
ردیف
مدرک تحصیلی معادل و همتراز در مدرک تحصیلی استعالمی

سامانه ساجات
شماره و تاریخ نامه 

1458773

1396/07/26

1458771

1396/07/26

130439

1396/06/24

1477939

1396/08/06

1483323

1396/08/08

1517232

1396/08/24

1520858

1396/08/27

1536982

1396/09/07

7

کارشناسی عمران روستاییکارشناسی آبادانی روستاها

8

کاردانی فنی مکانیک ماشین االت و 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی 

مکانیک ماشین های راهسازی و راهداری

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مهندسی 

مکانیک

5

کاردانی تکنولوژی مهندسی برقکاردانی رشته تکنولوژی کنترل

6

کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران عمرانکارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

3

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نقشه کشیتکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی

4

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 

تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین 

های زراعی و باغی

کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی 

تکنولوژی ماشین آالت کشاورزی

1

مهندسی تکنولوزی ایمنی صنعتی و محیط 

کار

کارشناسی ناپیوسته ایمنی و حفاظت

 موضوع اصالح جداول 1394/06/24 مورخ 94/130439بخشنامه شماره   (2)مدارک معادل سازی شده  جدول پیوست 

آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران

2

(سایر گرایشها )مهندسی منابع طبیعی (رشته جنگل  )مهندسی جنگلداری 
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1534320

1396/09/05

1526211

1396/08/30

1526229

1396/08/30

1554105

1396/09/14

1653866

1396/11/03

1589592

1396/10/03

1656772

1396/11/04

1718553

1396/12/07

1718115

1396/12/06

9

مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها 

دانشگاه پیام نور)

عمران روستایی

10

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی طراحی و 

(جامع علمی کاربردی  )نقشه کشی صنعتی 

کارشناسی نا پیوسته در رشته تکنولوژی 

(تمام گرایشها  )مهندسی مکانیک 

11

مکانیک )کارشناسی مهندسی دیزل الکتریک 

دانشگاه جامع تکنولوژی(

مهندسی الکتروتکنیک

12

کاردانی حرفه ای در رشته مدیریت کسب 

(دانشگاه جامع  علمی کاربردی  )و کار 

(سایر گرایشها  )رشته مدیریت 

13

قابل محاسبه نمی باشدکارشناسی علوم تربیتی

14

کاردانی ناپیوسته در رشته فناوری بنادر و 

لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آالت 

صادره از دانشگاه علمی کاربردی

کاردانی ناپیوسته در رشته بندر

17

دکترای مدیریت و کسب و کارگرایش 

استراتژیک

(سایر گرایشها )دکترا در رشته مدیریت 

15

قابل محاسبه نمی باشدلیسانس در رشته تعاون

16

کاردانی نقشه کشیکاردانی نقشه کشی معماری معماری
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16126

1397/01/20

18336

1397/01/21

23596

1397/01/26

67150

1397/02/18

76239

1397/02/23

76182

1397/02/23

87075

1397/02/29

87065

1397/02/29

97656

1397/03/02

رشته - لیسانس در رشته مهندسی ارتباط

صادره از وزارت پست و تلگراف )عمومی 

( 1350سال-تلفن 

کارشناسی در رشته مهندسی عمومی

24

25

گرایش - کارشناسی در رشته علوم تربیتی 

صادره از )مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 

(دانشگاه پیام نور 

استفاده از امتیاز آن در رشته های 

پیمانکاری قابل محاسبه نمی باشد

26

صرفاً دارای ارزش استخدامی می باشد و 

استفاده از آن در رشته های پیمانکاری 

خالف مقررات آئین نامه می باشد

23

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 

صادره از )راهسازی - فناوری عمران 

(کاربردی - دانشگاه علمی جامع علمی 

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 

راهسازی- تکنولوژی راه 

صادره از )تکنولوژی بهره برداری نیروگاه 

(دانشگاه علمی کاربردی

(تمام گرایشها)مهندسی برق 

22

کارشناسی عمران گرایش راه و ساختمان 

صادره از پژوهشکده دانشگاهی علوم و )

پردیس بین المللی رهپویان - فنون آتیه 

(علم و صنعت

18

کاردانی در رشته شهرسازیفوق دیپلم در رشته تکنیسین عمران شهری

19

محیط - کارشناسی ارشد مهندسی عمران 

زیست

کارشناسی ارشد در رشته محیط زیست

20

قابل محاسبه نمی باشدکارشناسی نقاشی

21

کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی 

(صادره از دانشگاه آزاد اسالمی  )   

