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 مندرجات فهرست
 

 

 هاي مهم به داوطلبان گرامي:توصيه

دقت و توجه و تمامي اطالعات الزم ديگر ارسال عكس  ،ايداوطلبان الزم است در درج كد ملي، نام خانوادگي و نام، مشخصات شناسنامه -1
 كافي به عمل آورند. 

زد خود نپس از مطالعه مندرجات آن، آنرا داوطلبان پس از تكميل تقاضانامه و دريافت كدرهگيري يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و  -2
 نگهداري نمايند.

 خود را تا اعالم نتايج نزد خود نگهداري نمايند. ، شماره پرونده و كدرهگيريداوطلبان الزم است اطالعات كارت اعتباري -3
 021-89235958-9هاي روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور:   ماره تلفنش -4
نام آزمون )سازمان سنجش آموزش كشور ـ واحد ثبت 15875-1365آدرس پستي سازمان سنجش آموزش كشور: تهران ـ صندوق پستي  -5

 (مباني مهندسي حرفه اي 

 

 مقدّمه:
نین مورد نیاز کشور، همچ و دانش مبنایی مهندسان تأمین نیروی انسانی متخصص، متعهد و با تجربهتضمین با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، به منظور 

 (Fundamental of Engineering ) ایجاد بستری مناسب برای دسترسی به توسعه پایدار، شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در آزمون مبانی  مهندسی

(FE1   وFE2) های مربوط به مهندسی حرفهمرحله اول آزمون ( ایPE Exam در سال )گردد.به شرح ذیل اعالم می 1394 
 

 تعاریف: -1
 باشد: شرح زیر می باشند به های مهندسی مادر می مجموعه انجمن ازگروه اصلی که  های مختلف تحصیلی به هفت رشته هاي مهندسي:انجمنالف( 

 انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران (1

 انجمن مهندسی شیمی ایران (2

 انجمن مهندسی صنایع ایران (3

 انجمن مهندسین عمران ایران (4

 انجمن کامپیوتر ایران (5

 انجمن مهندسین متالورژی ایران (6

 انجمن مهندسان مکانیک ایران (7

8)  

  :توانند قرار گیرند می مربوط زیرگروه ، درالذکر فوق های دروس تخصصّی خود با هر یک از انجمنهای مهندسی دیگر، با توجه به میزان اشتراک  انجمن  تذکّر. 

 :از عبارتند که است تحصیل پایان در اعطایی مدرک نوع و تحصیل مدت طول نشانگر تحصیلی مقاطع : تحصيلي مقاطع( ب

  ای حرفه دکترای .3( لیسانس فوق)ارشد کارشناسی .2( لیسانس) کارشناسی .1

 

 نماید.و در آزمون آن شرکت  را انتخاب خود  امتحانی تواند رشته، میخود تحصیلی رشتهبراساس  هر داوطلب :امتحاني رشتهج(

یید أت مورد عالی آموزش و مؤسسات هادانشگاهاز  کارشناسی در مقطع طور قطعب 31/6/1394تاریخ  حداکثر تا شود کهمی اطالق کسی به آخر: سال دانشجوي( د
 شود. التحصیلفارغ فناوری و ، تحقیقاتعلوم یا وزارت فرهنگی انقالب عالی شورای
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 شرایط اختصاصی داوطلبان:
که مورد تایید شورای عالی انقالب  های مربوط، به شرح جدول ذیل و با گرایشهای مهندسی  و یا باالتر در یکی از رشته داشتن مدرک کارشناسی)لیسانس( -1

 فرهنگی یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد.

ر داین داوطلبان انند نیز می توانند در این آزمون شرکت نمایند، رذهای فوق که ترم آخر تحصیلی کارشناسی خود را می گ دانشجویان مهندسی رشته -2

 باشند.ملزم به ارائه مدرک کارشناسی خود می ، برای دریافت گواهی،صورت قبولی در این آزمون

 

 گيرد عبارتند از: تعلق مي (PE) حرفه ايهاي مهندسي كه به آنها گواهي نامه مهندسي رشته : 1شماره  جدول

 هاگرایش نام رشته ردیف

 مکانیکی، ساخت و تولیدهای  سیستم -3  های حرارتی و سیاالت  سیستم -2(    HVACتاسیسات ) -1 مهندسی مکانیک 1

 کنترل-4قدرت    -3مخابرات   -2الکترونیک   -1 مهندسی برق 2

 بدون توجه به گرایش مهندسی عمران 3

 بدون توجه به گرایش مهندسی شیمی 4

 بدون توجه به گرایش مهندسی مواد و متالورژی 5

 بدون توجه به گرایش مهندسی صنایع 6

 توجه به گرایشبدون  مهندسی کامپیوتر 7

 

