
 راهنمای عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان
  

  بر اساس هدف کلی اجرای قااننن نظاام مامااری و سااختمان ا نظاار  و      ساختمان پایه ریزی و تشکیل سازمان نظام مهندسی

 0731ساال  بر امنر ساخت و ساز می باشد.در استان هرمزگان نخستین انتخابا  اعضای هیا  مدیره در کنترل فنی و تخصص 

برگزار و اعضای هیا  مدیره و شنرای انتظامی سازمان نظام مهندسی از سنی جاماه مهندسین عضن نظاام مهندسای اساتان    

 انتخاب شدند.

  0731به تصنیب مجلس شنرای اسالمی رسید و در بهمن ماه سال  0731قاننن نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند ماه 

دوره انتخابا  هیا  مادیره ساازمانهای نظاام     اولین 0731در سال تنسط هیا  وزیران ابالغ گردید.  نیز آیین نامه اجرایی آن

مهندسی به طنر رسمی برگزار گردید که با این انتخابا  پایه های ترقی سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان بنا نهاده شده 

 شد.

 

 عمران ا ماماری ا مکانیا  ا بار، ا شهرساازی ا ن شاه بارداری و       سازمان نظام مهندسی ساختمان رشته های هفتگانه مهندسی

در صانر  تمایال مای تنانناد باه عضانیت ساازمان        ترافی  را تحت پنشش قرار می دهد.فارغ التحصیالن رشته های مذکنر 

 درآیند وکار  عضنیت دریافت نمایندو از مزایای عضنیت استفاده نمایند.

 عضن ارائه می دهد عبارتند از : ان مهندس بهندسی مهمترین خدماتی که سازمان نظام مه 

 دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی با رعایت سایر شرایط -0

 شرکت در انتخابا  هیا  مدیره ا اعم از انتخاب نمندن یا انتخاب شدن -2

ه باه نظاام   امکان انتخاب شدن به عضنیت هیا  عمنمی و شنرای مرکزی و ساایر مجاامو و کمیسایننها و هیاا  هاای وابسات       -7

 مهندسی استان

استفاده از تسهیال  و خدماتی که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدفهای خند در اختیار اعضا قرار می دهد. از جمله حفظ  -1

مشااوره  ح ن، و شئنن و حیثیت حرفه ای اعضای نظام مهندسی استان و دفاع در م ابل تارض به آنها از طریق ارائه خادما   

 لی ا فنی و غیرهح نقی ا ما

 استفاده از پایگاههای علمی ا فنی ا آمنزشی و انتشاراتی به منظنر باالبردن دانش فنی اعضا -1

 استفاده از تسهیال  قانننی ا که برای دارندگان پروانه اشتغال فراهم می شند. -1

 قاننن 23استفاده از ارجاع خدما  کارشناسی منضنع ماده  -3

  استفاده از خدما  مالیاتی -8

 

 و پس از گذشت یا  ساال باا ارائاه اصال      )ی  سال پس از درخناست عضنیت (بار کار  عضنیت اعضا ی  ساله می باشد اعت

 .ا اعتبار کار  تجدید می شندو پرداخت حق عضنیت سالیانه  کار  عضنیت قبلی

 ا قرار می گیرد.شایان ذکر است کلیه اخبار و اطالعا  سازمان از طریق پیام کنتاه و سایت سازمان در اختیار اعض 

 

  به شرح جدول ذیل می باشد.عضنیت در سازمان نظام مهندسی استان مستلزم دارابندن مدرک کارشناسی 

 
 

 
 

 

 



 مرتبط(بر اساس عنوان مدارک تحصیلی دانشگاهی –کد رشته ها ، نوع پروانه اشتغال بکار )اصلی 

 
 

 

 

 

 

ارائاه    بایستی مدارک مربنط باه م عاو تحصایلی کااردانی نیاز       چنانچه فرد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپینسته باشد -0

 شند)مدرک کاردانی و ریز نمرا  دوره کاردانی (.

