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11ي مندرج در ماده هاتخصصحداقل شرایط الزم براي تشخیص صالحیت مشاوران در ـ 1ـ 1جدول 
پایه

حداکثر 
تعداد کار مجاز

حداقل امتیاز و شرایط سایر افراد فنی، تجربه کاري و ساختار مدیریتی و امکانات حداقل شرایط افراد فنی الزامی امتیاز آور
امتیازپشتیبانی

کل
تجربه سایر افراد فنیافراد فنی الزامی امتیاز آورحداقل شرایط سرگروه

کاري

ساختار مدیریتی 
و امکانات 
پشتیبانی

4سه
سـال سـابقه   5یک نفر کارشناس با امتیاز معـادل  

کار مفید در تخصص مورد تقاضا منطبق با جـدول  
کیبا ضریب اولویت 2شماره 

91
سـال سـابقه   5یک نفر کارشناس با امتیاز معادل 

کار مفید در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول 
با ضریب اولویت دو2شماره 

91
سال سابقه کار مفید 4کارشناس با امتیاز معادل یک نفر 

بـا  2در تخصص مورد تقاضا منطبق بـا جـدول شـماره    
ضریب اولویت سه

87-40309

5دو
سـال سـابقه   8یک نفر کارشناس با امتیاز معـادل  

کار مفیددر تخصص مورد تقاضا منطبق بـا جـدول   
کیبا ضریب اولویت2شماره 

103
سـال سـابقه   6امتیاز معـادل یک نفر کارشناس با 

کار مفید در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول 
با ضریب اولویت دو2شماره 

95
سـال سـابقه کـار    5یک نفر کارشناس با امتیاز معـادل  

2مفید در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شـماره  
با ضریب اولویت سه

9112065474

ک
6ی

سـال سـابقه   10یک نفر کارشناس با امتیاز معـادل 
کار مفید درتخصص مورد تقاضا منطبق بـا جـدول   

کیبا ضریب اولویت2شماره 
110

سـال سـابقه   8ر کارشناس با امتیاز معادل یک نف
فید در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول مکار 

105با ضریب اولویت دو2شماره 
سـال سـابقه کـار    6یک نفر کارشناس با امتیاز معـادل  

با 2تقاضا منطبق با جدول شماره تخصص موردمفیددر 
ضریب اولویت سه

9520085595

.تأمین گردد7و6امتیاز امکانات و تجهیزات، حداقل باید از چهار ردیف جداول شماره ) 1
. افراد فنی الزامی امتیازآور باید تمام وقت در واحد خدمات مشاور شاغل باشند) 2
.گرددمیهاي یک و دو صرفنظر از میزان تحصیالت حداقل سه سال تعیین کار مفید ارائه شده باید در طراحی تخصص مورد تقاضا باشد، این سابقۀ کار براي الویت% 50) 3
.گرددمیبندي قدیمی اعمال بهي داراي رتهاشرکتقبل از آن براي و1382ي زمین شناسی وژئوفیزیک درسالهاتخصصبه مبالغ حق الزحمه ) 2(ضریب) 4
ر استیپذکبار در هر تخصص، امکانیيتر، برانییپاهاي تیاولويبه جا) 2ي بودن مدرك اولویت به شرط عدم تکرار(2ت یا اولویتر نییپايهاتیاولويبه جا1ت یاستفاده از اولو)5
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11ي مندرج در ماده هاتخصصحداقل شرایط الزم براي تشخیص صالحیت مشاوران در ـ 2ـ 1جدول 
پایه

حداکثر تعداد کار مجاز
حداقل امتیاز و شرایط سایر افراد فنی، تجربه کاري و ساختار مدیریتی و امکانات حداقل شرایط افراد فنی الزامی امتیاز آور

پشتیبانی
زاامتی

کل
تجربه سایر افراد فنیافراد فنی الزامی امتیاز آورحداقل شرایط سرگروه

کاري

ساختار مدیریتی 
و امکانات 
پشتیبانی

4سه

سـال سـابقه   7یک نفر کارشناس با امتیاز معادل 
کار مفید در تخصـص مـورد تقاضـا منطبـق بـا      

99با ضریب اولویت یک2جدول شماره 

سال سـابقه  5یک نفر کارشناس با امتیاز معادل 
مفید در تخصـص مـورد تقاضـا منطبـق بـا      کار 

91با ضریب اولویت دو2جدول شماره 

سال سابقه کـار  4یک نفر کارشناس با امتیاز معادل 
مفید در تخصـص مـورد تقاضـا منطبـق بـا جـدول       

45322-87با ضریب اولویت سه2شماره 

5دو

سال سابقه 10یک نفر کارشناس با امتیاز معادل
مورد تقاضا منطبق با جدول کار مفیددر تخصص 

109کیبا ضریب اولویت2شماره 

سال سـابقه  7یک نفر کارشناس با امتیاز معادل
کار مفید در تخصـص مـورد تقاضـا منطبـق بـا      

99با ضریب اولویت دو2جدول شماره 

سـال سـابقه   4و7دو نفر کارشناس با امتیاز معـادل  
ل کار مفید در تخصص مورد تقاضا منطبق بـا جـدو  

18615090634با ضریب اولویت سه2شماره 

ک
6ی

سال سابقه 12یک نفر کارشناس با امتیاز معادل 
کار مفید درتخصص مورد تقاضا منطبق با جدول 

115کیبا ضریب اولویت2شماره 

ســال 8و 10دو نفرکارشــناس بــا امتیــاز معــادل 
سابقه کار مفید در تخصص موردتقاضا منطبق با 

212دوبا ضریب اولویت2شماره جدول

سـال سـابقه   8و10دو نفر کارشناس با امتیاز معادل 
تقاضا منطبق بـا جـدول   کار مفید در تخصص مورد

212250125914با ضریب اولویت سه2شماره 

.تأمین گردد7و6امتیاز امکانات و تجهیزات، حداقل باید از چهار ردیف جداول شماره ) 1
. افراد فنی الزامی امتیاز آور باید تمام وقت در واحد خدمات مشاور شاغل باشند) 2
.گرددمیصرف نظر از میزان تحصیالت، حداقل سه سال تعیین دوهاي یک وباشد، این سابقۀ کار براي الویتکار مفید ارائه شده باید درطراحی تخصص مورد تقاضا% 50) 3
.گرددمیي داراي رتبه بندي قدیمی اعمال هاشرکتاز آن براي قبلو1382درساليو تخصص شهرسازالزحمه گروه معدنبه مبالغ حق ) 2(ضریب)4
ر استیپذتخصص، امکانکبار در هر یيتر، برانییپايهاتیاولويبه جا) 2ت یبودن مدرك اولويبه شرط عدم تکرار(2ت یا اولویتر نییپايهاتیاولويبه جا1ت یاستفاده از اولو)5
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11ي مندرج در ماده هاتخصصحداقل شرایط الزم براي تشخیص صالحیت مشاوران در ـ 3ـ 1جدول 
پایه

حداکثر تعداد کارمجاز
حداقل امتیاز و شرایط سایر افراد فنی، تجربه کاري و ساختار مدیریتی و امکانات حداقل شرایط افراد فنی الزامی امتیاز آور

پشتیبانی
امتیاز
کل

تجربه سایر افراد فنیافراد فنی الزامی امتیاز آورحداقل شرایط سرگروه
کاري

ساختار مدیریتی 
و امکانات 
پشتیبانی

4سه
سـال  10یک نفر کارشناس با امتیـاز معـادل   

سابقه کار مفید درتخصص مورد تقاضا منطبق 
کیبا ضریب اولویت2با جدول شماره 

109
سـال  8نفر کارشناس هریک با امتیـاز معـادل   دو 

سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا منطبق بـا  
دوبا ضریب اولویت2جدول شماره 

206--50365

5دو
سـال  12یک نفر کارشناس بـا امتیـاز معـادل    

سابقه کار مفیددر تخصص مورد تقاضا منطبق 
کیبا ضریب اولویت2با جدول شماره 

115
سـال  10نفر کارشناس هریک با امتیاز معادل سه 

سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا منطبق بـا  
با ضریب اولویت دو و سه2جدول شماره 

327
سـال سـابقه کـار    5یک نفر کارشناس با امتیاز معادل 

مفید در تخصص مورد تقاضا منطبق با جـدول شـماره   
پنج،چهار،با ضریب اولویت سه2

91250120903

ک
6ی

سـال  15یک نفر کارشناس بـا امتیـاز معـادل    
سابقه کار مفید درتخصص مورد تقاضا منطبق 

کیبا ضریب اولویت2با جدول شماره 
124

10و 10، 8، 8با امتیاز معـادل  چهار نفر کارشناس
سابقه کـار مفیـد در تخصـص مـورد تقاضـا      سال

بـا ضـریب اولویـت دو،    2منطبق با جدول شماره 
چهارسه و 

416
سال سابقه 8دو نفر کارشناس هر یک با امتیاز معادل 

تقاضـا منطبـق بـا جـدول     کار مفیددر تخصص مـورد 
چهار و پنج،با ضریب اولویت سه2شماره 

2064001501296

.تأمین گردد7و6حداقل باید از چهار ردیف جداول شماره ،امتیاز امکانات و تجهیزات) 1
. افراد فنی الزامی امتیاز آور باید تمام وقت در واحد خدمات مشاور شاغل باشند) 2
.گرددمیحداقل سه سال تعیین ،صرف نظر از میزان تحصیالتهاي یک ودوباشد، این سابقۀ کار براي الویتکار مفید ارائه شده باید درطراحی تخصص مورد تقاضا% 50) 3
مـذکور معرفـی   بـا مـدارك  فنـی  را به عنوان سایر افـراد ک نفریبرق و ابزار دقیق نداشته باشند، باید مدركيفرد دارا،ي متقاضی در صورتیکه در بین افراد الزامیهاشرکت–ص اکتشاف و استخراج در گروه نفت و گاز بجز تخص) 4

.نمایند
و امتیاز معادل پنج سال سابقه کار مفید، 4یک نفر با ضریب الویت: و امتیاز معادل پنج سال سابقه کار مفید، پایه دو3یک نفر با ضریب الویت : در پایه سه،گروه نفت و گاز عالوه بر افراد مورد نیاز در جدول فوقيهاتخصصبراي ) 5

.یک نفر با ضریب الویت چهار یا پنج و امتیاز معادل پنج سال سابقه کار مفید در سایر افراد فنی معرفی گردد: یکپایه
ر استیپذکبار در هر تخصص، امکانیيتر، برانییپايهاتیاولويبه جا) 2ت یبودن مدرك اولويبه شرط عدم تکرار(2ت یا اولویتر نییپايهاتیاولويبه جا1ت یاستفاده از اولو)6
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)تحصیلیاز اخذ مدرك محاسبه امتیاز سابقه کار بعد(فرمول شماره یک

A + B (
65/0n مدرك تحصیلیسوابق کاري مفید با توجه به امتیاز=(

AوB: شوندمیمحاسبه که طبق جدول زیرباشندمیضریب ثابتی.
n:موثرسوابق کار مفید و

دکتراکارشناس ارشدکارشناسضریب
A607590
B111213

بـه امتیـاز   فاصله بین لیسانس وفوق لیسانس بیشتر از دوسال باشد، اختالف امتیازسنوات مازاد بردوسال محاسبه وچنانچه ): 1(توضیح
.شودمیوي اضافه

چنانچه فاصله بین فوق لیسانس و دکترا بیشتر از چهارسال باشد، اختالف امتیازسنوات مـازاد برچهارسـال، محاسـبه و بـه     ):2(توضیح
.شودمیامتیاز وي اضافه
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ضریب اولویت مدرك تحصیلی بر حسب تخصص در گروه شهرسازي و معماري: )2(جدول شماره

تخصص
زيرشته تحصیلی

سا
هر

ش

ان
ختم

سا
ها

ی،
زش

آمو
ي 

ی،
زش

ور نی
رما

و د
ی 

شت
هدا

انب
ختم

سا
ها

ي، 
جار

ی، ت
کون

مس
ي 

می
وظا

ی 
نعت

 ص
ي،

دار
ا

لی
داخ

ي 
مار

مع

ي 
تها

باف
ي 

ساز
مند

وان
و ت

ی 
ده

مان
سا

 و 
وده

رس
ف

گاه
ونت

سک
اي

ه
می

رس
غیر

ري
شه

ی 
راح

ط

-شـهري، روسـتائی  ریزيبرنامه
12ـــ1اي شهري و منطقهریزيبرنامه

12---2ریزي اجتماعیبرنامه
22ـــ2حمل و نقليزیربرنامه-ترافیک
111221معماري

22333-عمران -ساختمانراه و 
22333ـزلزله-سازه

ــ331ـمعماري داخلی
12ـ--1شهرسازي

23---2جغرافیاي شهري
33333-مکانیک 

ــرق ــدرت(ب ــالکترون–) ق -کی
33333-کنترل-مخابرات 

333322محیط زیست
13ـــ2اجتماعیعلوم-شناسیجامعه

11ـ133طراحی شهري
23ـــ3يت شهریریمد–اقتصاد شهري
22-333طراحی منظر–طراحی محیط

33-ــ3اقتصاد
–نقشه بـرداري  –زمین شناسی

ـ اطالعـات جغراف هـاي سیستم ییای
)GIS(

33ـــ3

-3---3جغرافیا
-----3یباستان شناس

3----3سمیتورریزيبرنامه
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مدرك تحصیلی بر حسب تخصص در گروه راه و ترابريضریب اولویت): 2(جدول شماره

تخصص
زيرشته تحصیلی

سا
راه

هن
ه آ

را

هها
دگا

رو
ف

ازه
 س

ي و
ساز

در
بن

ي 
ها

یی
ریا

د

قل
و ن

ل 
حم

 و 
ک

رافی
ت

11112عمران–ساختمانراه و 
12121يراه وترابر

-2211)عمرانهیبا پا(سازه
ـ3333زمین شناسی

-2-33عمران آب
ـ2232سنگمکانیک-وپیخاك-ژئوتکنیک–خاكمکانیک

ـ223ـکنترل-مخابرات –الکترونیک –)قدرت(برق
ـ3233)برودت–ه یتهو(تأسیسات-مکانیک–الکترومکانیک 

