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 مقدمه:

ون نظام مهندسي و نامه اجرائي قانينیآ 11 و 11 ،15 ،55در اجراي مواد  وزارت راه وشهرسازي

هاي ورود به به برگزاري آزمون نسبت با همکاري سازمان سنجش آموزش كشور، كنترل ساختمان

 ،هاي)نظارت، عمران بخش(اجراو نظارت)هايبخش حرفه مهندسان در هفت رشته مهندسي معماري

شهرسازي، ، )طراحي و نظارت(يبرقتاسيسات، )طراحي و نظارت(يمکانيکتاسيسات(، و اجرا محاسبات

شش رشته كارداني معماري،  هاي فني ساختمان دركاردانو ترافيك در پایه سه و  بردارينقشه

و آزمون تعيين سه  برداري در پایهو نقشه شهرسازي ي،برقتاسيسات، يمکانيکتاسيساتعمران، 

 يهاپروانه اشتغال بکار در تاریخ برايهاي سه، دو، یك ي معماران تجربي در پایهاصالحيت حرفه

 نماید.مي اقدامبطور هماهنگ و همزمان در سراسر كشور  5931 ماهاسفند51و51

 

 تعاريف:

 روند:كار ميهاي زیر با معاني مربوطه بهعبارتبراي اختصار هر یك از « دفترچه راهنما»ن ای در

 آموزش كشورشركت خدمات آموزشي سازمان سنجش  «:شرکت خدمات»

 و شهرسازي استان راهاداره كل «: اداره کل»

 (حسب مورد)ساختمان استانیا كارداني سازمان نظام مهندسي  :«سازمان استان»

 5931مصوب اسفند ماه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان «: قانون»

 5931تا 5931ي اجرایي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از سال هانامهآیين«: نامهآيین»
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اردانهای فنی ک، ورود به حرفه مهندسان هاینام آزمونراهنما و دستورالعمل ثبت

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

 71/71/7389و  71مورخ 

 

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

ی الزم در خصوص امكان هااطالعات ورودی و کنترل سوابق کاری و انجام بررسیمسئولیت صحت کلیه 

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

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

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

 باشد و مطابق مقررات برخورد خواهد شد.میعهده داوطلب 

 

 

 راهنمای آزمون )ويژه داوطلبان(     

 

 مدرك تحصیلی -7

 

نامه اجرایي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صرفًا مدارك مورد تأیيد وزارت آئين 3ماده  مطابق با

 1مطابق ماده  همچنینباشند. علوم، تحقيقات و فناوري به منظور صدور پروانه اشتغال بکار مورد تأیيد مي

برقی، كی، تأسیساتكانیمعمران، تأسیساتمعماری،  هايقانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان رشته

 باشند. هاي اصلي ميجزء رشته برداری و ترافیکنقشهشهرسازی، 

ناپيوسته، دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي كليه  هامصوبات كميسيون هم ارزي رشتهبه  با توجه

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

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

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

 تذکر مهم: 

ه به مدرك ، با توجزموننام آدر زمان ثبت نمايند دقت بايستگردد متقاضیان میتاکید میبه اين وسیله 

مطابق با آخرين ضوابط و به کار مهندسی پروانه  اخذشرايط الزم را از حیث امكان تحصیلی خود، 

 صرف موارد، اين قبیل رعايت عدم بديهی است درصورت .دارا باشند هارشته ارزیسیون همیمصوبات کم

لم يكن ناقبولی ايشان ک و کرد نخواهد ايجاد داوطلبان برای را حقی هیچگونه ونآزم در قبولی و نامثبت
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 دفترباشد، ضمن آنكه تلقی شده و هر گونه مسئولیت ناشی از آن  بر عهده متقاضی شرکت در آزمون می

 بود. نخواهد افراد اينگونه پاسخگوی نیز ساختمانو کنترل  ملّی مقررات

 ایسابقه کارحرفه -1

ورود  شركت در آزمون براياي داقل سوابق كار حرفهح :مهندسان الزم ايحرفه نحوه محاسبه سنوات(1-5

و به شرح جدول شماره 5931 ماهاسفند51مقطع تا در هر  از تاريخ اخذ مدرك تحصیلی به حرفه مهندسان

