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 بسمه تعالي

 

 ساختمانو کنترل  قانون نظام مهندسي 7ماده مصوبات کمیسیون 

 

 :کلیات 

هيأت محترم وزيران و همچنين رأي شماره   2/13/47مورخ   44577/22133به استناد تصويب نامه شماره  .1

كشور  33/2/44مورخ  14417هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مندرج در روزنامه رسمي شماره  174

، صدور يا ارتقا پايه پروانه  امور اداري و استخدامي کشور سازمانخصوص دارندگان مدارك تحصيلي از ،در

 .اشتغال به كار مهندسي براي اين دسته از متقاضيان امكان پذير  نمي باشد 
راي تمديد پروانه اشتغال به كار مهندسي براي دارندگان مدارك تحصيلي در رشته هاي مرتبط با مهندسي كه دا .3

الزم به ذكر است ، ارتقا .  باشد پروانه اشتغال به كار با كد اصلي بوده اند، با همان كد و صالحيت قبلي، بالمانع مي

پايه پروانه اشتغال به كار نامبردگان فقط با كد مرتبط وبا ذكر صالحيت محاسبه ويا طراحيي قبليي رهير پروانيه     

 .اشتغال به كار، امكان پذير    مي باشد 

ش آموختگان رشته هاي اصلي اعم از فارغ التحصيالن دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دولتي و دانشگاه آزاد دان .2

اسالمي كه مدارك تحصيلي آنها مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري بوده و ميانگين كل نمرات آنها 

توانند پروانه اشتغال  ن قيد نشده باشد ميدر صورتيكه عنوان معادل در مدرك تحصيلي ايشا. باشد  13كمتر از 

 .به كار مهندسي با كد اصلي دريافت نمايند 

 

 :کارشناسي ناپیوسته 

نحوه بررسي و تعيين وضعيت صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي براي دارندگان مدارك تحصيلي مقاطع  .7

ان در هر دو مقطع مذكور عيناً يكسان كارداني و كارشناسي كه عنوان رشته تحصيلي درج شده در دانشنامه ايش

مي باشد همانند دارندگان مدارك كارشناسي پيوسته در همان رشته وفق ضوابط و مقررات مندرج در قانون 

  .نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين نامه اجرايي آن مي باشد
درك تحصيلي مقطع كارداني م بهدارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته در رشته هاي اصلي چنانچه  .5

، نحوه بررسي و تعيين صالحيت مقطع كارشناسي پروانه كارداني با كد اصلي تعلق بگيرد در همان رشته آنها 

در پروانه اشتغال به كار مهندسي ايشان همانند دارندگان مدارك كارشناسي پيوسته در همان رشته مي باشد و 

چنانچه كليه واحدهاي مصوب كميسيون هم ارزي رشته ي تعلق نگيرد ،صورتيكه كارداني آنها پروانه با كد اصل

گذرانيده باشند، مي توانند پروانه اشتغال به كار با كد  واحدهاي مؤثرتحصيل و به صورت  طول زمانها را در 

 .ند و در غير اينصورت نامبرگان فقط مي توانند كد مرتبط با صالحيت نظارت دريافت نماي،اصلي دريافت نمايند 
كاربردي در رشته هاي اصلي كليه واحدهاي  چنانچه دارندگان مدارك تحصيلي ناپيوسته تكنولوژي و يا علمي  .6

تصوير ) مندرج در جدول ريزنمرات مصوت كميسيون هم ارزي را در رشته خود به صورت كامل گذرانيده باشند 

بط با مهندسي با حدود صالحيت نظارت برحسب ، مي توانند پروانه اشتغال به كار مرت( 5تا  1پيوستهاي شماره 

الزم به ذكر است منظور از واحد هاي گذرانيده .دريافت نمايند  3سنوات و طراحي و يا محاسبات حداكثر تا پايه 

 .ي بدون اثر ،قابل قبول نمي باشد تحصيل ،تنها واحدهاي اصلي آن رشته مي باشد و واحدها طول زمانشده در 

