
 (کارشناس ثبت اسناد و امالک -خسارت یابی)کارشناس ارز امالک -1

خسارت یابیکارشناس ارز  

سازه، فوالد، بتن، زلزله( لیمصالح، تحل ک،مقاومتیعمران )استات-رشته عمران یدروس اصل  1-  

،،29ساختمان ها در برابر زلزله  ینامه طراح نی( , آئ12،،1،9،8،1،،،2ساختمان ) مبحث  یمباحت مقررات مل -2  

و مقررات موضوعه نیقوان -3  

 اليحه قانونی نحوه خريد و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه هاي عمومی ، عمرانی و نظامی دولت با اصالحات و الحاقات بعدي •

 و اصالحات با شهري زمین قانون •و اراضی مورد نیاز شهرداريها امالك ، ابنیه تقويم نحوه قانون •قات بعديقانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداريها با اصالحات و الحا •

 •بعدي الحاقات و اصالحات با  ،131 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون •1399سال  يعمران شهر و يقانون نوساز 18ماده  هیاصالح •هاشهرداري قانون 1،1 ماده اصالح قانون •بعدي الحاقات

 نديفرا وزمان  ساماندهی دستورالعمل •شهري عمران و نوسازي قانون(  18)  ماده اصالح قانون اجرايی نامه آيین •منقول، حق انتفاع،تملک، ریارث، اموال غ ن،یمع ریو غ نمعی عقود به مربوط موارد

1389سال  يدادگستر رسمی کارشناسان دستمزد تعرفه •1388سال  يدادگستر یرسم یکارشناس  

ثبت اسناد و امالک کارشناس  

 ی(، حقوق مدنن،ی)عقود مع 1و ، یقرارداد ها(، حقوق مدن اتی)کل 3 ی(، حقوق مدنتی)اموال و مالک 2 ی( : حقوق ثبت اسناد،حقوق ثبت امالك، حقوق مدنیرشته حقوق )حقوق ثبت یدروس اصل -1

 اخذ به شفعه( تی)ارث، وص 9

 :و مقررات موضوعه نیقوان -2

و مقررات نیقوان * : 

 قانون •بعدي الحاقات و اصالحات با کشور(  کاداستر)  حدنگار جامع قانون •قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی •يثبت اسناد و امالك با اصالحات بعد قانون

و  یاراض یثبت تیوضع فیتکل نییقانون تع يینامه اجرا نيیآ •يثبت اسناد و امالك با اصالحات بعد قانوننامه  نآيی •مشاع امالك فروش و افراز قانون •بعدي الحاقات و اصالحات با آپارتمانها تملک

ها ياموال در شهردار یو پالك کوب يیدستورالعمل شناسا •ینامه دفاتر اسناد رسم نيیآ •یفاقد سند رسم يساختمانها  

 

 



 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/81،،8قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداريها  

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/81812قانون نحوه تقويم ابنیه ، امالك و اراضی مورد نیاز شهرداريها 

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/81382قانون زمین شهري با اصالحات و الحاقات بعدي  

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/18،،28قانون اصالح ماده 1،1 قانون شهرداريها  

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/198،32اصالحیه ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري سال 1399    

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/8،112قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ،131  با اصالحات و الحاقات بعدي   

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/183787آيین نامه اجرايی قانون اصالح ماده ) 18 ( قانون نوسازي و عمران شهري  

 ،،https://rc.majlis.ir/fa/law/show/12393دستورالعمل ساماندهی زمان و فرايند کارشناسی رسمی دادگستري سال 1388  

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1799992تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري سال 1389     

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/82297قانون ثبت اسناد و امالك با اصالحات بعدي  

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/9،3228قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی    

 https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/829879قانون جامع حدنگار ) کاداستر ( کشور با اصالحات و الحاقات بعدي      

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/82918قانون تملک آپارتمانها با اصالحات و الحاقات بعدي    

 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/81111قانون افراز و فروش امالك مشاع     

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/81227آيین نامه قانون ثبت اسناد و امالك با اصالحات بعدي   

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/911،21آيین نامه اجرايی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی    

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1،781،3آيین نامه دفاتر اسناد رسمی   