 .ین نامه اجرائی قانون(يآ 1)مطابق ماده باشد می( 7)

نام و شركت در آزمون را د امکان ثبتناحراز ننمای 7389 ماهاسفند 71كه سنوات الزم را تا  انيمتقاضي توجه:

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

 مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. آنهایکن تلقي شده و با لمكانآنان 

 (7شمارة)جدول

در صورت هم رشته  ، به غیر از رشته عمران )محاسبات( مهندسان ورود به حرفهآزمون  برايكارداني  سوابق

سال كامل یك  1از تاریخ اخذ مدرك كارداني تا زمان اخذ مدرك مهندسي بازاي هر با رشته آزمون، بودن

سال به تناسب در نظر  1)سنوات كمتر از سال و حداكثر دو سال به سنوات مهندسي اضافه خواهد شد. 

باشد به ، سنوات كارداني قابل محاسبه براي آزمون مهندسي نميرشته نبودن در صورت هم .شود(گرفته مي

برداري قابل محاسبه براي آزمون عمران و سنوات كارداني رشته عنوان مثال سنوات كارداني رشته نقشه

 . يستبرداري نعمران قابل محاسبه براي آزمون نقشه

 .يستقابل محاسبه ننيز ران)محاسبات( اي مهندسان رشته عمسنوات كارداني جهت آزمون حرفه

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

و شهرسازي استان  اداره كل راهاز طریق  استعالم كتبي بودن مدارك كارداني و كارشناسي خود،رشتههم

 .نام اطمينان حاصل نمایندمحل عضویت خود قبل از ثبت

ورود به حرفه  اي جهت شركت در آزمونداقل سوابق كار حرفهح :هاكاردان نحوه محاسبه سنوات الزم( 1-1

و به شرح جدول  7389ماهاسفند 71 تا در هر مقطع از تاريخ اخذ مدرك تحصیلی نهاي فني ساختماناكارد

 .باشدمی( 1شماره )

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

 ايحداقل سوابق كار حرفه مقطع تحصيلي ردیف

 سال 9 كارشناسي 5

 سال 1 ارشدكارشناسي 1

 سال 5 دكترا 9
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نام و شركت در آزمون را د امکان ثبتناحراز ننمای 7389 اسفندماه 71كه سنوات الزم را تا  انيمتقاضي توجه:

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

 مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. آنهایکن تلقي شده و با لمقبولي كان

 

 )پايه  سه(کاردانهای فنی ساختمان ورود به حرفهزمون ای حداقل برای آسوابق کار حرفهسنوات 

 پايه سه نوع مدرك تحصیلی رديف

 سال 1 مدارك فني مورد تأیيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 5

 سال 1 ها و مؤسسات دولتيدارندگان مدرك فني مورد تأیيد سایر وزارتخانه 1

 (1جدول شماره) 

( مشخص گردیده نوع مدرك تحصيلي از نظر مورد تأیيد بودن 1همانگونه كه در جدول شماره ) تذکر:

ها و مؤسسات دولتي در محاسبه سنوات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري یا مورد تأیيد بودن سایر وزارتخانه

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

 نام دقت كافي نمایند. ثبت

 

 تجربیمعماران  سابقه کار -3

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

 ای معماران تجربی بشرح زير می باشد:صالحیت حرفه

 وظيفه یا كارت معافيت نظام دارا بودن كارت پایان خدمت  -3-7

 عدم عضویت در سازمان استان  -3-1

دیپلم فني ساختمان مدرك داشتن سابقه تجربي الزم و قابل قبول و شرایط سني براي دارندگان -3-3

 :به شرح ذیل

و داشتن  سال 79داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان  5براي متقاضيان پروانه پایه -9-9-5

 51/51/31سن تا تاریخ ال س31حداقل 

و داشتن  سال 71داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان  1براي متقاضيان پروانه پایه -9-9-1

 51/51/31سن تا تاریخ  سال 33حداقل 

و داشتن  سال 1داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان   9براي متقاضيان پروانه پایه -9-9-9

 51/51/31سن تا تاریخ  سال11حداقل 
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 داشتن سابقه تجربي الزم و قابل قبول و شرایط سني براي سایر موارد  به  شرح ذیل: -9-1   

