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مقدمه:
وزارت راه وشهرسازي در اجراي مواد  01 ،02 ،22و  02آیيننامه اجرائي قانون نظام مهندسي و
كنترل ساختمان با همکاري سازمان سنجش آموزش كشور ،نسبت به برگزاري آزمونهاي ورود به
حرفه مهندسان در هفت رشته مهندسي معماري بخشهاي(نظارت ،طراحي و اجرا) ،عمران
بخشهاي(نظارت ،محاسبات و اجرا) ،تاسيساتمکانيکي(طراحي و نظارت) ،تاسيساتبرقي(طراحي و
نظارت) ،شهرسازي ،نقشهبرداري و ترافيك در پایه سه و كاردانهاي فني ساختمان در شش رشته
كارداني معماري ،عمران ،تاسيساتمکانيکي ،تاسيساتبرقي ،شهرسازي و نقشهبرداري در پایه سه و
آزمون تعيين صالحيت حرفهاي معماران تجربي در پایههاي سه ،دو ،یك براي پروانه اشتغال بکار در
تاریخهاي  02و 02مهر ماه  2931بطور هماهنگ و همزمان در سراسر كشور اقدام مينماید.

تعاريف:
در این «دفترچه راهنما» براي اختصار هر یك از عبارتهاي زیر با معاني مربوطه بهكار ميروند:
«شرکت خدمات» :شركت خدمات آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور
«اداره کل» :اداره كل راه و شهرسازي استان
«سازمان استان» :سازمان نظام مهندسي یا كارداني ساختمان استان(حسب مورد)
«قانون» :قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 2901
«آيیننامه» :آیيننامههاي اجرایي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از سال  2901تا2932
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راهنما و دستورالعمل ثبتنام آزمونهای ورود به حرفه مهندسان ،کاردانهای فنی
ساختمان (پايه سه) و تعیین صالحیت حرفهای معماران تجربی (پايه سه ،دو و يک)
مورخ  02و 7369/1/07

داوطلب محترم خواهشمند است قبل از انجام ثبتنام ،راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمائید،
مسئولیت صحت کلیه اطالعات ورودی و کنترل سوابق کاری و انجام بررسیهای الزم در خصوص
امكان اخذ پروانه به عهده داوطلب میباشد ،بديهی است در صورتی که پس از قبولی در آزمون و
تشكیل پرونده جهت دريافت پروانه اشتغال بكار مغايرتی در اطالعات وارده در خصوص مشخصات
فردی ،کنترل سوابق کاری و امكان سنجی در خصوص اخذ پروانه اشتغال مشاهده گردد ،مسؤولیت آن
صرفاً بر عهده داوطلب میباشد و مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

راهنمای آزمون (ويژه داوطلبان)
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 -7مدرك تحصیلی

مطابق با ماده  0آئين نامه اجرایي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صرفاً مدارك مورد تأیيد وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري به منظور صدور پروانه اشتغال بکار مورد تأیيد ميباشند .همچنین مطابق ماده 1
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان رشتههاي معماری ،عمران ،تأسیساتمكانیكی ،تأسیساتبرقی،
شهرسازی ،نقشهبرداری و ترافیک جزء رشتههاي اصلي ميباشند.
با توجه به مصوبات كميسيون هم ارزي رشتهها كليه دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته،
كارشناسي با عناوین متفاوت از رشتههاي اصلي ،كارشناسيارشد و دكتري فاقد مدرك كارشناسي در
رشتههاي اصلي و مواردي از این قبيل جهت اطالع از امكان دريافت پروانه اشتغال بكار در رشته و
صالحیت مورد نظر ،از طريق اداره کل استان محل عضويت خود قبل از ثبتنام مطمئن گردند.

تذکر مهم:
به اين وسیله تاکید میگردد متقاضیان میبايست دقت نمايند در زمان ثبتنام آزمون ،با توجه به مدرك
تحصیلی خود ،شرايط الزم را از حیث امكان اخذ پروانه به کار مهندسی مطابق با آخرين ضوابط و
مصوبات کمیسیون همارزی رشتهها دارا باشند .بديهی است درصورت عدم رعايت اين قبیل موارد،
صرف ثبتنام و قبولی در آزمون هیچگونه حقی را برای داوطلبان ايجاد نخواهد کرد و قبولی ايشان
کان لم يكن تلقی شده و هر گونه مسئولیت ناشی از آن بر عهده متقاضی شرکت در آزمون میباشد،
ضمن آنكه دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان نیز پاسخگوی اينگونه افراد نخواهد بود.
 -0سابقه کارحرفهای

)2-0نحوه محاسبه سنوات حرفهاي الزم مهندسان :حداقل سوابق كار حرفهاي براي شركت در آزمون ورود
به حرفه مهندسان از تاريخ اخذ مدرك تحصیلی در هر مقطع تا  02مهر ماه  2931و به شرح جدول
شماره ( )7میباشد (مطابق ماده  5آيین نامه اجرائی قانون).
توجه :متقاضياني كه سنوات الزم را تا  07مهر ماه  7369احراز ننمایند امکان ثبتنام و شركت در آزمون را
ندارن د و در صورت نداشتن شرایط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبتنام و قبولي در آزمون ،قبولي
آنان كانلمیکن تلقي شده و با آنها مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
سنوات سوابق كار حرفهاي حداقل براي آزمون ورود به حرفه مهندسان ( پایه سه) بعد از اخذ مدرك تحصيلي
ردیف