ـ2ـ33یکیدرولیهيهاسازه-هیدرولیک
ــ333هیدرولوژي

-3---یرافدروگیه
22231ترافیک-حمل و نقليزیربرنامه

ـ333ـناوبري
ـ3ـــمهندسی دریا-علوم دریایی -اقیانوس شناسی

ـ323ـمعماري
3ــ21مهندسی راه آهن

ـ1ـــهاي دریاییسازه
33332اقتصاد

2----افزارنرم 
333--طراحی شهري-ریزي شهريبرنامه–شهرسازي 

33333محیط زیست 
33332صنایع
-3333زلزله

-2233نقشه برداري
--3--مراقبت پرواز
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ضریب اولویت مدرك تحصیلی برحسب تخصص در گروه مهندسی آب: )2(جدول شماره

تخصص
زيتحصیلیرشته 

سا
سد

ي و
یار

ي آب
 ها

که
شب

شی
هک

ز

ب و
ت آ

سا
سی

تأ
الب

اض
ف

انه
دخ

 رو
سی

هند
و م

ت 
فاظ

ح

1111)عمران(عمران–ساختمانراه و 
2111هاي آبیسازه-هاي هیدرولیکیسازه–هیدرولیک–عمران آب

3213تأسیسات–الکترومکانیک–مکانیک
2121تأسیسات آبیاري–زهکشیآبیاري و –آب و خاك–آبیاري

2232منابع آبریزيبرنامه–هیدرولوژي–منابع آب
2232يدروژئولوژیه-زمین شناسی –ژئوتکنیک–مکانیک خاك

4323کنترل–ابزار دقیق–)قدرت(برق–الکترونیک
ـ-52زراعت-یخاك شناس-کشاورزي عمومی

5333نقشه برداري
ـ2ــمهندسی شیمی
4333صنایع–مدیریت ساخت

1ـ33مهندسی رودخانه
1212سازه

4333یعلوم اجتماع–اقتصاد 
3ـ53کیژئوفیز

3322بهداشت محیط–محیط زیست
2333زلزله

-433معدن
4313آب و فاضالبیمهندس

2--5يزداریآبخ
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ضریب اولویت مدرك تحصیلی برحسب تخصص در گروه مطالعات کشاورزي): 2(شمارهجدول

تخصص

رشته تحصیلی

ی 
بیع

ع ط
مناب

ي، 
ورز

شا
ک

ري
رو

امپ
انو د

بزی
و آ

ت 
یال

ش

سبز
ي 

ضا
ف

انه
لخ

گ
مع

جت
و م

لخ
ي ک

ها
يهاآن

11-1باغبانی-زراعت -کشاورزي عمومی 
2221آبیاري

2322خاکشناسی
1323خاكآب و

1323يدارمرتع-جنگل و مرتع -يدارجنگل
1233يزداریآبخ

-عمـران  -سـازه  -سـاختمان راه و -آالت کشـاورزي  ماشین
3332عمران آب–برداري نقشه-شناسیآب

3333هواشناسی-اقتصاد کشاورزي
--1-تکثیر و پرورش آبزیان-شیالت 

--32هیدروژئولوژي
--2-تغذیه آبزیان-بیولوژي دریا -یمونولوژي ا

-1--مهندسی فضاي سبز
23--شهرسازي -معماري 
3332تاسیسات-االتیسمکانیک

--12دامپروري
3333محیط زیست

---2تعاون-ترویج
-233عمران روستایی

--33ع چوبیعلوم و صنا–يع کشاورزیصنا–صنایع غذایی 
-3ـ3بهسازي محیط
13--يشهریطراح–طراحی محیط 

-233)هاشیر گرایسا(یعیمنابع طب
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انرژيمدرك تحصیلی بر حسب تخصص در گروهاولویتضریب) 2(شمارهدولج
)تخصص تولید نیرو، تخصص انتقال نیرو و تخصص توزیع نیرو(

تخصص
رشته تحصیلی

لید
تو

رو
نی

نیر*
ال 

نتق
ا

رو*و
ع نی

وزی
ت

 و *
گ

چین
سپا

دی
رو

ت نی
برا

خا
م

اي
ته 

هس
ي 

رژ
ان

**

ي 
ساز

نه 
بهی

ژي
انر

**
دید*

تج
ي 

رژ
ان

ذیر
پ

1111311الکتروتکنیک-)قدرت(برق
2و21و133421جامدات-االت یک سیمکان

34523-2تأسیسات
2و21و333421مهندسی انرژي

2و21و441---انرژيهايسیستممهندسی 
2223333عمران-ساختمانراه و 

3321444الکترونیک 
3331444مخابرات
--33324)سخت افزار(کامپیوتر
4443345)نرم افزار(کامپیوتر

2222222ابزار دقیق-) کنترل(برقمهندسی 
244----مهندسی مواد 
--1----اي مهندسی هسته-اي فیزیک هسته

3555434اقتصاد انرژي-اقتصاد مهندسی 
45-5---اقتصاد
--4----فیزیک

322---4مهندسی شیمی 
4------شیمی

--1----ياشیمی هسته
4-3----ژئوشیمی-ژئوفیزیک 

4-2----مهندسی استخراج 
--2----ياهستهیشناسنیزم

5555333محیط زیست
33-----طیبهداشت مح

2223355سازه
--22243زلزله

-52----مهندسی معماري
-3--5--يشهریطراح

5445534مهندسی صنایع
4-5----هواشناسی–اقلیم شناسی

--3---5یفنیو بازرسیمنیا
HSE5---4--

--55554ر عاملیپدافند غ

.یا الکترونیک الزامی است) قدرت(ها و در هر سه تخصص تولید نیرو، انتقال نیرو، توزیع نیرو وجود مهندس برقدر همه پایه*
).ت هستندیبدون اولو(ندارنديکاربردیمیشیاز رشته مهندسيو سلولزییع غذایصنايهاشی، گراياهستهيتخصص انرژدر **

.استیالزاميانرژيسازنهیدر تخصص به) يانرژهايسیستما ی(يانرژیا مهندسیقدرتک مهندس برقیوجود ***
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اطالعاتيارتباطات و فناورمدرك تحصیلی بر حسب تخصص در گروهلویتواضریب) 2(شمارهدولج

تخصص
رشته تحصیلی

کان
م

ی
اس

ز
ی

ست
ر پ

امو
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و
ی

که
شب

و 
يها

تی
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ع 
جام

رح
ط

يها
اور

 فن
ت و

اطا
رتب

ع ا
جام

ي
ات

الع
اط

تی
برا

خا
گ م

چین
وئی

س
)

فن
، تل

س
تلک

یتا
د

,
یل

وبا
م

(

ال
نتق

ا
)

ي، 
نور

یبر
ر، ف

هوا
 ما

یو،
روو

ایک
م

بل
کا

,
یتا

د
(

1222کنترل–الکتروتکنیک–)قدرت(برق
2333ساتیتاس–مکانیک

3333عمران–ساختمانراه و 
2111مخابرات–الکترونیک

2222)نرم افزار(کامپیوتر
1222)سخت افزار(کامپیوتر

2233اقتصاد
3333سازه

2233مهندسی صنایع
3333مدیریت بازرگانی 

2233مدیریت صنعتی
1111مهندسی فناوري اطالعات-مدیریت فناوري اطالعات 

--23یامور پست



23

ضریب اولویت مدرك تحصیلی برحسب تخصص در گروه صنعت: )2(جدول شماره

تخصص
رشته تحصیلی

ک
ونی

کتر
و ال

ق 
 بر

یع
صنا

ی، 
یای

شیم
ي، 

ولز
سل

ع 
نای

ص
ی 

میل
 تک

ی و
دیل

تب
ي، 

ورز
شا

ک
ري

لیم
و پ

ی 
ساج

ن

قل
و ن

ل 
حم

ع 
نای

ص
)

درو
خو

(

سی
سا

ت ا
لزا

ع ف
نای

ص
)

د، 
نور

خته
 ری

ب و
ذو

ري
گ

 (
ن 

شی
 ما

و
زي

نیسا
 کا

یع
صنا

زي
رفل

 غی
اي

ه

13223الکترونیک–)قدرت(برق
22111مکانیک

32223تأسیسات
---1-غذاییصنایع–داروسازي

31431مهندسی شیمی
11112صنایع

22122ماشین سازي
23212مواد–متالوژي

22222)کنترل(ابزار دقیق
---1-نساجی

3----معدن
1----)يش فرآوریگرا(معدن
53333زیستمحیط

33333یصنعتمدیریت–اقتصادصنعتی
23244)سخت افزار(کامپیوتر
34455)نرم افزار(کامپیوتر
44444معماري

3----شناسیزمین
-3135پلیمر

---5-کشاورزي
55555بردارينقشه
33333عمران-زلزله –سازه

MBA44444-یت بازرگانیریمد
---1-ع چوب و کاغذیعلوم و صنا

----1مخابرات
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ضریب اولویت مدرك تحصیلی بر حسب تخصص در گروه معدن: )2(جدول شماره

تخصص

رشته تحصیلی

پی
دن

معا
ف 

شا
اکت

 و 
یی

جو

ره
 به

ي و
ساز

ده 
آما

ي 
دار

بر
دن

معا

انه
ک

یی
آرا

واد
ي م

آور
 فر

و

122مهندسی اکتشاف معدن 
-23اکتشاف نفت 

123شناسی اقتصاديزمین–شناسیزمین
233ژئوشیمی

-23ژئوفیزیک 
232شناسی کانی–شناسیسنگ
-23شناسیرسوب–شناسیچینه–شناسیفسیل

211مهندسی معدن –استخراج معدن
332شیمی معدنی

321متالوژي استخراجی–يو فرآورآراییکانه
332)یو معدنییایمیع شیصنا(یمیشیمهندس–) شیبدون گرا(مهندسی شیمی

332مواد –متالوژي 
322)قدرت(برق–مکانیک 

223ک سنگیمکان–یمهندسیشناسنیزم–ژئوتکنیک 
322اقتصاد صنعتی
322محیط زیست

223) ونیکتتک(یساختمانشناسی زمین
-GIS(33(ییایاطالعات جغرافهايسیستم–کارتوگرافی –برداري نقشه

-33ژئومورفولوژي 
333هیدرولوژي –آب شناسی

223هیدروژئولوژي
33-سازه

HSE-33-یمنیایمهندس
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ضریب اولویت مدرك تحصیلی برحسب تخصص در گروه نفت و گاز: )2(دول شمارهج

تخصص
رشته تحصیلی

 و 
ت

 نف
اج

خر
ست

و ا
ف 

شا
اکت

ت 
لعا

مط (گاز
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جام
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لعا
طا

م
رو 

هید
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خاز
م ري

ربو
ک

(

 و 
گاز

 و 
ت

 نف
گاه

یش
اال

ي پ
 ها

حد
وا

می
شی

رو
ع پت

نای
ص

گاز
 و 

ت
 نف

ال
نتق

ط ا
طو

خ

تی
دس

اال 
ت ب

سا
سی

تأ
نی

زمی
رو

 و 
یع

توز
که 

شب
گاه

ست
ای

ها
ش 

کاه
ي 

گاز
ار 

فش

----1شناسیزمین
----2ژئوفیزیک–پتروفیزیک

22325مهندسی نفت
41413پتروشیمی–مهندسی شیمی

3222-عمران–ساختمانراه و 
51،21،21،21،2تأسیسات–الکترومکانیک–مکانیک

52222کنترل–ابزاردقیق–الکترونیک–)قدرت(برق
2222-سازه
43433یفنیبازرسویمنیا–متالوژي –مواد
44555عیصنا
33333)یه مهندسیبا پا(ت پروژهیریمد

31313فرآیند
55344محیط زیست 

HSE44444-ایمنی 
3222-زلزله

5455-مخابرات
----2)اکتشاف نفت(معدنیمهندس
-3--2)يبرداربهره(نفتیمهندس
----1)استخراج-اکتشاف–يحفار(نفتیمهندس

--5--ينقشه بردار
-3--1)مخازن(نفتیمهندس
34444کیژئوتکن

پایـه یـک، هشـت نفـر الزم اسـت و تکـرار مـدرك        -پایه دو، شش نفر-براي پایه سه، چهار نفري این گروههاتخصصحداقل افراد امتیازآور در *
.باشدمیدر یک تخصص مجاز ن) در رشته یا گرایش(تحصیلی

).ت هستندیبدون اولو(ندارنديکاربردیمیشیاز رشته مهندسيو سلولزییع غذایصنايهاشین گروه، گرایدر ا**
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مطالعات آماريضریب الویت مدرك تحصیلی بر حسب تخصص در گروه) 2(جدول

تخصص

رشته تحصیلی

ي،
صاد

 اقت
مار

آ
وار

خان
ی 

ماع
ن واجت

عد
ت،م

صنع
ار 

آم
یی

ربنا
زيزی

اور
کش

ار 
آم

ات
دم

ر خ
آما

1111آمار

IT(3333(اطالعاتيفناوریمهندس-کامپیوتر 

3333ریاضی و کار برد آن در کامپیوتر

3--1جمعیت شناسی

3--2علوم اجتماعی 

MBA3332-مدیریت بازرگانی 

3233مدیریت صنعتی

3233صنایع 

--2-معدن

-2--یعیمنابع طب–کشاورزي

1111اقتصاد

GIS(3333(ییایاطالعات جغرافهايسیستم
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ضریب اولویت مدرك تحصیلی برحسب تخصص در گروه میراث فرهنگی): 2(جدول شماره

تخصص

رشته تحصیلی

ش
وه

پژ
فی

عر
و م

ی 
هنگ

 فر
اي

ه

 و 
حیا

ت، ا
مرم

ت، 
فاظ

ح ره
به

ي 
اها

و بن
ار 

ي آث
دار

بر
خی

اری
ت

–
 و 

گی
رهن

ف
طه

حو
م

نی
ستا

ي با
ها

 -
خی

اری
تت

باف
اء 

احی
 و 

ت
فاظ

ح
ي 

ها
خی

اری
ت

 -
گی

رهن
ف

111معماري
111هاي تاریخیمرمت بناها و بافت
-11مرمت آثار تاریخی

323زلزله–سازه
112شناسیباستان

-23ي باستانیهاآنفرهنگ و زب
-23داريموزه–تاریخ–شناسیدیرین–شناسیانسان

-32داخلیمعماري 
232طراحی منظر

231طراحی شهري
332ریزي روستاییریزي شهري، برنامهبرنامه
331ايریزي شهري و منطقهبرنامه

