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 ستا رعایت مقررات ملي ساختمان الزامي
 مقدمه:

و  راه  مواد    شهرسازي  وزارت  اجراي  اجراين ئآ  28  و  26  ،21  ،11در  قانینامه  و  ي  نظام مهندسي  ون 

ساختمان آزمون   نسبت  ،كنترل  برگزاري  ورودبه  رشته حرفه به هاي  در    معماري   هايمهندسان 

تاریخ  صالحيت در  جداگانه  بصورت  معماري   1402ماه  اردیبهشت   15)طراحي(    و 

عمران  (اجرا  و   نظارت)هايصالحيت  ي مكانيكتاسيسات(،  اجرا،  محاسبات  ،نظارت)هايصالحيت ، 

،  (اجراو    نظارت،  طراحي)  هايصالحيت  ي برقتاسيسات،  (اجراو    نظارت  ،طراحي)  هايصالحيت

به كار مهندسي  ترافيك  و  بردارينقشه شهرسازي،   اشتغال  پروانه  هاي  كاردان همچنين  و    براي اخذ 

در  ساختمان  عمران،    فني  معماري،  رشته  و    شهرسازي   ي،برقتاسيسات،  يمكانيكتاسيساتشش 

ب برداري  نقشه  اشتغال  پروانه  اخذ  حرفه كارداني  كار  ه  براي  صالحيت  تعيين  آزمون  معاو  ماران  ي 

  و   طرح هاي  و آزمونیك  هاي سه، دو و  در پایهمعماران تجربي  كار  ه  پروانه اشتغال ببراي اخذ  تجربي  

تاریخ همگي  بهسازي    اجراي  و  طرح  ارزیابي،  و  نگهبان  سازه  و  پي  گود،  اجراي   29و    28  يهادر 

 نماید. مي  اقدام بطور هماهنگ و همزمان در سراسر كشور  1402 ماهاردیبهشت

 

 تعاریف:

 روند:كار مي هاي زیر با معاني مربوطه به « براي اختصار هر یك از عبارت دفترچه راهنمان »ای در

 آموزش كشور شركت خدمات آموزشي سازمان سنجش  شرکت خدمات«:»

 و شهرسازي استان  راه«: اداره كل اداره کل»

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

 1374«: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه »قانون

 1390تا 1375ي اجرایي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از سال هانامهين ئ«: آنامهین ئآ»

 قانون   7ماده   2 كميسيون مقرر در تبصره  : ارزی«»کمیسیون هم 
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های فنی  اردانک، ورود به حرفه مهندسان هاینام آزمونراهنما و دستورالعمل ثبت 

 ای معماران تجربی و تعیین صالحیت حرفه  ساختمان

   1402/ 2/ 29و   28و   1402/ 2/ 15خ مور

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

خصوص امكان ی الزم درهاکاری و انجام بررسیاطالعات ورودی و کنترل سوابق  مسئولیت صحت کلیه  

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

کنترل   خصوص مشخصات فردی، پرونده جهت دریافت پروانه اشتغال بكار مغایرتی در اطالعات وارده در 

داوطلب  عهده رب آن وانه اشتغال مشاهده گردد، مسؤولیتخصوص اخذ پرسنجی درسوابق کاری و امكان

 خواهد شد.اقدام  و مطابق مقررات  بوده  

 

 راهنمای آزمون )ویژه داوطلبان(      

 

 مدرك تحصیلی   -1

 

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صرفاً مدارك مورد تآئين  7ماده    مطابق با  یيد وزارت  انامه اجرایي 

  6مطابق ماده    همچنین باشند.  علوم، تحقيقات و فناوري به منظور صدور پروانه اشتغال بكار مورد تأیيد مي

رشته ساختمان  كنترل  و  مهندسي  نظام  تأسیساتمعماری،    هايقانون  تأسیساتكانیم عمران،  برقی، كی، 

 باشند.  هاي اصلي ميجزء رشته برداری و ترافیكنقشهشهرسازی،  

ناپيوسته، با  و كارشناسي  دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي  كليه  ارزي  مصوبات كميسيون همبه    با توجه

رشته از  متفاوت  اصليعناوین  تحصيلي  هاي  مدارك  دارندگان  مدرك  كارشناسي  و  فاقد  دكتري  و  ارشد 

رشته در  قبيل  كارشناسي  این  از  مواردي  و  اصلي  امكان  هاي  از  اطالع  امكان  جهت  عدم  دریافت  یا 

از اداره کل استان محل    نسبت به کسب نظر   کار در رشته و صالحیت مورد نظر،ه  پروانه اشتغال ب

ثبت  خود  سكونت از  آزمون  نامقبل  در  قبولی  از  پس  تا  نمایند  مواجه   اقدام  قانونی  مشكل  با 

 .نگردند

 ای سابقه کارحرفه  -2

ورود    شركت در آزمون  براياي  داقل سوابق كار حرفهح  :مهندسان  ایحرفه  نحوه محاسبه سنوات  -2-1

