
 راهنماي عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان

  

  پایه ریزي و تشکیل سازمان نظام مهندسی بر اساس هدف کلی اجراي قانون نظام معماري و ساختمان ، نظارت و کنترل فنـی و

برگـزار و   1370در استان هرمزگان نخستین انتخابات اعضاي هیـات مـدیره در سـال    .بر امور ساخت و ساز می باشدتخصص 

اعضاي هیات مدیره و شوراي انتظامی سازمان نظام مهندسی از سوي جامعه مهندسـین عضـو نظـام مهندسـی اسـتان انتخـاب       

.شدند

 1375به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید و در بهمن ماه سال  1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند ماه 

دوره انتخابات هیات مـدیره سـازمانهاي نظـام     اولین 1376در سال . ات وزیران ابالغ گردیدنیز آیین نامه اجرایی آن توسط هی

مهندسی به طور رسمی برگزار گردید که با این انتخابات پایه هاي ترقی سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان بنا نهاده شده 

 .شد

 

، معماري ، مکانیـک ، بـرق ، شهرسـازي ، نقشـه بـرداري و       سازمان نظام مهندسی ساختمان رشته هاي هفتگانه مهندسی عمران

در صـورت تمایـل مـی تواننـد بـه عضـویت سـازمان        فارغ التحصیالن رشته هاي مذکور .ترافیک را تحت پوشش قرار می دهد

 .درآیند وکارت عضویت دریافت نمایندو از مزایاي عضویت استفاده نمایند

ي مهندسین عضو ارائه می دهد عبارتند از مهمترین خدماتی که سازمان نظام مهندسی برا: 

دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی با رعایت سایر شرایط-1

شرکت در انتخابات هیات مدیره ، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن-2

ام امکان انتخاب شدن به عضویت هیات عمومی و شوراي مرکزي و سـایر مجـامع و کمیسـیونها و هیـات هـاي وابسـته بـه نظـ        -3

مهندسی استان

از جمله حفظ . استفاده از تسهیالت و خدماتی که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدفهاي خود در اختیار اعضا قرار می دهد-4

مشـاوره  حقوق و شئون و حیثیت حرفه اي اعضاي نظام مهندسی استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارائه خـدمات  

ی و غیرهحقوقی ، مالی ، فن

استفاده از پایگاههاي علمی ، فنی ، آموزشی و انتشاراتی به منظور باالبردن دانش فنی اعضا-5

.استفاده از تسهیالت قانونی ، که براي دارندگان پروانه اشتغال فراهم می شود-6

قانون 27استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده -7

 استفاده از خدمات مالیاتی-8

 

و پـس از گذشـت یـک سـال بـا تکمیـل       )یک سال پس از درخواسـت عضـویت   (ت عضویت اعضا یک ساله می باشد اعتبار کار

زمـان  .، اعتبـار کـارت تجدیـد مـی شـود     و پرداخت حق عضویت سـالیانه   و ارائه اصل کارت عضویت قبلی 3کاربرگ شماره 

خیص سازمان این مدت زمان ، تغییـر  پس از درخواست عضویت و در مواقع ضروري با تش یک هفتهدریافت کارت عضویت 

 .می یابد

شایان ذکر است کلیه اخبار و اطالعات سازمان از طریق پیام کوتاه و سایت سازمان در اختیار اعضا قرار می گیرد. 

 

  عضویت در سازمان نظام مهندسی استان مستلزم دارابودن مدرك کارشناسی یا باالتر در یکی از رشته هاي اصلی یـا

 :شرح جدول زیر می باشدمرتبط به 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 رشته مهندسی

 

 عناوین مدرك تحصیلی دانشگاهی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري نوع پروانه کد پروانه

 مرتبط اصلی

ــران   * 300 عمران ــازه , عم ــاختمان , س ــاختمان , س ــیویل , راه و س ــازي , س ساختمانس

دانشـگاه خواجـه    1357همن مـاه  مهندسی عملی ، فارغ التحصیالن بعد از ب(

 )نصیرالدین طوسی 

 دبیري فنی  –مرتبط با مهندسی عمران  *  310

 عمران آب –مرتبط با مهندسی عمران  *  320

 راهسازي -مرتبط با مهندسی عمران  *  330

سیسـات  سـاختمان و تا  –مرتبط با مهندسی عمران , عمران روستایی  –مرتبط با مهندسی عمران  *  340