 زمون:آمراحل 
 : نامثبت -1

پذیرد و پایان می  15/04/1394 دوشنبهروز  24آغاز و تا ساعت  15/02/1394شنبه  یکروز  00/16، از ساعت 1394ای ثبت نام برای آزمون مهندسی حرفه 

 این مدت قابل تمدید نبوده و به تقاضاهایی که بعد از پایان مهلت مقرر ارائه شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 

 باشد:روش ذيل امكان پذير ميبه  منحصراً ،1394سال   در آزمون شرکت براي نامثبتالف( 
آماده نمودن مدارک و  -3نام از سایت سازمان. دریافت دفترچه راهنمای ثبت -2(. www.sanjesh.orgمراجعه به سایت سازمان به نشانی: ) -1

 ه وسیلهگیرد، داوطلبان الزم است بنام منحصراً بصورت اینترنتی انجام میبا توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت -4نام. اطالعات مورد نیاز جهت ثبت

هشتصد ) 800000باشد با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان و پرداخت مبلغ عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال میبانکی های کارت

 نام اقدام نمایند. نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبتهزار( ریال به عنوان وجه ثبت

 

 :در آزمون و شرکت نامثبت براي الزم مدارك( ب
 باشد:نام و شرکت در آزمون به آن نیازمند است به شرح ذیل میمدارکی که داوطلب برای ثبت

پیکسل( اسکن نموده و  300×220باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات ذکر شده در سایت این سازمان )داوطلب  فايل عكس اسكن شده: -1
 نام اینترنتی آماده نماید. ه ثبتفایل آن را برای ارسال از طریق برنام

 عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد. تبصره:
 
های بانکی عضو شبکه شتاب طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش و با استفاده از کارتاز  که استرقمی  12شامل یک کد  سریالاین  نام:ثبت سريال -2

 می باشد.خریداری باشد، قابل که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می
 

 :مهم تذکرات(  ه
 مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود. -1
 .خواهد بود داوطلب عهده به( تقاضانامه فرم )مندرجات شده تکمیل مندرجات کلیه صحت مسئولیت -2
 در زمان تکمیل اطالعات تقاضانامه نهایت دقت را بکار گیرد.باید  داوطلب این داد، بنابر تواننمی بعداً تغییری نوع هیچ تقاضانامه فرم مندرجات در -3
 

 :در آزمون شركت براي داوطلب تكاليف

 .دهد مقرر انجام و در مهلت موقع زیر را به هایاقدام باید یکایک در آزمون کنندهشرکت داوطلب
 .کند نامثبت در آزمون شرکت برای (الف

 دارد. دریافتاز طریق سایت اینترنتی سازمان، را در موعد مقرر  آزمون جلسه ورود به کارت (ب
 .دهد پاسخ آزمون سوال های ، و بهشود حاضر شدهمی او تعیین برای که ایو حوزه در محلدر هر دو نوبت صبح و عصر  (ج  

 

 

 

 :نامثبت تقاضانامهكميل ت نحوه( و
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رچه را این دفت آخرنویس تقاضانامه مندرج در صفحه شود پس از مطالعه دقیق این دفترچه مطابق دستورالعمل ذیل ابتدا فرم پیشبه داوطلبان توصیه می
افزاری ( اطالعات الزم را بر اساس بندهای برنامه نرمwww.sanjesh.orgنویس، با مراجعه به سایت این سازمان )تکمیل نموده و سپس بر اساس فرم پیش

 نام وارد نمایند. ثبت
 

وارد نماید )از به کار بردن  خوانا و کامل بطور شناسنامه با مطابق را خود پدر نام و  نام ،خانوادگی ناممورد نظر  محل در باید داوطلب :3و 2، 1 هايرديف در
 مد، تشدید، الف محذوف یا همزه خودداری شود(.

  نماید.دایره مربوط را عالمتگذاری  ،باشدمییا مرد  زن ،اینکه باید برحسب داوطلب :4 ر رديفد
داوطلب باید ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوط درج نماید و از درج حروف، ممیز و یا خط تیره که در بعضی  :5 رديف در

 ها درج گردیده خودداری نماید.شناسنامه

 درج گردیده است(. 13 تولد یعنی داوطلب باید سال تولد خود را در محل مربوط درج نماید )دو رقم اول سال :6رديف  در

باشد، از سمت چپ به راست و در محل مربوطه درج نماید و از درج ممیز و یا خط داوطلب باید حتماً کد ملی خود را که عددی ده رقمی می :7رديف  در
د ملی خود با شماره تلفن گویای اند برای اطالع از کتیره خودداری نماید. ضمناً داوطلبانی که تاکنون موفق به اخذ کارت ملی نشده