 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91609
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91609
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91975
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91975
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91392
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91392
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/790029
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/790029
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/789032
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/789032
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90715
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90715
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/793494
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/793494
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1538366
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1538366
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1488885
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1488885
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92284
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92284
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/803559
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/803559
https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/958948
https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/958948
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92879
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92879
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97711
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97711
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91254
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91254
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/817657
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/817657
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1649103
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1649103


(مسئول ابالغ و اجرا -یکارشناس حقوق) و قراردادها یحقوق -2  

 حقوق خصوصی )قانون مدنی، قانون تجارت و آيین دادرسی مدنی(-1

 استثناي جرايم علیه اشخاص( و آيین دادرسی کیفري(حقوق جزا )جزاي عمومی، جزاي اختصاصی )به -2

 حقوق عمومی )حقوق اداري و قانون اساسی(-3

* و مقررات نیقوان  

بند  هیدر خصوص اصالح هيیبخشنامه قوه قضا-7 یمال يها تیمحکوم يقانون نحوه اجرا ،موضوع ماده  يینامه اجرا نيیآ-3 یاحکام مدن يقانون اجرا -2 یمال يها تیمحکوم يقانون نحوه اجرا-1

-،(  یمدن یدادرس نيی) قانون آ یو انقالب در امور مدن یعموم يدادگاه ها یدادرس نيیقانون آ-2 1319، مصوب  یمال يها تیمحکوم ينحوه اجرا ،موضوع ماده  يینامه اجرا نيیآ 19ج ماده 

 یز قانون مدنا يقانون اصالح مواد-9حل اختالف  يقانون شورا ها-1 یمدن تیقانون مسئول

  /932384https://rc.majlis.ir/fa/law/show  یمال يها تیمحکوم يقانون نحوه اجرا-1

 /932384https://rc.majlis.ir/fa/law/show  یمال يها تیمحکوم يقانون نحوه اجرا ،موضوع ماده  يینامه اجرا نيیآ-2

1319، مصوب  یمال يها تیمحکوم ينحوه اجرا ،موضوع ماده  يینامه اجرا نيیآ 19بند ج ماده  هیدر خصوص اصالح هيیبخشنامه قوه قضا-3  

 /93305https://rc.majlis.ir/fa/law/show(    یمدن یدادرس نيی) قانون آ یقالب در امور مدنو ان یعموم يدادگاه ها یدادرس نيیقانون آ-7

      /95202https://rc.majlis.ir/fa/law/showیمدن تیقانون مسئول-5 

 https://rc.majlis.ir/en/legal_draft/show/1635562 قانون شورا هاي حل اختالف-،  
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 ( و نقل کارشناس امور حمل -کاردان امور حمل ونقل) کیحمل و نقل و تراف -3

 

برنامه ريزي حمل و نقل -1  

وسائط نقلیه خارجی و آيین نامه اجرايی دقوانین و مقررات ترد -2  

قوانین تجارت و امور گمرکی -3  

آيین نامه تأسیس و فعالیت شرکت هاي حمل ونقل بین المللی-7  

مبانی مهندسی حمل و نقل و برنامه ريزي حمل و نقل-2  

.يابرو تر کیتراف یاصول مهندس -،  

و مقررات نی* قوان  

(1388- يبازنگر ني)آخر يمعابر شهر یطراح يجلد 12نامه  نيیآ -  

 اتیو جزئ يزیمرتبط، رنگ آم اتیوجزئ یو عرض یطول یو ...، خط کش يانتخاب انواع تابلوها، نحوه نصب و نگهدار ،یمرتبط شامل مشخصات فن اتی)تابلوها و جزئ يو عمود یعالئم افق يیراهنما -

 مرتبط.

.يیاجرا اتیدر عمل یمنيا يراهنما -  

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/123221   راهنمايی عالئم افقی و عمودي

  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/868886        راهنماي ايمنی در عملیات اجراي 
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 (ستیز طیکارشناس مح-خاک یزیو حاصل خ یکارشناس خاک شناس-کارشناس حفاظت کار -طیکارشناس بهداشت محی )شهر ستیز طیخدمات و مح -4

:طیکارشناس بهداشت مح  

ـ  -7مهندسی فاکتورهاي انسانی  -3شناسايی عوامل شیمیايی زيان آور محیط کار و نمونه برداري از آالينده هاي محیطی و تجزيه نمونه ها   -2فیزيکی زيان آور محیط کار شناسايی عوامل   -1