 کشاورزي

 کاربردي -مرتبط با مهندسی عمران  *  350

 تکنولوژي عمران –مرتبط با مهندسی عمران  *  360

 ساختمان سازي –مرتبط با مهندسی عمران  *  370

380  *  عمـران   –معادل لیسـانس مهندسـی عمـران    , مرتبط با مهندسی عمران ,

 –رتبط بـا مهندسـی عمـران    مـ ,خـط و ابنیـه     –مرتبط با مهندسی عمران 

 ساختمان   –عمران , عملی 

 مهندسی نقشه برداري   * 600 نقشه برداري

610  *       معـادل کارشـناس مهندسـی نقشـه     , مـرتبط بـا مهندسـی نقشـه بـرداري

 برداري

 برنامه ریزي حمل و نقل, مهندسی ترافیک   * 700 ترافیک

710  *   راه و , شناسـی مهندسـی ترافیـک    معـادل کار , مرتبط با مهندسی ترافیـک

 ترابري

 60قبل از سال ) مکانیک (الکترومکانیک ,) حرارت و سیاالت (مکانیک   * 400 تاسیسات مکانیکی

 داخل کشور  60مکانیک قبل از سال ,مکانیک خارج از کشور 

410  *  حـرارت  (معادل کارشناسی مهندسی مکانیک , مرتبط با مهندسی تاسیسات مکانیکی

 )سیاالت و 

 حـرارت و  (دبیـري فنـی مکانیـک    )طراحـی جامـدات   (کارشناسی مهندسی مکانیک

 )سیاالت 

 سردخانه  –مرتبط با مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان  *  420

 شیمی گاز –مرتبط با مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان  *  450

الکتـرو  , برق خارج از کشـور  ,  60قبل از سال  )برق (الکترومکانیک , ) قدرت (برق   * 500 تاسیسات برقی

 تکنیک 

 شبکه هاي انتقال و توزیع,  مهندسی برق و الکترونیک 

دبیـري  , ) قـدرت  (معادل کارشناسی مهندسی بـرق  , مرتبط با مهندسی تاسیسات برقی ساختمان  *  510

کنتـرل و ابـزار    مهندسـی ,مهندسی بـرق کنتـرل    , مخابرات  –مهندسی برق , ) قدرت (فنی برق 

 مهندسی تکنولوژي منترل و ابزار دقیق  , دقیق 

 )الکترونیک (مرتبط با مهندسی برق  *  530

فـارغ  (معماري و تزئینات داخلی ,) مهندسی عملی  –کاربردي (معماري ,  معماري   * 100 معماري

 علمی و کاربردي معماري, ) التحصیالن دانشگاه علم و صنعت 

 معماري سنتی, دبیر فنی معماري , مرتبط با مهندسی معماري  *  120

 مرتبط با مهندسی معماري مرمت و احیاء بناهاي تاریخی *  140

 شهرسازي  * 200 شهرسازي

 طراحی شهري –شهرسازي   * 210

 برنامه ریزي شهري –شهرسازي   * 220

 مهندسی محیط –مرتبط با شهرسازي  *  250

 محوطه سازي و طراحی فضاي سبز –بط با شهرسازي مرت *  260

 کارشناسی ارشد برنامه ریزي محیط یا محیط زیست –مرتبط با شهرسازي  *  270

290  *  طراحـی شـهري یـا بـر     (معادل کارشناسی ارشد شهرسـازي  , مرتبط با شهرسازي

 )نامه ریزي شهري 



      چنانچه رشته تحصیلی فرد در فهرست جدول فوق نباشد و یا فرد متقاضی عضویت در سـازمان بـا مـدرك تحصـیلی بـاالتر از

به عنوان مثال مدرك کارشناسی فرد مهندسی عمران و کارشناسی ارشد وي برنامه ریـزي شـهري باشـد و    ( کارشناسی باشد

اي کمیسیون هم ارزي رشته ها مالك عمل قـرار مـی   ر،جهت تعیین کد رشته  )استار عضویت در رشته شهرسازي باشدفرد خو

 :گیردلذا در این خصوص مدارك ذیل به سازمان تحویل داده شود

 تصویر مدرك تحصیلی کارشناسی-1

 تصویر مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد -2

ریز نمرات دوره کارشناسی-3

شناسی ارشدریز نمرات دوره کار-4

درخواست فرد به سازمان جهت ارسال مدارك به کمیسیون هم ارزي رشته ها-5

ارائـه    چنانچه فرد داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته باشد بایستی مدارك مربوط بـه مقطـع تحصـیلی کـاردانی نیـز      -6

 ).مدرك کاردانی و ریز نمرات دوره کاردانی (شود

ید به صورت برابر با اصل به سازمان تحویل داده شودالزم به ذکر است کلیه مدارك با. 