 تماس حاصل نمایند.  66729593-021
   مشخص و در محل مربوطه درج نماید. 8مندرج در صفحه  2داوطلب باید کد محل تولد خود را با توجه به  جدول شماره  :8در رديف 

این ردیف وضعیت خود را مشخص و فرم  دایره هایدر عالمتگذاری باید با  حرکتیو  جسمی شنوا و معلولبینا، ناشنوا، کمداوطلبان نابینا، کم :9رديف  در

در غیر این  ( ارسال نمایند.15875-1365به نشانی این سازمان )تهران، صندوق پستی:  01/04/94حداکثر تا تاریخ دریافتی از بهزیستی را 

 صورت بند معلولیت آنان حذف خواهد شد.

 اگر چپ دست است دایره مربوطه را عالمت گذاری کند.داوطلب باید  :10در رديف 
 ریف در محل مربوطه درج نماید.اکد مقطع تحصیلی خود را براساس بند ب قسمت تعداوطلب باید  :11در رديف 
ی سایت اینترنتگیرد از داوطلب کدرشته تحصیلی دوره کارشناسی را که نام رشته فراغت از تحصیل در آن مجموعه رشته تحصیلی قرار می :12در رديف 

 استخراج و در محل مربوطه درج نماید.سازمان، 
 را وارد نمایند. «999»نام اینترنتی کد فرم تقاضانامه ثبت 12بایست در بند ، میسایت اینترنتی سازمان درج نشده استداوطلبانی که کدرشته تحصیلی آنان در * 

 ابتدا باید ماه اخذ مدرک کارشناسی و سپس سال اخذ مدرک کارشناسی خود را در محل مربوطه درج نماید. داوطلب :13 رديف در

و در محل مربوطه درج  استخراج اینترنتی سازمان،سایت کارشناسی خود را از عالی محل اخذ مدرک تحصیلی  داوطلب کد مؤسسه آموزش: 14 رديف در
 نماید.

 دانشجوی سال آخر می باشد دایره مربوطه را عالمت گذاری کند.اوطلب اگر د: 15 رديف در
 استخراج و در محل مربوطه درج نماید.سایت اینترنتی سازمان، را از  کارشناسی ارشدداوطلب کدرشته تحصیلی دوره  :16در رديف 

 خود را در محل مربوطه درج نماید.ارشد و سپس سال اخذ مدرک کارشناسی  ارشد ابتدا باید ماه اخذ مدرک کارشناسی داوطلب :17 رديف در

و در محل مربوطه  استخراج سایت اینترنتی سازمان،خود را از  ارشد کارشناسیعالی محل اخذ مدرک تحصیلی  داوطلب کد مؤسسه آموزش: 18 رديف در
 درج نماید.

  مشخص نماید. در این بندهای مهندسی داوطلب باید وضعیت عضویت خود را در یکی از انجمن: 19 رديف در

 .انتخاب نماید  1جدول شماره  خواهد شرکت کند را می بایستی بر اساس، داوطلب رشته امتحانی که می: 20 رديف در

 تدرصورت وجود مغایرت بین رشته امتحانی مورد نظر داوطلبان با رشته تحصیلی آنان )یکی از مقاطع تحصیلی آنان باید مهندسی باشد(.الزم اس تذکر:

 اینگونه داوطلبان مدارک الزم مبنی بر دارا بودن چهارسال سابقه کار در رشته امتحانی خود را دارا باشند.

 های ملی و بین المللی زبان شرکت نموده است، بندهای مربوط را بطور دقیق تکمیل نماید.تیکه درآزموناوطلب باید در صورد:21 رديف در

 ، سال و ماه آن را مشخص نماید.داوطلب باید در صورتی که قبالً در آزمون مهندسی حرفه ای )داخل یا خارج کشور( شرکت کرده :22 رديف در

سپس کد مربوطه را ازچپ به راست در محل مشخص و  8مندرج در صفحه  2خود را با توجه به  جدول شماره  اقامتداوطلب باید کد محل  :23 رديف در

 مربوط درج نماید.

 داوطلب باید شماره تلفن ثابت خود را با کد شهر مربوطه در محل مربوط از سمت چپ به راست درج نماید. :24رديف  در
 تلفن همراه را وارد نمایند(. هکوتاه ترجیحاً شمار)برای استفاده از خدمات پیامداوطلب باید شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید  :25رديف  در
ممیز و یا خط تیره باشد در محل مربوط از چپ به راست درج نماید و از درج ده رقمی میعدد  یک خود را که باید کد پستی دقیقداوطلب  :26رديف  در

 خودداری نماید.

