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 ي ساختمانمقررات ملّ اموردفتر 
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 دفترچه ثبت نام
مهندسان،  حرفه به ورود های آزمون

  ساختمان فني كاردانهای 

 معماران تجربي حرفه ای و تعيين صالحيت 

 49ماه  بهمن
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 صفحه                                                                                      فهرست مندرجات    

                 9                                                                                            ه           مقدم -1

  9                                                                                                     تعاريف  -9
 ن                                            ورود به حرفه مهندسای هاثبت نام آزمون راهنما و دستورالعمل -3

 3                               49 بهمنای معماران تجربی مورخ  تمان و تعیین صالحیت  حرفهکاردانهای فنی ساخ

 22                                             ی استان                                               هاويژه سازمان اجرائیدستورالعمل  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كاردانهاي فني ساختمان هاي ورود به حرفه مهندسان،  آزمون نام دستورالعمل ثبت دفترچه

 03/11/1021و  92مورخ    -معماران تجربياي  حرفهن صالحيت يو تعي

 

 2 

 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

 

 مقدمه:

ون نظام مهندسي و كنترل نامه اجرائي قان ينيآ 92و11،91،96در اجراي مواد  وزارت راه وشهرسازي

به برگزاري آزمونهاي ورود به حرفه  نسبت با همکاري سازمان سنجش آموزش كشور، ساختمان

 ، عمران بخشهاي(و اجرا طراحي ،نظارت) بخشهاي مهندسان در هفت رشته مهندسي معماري

و ترافيك  نقشه برداريشهرسازي، ، يبرقتاسيسات ، يمکانيکتاسيسات (، و اجرا محاسبات ،)نظارت

، يمکانيکتاسيسات كاردانهاي فني ساختمان درشش رشته كارداني معماري، عمران، در پايه سه و 

ي معماران ا  و آزمون تعيين صالحيت حرفهسه   و نقشه برداري در پايه شهرسازي ي،برقتاسيسات 

 1021ماه  بهمن 03و 92ي پروانه اشتغال بکار در تاريخها هاي سه، دو، يك جهت تجربي در پايه

 نمايد. مي اقدامبطور هماهنگ و همزمان در سراسر كشور 

 

 تعاريف:

 روند: كار مي هاي زير با معاني مربوطه به براي اختصار هر يك از عبارت« دفترچه راهنما»ن ايدر

 آموزش كشورشركت خدمات آموزشي سازمان سنجش  «:شرکت خدمات»

 و شهرسازي استان راهاداره كل «: اداره کل»

 (حسب مورد)ساختمان استانيا كارداني سازمان نظام مهندسي  :«استانسازمان »

 1031قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه «: قانون»

 1023تا 1031ي اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از سال هاآيين نامه«: آيین نامه»
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 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

اردانهای فنی ک، ورود به حرفه مهندسان های  نام آزمون راهنما و دستورالعمل ثبت

 ای معماران تجربی )پايه سه، دو و يک(و تعیین صالحیت حرفه )پايه سه( ساختمان

 33/11/1349و  24مورخ 

 

 

داوطلب محترم خواهشمند است قبل از انجام ثبت نام، راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمائید، 

ی الزم در خصوص هاکنترل سوابق کاری و انجام بررسیاطالعات ورودی و  مسئولیت صحت کلیه 

باشد، بديهی است در صورتی که پس از قبولی در آزمون و میامكان اخذ پروانه به عهده داوطلب 

تشكیل پرونده جهت دريافت پروانه اشتغال بكار مغايرتی در اطالعات وارده در خصوص مشخصات 

کنترل سوابق کاری و امكان سنجی در خصوص اخذ پروانه اشتغال مشاهده گردد، مسؤولیت آن   فردی،

 باشد و مطابق مقررات برخورد خواهد شد.میصرفاً بر عهده داوطلب 

 

 

 راهنمای آزمون )ويژه داوطلبان(     
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 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

 تحصیلی مدرك -1

 

نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صرفاً مدارك مورد تأييد وزارت  آئين 3ماده  مطابق با

 6مطابق ماده  همچنینباشند.  علوم، تحقيقات و فناوري به منظور صدور پروانه اشتغال بکار مورد تأييد مي

كانیكی، تأسیسات برقی، عمران، تأسیسات ممعماری،  هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان رشته

 باشند.  هاي اصلي مي جزء رشتهبرداری و ترافیک نقشهشهرسازی، 

نا پيوسته، دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي  هامصوبات كميسيون هم ارزي رشتهبه  با توجه

كارشناسي در هاي اصلي، كارشناسي ارشد و دكتري فاقد مدرك  كارشناسي با عناوين متفاوت از رشته

جهت اطالع از امكان دريافت پروانه اشتغال بكار در رشته و هاي اصلي و مواردي از اين قبيل  رشته

 .مطمئن گردند نام قبل از ثبت صالحیت مورد نظر، از طريق اداره کل استان محل عضويت خود

گردد متقاضیان میبايست در زمان ثبت نام آزمون شرايط الزم را از حیث امكان صدور  تاکید می

 صورت درپروانه مطابق با آخرين ضوابط و مصوبات کمسیون هم ارزی دارا باشند بديهی است 

 داوطلبان برای را حقی گونه هیچ آزمون در قبولی و نام ثبت صرف يادشده، موارد رعايت عدم

 .بود نخواهد افراد گونه اين پاسخگويی نیز ساختمان ملّی مقررات دفتر کردو خواهدن ايجاد

 ای سابقه کارحرفه -2

ورود به  اي جهت شركت در آزمون داقل سوابق كار حرفهح :مهندسان نحوه محاسبه سنوات الزم (9-1

و به شرح جدول شماره  1349اه م بهمن 33تا  در هر مقطع از تاريخ اخذ مدرك تحصیلیحرفه مهندسان

 .ین نامه اجرائی قانون(يآ 5)مطابق ماده باشد می( 1)

نام و شركت در آزمون را  د امکان ثبتناحراز ننماي 21 بهمن 03كه سنوات الزم را تا  انيمتقاضي :مهم توجه

نام و قبولي در آزمون، قبولي  د و در صورت نداشتن شرايط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبتنندار

 مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. آنهايکن تلقي شده و با  لم  كانآنان 

ای حداقل برای آزمون ورود به حرفه مهندسان  سنوات سوابق کار حرفه
 بعد از اخذ مدرك تحصیلی) پايه سه(

 ای حداقل سوابق کار حرفه مقطع تحصیلی رديف

 سال 0 كارشناسي 1

 سال 9 ارشد كارشناسي 9
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 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

 

 

 

 

 

 

 (1جدول شمارة )

