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 ٢

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

  

  :مقدمه

ون نظام مهندسی و کنترل نامه اجرائی قان ینیآ 28و11،21،26در اجراي مواد  وزارت راه وشهرسازي
به برگزاري آزمونهاي ورود به حرفه  نسبت با همکاري سازمان سنجش آموزش کشور، ساختمان

 ، عمران بخشهاي)و اجرا طراحی ،نظارت( بخشهاي مهندسان در هفت رشته مهندسی معماري
و ترافیک  نقشه برداريشهرسازي، ، یبرقتاسیسات ، یمکانیکتاسیسات ، )و اجرا محاسبات ،نظارت(

، یمکانیکتاسیسات شش رشته کاردانی معماري، عمران،  کاردانهاي فنی ساختمان دردر پایه سه و 
ي معماران ا  و آزمون تعیین صالحیت حرفهسه   و نقشه برداري در پایه شهرسازي ی،برقتاسیسات 

بطور  1394ماه  مرداد 2و 1ي پروانه اشتغال بکار در تاریخها هاي سه، دو، یک جهت تجربی در پایه
  .نماید می اقدامهماهنگ و همزمان در سراسر کشور 

  

  :تعاریف

  :روند کار می هاي زیر با معانی مربوطه به براي اختصار هر یک از عبارت» دفترچه راهنما«ن ایدر

  سازمان سنجش آموزش کشور: »سازمان سنجش«

  شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش  :»شرکت خدمات«

  و شهرسازي استان راهاداره کل : »اداره کل«

  )حسب مورد(ساختمان استانیا کاردانی سازمان نظام مهندسی  :»سازمان استان«

  1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه : »قانون«

  1390تا 1375ي اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از سال هانامه آیین: »آیین نامه«
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 ٣

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

اردانهاي فنی ک، ورود به حرفه مهندسان هاي  نام آزمون راهنما و دستورالعمل ثبت
  )پایه سه، دو و یک(اي معماران تجربی و تعیین صالحیت حرفه )پایه سه( ساختمان

  2/05/1394و  1مورخ 

  

  

داوطلب محترم خواهشمند است قبل از انجام ثبت نام، راهنماي آزمون را به دقت مطالعه نمائید، 
خصوص امکان ي الزم درهاکنترل سوابق کاري و انجام بررسیاطالعات ورودي و  مسئولیت صحت کلیه 

باشد، بدیهی است در صورتی که پس از قبولی در آزمون و تشکیل میاخذ پروانه به عهده داوطلب 
  خصوص مشخصات فردي،کار مغایرتی در اطالعات وارده درپرونده جهت دریافت پروانه اشتغال ب

خصوص اخذ پروانه اشتغال مشاهده گردد، مسؤولیت آن صرفاً سوابق کاري و امکان سنجی درکنترل 
  .باشد و مطابق مقررات برخورد خواهد شدمیبر عهده داوطلب 

  

  

  )     ویژه داوطلبان(راهنماي آزمون 
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 ٤

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

 مدرك تحصیلی -1

  
نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً مدارك مورد تأیید وزارت  آئین 7توجه به ماده با 

لذا دارندگان سایر . باشند علوم، تحقیقات و فناوري به منظور صدور پروانه اشتغال بکار مورد تأیید می
امکان شرکت در آزمون را نداشته و شرکت در آزمون و قبولی در آن  از جمله معادل و مانند آن مدارك

  . جاد نخواهد کردای حقی براي داوطلب جهت اخذ پروانه

عمران، معماري،  هاي قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته 6مطابق ماده  :هاي اصلی رشته
. باشند هاي اصلی می جزء رشته برداري و ترافیک نقشهکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازي، تأسیسات م

شرکت  ها سایر رشتهاي  توانند در آزمون حرفه ها نمی ن رشتهای دارندگان مدرك تحصیلی هریک از
  . نمایند

اشتن مدرك بدون د(ها  ن رشتهای هریک از  يهمچنین دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتر
 قانون 7براي شرکت در آزمون آن رشته در صورت تأیید کمیسیون ماده ) کارشناسی در آن رشته

توانند در حدود صالحیت تعیین شده توسط کمیسیون مذکور پروانه اشتغال بکار می) کمیسیون هم ارزي(
  . دریافت نمایند

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان متقاضیانی که عنوان رشته  7با توجه به ماده  :ي مرتبطهارشته
قانون  7در صورت تأیید کمیسیون ماده فقط .. )..آب و -عمرانمانند (هاي اصلی نباشد  آنها مطابق با رشته

غال بکار توانند در حدود صالحیت تعیین شده توسط کمیسیون مذکور پروانه اشت می) ارزي کمیسیون هم(
  .دریافت نمایند

دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی غیر مرتبط با  هاهمچنین مطابق مصوبات کمیسیون هم ارزي رشته
توانند پروانه اشتغال بکار مهندسی میي مذکور، با داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط نهارشته

توانند مینعمران و کارشناسی ارشد  معدن ي کارشناسیهادریافت نمایند، مانند مدارك تحصیلی رشته
  .)اخذ نمایند عمرانپروانه اشتغال بکار 

تغال با توجه به مراتب فوق ضروري است کلیه متقاضیان جهت اطالع از امکان دریافت پروانه اش
 نام قبل از ثبت نظر، از طریق اداره کل استان محل عضویت خودبکار در رشته و صالحیت مورد

  .مطمئن گردند
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 ٥

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

  اي سابقه کارحرفه -2

ورود به  اي جهت شرکت در آزمون داقل سوابق کار حرفهح :مهندسان نحوه محاسبه سنوات الزم )1- 2
و به شرح جدول شماره  1394اه مرداد م 2تا  در هر مقطع از تاریخ اخذ مدرك تحصیلیحرفه مهندسان

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

نام و شرکت در آزمون را  د امکان ثبتناحراز ننمای 94مرداد  2که سنوات الزم را تا  انیمتقاضی :مهم توجه
نام و قبولی در آزمون، قبولی  د و در صورت نداشتن شرایط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبتنندار

 .شد مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد آنهایکن تلقی شده و با  لم  کانآنان 

  

  

  

  

  

  

  )1(جدول شمارة 

و  )محاسبات(به غیر از رشته عمران  مهندسان ورود به حرفهسنوات کاردانی جهت آزمون 
از تاریخ اخذ مدرك کاردانی تا زمان اخذ   با رشته آزمون، در صورت هم رشته بودن ،)طراحی(معماري

. سال کامل یک سال و حداکثر دو سال به سنوات مهندسی اضافه خواهد شد 5مدرك مهندسی بازاي هر
، سنوات کاردانی قابل در صورت هم رشته نبودن .)شود رفته میسال به تناسب در نظر گ 5سنوات کمتر از (