داوطلب باید آدرس دقیق پستی خود را مطابق موارد خواسته شده در این ردیف تکمیل نماید )طی مراحل آزمون چنانچه آدرس داوطلب  :27 در رديف
 تغییر کند الزم است آدرس جدید خود را کتباً به سازمان سنجش آموزش کشور اطالع دهد(.

 باشند از سمت چپ به راست آدرس الکترونیکی خود را در این ردیف درج نمایند.دسته از داوطلبانی که دارای پست الکترونیکی می آن :28 رديف در 
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 تذکرات مهم:

نام یک داوطلب است. داده خواهد شد که این موضوع منحصراً نشانگر پایان مراحل ثبت رقمی 16به داوطلبان یک کدرهگیری نام مراحل ثبت در پایان -1
 باشد.صحت اطالعات ارسالی به عهده شخص داوطلب می

 

ت از نیبرای اینکه داوطلبان در مراحل بعدی آزمون دچار مشکل نشوند ضرورت دارد داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و گرفتن تائیدیه، یک نسخه پر -2

فته شده رینت گرتقاضانامه تهیه و آن را به طور کامل و با دقت بررسی نمایند، تا اختالفی بین اطالعات تقاضانامه تکمیلی اینترنتی داوطلب و اطالعات پ

 تقاضانامه وجود نداشته باشد.

 

 :امتحانات
 :آزمون برگزاري تاريخ -1

 روز پنجشنبه در  اهلل انشاء ،شده بینیپیش زمانی برنامه اساس بر 1394 (PEمبانی مهندسی حرفه ای ) مرحله اول آزمون مهندسی حرفه ای  آزمون
 .برگزار خواهد شد  01/05/94

 * تذکرات مهّم:  
 داوطلبان گرامی باید توجه داشته باشند که: 

 .برگزارخواهد شد 01/05/1394 مورخ پنجشنبههای صبح و عصر روز  نوبت آزمون در باشند. در هر دو نوبت آزمون میملزم به شرکت -1

 باشد.  دقیقه می 240 پنجشنبهصبح روز  در نوبت (FE1)مدت زمان پاسخگویی به سواالت قسمت اول دروس مبانی مهندسی  -2

 باشد.  می دقیقه 240پنجشنبه در نوبت عصر روز  (FE2)مدت برای پاسخگویی به سؤاالت قسمت دوم دروس مبانی مهندسی  -3

 باشد. ریزی برای آزمون مجاز میهای غیر قابل برنامهحسابفقط استفاده از ماشین -4

در جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند، زیرا وجود آن به عنوان تقلب محسوب و مطابق مقررات با از آوردن هرگونه وسیله الکترونیکی و ارتباطی  -5

 گردد.  برخورد می داوطلب

 ط (آزمون زبان انگليسي:

ای ه لذا در صورتیکه داوطلب در یکی از آزمون  های معتبر ملی و بین المللی به نحوی در نمره داوطلبان اعمال گردد،از آنجا که مقرر شده است نمره آزمون

 .آن را درج نماید( شرکت نموده باشد، الزم است نمره TOEFL , IELTS, MCHE, TOLIMOمعتبر)

های مذکور شرکت و نمره آن را حداکثر  تواند در آزمونالذکر شرکت ننموده باشد، میهای زبان فوق تذکر: در صورتیکه داوطلبی قبالً در هیچ یک از آزمون

 د.        یاعالم نما سازمان سنجش آموزش کشور حرفه ایماه بعد از تاریخ آزمون به دفتر مهندسی  3تا  

 

 *يادآوري: 

های  رسانی سازمان سنجش آموزش کشور( و در صورت لزوم از طریق رسانه نامه خبری اطالع هرگونه تغییری از طریق نشریه پیک سنجش )هفته -1

 اعالم خواهد شد.   www.sanjesh.orgگروهی و یا سایت سازمان به نشانی:

)تهران( روابط عمومی سازمان سنجش آموزش  021 -88923595-9های  توانند با شماره تلفن در صورت لزوم و برای کسب اطالع بیشتر، داوطلبان می -2

 )تهران( تماس حاصل نمایند.  021-88923955 سازمان حرفه ایکشور و یا دفتر مهندسی 

 شود، که به ترتیب عبارتند از:  های صبح و عصر برگزار میدر یک روز و در نوبتامتحانات  -3

 

I 1آزمون دروس  :  05/1394/ 01مورخ   پنجشنبه( نوبت صبح روزFE  دقیقه  240به مدت 

 

II 2آزمون دروس :   05/1394/ 01مورخ پنجشنبه ( نوبت عصر روزFE  دقیقه  240به مدت 

 
سوال و هر  60(2FE) سوال و هر سوال یک نمره دارد و تعداد سواالت آزمون بعد از ظهر 120 (1FE) توجه: الزم به ذکر است که تعداد سواالت آزمون صبح

