
 

 

  بسمه تعالي
  

  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 7مصوبات كميسيون ماده 

  

  :كليات 

 .مي باشد 1رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان به شرح جدول شماره  )شماره(كد .1
هاي مهندسي منوط به داشتن پايه تحصيالت كارشناسي پيوسته يا مـدارك پيوسـته بـاالتر در يكـي از رشـته       اطالق رشته .2

 .قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي باشد 7و  6اصلي يا مرتبط ، مطابق با مواد هاي 

اشخاصي حقيقي است كـه بـه    "دارندگان مدارك تحصيلي در زمينه رشته "در بندهاي اين بخشنامه منظور از  .3
اصلي يا مـرتبط   استناد آن مدرك تحصيلي مي توانند در رشته موضوع بخشنامه، پروانه اشتغال به كار با شماره

 .اخذ نمايند
هـاي مـرتبط بـا مهندسـي      تمديد پروانه اشتغال به كار مهندسـي بـراي دارنـدگان مـدارك تحصـيلي در رشـته        .4

ليكن ارتقاء پايه نامبردگان صرفا بـا كـد   . ساختمان كه داراي پروانه اشتغال با كد اصلي بوده اند، بال مانع است
 .باشد  حي قبلي ظهر پروانه اشتغال ، امكان پذير ميمرتبط وبا ذكر صالحيت محاسبه ويا طرا

تمـامي واحـدهاي    31/6/1386تا تاريخ صدور و تمديد پروانه اشتغال به كار مهندسي ساختمان براي متقاضياني كه فقـط  .5
باشـد،بالمانع   12دره  كمتـر از  درسي دوره را گذرانـده باشـند و ميـانگين كـل نمـرات منـدرج در دانشـنامه رسـمي صـا         

 .باشد مي

بخشـنامه  2اخذ پروانه اشتغال به كار براي آن دسته از اشخاصي كه بعد از تاريخ مذكور فارغ التحصيل شده اند، وفق بنـد  .6
وزارت علــوم تحقيقــات و فــن آوري، تنهــا در صــورت ارايــه دانشــنامه        25/9/1386بــه تــاريخ   16897/2شــماره 
الزم بـه ذكـر اسـت چنانچـه نامبردگـان بـا ميـانگين        . شـد  امكان پذير مـي با  12با معدل باالي ) مدرك تحصيلي(رسمي

فارغ التحصيل شده اند ولي قبل از ابالغ بخشنامه مـذكور پروانـه اشـتغال بـه كـار مهندسـي دريافـت         12نمرات كمتر از 
  .نموده اند، تمديد پروانه اشتغال به كار مهندسي با همان كد امكان پذير مي باشد

ناسي آموزش عالي غيررسمي كه به تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري مدارك كارش به كليه دارندگان .7
 . رسيده ، فقط كد مرتبط وصالحيت نظارت تعلق مي گيرد

و شيمي  جريه راه آهن سد وشبكه،  -عمران  آب و فاضالب ،  - به دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي عمران .8
ي آموزشي ، هيچگونه پروانه اشتغال به كار مهندسي در زمينه رشته صنايع گاز ،با توجه به عنوان رشته و محتواي علم

 .ساختمان تعلق نمي گيردمهندسي هاي هفتگانه 



 

 

 دارندگانتمديد وارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار  20/9/1395مورخ 400/45568به استناد مفاد بخشتامه شماره  .9

قانون نظام مهندسي و كنترل  7ماده  2موضوع تبصره  مصوبات كميسيونكه قبل از  مدرك تحصيلي شيمي صنايع گاز

وفق ضوابط ومقررات زمان حاكم، موفق به اخذ پروانه  25/5/1394مورخ  430/27882ساختمان ابالغي به شماره 

بالمانع  همان شرايط وبا رعايت كليه ضوابط مربوط در قانون ياد شده وآيين نامه اجرايي آن، با  ، اشتغال گرديده اند

  .مي باشد

در خصوص فارغ التحصيالن از موسسات و مراكز آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم،تحقيقات و فن آوري عنوان  .10
 .مندرج در مدرك تحصيلي براي اخذ پروانه اشتتغال ، مالك عمل مي باشد