ايمنی در محیط کار و مديريت ريسک-2سمشناسی شغلی و بیماري هاي ناشی از کار   

حفاظت کار: کارشناس  

عوامل زيان آور در محیط کار )عوامل فیزيکی، شیمیايی و -7مهندسی ايمنی )مبانی حريق و آتشنشانی ـ ايمنی برق ـ ايمنی ماشینآالت( -3حوادث ناشی از کار -2ايمنی و ريسک  ـ مديريت -1

 ارگونومیک(

خاک: یزیو حاصل خ یخاک شناس کارشناس  

مديريت مواد زايد جامد-،مهندسی منابع آب -2آبهاي زيرزمینی -7ك آلودگی خا  -3هیدرولوژي مهندسی  -2مهندسی محیط زيست  -1  

:ستيز طیمح کارشناس  

ـ مهندسی منابع آب2ـ مديريت مواد زايد جامد 7ـ آلودگی هوا 3ـ آلودگی خاك 2مهندسی محیط زيست  -1  

و مقررات نی* قوان  

(.ستيز طی)سازمان حفاظت مح 2و  1جلد  یستيز طیو مقررات مح نیقوان-2  ستيز طیمح يقانون حفاظت و بهساز -1  

 ،https://rc.majlis.ir/fa/law/show/81،8قانون حفاظت و بهسازي محیط زيست   
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 ی(کارشناس مطالعات اقتصاد-یالمسئول خدمات م-کارشناس برنامه و بودجه-یداخل یکارشناس بازرگان-حسابرس-حسابداری)اقتصاد یمال -5

 حسابدار:

یمال تيريمد_2و قانون مناقصات     یبودجه ، قانون محاسبات عموم_7    یو بخش عموم یدولت يحسابدار_3   شرفتهیو پ انهیم يحسابدار_2      2و  1 ياصول حسابدار_1  

: حسابرس  

و قانون مناقصات یبودجه ، قانون محاسبات عموم_2   یو بخش عموم یدولت یو حسابرس يحسابدار_7     یحسابرس_3    شرفتهیو پ انهیم يحسابدار_2      2و  1 ياصول حسابدار_1  

برنامه وبودجه: کارشناس  

یدولت يو حسابدار يزيبودجه ر_7    تيريمد يها يتئور_3     2و 1 ياصول حسابدار  _2   یعموم هیاقتصاد کالن ومال_1  

:یمسئول خدمات مال  

یمال تيريمد_2بودجه      _7    انهیم يحسابدار_3     2و  1 ياصول حسابدار_2    یو بخش عموم یدولت يحسابدار_1  

:یمطالعات اقتصاد کارشناس  

با اهداف  يیآشنا_1(     ياقتصاد کردي)با رو یعموم ياستگذاریس_،    يآمار کاربرد_2     يتوسعه اقتصاد 7    کياستراتژ يزيبرنامه ر_3اقتصاد خرد و کالن   _2    تيريسازمان و مد یمبان_1

ها يشهردار يها تيو مامور  

:یداخل یبازرگان کارشناس  

اقتصاد خرد و کالن_2     يآمار کاربرد_7       یمال تيريمد  _3    یابيبازار تيريمد_2   تيريسازمان و مد یمبان_1  

:و مقررات نی*قوان  

ها يشهردار ینامه مال نیآئ  

  ،https://rc.majlis.ir/fa/law/show/8،،1                                                     آئین نامه مالی شهرداری ها                                                

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/
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 -کارشناس ارتباطات و مخابرات -کاردان نقشه بردار-کیکاردان مکان -کاردان راه و ساختمان -ساتیکاردان تاس -مخابراتکاردان ارتباطات و ) عمران یمهندس یفن -6

 (کیمهندس مکان -مهندس راه و ساختمان-ساتیمهندس تاس

کارشناس ارتباطات و مخابرات : -کاردان ارتباطات و مخابرات  

نرم افزارهاي طراحی )نقشه کشی -2اندازه گیري الکتريکی -7مدارهاي منطقی و میکروکنترلرها -3اي الکتريکی، الکترونیکی و مخابراتی تکنولوژي و کارگاه مداره-2الکترونیک صنعتی -1

