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  :مقدمه
  
  

آزمونهاي ورود ون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نامه اجرائی قان آیین 28و26، 21، 11، 5مواد در اجراي 
 ، )و اجرا طراحینظارت، ( هاي بخشمعماري در شامل مهندسی اصلی به حرفه مهندسان در هفت رشته 

نقشه شهرسازي، ، یبرقتاسیسات ، یمکانیکتاسیسات ، )و اجرا محاسبات ،نظارت(هاي در بخش عمران 
کاردانهاي فنی ساختمان درشش رشته کاردانی  ورود به حرفهو آزمونهاي  پایه سهبرداري و ترافیک در 

و آزمون تعیین  سه پایهو نقشه برداري در شهرسازي  ی،برقتاسیسات ، یمکانیک تاسیسات  ،معماري، عمران
 23و  22جهت پروانه اشتغال بکار در تاریخهاي  هاي سه، دو، یک پایهي معماران تجربی در ا  صالحیت حرفه

برگزار  با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور بطور هماهنگ و همزمان در سراسر کشور 1393 ماه آبان
  .گردید

  
  

  :تعاریف
  

  :روند کار می هاي زیر با معانی مربوطه به براي اختصار هر یک از عبارت» دفترچه راهنما«در این 
  
  شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور: »شرکت خدمات«
  شهرسازي استان و راهاداره کل : »اداره کل«
  حسب مود ساختمان استان یا کاردانی سازمان نظام مهندسی: » سازمان استان«
  1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه : »قانون«
  1390تا  1375آئین نامه هاي قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از سال : »آئین نامه«
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حرفه اي ، کاردانهاي فنی ساختمان و تعیین صالحیت ورود به حرفه مهندسان هاي دستورالعمل اعالم نتایج آزمون
  93 ماه آبان 23و 22مورخ معماران تجربی

 
اي معماران  کاردانهاي فنی ساختمان و تعیین صالحیت حرفه ،با عنایت به اعالم نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان

 :باشد ، جهت صدور پروانه اشتغال بکار رعایت موارد زیر الزامی می93ماه  آبانمورخ  تجربی

کنندگانی  صرفاً قبولی شرکتپایه سه ، کاردانهاي فنی ساختمان ورود به حرفه مهندسان هاي در خصوص آزمون - 1
سنوات آنها تا اند و  احراز نموده 93ماه  آباننام آزمون  که شرایط شرکت در آزمون را مطابق با راهنماي ثبت

کنندگان که شرایط  قبولی در آزمون سایر شرکت لذا. باشد تکمیل گردد، مورد تأیید می 93 آبان پایان
  .شود اند مورد تأیید نبوده و کان لم یکن تلقی می شرکت در آزمون را احراز ننموده

با رعایت  23/08/93و22قبولی آزمون مورخ  26/4/84مورخ  11955/420با عنایت به دستورالعمل شماره  - 2
داراي اعتبار  23/08/97و22 تاریخشرایط و ضوابط دستورالعمل مذکور و تأیید آن توسط اداره کل حداکثر تا 

  .باشد می
در کلیه  93ماه  آبانهاي ورود به حرفه مهندسان و کاردانهاي فنی ساختمان  حدنصاب قبولی آزمون - 3

آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته معماري در خصوص  .باشد درصد کل نمره می 50ها  رشته
راهنماي دستورالعمل ثبت  5-6بخش نظارت حد نصاب قبولی آزمون مطابق موارد ذکر شده در بند 

 .نام آزمون   می باشد
شرکت نموده و حدنصاب قبولی را کسب  23/08/93متقاضیانی که در آزمون تعیین صالحیت معماران تجربی مورخ  - 4

سابقه کار حرفه اي و تجربه مفید آنها  93ماه  آباندستورالعمل ثبت نام آزمون   با عنایت به مفاد، نموده باشند
و در صورت نیاز با تشخیص استان مورد بررسی و تأیید قرار گیرد ) 1(باید به میزان مندرج در جدول شماره 

اشتغال پروانه با انجام مصاحبه حضوري، ) پیشنهاد سازمان نظام کاردانی و موافقت و تأیید اداره کل و یا با نظر اداره کل(
  .باشد می 93 پایان آبانالزم بذکر است که مالك محاسبه سن متقاضیان و سابقه کار تا . اي تأیید گردد بکار حرفه

  
  