 نمره دارد. 2سوال 

 برای کلیه رشته ها حرفه ایفرآیند آزمون مهندسی 

 دوره چهارساله آموزش مهندسی عنوان
 چهارم -سوم  دوم -اول  سال

 FE2آزمون  FE1آزمون  آزمون

در  هر رشته  )دروس اصلی مهندسی(  دوسال دومهای  آموخته دوره کارشناسی آموخته های دوسال دروس پایه گستره آزمون
 دوره کارشناسی

 ساعت 4 –عصر نوبت  ساعت 4 –صبح نوبت  آزمون مدتزمان و 
سوال 60 سوال 120 تعداد سوال  
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 ها براي کليه رشته (FE)امتحان مباني مهندسي 

ی هاهای آزمون شود. عناوین و سرفصل یهای صبح و عصر برگزار م وبتهای گـروه فنی و مهندسی، فقط در نـ برای کلیه رشته (FE)آزمون مبانی مهندسی

FE1  مشترک برای کلیه رشته ها( و(FE2  در سایت )برای هر گرایش بطور مجزا(http://pe.sanjesh.org     .قابل مشاهده است 

 می گیرد.نهای غلط نمره منفی تعلق  : به پاسختذکر

 باشد: به قرار زیر می (های مختلف رشتهبرای ) FE2و  (ها برای کلیه رشته)  FE1عناوین دروس  -5

 ها برای کلیه رشته حرفه ایمهندسی   FE1عناوین دروس آزمون صبح

 

 

 

 

 

 

 

 
 و الکترونیک رشته مهندسی برق  FE2عناوین دروس آزمون بعد از ظهر 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رشته مهندسی شیمی   FE2عناوین دروس آزمون بعد از ظهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته مهندسی عمران   FE2عناوین دروس آزمون بعد از ظهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمار و احتماالت 1
 ((HSE Health, Safety & Environmentاخالق مهندسی+ 2
 اقتصاد مهندسی و تجارت 3
 ریاضیات و محاسبات عددی 4
 شیمی عمومی و خواص مواد 5
 فیزیک)مکانیک+سیاالت+حرارت+برق و مغناطیس( 6
 مبانی کامپیوتر 7

 مدارها 1
 قدرت 2
 الکترومغناطیس 3
 های کنترلسیستم 4
 مخابرات 5
 پردازش سیگنال 6
 الکترونیک 7
 های دیجیتال سیستم 8
 های کامپیوتری سیستم 9

 شیمی 1
 موازنه جرم / انرژی 2
 ترمودینامیک مهندسی شیمی 3
 دینامیک سیاالت 4
 انتقال حرارت 5
 انتقال جرم 6
 ایییهای شیم مهندسی واکنش 7
 سازی اقتصادی طراحی فرآیند و بهینه 8
 کاربرد کامپیوتر در مهندسی شیمی 9

 فرآیند کنترل 10
 بهداشت و محیط زیست ایمنی، 11

 ه برداریشنق 1
 مقاومت مصالح 2
 های هیدرولیک و هیدرولوژیکسیستم  3
 مکانیک خاک و فوندانسیون 4
 مهندسی محیط زیست 5
 حمل و نقل 6
 تحلیل سازه 7
 طراحی سازه ها 8
 مدیریت ساخت 9

 مصالح 10

http://pe.sanjesh.org/
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 رشته مهندسی متالورژی و مواد   FE2عناوین دروس آزمون بعد از ظهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رشته مهندسی مکانیک   FE2عناوین دروس آزمون بعد از ظهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رشته مهندسی صنایع   FE2عناوین دروس آزمون بعد از ظهر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رشته مهندسی کامپیوتر  FE2عناوین دروس آزمون بعد از ظهر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاومت مصالح 1
 ترمودینامیک 2
 خواص فیزیکی مواد 3
 خوردگی 4
 عملیات حرارتی 5
 گری ریخته 6
 شکل دادن فلزات 7
 زبان تخصصی مهندسی مواد 8
 خواص مکانیکی مواد 9

 تحلیل و طراحی مکانیکی 1
 سینماتیک، دینامیک و ارتعاشات 2
 مواد و فرآیند 3
 گیری، ابزار دقیق و کنترل اندازه 4
 ترمودینامیک و فرآیندهای تبدیل انرژی 5
 های دوارمکانیک سیاالت و ماشین 6
 انتقال حرارت 7
 تبرید و تهویه مطبوع 8

 اقتصاد مهندسی 1
 احتمال و آمار 2
 مدل و محاسبات 3
 مدیریت صنعتی 4
 های تولید و ساخت سیستم 5
 لجستیک و تسهیالت 6
 وری، ارگونومی و طراحی کار فاکتورهای انسانی، بهره 7
 کیفیت 8