دستگاه هاي الکترونیکی )خانگی، اداري و صنعتی( ،و مدار چاپی(   

: ساتیمهندس تاس -ساتیکاردان تاس  

ـ نقشه کشی تأسیسات7ـ تکنولوژي و کارگاه تأسیسات سرمايشی 3کارگاه تأسیسات گرمايشی ـ تکنولوژي و 2تأسیسات آبرسانی و گازرسانی -1  

مهندس راه و ساختمان: -کاردان راه و ساختمان  

(2، 3، 7، ،، 9، 8، 18و  21ساختمان )مباحث  یمقررات مل -1  

،،29ـ ايستايی، مقاومت مصالح، روسازي راه و آيین نامه 2  

 کاردان نقشه بردار :

 GISـ مديريت دادهها و کاربردهاي 7ـ مدلسازي رقومی زمین 3ـ مديريت زمین و سیستمهاي اطالعات زمینی 2 2و  1ـ سیستمهاي اطالعات جغرافیايی 1

: کیمهندس مکان -کیکاردان مکان  

اجرايی ساختمانـ روشهاي 2ـ مکانیک سیاالت 7ـ استاتیک 3ـ مقاومت مصالح 2و معادالت ديفرانسیل  2و  1ـ رياضی عمومی 1  

و مقررات: نی*قوان  

ساختمان )آسانسورها و پلکان  یمقررات مل 12مبحث  -( یکیمکان ساتیساختمان )تأس یمقررات مل 17مبحث  -ساختمان ها( یبرق ساتیتأس يو اجرا یساختمان )طراح یمقررات مل 13 مبحث

(یبهداشت ساتیساختمان )تأس یمقررات مل ،1مبحث  -(یبرق  



ساختمان )آسانسورها و پلکان  یمقررات مل 12مبحث  -( یکیمکان ساتیساختمان )تأس یمقررات مل 17مبحث  -ساختمان ها( یبرق ساتیتأس يو اجرا یساختمان )طراح یمقررات مل 13مبحث 

          یبهداشت ساتیساختمان )تأس یمقررات مل ،1مبحث  -(یبرق

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/113409 

 ی(کارشناس امور هنر -نقشه بردار -یکارشناس شهرساز -کارتوگرافی )و معمار یشهرساز -7

 

 رشته کارتو گراف:

 GISمديريت دادهها و کاربردهاي -7مدلسازي رقومی زمین  -3مديريت زمین و سیستمهاي اطالعات زمینی -2 2و  1سیستمهاي اطالعات جغرافیايی -1

:یکارشناس شهرساز  

،،29ـ ايستايی، مقاومت مصالح، روسازي راه و آيین نامه 2(  2، 3، 7، ،، 9، 8، 18و  21ساختمان )مباحث  یمقررات مل -1  

نقشه بردار: کارشناس  

 GISـ مديريت دادهها و کاربردهاي 7ـ مدلسازي رقومی زمین   3ـ مديريت زمین و سیستمهاي اطالعات زمینی   2   2و  1ـ سیستمهاي اطالعات جغرافیايی 1

:یامور هنر کارشناس  

تحلیل آثار هنريـ نقد و 7ـ خالقیت تصويري   3ـ تاريخ هنر ايران و جهان   2ـ مبانی هنرهاي تجسمی   1  
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 ی(مددکار اجتماع -یکارشناس مطالعات اجتماع -یبصر یکارشناس سمع -یکارشناس روابط عموم -یکارشناس امور ورزشی )و ورزش یهنر ی،اجتماعیفرهنگ -8

 

ـ بیومکانیک و آسیبهاي ورزشی2رشد و يادگیري حرکتی ـ مبانی 7ـ فیزيولوژي و تغذيه ورزشی 3ـ آموزشهاي تربیتبدنی 2ـ مديريت ورزشی 1:  یکارشناس امور ورزش  

ـ آيین نگارش در روزنامه نگاري و روابط عمومی7ـ مبانی سازمان و مديريت 3ـ مبانی ارتباطات جمعی 2ـ اصول روابط عمومی 1:  یکارشناس روابط عموم  

ـ برنامه نويسی کامپیوتر2ـ کاربرد تجهیزات ديجیتال فیلمبرداري و تدوين فیلم 7م افزارهاي کاربردي ـ نر3ـ چندرسانه اي هاي آموزشی 2ـ تکنولوژي آموزشی 1:  یو بصر یکارشناس سمع  