  پایه
سایر مدارك تحصیلی و معماران   درك دیپلم فنیم

  تجربی
حداقل 

  سن
سابقه 
  کاري

حداقل 
  سابقه کاري  سن

  سال 8  سال 26  سال 7  سال25  3پایه 
  سال 13  سال 31  سال 12  سال 30  2پایه 
  سال 19  سال 37  سال 18  سال 36  1پایه 

  )1(جدول شماره 
  
ها، براي  در کلیه رشته 93ماه  آبانحدنصاب قبولی در آزمون تعیین صالحیت معماران تجربی مورخ  - 5

درصد کل نمره  50درصد کل نمره و براي پایه سه 55درصد کل نمره، براي پایه دو  60پایه یک
 .  باشد می
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این کارنامه . گردد میسایت این دفتر ارائه  کارنامه داوطلبان حداکثر به مدت یک سال بر روي وب - 6

الزم به ذکر است با . باشد صرفاً جهت اطالع متقاضی بوده و فاقد ارزش قانونی و غیر قابل استناد می
 .توجه به ارسال فهرست نمرات و قبولشدگان، کارنامه به آن سازمان ارسال نخواهد شد

براي رشته هاي  اخذ صالحیت اجراد همانطور که در دستورالعمل ثبت نام آزمون مذکور اعالم گردی: تذکر مهم
عمران و معماري در صورت دارا بودن پروانه اشتغال به کار در صالحیت هاي طراحی و یا نظارت این رشته ها و یا 

لذا در صورت قبولی در بخش اجرا و دارا نبودن شرایط . قبولی در آزمون جاري یکی از این بخش ها مقدور خواهد بود
  .سال از تاریخ آزمون تا زمان احراز صالحیت هاي مذکور معتبر خواهد بود 4ه حداکثر به مدت قبولی مربوط ،مذکور

جهت صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی رشته  93 آباننام آزمون  مطابق با دستورالعمل ثبت :معماري  رشته - 7
  :باشد نام و به شرح زیر الزامی می معماري قبولی در بخشهاي تعیین شده در دستورالعمل ثبت

متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی رشته معماري چنانچه صرفاً متقاضی صالحیت طراحی باشند، الزم  -1- 7
  .نمایندکسب طراحی را  بخشاست قبولی در 

متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی رشته معماري چنانچه صرفاً متقاضی صالحیت نظارت باشند، الزم  -2- 7
ز آنجا که ا. کسب نمایندراهنماي دستورالعمل ثبت نام آزمون  5-5مطابق مفاد بند را نظارت است قبولی در بخش 

قبولی در آزمون هاي داراي اعتبار  داشتنگزینه  ،نامبرخی از داوطلبان در زمان ثبت نام و در فرم ثبت 
گذشته را انتخاب ننموده اند و بدین ترتیب حدنصاب مورد نظر براي ایشان لحاظ نشده و نتیجه آزمون 
ایشان مردود اعالم گردیده است، باید با در دست داشتن سوابق قبولی داراي اعتبار سنوات گذشته به 

سازمان استان میبایست هنگام تحویل مدارك کلیه متقاضیان مشمول . دسازمان استان مراجعه نماین
شرایط مذکور جهت اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی، سوابق قبولی آزمونهاي سنوات گذشته را کنترل و 

  .نتیجه آزمون آنها بر اساس حدنصاب قبولی مندرج در بند مذکور را بررسی و تأیید نمایند
  

 

روانه اشتغال بکار مهندسی معماري در صورتی که متقاضی اخذ هر دو صالحیت طراحی و متقاضیان اخذ پ -3- 7
  نظارت باشند، الزم است قبولی در بخش طراحی و نظارت را به طور مجزا کسب نمایند

 93 آبانو دستورالعمل ثبت نام آزمون  26/4/84مورخ  11955/420به دستورالعمل شماره  تیبا عنا -4- 7
 قبول شده باشند) 90، آذر 89اسفند (سالهاي قبل  هائی از آزمونهاي معماري داراي اعتبار متقاضیانی که در بخش

اي از زمان آزمون تا زمان درخواست متقاضی و تایید آن توسط اداره  اعتبار قبولی آنها به شرط ارائه سوابق  کار حرفه
  .باشد یم ) 94،آذر  93اسفند (حداکثر تا  بیبه ترتکل، 