33-برق–تأسیسات
232اقتصاد شهري
333محیط زیست 
332طراحی محیط

333اقتصاد
333عمران–ساختمانراه و 
323شناسی زمین
GIS(333(ییایاطالعات جغرافهايسیستم-برداري نقشه

2--ترافیک
332علوم اجتماعی–شناسیجامعه
--3یشناسمردم

--3)افزارنرم(وتریکامپیمهندس
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ضریب اولویت مدرك تحصیلی بر حسب تخصص گروه خدمات مدیریت:)2(جدول شماره

تخصص
رشته تحصیلی

می
مو

ت ع
یری

مد

لی
 ما

ت
یری

مد

بی
ریا 

ازا
ت ب

یری
مد

نی
سا

ع ان
مناب

ت 
یری

مد

لید
 تو

ت
یری

مد

13132مدیریت بازرگانی
21333یمالیمهندس–حسابرسی –مدیریت مالی

3-23-يحسابدار
23133المللیمدیریت بازاریابی و بین

32233یاقتصاد بازرگان
-)یو منابع انسانیش رفتار سازمانیگرا(تیریمد
13313)یت منابع انسانیریش مدیگرا(تیریمد

22221یت صنعتیریمد-اتید و عملیت تولیریمد
- یصنعتيتکنولوژ- )ید صنعتیتول(عیصنایمهندس
23331دیو توليتکنولوژ

MBA12122- ییت اجرایریمد
- ی، اجتماعياقتصادهايسیستمیمهندس
12321)هاستمیل سیتحل(عیصنایمهندس

-1---یت آموزش عالیریمد- یت آموزشیریمد
23333)هار گرایشیسا(مدیریت

23331)هار گرایشیسا(صنایعیمهندس
32333)هار گرایشیسا(اقتصاد
-3---یشناسجامعه

-3---یو سازمانیصنعتیروانشناس
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ریزي و اقتصادبرحسب تخصص گروه خدمات برنامهضریب اولویت مدرك تحصیلی: )2(جدول شماره

تخصص
رشته تحصیلی

دي
صا

 اقت
ات

دم
خ

*

مه
رنا

ت ب
دما

خ
ي 

ریز عه 
وس

و ت
ی 

زش
آمو

ع 
مناب

نی
سا

ان

-1اقتصادي هايسیستمریزي و تحلیل برنامه–ریزيتوسعه اقتصادي و برنامه
-1اجتماعی–اقتصاديهايسیستممهندسی 

-2ياقتصاد حمل و نقل، اقتصاد کشاورز،اقتصاد انرژي
-1) اقتصاد نظري، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد پول و بانکداري(علوم اقتصادي

-2مهندسی صنایع
MBA-2یت مالیریمد-

-3آمار
-2یواجتماعيآمار اقتصاد

-IT3)نرم افزار و(مهندسی کامپیوتر
2-)هاکلیه گرایش(علوم اجتماعی

33)ي، جهانگردینی،کارآفريصنعتی، بازرگانی،تکنولوژ(مدیریت
3-مدیریت اداري

-3سمیتوريزیربرنامه-یت امور بانکیریمد
ریـزي  ریـزي آموزشـی، برنامـه   برنامـه ریزي آموزشی، مدیریت آموزشی، مدیریت و برنامه

درسی، آموزش بزرگساالن،تحقیقات آموزشی، تکنولوژي آموزشی، علوم تربیتی
-1

1-یت آموزش عالیریمد،مدیریت منابع انسانی
رفتار سازمانی، مدیریت دولتی، روانشناسی تربیتی، آموزش و پـرورش تطبیقـی، تـاریخ و    

فلسفه آموزش و پرورش 
-2

22مدیریت اجرایی
3-ها، روانشناسی سازمانی و صنعتیمدیریت تحقیق و توسعه، مدیریت سیستم

--)هار گرایشیسا(مدیریت
-3حقوق تجارت

ين دارایملزم به مشارکت با مشاوريتخصص خدمات اقتصاديمشاوره دارايهاشرکتطرح و پروژه،يو اقتصادیفنیابیارزيبرا-1*
.باشندمیه متناسب یمرتبط و با پایت فنیصالح

با یازآور اضافیفرد امتکیو یا مدرك علوم اجتماعبیاضافازآور یک فرد امتیازآور، وجود یعالوه بر نفرات امت، يدر تخصص خدمات اقتصاد-2
.استیالزام) دیمفسال سابقه کار 4با (2هیو در پا) دیسال سابقه کار مف6با (1هیست در پایط زیمدرك مح
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ي مشتركهاتخصصضریب اولویت مدرك تحصیلی برحسب تخصص در گروه : )2(جدول شماره

تخصص
کرشته تحصیلی
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باز
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ساز
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*

---2-------يت شهریریمد-يشهریطراح
---1----3--يمعمار
---1-------یعدفايمعمار

ــه ــربرنام ــهريزی ــهيش -ياو منطق
---2--3----يشهرساز

--22---3--2استخراج معدن–معدن یمهندس
ـ-22ـــ2ــ3اکتشاف معدن

ـ25ــــ3ــ3)يفرآور(معدنیمهندس
--31--23--2یشناسنیزم

--2---23---ياقتصادیشناسنیزم-یمیژئوش
ــ2-ــ22ــ-یطیمحیشناسنیزم

--32--23--2)تکتونیک(یساختمانشناسیزمین
ــ3ــــ3ــ3يشناسی شهرزمین

ــ3ــــ3ــ2یمهندسیشناسنیزم
--2---33---یشناسیکان-یشناسلیفس

ــنگ ــس ــوب-یشناس ــرس -یشناس
--2---33--2یشناسنهیچ

ـ مکان-کیژئوتکن ـ مکان-ک خـاك ی ک ی
3-23---3-13سنگ

2و51-1-33-23و11سازه
2و1--1---2-2و11زلزله
52-1-33-23و11)عمران(عمران-ساختمانراه و 

-2و1-132--1--)قدرت(برق
-2و1-132--2--ق و کنترلیابزار دق-کیالکترون

ـ2ـــــــــمخابرات
-2-2-31-2--کیالکترومکان

-2-2-32-1--االتیک سیمکان
43ـ2ـ31ـ32ـک جامداتیمکان
--2----1--3کیزیژئوف

--2----2---اکتشاف نفت
------2----آب و خاك-منابع آب

------2---3يدرولوژیه-یشناسآب
-34---331--ستیزطیمح

3ـــــ2ـ333)ستیط زیمح(عمران
-4----2-3--طیبهداشت مح

-4----1----یعیمنابع طب
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-4ـ---1ـ--ـستیط زیت محیریمد-ياکولوژ
-3-3-22---3یمیشیمهندس
-3-3-22----نفت-یمیپتروش

-5-3-1-----يمتالوژ-مواد
--3--1-----متالوژي استخراجی

-3-3222----صنایع
-4--2------اتیق در عملیتحق

-4--2------سیستم
-5--3------)صنعتی و بازرگانی(مدیریت

ـ بـا پا (ت پروژهیریمد ـ ی -) یه مهندس
MBA

ـ5ـــــــــ
---1----3--ریقحفاظت از ح

--3---33---جغرافیا
--2----3---بردارينقشه

ــ32-ـ33ـــ)GIS(ییایاطالعات جغرافهايسیستم
ـــ2ـــــــرسنجش از دو

--3---33---کارتوگرافی
--3--------آراییکانه–اقتصاد صنعتی
--3----3---ژئومورفولوژي

--3--23---3شیمی
------3----شناسیاقتصادـ جامعه–شناسیزیست
ـــ2ـــــــياهستهیمهندس

–دامپـروري –آبزیـان –یعلوم دریای
---3--2----شیالت

---3--2----کشاورزي
ــ3-ــ23ــ3يدروژئولوژیه

---3--3----یهواشناس
-3-2-1-----یفنیو بازرسیمنیا

-2--1------)افزارنرم(وتریکامپ
-1--2------)افزارسخت(وتریکامپ

-4--2------علوم کامپیوتري
-)IT(اطالعــاتيورفنــایمهندســ

-3--1------)وتریکاربرد در کامپ(یاضیر
-1---------کیربات-ک یمکاترون

----3------اطالعاتيفناورت یریمد
---1-------رعاملیپدافند غ

.متخصصین ژئوتکنیک در اولویت یک باید داراي تحصیالت پایه مهندسی باشند-1*
استیک الزامیک خاك در تخصص ژئوتکنیا مکانیک سنگ یا مکانیک یژئوتکنیلیمدرك تحصيازآور دارایک فرد امتیوجود -2
.الزامی است)کیا الکترونی(قدرت-برقک مهندس یو االتیس-مکانیکدر تخصص تأسیسات برق و مکانیک وجود یک مهندس ** 
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،آبیمهندس،يراه و ترابر،يو معماريدر هشت گروه مختلف شامل شهرسازيدر تخصص مقاوم سازهیپااخذ يبراط الزمیشراریسا)الف***
:باشدمیر یشرح زه به یک پایتفکبه یراث فرهنگی، مو گازنفت،صنعت،اطالعاتيارتباطات و فناور،يانرژ

يدر حوزه مقاوم سازيک تجربه کاریداشتن حداقل :3هیپا-
.نه سازه باشدیدر زمتواندمیاز یمورد نيه تجربه کاریبق. يدر حوزه مقاوم ساز2هیپاازیمورد نيتجربه کار%50داشتن حداقل :2هیپا-
.نه سازه باشدیدر زمتواندمیاز یمورد نيه تجربه کاریبق.يدر حوزه مقاوم ساز1ه یپاازینمورديتجربه کار%50داشتن حداقل :1هیپا-

باشـد و همزمـان   ) الـف (هشت گروه مـذکور دربنـد  يهاتخصصاز یکیخدمات مشاوره در 2ا ی1ه یت پایصالحيک شرکت مشاور دارایاگر ) ب
ـ با ظرف(يمقاوم سازت خدمات مشاوره یصالحتواندمی،در تخصص سازه باشد3ا ی1،2رتبه يدارا ـ را اخـذ نما ) ت صـفر ی ـ درا. دی ن حالـت رتبـه   ی

همـان گـروه   يمقاوم سازيهات تخصص سازه در پروژهیاز ظرفتواندمیبرابر رتبه تخصص سازه مشاور خواهد بود و شرکت يمقاوم سازتخصص
.دیاستفاده نما

.استیک و دو الزامیيهاهیدرتخصص سازه در پاسازهیمهندسک نفر با مدرك یاستفاده از **** 
ز دارا یرا نمرتبطگروه يهاتخصصاز یکیتیصالحنامهیرعامل، گواهیکه عالوه بر تخصص پدافند غییهاشرکتارجاع کار فقط به *****

.باشدمیهستند، مجاز 
د و ییند، پس از تاینمایر معرفیط زی، چنانچه دو نفر با شراشوندمیت یص صالحیست تشخیط زیکه در تخصص محییه شرکت هایکل****** 

:ندیاقدام نمايبزرگ توسعه ايوست سالمت طرح هایه پیت مشاوره، مجاز خواهند بود که نسبت به تهینامه صالحیثبت در گواه
.دیسال سابقه مف5با حداقل يولوژیدمیک نفر با مدرك اپی-1
:دیابقه مفسال س3ل با حداقل یذیلین دارندگان مدارك تحصیک نفر از بی-2

موثر بر سالمت، طب یش عوامل اجتماعیو گرایه پزشکیبا پاMPH، یاجتماعیت ها، پزشکیا و فوریط، سالمت در بالیبهداشت مح
.کار
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ي مشتركهاتخصصمدرك تحصیلی برحسب تخصص درگروه الویتضریب ) 2(شمارهجدول ادامه

تخصص
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3-3-آمار-سیستم آنالیز 
-2--یعمران مل

-31-ايریزي شهري و منطقهبرنامه-شهرسازي 
-3--سمیتوريزیربرنامه
-32-ریزي روستایی برنامه

-3--عمران روستایی
-32-)ایه جغرافیبا پا(يشهريزیربرنامه
-31-ییو روستايشهريزیربرنامه
-2--یاجتماعيزیربرنامه
-3--یشناسجامعه

-3--یعلوم اجتماع
-3--حمل و نقليزیربرنامه-کیتراف

-3--يمعمار
-31-شیآما

---3سازه-ساختمانعمران ـ راه و 
-3--منظریطراح-ط یمحیطراح-يشهریطراح

2-2-نرم افزار
2---الکترونیک-ریاضی-)سخت افزار(کامپیوتر

--21و1)بردارينقشه(برداري، عمرانمهندسی نقشه
--13)ژئودزي(برداريمهندسی نقشه
--22)فتوگرامتري(برداريمهندسی نقشه

--23)هیدروگرافی(بردارينقشهمهندسی 
اطالعــات هــايسیســتم(يبــردارنقشــهیمهندســ

GIS(3132(ییایجغراف

GIS(3132(ییایاطالعات جغرافهايسیستم
3232) سنجش از دور(يبردارنقشهیمهندس

--33یکارتوگراف
--3-)ستمیل سیتحل(عیصنا

-3--يت شهریریمد-ياقتصاد شهر
-3--اقتصاد
2---کشاورزيیمهندس

32--منابع طبیعی 
-2--جغرافیاي انسانی
22--)هیدرو اقلیم-شناسیاقلیم(جغرافیاي طبیعی

-3--ایجغراف
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22--يکاربردیمیش-زیست محیط
-3--یشناسنیزم

-3--یشناسباستان
1---هواشناسی دریایی -هواشناسی-فیزیک هواشناسی

1---يکشاورزیهواشناس
3---کیزیف-) سیاالت(مکانیک-)قدرت(برق

3-3-مخابرات
-1--ریزي توسعهتوسعه اقتصادي و برنامه

.باشدمیقابل پذیرش 3برداري زمینی با اولویت نظامی مشروط به امتیازآور بودن براي تخصص نقشهسلیسان،در شرکت هاي قدیمی-1*
.تر شوندهاي پایینتوانند جایگزین اولویتهاي تحصیلی با اولویت باالتر میبرداري زمینی، رشتهنقشهخصصتدر-2
برداري با حداقل معادل هیدروگرافی یا ژئودزي، با امتیاز سرگروه و یا یک نفر نقشهچنانچه یک نفر کارشناس با مدرك تحصیلی فتوگرامتري یا -3
بـرداري  برداري زمینی فتوگرامتري، نقشههاي نقشهبه ترتیب رشته. از آور شرکت افزوده شودیالذکر به افراد امتسال سابقه کار مفید در زمینه فوق7