به غیر از رشته عمران )محاسبات(و مهندسان ورود به حرفهسنوات كارداني جهت آزمون 

از تاريخ اخذ مدرك كارداني تا زمان اخذ   با رشته آزمون، در صورت هم رشته بودنمعماری)طراحی(،

سال كامل يك سال و حداكثر دو سال به سنوات مهندسي اضافه خواهد شد.  1مدرك مهندسي بازاي هر

، سنوات كارداني قابل در صورت هم رشته نبودن .شود( سال به تناسب در نظر گرفته مي 1)سنوات كمتر از 

برداري قابل محاسبه  باشد به عنوان مثال سنوات كارداني رشته نقشه دسي نميمحاسبه براي آزمون مهن

 . يستبرداري ن براي آزمون عمران و سنوات كارداني رشته عمران قابل محاسبه براي آزمون نقشه

قابل نيز اي مهندسان رشته عمران)محاسبات( و معماري)طراحي(  سنوات كارداني جهت آزمون حرفه

 .يستمحاسبه ن

مهندسي داراي مدرك كارداني، جهت اطمينان از  ورود به حرفهوري است متقاضيان آزمون ضر

و شهرسازي استان محل عضويت  اداره كل راهبودن مدارك كارداني و كارشناسي خود، از طريق  رشته هم

 نام از طريق استعالم كتبي اطمينان حاصل نمايند. خود قبل از ثبت

ورود به  اي جهت شركت در آزمون داقل سوابق كار حرفهح :هاكاردان نحوه محاسبه سنوات الزم( 9-9

و به شرح  1349ماه  بهمن 33تا  در هر مقطع از تاريخ اخذ مدرك تحصیلینهاي فني ساختماناحرفه كارد

 .باشدمی( 2جدول شماره )

شركت در آزمون را  نام و د امکان ثبتناحراز ننماي 21ماه  بهمن 03كه سنوات الزم را تا  انيمتقاضي توجه:

در آزمون، آنان نام و قبولي  د و در صورت نداشتن شرايط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبتنندار

 مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. آنهايکن تلقي شده و با  لم  قبولي كان

 کاردانهای فنی ساختمان ورود به حرفهای حداقل برای آزمون  سوابق کار حرفه

 سال 1 دكترا 0



 كاردانهاي فني ساختمان هاي ورود به حرفه مهندسان،  آزمون نام دستورالعمل ثبت دفترچه

 03/11/1021و  92مورخ    -معماران تجربياي  حرفهن صالحيت يو تعي

 

 6 

 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

 پايه سه نوع مدرك تحصیلی رديف

 سال 1 مدارك فني مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1

 سال 6 ها و مؤسسات دولتي دارندگان مدرك فني مورد تأييد ساير وزارتخانه 9

 (2جدول شماره) 

( مشخص گرديده نوع مدرك تحصيلي از نظر مورد تأييد بودن 9همانگونه كه در جدول شماره ) تذکر:

ها و مؤسسات دولتي در محاسبه سنوات  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا مورد تأييد بودن ساير وزارتخانه

رك خود در فرم باشد. لذا ضروري است متقاضيان آزمون كارداني به هنگام مشخص نمودن نوع مد مؤثر مي

 نام دقت كافي نمايند.  ثبت

 سابقه کارتجربی -3

شرکت در آزمون تعیین سنوات الزم، حداقل سوابق کار جهت  هنحوه محاسبمدارك الزم و  -

 ای معماران تجربی بشرح زير می باشد: صالحیت حرفه

 دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا دارا بودن كارت معافيت دائم   -3-1

 عدم عضويت در سازمان استان و يا سازمان نظام كارداني استان   -3-2

داشتن سابقه تجربي الزم و قابل قبول و شرايط سني براي دارندگان ديپلم فني ساختمان و  -3-3

 :نقشه كشي به شرح ذيل

 و داشتن سال 11داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان  1براي متقاضيان پروانه پايه -0-0-1

 03/11/21سن تا تاريخ ال س33حداقل 

و داشتن  سال 12داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان  9براي متقاضيان پروانه پايه -0-0-9

 03/11/21سن تا تاريخ  سال 33حداقل 

و داشتن  سال7داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان   0براي متقاضيان پروانه پايه -0-0-0

 03/11/21سن تا تاريخ  سال25حداقل 

حداقل سن و سوابق کاری تجربی دارای ديپلم فنی ساختمان ونقشه کشی جهت شرکت در آزمون تعیین 

 معماران تجربی ای  حرفه صالحیت

 سابقه کاری حداقل سن پايه

 سال3 سال 91 0پايه 
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 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

 سال19 سال03 9پايه 

 سال12 سال 06 1پايه 

 (3جدول شماره )

 خواهد بود.03/11/21مالك محاسبه سن متقاضيان و سابقه كار تا تاريخ 

 داشتن سابقه تجربی الزم و قابل قبول و شرايط سنی برای ساير موارد  به  شرح ذيل: -3-9

و داشتن  سال 14داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان  1پايه براي متقاضيان پروانه -0-1-1

 03/11/21سن تا تاريخ  سال 37حداقل 

و داشتن  سال 13داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان  2پايه براي متقاضيان پروانه -0-1-9

 03/11/21سن تا تاريخ سال  31حداقل 

و داشتن  سال 1داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان  3پايه براي متقاضيان پروانه -0-1-0

 03/11/21سن تا تاريخ سال  23 حداقل

 .بودخواهد 03/11/21 تاريخ تا كار سابقه و متقاضيان سن محاسبه مالك-0-1-2

 حداقل سن و سوابق کاری تجربی  سايرين جهت شرکت در آزمون تعیین صالحیت معماران تجربی

 سابقه کاری حداقل سن پايه

 سال2 سال 96 0پايه 

 سال10 سال01 9پايه 

 سال12 سال 03 1پايه 

 (9)جدول شماره 

. 

 

كه سنوات  انيباشد. متقاضيمي 1021 ماه بهمن 03محاسبه سنوات كاري الزم  تا  :* تذکر مهم

، مجاز به ثبت نام در آن پايه احراز ننمايند 1021 ماه بهمن 03كاري الزم را جهت پايه مورد نظر تا 

قبولي در آزمون، د. در صورت نداشتن شرايط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبت نام و نباش نمي

 شود. يکن تلقي و هيچگونه اعتراضي پذيرفته نميلمكان قبولي

 اعتبار قبولی آزمونها -9
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 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

       سال از تاريخ آزمون 9حداکثر به مدت  ، كارداني و تجربيمهندسي يآزمونهااعتبار قبولي در كليه 

نسبت به اخذ پروانه اشتغال  باشد لذا ضروري است قبول شدگان در آزمون مذكور در مهلت تعيين شدهمي

 بکار مهندسي خود اقدام نمايند.