و داشتن  سال 78داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان  7پايه براي متقاضيان پروانه -9-1-5

 51/51/31سن تا تاریخ  سال 31حداقل 

و داشتن  سال 73داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان  1پايه براي متقاضيان پروانه -9-1-1

 51/51/31سن تا تاریخ سال  37حداقل 

و داشتن  سال 9داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان  3پايه براي متقاضيان پروانه -9-1-9

 51/51/31سن تا تاریخ سال  11 حداقل

 .بودخواهد  51/51/31 تاریخ تا كار سابقه و متقاضيان سن محاسبه مالك -9-1-3

 

كه سنوات كاري الزم را  انيباشد. متقاضيمي 5931 ماهاسفند 51محاسبه سنوات كاري الزم  تا  :* تذکر

د. در نباش، مجاز به ثبت نام در آن پایه نمياحراز ننمایند 5931 اسفندماه 51جهت پایه مورد نظر تا 

یکن لمكان نادرست جهت ثبت نام و قبولي در آزمون، قبوليصورت نداشتن شرایط الزم و ورود اطالعات 

 شود.تلقي و هيچگونه اعتراضي پذیرفته نمي

 اعتبار قبولی آزمونها -4

 از تاريخ آزمون سال 3حداکثر به مدت  ، كارداني و تجربيمهندسي يهاآزموناعتبار قبولي در كليه 

در مهلت تعيين شده نسبت به اخذ پروانه اشتغال شدگان در آزمون مذكور باشد لذا ضروري است قبولمي

 بکار مهندسي خود اقدام نمایند.

یکن لمباشند كان هنام فاقد شرایط الزم براي دریافت پروانقبولي آزمون كساني كه در زمان ثبت - تذکر

 گردد.تلقي مي

به صورت  9قط در پایه ها فبه حرفه مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان در كليه رشته هاي ورودآزمون

 .گيردابالغي صورت مي هايدستورالعملنامه اجرائي قانون و آئينگردد و ارتقاء پایه طبق برگزار مي تستي

 باشد.باز مي ها به صورت جزوههمچنين كليه آزمون

همچنين گردد. به صورت تستي برگزار مي5و9،1يهااي معماران تجربي در پایهآزمون تعيين صالحيت حرفه

 .باشدباز مي ها به صورت جزوهمونكليه آز

 

 

 



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

 51/51/5931و  51مورخ    -معماران تجربياي حرفهن صالحيت يو تعي

 

 7 

 رعایت مقررات ملي ساختمان الزاميست

 صالحیت  -1

برداري و ترافيك هاي مهندسي شهرسازي، نقشهمهندسان در رشته زمون ورود به حرفهمتقاضيان آ -1-5

هاي طراحي و نظارت را پس از كسب قبولي در آزمون، پروانه اشتغال بکار مهندسي پایه سه در صالحيت

 نمایند.ميدریافت 

معماري در  در رشتهبراي اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسي متقاضيان آزمون ورود به حرفه مهندسان  -1-1

هاي و رشته( و اجرا محاسبات ،نظارت)هاي عمران در صالحيت هاي )نظارت و اجرا(، رشتهصالحيت

در به طور جداگانه بایست مي (نظارت و طراحي)هاي سيسات برقي در صالحيتأسيسات مکانيکي و تأت

 .مایندآزمون مربوط به آن صالحيت ثبت نام و شركت ن

 

 های آزمون و شكل برگزاری آنها بخش -1

 .باشدمي ايچهار گزینهو بصورت تستي  هارشته ميآزمون تما -1-5

 باشد.ميباز  كتاببصورت  هارشته ميآزمون تما -1-1

ا ههرشتميتما هاي فني ساختمان درورود به حرفه مهندسان و كارداني هاحدنصاب قبولي در آزمون -1-9

 باشد.مي % 13و بخشهاي آن 

 %11پایه دو  ،%13براي پایه سه  اي معماران تجربيبولي در آزمون تعيين صالحيت حرفهحدنصاب ق -1-1

 باشد.مي %13و پایه یك 

 

 تاريخ برگزاری و نحوه ثبت نام آزمون -1

 اي معماران تجربيهاي فني ساختمان و تعيين صالحيت حرفه، كاردانورود به حرفه مهندسانهاي آزمون