پروانه اشتغال، عنوان مندرج در صورت مغايرت بين عناوين دانشنامه و مدرك موقت تحصيلي مالك عمل براي اخذ  .11
 .در دانشنامه مي باشد

هيأت  198هيأت محترم وزيران و همچنين رأي شماره   3/12/84مورخ   77549/33120به استناد تصويب نامه شماره  .12
كشور ،درخصوص دارندگان  20/3/88مورخ  18719عمومي ديوان عدالت اداري مندرج در روزنامه رسمي شماره 

، صدور يا ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي براي سازمان امور اداري و استخدامي كشور  مدارك تحصيلي از
 .اين دسته از متقاضيان امكان پذير  نمي باشد 

افراديكه داراي مدرك كارشناسي امور اداري و استخدامي كشور مي باشند و در حال حاضر به دليل عدم تأييد  .13
استخدامي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، مدرك جديد كارشناسي در مدارك تحصيلي امور اداري و 

اند، چنانچه از قبل و به استناد مدرك قبلي پروانه  همان رشته از دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت مذكور دريافت كرده
 .اشتغال دريافت كرده اند، تمديديا ارتقاء همان پروانه بالمانع است

دگان مدارك تحصيلي كارشناسي مرتبط با رشته هاي هفتگانه مهندسي ساختمان، در صورت سنوات تحصيلي دارن .14
اخذ مدرك كارشناسي جديد و يا كارشناسي ارشد كه بتوانند با آن صالحيت طراحي و يا محاسبات سنوات مذكور 

 .ه مي گرددمحاسب) مدرك موثر براي اخذ صالحيت جديد(دريافت نمايند، از زمان اخذ مدرك تحصيلي جديد 
ي كه به آنها صالحيت اجرا تعلق مي گيرد، مطابق با حدود صالحيت نظارت در رشته هايصالحيت اجرا حدود  .15

قبولي در آزمون مربوطه و رعايت كليه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان و ضمنا . باشد مي
 .براي اخذ اين صالحيت الزامي مي باشدنامه اجرايي ،شيوه نامه ها وبخشنامه هاي جاري  آيين

باشند مجاز  و از معافيت تحصيلي برخوردار مي صدور پروانه اشتغال براي اشخاصي كه در حال تحصيل مي باشند .16

كارت معافيت براي اخذ پروانه اشتغال الزامي است ضمنا اشخاصي كه پس از  يانيست و ارائه كارت پايان خدمت 

ت به مدت معين و در محل خاصي دارند تا زمان اخذ كارت پايان خدمت و يا كارت فراغت از تحصيل تعهد خدم

 .معافيت مجاز به اخذ پروانه اشتغال به كار نمي باشند



 

 

  :كارشناسي ناپيوسته 

در خصوص فارغ التحصيالن كارشناسي ناپيوسته در زمينه رشته هاي هفتگانه مهندسي ساختمان ، تنها مدرك   .17

.مي باشد كه تاريخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع كارشناسي باشدكارداني قابل قبول 

، مطابق 25/5/1395مورخ  430/27882شماره   به ابالغي هم ارزي رشته ها كميسيون ازمصوبات قبل كه اشخاصي .18

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

 رعايت توانند با ، مي 25/5/1394 تاريخ از قبل كميسيون اين مصوبات ابالغيه اند،پس از انطباق با آخرين گرديده

 اقدام ، شرايط همان اشتغال با پايه  پروانه ارتقاء به نسبت آن اجرايي نامه وآيين و قانون در مربوط مقرراتساير

 .نمايند

6اشخاصي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته يا تكنولوژي يا علمي كاربردي در رشته هاي موضوع ماده  .19

حائزقانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي باشند ليكن بواسطه غير مرتبط بودن مدرك تحصيلي كارداني آنان 

به اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته هاي نمي شوند، چنانچه موفق  مهندسي دريافت پروانه اشتغال به كار

با حدود صالحيت نظارت و  ،اصلي مقطع كارشناسي خود شوند، مي توانند پروانه اشتغال به كارمرتبط بامهندسي 