مهندسان حرفه  تحصیلی   به  مدرك  اخذ  تاریخ  هر    از  تا    مقطعدر  معماری)طراحی(  رشته    15برای 

)مطابق باشد  می(  1و به شرح جدول شماره )  1402ماه  اردیبهشت  29تا    هاماه و سایر رشتهاردیبهشت

 .نامه اجرائی قانون( ینیآ 5ماده  
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ها تا  ماه و سایر رشتهاردیبهشت 15رشته معماری )طراحی( تا  در كه سنوات الزم را   اني متقاضي توجه:

ننمای  1402ماه  اردیبهشت  29 ثبتن احراز  امكان  را  د  آزمون  در  و شركت  نداشتن  نندارنام  در صورت  و  د 

یكن تلقي شده و  لمكانآنان  نام و قبولي در آزمون، قبولي  شرایط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبت

 خواهد شد. اقداممطابق ضوابط و مقررات 

 ( 1)هشمارجدول

  عمران )محاسبات(،   های معماری)طراحی( وبه غیر از رشته   مهندسان  ورود به حرفهآزمون    برايكارداني    سوابق

ازاي  هاز تاریخ اخذ مدرك كارداني تا زمان اخذ مدرك مهندسي ب  با رشته آزمون،  در صورت هم رشته بودن 

سال    5)سنوات كمتر از  سال كامل یك سال و حداكثر دو سال به سنوات مهندسي اضافه خواهد شد.    5  هر

گرفته مي نظر  در  تناسب  نبودن  .شود(به  رشته  آزمون  در صورت هم  براي  قابل محاسبه  كارداني  ، سنوات 

نمي نقشهمهندسي  رشته  كارداني  سنوات  مثال  عنوان  به  و  باشد  عمران  آزمون  براي  محاسبه  قابل  برداري 

براي آزمون نقشه قابل محاسبه  . ضروري است متقاضيان آزمون  يستبرداري نسنوات كارداني رشته عمران 

ك كارداني و كارشناسي  بودن مداررشتهداراي مدرك كارداني، جهت اطمينان از هم  انمهندس   ورود به حرفه

 حاصل نمایند.  استعالم كتبينام خود قبل از ثبت سكونتاستان محل راه و شهرسازي  اداره كل از  خود،

  اي جهت شركت در آزمون داقل سوابق كار حرفهح  :هاکاردان  سابقه کارنحوه محاسبه سنوات    -2-2

كارد حرفه  به  ساختمان ناورود  فني  مدرك    هاي  اخذ  تاریخ  ماه  اردیبهشت  29  تا  کاردانی  تحصیلی از 

 .باشدمی(  2و به شرح جدول شماره ) 1402

نام و شركت در  د امكان ثبتن احراز ننمای  1402ماه  اردیبهشت  29كه سنوات الزم را تا    اني متقاضي  توجه:

ندار را  ثبتنآزمون  نادرست جهت  اطالعات  و ورود  نداشتن شرایط الزم  و در صورت  قبولي  د  و  در  آنان  نام 

 خواهد شد.  اقدام یكن تلقي شده و مطابق ضوابط و مقررات  لمآزمون، قبولي كان

 )پایه سه( های فنی ساختمان کاردان  ورود به حرفهای حداقل برای آزمون سوابق کار حرفه سنوات 

 پایه سه  صیلی نوع مدرك تح ردیف 

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

 سال   6 ها و مؤسسات دولتيیيد سایر وزارتخانه فني مورد تاكارداني  رك  امد 2

 ( 2جدول شماره)

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

 اي حداقل سوابق كار حرفه مقطع تحصيلي ردیف

 سال   3 كارشناسي  1

 سال   2 پيوسته  ارشدكارشناسي  2

 سال   1 دكترا  3
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بودن یید  ا( مشخص گردیده نوع مدرك تحصیلی از نظر مورد ت2همانگونه که در جدول شماره ):  1تذکر  

ع تاوزارت  مورد  یا  فناوری  و  تحقیقات  وزارتخانهلوم،  سایر  بودن  محاسبه یید  در  دولتی  مؤسسات  و  ها 

به هنگام مشخص نمودن نوع مدرك  سنوات مؤثر می لذا ضروری است متقاضیان آزمون کاردانی  باشد. 

