
 

                            
 معاونت مسکن وساختمان

 
 هاي مهندسی و تشکل هاي حرفه اي  دفتر سازمان                      

 

  ن مدارك تحصیلیاویکار کاردانی، بر اساس عنو نوع پروانه اشتغال به شماره جدول 
 

 شماره رشته 
 پروانه 

رشته موضوع 
 پروانه 

 نوع پروانه 
 مرتبط اصلی  هاي فنی ساختمان عناوین مدارك تحصیلی کاردان

 معماري

  /معماري  -نقشه کشی معماري / معماري    * معماري 100

 * مرتبط با معماري 110
  /شهري معماري - معماري کاردانی /معادل کاردانی معماري/ معلم فنی معماري / معماري دبیري فنی 

 /مرمت و احیاي بناهاي تاریخی -معماري/ معماري سنتی/ معماري روستایی /معماري داخلی - معماري
  / ساختمان -معماري/ معماري اسالمی

   * شهرسازي 200 شهرسازي
  /کاردانی شهرسازي

 عمران 

 * عمران  300
   / ساختمان هاي فلزي/ هاي بتنی ساختماناجراي  / کارهاي عمومی ساختمان/ ساختمان/ عمران

 /راه و ساختمان /ساختمان سازي/ ساختمان هاي فوالدي

 مرتبط با عمران 310

  

* 

  /کاردانی عمران شهري /خط و ابنیه -عمران  /معادل کاردانی عمران /معلم فنی عمران/ عمران دبیر فنی
  / سازه هاي دریایی  -عمران / ساختمان هاي آبی - عمران / تاسیسات آبی - عمران  /پیش ساخته ها

  / امور پیمانها /یشگاهی عمران کاردانی فنی آزما /ساختمانمرمت و نگهداري / روستایی - عمران 
  /ابنیه فنی پل سازي و

تاسیسات 
مکانیکی 
 ساختمان 

400 
تاسیسات مکانیکی 

 * ساختمان 
  

/ برودتی و ارتیتاسیسات حر */تاسیسات /کاردانی فنی مکانیک/تاسیسات مکانیکی ساختمان/مکانیک
  /حرارت مرکزي و تهویه مطبوع  -تتاسیسا /تبرید –تاسیسات  /تبریدو تهویه  –تاسیسات 

   /آبرسانی و گاز رسانی - مکانیک / وسایل بهداشتی و گاز رسانی - ک مکانی
 

410 
مرتبط با تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

  * 

ها  تاسیسات حرارتی نیرو گاه -مکانیک/معادل کاردانی مکانیک/معلم فنی مکانیک/مکانیک دبیري فنی
  /تاسیسات عمومی صنایع - مکانیک/ 

تاسیسات 
برقی 

 ساختمان 

500 
تاسیسات برقی 

 ساختمان 
*   

 /ماشین هاي الکتریکی  –برق / الکتروتکنیک / الکترونیک/  قدرت –برق / تاسیسات الکتریکی
 /قدرت گرایش توزیع /پست -قدرت /برق صنعتی /برق صنعتی -الکتروتکنیک  /الکترونیک عمومی

  /تولید -برق و قدرت /کاردانی فنی برق گرایش هاي انتقال و توزیع*/تاسیسات/ انتقال و توزیع -قدرت

510 
مرتبط با تاسیسات 

 برقی ساختمان 
  

* 

الکترونیک و ابزار  - برق /آنالوگ -الکترونیک /معادل کاردانی برق/ لم فنی برق مع/ دبیر فنی برق
   /مخابرات  -برق /تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکی/الکترونیک و مخابرات دریایی /دقیق

   /برق مترو

 بردارينقشه 

 نقشه برداري  600
*   

   /مسیر نقشه برداري /کارتو گرافی -نقشه برداري  /نقشه برداري 
   /فتوگرامتري  –عمران / ژئودزي - عمران /نقشه برداري  - عمران 

 نقشه برداري مرتبط با 610
  * 

   /معادل کاردانی نقشه برداري/ معلم فنی نقشه برداري/ دبیر فنی نقشه برداري 
 

 ترافیک
  * ترافیک 700

 /راه وترابري/ حمل ونقل کاردانی 

ترافیک مرتبط با  ٧١٠   /معادل راه و ترابري/معادل حمل و نقل/ راهداري/ روسازي راه/ زیر سازي راه / راهسازي - عمران  * 
  



  

  

  توضیحات؛- 

مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات  ، که در رشته هاي اصلی هفتگانه ساختمان کاربردي –مدارك کاردانی علمی  *
ه اشتغال به نپروامی باشد،  آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، 7و فناوري وفق بند الف ماده 

دانشگاه ، از در رشته هاي اصلی هفتگانه ساختمان و به مدارك کاردانی تعلق می گیرد مرتبط شمارهبا کار کاردانی 
شماره پروانه اشتغال به کار کاردانی با مطابق ماده مذکور، تایید وزارت علوم، مورد کاربردي  –علمی  جامع یا

  .تعلق می گیرد اصلی

ریزنمرات رشته مذکور، وفق تاییدیه معاونت آموزشی محل  چنانچه کاردانی تاسیساتدر خصوص رشته ي *
و خواهد بود ) 400شماره (رشته اصلی رشته مکانیک با اسیسات مکانیکی ساختمان باشد، جزءتحصیل، مربوط به ت

   .خواهد بود) 500شماره ( اصلی برق با جزء رشته اگر ریزنمرات آن مربوط به تاسیسات برقی ساختمان باشد،

کاردانی فنی  و، کنترل صنعتی کنترلمجموعه  گرایش کاردانی برق ، کاردانی عمومیدر مورد رشته ها ي  *

 ات رشته هاي مذکور به صورت موردي، تحتمدارك تحصیلی و ریزنمر بایدمی دارد؛  اعالم عملیات گاز رسانی
  . بررسی قرار گیرد

پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا  ،زیرکاردانی با عناوین رشته هاي به دارندگان مدارك تحصیلی  *
    .مرتبط  در رشته هاي هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد

             ، سردخانه –مکانیک  - 4 ،ماشین ابزار –مکانیک  - 3  ،مکانیک خودرو - 2 ،تعمیرات مکانیکی -مکانیک - 1
  ،ساخت وتولید –مکانیک  - 8مکانیک اتومبیل،  -7  ،کشینقشه  –مکانیک -6 ،ها تعمیرات نیروگاه –مکانیک  - 5
               ،آب و فاضالب عمران –12 ،انتقال آب –عمران  - 11، نقشه کشی و طراحی صنعتی -10،اتومکانیک - 9

شبکه و تصفیه خانه  -عمران - 15بهره برداري از منابع آب،  –عمران - 14 ،نگهداري سد وشبکه –عمران - 13
 –مخابرات - 20، الکترونیک هواپیما - 19 صنایع فلزي ، - 18 ،جوشکاري -17 ،بازرسی جوش -16فاضالب ، 

    .نقشه کشی عمومی - 21ارتباطات داده ها،  

.  

  

  

  