برداري قابل محاسبه  باشد به عنوان مثال سنوات کاردانی رشته نقشه محاسبه براي آزمون مهندسی نمی
  . یستبرداري ن براي آزمون عمران و سنوات کاردانی رشته عمران قابل محاسبه براي آزمون نقشه

قابل نیز ) طراحی(و معماري) محاسبات(اي مهندسان رشته عمران حرفه سنوات کاردانی جهت آزمون
  .یستمحاسبه ن

 رشته مهندسی داراي مدرك کاردانی، جهت اطمینان از هم ورود به حرفهضروري است متقاضیان آزمون 
و شهرسازي استان محل عضویت خود قبل  اداره کل راهبودن مدارك کاردانی و کارشناسی خود، از طریق  

  .نام از طریق استعالم کتبی اطمینان حاصل نمایند از ثبت

اي حداقل براي آزمون ورود به حرفه مهندسان  سنوات سوابق کار حرفه
 بعد از اخذ مدرك تحصیلی)پایه سه( 

 اي حداقل سوابق کار حرفه مقطع تحصیلی ردیف

 سال 3 کارشناسی  1

 سال 2 ارشد کارشناسی 2

 سال 1 دکترا 3
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 ٦

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

ورود به  اي جهت شرکت در آزمون داقل سوابق کار حرفهح :هاکاردان نحوه محاسبه سنوات الزم) 2- 2
و به شرح  1394ماه مرداد  2تا  در هر مقطع از تاریخ اخذ مدرك تحصیلی نهاي فنی ساختماناحرفه کارد

  .باشدمی) 2(جدول شماره 

نام و شرکت در آزمون را  د امکان ثبتناحراز ننمای 94ماه مرداد  2که سنوات الزم را تا  انیمتقاضی :توجه
در آزمون، آنان نام و قبولی  د و در صورت نداشتن شرایط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبتنندار

  .مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد آنهایکن تلقی شده و با  لم  قبولی کان

 کاردانهاي فنی ساختمان ورود به حرفهاي حداقل براي آزمون  سوابق کار حرفه

 پایه سه نوع مدرك تحصیلی ردیف

 سال 5 مدارك فنی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 1

 سال 6 ها و مؤسسات دولتی مدرك فنی مورد تأیید سایر وزارتخانهدارندگان  2

  )2( جدول شماره

مشخص گردیده نوع مدرك تحصیلی از نظر مورد تأیید بودن ) 2(همانگونه که در جدول شماره  :تذکر
ها و مؤسسات دولتی در محاسبه سنوات  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا مورد تأیید بودن سایر وزارتخانه

رك خود در فرم لذا ضروري است متقاضیان آزمون کاردانی به هنگام مشخص نمودن نوع مد. باشد مؤثر می
  . نام دقت کافی نمایند ثبت

 سابقه کارتجربی -3

شرکت در آزمون تعیین سنوات الزم، حداقل سوابق کار جهت  هنحوه محاسبمدارك الزم و  -
  :اي معماران تجربی بشرح زیر می باشد صالحیت حرفه

  دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا دارا بودن کارت معافیت دائم   -3-1
  عدم عضویت در سازمان استان و یا سازمان نظام کاردانی استان   - 3-2
داشتن سابقه تجربی الزم و قابل قبول و شرایط سنی براي دارندگان دیپلم فنی ساختمان و  -3-3

  :نقشه کشی به شرح ذیل
 و داشتن سال 18داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان  1براي متقاضیان پروانه پایه -3-1- 3

  02/05/94سن تا تاریخ ال س36حداقل 
و داشتن  سال 12داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان  2براي متقاضیان پروانه پایه -3-2- 3

  02/05/94سن تا تاریخ  سال 30حداقل 
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 ٧
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و داشتن  سال7داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان   3براي متقاضیان پروانه پایه -3-3- 3
  02/05/94سن تا تاریخ  سال25حداقل 

کشی جهت شرکت در آزمون تعیین  ی داراي دیپلم فنی ساختمان و نقشهحداقل سن و سوابق کاري تجرب
  معماران تجربی اي  حرفه صالحیت

  سابقه کاري  حداقل سن  پایه

  سال7  سال 25  3پایه 

  سال12  سال30  2پایه 

  سال18  سال 36  1پایه 

  )3(جدول شماره 
  .خواهد بود02/05/94مالك محاسبه سن متقاضیان و سابقه کار تا تاریخ 

  :داشتن سابقه تجربی الزم و قابل قبول و شرایط سنی براي سایر موارد  به  شرح ذیل - 4- 3
و داشتن  سال 19داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان  1پایه براي متقاضیان پروانه -4-1- 3

  02/05/94سن تا تاریخ  سال 37حداقل 
و داشتن  سال 13داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان  2پایه براي متقاضیان پروانه -4-2- 3

  02/05/94سن تا تاریخ سال  31حداقل 
و داشتن  سال 8داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان  3پایه براي متقاضیان پروانه -4-3- 3

  02/05/94سن تا تاریخ سال  26 حداقل
  .بودخواهد 02/05/94 تاریخ تا کار سابقه و متقاضیان سن محاسبه مالك-4-9- 3

  حداقل سن و سوابق کاري تجربی  سایرین جهت شرکت در آزمون تعیین صالحیت معماران تجربی

  سابقه کاري  حداقل سن  پایه

  سال8  سال 26  3پایه 

  سال13  سال31  2پایه 

  سال19  سال 37  1پایه 

  )4(جدول شماره 
.  
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 ٨

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

  
که سنوات کاري  انیمتقاضی. باشدمی 1394 ماه مرداد 2محاسبه سنوات کاري الزم  تا  :تذکر مهم* 

، مجاز به ثبت نام در آن پایه احراز ننمایند 1394 ماه مرداد 2الزم را جهت پایه مورد نظر تا 
قبولی در آزمون، در صورت نداشتن شرایط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبت نام و . دنباش نمی

  .شود یکن تلقی و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نمیلمکان قبولی

  اعتبار قبولی آزمونها -4

       سال از تاریخ آزمون 4حداکثر به مدت  ، کاردانی و تجربیمهندسی يآزمونهااعتبار قبولی در کلیه 
نسبت به اخذ پروانه اشتغال  باشد لذا ضروري است قبول شدگان در آزمون مذکور در مهلت تعیین شدهمی

  .بکار مهندسی خود اقدام نمایند

یکن لمباشند کان هنام فاقد شرایط الزم براي دریافت پروان بولی آزمون کسانی که در زمان ثبتق -  تذکر
  .گردد تلقی می

به صورت  3ها فقط در پایه  به حرفه مهندسان و  کاردانهاي فنی ساختمان در کلیه رشته هاي ورود آزمون
 .گیرد ابالغی صورت می هاي دستورالعملاجرائی قانون و  نامه آئینگردد و ارتقاء پایه طبق   تستی برگزار می