 نام دقت کافی نمایند. خود در فرم ثبت

آزمون، با توجه به مدرك   در   نامبایست دقت نمایند در زمان ثبتمتقاضیان میگردد  کید میتا:  2تذکر  

و  ضوابط  آخرین  با  مطابق  مهندسی  کار  به  پروانه  اخذ  امكان  حیث  از  را  الزم  شرایط  خود،  تحصیلی 

نام ارزی دارا باشند. بدیهی است درصورت عدم رعایت این قبیل موارد، صرف ثبتمصوبات کمیسیون هم

ایجاد نخواهد کرد و قبولی ایشان کانو قبولی   یكن تلقی لمدر آزمون هیچگونه حقی را برای داوطلبان 

می آزمون  در  شرکت  متقاضی  عهده  بر  آن  از  ناشی  مسئولیت  گونه  هر  و  دفتر شده  آنكه  ضمن  باشد، 

 ساختمان نیز پاسخگوی اینگونه افراد نخواهد بود.و کنترل  مقررات ملّی  

 تجربی   معماران  سابقه کار  -3

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

 ای معماران تجربی بشرح زیر می باشد:صالحیت حرفه

 وظيفه یا كارت معافيت نظام دارا بودن كارت پایان خدمت   -3-1

 عدم عضویت در سازمان استان    -3-2

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

 :شرح ذیل

پایه    -3-3-1 پروانه  متقاضيان  ميزان    1براي  به  حداقل  تجربي  كار  سابقه  داشتن    سال   18داشتن  و 

 29/2/1402سن تا تاریخ  ال س 36حداقل 

پایه    -3-3-2 پروانه  متقاضيان  ميزان    2براي  به  حداقل  تجربي  كار  سابقه  داشتن    سال  12داشتن  و 

 29/2/1402سن تا تاریخ  سال 30حداقل 

پایه    -3-3-3 پروانه  متقاضيان  ميزان    3براي  به  حداقل  تجربي  كار  سابقه  داشتن    سال  7داشتن  و 

 29/2/1402  سن تا تاریخ سال 25حداقل  

 داشتن سابقه تجربي الزم و قابل قبول و شرایط سني براي سایر موارد به شرح ذیل:  -3-4

پروانه    -3-4-1 متقاضيان  ميزان    1پایه  براي  به  حداقل  تجربي  كار  سابقه  داشتن    سال  19داشتن  و 

 29/2/1402سن تا تاریخ   سال 37حداقل 

پروانه    -3-4-2 متقاضيان  ميزان    2پایه  براي  به  تجربي حداقل  كار  سابقه  داشتن    سال  13داشتن  و 

 29/2/1402سن تا تاریخ سال  31حداقل 

پروانه    -3-4-3 متقاضيان  ميزان    3پایه  براي  به  حداقل  تجربي  كار  سابقه  داشتن    سال  8داشتن  و 

 29/2/1402سن تا تاریخ سال  26  حداقل
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تذکر و  محاسبه  مالك    :*  متقاضيان  تا سن  كاري  باشد.  مي  1402ماه  اردیبهشت  29  تاریخ   سنوات 

، مجاز  احراز ننمایند  1402ماه  اردیبهشت  29كه سنوات كاري الزم را جهت پایه مورد نظر تا    انيمتقاضي 

د. در صورت نداشتن شرایط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبت نام  ن باشبه ثبت نام در آن پایه نمي

 شود.یكن تلقي و هيچگونه اعتراضي پذیرفته نميلمكان   لي در آزمون، قبوليو قبو

 هااعتبار قبولی آزمون  -4

از تاریخ   سال  3حداکثر به مدت    تجربي  معماران  ، كارداني ومهندسي  يها آزموناعتبار قبولي در كليه  

قبولمي  آزمونبرگزاری   به  شدگان در آزمون مذكور در  باشد لذا ضروري است  مهلت تعيين شده نسبت 

نمایند. اقدام  خود  بكار  اشتغال  پروانه  در    اخذ  شركت  به  منوط  اشتغال  پروانه  صدور  اینصورت  غير  در 

 هاي بعدي خواهد بود.آزمون

یكن تلقي  لمباشند كان هنام فاقد شرایط الزم براي دریافت پروانقبولي آزمون كساني كه در زمان ثبت  : تذکر

 گردد.مي

به صورت    3ها فقط در پایه  هاي فني ساختمان در كليه رشتهبه حرفه مهندسان و كاردان  هاي ورود آزمون

ابالغي صورت    هاي دستورالعملنامه اجرائي قانون و  آئينگردد و ارتقاء پایه طبق  برگزار ميو تشریحي    تستي 

   . گيردمي

به صورت    3  و  2،  1  يهادر پایهها  ز همچون سایر آزموننياي معماران تجربي  آزمون تعيين صالحيت حرفه

 گردد.  تستي برگزار مي

 صالحیت    -5

مشروط به دارا بودن سایر  برداري و ترافيك  هاي شهرسازي، نقشهرشته  برايزمون  آگواهي قبولي در    -5-1

 . خواهد بودهاي طراحي و نظارت  كار مهندسي پایه سه در صالحيته  پروانه اشتغال ب  صدورشرایط، مالك  

بمتقاضيان    -5-2 اشتغال  پروانه  اجرادر صالحيت  كار مهندسي ه  اخذ  و  نظارت    هايدر رشته  هاي طراحي، 

تسيساتات  ، عمران،  معماري و  جداگانه  بایست  ميبرقي  سيساتامكانيكي  طور  آزمون  دربه  از  یك    هايهر 