 )کارشناسی ناپیوسته در رشته مدیریت   

(سایر گرایشها 
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97662

1397/03/02

103696

1397/03/06

103865

1397/03/06

106184

1397/03/06

106191

1397/03/06

138758

1397/03/25

146668

1397/03/29

157262

1397/04/04

157258

1397/04/04

کاردانی ناپیوسته در رشته سازه های زیر 

صادره از دانشگاه جامع علمی  )زمینی مترو 

(کاربردی 

کاردانی ناپیوسته در رشته خط و سازه 

های ریلی

فوق لیسانس در رشته مشاوران اداری 

(صادره از دانشگاه ملی ایران )

سایر )کارشناسی ارشد در مدیریت 

(گرایشها 

- کاردانی ناپیوسته در رشته مکانیک صنایع 

صادره از )گرایش ماشین آالت صنایع 

(دانشگاه جامع علمی کاربردی 

کاردانی ناپیوسته در رشته مهندسی 

(تمام گرایشها)مکانیک 

صادره از )کارشناسی در رشته موزه داری 

وزارت - مرکز آوزش عالی میراث فرهنگی 

(علوم تحقیقات و فناری 

استفاده از امتیاز آن در رشته های 

پیمانکاری قابل محاسبه نمی باشد

27

28

29

30

31

33

32

صادره از )کمک مهندسی آب شناسی 

مورد تائید وزیر علوم - وزارت آب و برق 

( 13489سال - و آموزش عالی 

کاردانی دررشته مهندسی آبشناسی 

صرفا دارای ارزش استخدامی بوده و 

استفاده از امتیاز آن در رشته های 

پیمانکاری خالف مقررات آئین نامه می 

باشد

لیسانس مهندسی کاربردی الکتروتکنیک 

صادره از سازمان امور اداری استخدامی )

(کشور 

طراحی - کارشناسی حرفه ای معماری 

(صادره از دانشگاه علمی کاربردی )بیرونی 

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 

معماری

34

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 

صادره از )آبهای زیرزمینی - تکنولوژی آب 

(دانشگاه جامع علمی کاربردی 

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 

تکنولوژی آب های زیر زمینی

35

صادره از موسسه )کارشناسی صنایع دستی 

(آموزش عالی سوره 

استفاده از امتیاز آن در رشته های 

پیمانکاری قابل محاسبه نمی باشد
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264201

1397/05/25

26431

1397/05/26

26430

1397/05/26

276609

1397/06/02

276607

1397/06/02

276605

1397/06/02

351196

1397/07/08

351201

41

صادره )فوق دیپلم با عنوان کمک مهندس 

از آموزشگاه کمک مهندسی نیروی هوایی 

1374سال 

استفاده از امتیاز آن در رشته های 

پیمانکاری قابل محاسبه نمی باشد

42

استفاده از امتیاز آن در رشته های پیمانکاری رشته دامپزشکی

قابل محاسبه نمی باشد

39

کارشناسی ناپیوسته در رشته احیاء و بهر 

صادره از دانشگاه )برداری از مناطق بیابانی 

(جامع علمی کاربردی 

استفاده از امتیاز آن در رشته های 

پیمانکاری قابل محاسبه نمی باشد

40

کاردانی ناپیوسته در رشته کنترل کیفی 

صادره از )(مکانیکی )قطعات خودرو 

(دانشگاه جامع علمی کاربردی 

کاردانی نا پیوسته در رشته مهندسی 

(تمام گرایش ها )صنایع 

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 

(تمام گرایش ها )تکنولوژی مکانیک 

38

کارشناسی ناپوسته در رشته مهندسی 

تکنولوزی ساخت و تولید گرایش قالب 

صادره از دانشگاه جامع علمی )سازی 

(کاربردی 

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 

تمام گرایشها)مکانیک 

36

کارشناسی در رشته مهندسی عمران و 

 )کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی 

صادره از پردیس توسعه علوم و فنون 

فارابی شعبه اتحادیه اروپا و مرکز ارتقاء 

سطح آزمون و آموزش دانشگاه بین المللی 

علوم و تحقیقات اوراسیا

استفاده از امتیاز آن در رشته های 

پیمانکاری قابل محاسبه نمی باشد

37

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 

تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی 

صادره از دانشگاه جامع علمی کاربردی)

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی منابع 

طبیعی

کارشناسی ناپیوسته در رشته مرتع داری 

(صادره از دانشگاه جامع علمی کاربردی)

43
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1397/07/08

351199

1397/07/08

351198

1397/07/08

351200

1397/07/08

351197

1397/07/08

357207

1397/07/10

383956

1397/07/22

400725

1397/07/29

400724

1397/07/29

411179

51

- کارشناسی در رشته مهندسی منابع طبیعی 

(صادره از دانشگاه رازی )مرتع و آبخیزداری 

(سایر گرایشها )مهندسی منابع طبیعی 

52

آب و - لیسانس در رشته مهندسی کشاورزی 

سال - صادره از دانشگاه جندی شاپور  )خاک 

1353

کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی 

(گرایشهای آب )