برابر با اصل کردن مدارك توسط واحد عضویت و صدور پروانه اشتغال بکار صورت می پذیرد. 

 

  چنانچه دانشنامه پایان تحصیالت و یا گواهینامه موقت تحصیلی فرد در دسترس وي نباشد باید قبل از ورود به بخش عضـویت

را تکمیل نموده و به سازمان تحویل دهد و پس از دریافت پاسخ استعالم از دانشگاه محل تحصیل نسـبت بـه    2کاربرگ شماره 

 .عضویت در سازمان اقدام نماید

   

       فرد با گذشت سه سال از مدرك کارشناسی و قبولی در آزمون حرفه اي مهندسان ، مجـاز بـه دریافـت پروانـه اشـتغال بکـار

با رشته آزمـون ، از تـاریخ    در صورت هم رشته بودنردانی جهت آزمون حرفه اي مهندسان سنوات کا. می باشد مهندسی 

سال به سنوات مهندسی اضافه  2سال کامل یک سال و حداکثر  5اخذ مدرك کاردانی تا زمان اخذ مدرك مهندسی به ازاي هر 

 .هندسی نمی باشددر صورت هم رشته نبودن ، سنوات کاردانی قابل محاسبه براي آزمون م.خواهد شد

 

 قابل محاسبه نمی باشد) محاسبات (سنوات کاردانی جهت آزمون حرفه اي مهندسان رشته عمران.

 

  جهـت اطالعـات بیشـتر بـه     (هرگونه تغییر آدرس و تلفن فقط ازطریق سامانه پیام کوتاه و سرویس الکترونیکی انجام می شـود

).واحد فناوري اطالعات مراجعه نمایید

 

ع از وضعیت عضویت  فقط از طریق سایت سازمان اقدام نمایید  لذا در این خصوص  از مراجعه حضـوري خـودداري   جهت اطال

.نمایید زیرا در صورت مراجعه واحد عضویت و صدور پروانه پاسخگو نمی باشد

 

  مـی  ال مهندسـی  اسـتفاده ازسـهمیه نظـارت و طراحـی در طـول یـک سـ       فرد با دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی مجاز بـه

 ).جهت استفاده از سهمیه طراحی عضویت در دفاتر مهندسی و شرکتهاي حقوقی الزامی می باشد(باشد

 

 

 

 



 :راهنماي وضعیت نظام وظیفه

 .با توجه به گزینه انتخاب شده در این قسمت ، باید یکی از مدارك زیر ارائه گردد

ارائـه  تصویر پشت و روي کارت مذکور  "خرید خدمت یاپایان خدمت ، معافیت  "در صورت انتخاب گزینه هاي-1

 .گردد

، معرفی نامه اي از ارگان محل خدمت خطاب بـه سـازمان ارائـه     "در حال انجام خدمت "در صورت انتخاب گزینه-2

.گردد

 )مبنی بر در حال انجام خدمت بودن فرد(

این بند مخصوص پرسنل ( گردد تصویر پشت و روي کارت پرسنلی ارائه" پرسنل رسمی "در صورت انتخاب گزینه-3

 .)ادارات و سازمانهایی می باشد که به جهت خدمت در آن ارگانها از خدمت نظام وظیفه معاف می باشند

:باید یکی از مدارك زیر ارائه گردد "مشمول"در صورت انتخاب گزینه -4

 )دمت فردنامه معاونت نظام وظیفه مبنی بر اعالم تاریخ اعزام به خ( نامه اعزام به خدمت -

)نامه دانشگاه به معاونت وظیفه عمومی ( نامه معافیت تحصیلی ، نامه اتمام معافیت تحصیلی -

 

الزم به ذکر است این بند مخصوص افرادي است که موظف به گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه می باشند ولی بـه دالیـل   

 .را طی ننموده اند هنوز این دوره  تحصیل در مقطع تحصیلی باالتر،متفاوت از قبیل 

سـازمان تحویـل داده   همراه سـایر مـدارك بـه    نیز تکمیل شده و به  12باید کاربرگ شماره در صورت انتخاب بند مشمول 

 .شود

 

 

 :راهنماي مشخصات تحصیلی

 :در صورت دارابودن مدرك تحصیلی کارشناسی یکی از مدارك زیر ارائه گردد

 دانشنامه پایان تحصیالت کارشناسی-1

ینامه موقت تحصیلی گواه-2

معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل -3

 

 


