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)6عناوین صالحیت هاي کارشناسان رسمی دادگستري گروه (
رشته راه و ساختمان

الف: صالحیتهاي کاربردي

کد ردیف
شرح صالحیتعنوان صالحیت صالحیت

تعیین وتشریح وضعیت1- الف1

تطبیق وضعیت2- الف2

متره و برآورد3- الف3

رکردرسیدگی صورت کا4- الف4

تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات5- الف5

ارزیابی اراضی مسکونی6- الف6

7- الف7

ارزیابی امالك مسکونی
)6-) و (الف3-پیش نیاز: داشتن صالحیتهاي ردیفهاي (الف

صـورت  ) کسانیکه داراي صالحیت ارزیابی ساختمان هاي متعارف بوده انـد کماکـان بهمـان    1تبصره: (
حفظ می شود

) کمیسیون هاي تشخیص صالحیت در صورت احراز صالحیت علمی و تجربی متقاضی مـی  2تبصره: (
اعطـا  )6-الـف (و )3-الـف صالحیت هاي ردیف هـاي ( را همزمان با)7-الف(صالحیت ردیفتوانند

نمایند.

اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالك مسکونیتعیین 8- الف8
)7-یاز: داشتن صالحیت ردیف (الفپیش ن

مرتضی محمدخان
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري
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)6عناوین صالحیت هاي کارشناسان رسمی دادگستري گروه (
رشته راه و ساختمان 

الف: صالحیتهاي کاربردي

کد ردیف
شرح صالحیتصالحیتعنوان صالحیت

9- الف9

سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارتعیین ت
)8-پیش نیاز: داشتن صالحیت ردیف (الف

) همزمان با اعطاء این صالحیت پسوند مسکونی از صالحیتهاي ارزیابی و اجاره بهاء و اجرت 1تبصره: (
المثل حذف می شود

تغییر مزروعیاضی غیر) همزمان با اعطا این صالحیت ارزیابی اراضی مسکونی به ارزیابی ار2: (تبصره
می یابد.

کارفرما، مشاور و پیمانکاررسیدگی به اختالفات10- الف10
شرایط احراز: طبق ضوابط و مقررات ضمیمه

11- الف11
تفسیر عکسهاي هوائی و ماهواره اي از نظر ساختمانی

تفسیر عکسـهاي هوائی واحد درسی یا دوره فتوگـرامتري و8پیش نیار: ارائه گواهی مبنی بر گذراندن 
ایران و یا موسسات خارجی مورد تأئید شوراي عالیعتبر(ماهواره اي) در مراکز آموزشی م

12- الف12

افراز
سال سابقه کارشناسی و دارابودن صالحیتهاي 5پیش نیاز: داشتن حداقل 

مسکونی و امالك مسکونیارزیابی اراضی -
سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت-
رابودن شرایط احراز صالحیت تشخیص حدود ثبتیدا-

تشخیص اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)13- الف13
)11- الف(و)7-الف(هاي ردیفهاي پیش نیاز: داشتن صالحیت 

کارشناسان با مدرك تحصیلی مهندسی عمران و گرایش هاي آن می توانند کلیه صالحیت هاي گروه الف را اخذ نمایند.-1
ارشناسان با مدرك تحصیلی معماري و گرایش هاي آن می توانند کلیه صالحیت هاي گروه الف را اخذ نمایند.ک-2
صـالحیتهاي  ي در رشته راه و ساختمان فعالیت دارند می توانند کلیه صالحیت هاي گروه الـف باسـتثنا  1387سالآزمونتاریخ کارشناسان با مدرك تحصیلی نقشه برداري و گرایش هاي آن که قبل از -3

)6(شرایط حذف پسوند در صفحه پس از احراز شرایط صالحیت ها با پسوند متعارف خواهد بود.)9-الف(و )8-الف(و)7-الف ردیف هاي (را اخذ نمایند و صالحیت هاي )5-الف(و )4-الف(و)3-الف(
راه و ساختمان پذیرفته می شوند می توانند کلیه صالحیت هاي گروه الف را با احراز شرایط صالحیت ها  اخذ نمایند.به بعد و با آزمون مشترك در رشته 1387سالآزمون تاریخ کلیه کسانیکه از -4
رعایت می گردد.تغییرات ضروري کلیه صالحیت هائی که قبالً توسط کارشناسان رشته راه و ساختمان اخذ شده به قوت خود باقی است و در هنگام تطبیق -5



٣

)6ین صالحیت هاي کارشناسان رسمی دادگستري گروه (عناو
رشته راه و ساختمان 

صالحیتهاي تخصصی-ب
کد ردیف

شرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

امور فنی راه، راه آهن و باند فرودگاه1-ب1

امور فنی تونل، پناهگاه و مترو2-ب2

آبامور فنی سدسازي و تأسیسات انتقال3-ب3

امور فنی سازه هاي دریائی و تأسیسات ساحلی4-ب4

امور فنی مصالح ساختمانی: فوالد، بتن، مصالح متعارف ساختمانی و 5-ب5
سایر مصالح ساختمانی