 .دريافت نمايندطبق ضوابط مربوطه مي شود، صالحيت اجرا نيز مشمول  صالحيت اجرا  دررشته هايي كه

كارشناسي ناپيوسته يا علمي كاربردي  يا تكنولوژي در رشته هاي اصلي هفتگانه دارندگان مدارك تحصيلي  .20

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، كه مدرك كارداني آنها غير مرتبط با رشته هاي  6ساختمان، موضوع ماده 

صيلي كارشناسي ساختمان است  وپس از مدرك كارشناسي ناپيوسته، موفق به اخذ مدارك دانشگاهي در دو مقطع تح

توانند با دارا بودن  ارشد و دكتري در رشته هاي اصلي همسان ومنطبق باهمان رشته كارشناسي ناپيوسته شده اند، مي

 .دريافت نمايند) محاسبات(ساير شرايط  الزم ، صالحيت طراحي

دارندگان مدارك كارشناسي رشته و حدود صالحيت براي ) شماره(صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي  وتعيين كد  .21

 .ناپيوسته، وفق جدول زير مورد تاييد مي باشد

6اشخاصي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته يا تكنولوژي يا علمي كاربردي در رشته هاي موضوع ماده اشخاصي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته يا تكنولوژي يا علمي كاربردي در رشته هاي موضوع ماده 

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي باشند ليكن بواسطه غير مرتبط بودن مدرك تحصيلي كارداني آنان 

به اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته هاي 

با حدود صالحيت نظارت و 

مشمول  صالحيت اجرا مشمول  صالحيت اجرا مي شود، صالحيت اجرا نيز مشمول  صالحيت اجرا 

) ) دريافت نمايند) محاسبات(ساير شرايط  الزم ، صالحيت طراحي

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، كه مدرك كارداني آنها غير مرتبط با رشته هاي 6ساختمان، موضوع ماده 

كارشناسي ناپيوسته يا علمي كاربردي  يا تكنولوژي در رشته هاي اصلي هفتگانه 

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، كه مدرك كارداني آنها غير مرتبط با رشته هاي 



 

 

  

  

  

 :گروه عمران 

از ) يا ساختمان هاي آبي(تأسيسات آبي  –كاربردي عمران  –فارغ التحصيالن كارشناسي رشته مهندسي علمي  .22

دانشگاه شهيد عباسپور در صورت ارايه مدرك تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري مي توانند 

  .در رشته مرتبط با مهندسي عمران دريافت نمايند  پروانه اشتغال

عنوان مدرك تحصيلي 

  كارشناسي ناپيوسته
  عنوان مدرك تحصيلي كارداني

كد 

  رشته

حدود صالحيت پروانه اشتغال 

  به كار 

كارشناسي ناپيوسته در رشته هاي 
ساختمان با عناوين مندرج در 

قانون نظام مهندسي  6ماده 
وكنترل ساختمان ويا در رشته 

  ارز با آنها هاي هم

كارداني در رشته هاي اصليِ  رشته 
  مقطع كارشناسي

  حدود صالحيت رشته اصلي  اصلي

كارداني در رشته هاي مرتبط با 
  رشته مقطع كارشناسي

  مرتبط
حداكثر  حدود صالحيت طراحي

  ون محدوديتدب ونظارت 2تا پايه 

هفتگانه كارداني درساير رشته هاي 
  ساختمان

  حدود صالحيت نظارت  مرتبط

كارداني در رشته هاي غير مرتبط 
  بارشته هاي هفتگانه ساختمان

-  
صدور پروانه اشتغال به كار امكان 

  پذير نمي باشد

كارشناسي ناپيوسته با عناوين 
تكنولوژي و يا علمي كاربردي 
در رشته هاي اصلي و يا رشته 

  هاي هم ارز با آنها

در رشته هاي مرتبط و يا  كارداني
  اصليِ  رشته مقطع كارشناسي

  مرتبط
حداكثر  حدود صالحيت طراحي

  ون محدوديتدب ونظارت 2تا پايه 
كارداني در ساير رشته هاي هفتگانه 

  ساختمان
  حدود صالحيت نظارت  مرتبط

كارداني در رشته هاي غير مرتبط 
  بارشته هاي هفتگانه ساختمان

-  
اشتغال به كارامكان صدور پروانه  

  پذير نمي باشد



 

