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 بسمه تعالی

 

 

 

 مقدمه:

 

نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل آيين 28و  26، 21، 11 ،5 وزارت راه و شهرسازي در اجراي مواد

هاي سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به برگزاري آزمونشركت خدمات آموزشي  ساختمان با همکاري

 )نظارت و اجرا(، عمران هايصالحيتورود به حرفه مهندسان در هفت رشته اصلي، مهندسي معماري در 

)نظارت، طراحي(، شهرسازي،  برقيساتسيا)نظارت، طراحي(، ت مکانيکيسيساتااجرا(، تنظارت، محاسبات و )

هاي معماري، هاي فني ساختمان در رشتهكاردان ورود به حرفه آزمون، پايه سهدر  برداري و ترافيكنقشه

اي حرفهو تعيين صالحيت  پايه سهدر برداري و شهرسازي برقي، نقشهسيساتامکانيکي، تسيساتاعمران، ت

 9139ماه سال مهر 4و  3هاي جهت اخذ پروانه اشتغال بکار در تاريخ هاي يك، دو و سهپايهدر  معماران تجربي

 نمايد.از طريق اركان اجرايي و نظارتي بطور هماهنگ و همزمان در سراسر كشور اقدام مي

 

 تعاریف:

 روند:كار ميهاي زير با معاني مربوطه بهاز عبارتبراي اختصار هر يك « دفترچه راهنما»در اين 

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

 اداره كل راه و شهرسازي استان«: اداره كل»

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

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

 1390تا  1375اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از  هاينامهآئين«: نامهآئین»

 شركت خدمات آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور«: ركن اجرایی»

 اداره كل راه و شهرسازي استان«: ركن نظارتی»
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فنی  يهاكاردان، )پایه سه( مهندسانورود به حرفه  هايآزمون در جلسهشركت اهنماي ر

 (کیو )پایه سه ، دو  معماران تجربی ايحرفه پایه سه( و تعیین صالحیت)ساختمان 

 99 ماهمهر 4و  3
 

داوطلبان الزم است قبل از شركت در جلسه آزمون، اين راهنما را با دقت مطالعه و بر اساس مفاد آن اقدام 

 .نمايند

 الزامات رعایت موارد بهداشتی:لف( ا

هاي بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و دستورالعملمفاد مطابق و با توجه به شيوع ويروس كرونا در سراسر كشور 

 زير را رعايت نمايند:كنندگان موظفند موارد آموزش پزشکي شركت

 آزمون و خروج از حوزه الزامي است.اليه معمولي )بدون فيلتر( براي ورود به حوزه، حين  3استفاده از ماسك  -1

 شود.همراه داشتن مواد ضدعفوني كننده يا پد الکلي جهت استفاده شخصي حين برگزاري آزمون توصيه مي -2

به همراه داشتن زيرانداز يا محافظ مناسب به منظور قرار دادن كتب و جزوات بر روي آن و عدم تماس با زمين  -3

 شود. توصيه مي

گذاري اجتماعي در هنگام ورود به حوزه حداقل يك ساعت قبل از شروع زدحام و رعايت فاصلهبراي جلوگيري از ا -4

 آزمون در محل حوزه حضور داشته باشيد.

به منظور رعايت نکات بهداشتي و عدم پذيرفتن امانات، از همراه آوردن تجهيزات غيرمجاز مانند تلفن همراه،  -5

 يداً خودداري نمائيد.ساعت هوشمند، تبلت و ... به داخل حوزه اك

از بلند شدن و صحبت كردن با ساير داوطلبان قبل از شروع آزمون و حضور سر صندلي ساير داوطلبان خودداري  -6

 نمائيد.

 ها در كليه مراحل برگزاري آزمون الزاميست.ها و تذكرات بهداشتي مسئولين و مراقبين حوزهرعايت توصيه -7

 آزمون (كارت شناساییب

دار سازمان عکس كارت عضویتاز طريق ارائه  مهندسی و كاردانیهاي كنندگان در جلسه آزمونكتهويت شراحراز 

از  معماران تجربیبراي آزمون و  آزمون ییشناساپرینت كارت و دارعکسكارت شناسایی معتبر يا  استان

حاوي كارت شناسايي آزمون باشد.می آزمون ییشناساپرینت كارت دار و معتبر عکس ییشناساكارت طريق 