 .مایندمربوط به آن صالحيت ثبت نام و شركت ن

بایست داراي  برقي ميمكانيكي و تاسيساتتاسيسات  هايمتقاضيان اخذ صالحيت اجرا در رشته  :تذکر مهم

به این دسته از داوطلبان در صورت    ي دو صالحيت نظارت باشند.پروانه اشتغال به كار مهندسي حداقل پایه

 اعطا خواهد شد. 3و دارا بودن سایر شرایط، صالحيت اجرا در پایه قبولي در آزمون 

ارزیابي،  »و    «طرح و اجراي گود، پي و سازه نگهبان»آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته عمران    -5-3

 گردد: برگزار مي« براي متقاضيان داراي شرایط زیر طرح و اجراي بهسازي

نگهبان»  آزمونبراي    -5-3-1 سازه  و  پي  گود،  اجراي  و  مدرك    «، طرح  داراي  باید  متقاضيان 

كار    ارشد كارشناسي به  اشتغال  پروانه  داراي  همچنين  و  پي  و  خاك  گرایش  در  عمران  رشته  دكتري  یا 

 دو باشند.  هاي نظارت یا اجراي پایه یك و حداقل صالحيت محاسبات پایه  مهندسي در صالحيت
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بهسازي»  آزمونبراي    -5-3-2 اجراي  و  داراي مدرك كارشناسي  «،ارزیابي، طرح  باید  یا    ارشدمتقاضيان 

گرایش در  عمران  رشته  در  دكتري  مهندسي  كار  به  اشتغال  پروانه  داراي  همچنين  و  زلزله  یا  سازه  هاي 

 و باشند.  هاي نظارت یا اجراي پایه یك و حداقل صالحيت محاسبات پایه دصالحيت

 

 های آزمون و شكل برگزاری آنها بخش  -6

 . باشدمي اي چهار گزینهو بصورت تستي )به استثناء رشته معماري طراحي(  ها رشته  ميآزمون تما -6-1

 باشد. ميباز  كتاب بصورت  ها رشته  ميآزمون تما -6-2

ا  ههرشتمي تما  هاي فني ساختمان دركارداني ورود به حرفه مهندسان و  هاحدنصاب قبولي در آزمون  -6-3

 باشد.مي %50هاي آن صالحيتو 

آزمون  -6-4 قبولي در  به حرفه مهندسان حدنصاب  و  عمران »  در رشته  هاي ورود  اجراي گود، پي  و  طرح 

 باشد.مي %60« ارزیابي، طرح و اجراي بهسازي»و   «سازه نگهبان 

  %55پایه دو    ،%50براي پایه سه    اي معماران تجربيصالحيت حرفهبولي در آزمون تعيين  حدنصاب ق  -6-5

 باشد. مي %60و پایه یك 

 

 

 :آزمونو برگزاری نام  تاریخ ثبت  -7

ورود به حرفه  هاي  آزمونو سایر    1402سال    ماه اردیبهشت  15  جمعهآزمون رشته معماري)طراحي( در روز  

كاردانمهندسان حرفه،  تعيين صالحيت  و  ساختمان  فني  تجربيهاي  معماران  روزهاي    اي  و  در  پنجشنبه 

برگزار    4و    3شماره  ي  هاطور همزمان در سراسر كشور به شرح جدولب  1402  ماه اردیبهشت  29  و   28  جمعه

 گردد.مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون از  یك  هیچ  در  است  بدیهی  مهم:  نخواهد  تذکر  وجود  ارفاق  و  نمره  کسری  جبران  ها، 

 داشت.
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 به حرفه مهندسان  ورود هايآزمونجدول 

 ( 3جدول شماره)

 

 

 عنوان آزمون  ردیف
تاریخ 

 نامثبت

تاریخ تهیه پرینت کارت 

شناسایی آزمون از طریق  

 سایتوب 

 تاریخ برگزاری آزمون 

/11 )صبح و عصر(( طراحی)معماری 1
12/

14
01

 
ی  

ال

18/
12/

14
01

 

12/2/
14

02
 

ی
ال

 

14/2/
14

02
 

15 /2 /
14

02
 

 )عصر( ( اجرامعماری) 2

11/
12/

14
01

 
ی 

ال
18 /

12/
14

01
 

25/2/
14

02
 

ی
ال

 
27/2/

14
02

 

28 /2 /
14

02
 

 )عصر(  ( اجراعمران) 3

 ی)نظارت( )عصر(مكانیكتاسیسات 4

 ی)نظارت( )عصر(برقتاسیسات 5

 ی)اجرا( )عصر(مكانیكتاسیسات 6

 ی)اجرا( )عصر(برقتاسیسات 7

 معماری )نظارت( )صبح( 8

 عمران )نظارت( )صبح( 9

 )صبح(بردارینقشه 10

 )صبح(شهرسازی 11

 )صبح(ترافیك 12

 )صبح(عمران )محاسبات(  13

11/
12/

14
01

 
ی 

ال
18 /

12/
14

01
 

25/2/
14

02
 

ی
ال

 
27/2/

14
02

 