مقطع تحصيلي

حداقل سوابق كار حرفهاي

2

كارشناسي

 9سال

0

كارشناسيارشد

 0سال

9

دكترا

 2سال
جدولشمارة()7
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سوابق كارداني براي آزمون ورود به حرفه مهندسان به غیر از رشته عمران (محاسبات) و معماري(طراحی)،

در صورت هم رشته بودن با رشته آزمون ،از تاریخ اخذ مدرك كارداني تا زمان اخذ مدرك مهندسي بازاي
هر 1سال كامل یك سال و حداكثر دو سال به سنوات مهندسي اضافه خواهد شد( .سنوات كمتر از  1سال
به تناسب در نظر گرفته ميشود) .در صورت هم رشته نبودن ،سنوات كارداني قابل محاسبه براي آزمون
مهندسي نميباشد به عنوان مثال سنوات كارداني رشته نقشهبرداري قابل محاسبه براي آزمون عمران و
سنوات كارداني رشته عمران قابل محاسبه براي آزمون نقشهبرداري نيست.
سنوات كارداني جهت آزمون حرفهاي مهندسان رشته عمران(محاسبات) و معماري(طراحي) نيز قابل
محاسبه نيست.
ضروري است متقاضيان آزمون ورود به حرفه مهندسي داراي مدرك كارداني ،جهت اطمينان از
همرشتهبودن مدارك كارداني و كارشناسي خود ،ا استعالم كتبي از طریق اداره كل راه و شهرسازي استان
محل عضویت خود قبل از ثبتنام اطمينان حاصل نمایند.
 )0-0نحوه محاسبه سنوات الزم كاردانها :حداقل سوابق كار حرفهاي جهت شركت در آزمون ورود به
حرفه كاردانهاي فني ساختمان از تاريخ اخذ مدرك تحصیلی در هر مقطع تا  07مهر ماه  7369و به شرح
جدول شماره ( )0میباشد.

توجه :متقاضياني كه سنوات الزم را تا  07مهر ماه  7369احراز ننمایند امکان ثبتنام و شركت در آزمون را
ندارند و در صورت نداشتن شرایط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبتنام و قبولي آنان در آزمون،
قبولي كانلمیکن تلقي شده و با آنها مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

سنوات سوابق کار حرفهای حداقل برای آزمون ورود به حرفه کاردانهای فنی ساختمان(پايه سه)
رديف

نوع مدرك تحصیلی

پايه سه

2

مدارك فني مورد تأیيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

 1سال

0

دارندگان مدرك فني مورد تأیيد سایر وزارتخانهها و مؤسسات دولتي

 1سال

جدول شماره( )0

تذکر :همانگونه كه در جدول شماره ( )0مشخص گردیده نوع مدرك تحصيلي از نظر مورد تأیيد بودن
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري یا مورد تأیيد بودن سایر وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در محاسبه سنوات
مؤثر مي باشد .لذا ضروري است متقاضيان آزمون كارداني به هنگام مشخص نمودن نوع مدرك خود در فرم
ثبتنام دقت كافي نمایند.
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 -3سابقه کارتجربی
-

مدارك الزم و نحوه محاسبه سنوات الزم ،حداقل سوابق کار جهت شرکت در آزمون تعیین
صالحیت حرفهای معماران تجربی بشرح زير می باشد:

 -7-3دارا بودن كارت پایان خدمت وظيفه عمومي یا دارا بودن كارت معافيت دائم
 -0-3عدم عضویت در سازمان استان و یا سازمان نظام كارداني استان
-3-3داشتن سابقه تجربي الزم و قابل قبول و شرایط سني براي دارندگان مدرك دیپلم فني
ساختمان به شرح ذیل:
-2-9-9براي متقاضيان پروانه پایه  2داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان  71سال و داشتن
حداقل 39سال سن تا تاریخ 31/0/02
-0-9-9براي متقاضيان پروانه پایه  0داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان  70سال و داشتن
حداقل  32سال سن تا تاریخ 31/0/02
-9-9-9براي متقاضيان پروانه پایه  9داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان 1سال و داشتن
حداقل 05سال سن تا تاریخ 31/0/02
 -1-9داشتن سابقه تجربي الزم و قابل قبول و شرایط سني براي سایر موارد به شرح ذیل:
-2-1-9براي متقاضيان پروانه پايه  7داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان  76سال و داشتن
حداقل  31سال سن تا تاریخ 31/0/02
-0-1-9براي متقاضيان پروانه پايه  0داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان  73سال و داشتن
حداقل  37سال سن تا تاریخ 31/0/02
-9-1-9براي متقاضيان پروانه پايه  3داشتن سابقه كار تجربي حداقل به ميزان  1سال و داشتن
حداقل  09سال سن تا تاریخ 31/0/02
 -3-1-9مالك محاسبه سن متقاضيان و سابقه كار تا تاریخ 31/0/02خواهد بود.
* تذکر :محاسبه سنوات كاري الزم تا  02مهر ماه  2931ميباشد .متقاضياني كه سنوات كاري الزم
را جهت پایه مورد نظر تا  02مهر ماه  2931احراز ننمایند ،مجاز به ثبت نام در آن پایه نميباشند .در
صورت نداشتن شرایط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبت نام و قبولي در آزمون ،قبولي كانلم-
یکن تلقي و هيچگونه اعتراضي پذیرفته نميشود.
 -4اعتبار قبولی آزمونها