 باشد. لذا ضروري است داوطلبان موارد زير را رعايت نمايند:مشخصات داوطلب، شماره داوطلبي، مکان و زمان آزمون مي

گردد كه ضروري است هر ارائه مي هاآزمونسايت بر روي وب 29/6/99شنبه  كارت شناسايي آزمون از تاريخ -1

و  شماره  شماره شناسنامه، سازمان استانكردن شماره عضويت  با واردهاي مختلف يك از داوطلبان رشته

 .دني آزمون خود را تهيه نماي، پرينت كارت شناسايتيساوبر روي در فرم موجود بپرونده 
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آزمون و كارت عضویت  شناسایی كارت آزمون بدون تذكر مهم: ورود داوطلب به جلسه

 باشد.آزمون مجاز نمی نامثبتتأییدیه  با حتیدار و یا كارت معتبر عکساستان سازمان 

در فرم مربوطه درج و  نامثبتاست كه داوطلب به هنگام  همان اطالعاتي آزمون مندرجات كارت شناسايي -2

رفع  منظور بهتأييد نموده است. با اين وجود در صورت مشاهده مغايرت در مندرجات كارت شناسايي آزمون، 

و  پرينت كارت شناسايي آزمون دست داشتن در با 3/7/99 و 2هاي تاريخدر صرفاً  بايستمي داوطلب ،نقص

 مراجعه نمايد.هاي اعالم شده در لينك كارت ورود به جلسه آدرسبه  نام تأييد شدهو برگه ثبت تصوير آن

 باشد.مي 16تا  13و  12تا  8از ساعت  ماهمهر 3 و 2هاي هاي رفع نقص طي روزجهبا فعاليتساعات 

 ( پاسخنامه و نکات مهمی درباره آن:ج

شود، در مستطيل باالي پاسخنامه به هر داوطلب يك پاسخنامه داده ميمهندسي و كارداني  تستي يهاآزموندر جلسه 

، درج شده است و براي آزمون معماران تجربي شماره داوطلبي داوطلبشماره داوطلبي، نام خانوادگي، نام، عنوان رشته 

در  يگذارعالمتمشخص شده روي پاسخنامه از نوشتن و يا  يهامحلبه غير از  .است نام درج گرديدهخانوادگي،  نام

عمل خواهد  هاآزمونابر مقررات خصوصاً مستطيل باالي پاسخنامه خودداري نماييد در غير اين صورت بر هامحلساير 

 .شد

 تستی: يهاآزمون يهاسؤالپاسخگویی به ه شیو (د

كه بصورت  ييهاپاسخنامهعدم تصحيح  تيمسئولشود، خوان تصحيح ميچون پاسخنامه به وسيله ماشين عالمت -1

 . باشدداوطلب مي بر عهدهتاشده و يا بدون استفاده از مداد مشکي نرم پرشده باشند  ناقص و مخدوش،

   صحيح                                 غلط                     پاسخنامه: پر كردننمونه  

تصادفي براي  يهاپاسخباشد و به منظور خنثي كردن مي نمره مثبت 1در آزمونهاي تستي، هر پاسخ صحيح داراي  -2

هر پاسخ غلط 
1
3

شود اگر پاسخ صحيح سؤالي را منظور خواهد شد. بنابراين به داوطلبان توصيه مي نمره منفی 

، غلط هاپاسخدانند به آن سؤال جواب ندهند الزم بذكر است اگر به سؤالي بيش از يك پاسخ داده شود همه نمي

محسوب شده و به آن سؤال
1
3

 تعلق خواهد گرفت. نمره منفی

 تستي، كليه سؤاالت با ضريب يکسان محاسبه خواهند شد. هايآزموندر  -3
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 زمان آزمون : و خیتار( ه

شود كه الزم است داوطلبان به مي كننده دادهبه هر شركت تستي سؤال 60حاوي يك دفترچه  هاي فوقدر آزمون

شروع آزمون به شرح دفترچه سؤاالت پاسخ دهند. تاريخ و زمان  يبر روسؤاالت اين دفترچه در مدت تعيين شده 

 باشد:ميجداول زير 

 3/7/99آزمون ورود به حرفه مهندسان)پایه سه( مورخ 

 زمان آزمون نوع آزمون شروع آزمون تاریخ آزمون رشته

 دقيقه 150 تستي صبح 8:00 3/7/99پنجشنبه  (نظارتمعماري)