  
تا پایان تاریخهاي مندرج در جدول  شماره  ،هاي ابالغی هر آزمون محاسبه سنوات الزم مطابق دستورالعمل:  تبصره

حدنصاب قبولی بخشی از ) 2(لذا در صورتی که متقاضی در یکی از آزمونهاي مندرج در جدول  شماره . باشد می) 2(
آزمون را کسب کرده باشد اما سنوات الزم را تا پایان تاریخ اعالم شده احراز نکرده باشد قبولی در آن بخش مطابق با 

  .شود عملهاي ارسالی کان لم یکن تلقی میدستورال
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 محاسبه سنوات الزم تا پایان  تاریخ آزمون

 90شهریور  89اسفند 

  90اسفند   90آذر 

  91شهریور   91شهریور 

  91اسفند   91اسفند 

  92اسفند   92آذر 

  93شهریور   93خرداد 

   
  )2(جدول شماره   

  
  اند را کسب ننموده آزمونهاشرکت کنندگانی که حدنصاب قبولی در  - 8

 ها انجام گرفته است، یح پاسخنامههاي مکرري که در کلیه مراحل تصح هاي دقیق و کنترل با توجه به بررسی) الف
تواند  چنانچه داوطلبی نسبت به نتیجه آزمون خود معترض باشد می باشد لکن نتایج اعالمی فاقد مشکل می

  درخواست خود را صرفاً بصورت کتبی با 
شماره داوطلبی، نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، رشته آزمون، آدرس ( ذکر مشخصات کامل 

  : ارسال نمایدبه شرح زیراز طریق پست سفارشی  15/11/93حداکثر تا تاریخ ) دقیق و شماره تماس 
 بخش از مکدا به مربوطبر روي پاکت ذکر شود (  17775 -355شماره به پستی ، تهران صندوق : آدرس -

ماه  آبان ، کاردانهاي فنی ساختمان و تعیین صالحیت  معماران تجربیمهندسان  ورود به حرفه هاي آزمون
  . )باشد می 93

ریزیهاي انجام شده به درخواستهایی که بعد از تاریخ مقرر تحویل پست گردد ترتیب اثر داده  به لحاظ برنامه) ب
  .واهد شدنخ

نامفهوم، مبهم یا داراي اشکال هستند در تعیین حدنصاب  هاي تخصصی تایید کمیتهامتیاز سؤاالتی که به ) ج
  .قبولی آزمون لحاظ شده است، لذا به اعتراضهاي در این ارتباط ترتیب اثر داده نخواهد شد

اعالم  30/11/93نتایج آزمون طراحی نیز متعاقباً طبق زمان اعالم شده در راهنماي شرکت در جلسه در تاریج ) د
  .گردد می

  

افراد پذیرفته شده در آزمون که شرایط اخذ پروانه اشتغال  :در استان تهران حویل مداركتزمان مراجعه جهت  - 9
ان مراجعه، تحویل مدارك و انجام سایر مراحل جهت دریافت باشند، الزم است جهت اطالع از زم بکار را دارا می

استان تهران به آدرس  سایت سازمان وب  ، به16/12/93از تاریخ  پروانه اشتغال بکار مهندسی،
TCEO.IRhttp://www. مراجعه نمایند. 
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افراد پذیرفته شده در آزمون که شرایط اخذ پروانه اشتغال  :در سایر استانهامدارك زمان مراجعه جهت تحویل   -10
باشند، الزم است جهت اطالع از مدارك و انجام سایر مراحل جهت دریافت پروانه اشتغال بکار  بکار را دارا می

  .محل عضویت خود مراجعه نمایند استان، به سازمان 16/12/93مهندسی  از تاریخ 
  

  

سایت صورت پذیرفته است و ارسال نتایج به  با عنایت به اینکه اعالم نتایج در این مرحله صرفاً از طریق وب :تذکر
شدگان آزمون الزم است صرفاً  ادارات کل و سازمانهاي استانها پس از این مرحله انجام خواهد شد، لذا قبول

  .استان مراجعه نمایندپس از تاریخهاي اعالمی به سازمان 
  

  : تذکرهاي مهم -11
شان  نام با تاریخ مدرك تحصیلی قبولی داوطلبانی که تاریخ اخذ مدرك تحصیلی درج شده در هنگام ثبت :1تذکر 