 فارغ التحصيالن كارشناسي ناپيوسته رشته علمي  34/7/73مورخ  733/د/643نامه شماره مطابق بخش: تذكر 

كاربردي معماري كه داراي مدرك كارداني در رشته اصلي معماري مي باشند ،در صورتيكه كليه واحدهاي 
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مهندسي با حدود مي توانند پروانه اشتغال به كار مرتبط با  مندرج در جدول رشته معماري را گذرانيده باشند ،

      .صالحيت نظارت و طراحي برحسب سنوات دريافت نمايند 

 

 :کارشناسي ارشد 

به دارندگان مدرك كارشناسي ارشد در زمينه رشته هاي هفتگانه ساختمان كه با مدرك كارشناسي خود نمي  .4

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

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

به دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد در هر يك از گرايشهاي عمران كه مدرك كارشناسي آنها در  .4

آموزشي آنها با رشته محتواي علمي و %  43رشته عمران يا مرتبط با آن نباشد ، با توجه به عدم ارتباط بيش از  

اصلي كارشناسي مهندسي عمران هيچگونه پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته هاي اصلي يا مرتبط با 

  . عمران تعلق نمي گيرد
صدور پروانه اشتغال به كار با كد اصلي براي  دارندگان مدرك كارشناسي ارشد رشيته هياي اصيلي كيه بيا ارائيه        .7

( بدون محيدوديت  ) نند پروانه اشتغال به كار مرتبط با صالحيت طراحي و نظارت مدرك كارشناسي خود مي توا

 .دريافت نمايند ، بالمانع مي باشد 

 

 

 :گروه عمران 
 

از ( يا ساختمانهاي آبي )تأسيسات آبي  -كاربردي عمران  -فارغ التحصيالن كارشناسي رشته مهندسي علمي  .13

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

 . دريافت نمايند مرتبط با مهندسي عمراندر رشته پروانه اشتغال به كار 

از دانشگاه صنعتي ( بورسيه جهادسازندگي) عمران  -رانبه فارغ التحصيالن دوره كارشناسي ناپيوسته عم .11

با حدود مرتبط با مهندسي عمران در رشته مران ، پروانه اشتغال به كار اميركبير با ارزشيابي معادل كارشناسي ع

 . گيرد تعلق ميصالحيت نظارت 

در  كار راهداري از دانشگاه علم و صنعت ايران پروانه اشتغال به به فارغ التحصيالن كارشناسي مهندسي عمران  .13

 . مي گيرد   تعلق   2مرتبط با مهندسي عمران با حدود صالحيت فقط نظارت در پايه رشته

با مرتبط با عمران  دررشته به فارغ التحصيالن كارشناسي عمران روستايي فقط پروانه اشتغال به كار مهندسي .12

 . گيرد تعلق ميحدود صالحيت نظارت 

عمران  يا وكاربردي ساختمان  - فارغ التحصيالن رشته علمي صدور پروانه اشتغال به كار مرتبط با عمران براي  .17

 . انع مي باشدبالم

 عمران هاي رشته در به فارغ التحصيالن كارشناسي ناپيوستهصدور پروانه اشتغال به كار مرتبط با عمران براي   .15

 . بالمانع مي باشدساختمان  و يا

آباداني روستا از مؤسسه آباداني و توسعه روستاها و يا دانشگاه شهيد و به فارغ التحصيالن رشته تكنولوژي  .16

روانه اشتغال به كار مهندسي دررشته مرتبط با عمران با حدود صالحيت نظارت حداكثر تا پايه سه بهشتي فقط پ

 . تعلق مي گيرد
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مي توانند پروانه  يلي از دانشگاه علم و صنعت ايرانفارغ التحصيالن رشته خط و ابنيه ويا خط و سازه هاي ر .14

حيت نظارت حداكثر پايه سه بدون امكان ارتقاء، اشتغال به كار مهندسي دررشته مرتبط با عمران با حدود صال

 .  دريافت نمايد
به فارغ التحصيالن كارشناسي آباداني و توسعه روستاها و كارشناسي مديريت پروژه و كارشناسي خط و ابنيه كه  .14