اعتبار قبولي در كليه آزمونهاي مهندسي ،كارداني و تجربي حداکثر به مدت  4سال از تاريخ آزمون
ميباشد لذا ضروري است قبولشدگان در آزمون مذكور در مهلت تعيين شده نسبت به اخذ پروانه اشتغال
بکار مهندسي خود اقدام نمایند.
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تذکر  -قبولي آزمون كساني كه در زمان ثبتنام فاقد شرایط الزم براي دریافت پروانه باشند كانلمیکن
تلقي ميگردد.
آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان در كليه رشتهها فقط در پایه  9به صورت
تستي و تشریحي برگزار ميگردد و ارتقاء پایه طبق آئيننامه اجرائي قانون و دستورالعملهاي ابالغي
صورت ميگيرد .همچنين كليه آزمونها به صورت جزوه باز ميباشد.
آزمون تعيين صالحيت حرفهاي معماران تجربي در پایههاي 0 ،9و  2به صورت تستي برگزار ميگردد.
همچنين كليه آزمونها به صورت جزوه باز ميباشد.
 -5صالحیت

 -2-1متقاضيان آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشتههاي مهندسي تأسيسات مکانيکي ،تأسيساتبرقي،
شهرسازي ،نقشه برداري و ترافيك پس از كسب قبولي در آزمون ،پروانه اشتغال بکار مهندسي پایه سه در
صالحيتهاي طراحي و نظارت را دریافت مينمایند.
 -0-1متقاضيان آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشتههاي مهندسي عمران و معماري جهت اخذ پروانه
اشتغال بکار مهندسي در صالحيتهاي نظارت ،محاسبات ،طراحي و اجرا و در رشتههاي مهندسي
تاسيسات مکانيکي و تاسيسات برقي جهت اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي در صالحيتهاي نظارت و
طراحي ميبایست به طور جداگانه در آزمون مربوط به آن صالحيت ثبت نام و شركت نمایند.
 -9بخشهای آزمون و شكل برگزاری آنها

 -2-1آزمون تمامي رشتهها به استثناي بخش طراحي رشته معماري بصورت تستي چهار گزینهاي بوده و
همچنين آزمون طراحي بصورت تشریحي برگزار ميگردد.
 -0-1آزمون تمامي رشتهها بصورت كتاب باز ميباشد.
 -9-1حدنصاب قبولي در آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان در تماميرشتهها
و بخشهاي آن  % 52ميباشد.
 -1-1حدنصاب قبولي در آزمون تعيين صالحيت حرفهاي معماران تجربي براي پایه سه  ،%52پایه دو
 %55و پایه یك  %92ميباشد.
تذکر مهم :بديهی است در هیچ يک از آزمونها ،جبران کسری نمره و ارفاق وجود نخواهد داشت.
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و تعيين صالحيت حرفهاي معماران تجربي -مورخ  02و 2931/20/02

رعایت مقررات ملي ساختمان الزاميست
 -1تاريخ برگزاری و نحوه ثبت نام آزمون
آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان ،كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صالحيت حرفهاي معماران تجربي به منظور
اخذ پروانه اشتغال بکار در روزهاي پنجشنبه و جمعه  02و  02مهر ماه سال  31و بطور همزمان در سراسر كشور به
شرح جدولهاي شماره  9و  1برگزار ميگردد.

جدول مربوط به آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان

1

شهرسازی(صبح)

0

ترافیک(صبح)

2

تاسیسات مكانیكی ( نظارت)(عصر)

3

تاسیسات برقی( نظارت)(عصر)

22

معماری (طراحی)(صبح و عصر)

22

عمران (محاسبات)(صبح)

20

تاسیسات مكانیكی( طراحی)(صبح)

29

تاسیسات برقی( طراحی)(صبح)

 69/24/37الی 69/25/26

1

نقشهبرداری(صبح)

 69/24/37الی 69/25/26

1

عمران (اجرا)(عصر)

 69/21/71الی69/21/76

9

عمران (نظارت)(صبح)

 69/21/71الی69/21/76

0

معماری (اجرا) (عصر)

69/21/02

2

معماری(نظارت)(صبح)

ثبتنام

آزمون از طريق وبسايت

69/21/07

رديف

عنوان آزمون

تاريخ

تاريخ تهیه پرينت کارت شناسايی

تاريخ برگزاری آزمون

جدول شماره()9
جدول آزمونهای ورود به حرفه کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صالحیت حرفهای معماران تجربی
تاريخ

تهیه

پرينت

کارت

تاريخ

شناسايیآزمون از طريق وبسايت

آزمون

69/21/02
69/21/07

آزمون حرفهای

عنوان آزمون

تاريخ ثبتنام

کاردانهایفنی ساختمان

معماري،شهرسازي،عمران،تاسيسات
مکانيکي ،تاسيسات برقي ،نقشهبرداري

 31/21/92الي 31/21/23

 31/20/20الي31/20/23

معماران تجربی

در كليه پایهها

 31/21/92الي 31/21/23

 31/20/20الي31/20/23

جدول شماره()1
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برگزاری

دفترچه دستورالعمل ثبتنام آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان ،كاردانهاي فني ساختمان
و تعيين صالحيت حرفهاي معماران تجربي -مورخ  02و 2931/20/02

رعایت مقررات ملي ساختمان الزاميست
 -7-1ثبتنام در آزمون به شرح زير صورت میپذيرد:

