
راه  )     6از گــروه                     مهندسی محيط زیست   رشته:جدول صالحيت هاي 

 ( و ساختمان و نقشه برداری

 رديف 

 

كد  

 صالحيت 
 پيــش نياز شرح صالحيت عنوان صالحيت

سوابق  

تجربي مورد  

 نياز

 (تجربي  سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق

دوره  

 آموزشي
 آزمـون دوره كارورزي

1 1-1 

درباره   اظهارنظر  و   بررسی 

و   آلوده  های  مکان  و  عوامل 

 آالینده های محیط زیست

مورد   در  وضعیت  تشریح  و  منشاء  تعیین 

از   اعم  محیطی  زیست  های  آلودگی  انواع 

خاک،   آلودگی  فاضالب،  و  آب  آلودگی 

آلودگی صوت  آلودگی پسماند،آلودگی هوا، 

 و ... 

مندرج در  شرایط و مقرراتطبق 

 آگهی
    

2 2-1 
 پروژه   تطبیق وضعیت موجود

و   ضوابط  و  قراردادها  با 

 مقررات زیست محیطی

شامل   قراردادها  با  موجود  وضعیت  تطبیق 

پروژه   مدیریت  اجرا،  طراحی،  قراردادهای 

برداری  بهره  و  نگهداری  و  چهارم(  )عامل 

انواع  پایش  و  کنترل  پاالیش،  سیستمهای 

بیولوژیکی  فیزیکی، شیمیایی و  فرآیندهای 

رفع آلودگی های زیست محیطی و ضوابط 

 و مقررات زیست محیطی 

طبق شرایط و مقررات مندرج در 

 آگهی
    

3 3-1 
تعیین   بروز،  علت  تعیین 

خسارت  میزان  و  اثر  شعاع 

 وارده به محیط زیست

آلودگی   انواع  منشاء  شناسایی  شامل 

آلودگی   از  اعم   ( محیطی  زیست  های 

د،  آب و فاضالب، آلودگی خاک و پسمان

و    )... و  صوتی  آلودگی  هوا،  آلودگی 

 تعیین شعاع تأثیر آلودگی ها 

طبق شرایط و مقررات مندرج در 

 آگهی
    

4 4-1 

رسیدگی به صورت کارکرد و  

فرآیندهای   کار  انجام  حسن 

بازیافت،   کنترل،  تصفیه، 

 پایش و دفع انواع آلودگی ها 

حسن  و  کارکرد  صورت  به  رسیدگی 

تصف فرآیندهای  کار  کنترل، انجام  یه، 

بازیافت، پایش و دفع انواع آلودگی های  

و  آب  آلودگی  از  اعم  محیطی  زیست 

پسماند،   و  خاک  آلودگی  فاضالب، 

 آلودگی هوا، آلودگی صوت و .... 

تا   1داشتن صالحیت ردیفهای 

3 

سال سابقه   2

کار تچربی و  

 مفید مرتبط

گذراندن دوره  

 های مصوب

گذراندن دوره  

 مصوب یها

قبولی در  

 آزمون 

 محمدخانمرتضي 

 رئيس شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري 



   1صفحه

 

 ) راه و ساختمان و نقشه برداري (   6از گــروه                     جدول صالحيت هاي رشته: مهندسي محيط زيست

 رديف 

 

كد  

 صالحيت 
 پيــش نياز شرح صالحيت عنوان صالحيت

سوابق تجربي مورد 

 نياز

 (تجربي  وابق مورد نياز)جايگزين سوابقس

دوره  

 آموزشي
 آزمـون دوره كارورزي

5 5-1 

تعیین مقادیر و برآورد هزینه  

نگهداری،   و  اجرایی  های 

تعمیرات  و  برداری  بهره 

 پروژه های زیست محیطی

هزینه  برآورد  و  مقادیر  تعیین  شامل 

و  برداری  بهره  نگهداری،  اجرایی،  های 

انواع زیست   تعمیرات  های  پروژه 

تصفیه،  های  فرآینده  شامل  محیطی 

انواع  دفع  و  پایش  بازیافت،  کنترل، 

از  اعم  محیطی  زیست  های  آلودگی 

آلودگی آب و فاضالب، آلودگی خاک و  

و  صوت  آلودگی  هوا،  آلودگی  پسماند، 

 .... 

داشتن صالحیت ردیف  
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 تچربی و مفید مرتبط
گذراندن دوره  

 مصوب یها

گذراندن دوره  

 مصوب یها

در   یقبول

 آزمون 
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اختالفات   به  رسیدگی 

پیمانکاران،   فیمابین 

پروژه   مدیریت  مشاورین، 

کارفرمایان   و  چهارم(  )عامل 

زیست   های  پروژه  مورد  در 

 محیطی

فیمابین  اختالفات  به  رسیدگی  شامل 

  ( پروژه  مدیریت  مشاورین،  پیمانکاران، 

در   کارفرمایان  و  چهارم(  مورد عامل 

شامل   محیطی  زیست  های  پروژه  انواع 

بازیافت،   کنترل،  تصفیه  فرآیندهای 

زیست  های  آلودگی  انواع  دفع  و  پایش 

فاضالب،   و  آب  آلودگی  از  اعم  محیطی 

هوا،   آلودگی  پسماند،  و  خاک  آلودگی 

  ، یک  رتبه  سه  در   .... و  صوت  آلودگی 

 دو و سه ) به شرح برگ پیوست(

داشتن صالحیت ردیف  
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 تچربی و مفید مرتبط

گذراندن دوره  

 مصوب یها

گذراندن دوره  

 مصوب یها

در   یقبول

 آزمون 

 

 

 مرتضي محمدخان

 رئيس شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري 
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