يکن لمباشند كان هقبولي آزمون كساني كه در زمان ثبت نام فاقد شرايط الزم براي دريافت پروان - تذکر

 گردد. تلقي مي

به صورت  0ها فقط در پايه  به حرفه مهندسان و  كاردانهاي فني ساختمان در كليه رشته هاي ورود آزمون

ابالغي صورت  هاي دستورالعملآئين نامه  اجرائي قانون و گردد و ارتقاء پايه طبق   تستي برگزار مي

 باشد. باز مي  همچنين كليه آزمونها به صورت جزوه .گيرد مي

گردد.   به صورت تستي برگزار مي 1و  9، 0 يهااي معماران تجربي در پايه آزمون تعيين صالحيت حرفه

 .باشد باز مي  مونها به صورت جزوههمچنين كليه آز

 صالحیت  -5

هاي مهندسي تأسيسات مکانيکي، تأسيسات برقي،  مهندسان در رشته  زمون ورود به حرفهمتقاضيان آ -1-1

مهندسي پايه سه در برداري و ترافيك پس از كسب قبولي در آزمون، پروانه اشتغال بکار  شهرسازي، نقشه

 نمايند.ميصالحيتهاي طراحي و نظارت را دريافت 

جهت اخذ پروانه معماري و متقاضيان آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته مهندسي عمران  -1-9

در به طور جداگانه بايست ميو اجرا ، طراحي محاسبات ،اشتغال بکار مهندسي در صالحيتهاي نظارت

 .مايندصالحيت ثبت نام و شركت نآزمون مربوط به آن  

 

 

های عمران و معماری در صورت دارا بودن پروانه اشتغال به کار در تذکر مهم: اخذ صالحیت اجرا برای رشته

ها مقدور خواهد بود. در ها و يا قبولی در آزمون جاری يكی از اين بخشهای طراحی و يا نظارت آن رشتهصالحیت

الذکر حداکثر به مدت چهار سال از و دارا نبودن شرايط فوق 49ماه  بهمنصورت قبولی در بخش اجرا در آزمون 

 های مذکور معتبر خواهد بود.تاريخ آزمون تا زمان احراز صالحیت

 بخشهای آزمون و شكل برگزاری آنها  -3

و  بوده ايش طراحي رشته معماري بصورت تستي چهار گزينهبه استثناي بخ هارشتهميآزمون تما -6-1

 گردد. همچنين آزمون طراحي بصورت تشريحي برگزار مي
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  باشد.ميباز  كتاببصورت  هارشتهميآزمون تما  -6-9

ا ههرشتميتما ي ورود به حرفه مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان درهاحد نصاب قبولي در آزمون  -6-0

 باشد.مي % 53و بخشهاي آن 

پايه دو   ،% 53براي پايه سه  اي معماران تجربي بولي در آزمون تعيين صالحيت حرفهحدنصاب ق  -6-1

 مي باشد. % 33و پايه يك  % 55

  

 آزمونتاريخ برگزاری و نحوه ثبت نام  -7

به  ، كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صالحيت حرفه اي معماران تجربيورود به حرفه مهندسانآزمونهاي 

و بطور همزمان در  21ماه سال  بهمن 03و 92منظور اخذ پروانه اشتغال بکار در روزهاي پنجشنبه و جمعه 

 گردد.ميبرگزار  3و  6شماره ي هاسراسر كشور به شرح جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجود نخواهد داشت.و ارفاق  جبران کسری نمره آزمونها،بديهی است در هیچ يک از تذکر مهم: 
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 به حرفه مهندسان ورود هایآزمونجدول مربوط به 

 (3جدول شماره) 

 ای معماران تجربی و تعیین صالحیت حرفه ورود به حرفه کاردانهای فنی ساختمان هایآزمونجدول 

 نام تاريخ ثبت عنوان آزمون ای آزمون حرفه

سازمان تاريخ اخذ تأيیديه از 

استان  نظام کاردانی ساختمان

 سايت از طريق وب

تاريخ تهیه پرينت کارت 

آزمون از طريق  شناسايی

 سايت وب

تاريخ 

برگزاری 

 آزمون

 کاردانهای فنی ساختمان
معماري،شهرسازي،عمران، 

 برداري مکانيك، برق،نقشه
 32/21/  92الي32/32/21 91/32/21الي 33/32/21

91/11/21 

 93/110/21الي
24/11/49 

 33/11/49 93/11/21الي 91/11/21 32/21/  92الي32/32/21 91/32/21الي 33/32/21 ها در كليه پايه معماران تجربی

 (7جدول شماره)

 

 

 عنوان آزمون رديف
تاريخ 

 نام ثبت

از تاريخ اخذ تأيیديه 

سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان از 

 طريق وب سايت

تاريخ تهیه پرينت 

کارت شناسايی 

آزمون از طريق 

 سايت وب

تاريخ 

برگزاری 

 آزمون

/37 )صبح((نظارتمعماری) 1
34/

49  
ی

ال
25/

34/
49

 

34/
34/

49
ی

ال
21 / 

34/
49 

 

25/
11/

49 
ی

ال
27/

11/
49

 

24/
11/

49
 

 معماری )اجرا( )عصر( 9

 )صبح(عمران )نظارت( 0

 عمران )اجرا()عصر( 1

 )صبح(برداری نقشه 1

 )صبح(شهرسازی 6

 )صبح(ترافیک 3

/37 )صبح و عصر(معماری )طراحی( 2
34/

49  
ی

ال
25/

34/
49

 

34/
34/

49
ی

ال
21  /

34/
49

 

25/
11/

49 
ی

ال
27/

11/
49

 

33/
11/

49
 

 )صبح(عمران )محاسبات( 2

 )صبح(یمكانیكتاسیسات  13

 )صبح(یبرقتاسیسات  11
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 :پذيرد نام در آزمون به شرح زير صورت می ثبت -7-1

 

 www.INBR.irبه آدرس  سامانه ثبت نام آزمونهانام از طريق  داوطلب الزم است نسبت به ثبت

اقدام و پس از تأييد راهنما و دستورالعمل آزمون و قبول شرايط آن، نسبت به پرداخت هزينه آزمون 

نام پرينت تهيه نمايد. فرم  از فرم ثبت ،ام ثبت ناماقدام نموده و پس از ورود به سامانه ثبت نام و انج

 باشد. نام قابل پرينت مي ، در مهلت ثبتمانههمين ساثبت نام از طريق 

بايست حداكثر تا يك هفته پس ميپرينت فرم ثبت نام به منزله تأييد نهائي ثبت نام نبوده و توجه:

، داوطلب تأييد اطالعات خود در سامانه را از طريق كد و قبل از پايان مهلت ثبت نام از ثبت نام