و بطور همزمان  31سال  اسفندماه 51و  51به منظور اخذ پروانه اشتغال بکار در روزهاي پنجشنبه و جمعه 

 گردد.ميبرگزار  1و  9شماره ي هادر سراسر كشور به شرح جدول

 

 

 

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

 (9جدول شماره)

 

 ای معماران تجربیو تعیین صالحیت حرفه ورود به حرفه کاردانهای فنی ساختمان هایآزمونجدول 

 نامتاريخ ثبت عنوان آزمون ایحرفهآزمون 

تاريخ تهیه پرينت کارت 

 شناسايی

 سايتآزمون از طريق وب

 تاريخ برگزاری

 آزمون

فنی کاردانهای

 ساختمان

، يمکانيکمعماري،شهرسازي،عمران،تاسيسات 

 )صبح( بردارينقشه ،يبرقتاسيسات 
 71/71/89 74/71/89الی 71/71/89 71/73/89الی   1/73/89

 71/71/89 74/71/89الی 71/71/89 71/73/89الی   1/73/89 )صبح( هادر كليه پایه معماران تجربی

 (1جدول شماره)

 

 عنوان آزمون رديف
تاريخ 

 نامثبت

تاريخ تهیه پرينت کارت شناسايی 

 سايتآزمون از طريق وب
 تاريخ برگزاری آزمون

 )صبح((نظارتمعماری) 5

1/
73/

89  
ی 

ال
71/

73/
89

 

71/
71/

89 
ی

ال
74/

71/
89

 

71/
71/

89
 

 معماری )اجرا( )عصر( 1

 )صبح(عمران )نظارت( 9

 عمران )اجرا()عصر( 1

 )صبح(بردارینقشه 1

 )صبح(شهرسازی 1

 )صبح(ترافیک 3

 (عصری ) نظارت()مكانیكتاسیسات  1

 (عصری) نظارت()برقتاسیسات  3

/1 )صبح(عمران )محاسبات( 51
73/

89  
ی 

ال
71/

73/
89

 

71/
71/

89 
ی

ال
74/

71/
89

 

71/
71/

89
 

 (صبح)) طراحی(یمكانیكتاسیسات  55

 (صبح)) طراحی(یبرقتاسیسات  51



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

 51/51/5931و  51مورخ    -معماران تجربياي حرفهن صالحيت يو تعي

 

 9 

 رعایت مقررات ملي ساختمان الزاميست

 :پذيردنام در آزمون به شرح زير صورت میثبت -1-7

 

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

و پس از تأیيد راهنما و دستورالعمل آزمون و قبول شرایط آن، نسبت به پرداخت هزینه آزمون اقدام 

نام پرینت تهيه نماید. فرم ثبت از فرم ثبت ،نموده و پس از ورود به سامانه ثبت نام و انجام ثبت نام

 باشد.ينام قابل پرینت م، در مهلت ثبتمانههمين سانام از طریق 

هاي عامل مورد نظر پرداخت هزینه آزمون به با بانك با توجه به هماهنگي بعمل آمده نکهای توضيح

 پذیرد.نترنتي انجام ميای صورت

عضویت در سازمان  هاي فني ساختماني ورود به حرفه مهندسان و كاردانهانام در آزمونجهت ثبت -1-1

 باشد. مي اختيارياستان 
 

نام، در درج شماره عضویت به هنگام ثبتبایست ميمتقاضيان درصورت عضویت در سازمان استان  -1-3

به  كد استان، كد رشته، كد مرتبط و اصلي بودن رشته و شماره سریال مختص استانخود شامل 

شرح زیر در فرم مربوطه دقت كافي نمایند. در صورتي كه متقاضي حتي یکي از اجزاء شماره 

اصالح آن در مدت زمان  براينام درج نماید ضروریست را به اشتباه در فرم ثبت عضویت خود

 نام از طریق مراجعه به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اقدام نماید.ثبت
 

 

 شماره عضویت نظام مهندسي:

 

 51-9-1-119111مثال: 

 

 

نام نيز دقت الزم را مبذول نمایند، در صورت نياز الزم است متقاضيان در تکميل سایر موارد فرم ثبت -1-4

