
اصلی در چهار رشته92شیوه نامه تعیین ظرفیت سال مهندسی 

کلیات و اهداف : ماده یک 

4-3-5و 1–3–5قانون نظام مهندسی و به استناد بندهاي 73ماده 8و 6در راستاي اجراي وظایف هیات مدیره مطابق بندهاي 
به تصویب هیات مدیره 21/12/91ن و در تاریخ تدوی92مهندسی ل همین قانون جهت اجرا در سا33آیین نامه اجرایی ماده 5ماده 

.رسید 

تعاریف : 2ماده 

معانی اصطالحات و مفاهیم به کاررفته در این شیوه نامه در مواردي که در قانون نظام مهندسی و آیین نامه هاي اجرایی آن و 
. در ستون مذبور می باشدمبحث دوم مقررات ملی بکار رفته است، عیناً منطبق بر تعاریف مندرج

تعیین ظرفیت اشتغال اشخاص به تفکیک پایه ، رشته و شهرستان : 3ماده 

تعداد دارندگان صالحیت در رشته ظرفیت مجاز تعیین شده در پروانه افراد ،تعیین ظرفیت اشتغال اشخاص با در نظر گرفتن میزان 
. ر رشته و پایه مطابق جداول شماره یک و دو تعیین می گرددهاي مختلف و میزان ظرفیت منتقل شده به سال آتی در ه

تعیین ظرفیت اشتغال در شهر بندرعباس: جدول شماره یک 3-1

حداکثر تعداد کار پایهرشته
مجاز در سال

حداکثر ظرفیت 
مجاز در سال

حداکثر ظرفیت 
ماهه اول6مجاز در 

معماري

1064003200سه
1096004800دو

10128006400یک
12160008000ارشد

عمران

1064003200سه
1096004800دو

10128006400یک
12160008000ارشد

ک و برق
مکانی

1080004000سه
10120006000دو

10160008000یک
122000010000ارشد



2مهندسین در شهرستانها، تعیین ظرفیت اشتغال در شهرستانهاي استان براساس جدول شماره با توجه به محدودیت تعداد 3-2
.نها لحاظ نمی گرددماهه اول در شهرستا6ین محدودیت مشخص می گردد ، همچن

تعیین ظرفیت اشتغال در شهرستانها بغیر از بندرعباس: 2جدول شماره 

این از صورتیکه در هر رشته قبل در. در کلیه رشته ها حداکثر ظرفیت مجاز در سال اعمال می گردد 1/7/92مورخ : تبصره یک 
. لحاظ می شودت اشتغال کل ساالنه ماهه اول برسد میزان ظرفی6ظرفیت مجاز % 75به ظرفیت اشتغال تاریخ 

شهرستانها بنا به گزارش مسئول نمایندگی و تایید مدیر شهرستانها هر زمان میزان ظرفیت اشتغال استفاده شده در . : تبصره دو
ز ظرفیت موجود در ژ بیش اکارهاي با مترا. استفاده می گردد نباشد ، از ظرفیت مازاد استانپاسخگو ظرفیت آن شهرستان

. شهرستان نیز مشمول این بند می شود

.شخص لحاظ می گردد، بعنوان ظرفیت استفاد ه شده امبدیهی است کلیه کارهاي نظارت در دست اقد: تبصره سه 

ظرفیتی بیش از حداکثر ظرفیت مانده شش ي باکارارجاع اول در صورتیکهماهه6هر شخص حقیقی یا حقوقی در :تبصره چهار 
.داشته باشد صرفاً در یک پروژه می تواند از حداکثر ظرفیت مجاز سال خود استفاده نمایدماهه اول خود 

کثر تعداد کار مجاز در سالحداحداکثر ظرفیت مجاز در سالپایهرشته

معماري

800010سه
1200010دو

1600010یک
2000012ارشد

عمران

800010سه
1200010دو

1600010یک
2000010ارشد

ک و برق
مکانی

960012سه
1440012دو

1920012یک
2400015ارشد



تعریف حوزه فعالیت: 4ماده 

.حوزه فعالیت که مبناي محاسبه ظرفیت جداول یک یا دو می باشد بر اساس محل اقامت شخص تعیین می گردد 

حوزه فعالیت آن دفتر یا شرکت مطابق شرکتها یا مشاورین باید  با،اشخاص حقیقی عضو دفاتر مهندسیفعالیتحوزه1–4
. باشد 

،در حوزه فعالیت نمایندگی نیز می ج از حوزه فعالیت خود داشته باشند شاورین در صورتیکه نمایندگی خارشرکتها یا م2–4
.د ند عضو بپذیرنتوان

. هر شخص در طول یکسال صرفاً یکبار می تواند حوزه فعالیت خود را تغییر دهد–5تبصره 

تفکیک ظرفیت نظارت و طراحی - 5ماده 

8به منظور ارجاع کار نظارت از سوي سازمان موضوع بند . تعیین می گردد 2یا 1سقف ظرفیت مجاز هر شخص مطابق جداول 
کلیه مهندسین داراي پروانه صالحیت نظارت که مایل به انجام نظارت از 1-1–16قانون نظام مهندسی و به استناد بند 15ماده 