مکانیک خاك و پی سازي6-ب6

ساختمانفنی محاسبات 7-ب7

ساختمان هاي ویژه (سد، تونل، پل، اسکله، برج فنیمحاسبات 8-ب8
آب)

انطباق ساختمان با طرح هاي مصوب معماري9-ب9

مرتضی محمدخان
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري
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)6عناوین صالحیت هاي کارشناسان رسمی دادگستري گروه (
رشته راه و ساختمان 

صالحیتهاي تخصصی-ب

کد ردیف
شرح صالحیتعنوان صالحیتحیتصال

بررسی و اظهار نظر در استانداردهاي معماري در ساختمان10-ب10

مختص کارشناسان با مدرك تحصیلی مهندسی عمران و گرایش هاي آن می باشد.)8-ب(تا )1-بردیف هاي (صالحیت هاي -1
یلی معماري و گرایش هاي آن می باشد.مختص کارشناسان با مدرك تحص) 10-ب(و)9-بردیف هاي (صالحیت هاي -2
ت می توانند از متخصصان با احراز صالحیت هاي تخصصی بر اساس دانش علمی و تجربی متقاضی و با تأئید کمیسیون تشخیص صالحیت صورت می گیرد. کمیسیون هاي تشخیص صالحی-3

تخصص در صالحیت گروه ب  به عنوان مشاور استفاده نمایند.
تخصصی حداکثر یک مورد در هر سال مجاز است.صالحیت هاياعطاء-4

مرتضی محمدخان
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري
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:صالحیتهاي تخصصی-ب

8-بتا1-احـراز صالحـیت هاي تخـصصی بر اساس دانش علمی و تجـربی متقاضی و با تأئید کمیسیون تشخیص صالحیت صورت می گیرد: (صالحیت هاي ب
مختص رشته راه و ساختمان)

امور فنی راه، راه آهن و باندهاي فرودگاه1-ب
امور فنی تونل، پناهگاه و مترو2-ب
امور فنی سدسازي و تأسیسات انتقال آب3-ب
امور فنی سازه هاي دریائی و تأسیسات ساحلی4-ب
و سایر مصالح ساختمانیامور فنی مصالح ساختمانی: فوالد، بتن، مصالح متعارف ساختمانی5-ب
مکانیک خاك و پی سازي6-ب
محاسبات فنی ساختمان7-ب
محاسبات فنی ساختمان هاي ویژه (سد، تونل، پل، اسکله، برج آب)8-ب
انطباق ساختمان با طرح هاي مصوب معماري (مختص رشته معماري)9-ب
تص رشته معماري)بررسی و اظهار نظر در استانداردهاي معماري در ساختمان (مخ10-ب
روشنایی شهري و ساختمانی (مختص رشته معماري)11-ب



۶

)6عناوین صالحیت هاي کارشناسان رسمی دادگستري گروه (
رشته راه و ساختمان 

ذیل جدول عناوین صالحیتهاي کاربردي:- 3شرایط حذف پسوند متعارف مندرج در بند 

سال سابقه کارشناسی در صورت احراز شـرایط توسـط کمیسـیون    5عناوین صالحیت ها با بیش از -3ه برداري در رشته راه و ساختمان موضوع بند دارندگان مدرك مهندسی نقش« 
اجاره بهاء و اجـرت المثـل   عیین ت)، 7(الف.ردیف پسوند متعارف از ارزیابی امالك مسکونی طبق ضوابط و به ترتیب هاي رشته راه و ساختمان و گذراندن موفقیت آمیز آزمون مربوط، 

».) برداشته خواهد شد9(الف.ردیف کسب و پیشه و تجارت وقسرقفلی حقتعیین ) و 8(الف.ردیفاراضی و امالك مسکونی

مرتضی محمدخان
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري
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( راه و ساختمان)6معماري از گــروه  -سیویلجدول صالحیت هاي اختصاصی رشـــته راه وساختمان

ردیف
کد 

سوابق تجربی پیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت
مورد نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)

آزمـوندوره کارورزيدوره آموزشی

بات سازهمحاس1- 11

بتن آرمه)- ساختمانها (فلزي 
پلهاي سنگین

سازه هاي دریایی
اسکله و بندرسازي

سدسازي

دارد--سال5سیویل

راه سازي22-1

جاده سازي
تونل ومترو

باند فرودگاهها
راه آهن

دارد--سال10سیویل

مکانیک خاك1- 33
تحکیم خاك و سازه نگهبان

نشت ساختمانها
ینتیست زم

دارد--سال10سیویل

انطباق ساختمان با طرح 1- 11
معماري مصوب

نما، مقاطع،پارکینگ - پالن
دارد--سال5معمارينورگیر

بررسی استانداردهاي 22-1
معماري و مطابقت آن

ملی - ضوابط و مقررات معماري
دارد--سال5معماريساختمان و سایر قوانین

مرتضی محمدخان
س شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستريرئی
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