 

از دانشگاه صنعتي اميركبير با ) بورسيه جهادسازندگي ( عمران  - به فارغ التحصيالن دوره كارشناسي ناپيوسته عمران .23

 با حدود صالحيت نظارتارزشيابي معادل كارشناسي عمران ، پروانه اشتغال به كار در رشته مرتبط با مهندسي عمران 

  . گيرد تعلق مي

كار در رشته  راهداري از دانشگاه علم و صنعت ايران پروانه اشتغال به –به فارغ التحصيالن كارشناسي مهندسي عمران  .24

  . مي گيردتعلق    3مرتبط با مهندسي عمران با حدود صالحيت فقط نظارت در پايه

ه كار مهندسي دررشته مرتبط با عمران با حدود به فارغ التحصيالن كارشناسي عمران روستايي فقط پروانه اشتغال ب .25

 .گيرد  صالحيت نظارت تعلق مي

به فارغ التحصيالن كارشناسي عمران اجرايي فقط پروانه اشتغال به كار مهندسي دررشته مرتبط با عمران با حدود  .26

 .گيرد  صالحيت نظارت تعلق مي

غال به كار مرتبط با مهندسي عمران با حدود صالحيت راه ، پروانه اشت - به فارغ التحصيالن رشته كارشناسي عمران .27

 .نظارت و اجرا بدون محدوديت و محاسبات ، حداكثر تا  پايه سه تعلق مي گيرد

كاربردي ساختمان و يا عمران بالمانع مي  -صدور پروانه اشتغال مرتبط با عمران براي  فارغ التحصيالن رشته علمي  .28

  .باشد 

توسعه  "و "تكنولوژي و آباداني روستا از مؤسسه آباداني" ،  "آباداني و توسعه روستاها"ي  به فارغ التحصيالن رشته ها .29

از كليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري ، فقط پروانه  "روستاها

ر تا پايه سه بدون امكان ارتقا ، تعلق اشتغال به كار مهندسي دررشته مرتبط با عمران با حدود صالحيت نظارت حداكث

 .مي گيرد 

توانند پروانه اشتغال به كار مهندسي دررشته  مي "خط و سازه هاي ريلي "و "خط و ابنيه"فارغ التحصيالن كارشناسي  .30

 . مرتبط با عمران با حدود صالحيت نظارت حداكثر پايه سه بدون امكان ارتقاء، دريافت نمايد 



 

 

فقط نظارت در ( با مدرك كارشناسي پروانه اشتغال مرتبط با مهندسي عمران با صالحيت محدود كليه متقاضياني كه  .31

تعلق مي گيرد ،در صورت اخذ مدرك كارشناسي ارشد سازه و زلزله فقط مي توانند نسبت به ارتقاء پايه ) 3حد پايه 

  . صالحيت نظارت خود اقدام نمايند 

پروانه اشتغال به كار مهندسي و رشته مهندسي مديريت پروژه ، اني روستا به فارغ التحصيالن رشته مديريت و آباد .32

 . يا مرتبط با آن تعلق نمي گيرد اعمم از اصليعمران

پروانه اشتغال به كارمرتبط با مهندسي عمران با حدود صالحيت نظارت ، اجرا و خاك –به رشته هاي مهندسي عمران  .33

 .تعلق مي گيرد محاسبات بدون محدوديت 

عمران با كارشناسي ارشد در رشته ترافيك يا راه  –ارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي در زمينه رشته عمران د .34

وترابري و يا برنامه ريزي حمل و نقل مي توانند عالوه بر پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته عمران ، صالحيت 

 .رشته ترافيك با درج در ظهر پروانه خود دريافت  نمايند

 : ود صالحيت مهندسان در رشته هاي مرتبط با نقشه برداري به شرح ذيل مي باشد حد .35

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

 .ملي ساختمان

 