 .الزم به ذکر است کلیه مدارک باید به صنر  برابر با اصل به سازمان تحنیل داده شند 

  برابر با اصل کردن مدارک تنسط 

 

 نقت تحصیلی فرد در دسترس وی نباشد باید قبل از ورود به بخش عضانیت  چنانچه دانشنامه پایان تحصیال  و یا گناهینامه م

را تکمیل نمنده و به سازمان تحنیل دهد و پس از دریافت پاسخ استاالم از دانشگاه محل تحصیل نسابت باه    2کاربرگ شماره 

 عضنیت در سازمان اقدام نماید.

   اضای عضانیت در ساازمان باا مادرک تحصایلی بااالتر از        چنانچه رشته تحصیلی مهندس در فهرست جدول فن، نباشد یاا مت

کارشناسی باشد) به عننان مثال مدرک کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری باشد و خناستار عضنیت 

ارک ذیال  در رشته شهرسازی باشد( اجهت تایین کااد رشتها رای کمیسینن هم ارزی رشته هاا مالک عمال قرار می گیردلاذا ماد  

 مذکنر تهیه و به سازمان تحنیل داده شند.جهت ارائه به کمیسینن 

 تصنیر مدرک تحصیلی کارشناسی -2

 تصنیر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  -7

 ریز نمرا  دوره کارشناسی -1

 ریز نمرا  دوره کارشناسی ارشد -1

 درخناست فرد به سازمان جهت ارسال مدارک به کمیسینن هم ارزی رشته ها -1

  

   

  با گذشت سه سال از مدرک کارشناسی و قبنلی در آزمنن حرفه ای مهندسان ا مجاز به دریافت پروانه  سازمانوابسته اعضای

با رشته آزمنن  در صورت هم رشته بودند . سننا  کاردانی جهت آزمنن حرفه ای مهندسان نمی باشاشتغال بکار مهندسی 

ساال باه ساننا      2سال کامال یا  ساال و حاداکثر      1ا از تاریخ اخذ مدرک کاردانی تا زمان اخذ مدرک مهندسی به ازای هر 

  در صنر  هم رشته نبندن ا سننا  کاردانی قابل محاسبه برای آزمنن مهندسی نمی باشد.مهندسی اضافه خناهد شد.

 

 ندسان رشته عمران )محاسبا  ( قابل محاسبه نمی باشد.سننا  کاردانی جهت آزمنن حرفه ای مه 

 

       هرگننه تغییر آدرس و تلفن ف ط ازطریق سامانه پیام کنتاه و سرویس الکترونیکی انجام می شاند )جهات اطالعاا  بیشاتر باه

 واحد فناوری اطالعا  مراجاه نمایید(.

 

 ید  لذا در این خصنص  از مراجاه حضانری خاندداری   جهت اطالع از وضایت عضنیت  ف ط از طریق سایت سازمان اقدام نمای

 نمایید زیرا در صنر  مراجاه واحد عضنیت و صدور پروانه پاسخگن نمی باشد.

 

 



 



       چنانچه رشته تحصیلی فرد در فهرست جدول فن، نباشد و یا فرد مت اضی عضنیت باا مادرک  تحصایلی بااالتر از کارشناسای

فرد مهندسی عمران و کارشناسی ارشد وی برنامه ریزی شهری باشد و فرد خناستار باشد ) به عننان مثال مدرک کارشناسی 

عضنیت در رشته شهرسازی باشد ( باید جهت تایین کد رشته به اداره راه و شهرسازی استان مراجاه نمنده و نتیجه را کتباً به 

 سازمان ارائه  نمایند.