3/7/99پنجشنبه  عمران )نظارت(  دقيقه 150 تستي صبح 8:00 

3/7/99پنجشنبه  شهرسازي  دقيقه 120 تستي صبح 8:00 

3/7/99پنجشنبه  برداري نقشه  دقيقه 180 تستي صبح 8:00 

3/7/99پنجشنبه  ترافیک  دقيقه 120 تستي صبح 8:00 

 
 3/7/99آزمون ورود به حرفه مهندسان)پایه سه( مورخ 

 زمان آزمون آزموننوع  شروع آزمون تاریخ آزمون 

 دقيقه 150 تستي عصر 15:00 3/7/99پنجشنبه  معماري)اجرا(

3/7/99پنجشنبه  عمران)اجرا(  دقيقه 150 تستي عصر 15:00 

3/7/99پنجشنبه  تاسیسات برقی)نظارت(  دقيقه 150 تستي عصر 15:00 

3/7/99پنجشنبه  تاسیسات مکانیکی)نظارت(  دقيقه 150 تستي عصر 15:00 

 

 3/7/99)پایه سه( مورخ هاي فنی ساختمانورود به حرفه كاردانآزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون شروع آزمون تاریخ آزمون رشته

 دقيقه120 تستي صبح 8:00 3/7/99پنجشنبه  معماري

3/7/99پنجشنبه  عمران صبح 00:8   يقهدق 120 تستي 

3/7/99پنجشنبه  تاسیسات برقی صبح 00:8   دقيقه 120 تستي 

3/7/99پنجشنبه  تاسیسات مکانیکی صبح 00:8   دقيقه 120 تستي 

3/7/99پنجشنبه  شهرسازي صبح 00:8   دقيقه 120 تستي 

3/7/99پنجشنبه  بردارينقشه صبح 00:8   دقيقه 120 تستي 
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 4/7/99)پایه سه( مورخ ورود به حرفه مهندسان آزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون شروع آزمون تاریخ آزمون رشته

 يقهدق 240 تستي صبح 8:00 4/7/99جمعه  )محاسبات( عمران

 دقيقه 195 تستي صبح 8:00 4/7/99جمعه  تاسیسات برقی)طراحی(

 دقيقه 195 تستي صبح 8:00 4/7/99جمعه  تاسیسات مکانیکی)طراحی(

 

 4/7/99معماران تجربی)پایه سه، دو و یک( مورخ  ايحرفه تعیین صالحیتآزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون شروع آزمون تاریخ آزمون رشته

 دقيقه160 تستي صبح 8:00 4/7/99جمعه  معماران تجربی

 :1تذكر

لذا  .بسته خواهد شد 14:00ظهر ساعت زو آزمون بعدا 7:00ورود به جلسه آزمون صبح، ساعت  حوزه درهاي

كليه داوطلبان بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي، در محل حوزه امتحاني ذيربط حاضر باشند. هر گونه 

ممانعت  بعد از ساعت شروع آزمون ده و از شركت داوطلب در آزمونأخير در ورود به جلسه غيبت تلقي شت

 .خواهد شد

 قبولی: حدنصاباعالم  (و

هاي مختلف هاي فني ساختمان در رشتهكاردان ورود به حرفه مهندسان وهاي قبولي آزمون در آزمون حدنصاب

 .باشدهاي مربوط ميصد كل نمره آزموندر 50

 

 

 

 آزمون: ( محل برگزاريي

ي يهر يك از داوطلبان الزم است با توجه به آدرس حوزه آزمون مندرج در پرينت كارت شناسايي آزمون، نسبت به شناسا

 حوزه آزمون اقدام نمايند.

