
ساختماوُایی کٍ تُیٍ آسمایش مکاویک خاک بزای 

 وُا الشامی استآ

تا سٍ طبقٍ ساسٌ بز اساس وظز طزاح )در صًرتیکٍ وًع سمیه وًع 

 بیش اس آن الشامی است.ي طبقٍ  4ي بزای وباشذ(  2

ساختماوُایی کٍ تُیٍ وقشٍ َای تأسیساتی بزای 

 وُا الشامی است.آ

متزمزبغ ي بیشتز ي  011در ساختماوُای تجاری با سیزبىای 

ي متزمزبغ  011طبقٍ ي یا  4ياحذ ي یا  4ساختماوُای مسکًوی 

استفادٌ اس خذمات مُىذسیه تاسیسات در طزاحی بىذ بیش اس آن 

 الشامی است. 8

ساختماوُایی کٍ بایستی در اوُا اس خذمات 

 مُىذسیه مؼمار استفادٌ شًد.

متزمزبغ ي بیشتز ي  011ُای تجاری با سیزبىای در ساختماو

ي متزمزبغ  011طبقٍ ي یا  4ياحذ ي یا  4ساختماوُای مسکًوی 

استفادٌ اس خذمات مُىذسیه مؼمار در طزاحی ي بیش اس آن 

وظارت الشامی است ي بزای طزاحی کلیٍ ساختماوُای مًجًد در بز 

احی طزمتزی ي بیشتز ي استفادٌ اس خذمات  08خیاباوُای 

 مُىذسیه مؼمار الشامی است.

وُا آساختماوُایی کٍ داشته مُىذس مجزی بزای 

 الشامی است.

ن ي ساختماوُا با سیزبىای آساختماوُای شش طبقٍ ي باالتز اس 

 بیش اس دي َشار متزمزبغ

وُا اس خذمات آساختماوُایی کٍ بایستی در 

 مُىذسیه وقشٍ بزدار ي شُزساس استفادٌ شًد.

 0111طبقٍ ي بیشتز یا متزاص باالی  01بزای ساختماوُای 

متزمزبغ یا باالی یک بلًک استفادٌ اس خذمات مُىذسیه وقشٍ 

 بزدار ي شُزساس الشامی است.

 وُا الشامی است.آساوسًر در آساختماوُایی کٍ 

وُا اس ريی کف پائیه تزیه تًقفگاٌ آبزای ساختماوُایی کٍ ارتفاع 

متز ي یا ساختماوُای بیش اس  01خًدري تا تزاس پشت بام بیش اس 

 چُار طبقٍ ساسٌ ای

فقط یک بار  پزيوذٌمُىذساوی کٍ می تًاوىذ در یک 

 کمک مجزی باشىذ.

صالحیت  دارای پزياوٍ در رشتٍ َای ػمزان یا مؼماری باشذ ي

اجزا در آن قیذ شذٌ باشذ در صًرت ػذم قیذ اجزا در صالحیت 

 پزياوٍ می بایست چُار سال اس اخذ پزياوٍ سپزی باشذ.

 درصذ ماساد ظزفیت اشتغال 11شزایط استفادٌ اس 

، طزاحان حقًقی ي یکلیٍ مُىذسیه غیزشاغل )واظزیه حقیق

مقزرات مبحث ديم  0-1-0اػضاء دفاتز طزاحی( کٍ مطابق بىذ 

ن، بصًرت تمام يقت در بخش طزاحی ي وظارت ملی ساختما

مشغًل بکار می باشىذ می تًاوىذ با ارئٍ خًد اظُاری بٍ 

درصذ ماساد  11کمیسیًن ساسمان استان، درخًاست افشایش 

 ظزفیت اشتغال ومایىذ.

 