داوطلب الزم است نسبت به ثبتنام از طریق سامانه ثبت نام آزمونها به آدرس www.INBR.ir
اقدام و پس از تأیيد راهنما و دستورالعمل آزمون و قبول شرایط آن ،نسبت به پرداخت هزینه آزمون
اقدام نموده و پس از ورود به سامانه ثبت نام و انجام ثبت نام ،از فرم ثبتنام پرینت تهيه نماید .فرم
ثبت نام از طریق همين سامانه ،در مهلت ثبتنام قابل پرینت ميباشد.
توضيح اینکه با توجه به هماهنگي بعمل آمده با بانكهاي عامل مورد نظر پرداخت هزینه آزمون به
صورت اینترنتي انجام ميپذیرد.
 -0-1جهت ثبتنام در آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان عضویت در
سازمان استان اختياري ميباشد.
 -3-1درصورت عضویت در سازمان استان متقاضيان ميبایست به هنگام ثبتنام ،در درج شماره عضویت
خود شامل كد استان ،كد رشته ،كد مرتبط و اصلي بودن رشته و شماره سریال مختص استان به شرح
زیر در فرم مربوطه دقت كافي نمایند .در صورتي كه متقاضي حتي یکي از اجزاء شماره عضویت
خود را به اشتباه در فرم ثبتنام درج نماید ضروریست جهت اصالح آن در مدت زمان ثبتنام از
طریق مراجعه به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اقدام نماید.

 1رقم

شماره عضویت نظام مهندسي:

مثال22-9-2-229011 :

 2رقم

 2رقم

-

شماره سریال

كدمرتبطیااصلي

شخص در استان

بودن رشته

 0رقم

كد رشته

كد استان

 -4-1الزم است متقاضيان در تکميل سایر موارد فرم ثبتنام نيز دقت الزم را مبذول نمایند ،در صورت
نياز به تغييرات ميبایست از طریق مراجعه به سازمان نظام استان اقدام نمایند.
 -5-1ثبتنام آزمون رشته معماري در صالحيت هاي نظارت ،طراحي و اجرا به صورت مجزا صورت
ميپذیرد ،بدین معني كه متقاضيان رشتههاي مذكور در صورتيکه متقاضي هر سه صالحيت
نظارت ،طراحي و اجرا باشند ،الزم است سه بار در آزمون ثبتنام نمایند .همچنين الزم است
پرینت فرم ثبتنام سه آزمون را بصورت مجزا تهيه نمایند.
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دفترچه دستورالعمل ثبتنام آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان ،كاردانهاي فني ساختمان
و تعيين صالحيت حرفهاي معماران تجربي -مورخ  02و 2931/20/02

رعایت مقررات ملي ساختمان الزاميست

 -9-1ثبتنام آزمون رشته عمران در صالحيتهاي محاسبات ،نظارت و اجرا به صورت مجزا صورت
ميپذیرد ،بدین معني كه متقاضيان رشتههاي مذكور در صورتيکه متقاضي هرسه صالحيت
محاسبات ،نظارت و اجرا باشند ،الزم است سه بار در آزمون ثبتنام نمایند .همچنين الزم است
پرینت فرم ثبتنام سه آزمون را بصورت مجزا تهيه نمایند.
 -1-1متقاضيان آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته هاي تاسيسات مکانيکي و برقي جهت اخذ
پروانه اشتغال بکار مهندسي در صالحيتهاي نظارت و طراحي ميبایست به طور جداگانه در
آزمون مربوط به هر یك از آن صالحيت ثبت نام و شركت نمایند.
 -1-1اطالعات شركت كنندگان آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان ،كاردانهاي فني ساختمان و تعيين
صالحيت حرفهاي معماران تجربي شهریور ماه و اسفند ماه  31در مدت ثبتنام بر روي وبسایت
قرار مي گيرد تا در صورتي كه داوطلبان آن دوره ،متقاضي آزمون آتي نيز باشند ،بتوانند فقط با
وارد كردن شماره عضويت و مشخصاتآزمون مورد درخواست خود را انتخاب نموده و در آن ثبت
نام نمایند و دیگر نيازي به وارد كردن كليه مشخصات توسط این داوطلبان نخواهد بود .همچنين
در صورت نياز به اصالح اطالعات موجود ،موارد را در فرم ثبتنام اصالح نمایند.
 -6-1از آنجا كه احراز هویت در جلسه آزمون ،از طریق ارائه كارت شناسایي معتبر عکسدار و پرینت كارت

شناسایي آزمون صورت خواهد گرفت ،ضروري است داوطلبان از تاریخ  31/20/20الي31/20/23
نسبت به تهيه پرینت كارت شناسایي آزمون از طریق وبسایت اقدام نمایند.
 -72-1از آنجا كه قبولي در آزمون هاي یاد شده تنها یکي از مدارك الزم براي دریافت پروانه اشتغال به كار
ميباشد ،كليه داوطلبان موظفند قبل از انجام ثبتنام ضمن مطالعه دقيق دستورالعمل و راهنماي
ثبت نام و كسب اطالع از آخرین دستورالعملها و بخشنامههاي صدور پروانه اشتغال بهكار و
مصوبات كميسيون همارزي رشتهها از طریق ادارات كل استان از كليه شرایط و ضوابط صدور
پروانه اشتغال بهكار مطلع گردید و سپس نسبت به انجام ثبتنام اقدام نمایند .بدیهي است در
صورت عدم رعايت موارد يادشده ،صرف ثبتنام و قبولی در آزمون هیچگونه حقی را
برای داوطلبان ايجاد نخواهد کرد و دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان نیز پاسخگويی
اين گونه افراد نخواهد بود.
 -77-1داوطلبان ميبایست قبل از ثبت نام یك قطعه عکس  9×1یا ( 1×1عکس تمام رخ) را اسکن نموده و
بافرمت( )jpgو اندازه حداكثر  922×122پيکسل و حداقل  022×922پيکسل را ذخيره نماید.
تصویر داوطلب باید واضح و مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هرگونه اثر باشد.
تذکر مهم :به استناد دستورالعمل نحوهي رسيدگي به تخلفات داوطلبان آزمونهاي صدور پروانه اشتغال
به كار مهندسي ،كارداني و تجربي چنانچه مصادیق تقلب و تخلف مطابق مفاد دستورالعمل مذكور براي
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و تعيين صالحيت حرفهاي معماران تجربي -مورخ  02و 2931/20/02

