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  نامه تشخيص صالحيت كارشناسانآئين

  

 تعريف كارشناس ـ1

تجربه و هاي تخصصي صالحيت علمي خدمات مشاوره فني در يكي از رشتهشخص حقيقي كه براي انجام  هر

  .شوداي باشد، كارشناس ناميده ميداشته و داراي تقوا و تعهد حرفه

  

  نحوه تشخيص صالحيت كارشناسانـ 2

هاي تخصصـي جامعـه مشـاوران بـا اسـتفاده از ضـوابط       درجات مختلف توسط گروهمشخصات كارشناسان از 

هـاي تخصصـي، تشـخيص    تـا تشـكيل گـروه   . رسـد وراي مديريت ميشنهادهاي تخصصي تهيه و به تصويب 

  .گيرده انجام مينامصالحيت و تعيين درجه كارشناسان توسط جامعه مشاوران طبق ضوابط اين آئين

  

  درجات كارشناسي  ـ3

  :شوندبندي ميكارشناسان در چهار گروه به شرح زير درجه

  3كارشناس درجه  ـ الف

  2كارشناس درجه  ـ ب

  1كارشناس درجه  ـ پ

  كارشناس ممتاز ـ ت

  

  ضوابط تشخيص صالحيت كارشناسان  ـ4

  3كارشناس درجه  ـ1ـ4

درجه سـه شـناخته    ، كارشناساي و واجد شرايط زير باشدشخص حقيقي كه داراي تقوا و تعهد حرفه هر

  :شودمي

به   هاي تحصيلي مربوطداراي تحصيالت دانشگاهي با حداقل درجه ليسانس در يكي از رشته    : الف

  .خدمات مشاوره فني باشد

  .اي داشته باشددر رشته مورد نظر حداقل چهار سال سابقه كار فني و حرفه    :  ب

  .كار كرده باشد) تمام وقت به طور( در حرفه مشاوره فني حداقل يك سال     : پ

  2كارشناس درجه  ـ2ـ4

اي و واجد شرايط زير باشد، كارشـناس درجـه دو شـناخته    هر شخص حقيقي كه داراي تقوا و تعهد حرفه

  :شودمي

هاي تحصيلي مربوط بـه  داراي تحصيالت دانشگاهي با حداقل درجه ليسانس در يكي از رشته  :الف

  .ه فني باشدرخدمات مشاو

  .اي داشته باشدسال سابقه كار فني و حرفه هفتشته مورد نظر حداقل در ر  :ب
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) به طور تمام موقـت (در حرفه مشاوره فني  »ب«سال از سابقه كار مذكور در بند  حداقل سه    :    پ

  .باشد

  .در ايران باشد »پ«ك سال از سابقه كار مذكور در بند حداقل ي  :    پ

  1كارشناس درجه  ـ3ـ4

، كارشناس درجه يك شـناخته  اي و واجد شرايط زير باشدهر شخص حقيقي كه داراي تقوا و تعهد حرفه

  :شودمي

هاي تحصيلي مربـوط  داراي تحصيالت دانشگاهي با حداقل درجه ليسانس در يكي از رشته  :الف

  .به خدمات مشاوره فني باشد

  .اي داشته باشددر رشته مورد نظر حداقل ده سال سابقه كار فني و حرفه  :ب

بـه طـور تمـام    (در حرفه مشاوره فنـي   »ب«حداقل چهار سال از سابقه كار مذكور در بند   :    پ

  .باشد) موقت

  .در ايران باشد »پ«و سال از سابقه كار مذكور در بند حداقل د  :    پ

  .نقش اساسي ايفا كرده باشد ،در توليد يك طرح  :    ث

  تازكارشناس مم ـ4ـ4

-اي و واجد شرايط زير باشد، كارشناس ممتاز شناخته مـي قي كه داراي تقوا و تعهد حرفههر شخص حقي

  :شود

هاي تحصيلي مربوط بـه  داراي تحصيالت دانشگاهي با حداقل درجه ليسانس در يكي از رشته    :الف

  .خدمات مشاوره فني باشد

  .شته باشداي داپانزده سال سابقه كار فني و حرفهدر رشته مورد نظر حداقل     :ب

) به طور تمام موقت(در حرفه مشاوره فني  »ب«حداقل شش سال از سابقه كار مذكور در بند   :   پ

  .باشد

  .در ايران باشد »پ«ه سال از سابقه كار مذكور در بند حداقل س   :   پ

  .اساسي ايفا كرده باشد نقشدر توليد يك طرح،   :    ث

  :1تبصره 

خذ اولين مدرك تحصـيلي دانشـگاه در رشـته مربـوط بـه      سوابق تحصيلي دانشگاهي پس از ا

خدمات مشاوره فني در صورتي كه منجر به اخذ مـدرك دانشـگاهي بـاالتر در همـان رشـته      

هاي مربوط به خدمات مشاوره فني باشد، به ترتيب زير جزء سابقه كـار  تخصصي و يا تخصص

    : شودب مياي محسوفني و حرفه

  فوق ليسانس يك سال - 1

 سال دكترا دو - 2
  

العاده جامعه مهندسان مشاور مجمع عمومي فوق 1358نامه در جلسه مورخ بيست و سوم بهمن ماه اين آئين

  . ايران به تصويب رسيد 