نام آزمون احراز ننموده  باشد و شرایط شرکت در آزمون را مطابق با دستورالعمل مندرج در راهنماي ثبت متفاوت می
  .شود لم یکن تلقی می باشند، کان

  
باشد و سایر مدارك  گواهی قبولی در آزمون صرفاً یکی از مدارك الزم جهت صدور پروانه اشتغال بکار می :2تذکر 

  .  مورد نیاز توسط واحد صدور پروانه کنترل و بررسی خواهد شد
  

  :معماران تجربی حرفه اي آزمون تعیین صالحیت  -12
سنوات آنها جهت صدور پروانه، مطابق با که  93ماه آبان  23آزمون تعیین صالحیت معماران تجربی مورخ   قبولی داوطلبان

با رعایت  تکمیل گردد، 93 آبان حداکثر تا پایان 93آبان نام آزمون  پایه درخواستی و دستورالعمل مندرج در راهنماي ثبت
  دارايال به کار جهت اخذ یا ارتقاء پروانه اشتغ 23/08/97 تاریختا  26/4/84مورخ  11955/420شرایط دستورالعمل شماره 

  .باشد اعتبار می
   

نام با اطالعات شناسنامه ایشان متناقض باشد  قبولی آزمون داوطلبانی که اطالعات حداقل سن درج شده در هنگام ثبت  - الف
احراز ننموده باشند، کان لم یکن تلقی  93آبانو شرایط شرکت در آزمون را مطابق با دستورالعمل مندرج در راهنماي 

  .شود می
  

  
  

و سایر مدارك مورد نیاز توسط  باشد صرفاً یکی ازمدارك الزم جهت صدورپروانه اشتغال بکار می گواهی قبولی در آزمون  - ب
  .واحد صدور پروانه کنترل و بررسی خواهد شد

  .  گردند اي آموزشی معرفی میه متقاضیان پس از تأیید سابقه کار و تجربه مفید براي دوره  - ت
هاي آموزشی جهت ارتقاء دانش فنی معماران تجربی اقدام نموده و  سازمان نظام کاردانی نسبت به برگزاري دوره  - ث

" ج"هاي آموزشی به شرح بند  منابع و شرایط دوره. نظارت کلی بر نحوه برگزاري دوره ها توسط اداره کل انجام گیرد
 .باشد میهمین دستورالعمل 
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اي و کاردانش وزارت آموزش و پرورش تهیه  ریزي و تألیف آموزشهاي فنی و حرفه منابع زیر که توسط دفتر برنامه  - ج
  :باشد عناوین منابع آموزشی به شرح زیر می. گردد هاي آموزشی معرفی می شده به عنوان منابع دوره

 بندي و آرماتور تکنولوژي و کارگاه قالب -1
 سازي ساختمانروشهاي اجرائی  -2
  هاي فلزي      فناوري ساختمان -3
  کارگاه ساختمان -4
  عناصر و جزئیات                  -5
  هاي بتنی فناوري ساختمان  - 6
  تاسیسات بهداشتی ساختمان  -7
  صرفه جویی در مصرف انرژي -8

وین فوق را به اختیار انتخاب و تواند سه عنوان از عنا باشد که هر استان می هاي آموزشی الزامی سه دوره می تعداد دوره
ساعت  72جمعاً به مدت می باشد و روز  3ساعت در  24مدت هر عنوان دوره آموزشی . هاي آموزشی را برگزار نماید  دوره

 .گردد تعیین می
هاي مذکور با استفاده از اساتید مجرب استان، توسط سازمان نظام  ها و برگزاري دوره الزم است انتخاب عناوین دوره  - ح

 .    نظارت و تأیید اداره کل صورت پذیرد باکاردانی 

ی قبولی و نظارت اداره کل انجام پذیرد و گواه سازمان نظام کاردانیالزم است ارزیابی پایان دوره آموزشی با همکاري   - خ
  . در ارزیابی پایان دوره آموزشی نیز توسط اداره کل تأیید گردد

کنندگان در هر  هاي برگزار شده در آن استان به همراه تعداد شرکت الزم است گزارشهاي ماهیانه شامل عناوین دوره  - د
گان در آن استان توسط شد هاي برگزار شده و تعداد قبول کنندگان دوره دوره، تعداد ارزیابیهاي انجام شده از شرکت

  .آن اداره کل به این دفتر ارسال گردد
  

ندفتر امور مقررات ملّی ساختما  
 