  .باشد باز می  همچنین کلیه آزمونها به صورت جزوه

. گردد  به صورت تستی برگزار می 1و  2، 3 يهااي معماران تجربی در پایه آزمون تعیین صالحیت حرفه
  .باشد باز می  مونها به صورت جزوههمچنین کلیه آز

  صالحیت  -5

هاي مهندسی تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی،  مهندسان در رشته  زمون ورود به حرفهمتقاضیان آ -1- 5
مهندسی پایه سه در برداري و ترافیک پس از کسب قبولی در آزمون، پروانه اشتغال بکار  شهرسازي، نقشه

  .نمایندمیصالحیتهاي طراحی و نظارت را دریافت 

جهت اخذ پروانه معماري و متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته مهندسی عمران  -2- 5
در به طور جداگانه بایست میو اجرا ، طراحی محاسبات ،اشتغال بکار مهندسی در صالحیتهاي نظارت

  .مایندصالحیت ثبت نام و شرکت نآزمون مربوط به آن  
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 ٩

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

هاي عمران و معماري در صورت دارا بودن پروانه اشتغال به کار در اخذ صالحیت اجرا براي رشته: تذکر مهم
در . ها مقدور خواهد بودها و یا قبولی در آزمون جاري یکی از این بخشهاي طراحی و یا نظارت آن رشتهصالحیت

الذکر حداکثر به مدت چهار سال از و دارا نبودن شرایط فوق 94ماه مرداد آزمون  صورت قبولی در بخش اجرا در
  .هاي مذکور معتبر خواهد بودتاریخ آزمون تا زمان احراز صالحیت

قبول شده ، 90آذر(آزمونهاي معماري داراي اعتبار سالهاي قبل  ی ازئها بخش متقاضیانی که در -3-1- 5
 و 94 مردادباشند، قبولی آنها در بخشهاي مختلف آزمونهاي مذکور معادل قبولی بخشهاي زیر در آزمون 

  .باشدمی 5جدول شماره مطابق با 

بخش معادل در آزمون 
 94ماه  مرداد

 ي قبلها آزمونهاي داراي اعتبار دوره

 90آذر )تستی(عمومی

 90آذر )تستی(تخصصی

ساختمان جزئیات اجرائی 
 )تستی(

 90آذر

  )5(جدول شمارة 

  بخشهاي آزمون و شکل برگزاري آنها  - 6

و  بوده ايبه استثناي بخش طراحی رشته معماري بصورت تستی چهار گزینه هارشتهمیآزمون تما -1- 6
  .گردد همچنین آزمون طراحی بصورت تشریحی برگزار می

   .باشدمیباز  کتاببصورت  هارشته میآزمون تما  -2- 6

ا ههرشتمیتما ي ورود به حرفه مهندسان و کاردانهاي فنی ساختمان درهاحد نصاب قبولی در آزمون  -3- 6
  .باشدمی %50و بخشهاي آن 

پایه دو   ،%50براي پایه سه  اي معماران تجربی بولی در آزمون تعیین صالحیت حرفهحدنصاب ق  -4- 6
  .می باشد %60و پایه یک  55%

با توجه به تغییرات حاصله در نحوه برگزاري آزمونهاي رشته معماري حد نصاب قبولی در  - 5- 6
  :باشد ن دوره بشرح زیر میای آزمون نظارت رشته معماري در
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 ١٠

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

کنند همچنین کسانی که در  شرکت می نظارت حد نصاب قبولی براي کسانی که در آزمون 5-1- 6
زئیات اجرایی ساختمان سالهاي ي تستی عمومی، تخصصی و جهابخشهیچ یک از آزمونهاي 

 .باشد می %50اند  موفقیت نداشتهقبل 

ره قبولی داراي اعتبار تنها در یکی از بخشهاي که داراي نمحد نصاب قبولی براي داوطلبانی  5-2- 6
 .باشد می %5/37یات اجرائی ساختمان باشند اعم از عمومی، تخصصی و جزئتستی قبل  

بخشهاي  داراي نمره قبولی داراي اعتبار در دو مورد ازحد نصاب قبولی براي داوطلبانی که  5-3- 6
 %25، تخصصی و جزئیات اجرائی ساختمان باشند، معادل میاعم از عمو تستی قبل بشرح 

 .باشد می

 .باشد می %50) طراحی(حدنصاب قبولی براي داوطلبان رشته معماري  5-4- 6

 

  

  تاریخ برگزاري و نحوه ثبت نام آزمون - 7

به  ، کاردانهاي فنی ساختمان و تعیین صالحیت حرفه اي معماران تجربیورود به حرفه مهندسانآزمونهاي 
و بطور همزمان در  94ماه سال مرداد  2و 1منظور اخذ پروانه اشتغال بکار در روزهاي پنجشنبه و جمعه 

  .گرددمیبرگزار  7و  6شماره ي هاسراسر کشور به شرح جدول

  

  

  

  

  

  

  

  .وجود نخواهد داشتو ارفاق  جبران کسري نمره آزمونها،بدیهی است در هیچ یک از : تذکر مهم
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 ١١

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

  

  به حرفه مهندسان ورود هايآزمونجدول مربوط به 

  )6( جدول شماره

  اي معماران تجربی و تعیین صالحیت حرفه ورود به حرفه کاردانهاي فنی ساختمان هايآزمونجدول 

 نام تاریخ ثبت عنوان آزمون اي آزمون حرفه

سازمان تاریخ اخذ تأییدیه از 
استان  نظام کاردانی ساختمان

 سایت از طریق وب

تاریخ تهیه پرینت کارت 
آزمون از طریق  شناسایی

 سایت وب

تاریخ 
برگزاري 

 آزمون

 کاردانهاي فنی ساختمان
معماري،شهرسازي،عمران، 

 برداري مکانیک، برق،نقشه
 01/05/94 31/04/94الی 29/04/94 08/01/94الی 16/12/94 28/12/94الی 09/12/93

 02/05/94 31/04/94الی 29/04/94 08/01/94الی 16/12/93 28/12/94الی 09/12/93  ها در کلیه پایه  معماران تجربی

  )7(شمارهجدول 

  

 عنوان آزمون ردیف
تاریخ 

 نام ثبت

از تاریخ اخذ تأییدیه 
سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان از طریق 

 وب سایت

پرینت کارت تاریخ تهیه 
آزمون از   شناسایی
 سایت طریق وب

تاریخ 
برگزاري 

 آزمون

/09/12 )صبح()نظارت(معماري 1
93  

الی
28/12/

93 

16/12/
93

الی
08 / 01/

94  

29/04/
94 

الی
31/04/

94 

01/
05/

  )عصر) (اجرا(معماري   2 94

  )صبح()نظارت(عمران   3

  )عصر)(اجرا(عمران   4

 )صبح(برداري نقشه 5

 )صبح(شهرسازي 6

 )صبح(ترافیک 7

/09/12 )صبح و عصر()طراحی(معماري  8
93  

الی
28/12/

93 

16/12/
93

الی
08  /01/

94 

29/04/
94 

الی
31/04/

94 

02/
05/

  )صبح()محاسبات(عمران   9 94

 )صبح(مکانیکتاسیسات  10

 )صبح(برقتاسیسات  11
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 ١٢

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

  

