
 

 

  بسمه تعالی
  

  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 7مصوبات کمیسیون ماده 
  

  :کلیات 

 .می باشد 1رشته هاي اصلی مهندسی ساختمان به شرح جدول شماره  )شماره(کد .1
هاي مهندسی منوط به داشتن پایه تحصیالت کارشناسی پیوسته یا مـدارك پیوسـته بـاالتر در یکـی از رشـته       اطالق رشته .2

 .قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد 7و  6اصلی یا مرتبط ، مطابق با مواد هاي 
اشخاصی حقیقی است کـه بـه    "دارندگان مدارك تحصیلی در زمینه رشته "در بندهاي این بخشنامه منظور از  .3

اصلی یا مـرتبط   استناد آن مدرك تحصیلی می توانند در رشته موضوع بخشنامه، پروانه اشتغال به کار با شماره
 .اخذ نمایند

هـاي مـرتبط بـا مهندسـی      تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسـی بـراي دارنـدگان مـدارك تحصـیلی در رشـته        .4
لیکن ارتقاء پایه نامبردگان صرفا بـا کـد   . ساختمان که داراي پروانه اشتغال با کد اصلی بوده اند، بال مانع است

 .باشد  حی قبلی ظهر پروانه اشتغال ، امکان پذیر میمرتبط وبا ذکر صالحیت محاسبه ویا طرا
تمـامی واحـدهاي    31/6/1386تا تاریخ صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان براي متقاضیانی که فقـط  .5

باشـد،بالمانع   12دره  کمتـر از  درسی دوره را گذرانـده باشـند و میـانگین کـل نمـرات منـدرج در دانشـنامه رسـمی صـا         
 .باشد می

بخشـنامه  2اخذ پروانه اشتغال به کار براي آن دسته از اشخاصی که بعد از تاریخ مذکور فارغ التحصیل شده اند، وفق بنـد  .6
وزارت علــوم تحقیقــات و فــن آوري، تنهــا در صــورت ارایــه دانشــنامه        25/9/1386بــه تــاریخ   16897/2شــماره 

الزم بـه ذکـر اسـت چنانچـه نامبردگـان بـا میـانگین        . شـد  امکان پذیر مـی با  12با معدل باالي ) مدرك تحصیلی(رسمی
فارغ التحصیل شده اند ولی قبل از ابالغ بخشنامه مـذکور پروانـه اشـتغال بـه کـار مهندسـی دریافـت         12نمرات کمتر از 

  .نموده اند، تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی با همان کد امکان پذیر می باشد
ناسی آموزش عالی غیررسمی که به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري مدارك کارش به کلیه دارندگان .7

 . رسیده ، فقط کد مرتبط وصالحیت نظارت تعلق می گیرد

و شیمی  جریه راه آهن سد وشبکه،  -عمران  آب و فاضالب ،  - به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی عمران .8
ی آموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته صنایع گاز ،با توجه به عنوان رشته و محتواي علم

 .ساختمان تعلق نمی گیردمهندسی هاي هفتگانه 



 

 

 دارندگانتمدید وارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار  20/9/1395مورخ 400/45568به استناد مفاد بخشتامه شماره  .9
قانون نظام مهندسی و کنترل  7ماده  2موضوع تبصره  مصوبات کمیسیونکه قبل از  مدرك تحصیلی شیمی صنایع گاز

وفق ضوابط ومقررات زمان حاکم، موفق به اخذ پروانه  25/5/1394مورخ  430/27882ساختمان ابالغی به شماره 
بالمانع  همان شرایط وبا رعایت کلیه ضوابط مربوط در قانون یاد شده وآیین نامه اجرایی آن، با  ، اشتغال گردیده اند

  .می باشد

در خصوص فارغ التحصیالن از موسسات و مراکز آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فن آوري عنوان  .10
 .مندرج در مدرك تحصیلی براي اخذ پروانه اشتتغال ، مالك عمل می باشد

