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مقدمه:

رعايت مقررات ملّي ساختمان الزامي است

در اجراي مواد  22 ،21 ،11 ،5و  22آييننامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با همکاري
شركت خدمات آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور ،آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان ،كاردان هاي
فني ساختمان و معماران تجربي در هفت رشته اصلي مهندسي شامل معماري در بخشهاي (نظارت ،طراحي
و اجرا) ،عمران در بخشهاي (نظارت ،محاسبات و اجرا) ،تأسيساتمکانيکي(طراحي و نظارت) ،تأسيساتبرقي
(طراحي و نظارت) و نقشهبرداري ،شهرسازي و ترافيک در پايه سه ،و  2رشته كارداني و معماران تجربي در

تاريخ  11و  12بهمنماه 1317از طريق اركان اجرايي و نظارتي بطور هماهنگ و همزمان در سراسر كشور
برگزار گرديد.
تعاريف:
در اين «دفترچه راهنما» براي اختصار هر يک از عبارتهاي زير با معاني مربوطه بهكار ميروند:
«شرکت خدمات» :شركت خدمات آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور
«اداره کل» :اداره كل راه وشهرسازي استان
«سازمان استان»  :سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
«قانون» :قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1371
«آئین نامه» :آئين نامههاي اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از سال  1375تا 1315
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دستورالعمل اعالم نتايج آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان،کاردان هاي فني ساختمان و معماران تجربي  11و
 11بهمنماه 97

با عنايت به اعالم نتايج آزمون ورود به حرفه مهندسان ،كاردانهاي فني و معماران تجربي مورخ بهمنماه 97براي
صدور پروانه اشتغال بکار موارد زير را به آگاهي ميرساند:
 -1در خصوص آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان پايه سه صرف ًا قبولي شركتكنندگاني كه شرايط شركت در
آزمون را مطابق با راهنماي ثبتنام آزمون بهمنماه  97احراز نمودهاند و سنوات سابقهكار آنها تا پايان  11بهمن
 97تکميل گردد ،مورد تأييد ميباشد .لذا قبولي در آزمون ساير شرکتکنندگان که شرايط شرکت در
آزمون را نداشته باشند مورد تأيید نبوده و کان لم يکن تلقي ميشود.
 -1با عنايت به دستورالعمل شماره  014/11911مورخ  40/0/12قبولي آزمون مورخ 11و11بهمنماه با رعايت
شرايط و ضوابط دستورالعمل مذكور و تأييد آن توسط اداره كل حداكثر تا تاريخ11و 1041/11/11داراي اعتبار
ميباشد.
 -3کارنامه داوطلبان حداکثر به مدت يك سال بر روي وبسايت دفتر مقررات ملي و کنترل ساختمان
درج ميگردد .اين کارنامه صرفاً براي اطالع متقاضي بوده و فاقد ارزش قانوني و غیر قابل استناد
مي باشد .الزم به ذکر است با توجه به ارسال فهرست نمرات و قبولشدگان ،کارنامه به اداره کل راه و
شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ارسال نخواهد شد.
 -4شرکت کنندگاني که حدنصاب قبولي در آزمونها را کسب نکرده باشند به موارد زير توجه نمايند:
الف) با توجه به بررسيهاي دقيق و كنترلهاي مکرري كه در كليه مراحل تصحيح پاسخنامهها انجام گرفته است،
نتايج اعالمي فاقد مشکل ميباشد ليکن چنانچه داوطلبي نسبت به نتيجه آزمون خود معترض باشد ميتواند
درخواست خود را صرفاً بصورت كتبي با ذكر مشخصات كامل ( شماره داوطلبي ،نام و نام خانوادگي ،شماره
شناسنامه ،تاريخ تولد ،رشته آزمون ،آدرس دقيق و شماره تماس ) حداکثر تا تاريخ 98/3/11از طريق پست
سفارشي به ادرس زيرارسال نمايد:

 آزمونهاي تستي به آدرس :تهران صندوق پستي به شماره ( 57773 -533شركت خدمات آموزشيسازمان سنجش)( .بر روي پاكت ذكر شود مربوط به كدام بخش از آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان،
كاردانهاي فني ساختمان و معماران تجربي بهمنماه  77ميباشد).
 آزمون طراحي معماري به آدرس :تهران صندوق پستي به شماره ( ۵۹۹۵۳ -۳۷۵دفتر مقررات ملّي و كنترلساختمان)( .بر روي پاكت ذكر شود مربوط به آزمون رشته معماري -طراحي بهمن  77ميباشد).
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ب) به لحاظ برنامهريزي هاي انجام شده به درخواستهايي كه بعد از تاريخ مقرر تحويل پست گردد ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
ج) امتياز سؤالهائي كه به تاييد كميتههاي تخصصي نامفهوم ،مبهم يا داراي اشکال بوده حذف ميشوند و در
كارنامه همه داوطلبان ،تأثير مثبت لحاظ ميشود.
 -1زمان مراجعه براي تحويل مدارك در استان تهران :افراد پذيرفته شده در آزمون كه شرايط اخذ پروانه اشتغال
بکار را دارا ميباشند ،الزم است براي اطالع از زمان مراجعه ،تحويل مدارك و انجام ساير مراحل جهت دريافت
پروانه اشتغال بکار مهندسي ،با مراجعه به وبسايت سازماناستان تهران به آدرس http://www.TCEO.IR
اطالعات الزم را كسب نمايند.
 -2زمان مراجعه براي تحويل مدارك در ساير استانها :افراد پذيرفته شده در آزمون كه شرايط اخذ پروانه اشتغال
بکار را دارا ميباشند ،الزم است براي اطالع از مدارك و انجام ساير مراحل جهت دريافت پروانه اشتغال بکار
مهندسي از تاريخ  ،94/1/11به سازمان استان محل عضويت خود مراجعه نمايند.
 -7تذکرهاي مهم:
تذکر  :1قبولي داوطلباني كه تاريخ اخذ مدرك تحصيلي درج شده در هنگام ثبتنام با تاريخ مدرك تحصيليشان
متفاوت ميباشد و به هر دليل ،شرايط شركت در آزمون را مطابق با دستورالعمل مندرج در راهنماي ثبتنام آزمون
احراز ننموده باشند ،كانلم يکن تلقي ميشود.
تذکر  : 2گواهي قبولي در آزمون صرفاً يکي از مدارك الزم براي صدور پروانه اشتغال بکار ميباشد و ساير
مدارك مورد نیاز توسط واحد صدور پروانه کنترل و بررسي خواهد شد .بديهي است صرف قبولي در
آزمون ،بدون احراز ساير شرايط تعهدي براي صدور پروانه اشتغال بهکار ايجاد نميکند.
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