  

 :پذیرد نام در آزمون به شرح زیر صورت می ثبت -1- 7

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

آزمون اقدام و پس از تأیید راهنما و دستورالعمل آزمون و قبول شرایط آن، نسبت به پرداخت هزینه 
فرم . نام پرینت تهیه نماید از فرم ثبت ،اقدام نموده و پس از ورود به سامانه ثبت نام و انجام ثبت نام

  .باشد نام قابل پرینت می ، در مهلت ثبتمانههمین ساثبت نام از طریق 

از  بایست حداکثر تا یک هفته پسمینام نبوده و  نام به منزله تأیید نهائی ثبت پرینت فرم ثبت:توجه
، داوطلب تأیید اطالعات خود در سامانه را از طریق کد رهگیري نام و قبل از پایان مهلت ثبت نام ثبت

ن مرحله به معنی تأیید ایتأییدیه صادر شده در .کنترل نماید "نام کرده ام قبال ثبت "بخشو در 
استان  به سازمانم است جهت پیگیري در صورت عدم تأیید اطالعات در سامانه الز .باشدمینهایی 

  .مراجعه گردد

هاي عامل مورد نظر پرداخت هزینه آزمون به  با بانک با توجه به هماهنگی بعمل آمده نکهای توضیح
  .پذیرد نترنتی انجام میای صورت

عضویت در سازمان  ي ورود به حرفه مهندسان و کاردانهاي فنی ساختمانهانام در آزمون جهت ثبت -2- 7
 . باشد استان ضروري می

  

کد استان، کد رشته، کد نام، در درج شماره عضویت خود شامل  الزم است متقاضیان به هنگام ثبت -3- 7
به شرح زیر در فرم مربوطه دقت کافی  مرتبط و اصلی بودن رشته و شماره سریال مختص استان

 نام در صورتی که متقاضی حتی یکی از اجزاء شماره عضویت خود را به اشتباه در فرم ثبت. نمایند
نام از طریق مراجعه به سازمان نظام  درج نماید ضروریست جهت اصالح آن در مدت زمان ثبت

 .مهندسی ساختمان استان اقدام نماید
 

  

  :شماره عضویت نظام مهندسی

  

  10-3- 0-03256: مثال

 
  

  -   - - 

یااصلی  کدمرتبط کد رشته کد استان
 بودن رشته

شماره سریال 
 استان شخص در

 رقم 6 رقم 1 رقم 1 رقم 2
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 ١٣

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

صورت نیاز در نام نیز دقت الزم را مبذول نمایند، الزم است متقاضیان در تکمیل سایر موارد فرم ثبت -4- 7
 .بایست از طریق مراجعه به سازمان نظام استان اقدام نمایند به تغییرات می

 
به صورت مجزا صورت و اجرا طراحی ، نظارتدر صالحیتهاي  معمارينام آزمون رشته  ثبت -5- 7

صالحیت  سهدر صورتیکه متقاضی هر  ي مذکورهاپذیرد، بدین معنی که متقاضیان رشته می
همچنین الزم است . نام نمایند سه بار در آزمون ثبتباشند، الزم است  و اجرا طراحی، نظارت

 .ورت مجزا تهیه نمایندآزمون را بصسه نام و تأییدیه  پرینت فرم ثبت

  
به صورت مجزا صورت  و اجرا نظارت ،نام آزمون رشته عمران در صالحیتهاي محاسبات ثبت -6- 7

صالحیت  سهدر صورتیکه متقاضی هر ي مذکورهاپذیرد، بدین معنی که متقاضیان رشته می
همچنین الزم است  .نام نمایند سه بار در آزمون ثبتباشند، الزم است و اجرا نظارت  ،محاسبات

 .آزمون را بصورت مجزا تهیه نمایند سهنام و تأییدیه  پرینت فرم ثبت
  

تعیین  فنی ساختمان و ، کاردانهاياطالعات شرکت کنندگان آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان -7- 7
گیرد تا  نام بر روي وب سایت قرار می در مدت ثبت 93ماه  آبان اي معماران تجربی صالحیت حرفه

شماره در صورتی که داوطلبان آن دوره، متقاضی آزمون آتی نیز باشند، بتوانند فقط با وارد کردن 
آزمون مورد درخواست خود را انتخاب نموده و در آن ثبت نام نمایند و  و مشخصات عضویت

همچنین در صورت . ن داوطلبان نخواهد بودای دیگر نیازي به وارد کردن کلیه مشخصات توسط
  . نام اصالح نمایند نیاز به اصالح اطالعات موجود، موارد را در فرم ثبت

 

و  دار سازمان استان عضویت عکسکارت  از آنجا که احراز هویت در جلسه آزمون، از طریق ارائه -8- 7
 :زیر را رعایت نمایندصورت خواهد گرفت، ضروري است داوطلبان موارد  معتبرکارت شناسایی 

 
 .در اسرع وقت نسبت به اخذ یا تمدید کارت عضویت خود اقدام نمایند -

شناسایی آزمون از طریق  نسبت به تهیه پرینت کارت  31/04/94الی 29/04/94از تاریخ  -           
  .سایت اقدام نمایند وب

م براي دریافت پروانه اشتغال به از آنجائیکه قبولی در آزمونهاي یاد شده تنها یکی از مدارك الز -7-9
ه دقیق دستورالعمل و نام ضمن مطالع اوطلبان موظفند قبل از انجام ثبتباشد، کلیه د کار می

از طریق ادارات ( ها ارزي رشتهسیون هم یو کسب اطالع از آخرین مصوبات کمنام  راهنماي ثبت
درصورت عدم رعایت موارد بدیهی است . نام اقدام نمایند نسبت به انجام ثبت) استانکل 

جاد ای نام و قبولی در آزمون هیچ گونه حقی را براي داوطلبان ثبت صرفیادشده، 
  .دفتر مقررات ملّی ساختمان نیز پاسخگویی این گونه افراد نخواهد بود و نخواهد کرد
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 ١٤

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

اسکن نموده را ) عکس تمام رخ( 6×4یا  3×4بایست قبل از ثبت نام یک قطعه عکس  داوطلبان می -7-10 
تصویر . پیکسل را ذخیره نماید 200×300پیکسل و حداقل  300×400و اندازه حداکثر ) jpg(فرمت و با

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

به  ي رسیدگی به تخلفات داوطلبان آزمونهاي صدور پروانه اشتغال به استناد دستورالعمل نحوه :تذکر مهم
دستورالعمل مذکور براي  کار مهندسی، کاردانی و تجربی چنانچه مصادیق تقلب و تخلف مطابق مفاد