29 /2 /
14

02
 

 ی)طراحی()صبح(مكانیكتاسیسات 14

 ی)طراحی()صبح(برقتاسیسات 15

 طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان )صبح(  16

 ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی )صبح( 17
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 ای معماران تجربی و تعیین صالحیت حرفه های فنی ساختمانورود به حرفه کاردان هایآزمونجدول 

آزمون  

 ای حرفه
 نامثبت تاریخ  عنوان آزمون 

تاریخ تهیه پرینت کارت 

 شناسایی 

 سایتآزمون از طریق وب

 تاریخ برگزاری 

 آزمون 

فنی  های کاردان

 ساختمان

مكانيكي،  معماري،شهرسازي،عمران،تاسيسات 

 برداري )صبح( برقي، نقشهاسيسات ت

الی   11/12/1401

18/12/1401 

 الی 25/2/1402

27/2/1402 
28/2/1402 

معماران 

 تجربی
 ها )صبح( كليه پایهدر 

الی   11/12/1401

18/12/1401 

 الی 25/2/1402

27/2/1402 
29/2/1402 

 ( 4جدول شماره)

 : نامثبتنحوه    -8

 

پس    هاي ورود به حرفهسامانه آزمونمراجعه و در قسمت    www.Inbr.ir  سایتبه  داوطلب الزم است    -1-8

  نام اقدام نمایند. نسبت به انجام فرآیند ثبت  آزمون و قبول شرایط آن  نامثبت  یيد راهنما و دستورالعملاز تا

به ذكر است   از طریق  الزم  نام  ثبت  ثبتمانههمين سافرم  قاب، در مهلت  پرینت مينام  داوطلبان    و   باشدل 

 نام اقدام نمایند. توانند پس از پایان فرآیند، نسبت به پرینت فرم ثبتمي

عضویت در سازمان    هاي فني ساختمان ي ورود به حرفه مهندسان و كاردانهانام در آزمونجهت ثبت  -8-2

 باشد.  مي اختيارياستان 
 

درج  در نحوه  را  دقت كافي  نام،  به هنگام ثبتدرصورت عضویت در سازمان استان  بایست  متقاضيان مي  -8-3

مختص   سریال  شماره  و  رشته  بودن  اصلي  و  مرتبط  كد  رشته،  كد  استان،  كد  شامل  خود  عضویت  شماره 

نمایند. در صورتي كه متقاضي حتي یكي از اجزاء شماره عضویت خود را به اشتباه   معمولاستان به شرح زیر 

ریق مراجعه به سازمان نظام  نام از طاصالح آن در مدت زمان ثبت  براي نام درج نماید ضروریست  در فرم ثبت

 مهندسي ساختمان استان اقدام نماید. 
 

 

 شماره عضویت نظام مهندسي: 

 

 10-3-0-003256مثال:  

 
 

نام نيز دقت الزم را مبذول نمایند، در صورت نياز  متقاضيان در تكميل سایر موارد فرم ثبتالزم است    -8-4

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

  -   - - 

یااصلي كدمرتبط كد رشته كد استان

 بودن رشته

شماره سریال 

 استان شخص در

 رقم 6 رقم 1 رقم 1 رقم 2

http://www.inbr.ir/
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و    اجرا  ،نظارت،  محاسبات،  طراحيمختلف شامل:  هاي  در صالحيتو  ها  رشتههمه  نام آزمون در  ثبت  -5-8

به صورت مجزا صورت    بهسازي   اجراي  و  طرح  ارزیابي، و    نگهبان  سازه  و  پي   گود،   اجراي  و  طرح  هايبخش

بطور مجزا براي آن هر صالحيت الزم است    بودن در  در صورت متقاضي  داوطلبانپذیرد، بدین معني كه  مي

آزمون را بصورت مجزا تهيه و تا پس از    هرنام  نام نمایند. همچنين الزم است پرینت فرم ثبتثبت  صالحيت

 برگزاري آزمون نزد خود نگهداري نمایند.
 

شركت  -8-6 گذشته  آزمونكنندگان  اطالعات  ثبتهاي  مدت  وبدر  روي  بر  مينام  قرار  در  سایت  تا  گيرد 

شماره آتي نيز باشند، بتوانند فقط با وارد كردن  شركت در آزمون  ، متقاضي  این آزمون صورتي كه داوطلبان  

آزمون مورد درخواست خود را انتخاب نموده و در آن ثبت نام نمایند و دیگر نيازي به   ، و مشخصات عضویت

توسط مشخصات  كليه  كردن  اطالعات  ای  وارد  اصالح  به  نياز  صورت  در  همچنين  بود.  نخواهد  داوطلبان  ن 