  :گروه معماري و شهرسازي 

، مندرج در روزنامه رسمي  2/9/1395مورخ  663الي 594در دادنامه  اداري عدالت ديوان عمومي هيأت رأي به استناد .37

از زمان صدور راي هيات عمومي امكان صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي  ، 6/10/1395جمهوري اسالمي مورخ 

ه برنامه ريزي شهري ك - فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته شهرسازي ، براي) 2/9/1395( ياد شده 

  .وجود ندارد و اقتصاد باشند) علوم اجتماعي(داراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي  جغرافيا، جامعه شناسي

عمران با كارشناسي ارشد در رشته ترافيك يا راه  عمران با كارشناسي ارشد در رشته ترافيك يا راه ارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي در زمينه رشته عمران –ارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي در زمينه رشته عمران 

وترابري و يا برنامه ريزي حمل و نقل مي توانند عالوه بر پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته عمران ، صالحيت 

پروانه اشتغال به كارمرتبط با مهندسي عمران با حدود صالحيت نظارت ، اجرا و خاك  خاك –به رشته هاي مهندسي عمران  پروانه اشتغال به كارمرتبط با مهندسي عمران با حدود صالحيت نظارت ، اجرا و پروانه اشتغال به كارمرتبط با مهندسي عمران با حدود صالحيت نظارت ، اجرا و –به رشته هاي مهندسي عمران 

و رشته مهندسي مديريت پروژه ،  اني روستا به فارغ التحصيالن رشته مديريت و آباد

(( تعلق مي گيرد ،در صورت اخذ مدرك كارشناسي ارشد سازه و زلزله فقط مي توانند نسبت به ارتقاء پايه )3حد پايه 



 

 

صدور پروانه اشتغال به كار رشته شهرسازي براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي در زمينه رشته هاي عمران،  .38

ا رعايت ساير ضوابط ومقررات مربوط در قانون ياد شده معماري و شهرسازي با كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري ب

 . وآيين نامه اجرايي آن، بالمانع است

تمديد  با توجه به اينكه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ،مشمول بدو تصويب و عطف به ماسبق نمي باشد، لذا .39

مورخ  430/68693بخشنامه شماره بق و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار اشخاصي كه قبل ازتاريخ مذكور و مطا

پروانه اشتغال به كار دريافت نموده اند، با رعايت ساير مقررات مربوط در قانون نظام مهندسي وكنترل   4/11/1391

 .استبالمانع ساختمان وآيين نامه اجرايي آن، 

نقشه برداري با  –برنامه ريزي شهري براي دارندگان مدرك تحصيلي عمران  –صدور پروانه اشتغال به كار شهرسازي  .40

 .كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري بالمانع مي باشد

دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته شهرسازي براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد شهرسازي با  .41

 .رشته معماري يا شهرسازي امكان پذير مي باشد  گرايش طراحي شهري فقط با مدرك كارشناسي در زمينه

به فارغ التحصيالن رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري ، پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته اصلي شهرسازي و يا  .42

 .مرتبط با آن تعلق نمي گيرد 

 .برنامه ريزي شهري مطابقت داردرشته طراحي و برنامه ريزي شهري و همچنين رشته برنامه ريزي منطقه اي با رشته  .43

به دارندگان مدرك كارشناسي مهندسي فضاي سبز از دانشكده منابع طبيعي و كشاورزي، هيچگونه پروانه اشتغال به  .44

 .كار مهندسي در زمينه رشته هاي هفتگانه مهندسي ساختمان تعلق نمي گيرد 

  

  

 

 

رشته معماري يا شهرسازي امكان پذير مي باشد گرايش طراحي شهري فقط با مدرك كارشناسي در زمينه

دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته شهرسازي براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد شهرسازي با 

كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري بالمانع مي باشد

نقشه برداري با  نقشه برداري با –برنامه ريزي شهري براي دارندگان مدرك تحصيلي عمران  –برنامه ريزي شهري براي دارندگان مدرك تحصيلي عمران 