ن مرحله به ايتأييديه صادر شده در كنترل نمايد. "ام نمودهقبال ثبت نام  "بخشو در رهگيري 

م است جهت پيگيري به در صورت عدم تأييد اطالعات در سامانه الز .باشدميمعني تأييد نهايي 

 استان مراجعه گردد. سازمان

هاي عامل مورد نظر پرداخت هزينه آزمون به  با بانك با توجه به هماهنگي بعمل آمده نکهاي توضيح

 پذيرد. نترنتي انجام مياي صورت

عضويت در سازمان  ي ورود به حرفه مهندسان و كاردانهاي فني ساختمانهانام در آزمون جهت ثبت -3-9

 باشد.  استان ضروري مي
 

کد استان، کد رشته، کد نام، در درج شماره عضويت خود شامل  الزم است متقاضيان به هنگام ثبت -3-0

به شرح زير در فرم مربوطه دقت كافي  مرتبط و اصلی بودن رشته و شماره سريال مختص استان

نام  نمايند. در صورتي كه متقاضي حتي يکي از اجزاء شماره عضويت خود را به اشتباه در فرم ثبت

نام از طريق مراجعه به سازمان نظام  درج نمايد ضروريست جهت اصالح آن در مدت زمان ثبت

 مهندسي ساختمان استان اقدام نمايد.
 

 

 شماره عضويت نظام مهندسي:

 

 13-0-3-330916مثال: 

 
 

  -   - - 

يااصلي  كدمرتبط كد رشته كد استان

 بودن رشته

شماره سريال 

 استان شخص در

 رقم 6 رقم 1 رقم 1 رقم 9

http://www.inbr.ir/
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نام نيز دقت الزم را مبذول نمايند، در صورت  الزم است متقاضيان در تکميل ساير موارد فرم ثبت -3-1

 بايست از طريق مراجعه به سازمان نظام استان اقدام نمايند. نياز به تغييرات مي

 
به صورت مجزا صورت و اجرا طراحي ، نظارتدر صالحيتهاي  معمارينام آزمون رشته  ثبت -3-1

صالحيت  سهدر صورتيکه متقاضي هر  ي مذكورهاپذيرد، بدين معني كه متقاضيان رشته مي

همچنين الزم است نام نمايند.  سه بار در آزمون ثبتباشند، الزم است  و اجرا طراحي، نظارت

 بصورت مجزا تهيه نمايند.آزمون را سه نام و تأييديه  پرينت فرم ثبت

 

به صورت مجزا صورت  و اجرا نظارت ،نام آزمون رشته عمران در صالحيتهاي محاسبات ثبت -3-6

صالحيت  سهدر صورتيکه متقاضي هر ي مذكورهاپذيرد، بدين معني كه متقاضيان رشته مي

الزم است  همچنين نام نمايند. سه بار در آزمون ثبتباشند، الزم است و اجرا نظارت  ،محاسبات

 آزمون را بصورت مجزا تهيه نمايند. سهنام و تأييديه  پرينت فرم ثبت
 

تعيين  فني ساختمان و ، كاردانهاياطالعات شركت كنندگان آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان -3-3

گيرد  نام بر روي وب سايت قرار مي در مدت ثبت 21ماه  مرداد اي معماران تجربي صالحيت حرفه

تا در صورتي كه داوطلبان آن دوره، متقاضي آزمون آتي نيز باشند، بتوانند فقط با وارد كردن 

آزمون مورد درخواست خود را انتخاب نموده و در آن ثبت نام نمايند و مشخصات شماره عضويت

ن داوطلبان نخواهد بود. همچنين در صورت يا و ديگر نيازي به وارد كردن كليه مشخصات توسط

 نام اصالح نمايند.  نياز به اصالح اطالعات موجود، موارد را در فرم ثبت
 

و  دار سازمان استان عضويت عكسکارت از آنجا كه احراز هويت در جلسه آزمون، از طريق ارائه -3-2

 را رعايت نمايند: صورت خواهد گرفت، ضروري است داوطلبان موارد زير معتبرکارت شناسايی 

 
 در اسرع وقت نسبت به اخذ يا تمديد كارت عضويت خود اقدام نمايند. -

شناسايي آزمون از طريق  نسبت به تهيه پرينت كارت 93/11/21 الي 91/11/21از تاريخ  -          

 سايت اقدام نمايند. وب

از آنجائيکه قبولي در آزمونهاي ياد شده تنها يکي از مدارك الزم براي دريافت پروانه اشتغال به  -7-4

باشد، كليه داوطلبان موظفند قبل از انجام ثبت نام ضمن مطالعه دقيق دستورالعمل و  كار مي

ت ها) از طريق ادارا ارزي رشتهسيون هم يو كسب اطالع از آخرين مصوبات كمراهنماي ثبت نام 

در صورت عدم رعايت موارد استان( نسبت به انجام ثبت نام اقدام نمايند. بديهي است كل 

جاد اي نام و قبولی در آزمون هیچ گونه حقی را برای داوطلبان ثبت يادشده، صرف

 دفتر مقررات ملّی ساختمان نیز پاسخگويی اين گونه افراد نخواهد بود. ونخواهد کرد
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)عکس تمام رخ( را اسکن نموده  6×1يا  0×1قبل از ثبت نام يك قطعه عکس  بايست داوطلبان مي -3-13 

پيکسل را ذخيره نمايد. تصوير  933×033پيکسل و حداقل  033×133( و اندازه حداكثر jpgفرمت) و با

 داوطلب بايد واضح و مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه اثر باشد.

به ي رسيدگي به تخلفات داوطلبان آزمونهاي صدور پروانه اشتغال  به استناد دستورالعمل نحوه تذکر مهم:

دستورالعمل مذكور براي  كار مهندسي، كارداني و تجربي چنانچه مصاديق تقلب و تخلف مطابق مفاد

وابط ضمن ابطال ض جلسه ثبت تخلف تنظيم گردد، برابرمحرز شود و يا توسط عوامل اجرائي صورت داوطلبي

 .منظور خواهد شد ) بسته به مورد(نظر، محروميت از آزمونهاي آتي از يك تا ده سالنتيجه آزمون مورد 

و فني معلوم گردد كه نمرات اكتسابي و  ميهاي عل همچنين چنانچه پس از برگزاري آزمون با بررسي

طور غير متعارف مشابه و يکسان است، با  هاي داوطلبان هم رشته و در يك حوزه امتحاني به پاسخنامه

تعيين وضعيت  .ن داوطلبان مصاحبه شفاهي به عمل خواهد آمدايأييد دفتر امور مقررات ملّي ساختمان ازت