شماره داوطلبي درج شده در كارت شناسايي آزمون و با كمك  بر اساسداوطلبان بايد در روز آزمون، در حوزه آزمون 

 ، محل دقيق استقرار خود در جلسه آزمون را پيدا نمايند.هايصندلعالئم راهنماي حوزه آزمون و همچنين برچسب 
 

        ک(ی)پایه سه، دو و  معماران تجربی ايحرفه تعیین صالحیت در آزمونحدنصاب قبولی 

 4/7/99مورخ 

 کیهیپا پایه دو پایه سه رشته

 درصد كل نمره 60 درصد كل نمره 55 نمره در صد كل 50 معماران تجربی
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   تذكرات مهم:

دار از ورود عکسيا كارت شناسايي معتبر استان ي آزمون، كارت عضويت سازمان كارت شناساي نتيارائه پربدون  -1
 خواهد آمد. به عملداوطلب به حوزه آزمون ممانعت 

، حسابنيماشكن، مدادتراش، هاي تستي بايد در جلسه آزمون مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاكداوطلبان آزمون -2
 و جزوات مورد نياز را به همراه داشته باشند. هاكتاب

هر نوع یادداشت  و گرفتنامانت گرفتن جزوه و كتاب ، ولي باشديماستفاده از كتاب و جزوه در جلسه آزمون مجاز  -3
، پاسخنامه ثبت تخلف صورتجلسه. در صورت مشاهده موارد مذكور، ضمن ثبت در استممنوع اكيداً  از دیگران

 مربوطه تصحيح نخواهد شد.

، الکترونيکي با عملکرد مشابهو ساير وسايل  ، تبلت، ساعت هوشمند(laptopرايانه كيفي) هرگونه داشتنهمراه  -4
در جلسه  كارت و تلفنهاي مهندسي داراي قابليت استفاده از سيمحسابو ماشين تلفن همراه ،دوربين عکاسي

ضمن ثبت در اعم از آنکه مورد استفاده قرار گرفته باشد يا خير، و در صورت مشاهده،  آزمون اكيداً ممنوع بوده
 داوطلب تصحيح نخواهد شد.، پاسخنامه ثبت تخلف صورتجلسه

در جلسه آزمون، خارج كردن پاسخنامه و  ينظميبهر گونه تبادل اطالعات، ايجاد مزاحمت براي سايرين، ايجاد  -5
به عنوان تخلف محسوب شده و با متخلفان  هاآزمونداخلي برگزاري  نامهنيآئهاي سؤاالت و ... طبق دفترچه

 مطابق با ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

اي و حرفه باشد. مدارك تحصيلي، سوابقكار ميه موفقيت در آزمون تنها يکي از شرايط اخذ پروانه اشتغال ب  -6
مون مورد سب موفقيت در آزآزمون پس از ك نامثبتاجرايي قانون و دستورالعمل  نامهساير شرايط مندرج در آئين

ايجاد  به كاربنابراين قبولي در آزمون حقي براي داوطلب جهت دريافت پروانه اشتغال . بررسي قرار خواهد گرفت
 كند.نمي

 www.inbr.irنشاني  به هاآزمون سامانه سايت دفتر بخشوب از طريق 99آذرماه  در هاي تستینتایج آزمون  -7

. بديهي است اين دفتر از پاسخگويي حضوري و تلفني به داوطلبان خواهد شدكنندگان رسانده به اطالع شركت
 كه رديگيمنيز قرار  هااستان يهاسازمانر اين زمينه در اختيار هاي الزم داطالعيه در اين خصوص معذور است.
 ه نمايند.نيز مراجع هاسازمانتوانند به آن در صورت لزوم داوطلبان مي

هاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي، ي رسيدگي به تخلفات داوطلبان آزمونبه استناد دستورالعمل نحوه  -8

چنانچه مصاديق تقلب و تخلف مطابق مفاد دستورالعمل مذكور براي داوطلبي محرز شود و يا توسط عوامل اجرائي 

هاي ابطال نتيجه آزمون مورد نظر، محروميت از آزمونصورتجلسه ثبت تخلف تنظيم گردد، برابر ضوابط ضمن 

 )بسته به مورد( منظور خواهد شد. آتي از يك تا ده دوره آزمون

 

حداقل دوره محروميت براي موارد تخلف ناشي از استفاده از وسايل الکترونيکي غير مجاز نظير دوربين، تلفن همراه،  -

دوره آتي  5ازماندهي شده گروهي، محروميت از شركت در هاي ستاب، ساعت هوشمندو ... و تخلفتبلت، لب

 هاي ورود به حرفه خواهد بود.آزمون

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

 دوره آزمون ورود به حرفه خواهد بود.