پروانه اشتغال، عنوان مندرج در صورت مغایرت بین عناوین دانشنامه و مدرك موقت تحصیلی مالك عمل براي اخذ  .11
 .در دانشنامه می باشد

هیأت  198هیأت محترم وزیران و همچنین رأي شماره   3/12/84مورخ   77549/33120به استناد تصویب نامه شماره  .12
کشور ،درخصوص دارندگان  20/3/88مورخ  18719عمومی دیوان عدالت اداري مندرج در روزنامه رسمی شماره 

، صدور یا ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی براي سازمان امور اداري و استخدامی کشور  مدارك تحصیلی از
 .این دسته از متقاضیان امکان پذیر  نمی باشد 

افرادیکه داراي مدرك کارشناسی امور اداري و استخدامی کشور می باشند و در حال حاضر به دلیل عدم تأیید  .13
استخدامی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري، مدرك جدید کارشناسی در مدارك تحصیلی امور اداري و 

اند، چنانچه از قبل و به استناد مدرك قبلی پروانه  همان رشته از دانشگاه هاي مورد تأیید وزارت مذکور دریافت کرده
 .اشتغال دریافت کرده اند، تمدیدیا ارتقاء همان پروانه بالمانع است

دگان مدارك تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته هاي هفتگانه مهندسی ساختمان، در صورت سنوات تحصیلی دارن .14
اخذ مدرك کارشناسی جدید و یا کارشناسی ارشد که بتوانند با آن صالحیت طراحی و یا محاسبات سنوات مذکور 

 .ه می گرددمحاسب) مدرك موثر براي اخذ صالحیت جدید(دریافت نمایند، از زمان اخذ مدرك تحصیلی جدید 

ی که به آنها صالحیت اجرا تعلق می گیرد، مطابق با حدود صالحیت نظارت در رشته هایصالحیت اجرا حدود  .15
قبولی در آزمون مربوطه و رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و ضمنا . باشد می

 .براي اخذ این صالحیت الزامی می باشدنامه اجرایی ،شیوه نامه ها وبخشنامه هاي جاري  آیین

باشند مجاز  و از معافیت تحصیلی برخوردار می صدور پروانه اشتغال براي اشخاصی که در حال تحصیل می باشند .16
کارت معافیت براي اخذ پروانه اشتغال الزامی است ضمنا اشخاصی که پس از  یانیست و ارائه کارت پایان خدمت 

ت به مدت معین و در محل خاصی دارند تا زمان اخذ کارت پایان خدمت و یا کارت فراغت از تحصیل تعهد خدم
 .معافیت مجاز به اخذ پروانه اشتغال به کار نمی باشند



 

 

  :کارشناسی ناپیوسته 

در خصوص فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته هاي هفتگانه مهندسی ساختمان ، تنها مدرك   .17

 .می باشد که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشدکاردانی قابل قبول 

، مطابق 25/5/1395مورخ  430/27882شماره   به ابالغی هم ارزي رشته ها کمیسیون ازمصوبات قبل که اشخاصی .18

 کار به اشتغال پروانه اخذ به موفق یا شده قبول حرفه به ورود آزمون در مربوط، زمان هاي ضوابط وبخشنامه

 رعایت توانند با ، می 25/5/1394 تاریخ از قبل کمیسیون این مصوبات ابالغیه اند،پس از انطباق با آخرین گردیده

 اقدام ، شرایط همان اشتغال با پایه  پروانه ارتقاء به نسبت آن اجرایی نامه وآیین و قانون در مربوط مقررات سایر

 .نمایند

 6اشخاصی که داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا تکنولوژي یا علمی کاربردي در رشته هاي موضوع ماده  .19

 حائزقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشند لیکن بواسطه غیر مرتبط بودن مدرك تحصیلی کاردانی آنان 

به اخذ مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته هاي نمی شوند، چنانچه موفق  مهندسی دریافت پروانه اشتغال به کار

