
 کارشناسی ارشد:

  .به دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط با معماري با ارائه کارشناسی ارشد مهندسی معماري، کد اصلی معماري تعلق می گیرد 

طراحی شهري فقط با مدرك کارشناسی معماري یاا شهرساازي پرناناه  -به دارندگان مدرك کارشناسی ارشد ناپیوسته شهرسازي 

 .تعلق می گیرداشتغال به کار شهرسازي 

داراي مادرك کارشناسای در ی ای از رشاته صارفا  برنامه ریزي شهري که  _دارندگان مدرك کارشناسی ارشد ناپیوسته شهرسازي 

 باشند پرنانه اشتغال به کار در رشته شهرسازي تعلق می گیرد.هاي شهرسازي ، معماري ، عمران ، نقشه برداري 

ارشد ترافیا،، را  ن تراباري یاا مدرك کارشناسی نقشه برداري که داراي  -عمران یا عمران -به دارندگان مدرك کارشناسی عمران 

  .برنامه ریزي حمل ننقل می باشند پرنانه اشتغال به کار ترافی، تعلق می گیرد

سی ارشد نقشاه کاربردي ن ت نولوژي نقشه برداري با کاردانی نقشه برداري ن کارشنا_به فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته علمی

 ق می گیرد.برداري)گرایش هاي فتوگرامتري ن ژئودزي( پرنانه اشتغال به کار با کد اصلی تعل

به دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط با مهندسی عمران که داراي مدرك کارشناسی ارشد ساز  یا زلزله باشند پرنانه اشتغال به کار 

 .تعلق می گیرد 2مرتبط با حدند صالحیت طراحی حداکثر تا پایه 

باا کاد مارتبط تعلاق  2ارشد ساز  یا زلزله دارند صالحیت طراحی تا پایه کارشناسی به دارندگان مدرك کارشناسی عمران آب که  

  .می گیرد

صدنر پرنانه اشتغال به کار با کد اصلی براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد رشته هاي اصلی که با ارائه مدرك کارشناسای واود 

توانند پرنانه اشتغال به کار با صالحیت طراحی ن نظارت )بدنن محدندیت : ام ان دریافت صالحیت نظاارت ن طراحای تاا پایاه می 

 انع است.ی،( دریافت نمایند، بالم

 سی:کارشنا

 د.نمی گیر ریزي پرنانه اشتغال تعلقبه دارندگان مدرك کارشناسی در رشته هاي هفتگانه ساوتمان از سازمان مدیریت ن برنامه  

براي دارندگان مدرك کارشناسی در رشته هاي هفتگانه ساوتمان از سازمان امور اداري ن استخدامی کشور ام ان صادنر باا ارتقاا  

 .پرنانه اشتغال نجود ندارد

 .رشته طراحی ن برنامه ریزي شهري ن همچنین رشته برنامه ریزي منطقه اي با رشته برنامه ریزي شهري مطابقت دارد

ه فارغ التحصیالن کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پرنانه اشتغال به کار مرتبط با حادند صاالحیت نظاارت ن اجارا تعلاق ب 

 .میگیرد



را ، پرنانه اشتغال به کار مرتبط با حدند صاالحیت نظاارت ن اجارا )بادنن محادندیت( ن  _به دارندگان مدرك کارشناسی عمران  

  .تعلق می گیردمحاسبات حداکثر تا پایه سه 

صالحیت نظارت )حداکثر پایه سه(نعلق می  ،به دارندگان مدرك کارشناسی آبادانی ن توسعه رنستاها ، مدیریت پرنژ  ن وط ن ابنیه 

به فاارغ التحصایالن رشاته ت نولاوژي ن آباادانی ت.)لزله ارتقاي نظارت ام ان پذیر اساگیرد )در صورت اوذ مدرك ارشد ساز  یا ز

سسه آبادانی ن توسعه رنستاها ن یا دانشگا  شهید بهشتی، فقط پرنانه اشتغال به کار مرتبط با حادند صاالحیت نظاارت رنستا از مو

  .حداکثر تا پایه سه تعلق می گیرد

راهداري ، وط ن ابنیه ن یا وط ن ساز  هاي ریلی از دانشگا  علا  ن صانعت فقاط نظاارت  _به دارندگان مدرك کارشناسی عمران  

  .در پایه سه بدنن ام ان ارتقا تعلق می گیرد حداکثر

به فارغ التحصیالن رشته هاي کارشناسی حرفه اي معماري با گرایش طراحی محیط بیرننی ن محیط داولی چنانچه داراي مادرك 

با حدند صاالحیت کاردانی در رشته اصلی ن یا مرتبط با معماري باشند، پرنانه اشتغال ب ار مرتبط با مهندسی معماري با کد مرتبط 

  .نظارت ن اجرا تعلق می گیرد

م انی، طراحی ماشینها از دانشگا  عل  ن صنعت پرنانه اشاتغال باه کاارمرتبط در رشاته  -به دارندگان مدرك کارشناسی م انی، 

  .م انی، با حدند صالحیت نظارت تعلق می گیرد

ساد ن _آب ن فاضاالب، عماران_عماران :اشتغال تعلق نمی گیاردبه دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته هاي زیر پرنانه 

شب ه، جریه را  آهن، شیمی صنایع گاز، مدیریت ن آبادانی رنستاها، مدیریت شهري، جغرافیا ن برنامه ریزي شهري، مهندسی فضاي 

ساازي، مهندسای  کشاتی_سبز از دانش د  منابع طبیعی ن کشانرزي، ت نولوژي طراحی ن نقشه کشی صنعتی، مهندسای م انیا،

طراحای فراینادها ، مهندسای _سااوت ن تولیاد، مهندسای شایمی_نیرنگا ، م انیا،_مهندسی دریا، مهندسی م انی، _م انی،

تست مخرب مواد، _صنایع م انی،، م انی،_پترنشیمی گاز، ال ترنم انی،_صنایع پاالیش_اتوم انی، ، مهندسی شیمی_م انی،

سااوت ن تولیاد، آبیااري باه _خابرات گرایش انتقال یا سوئیچ، مهندسی رباتی،، کنترلمهندسی پزش ی)بیوال تری،(، مهندسی م

 عمران آب( ساز  هاي هیدرنلی ی)مهندسی_همرا  دارا بودن مقطع ارشد در رشته مهندسی عمران