49

کاردانی پیوسته دررشته الکتروتکنیک گرایش 

صادره از آموزشکده فنی و حرفه )برق صنعتی

(وزارت آموزش و پرورش - ای تبریز 

کاردانی پیوسته در رشته مهندسی برق تمام 

گرایشها

50

کارشناسی ناپیوسته در رشته آبخیزداری 

صادره از دانشگاه  )گرایش فرسایش و رسوب 

(جامع علمی کاربردی 

کارشناسی نا پیوسته در رشته مهندسی منابع 

(سایرگرایشها  )طبیعی 

استفاده از امتیاز آن در رشته های پیمانکاری 

قابل محاسبه نمی باشد

استفاده از امتیاز آن در رشته های پیمانکاری 

قابل محاسبه نمی باشد

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی منابع 

طبیعی

کارشناسی ناپیوسته در رشته مرتع داری 

(صادره از دانشگاه جامع علمی کاربردی)

43

علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری

44

کارشناسی در رشته مهندسی برق تمام 

گرایش ها

دوره آموزش عالی آزاد معادل کارشناسی در 

رشته مهندسی برق الکترونیک صادره از 

دانشگاه رازی

45

سایر )دکترا در رشته مهندسی کشاورزی 

(گرایشها 

ریشه و )دکترا در رشته بیماری شناسی گیاهی 

صادره از دانشگاه ملی ایرلند(ساقه 

46

کارشناسی ناپیوسته در رشته عمران صادره از 

سازمان امور استخدامی کشور

47

کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته حقوق کارشناسی در رشته علوم قضایی و کارشناسی 

ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی 

صادره از دانشگاه آزاد اسالمی

48
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1397/08/03

411278

1397/08/04

411500

1397/08/05

451758

1397/08/25

451596

1397/08/24

435860

1397/08/17

435793

1397/08/16

435792

1397/08/16

470925

1397/09/04

513735

61

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 

صادره از دانشگاه صنعتی شاهرود )مکاترونیک 

)

کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مهندسی 

(تمام گرایشها )مکانیک 

59

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 

صادره از )تکنولوژی کنترل گرایش فرآیند 

(دانشگاه جامع علمی کاربردی 

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی برق 

(تمام گرایشها )

60

کارشناسی رشته الهیات ، فقه و مبانی حقوق 

(صادره از دانشگاه آزاد اسالمی )اسالمی 

استفاده از امتیاز آن در رشته های پیمانکاری 

قابل محاسبه نمی باشد

57

- کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی 

اقتصاد کشاورزی و کارشناسی ارشد ناپیوسته 

صادره از دانشگاه )در رشته مدیریت کشاورزی 

(تبریز 

کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته در 

رشته مهندسی کشاورزی

58

معادل کارشناسی مهندسی در رشته مهندسی 

- صادره از دانشگاه سمنان )عمران - عمران 

(دوره آموزشی عالی غیر رسمی 

کارشناسی مهندسی در رشته مهندسی عمران 

عمران- 

55

کارشناسی ناپیوسته در رشته مدیریت 

صادره از موسسه آموزشی عالی )جهانگردی 

وزارت - غیر انتفاعی - غیر دولتی - کوشا 

(علوم تحقیقات و فناوری 

 )کارشناسی ناپیوسته در رشته مدیریت   

(سایر گرایشها 

56

نانو - کارشناسی ارشد در رشته فتونیک 

(صادره از دانشگاه تبریز )فتونیک 

کارشناسی ارشد در رشته فیزیک

53

مدرک تحصیلی معادل در لیسانس برق 

صادره از مدرسه عالی فنی )(مهندسی عملی )

(کشور آلمان - هامبورگ 

کارشناسی در رشته مهندسی عملی

54

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 

صادره از دانشگاه )تکنولوژی ساخت و تولید 

(آزاد اسالمی 

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 

تمام گرایشها)مکانیک 

52

آب و - لیسانس در رشته مهندسی کشاورزی 

سال - صادره از دانشگاه جندی شاپور  )خاک 

1353

کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی 

(گرایشهای آب )
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1397/09/23

513757

1397/09/23

564897

1397/10/15

569027

1397/10/16

583664

1397/10/23

700416

1397/12/14

700416

1397/12/14

463839

1397/08/29

469026

1397/11/24

65

لیسانس مهندسی تکنولوژی در رشته تولیدات 

خرداد - صادره از دانشگاه تبریز )صنعتی 

1358 )