رشته طراحي و برنامه ريزي شهري و همچنين رشته برنامه ريزي منطقه اي با رشته رشته طراحي و برنامه ريزي شهري و همچنين رشته برنامه ريزي منطقه اي با رشته برنامه ريزي شهري مطابقت داردرشته طراحي و برنامه ريزي شهري و همچنين رشته برنامه ريزي منطقه اي با رشته 

تمديد با توجه به اينكه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ،مشمول بدو تصويب و عطف به ماسبق نمي باشد، لذا

و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار اشخاصي كه قبل ازتاريخ مذكور و مطا

4/11/1391  

صدور پروانه اشتغال به كار رشته شهرسازي براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي در زمينه رشته هاي عمران، 

معماري و شهرسازي با كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري بمعماري و شهرسازي با كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري ب

صدور پروانه اشتغال به كار رشته شهرسازي براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي در زمينه رشته هاي عمران، 



 

 

 :گروه تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان 

كه با ) بدون گرايش(مندرج در مدارك تحصيلي كارشناسي پيوسته يا كارشناسي ارشد پيوسته  عناوين رشته هاي .45

منطبق مي باشد،  1374قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 6عناوين رشته هاي مندرج در ماده 

 .جزءرشته هاي اصلي ساختمان محسوب مي شود

، پروانه اشتغال به كار در رشته اصلي تاسيسات قشه كشي صنعتيتكنولوژي طراحي و نبه فارغ التحصيالن رشته  .46

 .مكانيكي و يا مرتبط با آن تعلق نمي گيرد 

ماشينها از دانشگاه علم و صنعت ايران پروانه اشتغال به طراحي مكانيك  –به فارغ التحصيالن رشته مهندسي مكانيك  .47

  . گيرد با حدود صالحيت نظارت تعلق ميكار مهندسي در رشته مرتبط با تأسيسات مكانيكي ساختمان 

تاسيسات رشته اصلي  پروانه اشتغال به كار مهندسي در  ،كشتي سازي –به فارغ التحصيالن رشته مهندسي مكانيك  .48

  . و يا مرتبط با آن تعلق نمي گيردساختمان مكانيكي 

تاسيسات اصلي رشته  ار مهندسي درپروانه اشتغال به ك، مهندسي دريا  –به فارغ التحصيالن رشته مهندسي مكانيك  .49

 . و يا مرتبط با آن تعلق نمي گيردساختمان مكانيكي 

تاسيسات پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته اصلي ،نيروگاه   –به فارغ التحصيالن رشته مهندسي مكانيك  .50

  .با آن تعلق نمي گيرد و يا مرتبط ساختمان مكانيكي 

تاسيسات مكانيكي رشته اصلي پروانه اشتغال به كار مهندسي در  ،ساخت و توليد – به فارغ التحصيالن رشته مكانيك .51

  . و يا مرتبط با آن تعلق نمي گيردساختمان 

رشته اصلي در طراحي فرآيندها ، پروانه اشتغال به كار مهندسي  –به فارغ التحصيالن كارشناسي مهندسي شيمي  .52

  .تعلق نمي گيرد و يا مرتبط با آن ساختمان تاسيسات مكانيكي 

تاسيسات در رشته اصلي پروانه اشتغال به كار مهندسي  ،اتومكانيك –به فارغ التحصيالن رشته مهندسي مكانيك  .53

  . و يا مرتبط با آن تعلق نمي گيردساختمان مكانيكي 



 

 

انيكي پتروشيمي گاز ، پروانه در رشته تاسيسات مك –صنايع پااليش  –به فارغ التحصيالن رشته مهندسي شيمي  .54

.و يا مرتبط با آن تعلق نمي گيرد ساختمان 

ساختمان صنايع مكانيك ، پروانه اشتغال به كار در رشته تاسيسات مكانيكي  –به فارغ التحصيالن رشته الكترومكانيك  .55

 .و يا مرتبط با آن تعلق نمي گيرد 

و يا ساختمان ر رشته تاسيسات مكانيكي تست مخرب مواد ، پروانه اشتغال به كار د –به فارغ التحصيالن رشته مكانيك  .56