 بایست از طریق مراجعه به سازمان نظام استان اقدام نمایند.به تغييرات مي

 
پذیرد، بدین به صورت مجزا صورت مياجرا و  نظارتهاي  در صالحيت معمارينام آزمون رشته ثبت -1-1

باشند،  اجرا و نظارتصالحيت  دودر صورتيکه متقاضي هر  ي مذكورهامعني كه متقاضيان رشته

آزمون را  دونام همچنين الزم است پرینت فرم ثبتنام نمایند. بار در آزمون ثبت دوالزم است 

 بصورت مجزا تهيه نمایند.

 

  -   - - 

یااصلي كدمرتبط كد رشته كد استان

 بودن رشته

شماره سریال 

 استان شخص در

 رقم 1 رقم 5 رقم 5 رقم 1

http://www.inbr.ir/
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به صورت مجزا صورت  و اجرا نظارت ،هاي محاسباتنام آزمون رشته عمران در صالحيتثبت -1-1

صالحيت  سهدر صورتيکه متقاضي هر ي مذكورهاپذیرد، بدین معني كه متقاضيان رشتهمي

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

 آزمون را بصورت مجزا تهيه نمایند. سهنام پرینت فرم ثبت

 

اخذ پروانه  برايهاي تاسيسات مکانيکي و برقي  متقاضيان آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته  -1-1

در آزمون به طور جداگانه بایست طراحي مي و هاي نظارتاشتغال بکار مهندسي در صالحيت

 .مایندصالحيت ثبت نام و شركت ن ز آنهر یك امربوط به 
 

تعيين  فني ساختمان و ، كاردانهايهاي ورود به حرفه مهندساناطالعات شركت كنندگان آزمون -1-9

سایت قرار نام بر روي وبدر مدت ثبت 31و مهرماه 33ماهبهمن اي معماران تجربيصالحيت حرفه

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

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

ن داوطلبان نخواهد بود. همچنين در ای نمایند و دیگر نيازي به وارد كردن كليه مشخصات توسط

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

كارت پرینت و  دارشناسایي معتبر عکسكارت  از آنجا كه احراز هویت در جلسه آزمون، از طریق ارائه -1-8

 51/51/31 الي 51/51/31 از تاریخ صورت خواهد گرفت، ضروري است داوطلبانآزمون شناسایي 

 سایت اقدام نمایند.شناسایي آزمون از طریق وبنسبت به تهيه پرینت كارت 
 

هاي یاد شده تنها یکي از مدارك الزم براي دریافت پروانه اشتغال به كار كه قبولي در آزمون از آنجا -1-73

نام ضمن مطالعه دقيق دستورالعمل و راهنماي باشد، كليه داوطلبان موظفند قبل از انجام ثبتمي

 كار وهاي صدور پروانه اشتغال بهها و بخشنامهدستورالعمل و كسب اطالع از آخرینثبت نام 

از كليه شرایط و ضوابط صدور  استاناز طریق ادارات كل  هاارزي رشتهسيون هميمصوبات كم

در نام اقدام نمایند. بدیهي است انجام ثبتنسبت به كار مطلع گردید و سپس پروانه اشتغال به

نام و قبولی در آزمون هیچگونه حقی را ثبت صورت عدم رعايت موارد يادشده، صرف

ساختمان نیز پاسخگويی و کنترل دفتر مقررات ملّی  و جاد نخواهد کرداي برای داوطلبان

 اين گونه افراد نخواهد بود.

)عکس تمام رخ( را اسکن نموده و  1×1یا  9×1قطعه عکس بایست قبل از ثبت نام یك داوطلبان مي -1-77

پيکسل را ذخيره نماید.  111×911پيکسل و حداقل  911×111( و اندازه حداكثر jpgبافرمت)

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

هيأت وزیران، یکي از  1/51/31هـ مورخ  11111/ت 511133شماره نامه تصویب 9بر اساس بند  -1-71

دارا بودن کارت پايان خدمت نظام مدارك مورد نياز براي اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي، 
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بوده و كليه داوطلبان ذكور موظفند وضعيت نظام وظيفه خود را تعيين تکليف و مشخص  وظیفه

 نمایند. 