کارشناسی در رشته مهندسی تکنولوژی 

(تمام گرایشها )مکانیک 

63

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی فناوری 

صادره از دانشگاه )ساختمان سازی - عمران 

جامع علمی کاربردی

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 

تکنولوژی عمران و یا تکنولوژی ساختمان

64

- کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی 

صادره از دانشگاه )زراعت و اصالح نباتات 

و مدرک کارشناسی در رشته  (آزاد اسالمی 

(صادره از دانشگاه تبریز )مهندسی فضای سبز 

کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی 

(سایر گرایشها )

61

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 

صادره از دانشگاه صنعتی شاهرود )مکاترونیک 

)

کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مهندسی 

(تمام گرایشها )مکانیک 

62

کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی فناوری 

طراحی و نوسازی بافت های - معماری 

صادره از دانشگاه جامع علمی )فرسوده 

(کاربردی 

استفاده از امتیاز آن در رشته های پیمانکاری 

قابل محاسبه نمی باشد

66

صادره )محیط زیست - مهندسی منابع طبیعی 

(از دانشگاه محیط زیست 

(سایر گرایش ها )کارشناسی منابع طبیعی 

67

کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته در 

صادره )رشته مهندسی کشاورزی خاکشناسی 

(از دانشگاه تبریز و دانشگاه آزاد اسالمی 

کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته در 

رشته مهندسی کشاورزی

68

کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی فناوری 

طراحی و نوسازی بافت های - معماری 

فرسوده

مهندسی معماری

69

- کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی

آبیاری و کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته 

آبیاری و زهکشی و - مهندسی کشاورزی 

کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مهندسی 

صادره از دانشگاه )سازه های آبی - کشاورزی 

(تبریز 

کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته 

(گرایشهای آب )مهندسی کشاورزی 
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553987

1397/10/10

493562

1397/09/13

585382

1397/10/24

580518

1397/10/22

510497

1397/09/21

530663

1397/10/01

553979

1397/10/10

659011

1397/11/29

193175

1397/04/23

70

کارشناسی علمی کاربردی آلودگی محیط 

موسسه آموزش عالی خردگرایان )زیست 

(مطهر

محیط زیست

71

کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی 

اتوماتیک و کنترل تولید  صادره - مکاترونیک 

از دانشگاه آزاد اسالمی

کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مهندسی 

(تمام گرایشها )مکانیک 

72

- کارشناسی رشته مهندسی تکنولوژی عمران 

مجموعه کارهای آبی

کارشناسی تکنولوژی عمران

73

مهندسی عمران آبمهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

74

مهندسی کشاورزی زراعت و اصالح نباتات و 

رشته مهندسی فضای سبز

مهندسی کشاورزی

75

مهندسی کشاورزیمهندسی زراعت

76

استفاده از امتیاز آن در رشته های پیمانکاری کاردانی تاسیسات تهویه مطبوع

قابل محاسبه نمی باشد

77

صادره از مدرسه عالی )تکنولوژی وسائط نقلیه 

(1355سال - تکنولوژی سمنان 

کاردانی در رشته مهندسی تکنولوژی مکانیک 

(تمام گرایشها )

78

صادره )کاردانی ناپیوسته در رشتته نورد فوالد 

(از دانشگاه جامع علمی کاربردی 

کاردانی ناپیوسته در رشتته صنایع فلزی
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631150

1397/11/14

689569

1397/12/11

404169

1398/07/22

406204

1397/07/23

441408

1398/08/11

560141

1398/10/02

569171

1398/10/06

635060

1398/11/04

79+

کارشناسی برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی 

شهری و منطقه ای

کارشناسی شهرسازی

80

نقشه - کاردانی در رشته مهندسی عمران کاردانی در رشته نقشه برداری مسیر

برداری

81

بورسیه )کارشناسی رشته مهندسی عمران 

از دانشگاه علم و صنعت ایران (وزارت کشور 

مهندسی عمران

82

مکانیک در نظر گرفته شودکاردانی گازرسانی از دانشگاه علمی کاربردی

83

کارشناسی ناپیوسته رشته نصب و راه اندازی 

خط برقی صادره از دانشگاه جامع علمی 

کاربردی

 )کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی برق 

(تمام گرایشها 

84

صادره از )کارشناسی مهندسی علوم کشاورزی 

(دانشگاه پیام نور 

(سایر گرایشها)مهندسی کشاورزی 

85

صادره )بیوالکتریک- کارشناسی مهندسی برق 

(از دانشگاه صنعتی سهند 

مهندسی برق تمام گرایشها

86

امور پیمانها و کارشناسی - کاردانی فنی عمران 

راهسازی - در رشته مهندسی فناوری عمران 

(صادره از دانشگاه جامع علمی کاربردی )

عمران - کاردانی ناپیوسته در مهندسی عمران 

و کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی 

تلکنولوژی راه یا راهسازی

www.t.me\ISCCchannel 
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