وابط ضمن ابطال ض جلسه ثبت تخلف تنظیم گردد، برابرمحرز شود و یا توسط عوامل اجرائی صورت داوطلبی
 .منظور خواهد شد )ردبسته به مو( نتیجه آزمون مورد نظر، محرومیت از آزمونهاي آتی از یک تا ده سال

و فنی معلوم گردد که نمرات اکتسابی و  میهاي عل همچنین چنانچه پس از برگزاري آزمون با بررسی
طور غیر متعارف مشابه و یکسان است، با  هاي داوطلبان هم رشته و در یک حوزه امتحانی به پاسخنامه

تعیین  .مصاحبه شفاهی به عمل خواهد آمدن داوطلبان ای تأیید دفتر امور مقررات ملّی ساختمان از
ررات ملّی قن داوطلبان بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه مذکور بر عهده دفتر امر مای وضعیت نهائی آزمون

  .باشد ساختمان می

   :قابل توجه معماران تجربی داراي پروانه اشتغال به کار تجربی -8
با   دارا  ،هاي گذشته شرکت نموده و قبول شده اند ه در آزمونهاي تعیین صالحیت دورهمعماران تجربی ک

بر حسب ( ي کتبی یا شفاهی این دورههاونبودن شرایط مندرج در این راهنما می توانند صرفأ دریکی از آزم
پروانه  ،اي باالتر از پایه پروانه اشتغال به کار فعلیهشرکت نمایند و در صورت قبولی در پایه) شانای شرایط

   .ر تجربی در پایه باالتر براي ایشان صادر خواهد شداشتغال به کا

از آنجائیکه موکول کردن ارسال مدارك ثبت نام آزمون شفاهی به  :توصیه به داوطلبان آزمون شفاهی
پس از  از داوطلبان تقاضا می شود ،آخرین روزهاي مهلت ثبت نام، ممکن است باعث مشکالت اجرایی شود

استان خود  سازمان نظام کاردانینما و کسب اطالعات الزم از طریق مطالعه دقیق این دفترچه راه
در اولین فرصت براي ارسال مدارك  ،خصوص تکمیل مدارك ثبت نام و اطمینان از صحت تکمیل مداركدر

  .از طریق پست سفارشی اقدام نمایند

  :معماران تجربی چگونگی آزمون شفاهی -8-1

 یک نفراستان، نظام مهندسی ساختمان اي  متشکل ازیک نفر نماینده سازمان اهی توسط کمیته آزمون شف
با معرفی اداره کل (نماینده از معماران تجربی  استان و یک نفر نظام کاردانی ساختمان سازماننماینده 

ه و ، از متقاضیان اخذ خواهد گردید و نماینده اداره کل استان ناظر بر جلسه و تأیید کننده مصاحب)استان
  .اسامی می باشد
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 ١٥

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

یید اداره کل استان خواهند اعضاي کمیته مصاحبه کننده با معرفی مراجع ذیربط تعیین و به تا -1-1- 8
  رسید 

سواالت تخصصی مربوطه را مطرح نموده که میانگین  ،هریک از اعضاي کمیته مصاحبه کننده -1-2- 8
ده وضعیت داوطلب خواهد بود که پس از تایید نماینده اداره کل استان مشخص کنن ،نمرات اعالم شده

  .رتبه بندي خواهند شد 3و2،1هاي  در پایهبر اساس شرایط داوطلب،  صورت قبولی درآزمون شفاهیدر

  آنها شرکته داوطلب در صورت لزوم و تشخیص درهایی ک کمیته مصاحبه کننده در مورد دوره -1-3- 8

  .ي آموزشی تعیین شده شرکت نمایدها نظر خواهد داد و داوطلب باید در دوره ،می نماید 

   :معماران تجربی شرایط داوطلبان شرکت در آزمون شفاهی  -8-2

   2داشتن شرایط عمومی مندرج در بند  -2-1- 8

   94ماه مرداد سال تمام تا پایان  40داشتن حداقل  -2-2- 8

  آزمون به صورت دستی تکمیل فرم ثبت نام -2-3- 8

  :معماران تجربی مدارك الزم براي تشکیل پرونده و شرکت در آزمون شفاهی-8-3

   .تقاضانامه تکمیل شده ثبت نام که ضمیمه این دفتر چه راهنما می باشد -3-1- 8

   .نامه که ضمیمه این دفترچه راهنما می باشدفرم تکمیل شده تعهد  -3-2- 8

که درسال جاري گرفته شده و تمام رخ باشند، پشت  هر  3×4قطعه عکس یکسان به ابعاد  چهار  -3-3- 8
ارسال  از(تولد نوشته شده باشدشناسنامه و سال  شماره ،نام ،به ترتیب نام خانوادگی هاکدام از عکس

فرم ق عکس در روي باید در محل الصا ،که یک قطعه از چهار قطعه عکس ،)ي فوري خودداري گرددهاعکس
از الصاق عکس با منگنه، چسب نواري و غیر آن  .چسبانده شود ،فقط با چسب مایع ،نام تقاضا نامه ثبت
  . خودداري گردد

  )و توضیحات در صورت لزوم ( تصویر صفحه اول شناسنامه داوطلب  -3-4- 8

  فیش واریز وجه ثبت نام شرکت در آزمون اخذ پروانه اشتغال به کار تجربی  -3-5- 8
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 ١٦

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

ن ریال به حساب کانو 000/750در صورت احراز شرایط جهت شرکت در آزمون شفاهی مبلغ  -3-6- 8
اطالعات شماره حساب در پیوست ( بابت هزینه شرکت در آزمون شفاهیکاردانهاي فنی ساختمان استان، 

  ) درج گردیده است 1شماره 

  کشی ساختمان و نقشهتحصیلی دیپلم فنی تصویر مدرك دیپلم فنی براي دارندگان مدرك  -3-7- 8

  : معماران تجربی نحوه ارسال مدارك آزمون شفاهی - 8-4

در داخل پاکت ضمیمه این دفترچه  ،مدارك مورد نیاز ،نام ان الزم است پس از تکمیل فرم ثبتداوطلب
استان به نشانی مندرج در فقط از طریق پست سفارشی به سازمان نظام کاردانی  قرارداده و در مهلت مقرر

  ) باشد حداکثر مهلت ارسال مدارك تا پایان مهلت ثبت نام می.(ارسال نمایند 1ست شماره پیو

  :معماران تجربی تاریخ آزمون شفاهی -8-5

  . مراجعه نماینداستان  سازمان نظام کاردانی به 02/08/94از تاریخ متقاضیان باید 

   :معماران تجربی نحوه تنظیم فرم ثبت نام آزمون شفاهی -8-6

ن دستورالعمل، از طریق ای آرزوي موفقیت براي کلیه داوطلبان، خواهشمند است پس از مطالعه دقیقضمن 
  .سامانه ثبت نام آزمون نسبت به تکمیل تقاضانامه اقدام نمایند

