسُ ٍ يا اػتثار آى هؼلك ٍ ي« پزٍاًِ آهَسش»تَجِ ًوايٌس. زر غيزايٌصَرت 

 گززز. هي

  

 تاضس. هست اػتثار پزٍاًِ آهَسش سِ سال تَزُ ٍ توسيس آى زر صَرت اتماء ضزايظ اػالم ضسُ تالهاًغ هي -85ماده

  

فؼاليت « هجزي آهَسش»تَاًس رأساً ًسثت تِ تزگشاري زٍرُ السام ًوايٌس ٍ تايس زر چْارچَب فؼاليتْاي  ًوي« هسرس» -86ماده

 ًوايٌس.