ـ سیاست گذاري عمومی )با رويکرد ،ـ آمار کاربردي 2ـ توسعه اقتصادي 7ـ برنامه ريزي استراتژيک 3ـ اقتصاد خرد و کالن 2ـ مبانی سازمان و مديريت 1:  یکارشناس مطالعات اجتماع

ـ آشنايی با اهداف و مأموريت هاي وزارت کشور1اقتصادي(   

ـ آمار و روش تحقیق2ـ روانشناسی اجتماعی 7ـ آسیب شناسی روانی 3ـ روانشناسی رشد و شخصیت 2ـ روانشناسی عمومی 1: یاجتماع یمدد کار  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (کارشناس شبکه -ستمیگر س لیکارشناس تحل -انهیکارشناس امور سخت افزار را-اپراتور) اطالعات یفناور -9

 

ـ مدارهاي منطقی و الکترونیکی3ـ شبکه هاي کامپیوتري و امنیت شبکه 2ـ معماري کامپیوتر 1 :انهیکارشناس امور سخت افزار را  

 پايگاه داده هاـ 7ـ شبکه هاي کامپیوتري و امنیت شبکه 3مهندسی نرم افزار  -2ـ Cـ برنامه نويسی پیشرفته ++1: ستمیگر س لیکارشناس تحل

ـ معماري کامپیوتر2ـ مدارهاي منطقی و الکترونیکی 7ـ سیستم عامل 3ـ امنیت شبکه 2ـ شبکه هاي کامپیوتري 1: کارشناس شبکه  

 (ICDLهفتگانه ) يمهارت ها-3عامل  ستمیس -2 وتریکامپ یمبان-1 اپراتور:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

امور  یمتصد -نیکارگز -یزیکارشناس برنامه ر -یکارشناس امور آموزش -یکارشناس امور ادار -یآموزشکاردان امور  -یکاردان امور ادار) و توسعه یزیبرنامه ر -11

 ی(مسئول خدمات ادار -مسئول دفتر -یدفتر

:یکارشناس امور ادار -یکاردان امور ادار  

و  یو مقررات استخدام نیو مجموعه قوان یاجتماع نیتأم ،يحقوق ادار -2تيريکاربرد آن در مد آمار و-7یدولت يزيبودجه ر -3یو رفتار سازمان یمنابع انسان تيريمد-2 تيريسازمان و مد یمبان -1

یزبان تخصص -،قانون کار  

:یکارشناس امور آموزش -یامور آموزش کاردان  

و  نیمجموعه قوان-،یزبان تخصص -2آموزش یابیو ارزش یازسنجین -7(یمنابع انسان ،یرفتار سازمان ت،يري)اصول مدتيريمد يهايتئور -3و آمار قیروش تحق -2یآموزش يزيو برنامه ر تيريمد -1

مرتبط با آموزش کارکنان( نی)قوان یمقررات استخدام  

: نیکارگز  

و  نیو مجموعه قوان یاجتماع نیتأم ،يحقوق ادار 2-ينگارش و اصول مکاتبات ادار نيیآ -7یدولت تيريمد يهايتئور -3یو رفتار سازمان یمنابع انسان تيريمد -2تيريسازمان و مد یمبان -1

و قانون کار یمقررات استخدام  



 

:یامور دفتر یمتصد  

یجامعه شناس یمبان -،یروانشناس یمبان -2يزيو بودجه ر یعموم هیمال -7یمنابع انسان تيريمد-3یرفتار سازمان یمبان -2علم اقتصاد یمبان -1  

:یدفتر، مسئول خدمات ادار مسئول  

علم اقتصاد یمبان -،یجامعه شناس یمبان-2یروانشناس یمبان -7قیآمار و روش تحق -3(ی)اصول، رفتار و منابع انسان تيريمد يهايتئور -2ينگارش و اصول مکاتبات ادار نيیآ-1  

:یزیبرنامه ر کارشناس  

ـ برنامه ريزي استراتژيک2و بودجه ريزي  ـ مالیه عمومی7ـ آمار و احتمال کاربردي 3ـ اقتصاد خرد و کالن 2ـ مبانی سازمان و مديريت 1  


