
  راه و ساختمان و نقشه برداری)      6از گــروه                  برنامه ريزی شهری         رشته: جدول صالحيت هاي
) 

 رديف
 

كد 
 صالحيت 

 پيــش نياز  شرح صالحيت عنوان صالحيت 
سوابق تجربي مورد 

 نياز 

 سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق(

 آزمـون دوره كارورزي  دوره آموزشي

1 1-1 
وضعیت   تشریح  و  تعیین 

 )تأمین دلیل(.
 

    صالحیت اولیه - 

2 1-2 
کاربری   تطبیق  و  تشخیص 
مقررات  با  شهری  اراضی 

 ناظر بر آن. 
    هیاول تیصالح  

3 1-3 

های   طرح  انطباق  بررسی 
افراز   و  اراضی  تفکیک 

و  شهری   ضوابط  با 
 مقررات شهرسازی.

    هیاول تیصالح  

4 1-4 

انطباق   هبررسی  ای  طرح 
ساختمانها   افراز  و  تفکیک 
مقررات  و  ضوابط  با 

 شهرسازی

    هیاول تیصالح  

5 1-5 
کاربر  یبررس   ی انطباق 
طرح   یشهر  ی اراض با 

 ی.توسعه شهر یها
    هیاول تیصالح  

 
6 

 
1-6 

شهر  یبررس   ی انطباق 
و   ضوابط  با  ها  ساختمان 

 یمقررات شهرساز

قب اشغال،   زانیم  لیاز  سطح  تراکم، 
طبقا ساتعداد  و  مشخصات   ریت 

    هیاول تیصالح  ساختمان

 

 مرتضی محمدخان  

 رئيس شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري    
3از   1صفحه
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) 

 رديف
 

 پيــش نياز ت شرح صالحي عنوان صالحيت  كد صالحيت 
سوابق تجربي  

 مورد نياز 

 سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق( 

 دوره آموزشي
دوره 

 كارورزي
 آزمـون 

7 1-7 

خسارات  میزان  بررسی 
ساختمان   اجرای  از  ناشی 
و   ضوابط  با  مغایر  های 
به   شهرسازی  مقررات 

 امالک پیرامون آن ها. 

و   از قبیل مشرفیت، سایه اندازی، دید و منظر، بر
داشتن   کف، تراکم و ... 

صالحیت 
 6ردیف

    

8 1-8 
بررسی سوابق کسبی و نحوه  

 استفاده از ساختمان ها. 
داشتن   

 تیصالح
 6فیرد

    

9 1-9 

میزان  انطباق  بررسی 
و   افراز  تفکیک،  عوارض 
اراضی   کاربری  تغییر 
با   ها  ساختمان  و  شهری 
و  مقررات  و  قوانین 

 مصوبات مربوطه.

ور پروانه، گواهی پایان کار از قبیل عوارض صد
حق  مرغوبیت،  حق  افزوده،  ارزش  ساختمان، 
 مشرفیت، پذیره، تبدیل یک واحد به چند واحد و ... 

داشتن  
صالحیت 

های   و  3ردیف 
 6و 5و 4

    

10 1-10 

در   اظهارنظر  و  بررسی 
مورد روند تهیه و انطباق و 
و   ها  برنامه  تصویب 
و  شهری  توسعه  طرحهای 
شهرسازی با شرح خدمات و 
و  مقررات  و  قوانین 
عالی   شورای  مصوبات 
ایران  معماری  و  شهرسازی 

 و برآورد هزینه آنها

طرح   شهری،  تفصیلی  و  جامع  های  طرح  شامل 
های   طرح  روستائی،  و  شهری  هادی  های 

پایه،    -ساختاری تفصیلی  های  طرح  راهبردی، 
بهسازی،   های  طرح  موضوعی،  و  موضعی 

شهری، بازسازی  نوسازی،   های  بافت  مرمت  و 
در   جدید  های  توسعه  سازی  آماده  های  طرح 
فضای شهری،   ویژه، طراحی  های  شهرها، طرح 

)مسکونی، ها  شهرک  های  صنعتی،    طرح 

جدید،  شهرهای  و  ها(  شهرک  سایر  و  توریستی 

شهرستان  ط )جامع(  عمران  و  توسعه  های  رح 

)ناحیه ای(، طرح های مجموعه های شهری، طرح  

روستائی،   های  سکونتگاه  و  فضا  ساماندهی  های 

آمایش   طرح  ای،  منطقه  و  ملی  کالبدی  طرح 

 و ... نمیسرز

داشتن  
صالحیت 

 9ردیف 

سال سابقه   5
کار در مشاغل  

مربوط به  
مدیریت  

شهرسازی، 
مهندسین  

مشاور 
از و یا شهرس

تدریس دروس 
شهرسازی در  

دانشگاه و 
موسسات  

 آموزش عالی 

 
ماه   6

 کارورزی
 

 مرتضی محمدخان  

 يس شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري   رئ 
 3از   2صفحه
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 سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق( سوابق تجربي   پيــش نياز شرح صالحيت  عنوان صالحيت  كد صالحيت  رديف



 مورد نياز  
 دوره آموزشي

دوره 
 كارورزي

 آزمـون 

11 1-11 
در  نظر  اظهار  و  بررسی 
های   طرح  اسناد  خصوص 

 توسعه شهری.

شبکه   اراضی،  از  استفاده  نقشه  قبیل  از 
قانونی محدوده  شهرها،  ارتباطی،  حریم   و 

 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی و ... 

صالحیت  داشتن 
 10ردیف 

    

12 1-12 
در  نظر  اظهار  و  بررسی 
انواع   یابی  مکان  خصوص 

 خدمات و فضاهای شهری 

 
صالح  تیداشتن 

 10 فیرد
    

13 1-13 

بین  اختالف  به  رسیدگی 
کارفرمایان، مهندسان مشاور  
کننده  تهیه  پیمانکاران    و 

و  شهری  توسعه  طرحهای 
 شهرسازی

 
صالح  تیداشتن 

و    10های    فیرد
 12و 11

    

 
 مرتضی محمدخان  

 رئيس شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري     
 3از   3صفحه