با حدود صالحیت نظارت و  ،اصلی مقطع کارشناسی خود شوند، می توانند پروانه اشتغال به کارمرتبط بامهندسی 

 .دریافت نمایندطبق ضوابط مربوطه می شود، صالحیت اجرا نیز مشمول  صالحیت اجرا  دررشته هایی که

کارشناسی ناپیوسته یا علمی کاربردي  یا تکنولوژي در رشته هاي اصلی هفتگانه دارندگان مدارك تحصیلی  .20

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، که مدرك کاردانی آنها غیر مرتبط با رشته هاي  6ساختمان، موضوع ماده 

صیلی کارشناسی ساختمان است  وپس از مدرك کارشناسی ناپیوسته، موفق به اخذ مدارك دانشگاهی در دو مقطع تح

توانند با دارا بودن  ارشد و دکتري در رشته هاي اصلی همسان ومنطبق باهمان رشته کارشناسی ناپیوسته شده اند، می

 .دریافت نمایند) محاسبات(سایر شرایط  الزم ، صالحیت طراحی

دارندگان مدارك کارشناسی رشته و حدود صالحیت براي ) شماره(صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی  وتعیین کد  .21

 .ناپیوسته، وفق جدول زیر مورد تایید می باشد



 

 

  

  

  

 :گروه عمران 

از ) یا ساختمان هاي آبی(تأسیسات آبی  –کاربردي عمران  –فارغ التحصیالن کارشناسی رشته مهندسی علمی  .22

دانشگاه شهید عباسپور در صورت ارایه مدرك تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوري می توانند 

  .در رشته مرتبط با مهندسی عمران دریافت نمایند  پروانه اشتغال

عنوان مدرك تحصیلی 
کد   عنوان مدرك تحصیلی کاردانی  کارشناسی ناپیوسته

  رشته
حدود صالحیت پروانه اشتغال 

  به کار 

کارشناسی ناپیوسته در رشته هاي 
ساختمان با عناوین مندرج در 

قانون نظام مهندسی  6ماده 
وکنترل ساختمان ویا در رشته 

  ارز با آنها هاي هم

کاردانی در رشته هاي اصلیِ  رشته 
  مقطع کارشناسی

  حدود صالحیت رشته اصلی  اصلی

کاردانی در رشته هاي مرتبط با 
  رشته مقطع کارشناسی

  مرتبط
حداکثر  حدود صالحیت طراحی

  ون محدودیتدب ونظارت 2تا پایه 
هفتگانه کاردانی درسایر رشته هاي 

  ساختمان
  حدود صالحیت نظارت  مرتبط

کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط 
  بارشته هاي هفتگانه ساختمان

-  
صدور پروانه اشتغال به کار امکان 

  پذیر نمی باشد

کارشناسی ناپیوسته با عناوین 
تکنولوژي و یا علمی کاربردي 
در رشته هاي اصلی و یا رشته 

  هاي هم ارز با آنها

در رشته هاي مرتبط و یا  کاردانی
  اصلیِ  رشته مقطع کارشناسی

  مرتبط
حداکثر  حدود صالحیت طراحی

  ون محدودیتدب ونظارت 2تا پایه 
کاردانی در سایر رشته هاي هفتگانه 

  ساختمان
  حدود صالحیت نظارت  مرتبط

کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط 
  بارشته هاي هفتگانه ساختمان

-  
اشتغال به کارامکان صدور پروانه  

  پذیر نمی باشد



 

 

از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ) بورسیه جهادسازندگی ( عمران  - به فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ناپیوسته عمران .23

 با حدود صالحیت نظارتارزشیابی معادل کارشناسی عمران ، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران 

  . گیرد تعلق می

کار در رشته  راهداري از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به –به فارغ التحصیالن کارشناسی مهندسی عمران  .24

  . می گیردتعلق    3مرتبط با مهندسی عمران با حدود صالحیت فقط نظارت در پایه

ه کار مهندسی دررشته مرتبط با عمران با حدود به فارغ التحصیالن کارشناسی عمران روستایی فقط پروانه اشتغال ب .25