ررات ملّي قن داوطلبان بر اساس نتايج حاصل از مصاحبه مذكور بر عهده دفتر امر ماي نهائي آزمون

 باشد. ساختمان مي

  :قابل توجه معماران تجربی دارای پروانه اشتغال به کار تجربی -1

با   دارا  ،هاي گذشته شركت نموده و قبول شده اند ه در آزمونهاي تعيين صالحيت دورهمعماران تجربي ك

) بر حسب ي كتبي يا شفاهي اين دورههاونبودن شرايط مندرج در اين راهنما مي توانند صرفأ دريکي از آزم

پروانه  ،يه پروانه اشتغال به كار فعلياي باالتر از پاهشان( شركت نمايند و در صورت قبولي در پايهاي شرايط

  .اشتغال به كار تجربي در پايه باالتر براي ايشان صادر خواهد شد

از آنجائيکه موكول كردن ارسال مدارك ثبت نام آزمون شفاهي به  :توصیه به داوطلبان آزمون شفاهی

از داوطلبان تقاضا مي شودپس از  ،آخرين روزهاي مهلت ثبت نام، ممکن است باعث مشکالت اجرايي شود

استان خود در  سازمان نظام كاردانيمطالعه دقيق اين دفترچه راهنما و كسب اطالعات الزم از طريق 

در اولين فرصت براي ارسال مدارك از  ،خصوص تکميل مدارك ثبت نام و اطمينان از صحت تکميل مدارك

 طريق پست سفارشي اقدام نمايند.

 :معماران تجربی اهیچگونگی آزمون شف  -1-1

 يك نفراستان، نظام مهندسي ساختمان اي  متشکل ازيك نفر نماينده سازمان اهي توسط كميته آزمون شف

نماينده از معماران تجربي )با معرفي اداره كل  استان و يك نفر نظام كارداني ساختمان سازماننماينده 

كل استان ناظر بر جلسه و تأييد كننده مصاحبه و  استان(، از متقاضيان اخذ خواهد گرديد و نماينده اداره

 .اسامي مي باشد

 ييد اداره كل استان خواهند رسيد اعضاي كميته مصاحبه كننده با معرفي مراجع ذيربط تعيين و به تا -2-1
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 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

سواالت تخصصي مربوطه را مطرح نموده كه ميانگين نمرات  ،هريك از اعضاي كميته مصاحبه كننده -2-9

پس از تاييد نماينده اداره كل استان مشخص كننده وضعيت داوطلب خواهد بود كه در صورت  ،اعالم شده

 رتبه بندي خواهند شد. 0و9،1هاي  در پايهبر اساس شرايط داوطلب،  قبولي درآزمون شفاهي

 هايي كه داوطلب در صورت لزوم و تشخيص درآنها شركت كميته مصاحبه كننده در مورد دوره -2-0

 .ي آموزشي تعيين شده شركت نمايدها نظر خواهد داد و داوطلب بايد در دوره ،دمي نماي 

  :معماران تجربی شرايط داوطلبان شرکت در آزمون شفاهی  - 1-9

  9داشتن شرايط عمومي مندرج در بند  -2-1-1

  21ماه مرداد سال تمام تا پايان  13داشتن حداقل  -2-1-9

 صورت دستيتکميل فرم ثبت نام آزمون به  -2-1-0

 معماران تجربی: مدارك الزم برای تشكیل پرونده و شرکت در آزمون شفاهی -1-5

  .تقاضانامه تکميل شده ثبت نام كه ضميمه اين دفتر چه راهنما مي باشد -2-1-1

  .فرم تکميل شده تعهد نامه كه ضميمه اين دفترچه راهنما مي باشد  -2-1-9

كه درسال جاري گرفته شده و تمام رخ باشند، پشت  هر  0×1قطعه عکس يکسان به ابعاد  چهار  -2-1-0

ارسال  )ازتولد نوشته شده باشدشماره شناسنامه و سال  ،نام ،به ترتيب نام خانوادگي هاكدام از عکس

بايد در محل الصاق عکس در روي فرم  ،كه يك قطعه از چهار قطعه عکس ،ي فوري خودداري گردد(هاعکس

از الصاق عکس با منگنه، چسب نواري و غير آن  .چسبانده شود ،با چسب مايع فقط ،تقاضا نامه ثبت نام

 خودداري گردد. 

 تصوير صفحه اول شناسنامه داوطلب  ) و توضيحات در صورت لزوم ( -2-1-1

 فيش واريز وجه ثبت نام شركت در آزمون اخذ پروانه اشتغال به كار تجربي  -2-1-1

ن ريال به حساب كانو 333/313شركت در آزمون شفاهي مبلغ در صورت احراز شرايط جهت  -2-1-6

) اطالعات شماره حساب در پيوست بابت هزينه شركت در آزمون شفاهيكاردانهاي فني ساختمان استان، 

 درج گرديده است(  1شماره 

 تصوير مدرك ديپلم فني براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم فني ساختمان و نقشه كشي -2-1-3
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 : معماران تجربی نحوه ارسال مدارك آزمون شفاهی -1-3

در داخل پاكت ضميمه اين دفترچه  ،مدارك مورد نياز ،داوطلبان الزم است پس از تکميل فرم ثبت نام

استان به نشاني مندرج در فقط از طريق پست سفارشي به سازمان نظام كارداني  قرارداده و در مهلت مقرر

 باشد(  )حداكثر مهلت ارسال مدارك تا پايان مهلت ثبت نام ميارسال نمايند. 1پيوست شماره 

 :معماران تجربی تاريخ آزمون شفاهی -1-7

 . مراجعه نماينداستان  سازمان نظام كارداني به 93/30/21از تاريخ متقاضيان بايد 

  :معماران تجربی نحوه تنظیم فرم ثبت نام آزمون شفاهی -1-1

ن دستورالعمل، از طريق ايداوطلبان، خواهشمند است پس از مطالعه دقيقضمن آرزوي موفقيت براي كليه 

 سامانه ثبت نام آزمون نسبت به تکميل تقاضانامه اقدام نمايند.