 های دیجیتال طراحی سیستم 1
 ریزپردازنده و زبان ماشین 2
 ماری کامپیوتر و مدارهای منطقیعم 3
 پردازش سیگنال و کنترل 4
 های کامپیوتری و انتقال داده شبکه 5
 الکترونیک دیجیتال و تکنیک پالس 6
 ها و طراحی الگوریتم ساختمان داده 7
 سیستم عامل 8
 آمار و احتمال مهندسی 9
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 کد شهرستان و ، ناماستان نامکد و   -2 شماره جدول
وکد شهرستان نام  کد استاننام  

(، 1017)(، سراب1025(، خداآفرين)1016)(، چاراويماق1014(، جلفا)1012(، تبريز)1010)(، بناب1009آباد)(، بستان1006(، اهر)1005(، اسكو)1001آذرشهر)
( و 1040)هريس (،1038(، ورزقان)1036)(، ميانه1032(، ملكان)1029(، مرند)1028(، مراغه)1026(، كليبر)1023شير)(، عجب1021شبستر)

 (.1041هشترود)
 10 شرقيآذربايجان

(، 1123(، خوي)1119(، چايپاره)1117(، چالدران)1115(، تكاب)1113(، پيرانشهر)1111(، پلدشت)1109(، بوكان)1106)(، اشنويه1104)اروميه
 11 غربيآذربايجان (.1140)( و نقده1138)مياندوآب(، 1135(، مهاباد)1133(، ماكو)1131(، شوط)1129دژ)(، شاهين1127)(، سلماس1124)سردشت

( و 1222)(، نمين1219شهر)(، مشگين1215)(، گرمي1213(، كوثر)1201(، سرعين)1211)(، خلخال1208آباد)(، پارس1205سوار)(، بيله1202)اردبيل
 12 اردبيل (.1225نير)

(، 1316(، چادگان)1314)وكرون(، تيران1325)(، بويين مياندشت1312)برخوار(، 1310(، اصفهان)1304(، اردستان)1302)وبيدگلآران
(، 1326(، فريدن)1324(، شهرضا)1322شهروميمه)(، شاهين1320)(، سميرم1321(، دهاقان)1340(، خوروبيابانك)1318(، خوانسار)1317شهر)خميني

( و 1342آباد)(، نجف1341(، نائين)1338(، مباركه)1336)(، لنجان1334(، گلپايگان)1332)(، كاشان1329)(، فالورجان1327فريدونشهر)
 (.1345نطنز)

 13 اصفهان

 40 الـبرز (.4010( و نظرآباد)4008(، كرج)4012)(، فرديس4005(، طالقان)4003(، ساوجبالغ)4007اشتهارد)
( و 1419(، ملكشاهي)1415)(، چرداول1414(، سيروان)1412)دهلران(، 1410شهر)(، دره1408)(، بدره1407(، ايوان)1405)(، ايالم1403آبدانان)
 14 ايالم (.1418)مهران

 15 بوشهر (.1522)( و گناوه1520)(، كنگان1519)(، عسلويه1518(، ديلم)1516(، دير)1514(، دشتي)1511)(، دشتستان1506(، جم)1504)(، تنگستان1502بوشهر)

(، 1615)(، ري1612كريم)(، رباط1609(، دماوند)1607(، تهران)1633(، پيشوا)1616)(، پرديس1604(، پاكدشت)1610(، بهارستان)1602اسالمشهر)
 16 تهران (.1636)( و ورامين1625(، مالرد)1635)(، قرچك1623(، قدس)1627(، فيروزكوه)1624(، شهريار)1620)شميرانات

 17 بختياريوچهارمحال (.1717)( و لردگان1713(، كيار)1712(، كوهرنگ)1710)(، فارسان1709(، شهركرد)1707)سامان(، 1706)(، بن1705)(، بروجن1701)اردل

(، 1811)(، فردوس1825(، طبس )1808(، سربيشه)1807(، سرايان)1813(، زيركوه)1805(، درميان)1801(، خوسف)1802(، بيرجند)1810بشرويه)
 18 جنوبي خراسان (.1818)( و نهبندان1815قائنات)

(، 1926(، جوين)1923(، جغتاي)1922)حيدريه(، تربت1916جام)(، تربت1909(، تايباد)1906(، بينالود)1905(، بردسكن)1901(، بجستان)1908باخرز)
(، 1945(، سبزوار)1920زاوه)(، 1940(، رشتخوار)1937(، درگز)1942(، داورزن)1941(، خوشاب)1934)(، خواف1930آباد)(، خليل1928چناران)