 

  باشد ارائه مدرک تحصیلی کاردانی نیز الزامی می باشد.چنانچه فرد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپینسته 

 

   چنانچه دانشنامه پایان تحصیال  و یا گناهینامه منقت تحصیلی فرد در دسترس وی نباشد باید قبل از ورود به بخش عضانیت

ه محل تحصیل نسبت اشخاص ح ی ی را تکمیل نمنده و پس از دریافت پاسخ استاالم از دانشگا 2الکترونیکی باید کاربرگ شماره 

 به عضنیت در سازمان اقدام نماید.

 

        فرد با گذشت سه سال از مدرک کارشناسی و قبنلی در آزمنن حرفه ای مهندسان ا مجااز باه دریافات پرواناه اشاتغال بکاار

خ با رشته آزمانن ا از تااری   در صورت هم رشته بودنمهندسی می باشد . سننا  کاردانی جهت آزمنن حرفه ای مهندسان 

سال به سننا  مهندسی اضافه  2سال کامل ی  سال و حداکثر  1اخذ مدرک کاردانی تا زمان اخذ مدرک مهندسی به ازای هر 

 خناهد شد . در صنر  هم رشته نبندن ا سننا  کاردانی قابل محاسبه برای آزمنن مهندسی نمی باشد .

 

 سبا  ( قابل محاسبه نمی باشد.سننا  کاردانی جهت آزمنن حرفه ای مهندسان رشته عمران ) محا 

 

  سامانه پیام کنتاه و سرویس الکترونیکی انجام می شند ) جهت اطالعا  بیشتر باه واحاد   هرگننه تغییر آدرس و تلفن از طریق

 فناوری اطالعا  مراجاه نمایید (.

 

نظار  و طراحی در طانل یا  ساال     ار ظرفیت اشتغال بکاستفاده ازبا دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی مجاز به عضای سازمان ا

  (.طراحی عضنیت در دفاتر مهندسی و شرکتهای ح نقی الزامی می باشد ظرفیت اشتغال بکارد)جهت استفاده از نمی باشمهندسی 

 

 راهنمای وضعیت نظام وظیفه:

 با تنجه به گزینه انتخاب شده در این قسمت ا باید یکی از مدارک زیر ارائه گردد.

ارائاه  تصنیر پشت و روی کار  مذکنر  "خرید خدمت یاپایان خدمت ، معافیت  "تخاب گزینه هایدر صنر  ان -0

 گردد.

ا مارفی نامه ای از ارگان محل خدمت خعاب باه ساازمان ارائاه     "در حال انجام خدمت "در صنر  انتخاب گزینه -2

 (مهندسگردد.)مبنی بر در حال انجام خدمت بندن 

تصنیر پشت و روی کار  پرسنلی ارائه گردد) این بند مخصنص پرسنل " رسمی پرسنل "در صنر  انتخاب گزینه -7

 ادارا  و سازمانهایی می باشد که به جهت خدمت در آن ارگانها از خدمت نظام وظیفه مااف می باشند.(

 باید یکی از مدارک زیر ارائه گردد: "مشمول"در صنر  انتخاب گزینه  -1

 ظام وظیفه مبنی بر اعالم تاریخ اعزام به خدمت فرد(نامه اعزام به خدمت ) نامه مااونت ن -

 نامه ماافیت تحصیلی ا نامه اتمام ماافیت تحصیلی ) نامه دانشگاه به مااونت وظیفه عمنمی ( -

 



است که منظف به گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه مای باشاند ولای باه      مهندسانی الزم به ذکر است این بند مخصنص 

 .هننز این دوره را طی ننمنده اند  تحصیل در م عو تحصیلی باالترادالیل متفاو  از قبیل 

 

 

 راهنمای مشخصا  تحصیلی:

 در صنر  دارابندن مدرک تحصیلی کارشناسی یکی از مدارک زیر ارائه گردد:

 دانشنامه پایان تحصیال  کارشناسی -0

 گناهینامه منقت تحصیلی  -2

 مارفی نامه از دانشگاه محل تحصیل  -7

 

 


