
)راه و ساختمان و نقشه برداري( 6از گــروه  مهندسی محیط زیسترشته:جدول صالحیت هاي 

ردیف
کد 

پیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت
سوابق 

تجربی مورد 
نیاز

)تجربیسوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق
دوره 

آزمـوندوره کارورزيآموزشی

11 -1

بررسی و  اظهارنظر درباره 
عوامل و مکان هاي آلوده 

و آالینده هاي محیط 
زیست

تعیین منشاء و تشریح وضعیت در مورد 
انواع آلودگی هاي زیست محیطی اعم از 

آلودگی آب و فاضالب، آلودگی خاك، 
آلودگی پسماند،آلودگی هوا، آلودگی صوت 

و ...

مندرج در شرایط و مقرراتطبق 
----آگهی

22-1

تطبیق وضعیت موجود
با قراردادها و پروژه

ضوابط و مقررات زیست 
محیطی

تطبیق وضعیت موجود با قراردادها شامل 
قراردادهاي طراحی، اجرا، مدیریت پروژه 
(عامل چهارم) و نگهداري و بهره برداري 
سیستمهاي پاالیش، کنترل و پایش انواع 

ولوژیکی فرآیندهاي فیزیکی، شیمیایی و بی
رفع آلودگی هاي زیست محیطی و ضوابط 

و مقررات زیست محیطی

طبق شرایط و مقررات مندرج در 
----آگهی

33 -1

تعیین علت بروز، تعیین 
شعاع اثر و میزان 

خسارت وارده به محیط 
زیست

شامل شناسایی منشاء انواع آلودگی هاي 
زیست محیطی ( اعم از آلودگی آب و 

خاك و پسماند، آلودگی فاضالب، آلودگی
هوا، آلودگی صوتی و ...) و تعیین شعاع 

تأثیر آلودگی ها

طبق شرایط و مقررات مندرج در 
----آگهی

44 -1

رسیدگی به صورت 
کارکرد و حسن انجام کار 

فرآیندهاي تصفیه، 
کنترل، بازیافت، پایش و 

دفع انواع آلودگی ها

رسیدگی به صورت کارکرد و حسن انجام 
ار فرآیندهاي تصفیه، کنترل، بازیافت، ک

پایش و دفع انواع آلودگی هاي زیست 
محیطی اعم از آلودگی آب و فاضالب، 
آلودگی خاك و پسماند، آلودگی هوا، 

آلودگی صوت و ....

تا 1داشتن صالحیت ردیفهاي 
3

سال سابقه 2
کار تچربی و 
مفید مرتبط

گذراندن دوره 
هاي مصوب

گذراندن دوره 
مصوبيها

قبولی در 
آزمون

1صفحه

محمدخانمرتضی 
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري 



( راه و ساختمان و نقشه برداري )6از گــروه  جدول صالحیت هاي رشته: مهندسی محیط زیست

ردیف
کد 

ورد سوابق تجربی مپیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت
نیاز

)تجربیسوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق
دوره 

آزمـوندوره کارورزيآموزشی

55-1

تعیین مقادیر و برآورد 
هزینه هاي اجرایی و 

نگهداري، بهره برداري و 
تعمیرات پروژه هاي 

زیست محیطی

شامل تعیین مقادیر و برآورد هزینه هاي 
یرات اجرایی، نگهداري، بهره برداري و تعم

انواع پروژه هاي زیست محیطی شامل 
فرآینده هاي تصفیه، کنترل، بازیافت، 
پایش و دفع انواع آلودگی هاي زیست 
محیطی اعم از آلودگی آب و فاضالب، 
آلودگی خاك و پسماند، آلودگی هوا، 

آلودگی صوت و ....

داشتن صالحیت ردیف 
4

سال سابقه کار 3
تچربی و مفید مرتبط

گذراندن دوره
مصوبيها

گذراندن دوره 
مصوبيها

در یقبول
آزمون

66 -1

رسیدگی به اختالفات 
فیمابین پیمانکاران، 

مشاورین، مدیریت پروژه 
(عامل چهارم) و 

کارفرمایان در مورد پروژه 
هاي زیست محیطی

شامل رسیدگی به اختالفات فیمابین 
پیمانکاران، مشاورین، مدیریت پروژه ( 

رمایان در مورد انواع عامل چهارم) و کارف
پروژه هاي زیست محیطی شامل 

فرآیندهاي تصفیه کنترل، بازیافت، پایش و 
دفع انواع آلودگی هاي زیست محیطی اعم 
از آلودگی آب و فاضالب، آلودگی خاك و 
پسماند، آلودگی هوا، آلودگی صوت و .... 