رعایت مقررات ملي ساختمان الزاميست

داوطلبي محرز شود و یا توسط عوامل اجرائي صورتجلسه ثبت تخلف تنظيم گردد ،برابر ضوابط ضمن ابطال
نتيجه آزمون مورد نظر ،محروميت از آزمونهاي آتي از یك تا ده سال( بسته به مورد) منظور خواهد شد.
همچنين چنانچه پس از برگزاري آزمون با بررسيهاي علمي و فني معلوم گردد كه نمرات اكتسابي و
پاسخنامههاي داوطلبان هم رشته و در یك حوزه امتحاني به طور غيرمتعارف مشابه و یکسان است ،با
تأیيد دفتر امور مقررات ملّي و كنترل ساختمان از ای ن داوطلبان مصاحبه شفاهي به عمل خواهد آمد.
تعيين وضعيت نهایي آزمون این داوطلبان بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه مذكور بر عهده دفتر امور
مقررات ملّي و كنترل ساختمان ميباشد.
 -1قابل توجه معماران تجربی دارای پروانه اشتغال به کار تجربی:
معماران تجربي كه در آزمونهاي تعيين صالحيت دورههاي گذشته شركت نموده و قبول شدهاند ،با دارا
بودن شرایط مندرج در این راهنما ميتوانند صرفأ در یکي از آزمونهاي كتبي یا شفاهي این دوره (بر
حسب شرایط ایشان) شركت نمایند و در صورت قبولي در پایههاي باالتر از پایه پروانه اشتغال به كار فعلي،
پروانه اشتغال به كار تجربي در پایه باالتر براي ایشان صادر خواهد شد.
توصیه به داوطلبان آزمون شفاهی :از آنجا كه موكول كردن ارسال مدارك ثبت نام آزمون شفاهي به
آخرین روزهاي مهلت ثبت نام ،ممکن است باعث مشکالت اجرایي شود ،از داوطلبان تقاضا ميشود پس از
مطالعه دقيق این دفترچه راهنما و كسب اطالعات الزم از طریق سازمان نظام كارداني استان خود
درخصوص تکميل مدارك ثبت نام و اطمينان از صحت تکميل مدارك ،در اولين فرصت براي ارسال مدارك
از طریق پست سفارشي اقدام نمایند.
چگونگی آزمون شفاهی معماران تجربی:

آزمون شفاهي توسط كميتهاي متشکل از یك نفر نماینده سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ،یك نفر
نماینده سازمان نظام كارداني ساختمان استان و یك نفر نماینده از معماران تجربي (با معرفي اداره كل
استان) ،از متقاضيان اخذ خواهد گردید و نماینده اداره كل استان ناظر بر جلسه و تأیيد كننده مصاحبه و
اسامي ميباشد.
 -2-2اعضاي كميته مصاحبهكننده با معرفي مراجع ذیربط تعيين و به تایيد اداره كل استان خواهند رسيد.
 -0-2هر یك از اعضاي كميته مصاحبه كننده ،سواالت تخصصي مربوطه را مطرح نموده كه ميانگين نمرات
اعالم شده ،پس از تایيد نماینده اداره كل استان مشخص كننده وضعيت داوطلب خواهد بود كه در صورت
قبولي درآزمون شفاهي بر اساس شرایط داوطلب ،در پایههاي 0،2و 9رتبه بندي خواهند شد.
 -9-2كميته مصاحبه كننده در مورد دورههایي كه داوطلب در صورت لزوم و تشخيص درآنها شركت
مينماید ،نظر خواهد داد و داوطلب باید در دورههاي آموزشي تعيين شده شركت نماید.
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 - 4-1شرايط داوطلبان شرکت در آزمون شفاهی معماران تجربی:

 -2-1-2داشتن شرایط عمومي مندرج در بند 9
 -0-1-2داشتن حداقل  12سال تمام تا پایان مهر ماه 31
 -9-1-2تکميل فرم ثبت نام آزمون به صورت دستي
 -5-1مدارك الزم برای تشكیل پرونده و شرکت در آزمون شفاهی معماران تجربی:

