
رشته مهندسي

كد پروانه
رشته موضوع 

پروانه

عناوين مدرك تحصيلي نوع پروانه
عناوين مدرك تحصيلي عناوين مدرك تحصيلي دانشگاهي)كارشناسی(دانشگاهي)كاردانی(

دانشگاهي)كارشناسی ارشد(

مورد تأييد وزارت علوم ، مرتبطاصلی
مورد تأييد وزارت علوم ، مورد تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوريتحقيقات و فناوري

تحقيقات و فناوري

معماري

مهندسی 100
معماري *معماری 

نقشه كشي معماري 

مهندسی معماری مهندسی ساختمان)معماری و تزئینات داخلی( قبل 
از سال 1352 از دانشگاه علم وصنعت 

مهندسی معماری و تزئیناتقبل از سال 1352از دانشگاه علم و صنعت

كارشناسی ارشد مهندسی معماري
كارشناسی ارشد فناوري )تکنولوژي( 

معماري، بیونیک 
كارشناسی ارشد فناوري )تکنولوژي( 

معماري،دیجیتال
 كارشناسی ارشد انرژي و معماري 

كارشناسی ارشد معماري داخلی

110

 مرتبط با
 مهندسی
 معماری

*

دبیري فني معماري
معلم فني معماري

معادل كارداني معماري
كاردانی معماري، معماری شهری

معماري، معماري داخلي
معماري روستایی

معماري سنتی
معماري ، مرمت و احیاي بناهاي تاریخي

معماری اسالمی
معماری ، ساختمان

معادل لیسانس مهندسی معماری 
معماری داخلی

دبیر فنی معماری
معماری فضاهای بیرونی
معماری و اماكن ورزشی 

مرمت و احیاء بناهاي تاریخي

شهرسازی

كارداني شهرسازي*شهرسازي200

شهرسازي
شهرسازي- طراحي شهري

شهرسازي- برنامه ریزي شهری و منطقه ای 
شهرسازی - طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

شهر سازی -برنامه ریزی شهری

كارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته 
شهرسازي 

 كارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته 
طراحی شهري

 كارشناسی ارشد ناپیوسته شهرسازي ، 
برنامه ریزي شهري

 مرتبط با210
-*شهرسازي

شهرسازي- مدیریت شهری 
شهرسازی -محوطه سازي و طراحي فضاي سبز

شهر سازي- كارشناسي ارشد برنامه ریزی محیط یا محیط زیست
 معادل كارشناسي شهرسازي) طراحي شهري با برنامه ریزي 

شهري(

عمران

 مهندس300
*عمران

عمران 
ساختمان 

 كارهاي عمومي ساختمان 
 اجراي ساختمانهاي بتني

ساختمان هاي فلزي
ساختمان هاي فوالدي

ساختمان سازي
راه و ساختمان

مهندسی عمران
مهندسی سازه

مهندسی ساختمان
مهندسی راه و ساختمان

مهندسی سیویل 
مهندسی ساختمان سازي ) مهندسي عملی، فارغ التحصیالن بعد از 

بهمن ماه 1357 دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسي(

كارشناسی ارشد سازه 
كارشناسی ارشد زلزله 

 كارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان

310

 مرتبط با
 مهندسی
عمران

*

دبیر فني عمران 
 معلم فني عمران 

 معادل كارداني عمران 
 عمران ، خط و ابنیه 

 كارداني عمران شهري 
 پیش ساخته ها 

عمران تأسیسات آبي 
 عمران ، ساختمان هاي آبي 

 عمران ، سازه هاي دریایي
عمران ، روستایي

مرمت و نگهداري ساختمان
 كارداني فني آزمایشگاهي عمران

 امور پیمانها 
پل سازي و ابنیه فنی

مهندسي علمی - كاربردی عمران 
مهندسي علمی - كاربردی ساختمان 
مهندسي عمران - تکنولوژی عمران 

مهندسی عمران  - خاک
دبیری فنی عمران

مدیریت پروژه )تا قبولی مهر 97 ( بالمانع است نظارت و  اجرا فقط 
پایه 3

عمران - راه )صالحیت طراحی فقط پایه سه و نظارت و اجرا بدون 
محدویت(

* مهندسي علمی -كاربردی عمران -  تاسیسات آبی )یا ساختمان 
های آبی ( از دانشگاه شهید عباسپور مورد تائید وزرات علوم( * 
كارشناسی ناپیوسته عمران - عمران )صالحیت نظارت و اجرا . 
بورسیه جهاد سازندگی ( * معادل لیسانس مهندسي عمران - 

عمران * عمران اجرایی  *  مهندسي عمران -  مهندسی عملی  * 
مهندسي عمران - عمران روستایی * مهندسی عمران - ساختمان و 

تأسیسات كشاورزی * مهندسی عمران آب
پایه 3 عمران فقط نظارت و اجرا بدون امکان ارتقا - عمران - 
راهداری - آبادانی و توسعه روستاها - مهندسي عمران - خط 
و ابنیه  - مهندسی عمران -خط و سازه های ریلی - تکنولوژی 

آبادنی و روستاها از موسسه آبادانی و توسعه روستاها )سایر 
موسسات مورد تائید وزرات علوم(*) رشته های مذكور با ارائه 