 .مرتبط با آن تعلق نمي گيرد 

شبكه هاي انتقال و توزيع در صورت ارائه مدرك تحصيلي مورد  -فارغ التحصيالن كارشناسي پيوسته مهندسي برق .57

برقي  توانند پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته اصلي تأسيسات تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري مي

  .ساختمان دريافت نمايند 

در پروانه اشتغال به كار مهندسي ) )  بيومكانيكبيوالكتريك يا ( به فارغ التحصيالن رشته كارشناسي مهندسي پزشكي  .58

  .تعلق نمي گيرد آن يا مرتبط با  تأسيسات برقي ساختمانرشته اصلي 

رشته به فارغ التحصيالن كارشناسي مهندسي مخابرات گرايش انتقال يا سوئيچ ، پروانه اشتغال به كار مهندسي در  .59

  .تاسيسات برقي ساختمان يا مرتبط با آن تعلق نمي گيرد اصلي 

ساختمان تاسيسات برقي رشته اصلي به فارغ التحصيالن كارشناسي مهندسي رباتيك ، پروانه اشتغال به كار مهندسي در  .60

 . و يا مرتبط با آن تعلق نمي گيرد

تاسيسات برقي رشته اصلي ساخت و توليد ، پروانه اشتغال به كار مهندسي در  –به فارغ التحصيالن رشته كنترل  .61

. ساختمان و يا مرتبط با آن تعلق نمي گيرد

رشته كنترل گرايش فرآيند ، پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته اصلي تاسيسات  به فارغ التحصيالن كارشناسي .62

 .برقي ساختمان و يا مرتبط با آن تعلق نمي گيرد

  

ساخت و توليد ، پروانه اشتغال به كار مهندسي در  به فارغ التحصيالن رشته كنترل –به فارغ التحصيالن رشته كنترل 

.ساختمان و يا مرتبط با آن تعلق نمي گيرد

تاسيسات برقي رشته اصلي 

.برقي ساختمان و يا مرتبط با آن تعلق نمي گيرد

رشته كنترل گرايش فرآيند ، پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته اصلي تاسيسات 



 

 

  :كارشناسي ارشد 

به دارندگان مدرك كارشناسي ارشد در زمينه رشته هاي هفتگانه مهندسي ساختمان كه با مدرك كارشناسي خود  .63

ال در زمينه رشته هاي هفتگانه مهندسي ساختمان دريافت نمايند، هيچگونه پروانه اشتغال به كار توانند پروانه اشتغنمي

 .مهندسي در رشته اصلي و يا مرتبط با آن تعلق نمي گيرد 

اعم از پيوسته يا ناپيوسته كه مطابق با ضوابط ابالغي موفق به دريافت پروانه  كارشناسي تحصيلي مدارك دارندگان .64

هفتگانه اصلي هاي رشته در ارشد كارشناسي تحصيلي مدرك اخذشده اند، در صورت  مرتبطار اشتغال به ك

 قانون در مندرج مربوط مقررات و ضوابط ساير رعايت با مي توانند كارشناسي، رشته با همسان ساختمان مهندسي

 سنوات حسب بر نظارت صالحيت حدود با مهندسي با كار مرتبط به اشتغال پروانه آن، اجرائي نامه آئين و يادشده

  .نمايند دريافت دو پايه تا حداكثر )محاسبات( طراحي و

، پروانه  فتوگرامتري ياژئودزي با كارشناسي ارشد مهندسي  نقشه برداريبه دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط با  .65

 .تعلق مي گيرد نقشه بردارياشتغال به كار  اصلي 

با معماري با كارشناسي ارشد مهندسي معماري ، كد اصلي معماري تعلق مي به دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط  .66

  .گيرد

 اخذبهموفق كارشناسي، مدرك اخذ از پس كه مرتبط، هاي رشته در كارشناسي تحصيلي مدارك دارندگان .67

 كارشناسي رشته با همسان اصلي هاي رشته در دكتري و ارشد كارشناسي تحصيلي مقطع دو در دانشگاهي مدارك

 صالحيت با مهندسي با مرتبط كار بهاشتغال پروانه الزم شرايط ساير بودن دارا با توانند اند، مي شده