لذا تاكيد مي گردد براي جلوگيري از هرگونه اشتباه در تکميل فرم ابتدا اطالعات الزم درنمونه فرم 

را كامل نماييد و سپس از روي فرم پيش نويس نسبت به تقاضانامه كه در همين دفترچه چاپ شده است 

 .در سامانه ثبت نام اقدام نماييد تکميل تقاضانامه اصلي

  :معماران تجربی های کتبی و شفاهی مواد آزمون -1-4

 (1023)–ين نامه اجرايي آن آي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و -

 (1029) -)تعاريف(مقرات ملي ساختمان مبحث اول -

 (1021) -مبحث دوم)نظامات اداري( -

 (1029)_ مبحث سوم )حفاظت ساختمانها در مقابل حريق -

ي متعارف از مرحله پياده كردن نقشه روي زمين تاا مرحلاه   هاساختمان در مسايل اجرايي ساخت  -

شامل: اجراي گودبرداري،اجراي فونداسيون، اجراي اسکلت فلزي و بتناي، اناواع    (اتمام ساختمان

ف و بام، عايق كاري، اجراي نازك كاري، اجراي تأسيسات مکانيکي وبرقي، محوطه ساازي و...(  سق

 و شناخت مصالح ساختماني متداول

 (1029) -مني و حفاظت كار در حين اجرا(ايمبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان )  -

 شناخت ماشين آالت ساختماني -

 هااطالعات حقوقي در زمينه بيمه، ماليات، قراردادها وقوانين شهرداري  -

 (1029)  -ساختمان( ميمبحث چهارم مقررات ملي ساختمان)الزامات عمو  -

 (1029) -هاي ساختماني( مبحث پنجم مقررات ملي ساختمان)مصالح و فراورده -
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 (1029) -بنايي( مبحث هشتم مقررات ملي ساختمان)طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح -

 (1029) -ها( مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان) طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمان -

 -مبحث چهاردهم مقاررات ملاي ساختمان)تأسيساات گرماايي، تعاوي  هاوا و تهوياه مطباوع(         -

(1021) 

 (1029) -محث پانزدهم)آسانسور ها و پلکان برقي( -

 (1029) -مبحث شانزدهم ) تاسيسات بهداشتي( -

 -هاا(  مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان)تأسيسات لوله كشي و تجهيزات گاز طبيعي ساختمان -

(1022) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بود خواهد عمل مالك ساختمان ملي مقررات مباحث شده منتشر نسخه آخرين:   تذكر
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 آزمون شفاهی معماران تجربی( -5-1موضوع بند ) فرم تقاضانامه

 كتباي د متقاضي آزمون نمشخص نماي 9-0و  1-0ي هاالف ( داوطلب بايد با توجه به شرايط مندرج در بند 

 مي باشد. شفاهييا 

 شفاهي    -9كتبي                   -1   :متقاضي آزمون

اي  د متقاضاي آزماون در چاه پاياه    نا مشاخص نماي  9ب( داوطلبان بايد با توجه به شارايط منادرج در بناد    

 د.نباشمي

 پايه آزمون:    يك                  دو                    سه

  :مانند مثال نوشته شود نام خانوادگي با حروف خوانا -1پ ( در رديف  

 .......................................................................................نام خانوادگي -1

 روف بزرگ تکميل شود  از سمت راست با ح 

 

 

 :نام متقاضي با حروف خوانا مانند مثال نوشته شود -9ت ( در رديف    

 .................................................نام - 9

 

 نام پدر متقاضي با حروف خوانا مانند مثال نوشته شود    -0ث ( در رديف 

 ..............................................................نام پدر -0
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 :محل صدور شناسنامه متقاضي با حروف خوانا مانند مثال نوشته شود -1ج ( در رديف    

 ...................................محل صدور شناسنامه -1

  :شماره شناسنامه متقاضي مانند مثال نوشته شود -1چ ( در رديف    

 ..................................شماره شناسنامه

  :كد ملي داوطلب از سمت چپ مانند مثال نوشته شود -6ح ( در رديف    

 كد ملي   - 6

  :( نوشته شودتاريخ تولد به ترتيب ) روز / ماه / سال تولد  -3خ ( در رديف  

 ........../.............../........... .تاريخ تولد -3

  :جنسيت داوطلب نوشته شود – 2د ( در رديف    

 زن                           مرد   :جنسيت – 2

   :مليت داوطلب نوشته شود – 2ذ (در رديف 

 ..................................:.مليت -2

 .داوطلب بايد وضعيت نظام وظيفه خود را مشخص نمايد – 13ر ( در رديف 

 پايان خدمت                         معاف               :وضعيت نظام وظيفه -13

 .داوطلب ميزان سواد و مدرك تحصيلي خود را مشخص نمايد – 11ز( در رديف    

 دوره راهنمايي -0دوره ابتدايي          -9خواندن ونوشتن        -1 :ميزان سواد و مدرك تحصيلي – 11

فااوق ديااپلم                                   -3هااا                   ساااير ديااپلم  -6ديااپلم فنااي                -1دوره متوسااطه        -1

 مدارك باالتر از فوق ديپلم-2

بااالتر از دياپلم ماي باشاد رشاته      داوطلباني كه مدرك تحصايلي ايشاان دياپلم فناي و      – 19ژ( در رديف 

   .تحصيلي خود را ذكرمي نمايند

 .....................................:.رشته تحصيلي براي مدارك ديپلم فني و ديپلم به باال -19
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   .نام استان محل سکونت درج گردد – 10س( در رديف 

 ........................:.نام استان محل سکونت -10

 .آدرس محل سکونت متقاضي به طور كامل درج گردد – 11يف ش ( در رد

......... ......................... پاااالك..............................كوچاااه.شاااهر....................خيابان :آدرس محااال ساااکونت -11

 ..........طبقه

 .درج گرددكد پستي ده رقمي محل سکونت از سمت چپ به سمت راست  – 11ص ( در رديف 

 كد پستي ده رقمي         -11

 .متقاضي بايد آدرس محل كار فعلي خود را درج نمايد – 16ض ( در رديف 

 :آدرس محل كار – 16

....................................................................................................................................................... 

 محل كار از سمت چپ به راست درج گردد. ميكد پستي ده رق -13ط( در رديف 

 كد پستي ده رقمي

 تلفن منزل و محل كار به همراه كد تلفن محل سکونت درج گردد   – 12ظ (  در رديف 

  :تلفن همراه                          :محل كارتلفن                                            :( تلفن منزل 12

 ( آدرس جهت انجام مکاتبات) فقط يك مورد عالمت زده شود(12

 آدرس محل سکونت                                آدرس محل كار

   .خود را بچسباند 1× 0قطعه عکس  1داوطلب بايد يك قطعه عکس از  ،ع ( در محل الصاق عکس

داوطلب بايد تاريخ تکميل فرم را نوشته و با امضا يا درج اثر انگشات سابابه دسات راسات      ،فرم غ( در پايين

 .مطالب مندرج در فرم را تاييد نماييد ،در محل امضا يا اثر انگشت ،خود

 

 



 كاردانهاي فني ساختمان هاي ورود به حرفه مهندسان،  آزمون نام دستورالعمل ثبت دفترچه

 03/11/1021و  92مورخ    -معماران تجربياي  حرفهن صالحيت يو تعي

 

 21 

 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

 