( و 1962والت)(، مه1960(، مشهد)1957(، گناباد)1955(، كالت)1953(، كاشمر)1951(، قوچان)1912(، فيروزه)1949(، فريمان)1947سرخس)
 (.1965نيشابور)

 19 رضوي خراسان

 20 شمالي خراسان (.2016وسملقان)( و مانه2017(، گرمه)2013فاروج)(، 2011)(، شيروان2003)(، رازوجرگالن2008(، جاجرم)2005(، بجنورد)2002اسفراين)

(، 2110(، باوي)2117ملك)(، باغ2115(، ايذه)2112(، اهواز)2109(، انديمشك)2107(، انديكا)2104(، اميديه)2121(، آغاجاري)2102آبادان)
(، 2134(، رامهرمز)2132(، رامشير)2131آزادگان)(، دشت2129(، دزفول)2125(، خرمشهر)2111)(، حميديه2124(، بهبهان)2120بندرماهشهر)

( و 2150(، هنديجان)2148(، هفتگل)2146)(، مسجدسليمان2144(، اللي)2142(، گتوند)2166(، كارون)2140(، شوشتر)2138)(، شوش2135شادگان)
 (.2151هويزه)

 21 خوزستان

 22 زنجان (.2216)نشان( و ماه2214(، طارم)2201(، سلطانيه)2212)(، زنجان2209(، خرمدره)2208)(، خدابنده2204(، ايجرود)2202ابهر)

 23 سمنان (.2308( و ميامي)2313(، مهدي شهر)2311(، گرمسار)2307(، شاهرود)2304(، سمنان)2302)(، دامغان2309آرادان)

(، سيب 2429(، سرباز)2425(، سراوان)2422(، زهك)2418)(، زاهدان2414)(، زابل2411(، دلگان)2408)(، خاش2406بهار)(، چاه2403ايرانشهر)
( 2448(، هامون)2446(، نيمروز)2440شهر)(، نيك2419(، ميرجاوه)2416(، مهرستان)2433(، كنارك)2438(، قصرقند)2437(، فنوج)2430سوران)

 (.2435و هيرمند)
 24 انوبلوچستسيستان

(، 2516بيد)(، خرم2581(، خرامه)2515(، جهرم)2510(، پاسارگاد)2509(، بوانات)2507(، اقليد)2504استهبان)(، 2502)(، ارسنجان2501آباده)
(، 2541(، فسا)2538(، فراشبند)2536(، شيراز)2531(، سروستان)2528)(، سپيدان2526دشت)(، زرين2524(، رستم)2522)(، داراب2519خنج)

(، 2565(، مرودشت)2561(، المرد)2558(، الرستان)2557(، گراش)2535(، كوار)2551كازرون)(، 2546(، قيروكارزين)2543فيروزآباد)
 (.2576ريز)( و ني2571(، مهر)2568)ممسني

 25 فارس

 26 قزوين (.2619)( و قزوين2614)(، تاكستان2610زهرا) (، بوئين2604(، البرز)2606(، آوج)2602آبيك)

 27 قم (.2704)قم

( و 2823(، كامياران)2822)(، قروه2819)(، سنندج2817(، سقز)2814(، سروآباد)2812)(، ديواندره2809(، دهگالن)2807(، بيجار)2802بانه)
 28 کردستان (.2827)مريوان

(، 2918(، رفسنجان)2914(، راور)2902(، رابر)2912(، جيرفت)2908(، بم)2905(، بردسير)2903)(، بافت2915(، انار)2901ارزوئيه)
(، 2907(، فهرج)2943(، فارياب)2932(، عنبرآباد)2929(، شهربابك)2927)(، سيرجان2924(، زرند)2923(، ريگان)2921رودبارجنوب)

 (.2909( و نرماشير)2946(، منوجان)2944)(، كهنوج2942(، كوهبنان)2940)(، كرمان2934گنج)قلعه
 29 کرمان

(، 3016(، سنقر)3014ذهاب) (، سرپل3013(، روانسر)3011(، داالهو)3009(، جوانرود)3007ثالث باباجاني) (،3004)(، پاوه3002)آبادغرباسالم
 30 کرمانشاه (.3029)( و هرسين3027)(، گيالنغرب3025(، كنگاور)3024(، كرمانشاه)3020)(، قصرشيرين3018صحنه)

 31 دوبويراحمکهگيلويه (.3113)( و لنده3116)(، گچساران3114)(، كهگيلويه3108)(، دنا3110(، چرام)3105(، بهمئي)3103(، بويراحمد)3115باشت)