 .گیرد  صالحیت نظارت تعلق می

به فارغ التحصیالن کارشناسی عمران اجرایی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی دررشته مرتبط با عمران با حدود  .26

 .گیرد  صالحیت نظارت تعلق می

غال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صالحیت راه ، پروانه اشت - به فارغ التحصیالن رشته کارشناسی عمران .27

 .نظارت و اجرا بدون محدودیت و محاسبات ، حداکثر تا  پایه سه تعلق می گیرد

کاربردي ساختمان و یا عمران بالمانع می  -صدور پروانه اشتغال مرتبط با عمران براي  فارغ التحصیالن رشته علمی  .28

  .باشد 

توسعه  "و "تکنولوژي و آبادانی روستا از مؤسسه آبادانی" ،  "آبادانی و توسعه روستاها"ي  به فارغ التحصیالن رشته ها .29

از کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري ، فقط پروانه  "روستاها

ر تا پایه سه بدون امکان ارتقا ، تعلق اشتغال به کار مهندسی دررشته مرتبط با عمران با حدود صالحیت نظارت حداکث

 .می گیرد 

توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی دررشته  می "خط و سازه هاي ریلی "و "خط و ابنیه"فارغ التحصیالن کارشناسی  .30

 . مرتبط با عمران با حدود صالحیت نظارت حداکثر پایه سه بدون امکان ارتقاء، دریافت نماید 



 

 

فقط نظارت در ( با مدرك کارشناسی پروانه اشتغال مرتبط با مهندسی عمران با صالحیت محدود کلیه متقاضیانی که  .31

تعلق می گیرد ،در صورت اخذ مدرك کارشناسی ارشد سازه و زلزله فقط می توانند نسبت به ارتقاء پایه ) 3حد پایه 

  . صالحیت نظارت خود اقدام نمایند 

پروانه اشتغال به کار مهندسی و رشته مهندسی مدیریت پروژه ، انی روستا به فارغ التحصیالن رشته مدیریت و آباد .32

 . یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد اعمم از اصلی عمران

پروانه اشتغال به کارمرتبط با مهندسی عمران با حدود صالحیت نظارت ، اجرا و خاك –به رشته هاي مهندسی عمران  .33

 .تعلق می گیرد محاسبات بدون محدودیت 

عمران با کارشناسی ارشد در رشته ترافیک یا راه  –ارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی در زمینه رشته عمران د .34

وترابري و یا برنامه ریزي حمل و نقل می توانند عالوه بر پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران ، صالحیت 

 .رشته ترافیک با درج در ظهر پروانه خود دریافت  نمایند

 : ود صالحیت مهندسان در رشته هاي مرتبط با نقشه برداري به شرح ذیل می باشد حد .35

مبحث دوم مقررات  15از جدول شماره  11، 10، 8، 6، 5، 4، 3، 2و ردیفهاي  17از جدول شماره   3و1فقط ردیف  - .36

 .ملی ساختمان

 

  :گروه معماري و شهرسازي 

، مندرج در روزنامه رسمی  2/9/1395مورخ  663الی 594در دادنامه  اداري عدالت دیوان عمومی هیأت رأي به استناد .37

از زمان صدور راي هیات عمومی امکان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی  ، 6/10/1395جمهوري اسالمی مورخ 

ه برنامه ریزي شهري ک - فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازي ، براي) 2/9/1395( یاد شده 

  .وجود ندارد و اقتصاد باشند) علوم اجتماعی(داراي مدرك کارشناسی در یکی از رشته هاي  جغرافیا، جامعه شناسی



 

 

صدور پروانه اشتغال به کار رشته شهرسازي براي دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی در زمینه رشته هاي عمران،  .38

ا رعایت سایر ضوابط ومقررات مربوط در قانون یاد شده معماري و شهرسازي با کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري ب