 -2-1-2تقاضانامه تکميل شده ثبت نام كه ضميمه این دفترچه راهنما ميباشد.
 -0-1-2فرم تکميل شده تعهد نامه كه ضميمه این دفترچه راهنما ميباشد.
 -9-1-2چهار قطعه عکس یکسان به ابعاد  9×1كه درسال جاري گرفته شده و تمام رخ باشند ،پشت هر
كدام از عکسها به ترتيب نامخانوادگي ،نام ،شماره شناسنامه و سال تولد نوشته شده باشد (از ارسال
عکسهاي فوري خودداري گردد) ،كه یك قطعه از چهار قطعه عکس ،باید در محل الصاق عکس در روي
فرم تقاضانامه ثبتنام ،فقط با چسب مایع ،چسبانده شود .از الصاق عکس با منگنه ،چسب نواري و غير آن
خودداري گردد.
 -1-1-2تصویر صفحه اول شناسنامه داوطلب ( و توضيحات در صورت لزوم )
 -1-1-2فيش واریز وجه ثبت نام شركت در آزمون اخذ پروانه اشتغال به كار تجربي
 -1-1-2در صورت احراز شرایط جهت شركت در آزمون شفاهي مبلغ  012/222ریال به حساب سازمان
نظام كارداني ساختمان استان ،بابت هزینه شركت در آزمون شفاهي( اطالعات شماره حساب در پيوست
شماره  2درج گردیده است)
 -0-1-2تصویر مدرك دیپلم فني براي دارندگان مدرك تحصيلي دیپلم فني ساختمان
 -9-1نحوه ارسال مدارك آزمون شفاهی معماران تجربی:

داوطلبان الزم است پس از تکميل فرم ثبت نام ،مدارك مورد نياز ،در داخل پاكت ضميمه این دفترچه
قرارداده و در مهلت مقررفقط از طریق پست سفارشي به سازمان نظام كارداني استان به نشاني مندرج در
پيوست شماره  2ارسال نمایند(.حداكثر مهلت ارسال مدارك تا پایان مهلت ثبت نام ميباشد)
 -1-1تاريخ آزمون شفاهی معماران تجربی:

متقاضيان باید از تاریخ  31/22/02به سازمان نظام كارداني استان مراجعه نمایند.
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 -1-1نحوه تنظیم فرم ثبت نام آزمون شفاهی معماران تجربی:

ضمن آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان ،خواهشمند است پس از مطالعه دقيق این دستورالعمل ،از طریق
سامانه ثبت نام آزمون نسبت به تکميل تقاضانامه اقدام نمایند.
لذا تاكيد مي گردد براي جلوگيري از هرگونه اشتباه در تکميل فرم ابتدا اطالعات الزم درنمونه فرم تقاضانامه
كه در همين دفترچه چاپ شده است را كامل نمایيد و سپس از روي فرم پيش نویس نسبت به تکميل
تقاضانامه اصلي در سامانه ثبت نام اقدام نمایيد.
 -6-1مواد آزمونهای کتبی و شفاهی معماران تجربی:

-

-

-

قانون نظام مهندسي و كنتررل سراختمان و آیريننامره اجرایري آن 2932و تصرویبنامره شرماره
/212000ت 10112ه مورخ  31/20/1هيات وزیران در مورد اصالح موادي از آئريننامره اجرایري
قانون و نظامنامه رفتار حرفهاي اخالقي در مهندسي ساختمان (مندرج در همين وبسایت)
مبحث اول مقرات ملي ساختمان(تعاریف))2930( -
مبحث دوم(نظامات اداري))2921( -
مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق_ ()2930
مسایل اجرایي ساخت در ساختمانهاي متعارف از مرحله پياده كردن نقشه روي زمين ترا مرحلره
اتمام ساختمان )شامل :اجراي گودبرداري،اجراي فونداسيون ،اجراي اسکلت فلزي و بتنري ،انرواع
سقف و بام ،عایق كاري ،اجراي نازك كاري ،اجراي تأسيسات مکانيکي وبرقي ،محوطه سرازي و)...
و شناخت مصالح ساختماني متداول
مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان (ایمني و حفاظت كار در حين اجرا))2930( -
شناخت ماشين آالت ساختماني
اطالعات حقوقي در زمينه بيمه ،ماليات ،قراردادها وقوانين شهرداریها
مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان(الزامات عمومي ساختمان))2930 ( -
مبحث پنجم مقررات ملي ساختمان(مصالح و فراوردههاي ساختماني))2930( -
مبحث هشتم مقررات ملي ساختمان(طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنایي))2930( -
مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان( طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها))2920( -
مبحث چهراردهم مقرررات ملري ساختمان(تأسيسرات گرمرایي ،تعرویو هروا و تهویره مطبروع)-
()2932
محث پانزدهم(آسانسور ها و پلکان برقي))2930(-
مبحث شانزدهم ( تاسيسات بهداشتي))2930( -
مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان(تأسيسات لوله كشي و تجهيزات گاز طبيعي ساختمانهرا)-
()2923
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فرم تقاضانامه موضوع بند ( -5-1آزمون شفاهی معماران تجربی)
الف ) داوطلب باید با توجه به شرایط مندرج در بندهاي  2-9و  0-9مشخص نمایند متقاضي آزمون كتبري
یا شفاهي مي باشد.
 -0شفاهي

متقاضي آزمون -2 :كتبي

ب) داوطلبان باید با توجه به شررایط منردرج در بنرد  9مشرخص نماینرد متقاضري آزمرون در چره پایرهاي
ميباشند.
پایه آزمون :یك

دو

سه

پ ) در ردیف  -2نام خانوادگي با حروف خوانا مانند مثال نوشته شود:
 -2نام خانوادگي.......................................................................................
از سمت راست با حروف بزرگ تکميل شود

ت ) در ردیف  -0نام متقاضي با حروف خوانا مانند مثال نوشته شود:
 - 0نام.................................................

ث ) در ردیف  -9نام پدر متقاضي با حروف خوانا مانند مثال نوشته شود
 -9نام پدر..............................................................