(، 3222(، گاليكش)3215)(، كالله3213(، كردكوي)3212آباد)(، علي3210(، راميان)3208)(، تركمن3205(، بندرگز)3203قال)(، آق3202آزادشهر)
 32 گلستان (.3223)( و مينودشت3221مراوه تپه)(، 3219)(، گنبدكاووس3207(، گميشان)3217)گرگان

(، 3323(، رودسر)3319(، رودبار)3315(، رضوانشهر)3313(، رشت)3307(، بندرانزلي)3306(، املش)3304)اشرفيه(، آستانه3302آستارا)
 33 گيالن (.3343)( و ماسال3341لنگرود)(، 3338)(، الهيجان3336)(، فومن3334)(، طوالش3329سرا)(، صومعه3327)(، شفت3325سياهكل)

(، 3424(، رومشكان)3418(، دوره)3417(، دورود)3415)(، دلفان3413آباد)(، خرم3408(، پلدختر)3407(، بروجرد)3405(، اليگودرز)3402ازنا)
 34 لرستان (.3427( و كوهدشت)3422)سلسله

(، 3527(، ساري)3523(، رامسر)3522)(، چالوس3520(، جويبار)3517تنكابن) (،3513(، بهشهر)3512(، بابلسر)3509(، بابل)3503آمل)
(، 3521)(، كالردشت3534شهر)(، قائم3532(، فريدونكنار)3516آباد)(، عباس3533)(، سيمرغ3529شمالي) (، سوادكوه3530)سوادكوه
 (.3545و نوشهر) (3543(، نور)3539(، نكاء)3528(، مياندورود)3538(، محمودآباد)3536گلوگاه)

 35 مازندران

(، 3617(، شازند)3613(، ساوه)3612(، زرنديه)3610(، دليجان)3609(، خنداب)3607)(، خمين3605)(، تفرش3603(، آشتيان)3602)اراك
 36 مرکزي (.3620( و محالت)3618(، كميجان)3604فراهان)

(، 3720آباد)(، حاجي3717)(، جاسك3714(، پارسيان)3712(، بندرلنگه)3709(، بندرعباس)3715(، بشاگرد)3705(، بستك)3702ابوموسي)
 37 هرمزگان (.3734( و ميناب)3730)(، قشم3728(، سيريك)3726)(، رودان3722خمير)

 38 همدان (.3823)همدان ( و3820(، نهاوند)3816(، مالير)3812)(، كبودرآهنگ3822(، فامنين)3809)(، رزن3806(، تويسركان)3804(، بهار)3801اسدآباد)

 39 يزد (.3920( و يزد)3918(، ميبد)3917(، مهريز)3913(، صدوق)3910(، خاتم)3908)(، تفت3906(، بهاباد)3907(، بافق)3905(، اردكان)3902ابركوه)

 41 خارج از کشور نام درج نمایند.تقاضانامه ثبترا در بند مربوط در  9999باشد، کد داوطلبانی که محل تولد و صدور شناسنامه آنان خارج از کشور می



 

 

 

1394سال  مباني مهندسي حرفه اينام آزمون نويس تقاضانامه ثبتپيش  

 
 

 
 

نام: -2  نام خانوادگي: -1 نام پدر: -3           
 

:سال تولد -6  شماره شناسنامه: -5 مرد                     زن       جنس: -4  13      
 

        : کد ملي -7

 

    کد محل تولد: -8
 

 

 هستم چپ دست   -10    معلول جسمي و حرکتي کم شنوا        ناشنوا       بينا       کم نابينا        معلوليت:   -9
 

کارشناسي: مقطع يرشته تحصيلکد  -12                  :مقطع تحصيلي کد -11    
 

:موسسه محل اخذ مدرک کارشناسي کد -14     سال:  مقطع کارشناسي:    ماه: اخذ مدرکسال و ماه  -13      

    دانشجوي سال آخر کارشناسي مي باشم. -15

 :  سال            مدرک مقطع کارشناسي ارشد ماه: سال و ماه اخذ -17 :ارشد کارشناسي رشته تحصيلي مقطعکد  -16

  کد موسسه محل اخذ مدرک کارشناسي ارشد:  -18

  عضو انجمن مهندسي                              مي با شم. -19

 کد رشته امتحاني  :  -20

 در آزمون هاي ملي و بين المللي زبان:  -21

 
 شرکت نموده اید سال و ماه آن را مشخص کنيد. ماه:            سال:   و خارج   در صورتيکه قبال در آزمون مباني مهندسي حرفه اي داخل    -22

 محل اقامت: کد شهرستان  -23
  

تلفن همراه: -25   تلفن ثابت: -24 کدپستي: -26      
  

    شهر:   آدرس:  استان: -27
 

  آدرس:ادامه 
  

    @ (:E-mail) آدرس پست الکترونيك -28

 