 . وآیین نامه اجرایی آن، بالمانع است

تمدید  با توجه به اینکه راي هیات عمومی دیوان عدالت اداري ،مشمول بدو تصویب و عطف به ماسبق نمی باشد، لذا .39

مورخ  430/68693بخشنامه شماره بق و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار اشخاصی که قبل ازتاریخ مذکور و مطا

پروانه اشتغال به کار دریافت نموده اند، با رعایت سایر مقررات مربوط در قانون نظام مهندسی وکنترل   4/11/1391

 .استبالمانع ساختمان وآیین نامه اجرایی آن، 

نقشه برداري با  –برنامه ریزي شهري براي دارندگان مدرك تحصیلی عمران  –صدور پروانه اشتغال به کار شهرسازي  .40

 .کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري بالمانع می باشد

دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازي براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد شهرسازي با  .41

 .رشته معماري یا شهرسازي امکان پذیر می باشد  گرایش طراحی شهري فقط با مدرك کارشناسی در زمینه

به فارغ التحصیالن رشته جغرافیا و برنامه ریزي شهري ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی شهرسازي و یا  .42

 .مرتبط با آن تعلق نمی گیرد 

 .برنامه ریزي شهري مطابقت داردرشته طراحی و برنامه ریزي شهري و همچنین رشته برنامه ریزي منطقه اي با رشته  .43

به دارندگان مدرك کارشناسی مهندسی فضاي سبز از دانشکده منابع طبیعی و کشاورزي، هیچگونه پروانه اشتغال به  .44

 .کار مهندسی در زمینه رشته هاي هفتگانه مهندسی ساختمان تعلق نمی گیرد 

  

  

 

 



 

 

 :گروه تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان 

که با ) بدون گرایش(مندرج در مدارك تحصیلی کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ارشد پیوسته  عناوین رشته هاي .45

منطبق می باشد،  1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 6عناوین رشته هاي مندرج در ماده 

 .جزءرشته هاي اصلی ساختمان محسوب می شود

، پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی تاسیسات قشه کشی صنعتیتکنولوژي طراحی و نبه فارغ التحصیالن رشته  .46

 .مکانیکی و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد 

ماشینها از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به طراحی مکانیک  –به فارغ التحصیالن رشته مهندسی مکانیک  .47

  . گیرد با حدود صالحیت نظارت تعلق میکار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان 

تاسیسات رشته اصلی  پروانه اشتغال به کار مهندسی در  ،کشتی سازي –به فارغ التحصیالن رشته مهندسی مکانیک  .48

  . و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیردساختمان مکانیکی 

تاسیسات اصلی رشته  ار مهندسی درپروانه اشتغال به ک، مهندسی دریا  –به فارغ التحصیالن رشته مهندسی مکانیک  .49

 . و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیردساختمان مکانیکی 

تاسیسات پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی ،نیروگاه   –به فارغ التحصیالن رشته مهندسی مکانیک  .50

  .با آن تعلق نمی گیرد و یا مرتبط ساختمان مکانیکی 

تاسیسات مکانیکی رشته اصلی پروانه اشتغال به کار مهندسی در  ،ساخت و تولید – به فارغ التحصیالن رشته مکانیک .51

  . و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیردساختمان 

رشته اصلی در طراحی فرآیندها ، پروانه اشتغال به کار مهندسی  –به فارغ التحصیالن کارشناسی مهندسی شیمی  .52

  .تعلق نمی گیرد و یا مرتبط با آن ساختمان تاسیسات مکانیکی 

تاسیسات در رشته اصلی پروانه اشتغال به کار مهندسی  ،اتومکانیک –به فارغ التحصیالن رشته مهندسی مکانیک  .53

  . و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیردساختمان مکانیکی 



 

 

انیکی پتروشیمی گاز ، پروانه در رشته تاسیسات مک –صنایع پاالیش  –به فارغ التحصیالن رشته مهندسی شیمی  .54