باشند، حرکتی میشنوا و يا دارای معلولیت جسمیبینا، کمکم آن دسته از داوطلبانی که -1-73

ارائه  91/51/31تاریخ تا ها مدارك خود را باید با مراجعه به ادارات كل راه و شهرسازي استان

 نمایند. 

وضعيت معلوليت این افراد از سازمان بهزیستي استعالم خواهد شد و در صورت تأیيد آن سازمان 

كه در سازمان  يخواهد شد. لذا داوطلبان بوط به نوع معلوليت با آنها رفتاربر اساس شرایط مر

اند ضرورت دارد با مراجعه به بهزیستي محل سکونت خود نسبت به بهزیستي تشکيل پرونده نداده

ها توسط سازمان تشکيل پرونده اقدام نمایند. بدیهي است در صورت عدم تأیيد معلوليت آن

 الت الزم به آنان ارائه نخواهد شد.بهزیستي خدمات و تسهي

 :خدمات و تسهیالت

تر چاپ شده و  ها با حروف درشتبينا در كليه آزمونبراي داوطلبان كمدفترچه سواالت آزمون 

برابر وقت 1/5هاي تستي با ضریب زمان پاسخگویي آزمون ،حركتيجسميشنوا و براي داوطلبان كم

براي این دسته از یك ساعت وقت اضافي  و براي آزمون رشته معماري)طراحي( محاسبه عادي

داراي مشکالت  داوطلبانآزمون محل برگزاري تأمين . همچنين شودداوطلبان در نظر گرفته مي

از باشد، مجهز به سرویس بهداشتي )فرنگي( ضمن آنکه كه  خواهد بود حركتي به نحوي جسمي

موارد تأمين شود. ضمناً درخصوص ار با دسترسي آسان استفاده محل استقر درصندلي مناسب 

صورت هاي ذیربط هاي الزم با داوطلب و ادارات كل راه و شهرسازي استانهماهنگي ،الذكرفوق

 .گيردمي

 

 رسیدگی به تخلفات: -9

هاي صدور پروانه ي رسيدگي به تخلفات شركت كنندگان در آزمونبه استناد دستورالعمل نحوه -9-7

اشتغال به كار مهندسي، چنانچه مصادیق تقلب و تخلف مطابق مفاد دستورالعمل مذكور براي 

داوطلبي محرز شود و یا صورتجلسه ثبت تخلف توسط عوامل اجرایي تنظيم شود، برابر ضوابط ضمن 

هاي آتي از یك تا ده دوره آزمون) بسته تيجه آزمون مورد نظر، محروميت از شركت درآزمونابطال ن

 به مورد( منظور خواهد شد.  

حداقل دوره محروميت براي موارد تخلف ناشي از استفاده از وسایل الکترونيکي غير مجاز نظير  -9-1

سازماندهي شده گروهي، هاي تاب، ساعت هوشمندو ... و تخلفدوربين، تلفن همراه، تبلت، لب

 هاي ورود به حرفه  خواهد بود.دوره آتي آزمون 1محروميت از شركت در 

حداقل دوره محروميت براي خارج نمودن اوراق امتحاني و رد و بدل كردن پاسخنامه، محروميت از  -9-3

 دوره آزمون ورود به حرفه خواهد بود. 9شركت در 

هاي آتي ورود به حرفه محروم در یك دوره آزمونبراي سایر مصادیق تخلف، متخلفان از شركت  -9-4

 شوند. مي
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اصالحي آئين نامه اجرائي قانون، با احراز تخلف، براي  35ماده  "ب"بند  51همچنين به استناد جزء  -9-1

چنانچه پس از شود. ضمناً تعيين مجازات انتظامي، متخلف به شوراي انتظامي استان معرفي مي

هاي داوطلبان و فني معلوم گردد كه نمرات اكتسابي و پاسخنامهمي علهاي برگزاري آزمون با بررسي

هم رشته و در یك حوزه امتحاني به طور غيرمتعارف مشابه و یکسان است، با تأیيد دفتر مقررات 

ي ین داوطلبان مصاحبه شفاهي به عمل خواهد آمد. تعيين وضعيت نهاای ساختمان ازو كنترل ملّي 