در سه رتبه یک ، دو و سه ( به شرح برگ 
پیوست)

ف داشتن صالحیت ردی
5

سال سابقه کار 5
تچربی و مفید مرتبط

گذراندن دوره 
مصوبيها

گذراندن دوره 
مصوبيها

در یقبول
آزمون

2صفحه

مرتضی محمدخان
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري







)راه و ساختمان و نقشه برداري(6از گروه: مهندسی محیط زیست                                      رشته تخصصی جدول صالحیت هاي 

کد ردیف
سوابق تجربی پیش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

مورد نیاز
جایگزین سوابق)سوابق مورد نیاز(

آزموندوره کارورزيدوره آموزشی

رسیدگی به فرآیند هاي 1- 11
تصفیه آب و فاضالب

رسیدگی به فرآیند هاي تصفیه آب و فاضالبهاي شهري 
-، روستایی و صنعتی

کار سابقه سال 5
تجربی و مفید 

مرتبط

گذراندن دوره 
هاي مصوب

گذراندن دوره 
مصوب

قبولی در 
آزمون

22-1
رسیدگی به فرآیند هاي

،کنترل پسماند هاي عادي 
صنعتی و خطرناك (ویژه)

رسیدگی به فرآیند هاي کنترل پسماند هاي عادي ، 
صنعتی و خطرناك (ویژه) شامل فرآیند هاي تولید 

،جمع آوري، انتقال ،نگهداري و پردازش ،بازیافت ،دفع 
تایی و سایر موارد مرتبط انواع پسماندهاي شهري،روس

و خانگی

-
سال سابقه کار 5

تجربی و مفید 
مرتبط

گذراندن دوره 
هاي مصوب

گذراندن دوره 
مصوب

قبولی در 
آزمون

رسیدگی به فرآیند هاي 1- 33
کنترل آلودگی هوا

رسیدگی به فرآیند هاي کنترل آلودگی هوا شامل 
تولید آالینده ها ،کنترل، اندازه گیري، انتشار در محیط 

سایر موارد مرتبط، اثرات و 
-

سال سابقه کار 5
تجربی و مفید 

مرتبط

گذراندن دوره 
هاي مصوب

گذراندن دوره 
مصوب

قبولی در 
آزمون

رسیدگی به فرآیند هاي 1- 44
کنترل آلودگی صوتی

رسیدگی به فرآیند هاي کنترل آلودگی صوتی شامل 
تولید آالینده ها ،کنترل، اندازه گیري، انتشار در محیط 

رات و سایر موارد مرتبط، اث
-

سال سابقه کار 5
تجربی و مفید 

مرتبط

گذراندن دوره 
هاي مصوب

گذراندن دوره 
مصوب

قبولی در 
آزمون

1صفحه 

.
مرتضی محمد خان

رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري  
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کد ردیف
پیش شرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

نیاز
سوابق تجربی 

مورد نیاز
سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)

آزموندوره کارورزيدوره آموزشی

رسیدگی به فرآیند هاي 55-1
کنترل آلودگی خاك

رسیدگی به فرآیند هاي کنترل آلودگی خاك شامل 
تعیین منبع ،نوع و میزان آلودگی ،انتقال و کنترل 
آالینده هاي موجود در خاك و سایر موارد مرتبط

-
سال سابقه کار 5

تجربی و مفید 
مرتبط

گذراندن دوره هاي 
مصوب

گذراندن دوره 
مصوب

در قبولی
آزمون

66 -1

رسیدگی به فرآیند هاي کنترل 
آلودگی و کیفیت منابع آب اعم 
از منابع آب سطحی و رسوبات 
،منابع آب زیرزمینی و رسوبات 

ساحلی و دریایی

رسیدگی به فرآیند هاي کنترل آلودگی و کیفیت منابع 
آب سطحی و رسوبات آب زیرزمینی و رسوبات ساحلی و 

ع ، نوع و میزان آلودگی، انتقال و دریایی شامل تعیین منب
کنترل آالینده هاي موجود در منابع آب سطحی

-
سال سابقه کار 5

تجربی و مفید 
مرتبط

گذراندن دوره هاي 
مصوب

گذراندن دوره 
مصوب

قبولی در 
آزمون

رسیدگی به موضوعات خاص 1- 77
زیست محیطی

بررسی و اظهار نظر در خصوص موضوعات خاص زیست 
ظیر گرمایش جهانی، باران اسیدي، توسعه محیطی ن

فناوري پاك، تولید پاك تر ،بهره وري سبز، تکنولوژي 
هاي پاك و سبز و سایر موارد مرتبط

-
سال سابقه کار 5

تجربی و مفید 
مرتبط

گذراندن دوره هاي 
مصوب

گذراندن دوره 
مصوب

قبولی در 
آزمون

رسیدگی به امور تجارت 88-1
آلودگی

امور مرتبط با تجارت آلودگی در زمینه هاي رسیدگی به 
آالینده هاي آب، هوا و خاك در مقیاس هاي ناحیه اي، 

منطقه اي و ملی
-

سال سابقه کار 5
تجربی و مفید 

مرتبط

گذراندن دوره هاي 
مصوب

گذراندن دوره 
مصوب

قبولی در 
آزمون

2صفحه 
ر و ابزار و ادوات صنعتی و مهندسی فرآیندهاي کنترل آلودگی هاي زیست محیطی باشد موارد جهت انجام اموچنانچه بحث و اختالف نظر در امور فناوري –* تبصره یک 

کارشناسی به کارشناس متخصص مربوطه در همان رشته ارجاع داده می شود .
کارشناسان رشته اختمانی بوده و کارشناسی این موارد توسطامور مرتبط با تاسیسات آب و فاضالب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی جزء صالحیت رشته تاسیسات س–*تبصره دو 

تاسیسات ساختمانی انجام می شود .
مرتضی محمد خان

رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري  
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