 

 

 1پیوست شماره 

 آدرس،شماره تماس،مشخصات حساب جاري سازمان نظام كارداني استان

 

 استان: سازمان نظام كارداني آدرس  -1

 

 

 استان: سازمان نظام كارداني شماره تماس  -9

 

 

 استان جهت آزمون شفاهي:سازمان نظام كارداني حساب جاري  -0

 

 شماره حساب:                                                                          بانك: 

 كد شعبه:                                  شعبه:                                                      
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 های استان لعمل اجرايی ثبت نام ويژه سازماندستورا

سازمانهاي نظام مهندسي استان بايد با توجه به دستورالعمل زير نسبت به 

 انجام امور و تاييد ثبت نام مدارك داوطلبان اقدام نمايند:

 باشد: آزمون به شرح جدول زير ميخالصه مراحل اجرايي و زمانبندي  -1
 

 موضوع تاريخ اجرا رديف

 نام آزمون شروع ثبت 33/32/21 شنبه  1

 نام آزمون پايان ثبت 91/32/21 شنبه 9

 92/32/21 شنبه  0
نام از سازمان نظام مهندسي  پايان زمان اخذ تأييديه ثبت

 سايت از طريق وب

 سايت بر روي وب ارائه كارت شناسايي آزمون 91/11/21 شنبه 1

 پايان زمان اخذ كارت شناسايي آزمون 93/11/21 شنبهسه  1

 92/11/21 شنبهچهار 6

هماهنگي موارد اصالحي استان با شركت خدمات 
آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور توسط 

)براي رفع نقص احتمالي در خصوص استانهاي  سازمان
 مواردي كه امکان پذير است(

3 
پنج شنبه 

 جمعهو 
 برگزاري آزمون 11/21/ 03 و 92

 (1جدول شماره )

 

با توجه به محدوديت زمان ثبت نام، الزم است كليه اطالعات در اسرع وقت به نحو جامع به اطالع متقاضيان  -9

 شركت در آزمون مذكور رسانده شود.

 

ندارند در محل سازمان نترنت دسترسي اي در صورت امکان، شرايط الزم جهت ثبت نام متقاضياني كه به شبکه -0

 استان )حسب مورد( فراهم گردد.
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با توجه به ضرورت درج صحيح و كامل شماره عضويت در فرم ثبت نام الکترونيکي، الزم است شماره عضويت  -1

مهندسي به طور كامل ) شامل كد استان، كد رشته، كد مرتبط يا اصلي بودن رشته و شماره سريال   نظام

 سازمان درج گردد. عضويت اعضاء مختص استان( در كارت 

 

 كارت شناسايي معتبرو  استاناز آنجا كه كنترل داوطلبان در جلسه آزمون از طريق كارت عضويت سازمان  -1

 گيرد، الزم است جهت تسريع مراحل صدور كارت اقدام الزم معمول گردد.  انجام مي

 
سازمان انجام گيرد تا در اسرع وقت نسبت به اخذ رساني به نحو مقتضي به اعضا جديد و قديم  همچنين اطالع -6

 يا تمديد كارت عضويت و اخذ پرينت كارت شناسايي آزمون، قبل از آزمون اقدام نمايند.

فني ساختمان و تعيين صالحيت ، كاردانهاي اطالعات شركت كنندگان آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان -3

گيرد تا در صورتي كه  نام بر روي وب سايت قرار مي ثبتدر مدت  21 مرداد اي معماران تجربي مورخ حرفه

آزمون مورد  ند فقط با وارد كردن شماره عضويت،داوطلبان آن دوره، متقاضي آزمون آتي نيز باشند، بتوان

 درخواست خود را انتخاب نموده و در آن ثبت نام نمايند و ديگر نيازي به وارد كردن كليه مشخصات توسط

نام اصالح  ن داوطلبان نخواهد بود. همچنين در صورت نياز به اصالح اطالعات موجود، موارد را در فرم ثبتاي

 نمايند. 

 

استانها از طريق وب سايت انجام خواهد پذيرفت. بدين   شدگان آزمون توسط سازمان نامكنترل اطالعات ثبت -2

با وارد كردن كد كاربر و كلمه عبور مربوطه به  www.inbr.irسايت ترتيب كه سازمان هر استان از طريق وب

استان  سازمانشدگان استان خود دسترسي خواهند داشت كه الزم است  نام به اطالعات ثبت  onlineصورت

نترنت بر اي شدگان در هر روز را حتي االمکان در همان روز بررسي و اصالحات الزم را از طريق نام اطالعات ثبت

 دگان استان اعمال نمايند.ش نام روي فايل ثبت

 
باشد از طريق سيستم الکترونيکي ميالزم است اطالعات ثبت نام شدگان آزمون كه ثبت نام آنها مورد تأييد  -2

آزمون استانها، توسط سازمان استان )حسب مورد( از تاريخ شروع ثبت نام و دريافت كد كاربر و كلمه عبور 

ه در سامانه ثبت نام، پس از تأييد ثبت نام متقاضي توسط سازمان برابر برنامه ريزي انجام شد .تأييد گردد

، تأييديه ثبت نام در سامانه ثبت نام توسط متقاضي قابل رؤيت و پيگيري است و به منزله تاييد نهايي استان

هفته از  باشد و با توجه به اطالع رساني انجام شده به متقاضيان، چنانچه ظرف مدت حداكثر يكميثبت نام 

لذا  .نمايدميمراجعه  استانواند تأييديه را بر روي سايت رؤيت نمايد به سازمان تاريخ ثبت نام، متقاضي نت

داوطلباني كه ثبت نام آنها  مياسا .ضروري است اطالعات ثبت نام شدگان در اسرع وقت بررسي و تأييد گردد

تأييد نگرديده باشد، به منزله عدم تأييد ثبت نام  92/32/21در سيستم الکترونيکي آزمون تا پايان تاريخ 

تأييد شدگان  ميصرفاً شامل اسا زشي سازمان سنجشباشد و ليست تحويلي به شركت خدمات آموميداوطلب 

 در سيستم الکترونيکي آزمون خواهد بود.

 

بود، لذا الزم است دقت استانها  خواهد   نام داوطلبان با سازمان از آنجا كه مسؤليت تأييد يا عدم تأييد ثبت -13

ن كار صورت پذيرد، بديهي است با توجه به مسائل پيش آمده در سالهاي اخير چنانچه اي كافي در انجام

راد بوده و واجد صالحيت ثبت نام نباشند و تاييد گردند كليه تبعات آن بر اي داوطلبان داراي مينامدارك ثبت

 بود.سازمان خواهد و رئيس عهده هيأت مديره آن 
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هاي انجام شده و هماهنگي با سازمان سنجش و همچنين جلوگيري از تضييع حقوق به لحاظ برنامه ريزي -11

ي الزم جهت تأمين نيروي انساني و امکانات الزم در خصوص كنترل و هاداوطلبان، ضروري است پيش بيني

طالعات و اصالحات مربوطه به ، انجام شود تا  تأييد ااستاناصالح اطالعات ثبت نام شدگان توسط سازمان 

 دقت و روزانه بر روي فايل ثبت نام شدگان اعمال گردد.