 و كنترل ررات مّليقاساس نتایج حاصل از مصاحبه مذكور بر عهده دفتر م ن داوطلبان برای آزمون

 باشد و در صورت احراز تخلف، نظير موارد یاد شده بشرح فوق عمل خواهدشد.ن ميساختما

 

 :قابل توجه معماران تجربی دارای پروانه اشتغال به کار تجربی -8

دارا  با ،اندگذشته شركت نموده و قبول شدههاي هاي تعيين صالحيت دورهه در آزمونمعماران تجربي ك

شان( شركت ای )بر حسب شرایط كتبي این دوره ونآزم توانند صرفأ دربودن شرایط مندرج در این راهنما مي

پروانه اشتغال به كار تجربي در  ،اي باالتر از پایه پروانه اشتغال به كار فعليهنمایند و در صورت قبولي در پایه

 .براي ایشان صادر خواهد شدپایه باالتر 
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 های استاندستورالعمل اجرايی ثبت نام ويژه سازمان

 

هاي نظام مهندسي استان باید با توجه به دستورالعمل زیر نسبت به انجام امور و ازمانس

 داوطلبان اقدام نمایند: رساني بهاطالع

 باشد:زیر ميخالصه مراحل اجرایي و زمانبندي آزمون به شرح جدول  -7
 

 موضوع تاريخ اجرا رديف

 نام آزمونشروع ثبت 3/51/31 شنبه 5

 نام آزمونپایان ثبت 51/51/31 شنبهپنج 1

 سایتارائه كارت شناسایي آزمون بر روي وب 51/51/31 شنبهدو 9

 پایان زمان اخذ كارت شناسایي آزمون 51/51/31 شنبهچهار 1

 51/51/31 شنبهچهار 1

هماهنگي موارد اصالحي استان با شركت خدمات 

آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور توسط 

استان)براي رفع نقص احتمالي در هاي سازمان

 خصوص مواردي كه امکان پذیر است(

1 
و شنبهپنج

 جمعه
 برگزاري آزمون 51/51/31و  51

 (7جدول شماره )

 

كليه اطالعات در اسرع وقت به نحو جامع به اطالع متقاضيان با توجه به محدودیت زمان ثبت نام، الزم است  -1

 شركت در آزمون مذكور رسانده شود.

 

نترنت دسترسي ندارند در محل سازمان ای در صورت امکان، شرایط الزم جهت ثبت نام متقاضياني كه به شبکه -9

 استان )حسب مورد( فراهم گردد.

 
مهندسي به  شماره عضویت در فرم ثبت نام الکترونيکي، الزم است شماره عضویت نظام امکان درجبا توجه به  -1

طور كامل ) شامل كد استان، كد رشته، كد مرتبط یا اصلي بودن رشته و شماره سریال مختص استان( در كارت 

 سازمان درج گردد.عضویت اعضاء 
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فني ساختمان و تعيين صالحيت كاردانهاي  ،هاي ورود به حرفه مهندسانكنندگان آزموناطالعات شركت -1

گيرد تا در نام بر روي وب سایت قرار ميدر مدت ثبت 31و مهرماه 33ماهبهمن اي معماران تجربي مورخحرفه

آزمون  ند فقط با وارد كردن شماره عضویت،صورتي كه داوطلبان آن دوره، متقاضي آزمون آتي نيز باشند، بتوان

مورد درخواست خود را انتخاب نموده و در آن ثبت نام نمایند و دیگر نيازي به وارد كردن كليه مشخصات 

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

 اصالح نمایند. 

 

سایت استانها از طریق وب توسط سازمانرساني به داوطلبان عجهت انجام اطالشدگان آزمون ناماطالعات ثبت -1

با وارد كردن كد  www.inbr.irسایت. بدین ترتيب كه سازمان هر استان از طریق وبقابل روئيت خواهد بود

 .شدگان استان خود دسترسي خواهد داشتنامبه اطالعات ثبت  onlineكاربر و كلمه عبور مربوطه به صورت

 

 

 نتايج و نحوه بررسی اعتراضات:انتشار 

 آموزشي خدمات وزارت راه و شهرسازي تمام تالش خود را مصروف داشته تا آزمونها با همکاري شركت