 نام اصالح نمایند.  موجود، موارد را در فرم ثبت
 

كارت  پرینت  و    دارشناسایي معتبر عكسكارت    از آنجا كه احراز هویت در جلسه آزمون، از طریق ارائه  -8-7

گرفت،  آزمون  شناسایي   خواهد  داوطلبانصورت  است  معماري  رشت  ضروري  تاریخ  ه    الي   12/2/1402از 

تاریخ  ها  و سایر رشته  14/2/1402 پرینت كارت    1402/ 27/2  الي  25/2/1402از  تهيه  به  شناسایي  نسبت 

 سایت اقدام نمایند. آزمون از طریق وب
 

اشتغال به كار  هاي یاد شده تنها یكي از مدارك الزم براي دریافت پروانه  كه قبولي در آزمون  از آنجا   -8-8

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

آخرین  از  اطالع  بخشنامهدستورالعمل  كسب  و  بهها  اشتغال  پروانه  صدور  و هاي  كم   كار  سيون  يمصوبات 

  ه كار مطلع گردیداز كليه شرایط و ضوابط صدور پروانه اشتغال به  استان از طریق ادارات كل    ها ارزي رشتههم

  در صورت عدم رعایت موارد یادشده، صرف نام اقدام نمایند. بدیهي است  نسبت به انجام ثبتو سپس  

دفتر مقررات مّلی    و  جاد نخواهد کردای  نام و قبولی در آزمون هیچگونه حقی را برای داوطلبانثبت

 ساختمان نیز پاسخگویی این گونه افراد نخواهد بود.و کنترل 

)عكس تمام رخ( را اسكن نموده و    6×4یا    3×4بایست قبل از ثبت نام یك قطعه عكس  داوطلبان مي  -8-9

حداكثر  jpgبافرمت) اندازه  و  حداقل    300×400(  و  تصویر   200×300پيكسل  نماید.  ذخيره  را  پيكسل 

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

از    5/12/94هـ مورخ    52660/ت  160277شماره  نامه  تصویب  3بر اساس بند    -8-10 هيأت وزیران، یكي 

یا    دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه مدارك مورد نياز براي اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي،  

را تعيين تكليف و مشخص    کارت معافیت نظام وظيفه خود  بوده و كليه داوطلبان ذكور موظفند وضعيت 

 نمایند.  

از داوطلبانی که کم  -8-11 یا دارای معلولیت جسمی بینا، کمآن دسته  باشند،  حرکتی می شنوا و 

به  ارائه نمایند.    25/1/1402تاریخ  تا  ها مدارك خود را  باید با مراجعه به ادارات كل راه و شهرسازي استان

 اثر داده نخواهد شد.  تيبهاي پس از این تاریخ تردرخواست
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افراد   این  معلوليت  تایيدوضعيت  مورد  بهزیس   باید  داوطلبانباشدتي  سازمان  لذا  سازمان    ي .  در  كه 

بهزیستي محل سكونت خود نسبت به سازمان  اند ضرورت دارد با مراجعه به  بهزیستي تشكيل پرونده نداده

یيد معلوليت آنها توسط سازمان بهزیستي خدمات  نمایند. بدیهي است در صورت عدم تاتشكيل پرونده اقدام 

 و تسهيالت الزم به آنان ارائه نخواهد شد.

 : خدمات و تسهیالت

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

داوطلبان   داوطلبان  و  كم  و همچنين  آزمون  ، حركتيو    جسميشنوا  پاسخگویي  با ضریب  زمان  تستي  هاي 

عادي  2/1 وقت  همچنين  شودمي  محاسبه   برابر  برگزاري  مين  تا.  مشكالت    داوطلبانآزمون  محل  داراي 

شود.  محل استقرار با دسترسي آسان استفاده    دركه از صندلي مناسب    خواهد بودحركتي به نحوي    جسمي 

درخصوص   فوقمين  تاضمناً  استانهماهنگي  ، الذكرموارد  كل  ادارات  و  داوطلب  با  الزم  ذیربط  هاي  هاي 

 .گيردصورت مي
 

 رسیدگی به تخلفات: -9

نحوهبه    -9-1 دستورالعمل  شركتاستناد  تخلفات  به  رسيدگي  آزموني  در  حرفههاي  كنندگان  به  ،  ورود 

براي داوطلبي محرز شود و یا صورتجلسه   چنانچه مصادیق تقلب و تخلف مطابق مفاد دستورالعمل مذكور 

نظر،  مورد  آزمون  نتيجه  ابطال  ضمن  شود،  تنظيم  اجرایي  عوامل  توسط  تخلف  شرك  ثبت  از  ت  محروميت 

   بسته به مورد( منظور خواهد شد.) هاي آتي از یك تا ده دوره آزموندرآزمون

دوره محروميت براي موارد تخلف ناشي از استفاده از وسایل الكترونيكي غيرمجاز نظير دوربين، تلفن    -9-2

هاي سازماندهي  تخلف  براي  و  آتي   دوره  5  تا  شركت   از   محروميتو ...    تاب، ساعت هوشمند پهمراه، تبلت، ل