.گرددمیتشخیص صالحیت يت کاریک ظرفیبا 3هیدر پاژئودزي برداري زمینی میکروزمینی هیدروگرافی، نقشه
ـ ی، تيکروژئودزیمینیزميبردار، نقشهیدروگرافیهینیزميبردار، نقشهيفتوگرامترینیزميبردارنقشهيهاتخصصيبرا-4 م یم مشاوره همان ت

.استیم الزامیاز سرگروه در تیامتباحضور متخصص مربوطهوباشدمیبا سوابق تخصص مربوطه ینیزميبردارنقشه
.باشدمیمجار ن) GIS(اطالعات جغرافیاییهايسیستمدر تخصص ) در رشته یا گرایش(تکرار مدرك تحصیلی**
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ضریب ماندگاري افراد امتیازآور: )3(شمارهجدول

ضریب تداوم سابقه کار در شرکت متقاضی

1 سال2کمتر از 
15/1 سال5تا 2
35/1 سال10تا 5
60/1 سال15تا 10
70/1 سال و بیشتر15

افراد امتیازآوریوطراحیعیتجمنوع سابقه کارتصحیحضریب: )4(شمارهجدول

%ضریب امتیاز در تخصص  )سمت(سابقه کار نوع فعالیت

100
90
95
80
60

مدیر عامل
عضو هیأت مدیره

مدیر پروژه
سرناظرکادر فنی طراحی یا 

کادر نظارت

ورد تقاضامخدمات مشاوره در تخصص 

65
55
60
40

مدیر عامل
رئیس کارگاه

مدیر پروژه
کادر فنی

عملیات ساخت در ارتباط با تخصص درخواستی

80
80
70
50

مدیر یا رئیس واحد فنی
مدیر یا مسئول پروژه

کارشناس فنی در امور مطالعه و طراحی
کارشناس امور اجرایی

مدیریت اجرایی در ارتباط با تخصص درخواستی

70
70

استاد دانشگاه
کارشناس مؤسسات علمی و تحقیقات علمی و پژوهشی در ارتباط با تخصص درخواستی

%80ي دیگر مربوط به همان گروه هاتخصصضریب امتیاز در -
%40هاي سایر گروههاتخصصضریب امتیاز در -
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الزحمه براي تجربه کاريامتیازات متعلقه به مبلغ حق: )5(شمارهجدول

امتیاز الزحمه دریافتیمیزان حق ردیف

امتیاز) 1(میلیون ریال) 10(به ازاي هر میلیون ریال) 100(تا 1
امتیاز) 6/0(میلیون ریال) 10(میلیون ریال مانند ردیف یک، مازاد هر) 100(تا میلیون ریال) 250(تا 2
امتیاز) 4/0(میلیون ریال) 10(میلیون ریال مانند ردیف دو و مازاد هر) 250(تا میلیون ریال) 500(تا 3
امتیاز) 25/0(میلیون ریال) 10(میلیون ریال مانند ردیف سه و مازاد هر) 500(تا میلیون ریال) 1000(تا 4
امتیاز) 15/0(میلیون ریال) 10(میلیون ریال مانند ردیف چهار و مازاد هر) 1000(تا میلیون ریال) 2500(تا 5
امتیاز) 1/0(میلیون ریال) 10(میلیون ریال مانند ردیف پنج و مازاد هر) 2500(تا میلیون ریال) 2500(بیش از 6

امتیاز ساختار مدیریتی): 6(جدول شماره

امتیاز10ر سیستم مستند سازيازاي هبه* 
امتیاز10ازاي هر نفربه** 

امتیاز10ریزي به ازاي هر نظام برنامه*** 

حداکثر امتیاز موضوع

50 *MIS ،DSS،TQM،QC،QAکیفیت،سیستم هاي مدیریت وتضمین،سیستم مستندسازي استاندارد
10 ، میان مدت وکوتاه مدت براي رسیدن به اهدافاستراتژي بلند مدت
20 **یتحصیالت کالسیک در رشته هاي مرتبط با مدیریت عالوه بر رشته هاي فنی مهندس
30 ***استراتژیک،آموزشی،پروژه وکنترل پروژهریزيبرنامهنظام 
10 ساختار سازمانی وتشکیالت اداري منظم
10 طبقه بندي مشاغل
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امتیاز امکانات پشتیبانی): 7(جدول شماره

حداکثر امتیاز موضوع

100 *شآموزپژوهش و
25 **زامتیا) 5/0(مترمربع،10مالکیت دفتر کار به ازاي هر 
20 امتیاز) 2(عنوان،100کتابخانه به ازاي 
20 امتیاز) 2(رایانه، پالتر، چاپگر به ازاي هر دستگاه قابل استفاده،
20 ***)المللیداخلی و بین(اي معتبرعضویت در مجامع حرفه
20 ****هتجهیزات ویژ

امتیاز20حداکثرامتیاز5هاي آموزشی کوتاه مدت حداقل دوهفتهگذراندن دوره*
امتیاز10حداکثرامتیاز5هاي آموزشی کوتاه مدت در زمینه مدیریتگذراندن دوره

امتیاز 20حداکثرامتیاز5المللی براي هر مقالهها و نشریات بینمقاله علمی در سمینار
امتیاز5حداکثرامتیاز5ها و نشریات داخلیسمینارمقاله علمی در 

امتیاز5حداکثرامتیاز5ها و ضوابط معتبرمشارکت در تدوین استاندارد
امتیاز20حداکثرامتیاز5ترجمه کتاب و مقاله مرتبط با تخصص

امتیاز10حداکثرامتیاز10ثبت اختراع و نوآوري
امتیاز10حداکثرامتیاز5)المللیداخلی و بین(معتبراي از مجامعگواهی صالحیت حرفه

واحدسها مدارانیا ،سناد و مدارك رسمی قابل ارائه به منظور اثبات مالکیت می بایستی متعلق به واحد خدمات مشاورها** 
.استیدفاتر ملک)%75(برابر با هفتاد و پنچ درصديااز دفاتر کار اجارهیامت.خدمات مشاوره باشد

امتیاز10به ازاي عضویت داخلی یا خارجی هر یک *** 
.باشدمیاعالم شده براساس فهرست هاي**** 

تشخیص صالحیت کارشناس حقیقی): 8(جدول شماره
پایهحداکثرحق الزحمه به میلیون ریالدرخواستتخصص مورددرحداقل سابقه کارمفیدتعدادکار

603سال) 7(1
902سال)10(2

1201سال) 15(3

.ضریب اولویت یک باشدبا) 2(جدول شمارهمنطبق باتخصص بایدمدرك تحصیلی متقاضی براي هرـ 1
.شودمیگرفتهمدرك تحصیلی کارشناس حقیقی قدیمی داراي کارت تشخیص صالحیت معادل مدرك موردنیاز درنظرـ 2
.جدید ارجاع نمودتوان کارمی.دست اجراي کارشناس حقیقی انجام شده باشددرکاردرصد)70(درصورتی کهـ 3
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)میلیون ریال(مناسبالزحمه مبلغ حداکثر حق): 9(جدول شماره
تخصصگروهردیف

میلیون (*مناسب الزحمهحداکثر حق
)ریال

1پایه 2پایه 3پایه 
225056009000طراحی شهري-–شهرسازي شهرسازي 1

2500625010000غیر رسمی فرسودههايسکونتگاهساماندهی وتوانمند سازي بافتهاي فرسوده و 
ي هـا سـاختمان –بهداشـتی و درمـانی   بهداشتی، ورزشـی، ي آموزشی،هاساختمانمعماري2

165041256600معماري داخلی-اداري، صنعتی و نظامی تجاري،مسکونی،

راه و ترابري3

2700675010800آهنراه-راهسازي
50001250020000هافرودگاه

2500625010000هاي دریاییبندرسازي و سازه
200040006000ترافیک و حمل و نقل

3500875014000هاتخصصر یسامهندسی آب4
41251237520625يسدساز

165041506600هاتخصصتمام مطالعات کشاورزي5

انرژي6

60501815030250تولید نیرو
150045008000انتقال نیرو
70021003500توزیع نیرو

2750825013750دیسپاچینگ و مخابرات نیرو
75002250037500انرژي تجدیدپذیر

50001500025000نه سازي انرژيیبه
50001500025000**ياهستهيانرژ

اطالعاتيارتباطات و فناور7
ي جـامع ارتباطـات   هـا طـرح -هـاي جـامع پسـتی   ون امورپستی و شـبکه یزاسیمکان

200050008000اطالعاتيوفناور
3000750012000...)مایکروویو و (انتقال-...) وتلکس(سوئیچینگ مخابراتی

35201056017600هاتخصصر یساصنعت8
110003300055000یفلزات اساسع یصنا

130032505200هاتخصصتمام معدن9

مطالعات10
نفت و گاز

55001650027500)مطالعات جامع مخازن هیدروکربوري(اکتشاف و استخراج نفت و گاز
2200066000110000واحدهاي پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

69002060035000خطوط انتقال نفت و گاز
69002060035000تأسیسات باالدستی رو زمینی

38501155019250ي کاهش فشارگازهاایستگاهشبکه توزیع و 

میراث فرهنگی* 11
بـرداري آثاربناهـاي   هاي فرهنگی و معرفی حفاظت،مرمـت، احیـاء و بهـره   پژوهش

165041256600سازي باستانی، تاریخیتاریخی، فرهنگی و محوطه
225056259000هاي تاریخی، فرهنگیحفاظت و احیاي بافت

150037506000هاتخصصتمام آمار12
150030004500هاتخصصتمام خدمات مدیریت13

4000750012000***يخدمات اقتصاد
150030004500یو توسعه منابع انسانیآموزشيزیرخدمات برنامهریزي و اقتصادخدمات برنامه14

ي مشتركهاتخصص15

200040006000ژئوتکنیک
130032505200شناسیزمین-ژئوفیزیک

165041256600سازه-تأسیسات برق و مکانیک
150030004500بازرسی فنی

200040006000خدمات کامپیوتري 
150030004500پدافند غیر عاملایمنی و کاهش خطرات و 

150030004500محیط زیست
160032004800برداري زمینینقشه
240048007200برداري فتوگرامترينقشه-برداري هیدروگرافی نقشه

225056009000ریزي فضاییمطالعات جغرافیایی و برنامه
100020003000هواشناسی

GIS(240048007200(اطالعات جغرافیاییهايسیستم
3000900015000اتوماسیون صنعتی

120024003600*يمیکرو ژئودز
165041256600يمقاوم ساز

.
.باشدمیالزحمه مشاور الزحمه، مبلغ حقمنظور از حداکثر حق-1*
.به ابالغ مجزا ندارنديازیشوند و نیش حد نصاب معامالت متوسط، اصالح میهر ساله متناسب با افزا1392فوق پس از سال يهاالزحمهحق-2
.ندیالزحمه عنوان شده در جدول فوق منعقد نماتا سه برابر حقيدادرقرا، يت کاریتوانند با اشغال دو ظرفیمياهستهيک انرژیه ین پایمشاور**

الزحمه عنوان تا سه برابر حقیخارجيگذارهینه سرمایتا دو برابر و در زمي، قرارداديت کاریتوانند با اشغال دو ظرفیمياقتصادک خدمات یهین پایمشاور***
.ندیشده در جدول فوق منعقد نما
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شهرسازي و 1
معماري

شهرسازي1-1

ي توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصـیلی شـهرها،   هاطرحریزي و تهیه برنامهانجام مطالعات و 
ریزي بخشهاي تـاریخی شـهري، سـاماندهی صـنایع و     ي هادي شهري، مطالعه و برنامههاطرح

، )سـوزي، زلزلـه و سـیل   آتـش (ي حفاظت شهرها در برابر حوادثهاطرحمشاغل مزاحم شهري، 
يهاطرح، يشهریو موضعیموضوعيهاطرحد، یجديم شهرها، طرح شهرهایطرح جامع حر

)ي، گردشگری، صنعتيتجار(ژه مناطق آزادیو

1-2
ي آموزشی، هاساختمان

ورزشی، بهداشتی و 
درمانی

ي مقدماتی، مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژي و نظارت بـر  هاطرحانجام مطالعات و تهیه 
هاي آموزشی و تحقیقاتی، مراکز تربیتـی، ورزشـی، امـاکن مـذهبی، سـیاحتی،      اجراي کلیه پروژه

.هاآزمایشگاهفرهنگی و هنري و بهداشتی و درمانی و 

1-3
ي مسکونی، هاساختمان

تجاري، اداري، صنعتی و 
نظامی

ي مقدماتی، مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژي و نظارت بـر  هاطرحانجام مطالعات و تهیه 
ي اداري، هـا سـاختمان ي تجـاري،  هـا سـاختمان هاي مسـکونی،  اجراي کلیه واحدها و مجموعه

ي مربوط به خدمات شهري و هاساختمانمراکز مخابراتی، پستی مکانیزه و . هاصنعتی و کارخانه
.ي خاص نظامیهاساختمان

هـاي  دوم و نظـارت بـر سـاخت پـروژه    ي مقدماتی، مرحلـه اول و  هاطرحانجام مطالعات و تهیه معماري داخلی1-4
ها و غیرهها و نشانهو یادبودها، آرمهاناتهیه یادم. معماري داخلی

1-5
ساماندهی و توانمند 

سازي بافتهاي فرسوده و 
سکونتگاههاي غیر 

رسمی

غیـر  هـاي سـکونتگاه ریزي و ساماندهی و بهسازي بافتهـاي فرسـوده و   انجام مطالعات و برنامه
ي هـا طـرح امکـان سـنجی و تهیـه    . ریـزي برنامـه وياقتصاد–یاجتماعرسمی، انجام مطالعات 