تعلق مي ( 2فقط نظارت در حد پايه ) با مدرك كارشناسي پروانه مرتبط با مهندسي عمران با صالحيت محدود 

گيرد ،در صورت اخذ مدرك كارشناسي ارشد سازه و زلزله فقط مي توانند نسبت به ارتقاء پايه صالحيت نظارت 

 . خود اقدام نمايند 

به فارغ التحصيالن رشته مديريت و آباداني روستا هيچگونه پروانه اشتغال به كار مهندسي عمران و يا مرتبط با  .17

 . آن تعلق نمي گيرد

فارغ  براي 2پايه  حداكثرفقط نظارت با حدود صالحيت مهندسي عمران  به كار مرتبط با صدور پروانه اشتغال .33

 . التحصيالن رشته كارشناسي مديريت پروژه بالمانع است

 . تعلق مي گيردخاك پروانه اشتغال به كار با كد اصلي  -به فارغ التحصيالن رشته عمران  .31

كاربردي  -علمي  رداري براي دارندگان مدرك تحصيليشه بصدور پروانه اشتغال به كار مرتبط با مهندسي نق .33

 . نقشه برداري و يا مهندسي تكنولوژي نقشه برداري بالمانع است

عمران و كارشناسي ارشد در رشته ترافيك يا راه و  -دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته عمران  .32

، روانه اشتغال به كار مهندسي در رشته عمران ترابري و يا برنامه ريزي حمل و نقل مي توانند عالوه بر پ

 .نمايند صالحيت رشته ترافيك با درج در رهر پروانه خود دريافت 

 

 :گروه معماري و شهرسازي 

كاربردي  -علمي  صدور پروانه اشتغال به كار مرتبط با معماري براي فارغ التحصيالن كارشناسي ناپيوسته رشته  .37

از دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مورد  و كارشناسي ناپيوسته معماري ماريمعماري و مهندسي تكنولوژي مع

  .تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، بالمانع مي باشد 

در رشته هاي اصلي يا به فارغ التحصيالن كارشناسي مديريت شهري هيچگونه پروانه اشتغال به كار مهندسي  .35

 . معماري تعلق نمي گيردمرتبط با 
برنامه ريزي شهري كه داراي مدرك كارشناسي در  -تحصيالن كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته شهرسازي فارغ ال .36

و اقتصياد باشيند ،   ( علوم اجتمياعي  ) يكي از رشته هاي شهرسازي ، معماري ، عمران ، جغرافيا ، جامعه شناسي 

 73/723/46552شيماره   پيوسيت بخشينامه  در صورت گذرانيدن حداقل دروس الزامي پيش نياز مطابق جيدول  

 . ، مي توانند پروانه اشتغال به كار شهرسازي دريافت نمايند 31/7/73مورخ 

چنانچه اشخاص مذكور طي دوران تحصيل موفق به گذرانيدن اين دروس نشده باشند، مي توانند نسيبت بيه   : تبصره 

يد بهشتي ، تربييت ميدرس تهيران ،    گذرانيدن دروس كسري در يكي از دانشگاههاي علم و صنعت ايران ، تهران، شه

 .  تبريز ، شيراز ، اصفهان و فردوسي مشهد و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات اقدام نمايند

نقشيه بيرداري بيا    -برنامه ريزي شهري دارندگان مدرك تحصيلي عمران -صدور پروانه اشتغال به كار شهرسازي  .34

در صورت گذرانيدن واحدهاي ذكرشده بيراي رشيته عميران ، بالميانع ميي      كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري 

 .باشد

دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته شهرسازي براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد شهرسيازي بيا    .34

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



 4 

مهندسي در رشته اصلي لتحصيالن رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري ، پروانه اشتغال به كار به فارغ ا .37

 .تعلق نمي گيرد  و يا مرتبط با آنشهرسازي 

رشته طراحي و برنامه ريزي شهري و همچنين رشته برناميه رييزي منطقيه اي بيا رشيته برناميه رييزي شيهري          .23