 هاي ورود به حرفه خواهد بود.دوره آتي آزمون ده  تاشده گروهي محروميت از شركت 

)كارت ورود به جلسه، دفترچه سواالت و پاسخنامه و    دوره محروميت براي خارج نمودن اوراق امتحاني  -9-3

 ورود به حرفه خواهد بود.  هايآزمونآتي دوره    3 تاو رد و بدل كردن پاسخنامه، محروميت از شركت  ...(

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

 شوند. مي

نامه اجرائي قانون، با احراز تخلف، براي  اصالحي آئين  91ماده    " ب"بند    18همچنين به استناد جزء    -9-5

به   متخلف  انتظامي،  معرفي ميتعيين مجازات  استان  انتظامي  برگزاري  شوراي  از  چنانچه پس  شود. ضمناً 

یا  آزمون و  بازرسي  و  نظارتي  ذیربط  مراجع  از  گزارش  دریافت  بررسي  با  فني  با  و  علمي  نمرات  هاي  بين 

هاي غيرمتعارف مشهود  هاي گذشته و سوابق تحصيلي وي مغایرتاكتسابي داوطلب و سوابق نمرات آزمون

تأیيد    بود ساختمان با  كنترل  و  ملّي  مقررات  مي  دفتر  عمل  به  مجدد  امتحان  داوطلب  همچنين  آید.  از 

هاي داوطلبان هم رشته و در یك حوزه امتحاني به طور  معلوم گردد كه نمرات اكتسابي و پاسخنامهچنانچه  

با تاغي این داوطلبرمتعارف مشابه و یكسان است،  از  و كنترل ساختمان  ان مصاحبه  یيد دفتر مقررات ملّي 

از مصاحبه   نتایج حاصل  اساس  بر  این داوطلبان  آزمون  نهایي  تعيين وضعيت  آمد.  به عمل خواهد  شفاهي 

باشد و در صورت احراز تخلف، نظير موارد یاد شده  مذكور بر عهده دفتر مقررات ملّي و كنترل ساختمان مي

 بشرح فوق عمل خواهدشد. 
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 : دارای پروانه اشتغال به کار تجربی قابل توجه معماران تجربی  -10

ك تجربي  آزمونمعماران  در  دورهه  تعيين صالحيت  شدههاي  قبول  و  نموده  شركت  گذشته  دارا    با  ،اندهاي 

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

پروانه اشتغال به كار تجربي در   ، تر از پایه پروانه اشتغال به كار فعلياي باالهنمایند و در صورت قبولي در پایه

 . پایه باالتر براي ایشان صادر خواهد شد
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 ها استان نام ویژه سازماندستورالعمل اجرایی ثبت

رساني به داوطلبان اقدام  اطالع استان باید با توجه به دستورالعمل زیر نسبت به انجام امور و    سازمان

 نمایند: 

 باشد: خالصه مراحل اجرایي و زمانبندي آزمون به شرح جدول زیر مي -1

 

 موضوع آزمون رشته معماری )طراحی(  یتاریخ اجرا ردیف 

   نام آزمونشروع ثبت  11/12/1401 شنبهپنج 1

   نام آزمونپایان ثبت 18/12/1401 شنبهپنج 2

 سایت بر روي وب  معماری)طراحی(رشته  ارائه كارت شناسایي آزمون   12/2/1402 شنبهسه 3

 معماری )طراحی( رشته    پایان زمان اخذ كارت شناسایي آزمون 14/2/1402 شنبهپنج 4

 14/2/1402 شنبهپنج 5
هاي رفع  رفع نقص احتمالي مندرجات كارت ورود به جلسه در باجه 

 پذیر است( امكان نقص )درخصوص مواردي كه  

 معماری )طراحی(رشته    برگزاري آزمون 15/2/1402   جمعه 6

 ( 1جدول شماره ) 

 

 موضوع هارشته سایر آزمون   ی تاریخ اجرا ردیف 

   نام آزمونشروع ثبت  11/12/1401 شنبهپنج 1

   نام آزمونپایان ثبت   18/12/1401 شنبهپنج 2

 سایت شناسایي آزمون بر روي وبارائه كارت   25/2/1402 دوشنبه 3

   پایان زمان اخذ كارت شناسایي آزمون 27/2/1402 شنبه چهار  4

 27/2/1402 شنبه چهار  5

احتمالي    نقص  در رفع  جلسه  به  ورود  كارت  مندرجات 

)باجه  نقص  رفع  امكان هاي  كه  مواردي  پذیر  درخصوص 

 است( 

6 
و    پنجشنبه

 جمعه
   آزمونبرگزاري   29/2/1402و    28  

 ( 2جدول شماره ) 
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ثبت  -2 زمان  محدودیت  به  توجه  اطالع  با  به  جامع  نحو  به  وقت  اسرع  در  اطالعات  كليه  است  الزم  نام، 

 متقاضيان شركت در آزمون مذكور رسانده شود. 