ج ) در ردیف  -1محل صدور شناسنامه متقاضي با حروف خوانا مانند مثال نوشته شود:
 -1محل صدور شناسنامه...................................
چ ) در ردیف  -1شماره شناسنامه متقاضي مانند مثال نوشته شود:
شماره شناسنامه..................................
ح ) در ردیف  -1كد ملي داوطلب از سمت چپ مانند مثال نوشته شود:
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 - 1كد ملي
خ ) در ردیف  -0تاریخ تولد به ترتيب ( روز  /ماه  /سال تولد ) نوشته شود:
 -0تاریخ تولد.........../.............../...........
د ) در ردیف  – 2جنسيت داوطلب نوشته شود:
 – 2جنسيت :زن

مرد

ذ )در ردیف  – 3مليت داوطلب نوشته شود:
 -3مليت...................................:
ر ) در ردیف  – 22داوطلب باید وضعيت نظام وظيفه خود را مشخص نماید.
 -22وضعيت نظام وظيفه:

معاف

پایان خدمت

ز) در ردیف  – 22داوطلب ميزان سواد و مدرك تحصيلي خود را مشخص نماید.
 – 22ميزان سواد و مدرك تحصيلي -2 :خواندن ونوشتن
 -1دیررپلم فنرري
 -1دوره متوسررطه
-2مدارك باالتر از فوق دیپلم

 -0دوره ابتدایي

 -1سررایر دیررپلمهررا

 -9دوره راهنمایي
 -0فرروق دیررپلم

ژ) در ردیف  – 20داوطلباني كه مدرك تحصريلي ایشران دیرپلم فنري و براالتر از دیرپلم مري باشرد رشرته
تحصيلي خود را ذكرمي نمایند.
 -20رشته تحصيلي براي مدارك دیپلم فني و دیپلم به باال......................................:
س) در ردیف  – 29نام استان محل سکونت درج گردد.
 -29نام استان محل سکونت.........................:
ش ) در ردیف  – 21آدرس محل سکونت متقاضي به طور كامل درج گردد.
 -21آدرس محرررل سرررکونت :شرررهر....................خيابان..............................كوچررره .........................پرررالك..........
طبقه..........
ص ) در ردیف  – 21كد پستي ده رقمي محل سکونت از سمت چپ به سمت راست درج گردد.
 -21كد پستي ده رقمي
ض ) در ردیف  – 21متقاضي باید آدرس محل كار فعلي خود را درج نماید.
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 – 21آدرس محل كار:
.......................................................................................................................................................
ط) در ردیف  -20كد پستي ده رقمي محل كار از سمت چپ به راست درج گردد.
كد پستي ده رقمي
ظ ) در ردیف  – 22تلفن منزل و محل كار به همراه كد تلفن محل سکونت درج گردد
تلفن محل كار:

 ) 22تلفن منزل:

تلفن همراه:

 )23آدرس جهت انجام مکاتبات( فقط یك مورد عالمت زده شود)
آدرس محل سکونت

آدرس محل كار

ع ) در محل الصاق عکس ،داوطلب باید یك قطعه عکس از  1قطعه عکس  1× 9خود را بچسباند.
غ) در پایين فرم ،داوطلب باید تاریخ تکميل فرم را نوشته و با امضا یا درج اثر انگشرت سربابه دسرت راسرت
خود ،در محل امضا یا اثر انگشت ،مطالب مندرج در فرم را تایيد نمایيد.
پیوست شماره 7
آدرس،شماره تماس،مشخصات حساب جاري سازمان نظام كارداني استان

 -2آدرس سازمان نظام كارداني استان:

 -0شماره تماس سازمان نظام كارداني استان:

 -9حساب جاري سازمان نظام كارداني استان جهت آزمون شفاهي:

شماره حساب:

بانك:

شعبه:

كد شعبه
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دستورالعمل اجرايی ثبت نام ويژه سازمانهای استان

سازمان هاي نظام مهندسي استان باید با توجه به دستورالعمل زیر نسبت به
انجام امور و اطالعرساني به داوطلبان اقدام نمایند:
 -7خالصه مراحل اجرایي و زمانبندي آزمون به شرح جدول زیر ميباشد:
رديف

تاريخ اجرا

موضوع

2

شنبه

31/1/92

شروع ثبتنام آزمون

0

دوشنبه

31/21/23

پایان ثبتنام آزمون

9

دوشنبه

31/20/20

ارائه كارت شناسایي آزمون بر روي وبسایت

1

چهار شنبه

31/20/23

پایان زمان اخذ كارت شناسایي آزمون

1

چهارشنبه

31/20/23

هماهنگي موارد اصالحي استان با شركت خدمات
آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور توسط
سازمانهاي استان(براي رفع نقص احتمالي در
خصوص مواردي كه امکان پذیر است)