مدرک ارشد فقط ارتقا در زمنیه نظارت و اجرا(

رشته مهندسي

كد پروانه

رشته موضوع 
پروانه

عناوين مدرك تحصيلي نوع پروانه
عناوين مدرك تحصيلي عناوين مدرك تحصيلي دانشگاهي)كارشناسی(دانشگاهي)كاردانی(

دانشگاهي)كارشناسی ارشد(

مورد تأييد وزارت علوم ، مرتبطاصلی
مورد تأييد وزارت علوم ، مورد تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوريتحقيقات و فناوري

تحقيقات و فناوري

ت مکانیکی
سا

تاسی

400

 مهندسی
 تأسیسات
مکانیکی

*

مکانیک 
تاسیسات مکانیکی ساختمان 

 كاردانی فنی مکانیک 
تاسیسات

 تأسیسات حرارتي و برودتي 
 تأسیسات ، تهویه و تبرید

 تاسیسات ، تبرید
 تاسیسات حرارت مركزي و تهویه مطبوع
 مکانیک ، وسایل بهداشتي و گاز رساني 

 مکانیک و آبرسااني و گاز رساني

 مهندسی مکانیک )حرارات و سیاالت( 
 الکترومکانیک ) مکانیک ( قبل از سال 60 

 مکانیک قبل از سال 60 داخل كشور
مکانیک

تهویه و تبرید
مکانیک -تاسیسات حرارتی

 مکانیک سیاالت
تاسیسات حرارتی و برودتی

حرارت و سیاالت
تاسیسات حرارتی

مکانیک حرارت و سیاالت
حرارت مركزی و تهویه مطبوع 

تاسیسات تهویه مطبوع

كارشناسی ارشد تبدیل انرژي

410

مرتبط با
 مهندسی 
 تأسیسات
مکانیکی

*
دبیري فني مکانیک
معلم فني مکانیک 

معادل كارداني مکانیک 
مکانیک ، تأسیسات حرارتي نیرو گاهها 

مکانیک ، تأسیسات عمومي صنایع

معادل كارشناسی مهندسي مکانیک )حرارت و سیاالت( 
 كارشناسی مهندسی مکانیک )طراحی جامدات( 

 مهندسي تکنولوژی مکانیک
مهندسي تأسیسات مکانیک

سردخانه
دبیری فنی مکانیک )حرارت و سیاالت(

ت برقی
سا

تاسی

500

مهندسی 
تأسیسات 

برقی 
ساختمان 

*

تأسیسات الکتریکي 
برق قدرت 
الکترونیک 

 الکتروتکنیک 
برق ، ماشین هاي الکتریکي

الکترونیک عمومي
الکتروتکنیک ، برق صنعتي

برق صنعتی
قدرت ، پست

قدرت گرایش توزیع
قدرت ، انتقال توزیع 

تاسیسات
كاردانی فنی برق گرایش های انتقال و 

توزیع
 برق و قدرت ، تولید

مهندسی برق ) قدرت ( 
الکترومکانیک ) برق ( قبل از سال 60 

الکتروتکنیک 
مهندسی برق و الکترونیک 

مهندسی برق- شبکه های انتقال و توزیع
قدرت 

الکترونیک
برق

برق-الکترونیک
كارشناسی ارشد برق 

 قدرت و كارشناسی ارشد برق الکترونیک

510

مرتبط با 
مهندسی 
تأسیسات 

برقی 
ساختمان 

*

دبیر فني برق
 معلم فني برق

 معادل كارداني برق
الکترونیک ، آنالوگ 

 برق، الکترونیک و ابزار دقیق 
 الکترونیک و مخابرات دریایي 

 تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
 برق ، مخابرات 

برق مترو 
كاردانی فنی كنترل

 دبیری فنی برق )قدرت(
معادل كارشناسی مهندسی برق )قدرت( 

 مهندسی برق مخابرات 
مهندسی برق كنترل 

 مهندسی تکنولوژی برق
مهندسی كنترل ابزار دقیق

شه برداری
نق

 مهندسی600
*نقشه برداري

نقشه برداري
 نقشه برداري ، كارتوگرافي

 نقشه برداري مسیر
 عمران ، نقشه برداری

 عمران ، ژئودزی 
 عمران ، فتوگرامتري

مهندسی نقشه برداري
 مهندسی عمران- نقشه برداری

كارشناسی ارشد نقشه برداري
 كارشناسی ارشد ژئودزي

610 كارشناسی ارشد فتوگرامتري 
 مرتبط با
 مهندسی

نقشه برداری
دبیر فني نقشه برداري*

 معلم فني نقشه برداري
 معادل كارداني نقشه برداري

معادل لیسانس مهندسي نقشه برداري 

ک
ترافی

 مهندسی700
كاردانی حمل و نقل *ترافیک

 راه و ترابري

مهندسي ترافیک 
 برنامه ریزي حمل و نقل 

 عمران راهسازی 
 عمران راه و ترابری

حمل ونقل
حمل و نقل و ترافیک

 راهداری
كارشناسی ارشد در رشته راه و ترابري 
كارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزي 

حمل و نقل 
710 كارشناسی ارشد ترافیک

 مرتبط با
 مهندسی
ترافیک

*
عمران ، راهسازی 

 زیر سازی راه 
 روسازی راه

 راهداری 
 معادل حمل و نقل 

 معادل راه و ترابری

معادل كارشناسی مهندسي ترافیک 
 معادل كارشناسي ارشد مهندسي ترافیک