بافتهـاي  (نوسـازي و سـاماندهی و توانمندسـازي بافتهـاي ویـژه     . راهبردي، ساختاري، بهسازي
).غیر رسمیهايسکونتگاهفرسوده شهري و 

طراحی شهري1-6

گیري ي مفهومی در سطح شهر و تصمیمهاطرحریزي و تهیه چارچوب و انجام مطالعات و برنامه
ي برخورد با فضاي شهري و تهیـه  هاسیاستدر مورد چگونگی عناصر شهري و تدوین راهبرد و 

،هاي شهريمیادین، بدنه،ي شهري از قبیل مراکز شهريهاطرحتهیه و.راهنماي طراحی شهري
، طـرح جـامع   يشهریطراحي، راهنمايسازآمادهيهاطرحشهر، يباسازیز،فضاي سبز و غیره

.يبعدسه

راه و ترابري2

راهسازي2-1
ي هـا راهمراحـل اول و دوم و نظـارت بـر اجـراي     ،يو اقتصادیفنیسنجامکانانجام مطالعات 

و انجام خدمات هاآن، پلها و تونلها، ابنیه فنی مربوط و بهسازي هاراهروستایی، فرعی و اصلی آزاد
خیـز، ترافیکـی و   مطالعه نقاط حادثه. آالتاي در زمینه راهداري و نگهداري ماشینفنی و مشاوره

.هاي شهري و غیرشهريانجام مطالعات و نظارت بر تقاطع. هاراهبهسازي 

آهنراه2-2
مراحل اول و دوم و نظارت بـر اجـراي زیرسـازي و    ،يواقتصادیفنیسنجامکانانجام مطالعات 

، )هـا ایسـتگاه (ي جنبـی هاساختماناحداث . هاآنآهن و ابنیه فنی مربوط و بهسازي روسازي راه
.عالیم، برقی کردن

فرودگاهها2-3

ي مراحـل اول و دوم  هـا طـرح یـابی و تهیـه   مکان،يو اقتصادیفنیسنجامکانانجام مطالعات
هـاي  اجراي کلیه سطوح عوامل پروازي از جمله باند، تاکسی رو، توقفگاه هواپیما، جادهنظارت بر 

هـا بـا   از جملـه ترمینـال  هـا سـاختمان حصارکشی و نیز کلیه زهکشی و-دسترسی و گشت زنی
ي جنبی دیگر ـ روشنایی  هاساختمانتجیهزات مربوطه ـ برج مراقبت پرواز ـ آتش نشانی و سایر   

هـاي نـاوبري واداري و   یابی و نصب تأسیسـات و دسـتگاه  انتخاب مکان-ازيسطوح عوامل پرو
هاطرح جامع فرودگاه، مخابراتی

هاي بندر سازي و سازه2-4
دریایی

بر اجراي بنادر صیادي، بنادر مراحل اول و دوم و نظارت ،يو اقتصادیفنیسنجامکانمطالعات 
و یابیـ مکـان ، طـرح جـامع بنـادر،   تأسیسـات سـاحلی  هاي دریایی، الیروبی و چندمنظوره، سازه

.يزات بندریمطالعات رسوب، تجه

ترافیک و حمل و نقل2-5
هاي زمینی، هوایی، دریایی، مختلف حمل و نقل جادههايسیستمریزي مطالعه و طراحی و برنامه

جهت جابجایی کاال و مسـافر در سـطوح مختلـف درون شـهري و بـرون      خطوط لولهآهن و راه
کنتـرل و هـدایت ترافیـک،    هـاي سیستمشهري براي کلیه تأسیسات زیربنایی و ناوگان ترابري، 

.حمل و نقلهايسیستممدیریت و سازماندهی . حمل و نقل هوشمندهايسیستم
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مهندسی آب3

سدسازي3-1

-برنامـه . ، مطالعات منابع آبهاي سطحی و زیرزمینـی ياقتصادویفنسنجیامکانمطالعات
تلفیق منابع آبهاي سطحی و زیرزمینـی، مهندسـی رودخانـه، تأسیسـات     . ریزي و اقتصاد آب

ها و اصالح مسیر رودخانه، انجام خدمات مهندسی سدهاي انحراف آب، کنترل و دفع سیالب
هـاي  هاي آبی و سازهمنظور ذخیره و کنترل آب و تولید نیرو، تونل، نیروگاهخاکی و بتنی به 

هـاي  آوري و رفع آبطراحی سامانه جمع،جنبی، سایر ابنیه و تأسیسات وابسته به سد سازي
.سطح شهري در شرح خدمات مهندسی آب

هاي آبیاري و شبکه3-2
زهکشی

-منابع آبهاي سطحی و زیرزمینـی، برنامـه  ، مطالعاتيو اقتصادیفنسنجیامکانمطالعات
-آبرسانی سطحی و زیرزمینی، مطالعه و طراحی شـبکه . ریزي و اقتصاد آب، تلفیق منابع آب

متـر، مطالعـات و طراحـی    5هاي آبرسانی، تأسیسات انحراف آب، بندهاي انحرافی تا ارتفاع 
آبیاري تحت فشارو تغذیه مصنوعی،،)4و3درجه(هاي آبیاري و زهکشی اصلی و فرعیشبکه

.تاسیسات وابسته

تأسیسات آب و 3-3
فاضالب

آوري، ي خطوط جمـع هاطرح، انجام مطالعات و تهیه يو اقتصادیفنسنجیامکانمطالعات
و هـا هاي توزیع آب، مخـازن، تلمبـه خانـه   آوري و انتقال آب، شبکهجمع. تأسیسات آبگیري

و محاسـبه نشسـت فیزیکـی و نشـتیابی     مربوطه،هاي آب و نمک زدایی و ابنیهتصفیه خانه
هاي هاي شهري و صنعتی و تصفیه خانههاي آب شهري، جمع آوري و انتقال فاضالبشبکه

نگهـداري و تعمیـرات   هـاي سیسـتم هاي سطحی، طراحـی  مربوطه، جمع آوري و انتقال آب
تجهیـزات فـوق   تاسیسـات و scada،متري و کنترل از راه دورتلههايسیستماي و برنامه

.واستفاده ازپساب تصفیه شده

حفاظت و مهندسی 3-4
رودخانه

مطالعات حفاظت و مهندسی رودخانـه، تأسیسـات انحـراف آب، مطالعـات کنتـرل سـیالب،       
ریزي و مدیریت هشدار سیل، نظامنامه سیالب، مطالعات حفاظت سواحل، برنامههايسیستم

.برداري از رودخانهبهره

کشاورزي4

کشاورزي، منابع طبیعی 4-1
و دامپروري

امکان سنجی، مطالعات فنی و اقتصاد کشاورزي، بیوتکنولوژي، مدیریت تهیه طـرح  مطالعات
ریـزي و  مطالعـات، برنامـه  . ي جامع توسعه کشاورزي، منابع طبیعی، دامپروريهاطرحو تهیه 

زراعـت، باغبـانی، دامـداري، دامپـروري، دامپزشـکی،      :هايها در زمینهو پروژههاطرحتهیه 
جنگل و مرتع، حفاظت خاك و آب و آبخیزداري، تثبیت شن، مکانیزاسیون، تجهیز و نوسازي 

هاي آبیاري و زهکشی داخل ي شبکههاطرحمزارع، ساماندهی و یکپارچه کردن اراضی، تهیه 
شناسـی و اصـالح   ن مزارع، خاكي بیهاراهمزارع و باغات، تسطیح و بهسازي اراضی، شبکه 

.ي، توسعه عمران روستایی و عشایرياگلخانههاي زراعی و دامی و اراضی، ایجاد مجتمع

شیالت و آبزیان4-2

ریزي مربوط به تکثیـر و پـرورش انـواع آبزیـان و     امکان سنجی، مطالعات و برنامهمطالعات
، هاآنبرداري بهینه از طبیعی و مدیریت بهرهتعیین ظرفیتها و امکانات و بررسی ذخایر آبهاي 

برداري آبزیان، مطالعات مربوط به عمـل آوري آبزیـان صـید    مطالعات مربوط به صید و بهره
شده در آبهاي طبیعی، توسعه ذخایر دریـایی، طراحـی اسـتخرهاي پـرورش مـاهی و مراکـز       

هـاي  پیشگیري بیماريپرورش ماهیان زینتی، مدیریت بهداشتی واحدهاي شیالتی، کنترل و 
.آبزیان

فضاي سبز4-3
ي توسعه و عمران فضـاي  هاطرحریزي و تهیه سنجی، انجام مطالعات، برنامهامکانمطالعات

هـا و فضـاي   سبز، طراحی جامع فضاي سبز، شناسایی گیاهان و درختان کاربردي در پـارك 
طبیعـی شـهري و باغـات    انـدازهاي  سازي فضاي سـبز، چشـم  سبز، استاندارد سازي و بهینه

.تزیینی

هاي گلخانه و مجتمع4-4
ياگلخانه

ي، طراحـی انـواع   اگلخانـه سنجی سیستم تولید، برداشت و توزیع محصـوالت  مطالعه امکان
ها به تناسب اقلیم منطقه و محصول تولیدي و هدایت کلیه عملیات دقیق پارامترهاي گلخانه

.ياگلخانهي هافعالیتمحیطی و بیرونی و درونی، تأثیرگذار و 
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انرژي5

تولید نیرو1ـ 5
ـ ، تهيو اقتصادیفنیسنجامکانمطالعات ، نظـارت بـر   یلیو تفصـ یمقـدمات يهـا طـرح ه ی

ـ رو برنامـه یحرارتـ يهـا روگـاه یمربوط به انـواع ن ياندازات ساخت، نصب و راهیعمل و يزی
يروش بهرهیافزايو راهکارهایرو، طراحیستم نید و مطالعات سیند تولی، فرآيمطالعات انرژ

.يد انرژیتول

انتقال نیرو2ـ 5
ي مقـدماتی و تفصـیلی، نظـارت بـر     هـا طـرح سنجی فنی و اقتصادي، تهیـه  امکانمطالعات

کـاهش تلفـات   ... ها و خطوط انتقال نیرو اندازي مربوط به پستعملیات ساخت، نصب و راه
.انتقال نیرو

توزیع نیرو3ـ 5
ي مقـدماتی و تفصـیلی، نظـارت بـر     هـا طـرح سنجی فنی و اقتصادي، تهیـه  امکانمطالعات

هـاي فشـار   هاي توزیع، خطـوط و پسـت  اندازي مربوط به شبکهعملیات ساخت، نصب و راه
33سـطح ولتـاژ   (سازي مصرف و کاهش تلفـات در شـبکه توزیـع   ضعیف، راهکارهاي بهینه

).کیلوولت به پایین

دیسپاچینگ و مخابرات 4ـ 5
نیرو

و تفصـیلی، نظـارت بـر    ي مقـدماتی  هـا طـرح ، تهیـه  يو اقتصادیفنسنجیامکانمطالعات
دیسپاچینگ و همچنین انـواع  هايسیستماندازي مربوط به انواع عملیات ساخت، نصب و راه

.هاي مخابرات مرتبط با سیستم تولید، انتقال و توزیع نیروشبکه

ايانرژي هسته5ـ 5
تفصـیلی،  ي مقـدماتی و  هـا طرح، تهیه یمنیو ااقتصادي، سنجی فنیامکانه و یاولمطالعات 

اي، تولید نظارت بر عملیات اکتشاف و استخراج و انتقال و بازفرآوري مواد اولیه سوخت هسته
.اي در صنعت، پزشکی، کشاورزي و خدماتاي، کاربرد علوم و فنون هستهبرق هسته

انرژي تجدیدپذیر6ـ 5

ـ طراحـی  يدو اقتصـا یفنـ یسنجامکانانجام مطالعات در مراحل پیدایش طرح، مطالعات 
هاي برداري درخصوص پروژهاندازي تا زمان بهرهپایه، طراحی تفصیلی ـ نظارت بر اجرا و راه 

هـاي بـاد، خورشـیدي ـ زمـین      هاي نـو در حـوزه  ریزي و مطالعات انرژينیروگاهی ـ برنامه 
هـاي توزیـع و   هاي وابسـته ـ شـبکه   گرمایی ـ زیست توده و هیدروژن و فرآیندها و فناوري 

سازي مصرف انرژيقال نیرو و مطالعات و طراحی سیستم نیرو و طراحی راهکارهاي بهینهانت

سازي انرژيبهینه7ـ 5

، ارائه يو مطالعات انرژيزیر، برنامهیطیست محیو زياقتصادویفنیسنجمطالعات امکان
ـ در ایلیه و تفصی، پایمفهوميهاطرحو انجام يانرژییجوصرفهيراهکارها خصـوص، نی

ـ و تایش و بازرسی، پايریگسوخت، اندازهینیگزیجايهاطرح، يت انرژیریو مديزیمم د یی
ـ ، تهيانرژي، حسابداريمصرف انرژییجوزان صرفهیم م اسـتانداردها، ضـوابط و   یه و تنظـ ی

، ي، مدلسـاز يسـاز هی، شـب يمصـرف سـوخت و انـرژ   يسـاز نهی، بهییو اجرایفنيارهایمع
.يندیع فرآیدر صنايانرژيسازنهیداده و بهقیو تلفيمعتبرساز

6
ارتباطات 

يوفناور
اطالعات

1ـ6
ون امور یزاسیمکان
يهاو شبکهیپست

یجامع پست
و یون امـور پسـت  یزاسـ یمکانمطالعات امکان سنجی، انجام مطالعات و ارایه مشخصات فنی 

.نظارت بر اجرا و نصب آن

2ـ6
جامع يهاطرح

يارتباطات وفناور
اطالعات

ي فنـی اساسـی  هـا طـرح مطالعات امکان سنجی، انجام مطالعات فنی و اقتصادي در زمینـه  
، تعیـین  )هـاي دسترسـی، زیرسـاخت و مـدیریت شـبکه     شبکه،سوئیچ، دیتا، موبایل، انتقال(

هـاي جدیـد، بکـارگیري    هاي مختلف، مطالعه و بررسی فنـاوري استراتژي و توپولوژي شبکه
.هاي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتجدید مخابراتی و تدوین برنامههايسرویس

3ـ 6
سوئیچینگ مخابراتی

تلکس، دیتا، تلفن،(
)موبایل

هاي ارتباطات مطالعات امکان سنجی، انجام مطالعات فنی و اقتصادي در زمینه احداث شبکه
مختلف سوئیچینگ و استانداردهاي مربوط، تعیین محل مرکـز و  هاي سیار و ارزیابی فناوري