.آید در اینحالت تفکیک ظرفیت نظارت و طراحی به شرح بندهاي ذیل صورت می پذیرد می باشند ،نام نویسی به عمل می 

:انجام داده اندافرادي که نام نویسی 5-1

ول شماره یک یا دو تعیین امقادیر جد% 80حداکثر تعداد کار و ظرفیت مجاز شخص معادل : صالحیت فقط نظارت -5-1-1
.می گردد

و در طراحی معادل %80حداکثر تعداد کار و ظرفیت مجاز شخص در نظارت معادل :صالحیت نظارت و طراحی –5-1-2
. مقادیر جداول شماره یک یا دو تعیین می گردد80%

ص معادل ردیف رفیت مجاز شخحداکثر تعداد کار و ظکه صرفاً مایل به انجام نظارت باشند :صالحیت نظارت و طراحی-5-1-3
. ن می گرددتعیی5-1-1

:افرادي که نام نویسی انجام نداده اند5-2

. صفر تعیین می گرددظرفیت مجاز این افراد :صالحیت فقط نظارت-5-2-1

جدول % 100حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شخص صرفا در بخش طراحی معادل :طراحی و نظارتصالحیت -5-2-2
. شماره یک و دو تعیین می گردد

مقادیرجدول شماره % 100حداکثر ظرفیت و تعداد کار شخص صرفا در بخش طراحی معادل :صالحیت فقط طراحی-5-2-3
. یک و دو تعیین می گردد



عضو شرکت ،با اعمال شرایط و بر اساس مجموع ظرفیت اشخاص حقیقیظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی در هر رشته-5-3
. ضرایب فوق الذکر تعیین می گردد

در صورتی که ظرفیت مورد نیاز نظارت در هر رشته بیش از ظرفیت موجود با اعمال ظرایب باشد ضریب نظارت تا :6تبصره 
.قابل افزایش می باشد % 100

مجموع ظرفیت استفاده شده در بخش طراحی و نظارت نمی تواند بیش از حداکثر ظرفیت مجاز جدول شماره یک یا دو :7تبصره 
.باشد

. می گردد براساس شیوه نامه مربوط تعیین اه اندازي کامل سامانه ارجاع کار نظارت،ضرایب فوق الذکربعد از ر:8تبصره 

شرایط نام نویسی جهت ارجاع نظارت:6ماده 

هر عضو با در دست داشتن کارت عضویت در بازه زمانی مشخص شده شخصا به سازمان مراجعه نموده و فرم نام نویسی را -6-1
. تکمیل می نماید

. می باشد 20/2/92لغایت 20/1/92صرفاً در یک دوره یک ماهه از تاریخ 92انجام نام نویسی جهت سال مهندسی 6-2

، اعضایی که صدور ت خارج از تاریخ مشخص شده صرفاً جهت افراد انتقالی از سایر استان هانام نویسی جهت ارجاع نظار6-3
.می باشد امکان پذیر است 92مهندسی آنها سال اولین پروانه 

. را ندارد در صورت اعالم انصراف شخص از نام نویسی ،امکان ثبت نام مجدد در سال مهندسی جاري 6-4

5–3- 5ریب بند شرایط اعمال ض-7ماده 

،خارج از کارهاي 29–1مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ،اشخاصی که مطابق تعریف بند 5–3–5به بند با استناد
می توانند از ضریب 3،شاغل تمام وقت نباشد با ارائه مدارك طبق جدول شماره 33ساختمانی مربوط به مجموعه شیوه نامه ماده 

. تعیین می گردد%50در کلیه پایه ها ضریب مربوط.تعیین شده براي افزایش ظرفیت اشتغال و تعداد کار استفاد ه نمایند

3جدول شماره 

مدارك مورد نیازنوع عضویتردیف

فرم خود اظهاري به تایید دفتر خانه اسناد رسمی عضو حقیقی آزاد 1

فرم خود اظهاري به تایید دفتر خانه اسناد رسمیعضو حقیقی دفتر فنی 2

از شرکت ماه قبل3، سابقه بیمه حداقل فرم خود اظهاري به تایید دفتر خانه اسناد رسمیشخص حقیقی عضو شرکت حقوقی 3

ماه قبل از مشاور 3فرم خود اظهاري به تایید دفتر خانه اسناد رسمی، سابقه بیمه حداقل شخص حقیقی عضو شرکت مشاور 4



و خدمات در مانی مایند از سازمان تامین اجتماعی ننکه بیمه نامه مرتبط ارائه 2و 1سابقه بیمه کلیه اعضا  در ردیفهاي :9تبصره
. استعالم می گردد

.جدول فوق در صورت جابجایی عضو از یک شرکت به شرکت دیگر مورد تایید می باشد 4و3در مورد ردیفهاي :10تبصره 

. رائه حکم بازنشستگی از ارائه سابقه بیمه معاف می باشندابا 4و 3اعضا ردیفهاي –11تبصره 

.با ارائه حکم هیات علمی از ارائه سابقه بیمه معاف می باشند4و3اعضاء ردیفهاي : 12تبصره 

. ر آن از اختیارات هیات مدیره می باشد دتبصره به تصویب رسیده و هر گونه تغییر 12ماده و 7این شیوه نامه در
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