 .مطابقت دارد

برناميه رييزي شيهري، بيا ميدرك تحصييلي كارشناسيي         اشتغال به كار شهرسيازي  ارتقاء پايه دارندگان پروانه  .21

جغرافيا، اقتصاد، علوم اجتماعي ، در صورتيكه در سنوات گذشته و بيه اسيتناد ميدرك كارشناسيي ارشيد پروانيه       

  . امكان پذير مي باشد 36دريافت نموده اند تنها در صورت گذرانيدن دروس مشخص شده در بند 

ان مدرك كارشناسي مهندسي فضاي سبز از دانشكده منابع طبيعي و كشاورزي، هيچگونه پروانه به دارندگ .23

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

 

 :گروه تاسیسات مكانیكي و برقي ساختمان 

واحدهاي  چنانچهتحصيالن مذكور گرايش مي باشند ، فارغ البدون در خصوص فارغ التحصيالن رشته مكانيك  .22

را گذرانيده باشند ،مي توانند پروانه اشتغال به كار مهندسي (  7تصوير پيوست شماره ) مشخص شده در جدول 

واحد هاي  چنانچهفارغ التحصيل خواهند شد ،   73و اشخاصي كه تا پايان سال . در رشته اصلي دريافت نمايند 

ريافت پروانه اشتغال به كار در رشته اصلي مي توانند واحدها را در دانشگاه ، جهت د نگذرانندجدول مذكور را 

 . هاي سراسري مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري  بگذرانند 

اصلي به فارغ التحصيالن رشته تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي ، پروانه اشتغال به كار در رشته  .27

 .تاسيسات مكانيكي و يا در رشته مرتبط با آن تعلق نمي گيرد 

ماشينها از دانشگاه علم و صنعت ايران پروانه طراحي مكانيك  به فارغ التحصيالن رشته مهندسي مكانيك  .25

تعلق مي با حدود صالحيت نظارت تأسيسات مكانيكي ساختمان در رشته مرتبط با اشتغال به كار مهندسي 

 . گيرد

رشته اصلي  دركشتي سازي پروانه اشتغال به كار مهندسي  غ التحصيالن رشته مهندسي مكانيك به فار .26

 . تعلق نمي گيردتاسيسات مكانيكي و يا در رشته مرتبط با آن 

اصلي مهندسي دريا پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته   به فارغ التحصيالن رشته مهندسي مكانيك  .24

 . تعلق نمي گيردر رشته مرتبط با آن تاسيسات مكانيكي و يا د

اصلي تاسيسات در رشته نيروگاه پروانه اشتغال به كار مهندسي   به فارغ التحصيالن رشته مهندسي مكانيك  .24

 . تعلق نمي گيردمكانيكي و يا در رشته مرتبط با آن 
رشته اصلي تاسيسات  درساخت و توليد پروانه اشتغال به كار مهندسي  به فارغ التحصيالن رشته مكانيك  .27

 . تعلق نمي گيردمكانيكي و يا در رشته مرتبط با آن 

رشته در مهندسي طراحي فرآيندها ، پروانه اشتغال به كار  به فارغ التحصيالن كارشناسي مهندسي شيمي  .73

 . تعلق نمي گيرداصلي تاسيسات مكانيكي و يا در رشته مرتبط با آن 

تهويه و تبريد پروانه اشتغال به كار مهندسي  مهندسي مكانيك پيوسته كارشناسي به فارغ التحصيالن رشته  .71

 . تأسيسات مكانيكي ساختمان تعلق مي گيرددر رشته اصلي 

تأسيسات حرارتي و برودتي پروانه اشتغال به  مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته به فارغ التحصيالن رشته  .73

  . تمان تعلق مي گيردتأسيسات مكانيكي ساخدر رشته اصلي كار مهندسي 
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رشته اصلي تاسيسات  دراتومكانيك پروانه اشتغال به كار مهندسي  به فارغ التحصيالن رشته مهندسي مكانيك  .72

 . تعلق نمي گيردمكانيكي و يا در رشته مرتبط با آن 

رتبط با در شته مبه فارغ التحصيالن رشته كارشناسي مهندسي جريه راه آهن پروانه اشتغال به كار مهندسي  .77