ها و مراكز آموزش عالي معتبر و افراد حقيقي و حقوقي با تجربه و سازمان سنجش آموزش كشور و دانشگاه

ملي ساختمان با استانداردهاي مورد نياز برگزار شود.  شاغل در حرفه مهندسي ساختمان و آشنا به  مقررات

در این زمينه توجه به نکات زیر ضروري است و كليه داوطلبان محترم با قبول شرایط یاد شده، نسبت به 

 كنند.نام اقدام ميثبت

و  ترینهاي تخصصي هر رشته متشکل ازخبرههاي ورود به حرفه در كميتههاي آزمونسئواالت كليه رشته

هاي تخصصي هاي معتبر و مطرح كشور و با مشاركت گروهاي و از دانشگاهترین اساتيد علمي و حرفهبرجسته

 گردد.هاي نظام مهندسي، طراحي و تدوین ميسازمان

ها و رسيدگي به اعتراضات داوطلبان بخشي از فرایند برگزاري آزمون بوده و پس درخواست بازنگري در سوال

سازي و احترام به حقوق داوطلبين، فرصت اظهارنظر درخصوص كليه مونها و به جهت شفافاز برگزاري آز

اند نظرات خود را درخصوص كيفيت گردد و خوشبختانه در این چند ساله  همگان توانستهسئواالت فراهم مي

گذاشته شود تا سئواالت و ایرادات احتمالي ابراز نمایند و تالش شده تا همه اطالعات الزم در معرض عموم 

آوري نظرات مربوط به كيفيت سئواالت و با وجودیکه ارزیابي آن با دقت بيشتري صورت پذیرد. پس از جمع

هاي هاي تخصصي هر رشته با دقت درخصوص اظهارنظرهاي واصله بررسيهنوز نتایج منتشر نشده، كميته

كميته نظراتي درخصوص حذف و یا دو كنند. در این مرحله چنانچه این الزم را معمول و اعالم نظر مي

اي كردن سواالت داشته باشند به جهت مساعدت با داوطلبين و بدون ارجاع به اي و یا چند گزینهگزینه

شود. لکن چنانچه درخصوص سئواالتي كه از كميته تجدید نظر مستقيماً براي اعمال در پاسخنامه ابالغ مي

ند، كميته تخصصي ایرادات واصله را نپذیرفته باشد، ایرادات و كنندگان مورد ایراد واقع هستطرف شركت

شود تا در آنجا مجدداً بررسي شود. در هاي تجدیدنظر و نهایي هر رشته احاله مياعتراضات واصله به كميته

الختام بوده و نتایج حاصله عينًا جهت اعمال در ها نهایي و غيرقابل تغيير و فصلاین مرحله رأي این كميته

 ها ابالغ خواهد شد.پاسخنامه
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اي و علمي كشور و مشهور در رشته مربوطه ترین اساتيد حرفههاي تجدیدنظر نيز مركب از برجستهكميته

 هستند و آراء آنان غيرقابل اعتراض مجدد توسط داوطلبين خواهد بود.

كشور نسبت به پس از آن و با توجه به كليد تهيه شده، شركت خدمات آموزش سازمان سنجش آموزش 

ها و انتشار نتایج اقدام الزم را معمول خواهد داشت. در این مرحله نيز داوطلبان حق دارند تصحيح پاسخنامه

ها و موارد مشابه اعتراض كنند. این اعتراضات همگي رسيدگي به نحوه تصحيح پاسخنامه و یا شمارش پاسخ

 هاي داوطلبان اعمال خواهد شد.سخنامهشود و در صورت هر گونه تغيير، نتایج آن برروي پامي

هاي حل ها و یا راهاي ممکن است سليقههاي حرفهداوطلبان عزیز باید توجه داشته باشند كه در همه آزمون

شود مالك هاي ورود به حرفه كه توسط وزارت راه و شهرسازي اخذ ميمسئله گوناگون باشد. اما در آزمون

هاي حل مسائل ها و قوانين موجود باالدستي است و نظرات و روشنامهآیيناصلي مقررات مّلي ساختمان و 

 مهندسي تاليف و چاپ شده در سایر كتب اساتيد خارجي و یا داخلي لزوماً مورد استناد نخواهد بود.
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