 هاي آتي ورود به حرفه خواهد بود. كت در يك دوره آزمونبراي ساير مصاديق تخلف، شامل محروميت از شر -
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 رعايت مقررات ملّي ساختمان الزامي است
 
 

اصالحي آئين نامه اجرائي قانون متخلف براي تعيين مجازات انتظامي  91ماده  "ب"بند  18همچنين به استناد جزء  -

 هاي علمي و فني معلوم گرددشود. چنانچه پس از برگزاري آزمون با بررسيبه شوراي انتظامي استان معرفي مي

هاي داوطلبان هم رشته و در يك حوزه امتحاني به طور غيرمتعارف مشابه و يکسان كه نمرات اكتسابي و پاسخنامه

است، با تأييد دفتر مقررات ملّي و كنترل ساختمان از اين داوطلبان مصاحبه شفاهي به عمل خواهد آمد. تعيين 

صاحبه مذكور بر عهده دفتر مقررات ملّي و كنترل وضعيت نهايي آزمون اين داوطلبان بر اساس نتايج حاصل از م

 باشد و در صورت احراز تخلف، نظير ساير موارد ياد شده عمل خواهدشد.ساختمان مي

 تبصره:

برگزاري  صورتجلسات مالحظه باساختمان و  و كنترل يمقررات ملّچنانچه بر اساس گزارش بازرس اعزامي دفتر 
تصميم  هاآزمونتجديدنظر و رسيدگي به تخلفات در  پس از طرح در كارگروه، ، موارد تخلف محرز باشدهاآزمون

ها اتخاذ خواهد گرديد. همچنين در صورت بروز حوادث قهري و نهايي اعم از ابطال تمام يا بخشي از آزمون رشته
برگزاري ت و صحدرخصوص نتايج  يريگميتصم نمايدبا مشکل مواجه  را روال برگزاري آزمون اي كهغيرمترقبه

 خواهد بود. اين دفتربا  هاآزمون

آزمون از هر  نامثبترايط و ضوابط راهنما و دستورالعمل در آزمون را مطابق ش نامثبتچنانچه متقاضي امکان   -9
حقي براي داوطلب  ،، در صورت قبولي در آندر آزمون شركت نمايدو نموده  نامثبتلحاظ نداشته باشد ليکن 

 شود.و قبولي در آزمون كان لم يکن تلقي ميجهت اخذ پروانه ايجاد نخواهد شد 

گردد، نیز اعالم گردیده مجدداً تأكید می هاآزموندفتر بخش سامانه سایت كه در اطالعیه وب گونههمان  -10
( 6جبران كسري نمره نخواهد بود و شرایط قبولی داوطلبان طبق بند ) گونهچیهاي مشمول حرفه يهاآزمون

 باشد.راهنماي شركت در جلسه آزمون می
ستاد برگزاري آزمون  -11 صميمات متخذه  ست و ترك  ،طبق ت شتي در اين آزمون ممنوع ا سرويس بهدا ستفاده از  ا

و در اين صورت پاسخنامه  شوديمتلقي پايان زمان آزمون داوطلب  منزله بهصندلي توسط داوطلب به هر عنوان 
 حوزه را ترك نمايد. ستيبايمو دفترچه سؤال از داوطلب دريافت و 

برخي مصااااديق تقلب و تخلف: صاااحبت نمودن داوطلب با داوطلب ديگر، نگاه كردن به پاساااخنامه داوطلبان   -12
شركت فردي بجاي ...مجاور، رد و بدل كردن جزوه، كتاب و   سخنامه،  ،داوطلب(، جايگزيني ) رد و بدل كردن پا

، رايانه، ... ، پاره نمودن تلفن همراه: رمجازيغنظمي و بر هم زدن نظم جلسه، استفاده از وسايل اخالل و ايجاد بي
مدارك امتحاني )كارت، پاسخنامه و دفترچه سؤال( ، خارج نمودن مدارك امتحاني )پاسخنامه، دفترچه سؤال و 

  (شناسايي آزمون كارت
طبق دسااتورالعمل آزمون، مراقبين موظف هسااتند در صااورت مشاااهده هرگونه موارد تقلب يا تخلف توسااط  -13

 نمايند. صورتجلسهگزارش و  هداوطلبان، مراتب را بدون انعکاس به داوطلب مربوط

ر داوطلب در اين دوره باطل و براب يهاآزمونطبق ضااوابط آزمون و در صااورت مشاااهده تخلف از داوطلب، كليه  -14
 .ديآيمآتي نيز جلوگيري به عمل  يهاآزمونمقررات از شركت در 

 
 
 

 
 

 
 