 . تعلق مي گيردبا حدود صالحيت نظارت تأسيسات مكانيكي ساختمان 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي ... ( علمي كاربردي ، تكنولوژي و ) به فارغ التحصيالن كارشناسي ناپيوسته  .75

 صالحيتحدود جامدات ، پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته مرتبط با تاسيسات مكانيكي ساختمان با 

 .نظارت تعلق مي گيرد 

پتروشيمي گاز ، پروانه در رشته تاسيسات مكانيكي   -صنايع پااليش  -به فارغ التحصيالن رشته مهندسي شيمي  .76

 .يا در رشته مرتبط با آن تعلق نمي گيرد 

ي و يا صنايع مكانيك ، پروانه اشتغال به كار در رشته تاسيسات مكانيك -به فارغ التحصيالن رشته الكترومكانيك  .74

 .در رشته مرتبط با آن تعلق نمي گيرد 

تست مخرب مواد ، پروانه اشتغال به كار در رشته تاسيسات مكانيكي و يا در - به فارغ التحصيالن رشته مكانيك  .74

 .رشته مرتبط با آن تعلق نمي گيرد 

قدرت پروانه  به فارغ التحصيالن كارشناسي پيوسته رشته مهندسي الكترونيك همانند رشته مهندسي برق  .77

شايان ذكر است پايه پروانه  .تعلق مي گيرد تاسيسات برقي ساختمان اشتغال به كار مهندسي در رشته اصلي 

و براي اشخاصي كه داراي صالحيت طراحي بوده اند ، همان   2اشتغال به كار در بخش صالحيت طراحي پايه 

 11گان مي باشد و جهت ارتقاء پايه بايد مطابق ماده پايه طراحي مندرج در پروانه اشتغال به كار قبلي نامبرد

 .آيين نامه اجرايي قانون مذكور عمل شود 

مهندسي شبكه هاي انتقال و توزيع در صورت ارائه مدرك تحصيلي مورد  پيوسته فارغ التحصيالن كارشناسي .53

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

 . ساختمان دريافت نمايند

در رشته مهندسي پروانه اشتغال به كار ( بيوالكتريك ) به فارغ التحصيالن رشته كارشناسي مهندسي پزشكي  .51

 . ساختمان تعلق نمي گيرديا مرتبط با آن تأسيسات برقي اصلي 

 ... (كاربردي و يا  -يا علمي  تكنولوژي ) زار دقيقبه فارغ التحصيالن كارشناسي ناپيوسته مهندسي كنترل و اب .53

مي  تعلق با حدود صالحيت نظارت تأسيسات برقي ساختمان رشته مرتبط با  مهندسي درپروانه اشتغال به كار 

 . گيرد

قدرت از دانشگاه صنعت نفت آبادان در صورت تاييد مدارك تحصيلي  -فارغ التحصيالن مهندسي كاربردي برق  .52

تأسيسات در رشته اصلي ارت علوم ، تحقيقات و فناوري مي توانند پروانه اشتغال به كار مهندسي از سوي وز

 .برقي ساختمان دريافت نمايند 

به فارغ التحصيالن كارشناسي مهندسي مخابرات گرايش انتقال يا سوئيچ ، پروانه اشتغال به كار مهندسي در  .57

 .رتبط با آن تعلق نمي گيرد م مرتبطتاسيسات برقي ساختمان و يا رشته اصلي 

تاسيسات برقي رشته اصلي به فارغ التحصيالن كارشناسي مهندسي رباتيك ، پروانه اشتغال به كار مهندسي در  .55

 . ساختمان و يا مرتبط با آن تعلق نمي گيرد

سات رشته اصلي تاسيساخت و توليد ، پروانه اشتغال به كار مهندسي در  به فارغ التحصيالن رشته كنترل  .56

 . تعلق نمي گيردبرقي ساختمان و يا مرتبط با آن 

به فارغ التحصيالن كارشناسي مهندسي برق گرايش الكترونيك و مخابرات دريايي ، پروانه اشتغال به كار  .54

