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کد ردیف
سوابق تجربی مورد پیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

نیاز

سوابق)سوابق مورد نیاز(جایگزین

آزمـوندوره کارورزيدوره آموزشی

تعیین و تشریح وضعیت 1- 11
---صالحیت اولیه--(تأمین دلیل).

21 -2
تشخیص و تطبیق کاربري 
اراضی شهري با مقررات 

ناظر بر آن.
---هیاولتیصالح--

31 -3

بررسی انطباق طرح هاي 
اراضی تفکیک و افراز 

و مقررات با ضوابطشهري 
شهرسازي.

---هیاولتیصالح--

41 -4

طرح هاي بررسی انطباق 
تفکیک و افراز ساختمانها 

با ضوابط و مقررات 
شهرسازي

---هیاولتیصالح--

51 -5
يانطباق کاربریبررس

يبا طرح هايشهریاراض
ي.توسعه شهر

---هیاولتیصالح--

61 -6
يانطباق شهریبررس

ختمان ها با ضوابط و سا
يمقررات شهرساز

تراکم، سطح اشغال، تعداد زانیملیاز قب
---هیاولتیصالح-مشخصات ساختمانریطبقات و سا
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کد ردیف
سوابق تجربی پیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

مورد نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمـونکارورزي

71 -7

ت بررسی میزان خسارا
ناشی از اجراي ساختمان 

هاي مغایر با ضوابط و 
مقررات شهرسازي به 
امالك پیرامون آن ها.

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

داشتن صالحیت 
----6ردیف

81 -8
بررسی سوابق کسبی و 

نحوه استفاده از ساختمان 
ها.

تیداشتن صالح
----6فیرد

91 -9

بررسی انطباق میزان 
عوارض تفکیک، افراز و 

تغییر کاربري اراضی شهري 
و ساختمان ها با قوانین و 
مقررات و مصوبات مربوطه.

از قبیل عوارض صدور پروانه، گواهی پایان کار ساختمان، 
ارزش افزوده، حق مرغوبیت، حق مشرفیت، پذیره، تبدیل یک 

واحد به چند واحد و ...

یت داشتن صالح
و 3ردیف هاي 

6و 5و 4
----

101 -10

بررسی و اظهارنظر در مورد 
روند تهیه و انطباق و 
تصویب برنامه ها و 

طرحهاي توسعه شهري و 
شهرسازي با شرح خدمات 

و قوانین و مقررات و 
مصوبات شوراي عالی 

شهرسازي و معماري ایران 
و برآورد هزینه آنها

تفصیلی شهري، طرح هاي هادي شامل طرح هاي جامع و 
راهبردي، طرح هاي -شهري و روستائی، طرح هاي ساختاري

تفصیلی پایه، موضعی و موضوعی، طرح هاي بهسازي، نوسازي، 
و مرمت بافت هاي شهري، طرح هاي آماده سازي بازسازي 

توسعه هاي جدید در شهرها، طرح هاي ویژه، طراحی فضاي 
ی، صنعتی، توریستی و شهري، طرح هاي شهرك ها (مسکون

سایر شهرك ها) و شهرهاي جدید، طرح هاي توسعه و عمران 
(جامع) شهرستان (ناحیه اي)، طرح هاي مجموعه هاي 

شهري، طرح هاي ساماندهی فضا و سکونتگاه هاي روستائی، 
و ...نمیطرح کالبدي ملی و منطقه اي، طرح آمایش سرز

داشتن صالحیت 
9ردیف 

سال سابقه کار در5
مشاغل مربوط به 

مدیریت شهرسازي، 
مهندسین مشاور 

شهرساز و یا تدریس 
دروس شهرسازي در 
دانشگاه و موسسات 

آموزش عالی

ماه 6-
-کارورزي
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کد ردیف
سوابق تجربی پیــش نیازشرح صالحیتوان صالحیتعنصالحیت

مورد نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)

آزمـوندوره کارورزيدوره آموزشی

111 -11
بررسی و اظهار نظر در 

خصوص اسناد طرح هاي 
توسعه شهري.

از قبیل نقشه استفاده از اراضی، شبکه ارتباطی، 
ا، ضوابط و مقررات محدوده قانونی و حریم شهره

شهرسازي و ساختمانی و ...

داشتن صالحیت 
----10ردیف 

121 -12
بررسی و اظهار نظر در 

خصوص مکان یابی انواع 
خدمات و فضاهاي شهري

تیداشتن صالح
----10فیرد

131 -13

رسیدگی به اختالف بین 
کارفرمایان، مهندسان 

مشاور و پیمانکاران تهیه 
هاي توسعه کننده طرح

شهري و شهرسازي

تیداشتن صالح
و 10هاي فیرد

12و 11
----

3از 3صفحه
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