1

پنج شنبه و
جمعه

 02و31/20/ 02

برگزاري آزمون
جدول شماره ()7

 -0با توجه به محدودیت زمان ثبت نام ،الزم است كليه اطالعات در اسرع وقت به نحو جامع به اطالع متقاضيان
شركت در آزمون مذكور رسانده شود.
 -9در صورت امکان ،شرایط الزم جهت ثبت نام متقاضياني كه به شبکه اینترنت دسترسي ندارند در محل سازمان
استان (حسب مورد) فراهم گردد.
 -1با توجه به امکان درج شماره عضویت در فرم ثبت نام الکترونيکي ،الزم است شماره عضویت نظام مهندسي به
طور كامل ( شامل كد استان ،كد رشته ،كد مرتبط یا اصلي بودن رشته و شماره سریال مختص استان) در
كارت عضویت اعضاء سازمان درج گردد.
 -1اطالعات شركتكنندگان آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان ،كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صالحيت
حرفهاي معماران تجربي مورخ شهریور و اسفند ماه  31در مدت ثبتنام بر روي وب سایت قرار ميگيرد تا در
صورتي كه داوطلبان آن دوره ،متقاضي آزمون آتي نيز باشند ،بتوانند فقط با وارد كردن شماره عضویت ،آزمون
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مورد درخواست خود را انتخاب نموده و در آن ثبت نام نمایند و دیگر نيازي به وارد كردن كليه مشخصات
توسط این داوطلبان نخواهد بود .همچنين د ر صورت نياز به اصالح اطالعات موجود ،موارد را در فرم ثبتنام
اصالح نمایند.
 -1اطالعات ثبتنامشدگان آزمون جهت انجام اطالعرساني به داوطلبان توسط سازمان استانها از طریق وبسایت
قابل روئيت خواهد بود .بدین ترتيب كه سازمان هر استان از طریق وبسایت www.inbr.irبا وارد كردن كد
كاربر و كلمه عبور مربوطه به صورت  onlineبه اطالعات ثبتنامشدگان استان خود دسترسي خواهد داشت.

انتشار نتايج و نحوه بررسی اعتراضات:
وزارت راه و شهرسازي تمام تالش خود را مصروف داشته تا آزمونها با همکاري شركت خدمات آموزش
سازمان سنجش و دانشگاه هاي معتبر كشور و افراد حقيقي و حقوقي با تجربه و شاغل در حرفه مهندسي
ساختمان و آشنا به مقررات ملي ساختمان با استانداردهاي مورد نياز برگزار شود .در این زمينه توجه به
نکات زیر ضروري است:
الف) سئواالت كليه رشتههاي آزمونهاي ورود به حرفه در كميتههاي تخصصي هر رشته متشکل
ازخبرهترین و برجستهترین اساتيد علمي و حرفهاي و از دانشگاههاي معتبر و مطرح كشور و با مشاركت
گروههاي تخصصي سازمانهاي نظام مهندسي ،طراحي و تدوین ميگردد و چندین بار كنترلهاي الزم بر
روي آنها انجام ميشود.
ب) پس از برگزاري آزمونها و به جهت شفافسازي و احترام به حقوق داوطلبين ،فرصت اظهارنظر
درخصوص كليه سئواالت فراهم ميگردد و خوشبختانه در این چند ساله همگان توانستهاند نظرات خویش
را درخصوص كيفيت سئواالت و ایرادات احتمالي ابراز نمایند و این از افتخارات دفتر مقررات ملي و كنترل
ساختمان است كه همه كارهاي خود را در معرض عموم گذاشته است تا ارزیابي آن با دقت بيشتري بصورت
پذیرد .پس از جمعآوري نظرات مربوط به كيفيت سئواالت و با وجودیکه هنوز نتایج منتشر نشده،
كميتههاي تخصصي هر رشته با دقت درخصوص اظهارنظرهاي واصله بررسيهاي الزم را معمول و اعالم
نظر ميكنند .در این مرحله چنانچه این كميته نظراتي درخصوص حذف و یا دو گزینهاي و یا چند گزینهاي
كردن سواالت داشته باشند به جهت مساعدت با داوطلبين و بدون ارجاع به كميته تجدید نظر مستقيماً
جهت اعمال در پاسخنامه ابالغ ميشود .لکن چنانچه درخصوص سئواالتي كه از طرف شركتكنندگان مورد
ایراد واقع هستند ،كميته تخصصي ایرادات واصله را نپذیرفته باشد ،ایرادات و اعتراضات واصله به كميتههاي
تجدیدنظر و نهایي هر رشته احاله ميشود تا در آنجا مجدداً بررسي شود .بدیهي است راي این كميتهها
نهایي و غيرقابل تغيير بوده و عيناً جهت اعمال در پاسخنامهها ابالغ خواهد شد.
كميتههاي تجدیدنظر نيز مركب از برجستهترین اساتيد حرفهاي و علمي كشور و مشهور در رشته مربوطه
هستند و آراء آنان غيرقابل اعتراض مجدد توسط داوطلبين خواهد بود.
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ج) پس از آن و با توجه به كليد تهيه شده ،شركت خدمات آموزش سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به
تصحيح پاسخنامهها و انتشار نتایج اقدام الزم را معمول خواهد داشت .در این مرحله نيز داوطلبان حق
دارند به نحوه تصحيح پاسخنامه و یا شمارش پاسخها و موارد مشابه اعتراض كنند .این اعتراضات همگي
رسيدگي ميشود و در صورت هر گونه تغيير ،نتایج آن برروي پاسخنامههاي داوطلبان اعمال خواهد شد.
د) داوطلبان عزیز باید توجه داشته باشند كه در همه آزمونهاي حرفهاي ممکن است سليقهها و یا راههاي
حل مسئله گوناگون باشد .اما در آزمونهاي ورود به حرفه كه توسط وزارت راه و شهرسازي اخذ ميشود
مالك اصلي مقررات ملّي ساختمان و آیيننامهها و قوانين موجود باالدستي است و نظرات و روشهاي حل
مسائل مهندسي تاليف و چاپ شده در سایر كتب اساتيد خارجي و یا داخلي لزوماً مورد استناد نخواهد بود.

دفتر امور مقررات ملّی و کنترل ساختمان
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