 .مي گيرد تعلقبا حدود صالحيت نظارت مهندسي در رشته مرتبط با تاسيسات برقي ساختمان 

 



 6 

ي مرتبط با تاسيسات مكانيكي و يا برقي ساختمان كه جهت دريافت  دارندگان مدرك تحصيلي در رشته ها .54

هم ارزي رشته ها مجوز گذراندن كسري واحدها دريافت نموده اند ، مي  كميسيونصالحيت طراحي توسط 

واحدهاي معرفي شده را بگذرانند ، در غير اين صورت صالحيت  بايد 72-73بايست تا پايان سال تحصيلي 

 .مذكور تعلق نمي گيرد طراحي به اشخاص 
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 فهرست واحدهاي درسي مصوب کمیسیون هم ارزي رشته ها جهت صدور 

 معماريپروانه اشتغال به کار مهندسي 

 

 نام درس رديف نام درس رديف

 متره و برآورد 15 هندسه كاربردي يا هندسه ترسيمي 1

 مديريت و تشكيالت كارگاه 16 يا تمرين معماري 3ري بيان معما 3

 مصالح ساختماني يا شناخت مواد 14 رياضيات و آمار 2

ييا سياخت و    1مقدمات طراحي معمياري   7

 1ارائه 

 1يا عناصر  1ساختمان  14

ييا سياخت و    3مقدمات طراحي معمياري   5

 3ارائه 

 3و گزارش كارگاه يا عناصر  3ساختمان  17

 1روستا  33 نظري معماريمباني  6

 1طرح معماري  31 آشنايي با معماري جهان 4

 3طرح معماري  33 آشنايي با معماري اسالمي 4

 2طرح معماري  32 آشنايي با معماري معاصر 7

 7طرح معماري  37 تأسيسات الكترونيكي و نور وصدا 13

 5طرح معماري  35 تأسيسات مكانيكي 11

 يطرح فن 36 ايستايي 13

 طرح نهايي 34 مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي 12

 جمع كل 34 سازه هاي بتني 17

 

 

    براي فارغ التحصيالن خارج از كشور تطبيق واحدهاي درسي متقاضيان كه در عنوان متفاوت و مضيمونا يكسيان

 .باشد در صورت وجود ابهام به عهده اعضاي كميسيون هم ارزي رشته ها مي باشد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1پيوست 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست واحدهاي درسي مصوب کمیسیون هم ارزي رشته ها 

  عمران جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسي 

 

 

 تعداد واحد نام درس رديف تعداد واحد نام درس رديف

  3سازه هاي بتن آرمه  15   1رياضي عمومي  1

  پروژه بتن آرمه  16  3رياضي عمومي  3

  1سازه هاي فوالدي  14  معادالت ديفرانسيل 2

   3سازه هاي فوالدي  14  رسم فني و نقشه كشي ساختمان  7

  پروژه سازه هاي فوالدي 17  نقشه برداري و عمليات  5

  زمين شناسي مهندسي 33  مصالح ساختماني و آزمايشگاه  6

  مكانيك خاك 31  تكنولوژي بتن و آزمايشگاه  4

  آزمايشگاه مكانيك خاك 33  سازياصول و مباني معماري و شهر 4

  مهندسي پي 32  استاتيك  7

  روشهاي اجرايي ساختمان  37  ديناميك 13

  متره و برآورد پروژه 35  مقاومت مصالح  11

  طراحي معماري 36  1تحليل سازه ها  13

  تأسيسات مكانيكي و برقي 34  3تحليل سازه ها  12

  بارگذاري 34   1سازه هاي بتن آرمه   17

  اصول مهندسي زلزله  37 
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 فهرست واحدهاي درسي مصوب کمیسیون هم ارزي رشته ها 

  نقشه برداري جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسي 

 

 