 

 باشد: استان )حسب مورد( بررسي و اصالح گردد به شرح زير ميمواردي كه الزم است توسط سازمان  -19

شدگان با ساير مشخصات فردي داوطلب و در صورت لزوم، اصالح  نام الف( مطابقت شماره عضويت ثبت

 صات فردي داوطلب و يا شماره عضويت آنانمشخ

 شدگان  ب( حذف اطالعات واهي از فايل ثبت نام  

اند )عضو سازمان  استفاده نموده استانهاي عضويت غير واقعي سازمان  افرادي كه از شماره ميج( حذف اسا

 باشند( نمي

حصول اطمينان كامل از صحت نام كننده تمايل به تغيير آن دارد )در صورت  د( اصالح مواردي كه ثبت

 اطالعات متقاضي( و همچنين تغيير محل آزمون با درخواست كتبي متقاضي

 در صورتي كه پس از كنترل تاريخهاي اخذ مداركذ مدارك تحصيلي درفايل ارسالي كنترل تاريخهاي اخه(  

نوات داوطلب جهت سالزم است  مشاهده شود، مينا مغايرتي بين مندرجات مدرك و اطالعات ثبتتحصيلي، 

بررسي شود و در صورت عدم احراز شرايط الزم از فايل  21ماه  بهمن 03درخواستي تا شرکت در آزمون 

 شدگان حذف شود. نام ثبت

 و( كنترل مدارك تحصيلي ومطابقت با آزمون مورد درخواست.

 

استان مربوطه اعمال نام شدگان  های استان بر روی فايل ثبت از آنجا که کلیه تغییرات توسط سازمان

نام شدگان عضو  شود لذا مسؤلیت هرگونه حذف، تغییر و عدم اصالح يا عدم تأيید اطالعات ثبت می

هر استان با هیأت مديره سازمان استان  خواهد بود. لذا الزم است دقت کافی در انجام موارد فوق 

 معمول گردد.
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 اعتراضات:انتشار نتايج و نحوه بررسی 

روف داشته تا آزمونها با همکاري سازمان سنجش و صوزارت راه و شهرسازي تمام تالش خود را م

دانشگاهاي معتبر كشور و افراد حقيقي و حقوقي با تجربه و شاغل در حرفه مهندسي ساختمان و آشنا به  

 توجه به نکات زير ضروري است: مقررات ملي ساختمان با استانداردهاي مورد نياز برگزار شود. در اين زمينه

خبره هاي ورود به حرفه در كميته هاي تخصصي هررشته متشکل از هاي آزمون الف( سئواالت كليه رشته

اي و از دانشگاههاي معتبر و مطرح كشور و با مشاركت گروههاي  ترين و برجسته ترين اساتيد علمي و حرفه

هاي الزم بر روي آنها  تدوين ميگردد و چندين بار كنترلطراحي و ، هاي نظام مهندسي  تخصصي سازمان 

 انجام ميشود.

فرصت اظهار نظر در  ،لبينطآزمونها و به جهت شفاف سازي و احترام به حقوق داو ب( پس از برگزاري

اند نظرات خويش را  خصوص كليه سئواالت فراهم ميگردد و خوشبختانه در اين چند ساله  همگان توانسته

ابراز نمايند و اين از افتخارات دفتر مقررات ملي ساختمان  احتمالييفيت سئواالت و ايرادات در خصوص  ك

. صورت پذيردگذاشته است تا ارزيابي آن با دقت بيشتري بعموم رض عاست كه همه كارهاي خود را در م

يته هاي مكهنوز نتايج منتشر نشده،  با وجوديکهپس از جمع آوري نظرات مربوط به كيفيت سئواالت و 

تخصصي هر رشته با دقت در خصوص اظهار نظرهاي واصله بررسي هاي الزم را معمول و اعالم نظر 

اي  اي و يا چند گزينه كنند. دراين مرحله چنانچه اين كميته نظراتي در خصوص حذف و يا دو گزينه مي

ه تجديد نظر مستقيما داوطلبين و بدون ارجاع به كميتداشته باشند به جهت مساعدت با كردن سواالت 

از طرف جهت اعمال در پاسخنامه به سازمان سنجش ابالغ ميشود لکن چنانچه در خصوص سئواالتي كه 

كميته تخصصي ايرادات واصله را نپذيرفته باشد، ايرادات و  ،مورد ايراد واقع هستند شركت كنندگان

ميشود تا در آنجا مجددا بررسي شود.  الهحهاي تجديد نظر و نهايي هر رشته ا اعتراضات واصله به كميته

ير بوده و عينا جهت اقدام به سازمان سنجش جهت يها نهايي و غير قابل تغ بديهي است راي اين كميته

 ها ابالغ خواهد شد. اعمال در پاسخنامه
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 اي و علمي كشور و مشهور در رشته مربوطه كميته هاي تجديد نظر نيز مركب از برجسته ترين اساتيد حرفه

 راء آنان غير قابل اعتراض مجدد توسط داوطلبين خواهد بود.آهستند و 

ها و  پاسخنامه تصحيحان سنجش آموزش كشور نسبت به مج( پس از ان و با توجه به كليد تهيه شده، ساز

در اين مرحله نيز داوطلبان حق دارند به نحوه تصحيح  .انتشار نتايج اقدام الزم را معمول خواهد داشت

ها و موارد مشابه اعتراض كنند. اين اعتراضات همگي در سازمان سنجش   پاسخنامه و يا شمارش پاسخ

 هاي داوطلبان اعمال خواهد شد.  نتايج آن بروي پاسخنامهدر صورت هر گونه تغيير، شود و  رسيدگي مي

هاي اي ممکن است سليقه ها و يا راه  زمونهاي حرفهآد( داوطلبان عزيز بايد توجه داشته باشند كه در همه 

حل مسئله گوناگون باشد. اما در آزمونهاي ورود به حرفه كه توسط وزارت راه و شهرسازي اخذ ميشود 

هاي حل  ست و نظرات و روشها و قوانين موجود باالدستي ا مالك اصلي مقررات ملي ساختمان و آيين نامه

 در ساير كتب اساتيد خارجي و يا داخلي لزوما مورد توجه نخواهد بود. مسائل مهندسي تاليف و چاپ شده
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