 

نترنت دسترسي ندارند در محل  ای  در صورت امكان، شرایط الزم جهت ثبت نام متقاضياني كه به شبكه   -3

 سازمان استان )حسب مورد( فراهم گردد.

 

به    -4 توجه  درجبا  نظام  امكان  عضویت  شماره  است  الزم  الكترونيكي،  نام  ثبت  فرم  در  عضویت    شماره 

مهندسي به طور كامل )شامل كد استان، كد رشته، كد مرتبط یا اصلي بودن رشته و شماره سریال مختص  

 گردد. سازمان درج  استان( در كارت عضویت اعضاء 

 

شركت  -5 آزموناطالعات  مهندسانكنندگان  حرفه  به  ورود  كاردانهاي  تعيين  هاي  ،  و  ساختمان  فني 

گيرد تا در صورتي كه  نام بر روي وب سایت قرار ميدر مدت ثبت  گذشتهاي معماران تجربي  صالحيت حرفه

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

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

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

 نمایند.  

 

ثبت  -6 آزمون  ناماطالعات  اطالعشدگان  انجام  داوطلبان  جهت  به  سازمانرساني  طریق  استان  توسط  از  ها 

بودسایت  وب از طریق وبقابل روئيت خواهد  با    www.inbr.irسایت. بدین ترتيب كه سازمان هر استان 

صورت به  مربوطه  عبور  كلمه  و  كاربر  كد  كردن  ثبت   onlineوارد  اطالعات  خود  نامبه  استان  شدگان 

 . دسترسي خواهد داشت

 

 : های بازبینی به درخواستانتشار نتایج و نحوه بررسی 

آزمون تا  داشته  را مصروف  تمام تالش خود  و شهرسازي  راه  با همكاري شركتوزارت    آموزشي   خدمات   ها 

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

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

با قب به نكات زیر ضروري است و كليه داوطلبان محترم  این زمينه توجه  به  در  ول شرایط یاد شده، نسبت 

 كنند.نام اقدام ميثبت

  برجستهو    اساتيد خبره  هاي تخصصي هر رشته از هاي ورود به حرفه در كميتههاي آزمونسواالت كليه رشته

 گردد. هاي معتبر و مطرح كشور طراحي و تدوین مياي و از دانشگاهعلمي و حرفه

باز به  سوال  بيني درخواست  رسيدگي  و  فر   ا آنهها  از  برگزاري  آبخشي  از  پس  و  بوده  آزمون  برگزاري  یند 

واالت  س  ارسال درخواست بازبيني در فرصت  سازي و احترام به حقوق داوطلبين،  ها و به جهت شفافآزمون

واالت  اند نظرات خود را درخصوص كيفيت سگردد و خوشبختانه در این چند ساله همگان توانستهفراهم مي

براز نمایند و تالش شده تا همه اطالعات الزم در معرض عموم گذاشته شود تا ارزیابي آن  و ایرادات احتمالي ا
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واالت و با وجودیكه هنوز نتایج  آوري نظرات مربوط به كيفيت سجمعبا دقت بيشتري صورت پذیرد. پس از  

كميته نشده،  بررسيمنتشر  واصله  اظهارنظرهاي  درخصوص  دقت  با  رشته  هر  تخصصي  الزمهاي  را    هاي 

اي و یا  كنند. در این مرحله چنانچه این كميته نظراتي درخصوص حذف و یا دو گزینهمعمول و اعالم نظر مي

اي كردن سواالت داشته باشند به جهت مساعدت با داوطلبين و بدون ارجاع به كميته تجدیدنظر  چند گزینه

مي ابالغ  پاسخنامه  در  اعمال  براي  ل مستقيماً  درخيشود.  چنانچه  سصوكن  طرف  ص  از  كه  واالتي 

كنندگان مورد ایراد واقع هستند، كميته تخصصي ایرادات واصله را نپذیرفته باشد، ایرادات و اعتراضات  شركت

شود تا در آنجا مجدداً بررسي شود. در این مرحله  هاي تجدیدنظر و نهایي هر رشته احاله ميواصله به كميته

ها  الختام بوده و نتایج حاصله عيناً جهت اعمال در پاسخنامهير و فصلها نهایي و غيرقابل تغيرأي این كميته

 ابالغ خواهد شد.

اي و علمي كشور و مشهور در رشته مربوطه ترین اساتيد حرفههاي تجدیدنظر نيز مركب از برجستهكميته

 هستند و آراء آنان غيرقابل اعتراض خواهد بود.

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

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

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

هاي داوطلبان اعمال  شود و در صورت هر گونه تغيير، نتایج آن برروي پاسخنامهدگي ميرسيشركت خدمات  

 خواهد شد.

 

 با آرزوی توفیق روزافزون برای تمامی داوطلبان گرانمایه    

 ساختمان  و کنترل دفتر مقررات ملّی

 

 

 

 