 تعداد واحد نام درس رديف تعداد واحد نام درس رديف

  3نقشه برداري  17   1رياضي  1

  نقشه برداري ژئودتيك 33  3رياضي  3

  نقشه برداري مسير 31  معادالت ديفرانسيل 2

  نقشه برداري زيرزميني 33  برنامه نويسي كامپيوتر  7

  1فتوگرامتري  32  نقشه برداري و عمليات  5

  3فتوگرامتري  37  آمار و احتماالت مهندسي  6

  2فتوگرامتري   35  1فيزيك   4

  7امتري فتوگر 36  3فيزيك  4

  1ژئودزي  34  رياضي مهندسي  7

  و محاسبات 3ژئودزي  34  هندسه ديفرانسيل 13

  نجوم ژئودزي 37  تئوري خطاها  11

  ژئودزي فيزيك 23  سرشكني 13

  ماهواره اي ژئودزي 21  الكترونيك طولياب 12

  كارتوگرفي اتوماتيك 23  زمين شناسي  17

  1كاداستر  22  حاستاتيك و مقاومت مصال 15

  هيدروگرافي  27  راهسازي 16

     مباني كارتوگرافي 14

     1نقشه برداري  14
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 فهرست واحدهاي درسي مصوب کمیسیون هم ارزي رشته ها جهت صدور 

 ( 40کد ) تأسیسات مكانیكي ساختمان پروانه اشتغال به کار مهندسي 

 

 نام درس رديف
تعداد 

 واحد
 نام درس رديف

تعداد 

 واحد

  1مكانيك سياالت  15  1رياضي  1

  3مكانيك سياالت  16  3رياضي  3

  آزمايشگاه مكانيك سياالت  14  برنامه سازي كامپيوتر 2

  1انتقال حرارت  14  شيمي عمومي 7

  كنترل اتوماتيك 17  و آزمايشگاه 1فيزيك  5

  ينتوربو ماش 33  و آزمايشگاه 3فيزيك  6

  آزمايشگاه انتقال حرارت 31  رياضي مهندسي 4

  1حرارت مركزي و تهويه مطبوع  33  1نقشه كشي صنعتي  4

  3انتقال حرارت  32  استاتيك 7

  تاسيسات گاز رساني يا سوخت احتراق 37  1مقاومت مصالح  13

11 
  علم مواد

35 
تاسيسات بهداشتي ساختمان يا سيستمهاي انتقال 

 آب

 

  طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه 36  1ترموديناميك  13

  پروژه تخصصي تاسيساتي 34  3ترموديناميك  12

     آزمايشگاه ترموديناميك 17
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 فهرست واحدهاي درسي مصوب کمیسیون هم ارزي رشته ها جهت صدور 

 ـ جدول اصالح شده (  40کد ) پروانه اشتغال به کار مهندسي تأسیسات برقي ساختمان  

 

 تعداد واحد نام درس رديف تعداد واحد نام درس رديف

1 
الكتريسيته ومغناطيس )  3فيزيك 

) 
  1آزمايشگاه ماشين الكتريكي  14 

  تجزيه وتحليل سيستم ها 17  3آزمايشگاه فيزيك  3

  1بررسي سيستم هاي قدرت  33  يا رسم فني كارگاه عمومي 2

  1مخابرات  31  خصصيزبان ت 7

  پروژه كارشناسي 33  نقشه كشي صنعتي 5

  كارآموزي 32  برنامه سازي كامپيوتر 6

  الكترونيك صنعتي 37  آمار واحتماالت مهندسي 4

  يا تكنيك پالس حفارت و رله ها 35  كارگاه برق 4

  يا ميكرو پروسورها 3بررسي سيستم هاي قدرت  36  1مدارهاي الكتريكي  7

  يا فيزيك الكترونيك 2ماشينهاي الكتريكي  34  3مدارهاي الكتريكي  13

  2يا الكترونيك  تأسيسات الكتريكي 34  اندازه گيري الكتريكي 11

  3يا آز الكترونيك  3آزمايشگاه ماشين الكتريكي  37  آزمايشگاه اندازه گيري ومدار 13

   23  الكترومغناطيس 12

   21  1الكترونيك  17

     1آزمايشگاه الكترونيك  15

     1ماشينهاي الكتريكي  16

     3ماشينهاي الكتريكي  14
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