گیـري  هاي جدیـد مشـترکان، انـدازه   ، بررسی پایانههاآندهی متمرکز کننده و حوزه سرویس
ي جامع و تفصیلی و بهبود شبکه، تعیین استراتژي متحول کردن هاطرحترافیک شبکه، ارایه 

مختلـف  هـاي سیستماندازي نصب و راهنظارت بر.. ICTهايسرویسسازي شبکه، مجتمع
.سوئیچینگ
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4ـ 6
مایکروویو، (انتقال

ماهواره، فیبر نوري، 
)کابل و دیتا

هـاي سیسـتم سنجی، انجام مطالعات فنی و اقتصـادي در زمینـه بکـارگیري    مطالعات امکان
مـدرن انتقـال و   هـاي سیسـتم مختلف مخابرات روستایی، بررسـی  هايمدلمختلف انتقال، 

ي جدیـد انتقـال، طراحـی و مهندسـی     هاتکنیکاستانداردهاي مربوط، استراتژي وارد کردن 
ي مقدماتی و تفصیلی و نظارت بر نصـب و راه  هاطرحسیستم و تدوین مشخصات فنی، ارایه 

مـاهواره و تـدوین مشخصـات فنـی     ي زمینـی هـا ایستگاههاي انتقال، طراحی اندازي شبکه
.مربوط

نفت و گاز7

اکتشاف واستخراج نفت 1ـ 7
و گاز

شناسی و پتروفیزیکی و تفاسیر مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادي، انجام مطالعات زمین
نگاري، انجام مطالعات ارزیابی مخازن با استفاده از روشـهاي معمـول و یـا بـا     مطالعات لرزه

پـذیري توسـعه میـادین و انجـام     ، مطالعات امکان)مدل سازي مخازن(یوتريکامپهايمدل
، مطالعـات اسـتفاده از   )روشهاي تولید طبیعی، مصنوعی، ثانوي(مطالعات نحوه تولید مناسب

.سازي گاز و نفتمخازن زیرزمینی جهت ذخیره

2ـ 7
واحدهاي پاالیشگاه 
نفت و گاز و صنایع 

پتروشیمی

ـ پاسازي، طرح و توسعه، طراحیبهینه، يو اقتصادیفنیسنجامکانمطالعات  تفصـیلی  ه وی
هـاي  هـاي نفتـی و پتروشـیمی و کارخانـه    تصـفیه و تولیـد فـراورده   : تأسیسات نفت شـامل 

همچنـین انجـام کلیـه    پتروشیمی، طراحی تفصیلی تاسیسات گازي و تولید میعانات گازي و
، کلیه کارهاي سیویل مربوط و نظـارت  هاپاالیشگاهکارهاي تأسیسات جانبی و سازه صنعتی 

.LNGاندازي و بر کلیه عملیات اجرایی، نصب و آزمایش و راه

خطوط انتقال نفت و 3ـ 7
گاز

مقـدماتی و تفصـیلی تأسیسـات    طـرح ،سـازي بهینه،يو اقتصادیفنیسنجامکانمطالعات 
هاي نفتی، خطوط انتقـال  مخازن ذخیره، پایانهي کمپرسور، انبارها و هاایستگاهها، خانهتلمبه

نفت و گاز و همچنین انجام کلیه کارهاي تأسیسات جانبی و سازه صنعتی و سیویل مربوط و 
.اندازينظارت بر کلیه عملیات اجرا، نصب و راه

تأسیسات باالدستی و 4ـ7
روزمینی

لوله جریانی، مراکز تجمیع و سازي تفصیلی تأسیسات سرچاهی، خطوط مطالعات فنی و بهینه
برداري و همچنین انجام کلیـه کارهـاي تأسیسـات جـانبی و سـازه      تفکیک و واحدهاي بهره

.اندازيصنعتی و سیویل مربوط و نظارت بر کلیه عملیات اجرا، نصب و راه

5ـ 7
شبکه توزیع و 

ي کاهش هاایستگاه
فشار گاز

سازي، طراحی تفصیلی تأسیسات کاهش فشـار  بهینه،يو اقتصادیفنیسنجامکانمطالعات
و همچنین انجام کلیه کارهاي تأسیسات جانبی و سازه صنعتی و سیویل مربوط و نظارت بـر  

اندازيکلیه عملیات اجرا و نصب و راه

صنعت8

1ـ8
صنایع فلزات اساسی

نورد، ذوب و(
و ) گريریخته

سازيماشین

و یفنـ مطالعـات امکـان سـنجی   :طراحـی و نظـارت شـامل   انجام کلیه مراحل مطالعات و 
ي صنعتی و تولیدي، مطالعات ظرفیت و میزان تولید، انتخـاب تکنولـوژي،   هاطرح، ياقتصاد

آالت و انتخـاب  آالت، تهیه طرح استقرار ماشـین طراحی خط تولید، تعیین مشخصات ماشین
، سـازماندهی،  هـا مهـارت ین آالت اصلی و فرعی، مطالعه نیروي انسانی و تعیـ قطعی ماشین

و هـا سـاختمان ي اجرایـی بـراي   هـا طرحتعیین مشخصات فضاهاي تولید و پشتیبانی، تهیه 
.تأسیسات عمومی و صنعتی

2ـ8
صنایع سلولزي، 

شیمیایی، تبدیلی و 
تکمیلی کشاورزي، 
نساجی و پلیمري

اقتصادي ویفنیسنجامکانمطالعات: انجام کلیه مراحل مطالعات و طراحی و نظارت شامل
ي صنعتی و تولیدي، مطالعات ظرفیت و میزان تولید، انتخاب تکنولوژي، طراحی خط هاطرح

-آالت و انتخاب قطعی ماشینآالت، تهیه طرح استقرار ماشینتولید، تعیین مشخصات ماشین
مشخصـات  ، ساماندهی، تعیین هامهارتآالت اصلی و فرعی، مطالعه نیروي انسانی و تعیین 

.فضاهاي تولید و پشتیبانی
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هاي غیر صنایع کانی3ـ 8
فلزي

يواقتصادیفنیسنجمطالعات امکان: انجام کلیه مراحل مطالعات و طراحی و نظارت شامل
ي صنعتی و تولیدي، مطالعات ظرفیت و میزان تولید، انتخاب تکنولوژي، طراحی خط هاطرح

-آالت و انتخاب قطعی ماشینآالت، تهیه طرح استقرار ماشینتولید، تعیین مشخصات ماشین
، ساماندهی، تعیین مشخصـات  هامهارتآالت اصلی و فرعی، مطالعه نیروي انسانی و تعیین 

.فضاهاي تولید و پشتیبانی

صنایع برق و 4ـ8
الکترونیک

يواقتصادیفنیسنجامکانمطالعات:شاملانجام کلیه مراحل مطالعات و طراحی و نظارت 
ي صنعتی و تولیدي، مطالعات ظرفیت و میزان تولید، انتخاب تکنولوژي، طراحی خط هاطرح

-آالت و انتخاب قطعی ماشینآالت، تهیه طرح استقرار ماشینتولید، تعیین مشخصات ماشین
ساماندهی، تعیین مشخصـات  ، هامهارتآالت اصلی و فرعی، مطالعه نیروي انسانی و تعیین 

.فضاهاي تولید و پشتیبانی

صنایع حمل و نقل5ـ 8
)خودرو(

اقتصـادي  ویفنـ یسـنج امکـان مطالعات: انجام مراحل مطالعات و طراحی و نظارت شامل
ي صنعتی و تولیدي، وسایط نقلیه، طراحی خط تولید، تعیین مشخصات فضاهاي تولید هاطرح

.و پشتیبانی

معدن9

جویی و اکتشاف پی1ـ 9
معادن

-جویی و پتانسـیل شناسی و پی، انجام مطالعات زمینياقتصادویفنسنجیمطالعات امکان
ي اکتشـافی و انجـام   هاطرحریزي اکتشاف، تهیه یابی موادمعدنی، بررسی و تحقیق و برنامه

شناسـی  هاي زمـین برداري در هر مرحله، تهیه نقشههاي اکتشافی و نمونهمطالعات و حفاري
معدنی با هر مقیاس، تعیین فرم و میزان ذخیره، تهیه گزارشات اکتشافی، انجام مطالعات فنی 

.ي اکتشافیهاطرحو اقتصادي بر روي ذخایر معدنی، مدیریت 

- سازي و بهرهآماده2ـ 9
برداري معادن

ذخـایر معـادن و   ، انجام مطالعـات و بـرآورد بـر روي   يو اقتصادیفنسنجیامکانمطالعات
هاي قابل استخراج و تعیین میزان استخراج سـالیانه، تعیـین حـدود بـاز و     بندي بلوكتقسیم

برداري از معادن، طراحی سیستم استخراج، بـاربري،  ي تجهیز و بهرههاطرحزیرزمینی، تهیه 
هـاي  آالت، تهیـه نقشـه  تهویه و سایر موارد فنی در معادن، تعیین نـوع مشخصـات ماشـین   

ي عمومی، انجام مطالعات فنی و اقتصادي هاساختمانو هاکارگاهرایی، طراحی و جانمایی اج
.ي معدنیهاطرحمعادن و مدیریت 

و فرآوري آراییکانه3ـ 9
مواد

هاي در مقیاسآراییکانه، انجام مطالعات و آزمایشات يو اقتصادیفنسنجیامکانمطالعات
ي هـا طـرح ها و مـواد،  مطالعات پژوهشی بر روي کانی. صنعتیمختلف آزمایشگاهی تا نیمه 

و فرآوري و تعیین ظرفیت سالیانه، تهیه فلوشیت و باالنس محلول و آراییکانههاي پروسس
و هـا کارگـاه هـاي اجرایـی، طراحـی و جانمـایی     آالت پروسـس، تهیـه نقشـه   مواد، ماشـین 

بندي و تغلیظ، ي دانههاکارگاهواد، ي عمومی، طراحی سیستم فرآوري و آرایش مهاساختمان
.و فرآوريآراییکانههاي ي کارخانههاطرحبندي و مدیریت ، بستهآراییکانه

آمار10

اقتصادي، اجتماعی 10-1
خانوار

گیري، نظارت، استخراج، اجرایی، اجراي عملیـات  انجام مطالعات تهیه طرح، موضوعی، نمونه
طراحی وساماندهی ي مرحله استخراج، تجزیه و تحلیل آماري نتایج،هافعالیتمیدانی، اجراي 

اي در زمینـه جمعیـت،   اقتصادي در سطح ملـی و منطقـه  هايحسابي آماري، تهیه هانظام
-اشتغال و بیکاري، خصوصیات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خانوار و نظرسنجی در زمینـه 

.هاي مربوط

صنعت، معدن و 10-2
زیربنایی

گیري، نظارت، استخراج، اجرایی، اجراي عملیـات  انجام مطالعات تهیه طرح، موضوعی، نمونه
طراحی وساماندهی ي مرحله استخراج، تجزیه و تحلیل آماري نتایج،هافعالیتمیدانی، اجراي 

اي در زمینـه صـنعت و   اقتصادي در سطح ملی و منطقـه هايحسابي آماري، تهیه هانظام
و زیربنایی و شاخص قیمت بخشها و نظـر سـنجی   ساختمان، )، برق و گازآب(معدن، انرژي

.هاي مربوطدر زمینه
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کشاورزي10-3

گیري، نظارت، استخراج، اجرایی، اجراي عملیـات  تهیه طرح، موضوعی، نمونهانجام مطالعات
طراحی وساماندهی ي مرحله استخراج، تجزیه و تحلیل آماري نتایج،هافعالیتمیدانی، اجراي 

اي در زمینـه زراعـت،   اقتصادي در سـطح ملـی و منطقـه   هايحسابي آماري، تهیه هانظام
باغداري، دامداري، دامپروري، شیالت و آبزیان، پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم، منابع آب، 

ي و شـاخص قیمـت بخشـها و نظـر سـنجی در      کشاورزي، جنگل و مراتع، خدمات کشاورز
.هاي مربوط، مطالعات اقتصاد کشاورزيزمینه

خدمات10-4

گیري، نظارت، استخراج، اجرایی، اجراي عملیـات  انجام مطالعات تهیه طرح، موضوعی، نمونه
طراحی وساماندهی ي مرحله استخراج، تجزیه و تحلیل آماري نتایج،هافعالیتمیدانی، اجراي 

اي در زمینـه خـدمات   اقتصادي در سـطح ملـی و منطقـه   هايحسابي آماري، تهیه هانظام
سیکلت و کاالي شخصی و عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور

هاي مالی، گريخانگی، خدمات هتل و رستوران، حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات، واسطه
ي کسـب و کـار، آمـوزش، بهداشـت و مـددکاري اجتمـاعی،       هافعالیتامالك و مستغالت، 

عمومی، شخصی، شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی خانوار، شاخص قیمـت خـدمات در   
.هاي مربوطبخشهاي مختلف و نظر سنجی در زمینه

میراث 11
فرهنگی

فرهنگی و پژوهشهاي11-1
معرفی

و پرونده آثـار منقـول و غیرمنقـول تـاریخی و     انجام مطالعات شناسایی، معرفی و تهیه اسناد
هـاي  هاي تاریخی و میراث طبیعی و معنوي جهت ملی و جهانی و پـژوهش فرهنگی و بافت

هاي معماري، مرمت، مصالح و فنون و سبک:از جمله(مربوط به میراث ملموس و ناملموس
و تـدوین  ) یشناسـی و هنرهـاي سـنت   ساختارهاي سنتی، ساختارهاي شهري تاریخی، مـردم 

میراث فرهنگی، ) سنجی، مهندسی ارزشراهبردي، امکان(ریزي کالنضوابط مربوطه، برنامه
ریزي کالبـدي  مناظر فرهنگی تاریخی و اقتصاد میراث فرهنگی، تهیه طرح محتوایی و برنامه

آثـار ملـی و جهـانی، تهیـه بانـک      اي، نظارت بر نگهداري آثار ثبت شـده در فهرسـت  موزه
هـاي  ي مـرتبط و نیـز تهیـه و طراحـی بسـته     اانـه هاي رایافزار و برنامهو تولید نرماطالعات