گردد براي جلوگیري از هرگونه اشتباه در تکمیل فرم ابتدا اطالعات الزم درنمونه فرم تقاضانامه  لذا تاکید می
نویس نسبت به تکمیل  امل نمایید و سپس از روي فرم پیشمین دفترچه چاپ شده است را ککه در ه

  .در سامانه ثبت نام اقدام نمایید تقاضانامه اصلی

   :معماران تجربی هاي کتبی و شفاهی مواد آزمون -8-7

  )1390(–ین نامه اجرایی آن آی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و -
  )1392( -)تعاریف(مبحث اول -
ي متعارف از مرحله پیاده کردن نقشه روي زمین تـا مرحلـه   هاساختمان در مسایل اجرایی ساخت  -

اجراي گودبرداري،اجراي فونداسیون، اجراي اسکلت فلـزي و بتنـی، انـواع    : شامل (اتمام ساختمان
..) .سقف و بام، عایق کاري، اجراي نازك کاري، اجراي تأسیسات مکانیکی وبرقی، محوطه سـازي و 

  و شناخت مصالح ساختمانی متداول
  )1392( -)منی و حفاظت کار در حین اجراای(مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان   -
  شناخت ماشین آالت ساختمانی -
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 ١٧

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

  هااطالعات حقوقی در زمینه بیمه، مالیات، قراردادها وقوانین شهرداری  -
  )1392(  -)ساختمان میالزامات عمو(مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان  -
 )1392( -)هاي ساختمانی مصالح و فراورده(مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان -

  )1392( -)طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنایی(مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان -
 )1382( -)ها طرح و اجراي تاسیسات برقی ساختمان( مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان -

 -)تأسیسـات گرمـایی، تعـویض هـوا و تهویـه مطبـوع      (سـاختمان مبحث چهاردهم مقـررات ملـی    -
)1391(  

 -)هـا  تأسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان(مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان -
)1389(  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .بود خواهد عمل مالك ساختمان ملی مقررات مباحث شده منتشر نسخه آخرین:   تذکر
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 ١٨

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

  

  

  

  

  )آزمون شفاهی معماران تجربی -5-8(موضوع بند  فرم تقاضانامه

 کتبـی د متقاضی آزمون نمشخص نمای 2-3و  1-3ي هاداوطلب باید با توجه به شرایط مندرج در بند) الف  
  .می باشد شفاهییا 

  شفاهی   -2کتبی                   -1   :متقاضی آزمون

اي  د متقاضـی آزمـون در چـه پایـه    نـ مشـخص نمای  2داوطلبان باید با توجه به شـرایط منـدرج در بنـد    ) ب
  .دنباشمی

  یک                  دو                    سه:    پایه آزمون

   :مانند مثال نوشته شود نام خانوادگی با حروف خوانا -1در ردیف ) پ  

  .......................................................................................نام خانوادگی -1

  از سمت راست با حروف بزرگ تکمیل شود  

  

  

  :نام متقاضی با حروف خوانا مانند مثال نوشته شود -2در ردیف ) ت   

  .................................................نام - 2

  

  مانند مثال نوشته شود   نام پدر متقاضی با حروف خوانا -3در ردیف ) ث 

  ..............................................................نام پدر -3
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 ١٩
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  :محل صدور شناسنامه متقاضی با حروف خوانا مانند مثال نوشته شود -4در ردیف ) ج   

  ...................................محل صدور شناسنامه -4

   :شماره شناسنامه متقاضی مانند مثال نوشته شود -5در ردیف ) چ   

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

   :کد ملی داوطلب از سمت چپ مانند مثال نوشته شود -6در ردیف ) ح   

  کد ملی  - 6

   :نوشته شود) سال تولد / ماه / روز ( تاریخ تولد به ترتیب  -7در ردیف ) خ  

  ........../.............../........... .تاریخ تولد -7

   :جنسیت داوطلب نوشته شود – 8در ردیف ) د   

  زن                           مرد   :جنسیت – 8

   :ملیت داوطلب نوشته شود – 9در ردیف )ذ 

  ..................................:.ملیت -9

  .داوطلب باید وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص نماید – 10در ردیف ) ر 

  پایان خدمت                         معاف              :وضعیت نظام وظیفه -10

  .داوطلب میزان سواد و مدرك تحصیلی خود را مشخص نماید – 11در ردیف ) ز  

  دوره راهنمایی -3دوره ابتدایی          -2خواندن ونوشتن        -1 :میزان سواد و مدرك تحصیلی – 11

ــطه        -4 ــی                -5دوره متوس ــپلم فن ــپلم  -6دی ــا                   ســایر دی ــوق دیــپلم                                   -7ه ف
  مدارك باالتر از فوق دیپلم-8

بـاالتر از دیـپلم مـی باشـد رشـته      داوطلبانی که مدرك تحصـیلی ایشـان دیـپلم فنـی و      – 12در ردیف ) ژ
   .تحصیلی خود را ذکرمی نمایند
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 ٢٠

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

  .....................................:.رشته تحصیلی براي مدارك دیپلم فنی و دیپلم به باال -12

   .نام استان محل سکونت درج گردد – 13در ردیف ) س

  ........................:.نام استان محل سکونت -13

  .آدرس محل سکونت متقاضی به طور کامل درج گردد – 14یف در رد) ش 

ــکونت  -14 ــل س ــهر :آدرس مح ــان....................ش ــه..............................خیاب ــالك........................ .کوچ ......... .پ
  ..........طبقه

  .درج گرددکد پستی ده رقمی محل سکونت از سمت چپ به سمت راست  – 15در ردیف ) ص 

  کد پستی ده رقمی      -15

  .متقاضی باید آدرس محل کار فعلی خود را درج نماید – 16در ردیف ) ض 

  :آدرس محل کار – 16

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

  .محل کار از سمت چپ به راست درج گردد میکد پستی ده رق -17در ردیف ) ط

  کد پستی ده رقمی

  تلفن منزل و محل کار به همراه کد تلفن محل سکونت درج گردد  – 18در ردیف )  ظ 

   :تلفن همراه                          :محل کارتلفن                                            :تلفن منزل)  18

  )فقط یک مورد عالمت زده شود( آدرس جهت انجام مکاتبات) 19

  آدرس محل سکونت                                آدرس محل کار

   .خود را بچسباند 4× 3قطعه عکس  4داوطلب باید یک قطعه عکس از  ،در محل الصاق عکس) ع 

داوطلب باید تاریخ تکمیل فرم را نوشته و با امضا یا درج اثر انگشـت سـبابه دسـت راسـت      ،فرم در پایین) غ
  .مطالب مندرج در فرم را تایید نمایید ،در محل امضا یا اثر انگشت ،خود
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 ٢١