 .و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد ساختمان 

ساختمان صنایع مکانیک ، پروانه اشتغال به کار در رشته تاسیسات مکانیکی  –به فارغ التحصیالن رشته الکترومکانیک  .55

 .و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد 

و یا ساختمان ر رشته تاسیسات مکانیکی تست مخرب مواد ، پروانه اشتغال به کار د –به فارغ التحصیالن رشته مکانیک  .56

 .مرتبط با آن تعلق نمی گیرد 

شبکه هاي انتقال و توزیع در صورت ارائه مدرك تحصیلی مورد  -فارغ التحصیالن کارشناسی پیوسته مهندسی برق .57

برقی  توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري می

  .ساختمان دریافت نمایند 

در پروانه اشتغال به کار مهندسی ) )  بیومکانیکبیوالکتریک یا ( به فارغ التحصیالن رشته کارشناسی مهندسی پزشکی  .58

  .تعلق نمی گیرد آن یا مرتبط با  تأسیسات برقی ساختمانرشته اصلی 

رشته به فارغ التحصیالن کارشناسی مهندسی مخابرات گرایش انتقال یا سوئیچ ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در  .59

  .تاسیسات برقی ساختمان یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد اصلی 

ساختمان تاسیسات برقی رشته اصلی به فارغ التحصیالن کارشناسی مهندسی رباتیک ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در  .60

 . و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

تاسیسات برقی رشته اصلی ساخت و تولید ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در  –به فارغ التحصیالن رشته کنترل  .61

 . ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

رشته کنترل گرایش فرآیند ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات  به فارغ التحصیالن کارشناسی .62

 .برقی ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

  



 

 

  :کارشناسی ارشد 

به دارندگان مدرك کارشناسی ارشد در زمینه رشته هاي هفتگانه مهندسی ساختمان که با مدرك کارشناسی خود  .63

ال در زمینه رشته هاي هفتگانه مهندسی ساختمان دریافت نمایند، هیچگونه پروانه اشتغال به کار توانند پروانه اشتغ نمی

 .مهندسی در رشته اصلی و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد 

اعم از پیوسته یا ناپیوسته که مطابق با ضوابط ابالغی موفق به دریافت پروانه  کارشناسی تحصیلی مدارك دارندگان .64

 هفتگانه اصلی هاي رشته در ارشد کارشناسی تحصیلی مدرك اخذشده اند، در صورت  مرتبطار اشتغال به ک

 قانون در مندرج مربوط مقررات و ضوابط سایر رعایت با می توانند کارشناسی، رشته با همسان ساختمان مهندسی

 سنوات حسب بر نظارت صالحیت حدود با مهندسی با کار مرتبط به اشتغال پروانه آن، اجرائی نامه آئین و یادشده

  .نمایند دریافت دو پایه تا حداکثر )محاسبات( طراحی و

، پروانه  فتوگرامتري یاژئودزي با کارشناسی ارشد مهندسی  نقشه برداريبه دارندگان مدارك تحصیلی مرتبط با  .65

 .تعلق می گیرد نقشه بردارياشتغال به کار  اصلی 

با معماري با کارشناسی ارشد مهندسی معماري ، کد اصلی معماري تعلق می به دارندگان مدارك تحصیلی مرتبط  .66

  .گیرد

 اخذ به موفق کارشناسی، مدرك اخذ از پس که مرتبط، هاي رشته در کارشناسی تحصیلی مدارك دارندگان .67

 کارشناسی رشته با همسان اصلی هاي رشته در دکتري و ارشد کارشناسی تحصیلی مقطع دو در دانشگاهی مدارك

 صالحیت با مهندسی با مرتبط کار به اشتغال پروانه الزم شرایط سایر بودن دارا با توانند اند، می شده

  .نمایند دریافت محدودیت بدون و نظارت ) محاسبات(طراحی

دارندگان مدارك تحصیلی در رشته هاي دبیري فنی پیوسته در رشته هاي اصلی در صورت اخذ مدرك کارشناسی  .68