.هاي مرتبطآموزشی، مجالت و کتب و جزوات نتایج پژوهش

11-2

حفاظت، مرمت، احیاء و 
و آثاربرداري بهره

–بناهاي تاریخی 
هاي فرهنگی و محوطه

تاریخی–باستانی 

هـاي حفـاظتی،   ریزي و تعیین حـریم انجام مطالعات، پژوهش، شناسایی، مستندسازي، برنامه
تـاریخی و  -هـاي باسـتانی  فرهنگـی و محوطـه  –محیطی بناهاي تاریخی منظري و زیست

شناسی و تهیه طرح حفاظتی رفع خطر، استحکام بخشـی، مرمـت و تهیـه    شناسی، آسیبفن
بناهـاي تـاریخی فرهنگـی و    » کاربري بخشـی «م احیا ي مقدماتی، مرحله اول و دوهاطرح

تـاریخی  -هـاي باسـتانی  ي راهبـردي محوطـه  هاطرحتهیه پالن مدیریت و . میراث طبیعی
شناسـی،  شناسـی، دیـرین  شناسی، زمینشناختی، مردممشتمل بر انجام مطالعات ویژه باستان

ن هرگونـه کـاوش،   هـاي کـال  ریـزي هاي رقومی خاص و برنامـه مستندنگاري و تهیه نقشه
سنجی ثبت ملی و جهـانی  شناختی، امکانهاي باستانریزي حفاظت و ساماندهی یافتهبرنامه

تـدوین  . هـا ها و ایجاد مراکز پژوهشـی مـرتبط و طراحـی محتـوایی احیـاء محوطـه      محوطه
ي مرتبط در حوزه بناها و هاطرحها و نظارت بر اجراي هاي مدیریت طرح و اجرا پروژهبرنامه

هاحوطهم

11-3
حفاظت و احیاو 

–هاي تاریخیبافت
فرهنگی

هاي حفاظتی، انجام مطالعات، پژوهش، شناسایی، مستندسازي و تعیین و تدوین ضوابط حریم
هـاي تـاریخی شـهري و    اي و بافـت محیطی مجموعـه سـاختارهاي محلـه   منظري و زیست

ي هـا طـرح ریـزي، مـدیریت، تهیـه    ها، برنامـه روستایی، تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل
ي مرتبط بـا حفاظـت،   هاطرحو » ي مدیریت بحرانهارحط«راهبردي و رفع خطر اضطراري 

بخشـی بـه سـیماي آن و    هاي تاریخی شهري و روسـتایی و هویـت  ساماندهی و احیاو بافت
هاي تاریخی کشور هاي معماري و شهرسازي بافتمعرفی ارزش. ي مشارکت مردمیهاطرح

ـ  هاي مدیریت طرح و اجراي پروژهو تدوین برنامه ي هـا طـرح ر اجـراي  هاي آن و نظـارت ب
اي و طرح جامع شهري، ناحیه«ي فرداست هاطرحرعایت راهبردها و ضوابط مصوب (مرتبط

.)هاي مطالعات مذکور مد نظر قرار گیردالزامی و الزم است و بایستی در کلیه بخش» ویژه
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خدمات مدیریت12

مدیریت عمومی12-1
ي عملیاتی است کـه دررابطـه   هاکمکآموزشی،پژوهش وریزيبرنامهمشاوره اي،راهنمایی،خدمات 

سـاختارهاي  وفراینـدها کسـب وکـار،  ریـزي برنامـه اسـتراتژي و باموضوعاتی همچون خط مشـی، 
روشهایی که براي مدیریت بهتر یک سازمان و هاتکنیکمدیریتی وبطورکلی هايسیستمسازمانی،
.دباشنمیمورد نیاز 

مدیریت مالی12-2

رابطه ي عملیاتی است که درهاکمکپژوهش وآموزشی،ریزيبرنامهراهنمایی،اي،خدمات مشاوره
مالیـاتی  مشاوره امورمالی ونقدینگی،تحلیل ترکیب سرمایه وموضوعاتی همچون مدیریت مالی،با

موضوعاتی کـه ماهیـت مـالی    سایرمالی وحسابرسی وحسابداري وهايسیستموطراحی وتدوین 
.باشندمیدارند 
سرمایه گـذاري کـه معمـوال بوسـیله کـارگزاران و     خدمات مشاوره مدیریت کوتاه مدت سبد:به جز

.شودمیواسطه هاي مالی انجام

مدیریت بازاریابی12-3

رابطه ي عملیاتی است که درهاکمکپژوهش وآموزشی،ریزيبرنامهراهنمایی،اي،خدمات مشاوره
سیاسـت  ها وعملیات بازاریابی یک سازمان شامل تحلیل وتـدوین اسـتراتژي بازاریـابی،   با استراتژي

هاي بازاریابی،استراتژيبخش بندي بازار،گذاري چگونگی ارائه محصوالت،مسائل مربوط به رقباء،
.یک سازمان را شامل باشدبازارسازي وکلیه عملیات مربوط به تدوین بازاریابی در

.خدمات روابط عمومی وتبلیغات:به جز

مدیریت منابع انسانی12-4
ي عملیاتی است که دررابطه با هاکمکریزي آموزشی،پژوهش واي، راهنمایی،برنامهخدمات مشاوره

کلیـه  منابع انسانی،طرح ریزي توسـعه منـابع انسـانی و   ریزيبرنامهاستراتژي وخط مشی مدیریت،
.باشندمیموضوعاتی که براي مدیریت بهترمنابع انسانی دریک سازمان مورد نیاز 

مدیریت تولید12-5
ي عملیاتی است که درارتباط هاکمکپژوهش وریزي آموزشی،راهنمایی، برنامهاي،خدمات مشاوره
توسـعه و نگهـداري، تعمیـرات و انواع سیستم هاي تولیـد، کیفیت تولید،بهبودها وبا کاهش هزینه

.تولید در یک سازمان مورد نیاز می باشدسایر موضوعاتی که براي مدیریت بهترتکوین محصول و
.خدمات مشاوره اي فنی فرایندهاي صنعتی:به جز

خدمات 13
ریزيبرنامه

و اقتصاد

خدمات اقتصاد13-1

ي عملیاتی است کـه دررابطـه   هاکمکریزي آموزشی،پژوهش وراهنمایی، برنامهاي،خدمات مشاوره
ارزیـابی  بررسـی و گـذاري، هاي سرمایهشناسایی فرصتسرمایه گذاري،باموضوعات مشاوره درامر

پـروژه هـا،  اقتصـادي ومـالی طـرح هـا و    مطالعات پیش امکان سنجی وامکان سنجی فنـی، بازار،
بررسـی مسـائل اقتصـادي،   سـازي، مـدل یابی،مکانگذاري،ومدیریت سرمایهریزيبرنامهطراحی،
روشـهایی کـه درزمینـه    بطـورکلی تکنیـک هـا و   بودجه بندي ووریزيبرنامههاي بخشی،بررسی

ا، یمزان و مقررات، ینه قوانی، ارائه مشاوره در زمباشدبخش یا سازمان میصنعت،نیازاقتصادي مورد
گـذاران  هین سـرما یمابیفیفن، انجام مذاکراتدر کشوریخارجيگذارهیالت سرمایها و تسهمشوق
ین مالیتاميهاانواع روشيساز، مدلیداخليو شرکايگذارهیسرمايهاطرحبا صاحبان یخارج
و يگذارهیسرمايهاطرحي،نظارت بر اجرایالمللنیبین مالیتامین مشارکتینويهاژه روشیبه و
.هاطرحشرکا در یو حقوقیمدنيهاتیل مسئولیه و تحلیتجز

13-2
ریزي خدمات برنامه

آموزشی و توسعه منابع 
انسانی

طراحی و اجراي سیستمها و فرایندهاي نیاز سنجی آموزشی، طراحی آموزشـی، مـدیریت آموزشـی،    
.هاي آموزشیارزشیابی آموزشی، پژوهش و مطالعات آموزشی و توسعه منابع انسانی و برگزاري دوره

ي هاتخصص14
مشترك

سازه14-1
ي ترمیمی مربوط به آن، انجـام  هاطرحو هاآنها و ارزیابی ایستایی طرح و محاسبات ایستایی سازه

هـاي موجـود در   ها و همچنین مطالعات ارزیابی، استحکام سـازه سازهطرح، محاسبه و نظارت انواع
جـراي  بهسازي و تـرمیم و نظـارت بـر ا   برابر انواع نیروهاي داخلی و خارجی و همچنین تهیه طرح

.هاآن

تأسیسات برق و مکانیک14-2
سرمایش، :ي تأسیساتی مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزاتی نظیرهاطرحمطالعات و تهیه 

گرمایش، آبرسانی، فاضالب، برق، تلفن و ارتباطات الکترونیکی، گازرسانی، هـواي فشـرده، بخـار و    
.برفگیرهايسیستم
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ژئوتکنیک14-3

هاي فنی، شناسایی محلیمطالعات و بررسیهاي الزم جهت شناسایی و آماده سازي پی ابنیه
و خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاك و سنگ، ) کتشافی، آزمایشهاي محلیاهاي گمانهحفر (

تجزیه و تحلیل نتایج وارایه پیشـنهادات در مـورد بهسـازي زمـین و مشخصـات آن جهـت       
ی و استقرار واحدهاي آزمایشگاهی جهـت کنتـرل   ساختمانطراحی، آزمایش و بررسی مصالح 

ها، محاسبات مربوط به فشار جهت پروژه) خاك، بتن، آسفالت و غیره(کیفیت عملیات اجرایی
.خاك و دیوارهاي حایل

ژئوفیزیک14-4
استفاده از روشهاي مختلف ژئوفیزیک شامل روشـهاي مغناطیسـی، الکتریکـی، پرتونگـاري    

نگاري و غیره به منظور شناخت بیشـتر  هاي گراویمتري و لرزهو نیز بررسی) هوایی و زمینی(
.شناسیداخلی زمین به منظور کاربرد آن در حل ابهامات زمینساختمان

محیط زیست14-5

هاي محـیط  مطالعات زیست محیطی مربوط به آب، خاك و هوا، شناخت و پیشگیري آالیش
و بازسازي، محیط زیست، ارزیابی زیست محیطـی،  هاندهیآالزیست، چاره اندیشی براي رفع 

هـا،  کاهش آلـودگی و، رفع )منابع آب،خاك وهوا(محیط زیستبازیافت مواد و انرژي، پایش 
، تنـوع زیسـتی، مـدیریت    هـا پسـماند تیریمـد جویی درانرژي و مواد، تکنولوژي پاك، صرفه

.زیست محیطی

14-6
برداري زمینی، نقشه

و فتوگرامتري
و هیدروگرافی

يکروژئودزیم

هـاي  اي، شهري و نقشههاي توپوگرافی اعم از منطقهشامل تهیه نقشه:برداري زمینینقشه
شـامل مسـیرها، خطـوط لولـه، انتقـال نیـرو،       هـا طرحکردن برداري و پیادهکاداستر، نقشه

هاي طولی و عرضی و تجمیع و افراز زمین، تعیین و هاي شهري و ثبتی، تهیه پروفیلنقشه
همچنین تهیه مدل ارتفاعی رقومی در مواردي کـه  گیري نقاط کنترل زمینی عکسی،اندازه
هاي کارتوگرافی بـراي ارایـه و   انجام پردازش. آوري اطالعات آن به روش زمینی استجمع

.چاپ محصوالت
برداري نقشهعالوهبهبرداري زمینی در کلیه خدمات مرتبط به تخصص نقشه:میکروژئودزي

ها، رفتارسنجی سدها و ابنیه فنی و ایی گسلو مطالعات جابج،تونل و معدن، میکروژئودزي
.هاي ژئودزي و ترازیابی دقیقگسترش شبکه

تبـدیل  عـالوه بـه بـرداري زمینـی   نقشـه تخصـص کلیه خدمات مربـوط بـه  :فتوگرامتري
هـاي عکسـی و تصـویري،    اي بـه نقشـه و تهیـه انـواع نقشـه     هاي هوایی و ماهوارهعکس

فتوگرامتري برد کوتاه و انجام خدمات سنجش از دور، پردازش تصاویر و انجام تصـحیحات  
هندسی مسطحاتی، رفع جابجایی ناشی از اختالف ارتفاع، انجام تصحیحات طیفی، استخراج 

هـا و تهیـه مـدل ارتفـاعی رقـومی     اي و تعیین کاربريهاي ماهوارهاطالعات و تفسیر داده
)DTM,DEM,DSM.(

یـابی و  عمـق عـالوه بـه برداري زمینی نقشهکلیه خدمات مربوطه به تخصص:هیدروگرافی
سـنجی حرکـت آب و   ها و مطالعات جزرومـدي، جریـان  ها و رودخانهتهیه نقشه از کف دریا

هـاي نفـت و   و پیاده کردن موقعیت سکوهاي حفاري، چاهمحاسبات و تهیه جداول مربوطه 
.هاها و رودخانهبرداري از کف دریاها، دریاچهگاز در دریا، نمونه

هاي اطالعات سیستم 14-7
)GIS(جغرافیایی

ــاد  ــايسیســتمطراحــی و ایج ــاییه ــات جغرافی ــی) GIS(اطالع ــتر، ،)TIS(زمین کاداس
آوري و آماده سازي و همچنین جمع) AM/FM(برداري خودکار و مدیریت زیرساختنقشه

هاي کارتوگرافی و اطالعات مکانی به منظور ورود به سیستم اطالعات جغرافیایی و پردازش
و ) digitizing(انجام عملیـات رقـومی کـردن نقشـه    . هاي تهیه شدهترسیم رقومی نقشه

GIS Readyی که مبناي اطالعات یا هایسیستمطراحی و ایجاد . هاي مکانیدادهنمودن
....LBS،AVLمکانی می باشد، مانند هاآنهاي بکار رفته در فناوري

) SDI(هـاي مکـانی  سازي زیرسـاخت هـاي داده  ارایه مشاوره، طراحی و همکاري در پیاده
ي شهري و کشوري و اطلس هاي موضوعی، توریستی، گردشگري، راهنماتألیف تدوین نقشه