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

  

  

  

  

  1پیوست شماره 

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

  

  :استان سازمان نظام کاردانی آدرس  - 1
  

  

  :استان سازمان نظام کاردانی شماره تماس  - 2
  

  

  :استان جهت آزمون شفاهیسازمان نظام کاردانی حساب جاري  - 3
  

  :بانک:                                                                          شماره حساب 

  :کد شعبه:                                                                                       شعبه 
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 ٢٢

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

  

  

  

  

  هاي استان لعمل اجرایی ثبت نام ویژه سازماندستورا

سازمانهاي نظام مهندسی استان باید با توجه به دستورالعمل زیر نسبت به 
 :مدارك داوطلبان اقدام نمایندانجام امور و تایید ثبت نام 

 :باشد خالصه مراحل اجرایی و زمانبندي آزمون به شرح جدول زیر می -1
  

 موضوع تاریخ اجرا ردیف

 نام آزمون شروع ثبت 09/12/93  شنبه  1

 نام آزمون پایان ثبت 28/12/93 شنبه 2

مهندسی از نام از سازمان نظام  پایان زمان اخذ تأییدیه ثبت 08/01/94 شنبه  3
 سایت طریق وب

 سایت ارائه کارت شناسایی آزمون بر روي وب 29/12/93 شنبه 4

 پایان زمان اخذ کارت شناسایی آزمون 31/12/93 شنبهسه  5

 30/12/93 شنبهچهار 6

هماهنگی موارد اصالحی استان با شرکت خدمات 
آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور توسط 

نقص احتمالی در خصوص  براي رفع(استانهاي  سازمان
 )مواردي که امکان پذیر است

7 
پنج شنبه 

 و جمعه
 برگزاري آزمون 05/94/ 02 و 01

  )1(جدول شماره 
  

با توجه به محدودیت زمان ثبت نام، الزم است کلیه اطالعات در اسرع وقت به نحو جامع به اطالع متقاضیان  -2
 .شرکت در آزمون مذکور رسانده شود

  
نترنت دسترسی ندارند در محل سازمان ای شرایط الزم جهت ثبت نام متقاضیانی که به شبکه در صورت امکان، -3

 .فراهم گردد) حسب مورد(استان 
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 ٢٣

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

با توجه به ضرورت درج صحیح و کامل شماره عضویت در فرم ثبت نام الکترونیکی، الزم است شماره عضویت  -4
د مرتبط یا اصلی بودن رشته و شماره سریال شامل کد استان، کد رشته، ک( مهندسی به طور کامل   نظام

 .سازمان درج گردد در کارت عضویت اعضاء ) مختص استان

  
 کارت شناسایی معتبرو  استاناز آنجا که کنترل داوطلبان در جلسه آزمون از طریق کارت عضویت سازمان  -5

  . گیرد، الزم است جهت تسریع مراحل صدور کارت اقدام الزم معمول گردد انجام می
 

رسانی به نحو مقتضی به اعضا جدید و قدیم سازمان انجام گیرد تا در اسرع وقت نسبت به اخذ  همچنین اطالع - 6
 .یا تمدید کارت عضویت و اخذ پرینت کارت شناسایی آزمون، قبل از آزمون اقدام نمایند

فنی ساختمان و تعیین صالحیت ، کاردانهاي عات شرکت کنندگان آزمونهاي ورود به حرفه مهندساناطال -7
گیرد تا در صورتی که  نام بر روي وب سایت قرار می در مدت ثبت 93آبان  اي معماران تجربی مورخ حرفه

آزمون مورد  عضویت،ند فقط با وارد کردن شماره داوطلبان آن دوره، متقاضی آزمون آتی نیز باشند، بتوان
 درخواست خود را انتخاب نموده و در آن ثبت نام نمایند و دیگر نیازي به وارد کردن کلیه مشخصات توسط

نام اصالح  همچنین در صورت نیاز به اصالح اطالعات موجود، موارد را در فرم ثبت. ن داوطلبان نخواهد بودای
  . نمایند

  
بدین . استانها از طریق وب سایت انجام خواهد پذیرفت  توسط سازمانشدگان آزمون  نامکنترل اطالعات ثبت -8

با وارد کردن کد کاربر و کلمه عبور مربوطه به  www.inbr.irسایت ترتیب که سازمان هر استان از طریق وب
استان  سازمانشدگان استان خود دسترسی خواهند داشت که الزم است  نام به اطالعات ثبت  onlineصورت

نترنت بر ای شدگان در هر روز را حتی االمکان در همان روز بررسی و اصالحات الزم را از طریق نام ثبت اطالعات
 .شدگان استان اعمال نمایند نام روي فایل ثبت

 
باشد از طریق سیستم الکترونیکی میالزم است اطالعات ثبت نام شدگان آزمون که ثبت نام آنها مورد تأیید  -9

نام و دریافت کد کاربر و کلمه عبور  ز تاریخ شروع ثبتا) حسب مورد(ازمان استان آزمون استانها، توسط س
، استاننام متقاضی توسط سازمان  سامانه ثبت نام، پس از تأیید ثبتریزي انجام شده در  برابر برنامه .تأیید گردد

نام  است و به منزله تایید نهایی ثبت نام توسط متقاضی قابل رؤیت و پیگیري نام در سامانه ثبت تأییدیه ثبت
هفته از تاریخ  باشد و با توجه به اطالع رسانی انجام شده به متقاضیان، چنانچه ظرف مدت حداکثر یکمی

لذا ضروري  .نمایدمیمراجعه  استانواند تأییدیه را بر روي سایت رؤیت نماید به سازمان نام، متقاضی نت ثبت
نام آنها در سیستم  داوطلبانی که ثبت میاسا .در اسرع وقت بررسی و تأیید گرددشدگان  نام است اطالعات ثبت

باشد و مینام داوطلب  ده باشد، به منزله عدم تأیید ثبتتأیید نگردی 08/01/94الکترونیکی آزمون تا پایان تاریخ 
سیستم شدگان در  تأیید میصرفاً شامل اسا سنجش زشی سازمانلیست تحویلی به شرکت خدمات آمو

 .الکترونیکی آزمون خواهد بود

  
استانها  خواهد بود، لذا الزم است دقت   نام داوطلبان با سازمان از آنجا که مسؤلیت تأیید یا عدم تأیید ثبت -10

ن کار صورت پذیرد، بدیهی است با توجه به مسائل پیش آمده در سالهاي اخیر چنانچه ای کافی در انجام
راد بوده و واجد صالحیت ثبت نام نباشند و تایید گردند کلیه تبعات آن بر ای ايداوطلبان دار مینامدارك ثبت

 .سازمان خواهد بودو رئیس عهده هیأت مدیره آن 
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 ٢٤