پس از ) 2پیوست شماره(ارشد ناپیوسته دررشته اصلی همسان و منطبق بامدرك کارشناسی رشته مربوط طبق جدول 



 

 

انه انند با رعایت سایر شرایط الزامی، پروسپري شدن سنوات قانونی الزم از تاریخ اخذ مدرك کارشناسی ارشد، می تو

 .همانند دارندگان مدرك تحصیلی دررشته اصلی، دریافت نماینداشتغال 

 دبیري ناپیوسته وکارشناسی ساختمانمهندسی  هفتگانه هاي رشته با مرتبط غیر کاردانی تحصیلی مدارك دارندگان .69

 رشته با همسان اصلی هاي رشته در ارشد کارشناسی مدرك اخذ به موفق که ساختمان اصلی هاي دررشته فنی

 با مهندسی با مرتبط کار به اشتغال پروانه مربوط، ومقررات ضوابط سایر رعایت با توانند می اند، شده کارشناسی

 صالحیت عمران و معماري هاي رشته در ترتیبات این دارندگان براي و نمایند دریافت نظارت حدود صالحیت

 .گیرد میتعلق  نیز اجرا

تمدید پروانه اشتغال به کار براي افرادي که از قبل و به استناد مدرك کارشناسی ارشد پروانه دریافت کرده اند با  .70

، الزم به ذکر است ارتقاء پایه پروانه اشتغال مطابق با ضوابط جدید  همان کد و در همان پایه قبلی ، بالمانع می باشد

 .می باشد

ناسی در زمینه رشته نقشه برداري با کارشناسی ارشد در زمینه رشته ترافیک، عالوه بر پروانه به فارغ التحصیالن کارش .71

 .اشتغال در رشته نقشه برداري ، صالحیت رشته ترافیک نیز در ظهر پروانه اشتغال مذکور اضافه می گردد

ساختمان، تایید شده توسط  مهندسی فهرست عناوین رشته هاي کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته هاي اصلی هفتگانه .72

  )2شماره جدول.(می گردد ،ضمیمهقانون  7ماده  2تبصره کمیسیون 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  1  جدول شماره
  

 عنوان رشته اصلی
  

  

 عنوان مدارك دانشگاهی منطبق با رشته اصلی

 معماري

  .کارشناسی ارشد پیوسته معماري-1
  .مهندسی یاکارشناسی پیوسته معماري -2
  .ناپیوسته معماري با کارشناسی مرتبط با معماريکارشناسی ارشد  -3
دانشگاه علم و  1352قبل از سال  دانش آموختگان)(معماري و تزئینات داخلی(مهندسی ساختمان-4

  ).صنعت ایران
 ).دانشگاه علم و صنعت ایران 1353قبل از سال   دانش آموختگان(مهندسی معماري و تزئینات  -5

 عمران 

  .پیوسته راه وساختمانکارشناسی ارشد -1
ساختمان، سازه، ساختمان،  - سازه، عمران –عمران، عمران - عمران، عمران مهندسی یاکارشناسی پیوسته-2

  .راه وساختمان
مهندسی عملی، دانش آموختگان بعد از بهمن ماه ( ساختمان سازي  مهندسی یا کارشناسی پیوسته -3

 ).دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1357

 تاسیسات مکانیکی

  ).بدون گرایش(مکانیک      مهندسی  یا کارشناسی پیوسته -1
تاسیسات حرارتی، مکانیک سیاالت، تاسیسات  -پیوسته تهویه وتبرید، مکانیک     مهندسی یاکارشناسی -2

حرارتی وبرودتی، حرارت وسیاالت، تاسیسات حرارتی، مکانیک حرارت وسیاالت، حرارت 
  .یسات تهویه مطبوعمرکزي وتهویه مطبوع، تاس