  .نمايند دريافت محدوديت بدون و نظارت ) محاسبات(طراحي

دارندگان مدارك تحصيلي در رشته هاي دبيري فني پيوسته در رشته هاي اصلي در صورت اخذ مدرك كارشناسي  .68

پس از ) 2پيوست شماره(ارشد ناپيوسته دررشته اصلي همسان و منطبق بامدرك كارشناسي رشته مربوط طبق جدول 

مرتبط،هايرشتهدركارشناسي

با معماري با كارشناسي ارشد مهندسي معماري ، كد اصلي معماري تعلق مي به دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط 

تعلق مي گيرداشتغال به كار  اصلي اشتغال به كار  اصلي نقشه بردارياشتغال به كار  اصلي 

فتوگرامتريژئودزي ژئودزي يابا كارشناسي ارشد مهندسي با كارشناسي ارشد مهندسي ژئودزي با كارشناسي ارشد مهندسي به دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط با به دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط با نقشه برداريبه دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط با 

اعم از پيوسته يا ناپيوسته كه مطابق با ضوابط ابالغي موفق به دريافت پروانه كارشناسي

ارشدكارشناسي

سنواتحسببرنظارتصالحيتحدودبامهندسيباكار مرتبطبه

دريافتدوپايهتاحداكثر حداكثر )  )محاسبات(طراحيو

اعم از پيوسته يا ناپيوسته كه مطابق با ضوابط ابالغي موفق به دريافت پروانه 

به دارندگان مدرك كارشناسي ارشد در زمينه رشته هاي هفتگانه مهندسي ساختمان كه با مدرك كارشناسي خود 

توانند پروانه اشتغنمي

.مهندسي در رشته اصلي و يا مرتبط با آن تعلق نمي گيرد 

دارندگان مدارك تحصيلي در رشته هاي دبيري فني پيوسته در رشته هاي اصلي در صورت اخذ مدرك كارشناسي دارندگان مدارك تحصيلي در رشته هاي دبيري فني پيوسته در رشته هاي اصلي در صورت اخذ مدرك كارشناسي 

ارشد ناپيوسته دررشته اصلي همسان و منطبق بامدرك كارشناسي رشته مربوط طبق جدول 



 

 

انه انند با رعايت ساير شرايط الزامي، پروسپري شدن سنوات قانوني الزم از تاريخ اخذ مدرك كارشناسي ارشد، مي تو

 .همانند دارندگان مدرك تحصيلي دررشته اصلي، دريافت نماينداشتغال 

 دبيري ناپيوستهوكارشناسي ساختمانمهندسي  هفتگانه هاي رشته با مرتبط غير كارداني تحصيلي مدارك دارندگان .69

 رشته با همسان اصليهاي رشته در ارشد كارشناسي مدرك اخذ به موفق كه ساختمان اصلي هاي دررشته فني

 با مهندسي با مرتبط كار به اشتغال پروانه مربوط، ومقررات ضوابط ساير رعايت با توانند مي اند، شده كارشناسي

 صالحيت عمران و معماري هاي رشته در ترتيبات اين دارندگان براي و نمايند دريافت نظارت حدود صالحيت

 .گيرد ميتعلق  نيز اجرا

تمديد پروانه اشتغال به كار براي افرادي كه از قبل و به استناد مدرك كارشناسي ارشد پروانه دريافت كرده اند با  .70

، الزم به ذكر است ارتقاء پايه پروانه اشتغال مطابق با ضوابط جديد  همان كد و در همان پايه قبلي ، بالمانع مي باشد

 .مي باشد

ناسي در زمينه رشته نقشه برداري با كارشناسي ارشد در زمينه رشته ترافيك، عالوه بر پروانه به فارغ التحصيالن كارش .71

 .اشتغال در رشته نقشه برداري ، صالحيت رشته ترافيك نيز در ظهر پروانه اشتغال مذكور اضافه مي گردد

ساختمان، تاييد شده توسط  مهندسي فهرست عناوين رشته هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته هاي اصلي هفتگانه .72
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