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

  
هاي انجام شده و هماهنگی با سازمان سنجش و همچنین جلوگیري از تضییع حقوق به لحاظ برنامه ریزي -11

ي الزم جهت تأمین نیروي انسانی و امکانات الزم در خصوص کنترل و هاداوطلبان، ضروري است پیش بینی
، انجام شود تا  تأیید اطالعات و اصالحات مربوطه به استاناصالح اطالعات ثبت نام شدگان توسط سازمان 

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

  
  :باشد بررسی و اصالح گردد به شرح زیر می) حسب مورد(استان مواردي که الزم است توسط سازمان  -12

شدگان با سایر مشخصات فردي داوطلب و در صورت لزوم، اصالح  نام مطابقت شماره عضویت ثبت) الف
  مشخصات فردي داوطلب و یا شماره عضویت آنان

  شدگان  حذف اطالعات واهی از فایل ثبت نام ) ب 
عضو سازمان (اند  استفاده نموده استانهاي عضویت غیر واقعی سازمان  افرادي که از شماره میحذف اسا) ج

  )باشند نمی
در صورت حصول اطمینان کامل از صحت (نام کننده تمایل به تغییر آن دارد  اصالح مواردي که ثبت) د

  و همچنین تغییر محل آزمون با درخواست کتبی متقاضی) اطالعات متقاضی
 در صورتی که پس از کنترل تاریخهاي اخذ مداركذ مدارك تحصیلی درفایل ارسالی تاریخهاي اخ کنترل)  ه

سنوات داوطلب جهت الزم است  مشاهده شود، مینا مغایرتی بین مندرجات مدرك و اطالعات ثبتتحصیلی، 
از فایل بررسی شود و در صورت عدم احراز شرایط الزم  94مرداد ماه  2درخواستی تا شرکت در آزمون 

  .شدگان حذف شود نام ثبت
  .کنترل مدارك تحصیلی ومطابقت با آزمون مورد درخواست) و
  

نام شدگان استان مربوطه اعمال  هاي استان بر روي فایل ثبت از آنجا که کلیه تغییرات توسط سازمان
شدگان عضو نام  شود لذا مسؤلیت هرگونه حذف، تغییر و عدم اصالح یا عدم تأیید اطالعات ثبت می

لذا الزم است دقت کافی در انجام موارد فوق . هر استان با هیأت مدیره سازمان استان  خواهد بود
  .معمول گردد
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 ٢٥

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

  
  
  
  
  
  
  

  :انتشار نتایج و نحوه بررسی اعتراضات

روف داشته تا آزمونها با همکاري سازمان سنجش و صوزارت راه و شهرسازي تمام تالش خود را م
دانشگاهاي معتبر کشور و افراد حقیقی و حقوقی با تجربه و شاغل در حرفه مهندسی ساختمان و آشنا به  

  :در این زمینه توجه به نکات زیر ضروري است. مقررات ملی ساختمان با استانداردهاي مورد نیاز برگزار شود

صصی هررشته متشکل هاي ورود به حرفه در کمیته هاي تخ هاي آزمون سئواالت کلیه رشته) الف
اي و از دانشگاههاي معتبر و مطرح کشور و با مشارکت  ترین اساتید علمی و حرفه ترین و برجسته خبرهاز

هاي الزم بر  طراحی و تدوین میگردد و چندین بار کنترل، هاي نظام مهندسی  گروههاي تخصصی سازمان 
  .روي آنها انجام میشود

فرصت اظهار نظر  ،لبینطآزمونها و به جهت شفاف سازي و احترام به حقوق داو پس از برگزاري) ب
اند نظرات خویش  خصوص کلیه سئواالت فراهم میگردد و خوشبختانه در این چند ساله  همگان توانستهدر

ابراز نمایند و این از افتخارات دفتر مقررات ملی  احتمالیرا در خصوص  کیفیت سئواالت و ایرادات 
صورت گذاشته است تا ارزیابی آن با دقت بیشتري بعموم رض عمان است که همه کارهاي خود را در مساخت
هنوز نتایج منتشر نشده،  که با وجوديآوري نظرات مربوط به کیفیت سئواالت و  پس از جمع. پذیرد

و اعالم هاي الزم را معمول  هاي تخصصی هر رشته با دقت درخصوص اظهار نظرهاي واصله بررسی یتهمک
اي  اي و یا چند گزینه خصوص حذف و یا دو گزینهرحله چنانچه این کمیته نظراتی دردراین م. کنند نظر می

 ارجاع به کمیته تجدید نظر مستقیماًداوطلبین و بدون داشته باشند به جهت مساعدت با کردن سواالت 
از طرف خصوص سئواالتی که  جهت اعمال در پاسخنامه به سازمان سنجش ابالغ میشود لکن چنانچه در

کمیته تخصصی ایرادات واصله را نپذیرفته باشد، ایرادات و  ،مورد ایراد واقع هستند کنندگان شرکت
. بررسی شود اله میشود تا در آنجا مجدداًحنظر و نهایی هر رشته ا  هاي تجدید تراضات واصله به کمیتهاع

جهت اقدام به سازمان سنجش جهت  یر بوده و عیناًیغها نهایی و غیر قابل ت بدیهی است راي این کمیته
  .ها ابالغ خواهد شد اعمال در پاسخنامه
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 ٢٦

ت ی ا ا مان ا ی سا ّ م رات   رعا 

اي و علمی کشور و مشهور در رشته مربوطه  کمیته هاي تجدید نظر نیز مرکب از برجسته ترین اساتید حرفه
  .راء آنان غیر قابل اعتراض مجدد توسط داوطلبین خواهد بودآهستند و 

ها و  پاسخنامه تصحیحان سنجش آموزش کشور نسبت به مبا توجه به کلید تهیه شده، سازن و پس از آ) ج
در این مرحله نیز داوطلبان حق دارند به نحوه تصحیح  .انتشار نتایج اقدام الزم را معمول خواهد داشت

جش  این اعتراضات همگی در سازمان سن. ها و موارد مشابه اعتراض کنند پاسخنامه و یا شمارش پاسخ
  .هاي داوطلبان اعمال خواهد شد  نتایج آن بروي پاسخنامهدر صورت هر گونه تغییر، شود و  رسیدگی می

هاي  ها و یا راه اي ممکن است سلیقه زمونهاي حرفهآداوطلبان عزیز باید توجه داشته باشند که در همه ) د
رت راه و شهرسازي اخذ میشود اما در آزمونهاي ورود به حرفه که توسط وزا. حل مسئله گوناگون باشد

هاي حل  ها و قوانین موجود باالدستی است و نظرات و روش مالك اصلی مقررات ملی ساختمان و آیین نامه
  .مورد توجه نخواهد بود در سایر کتب اساتید خارجی و یا داخلی لزوماً مسائل مهندسی تالیف و چاپ شده

 

  

  دفتر امور مقررات ملّی ساختمان
  

  

 

 