 .1360دانش آموختگان قبل ازسال) مکانیک(مهندسی یا کارشناسی پیوسته الکترومکانیک -3

 تاسیسات برقی

  ).بدون گرایش(مهندسی یا کارشناسی پیوسته برق  -1
-قدرت، قدرت،الکترونیک، الکتروتکنیک، برق والکترونیک، برق -مهندسی یاکارشناسی پیوسته برق-2

  .شبکه هاي انتقال وتوزیع-برقالکترونیک، 
 .1360دانش آموختگان قبل از سال ) برق(مهندسی یا کارشناسی پیوسته الکترو مکانیک-3

 ترافیک

  .کارشناسی پیوسته ترافیک-1
  .کارشناسی پیوسته برنامه ریزي حمل و نقل ،حمل و نقل ، حمل ونقل و ترافیک-2
  .راهداريکارشناسی پیوسته راه و ترابري ، راهسازي،  -3
  .نقشه برداري -کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته هاي اصلی ترافیک با کارشناسی عمران  -4
  .کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته هاي اصلی ترافیک با کارشناسی دررشته اصلی یامرتبط با عمران -5
 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شهرسازي

  .کارشناسی پیوسته شهرسازي-1
  .طراحی شهري –کارشناسی پیوسته شهرسازي  -2
طراحی وبرنامه ریزي -برنامه ریزي شهري و منطقه اي ،  شهرسازي -کارشناسی پیوسته شهرسازي -3

  .برنامه ریزي شهري -شهري ومنطقه اي ،  شهرسازي
کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته شهرسازي با مدرك کارشناسی اصلی یا مرتبط با معماري یا  -4

  .شهرسازي
ناپیوسته در رشته طراحی شهري با مدرك کارشناسی اصلی یا مرتبط با معماري یا کارشناسی ارشد  -5

  .شهرسازي
- برنامه ریزي شهري ومنطقه اي، شهرسازي -کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزي شهري،شهرسازي -6

تبط برنامه ریزي شهري،  با کارشناسی اصلی یا مر -طراحــی وبرنامه ریزي شهري ومنطقه اي، شهرسازي
  .باشهرسازي یا معماري یا عمران

-برنامه ریـزي شهري ومنطقه اي، شهرسازي -کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزي شهري، شهرسازي-7
نقشه –برنامه ریزي شهري، باکارشناسی عمران -طراحـــی وبرنامه ریزي شهري ومنطقه اي ،  شهرسازي

 .برداري

 نقشه برداري

  .نقشه برداري-پیوسته عمرانمهندسی یا کارشناسی  -1
  .مهندسی یا کارشناسی پیوسته نقشه برداري -2
با کارشناسی ناپیوسته ) گرایشهاي فتو گرامتري و ژئودزي (برداري  کارشناسی ارشد ناپیوسته نقشه -3

 .برداري کاربردي یا تکنولوژي نقشه برداري و کاردانی اصلی در رشته نقشه -علمی



 

 

  2شماره جدول 
  

   جدول عناوین رشته هاي کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته هاي اصلی هفتگانه ساختمان
  

 عنوان مدارك دانشگاهی کارشناسی ارشد منطبق با رشته اصلی  عنوان رشته اصلی

  معماري

  کارشناسی ارشد مهندسی معماري  - 1
  بیونیک -معماري) تکنولوژي(کارشناسی ارشد فناوري    - 2
  دیجیتال -معماري) تکنولوژي(ارشد فناوري کارشناسی    - 3
  کارشناسی ارشد انرژي و معماري   - 4
  کارشناسی ارشد معماري داخلی    - 5

  عمران
  کارشناسی ارشد سازه  - 1
  کارشناسی ارشد زلزله - 2
  کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان  - 3

  کارشناسی ارشد تبدیل انرژي -  1       تاسیسات مکانیکی

  تاسیسات برقی
  قدرت –کارشناسی ارشد برق  - 1
  کارشناسی ارشد برق الکترونیک   - 2

  شهرسازي
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