و سـایر امـور   ... شناسـی و  ها اعم از توپوگرافی، جغرافیـایی، زمـین  ترسیم و ارایه کلیه نقشه
.کارتوگرافی تا مرحله چاپ
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مطالعات جغرافیایی و 14-8
ریزي فضاییبرنامه

ریـزي توسـعه کالبـدي،    برنامـه ) روسـتایی شـهري و  (ايریزي منطقهانجام مطالعات، برنامه
ي هـادي روسـتایی، سـاماندهی    هـا طـرح مطالعات آمایشی، توریسـم و گردشـگردي، تهیـه    

و کـاربري زمـین، سـاماندهی صـنایع دسـتی، بـه       هاسکونتگاهعشایري، مکان یابی توسعه 
یر اطالعات جغرافیایی و پایگاه اطالعـات رقـومی جغرافیـایی و تصـاو    هايسیستمکارگیري 

در مطالعات اقتصادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و مـردم شناسـی در     ) سنجش از دور(ايماهواره
جـامع  يهـا طـرح ،يامنطقـه -یملـ يطرح کالبدن،یطرح جامع سرزم،هاي مختلفزمینه

.يامنطقهيگردشگريهاطرح،يشهريهاطرح مجموعه، شهرستان،ياهی، ناحيامنطقه

بازرسی فنی14-9

ترل تطابق کار انجام شده با مشخصات استانداردها، بررسی و تأیید کارایی پروژه، کنکنترل و 
گیـري،  آالت در مرحله ساخت کالیبراسیون تجهیزات انـدازه فنی وسایل و تجهیزات و ماشین

کنترل کیفیت مواد و روش به کارگرفته شده در ساخت قطعـه یـا واحـد صـنعتی، کنتـرل و      
ات فنی تعیین شده از آغاز پروژه، گـواهی انجـام کـار براسـاس     تطابق استانداردها و مشخص

.استانداردهاي درخواست شده و صدور گواهی بازرسی نهایی

خدمات کامپیوتري14-10

ریـزي  ، برنامـه هـا آنمطالعات اولیه، امکان سنجی، شناخت و تعیین نیازهاي اطالعاتی سازم
افـزاري،  عملیـاتی و اطالعـاتی نـرم   هـاي سیسـتم فناوري اطالعات، طراحی کلی و تفصیلی 

داري و اصالح و بهبـود  طراحی شده، نگاههايسیستمسازي و آموزش نظارت بر اجرا و پیاده
مذکور و آموزش، مشاوره و تحقیق در زمینه کـاربرد مـوثر فنـاوري    هايسیستمبخشیدن به 

.و موسساتهانااطالعات در سازم

خطرات وکاهش ایمنی 14-11
و پدافند غیر عامل

سـوزي،  آتـش :و صـنایع از قبیـل  سـاختمان تشخیص ارزیابی تهدیدات و خطرات بـالقوه در  
امنیتـی و  هـاي سیستمهاي امن و خرابکاري و انفجار، سرقت، طوفان، صاعقه، طراحی سازه

بندي ایمن شهري، کنترل کیفیت حفاظتی و ایمنی ایمنی و پدافند غیر عامل و طراحی ناحیه 
ریزي سیستمها و مـدیریت در جهـت   ي اصالحی، برنامههاطرحي مستحدثات و ارایه هاطرح

.هاي نگهداري و حفاظتیکاهش تهدیدات و خطرات، کنترل تلفات و خسارات، تقلیل هزینه

شناسیزمین14-12

-هـاي زمـین  شناخت زمین، تهیه نقشـه و پروفیـل  مطالعات، بررسی و آزمایشهاي مربوط به 
–شناسـی  هـاي زمـین  هـاي الزم، تهیـه نقشـه   شناسی در مقیاسهاي مختلف، تهیه گزارش

زمین ریخـت  -لرزه زمین ساخت-زمین ریخت شناسی مهندسی-مخاطرات زمین شناسی 
داري بـر نمونه-هاشناسی زیست محیطی و آب زمین شناسی و انجام پیمایشزمین-شناسی

و حفاري

هواشناسی14-13

هـاي  شناسـی در زمینـه  شناسـی هواشناسی و اقلـیم درطراحی -پژوهش-مشاوره-مطالعه
هواشناسی دینامیکی و سینوپتیکی، فیزیکی و تعدیل آب و هوا، کاوشهاي جوي، هوانـوردي،  

هواشناسـی  هواشناسی کشاورزي، هواشناسـی، آبشناسـی، هواشناسـی دریـایی و اقیانوسـی،      
آلودگی هوا، شیمی جو، ابزار و ادوات و اقلیم شناسی محیط زیست در محـدودهاي خشـکی   

هـاي  بینـی گونـاگون پـیش  هايمدل، سواحل، جزایر و دریاها در قالب هانادشتها و کوهست
.ي پایدار و ناپایدار جو زمین و آثار آنهاناکوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت جری
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باشدمین نامه مجاز یآئ2بند ب ماده 4ت تبصرهیمشاور صرفا با رعايهاشرکتتوسط یسنجامکانمطالعات انجام خدمات:تذکر

شرح اعم خدماتتخصصگروهردیف

اتوماسیون صنعتی14-14

ي مقدماتی و تفصیلی، نظارت بر اجرا و هاطرحسنجی فنی و اقتصادي، تهیه امکانمطالعات
هايسیستماتوماسیون صنعتی که در برگیرنده امور مربوط به هايسیستماندازي نصب و راه

مونیتورینگ و نظـارت،  هايسیستمها، آوري دادهجمعهايسیستمدور، هاي راهکنترل، پایانه
ابزار دقیق، تله متري و اسکادا، رابط انسان و ماشین، کنترل و قرائت از راه دور، مکاترونیک، 

هـاي  هـا و اتـاق  میترینگ دقیق، سـایت هايسیستمهوش مصنوعی، هايسیستمرباتیک و 
هـا و صـفحات نمـایش گسـترده،     پانـل هاي کنترل، میمیـک  کنترل، تابلوهاي واسط و پانل

تشـخیص آتـش و   هايسیستمتشخیص حرکت و سرعت، هايسیستمها و نشانگرها، ثبات
هـاي کنتـرل و ابـزار دقیـق،     هـا، کابـل  نمایش پیغام و هشـداردهنده هايسیستمدود و گاز، 

مـدیریت  هـاي سیسـتم شناسایی و کدینگ، کامپیوترها و چاپگرهـاي صـنعتی،   هايسیستم
هـاي سیسـتم هاي صنعتی، منابع تغذیـه و ایزوالتورهـا،   ، حسگرها و مبدلساختمانمند هوش

کنتـرل و  هـاي سیسـتم افـزار،  کنتـرل ماشـین  هـاي سیسـتم کنترل هیدرولیک و نیوماتیک، 
هايسیستمکنترل خطوط تولید و فرآیندهاي صنعتی، هايسیستمآالت، مونیتورینگ ماشین

هـاي انتقـال و مراکـز اطالعـات صـنعتی      ترافیک و شـبکه کنترل و نظارت هوشمند تردد و 
.گیري، مونیتورینگ، سیگنالینک و کنترل ریلیاندازههايسیستم. باشدمی

:هاي مرتبط با اتوماسیون صنعتیزمینه
هـاي  تأسیسات رو زمینی باالدستی و سرچاهی نفت و گاز، مجتمع:ـ نفت و گاز و پتروشیمی

هاي گاز و مواد نفتی، و گاز و پتروشیمی، خطوط انتقال و پایانهو واحدهاي پاالیشگاهی نفت 
...تأسیسات دریایی نفتی و 

کارخانجات و خطوط تولیـد صـنایع غـذایی، دارویـی، شـیمیایی، چـاپ و       :ـ صنعت و معدن
، بـرق و  سـاختمان بنـدي، تجهیـزات مکـانیزه پسـتی، خـودرو و حمـل و نقـل ریلـی،         بسته

نـورد،  (و پلیمري، تبدیلی و تکمیلی کشاورزي، فلـزات اساسـی  الکترونیک، سلولزي، نساجی
سازي و فرآوري مواد، آمادهآراییکانههاي غیرفلزي، سازي، کانیو ماشین) گريذوب، ریخته

برداري معادن، اکتشاف و استخراج معدنو بهره
هـاي آب و  خانـه ي پمپـاژ و خطـوط انتقـال و تصـفیه    هاایستگاهمخازن و :ـ آب و فاضالب
ي هاایستگاهآوري فاضالب و پساب شهري و صنعتی، هاي تأمین آب و جمعفاضالب، شبکه

آبیاري و زهکشی
...تولید و توزیع و انتقال نیرو، دیسپاچینگ و مونیتورینگ نیرو و :ـ نیرو و انرژي

سازيمقاوم14-15
اي، تهیه طرح بهسازي، تهیه جزئیات اجرایی، نظـارت بـر اجـرا،    لرزهانجام مطالعات ارزیابی

هاي فنی، هاي فنی، بازبینی دستورالعملسازي، تهیه دستورالعملي مقاومهاطرحبرآوردریالی 
افزارهـاي  هایی چون ساخت، بررسی نتایج سونداژ، تولید نـرم فنی، تهیه نقشهتهیه شناسنامه

.تخصصی، ارزیابی سریع
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)تجهیزات ویژه(فهرست حداقل وسایل الزامی مشاوران ژئوتکنیک): 11(جدول شماره

حداقل تعداد مورد نیاز هر پایه الزامی استشرح تجهیزاتنوع تجهیزات
3پایه 2پایه 1پایه 

آزمایشهاي آزمایشگاهی

111سري کامل الک
211)مزور هیدرومتري6شامل حداقل (وسایل هیدرومتري

321اساگراندکدستگاه 
1/0211-1/0-01/0ترازو با دقت 
--001/01ترازو با دقت 

-11پذیري با ارتفاع ثابت یا متغیروسایل تعیین نفوذ
111تک محوري
UU111سه محوري

--CD1و CUسه محوري 
10111*10برش مستقیم تا 

--301*30برش مستقیم 
543دستگاه تحکیم

111تراکم
111)آزمایشگاهی(دستگاه سی بی آر
321وسایل ارزش شنی
211دستگاه گرم خانه

-11،کلروسولفات آب و خاكPHتجهیزات و لوازم آزمایشی تعیین 
111تعیین مقاومت فشاري سنگ

آزمایشهاي صحرایی

--1اي صحراییبرش پره
321پاکت پنترومتر
321توروین دستی

111ايوسایل بارگذاري صفحه
111دستگاه سی بی آر صحرایی

-21چکش اشمیت
111پوینت لود

111دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی
431وسایل کامل آزمایشگاه صحرایی جهت کنترل عملیات خاکی
431وسایل کامل آزمایشگاه صحرایی جهت کنترل عملیات بتنی

111وسایل کامل آزمایشگاه صحرایی جهت کنترل عملیات آسفالت
-21آسفالتدستگاه کرگیري بتن و 

برداري تا دستگاه حفاري و تجهیزات مربوطه براي حفاري و نمونهبرداريحفاري و نمونه
اعماق

دستگاه6
تا عمق (

300(
دستگاه3

)200تا عمق (
دستگاه1

)100تا عمق (
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)تجهیزات ویژه(هاي مختلفبرداري در گرایشفهرست حداقل وسایل الزامی مشاوران نقشه): 12(جدول شماره

:برداري زمینیفهرست و تعداد تجهیزات مورد نیاز تخصص نقشهـالف

نوع تجهیزات
تعداد

1پایه 2پایه 3پایه 
122*ثانیه5توتال استیشن تا دقت 
122**ثانیه20توتال استیشن تا دقت 

__)سري1(2)سري1(2***فرکانسهتکGPSاي گیرنده تعیین موقعیت ماهواره
)سري1(2____دوفرکانسهGPSاي گیرنده تعیین موقعیت ماهواره

234)رفت و برگشت1mm/KMتا دقت (ترازیاب معمولی
1____)رفت و برگشت0.4mm/KMتا دقت (ترازیاب دقیق

.ثانیه گردد5جایگزین یک دستگاه توتال استیشن تا دقت تواندمییاب با برد متوسطثانیه و یک طولیاب مناسب با دقت یک دستگاه زاویه* 
.ثانیه گردد20جایگزین یک دستگاه توتال استیشن تا دقت تواندمییاب با برد متوسطدقیقه و یک طولیاب مناسب با دقت یک دستگاه زاویه** 

ثانیـه  20دقـت  ین یک دستگاه توتال استیشن بـا  جایگزتواندمیفرکانسهتک)GPS(اي، یک سري گیرنده تعیین موقعیت ماهواره1در پایه *** 
.گردد

.فرکانسه گرددتک)GPS(ايجایگزین یک سري گیرنده تعیین موقعیت ماهوارهتواندمیثانیه20اه توتال استیشن با دقت ، یک دستگ3در پایه ـ 

:فتوگرامتريبرداري زمینی ـ ورد نیاز تخصص نقشهفهرست و تعداد تجهیزات مـب
.برداري زمینی در پایه مربوطه، تجهیزات زیر نیز بایستی موجود باشدعالوه بر تجهیزات تخصص نقشه

نوع تجهیزات
تعداد

1پایه 2پایه 3پایه 
124*سیستم فتوگرامتري رقومی براي تبدیل عکس به نقشه 

.جایگزین سیستم فتوگرامتري رقومی گرددتواندمیدستگاه تحلیلی یا دستگاه قیاسی داراي سیستم رقومی *

:هیدروگرافیـبرداري زمینی فهرست و تعداد تجهیزات مورد نیاز تخصص نقشهـج
.موجود باشدبرداري زمینی در پایه مربوطه، تجهیزات زیر نیز بایستی عالوه بر تجهیزات تخصص نقشه

نوع تجهیزات
تعداد

1پایه 2پایه 3پایه 
111فرکانسهاکوساندر هیدروگرافی تک

1____*پرتوي اکوساندر هیدروگرافی دوفرکانسه تک
111جزرومدسنج ساحلی

1____سنج دریاییجریان
11__بردار بستر دریانمونه

.پرتوي باید دیجیتال و داراي چارت کاغذي همزمان نیز باشداکوساندر تک*
.باشند(RTK)بایستی داراي امکانات تعیین موقعیت آنی)GPS(ايهاي تعیین موقعیت ماهوارهدر این تخصص، گیرنده: تبصره


