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  :مقدمه

  
  

آزمونهاي ورود ون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، نامه اجرائي قان آيين28و26، 21، 11، 5مواد در اجراي 
، )و اجرا طراحينظارت، ( هايبخشمعماري در شامل مهندسي اصلي به حرفه مهندسان در هفت رشته 

برداري و نقشهشهرسازي، برق، تاسيسات مكانيك، تاسيسات ، )و اجرا محاسبات ،نظارت(هاي در بخشعمران 
شش رشته كارداني معماري،  كاردانهاي فني ساختمان در ورود به حرفهو آزمونهاي  پايه سهترافيك در 

و آزمون تعيين صالحيت  سه  پايهبرداري در و نقشهشهرسازي  ي،برقتاسيسات ، يمكانيك تاسيسات ،عمران
خرداد 23و  22هاي كار در تاريخهجهت پروانه اشتغال ب يك و هاي سه، دو پايهي معماران تجربي در ا  حرفه
برگزار  با هماهنگي سازمان سنجش آموزش كشور بطور هماهنگ و همزمان در سراسر كشور 1393ماه

  .گرديد
  
  

  :تعاريف
  

  :روند كار مي هاي زير با معاني مربوطه به براي اختصار هر يك از عبارت» دفترچه راهنما«اين در 
  
  شركت خدمات آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور: »شركت خدمات«
  شهرسازي استان و راهاداره كل : »اداره كل«
  درحسب مو ساختمان استان يا كارداني سازمان نظام مهندسي: » سازمان استان«
  1374قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه : »ونقان«
  1390تا  1375هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از سال نامهآئين: »نامهآئين«
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اي حرفه، كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صالحيت ورود به حرفه مهندسان هايدستورالعمل اعالم نتايج آزمون

  93ماهخرداد23و22مورخ معماران تجربي
 

اي معماران  كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صالحيت حرفه ،با عنايت به اعالم نتايج آزمون ورود به حرفه مهندسان
 :باشد كار رعايت موارد زير الزامي ميه، جهت صدور پروانه اشتغال ب93خرداد ماه مورخ  تجربي

كنندگاني  صرفاً قبولي شركتپايه سه ، كاردانهاي فني ساختمان ورود به حرفه مهندسان هاي در خصوص آزمون -1
اند و سنوات آنها تا  احراز نموده 93ماه  خردادنام آزمون  كه شرايط شركت در آزمون را مطابق با راهنماي ثبت

نندگان كه شرايط ك قبولي در آزمون ساير شركت لذا. باشد تكميل گردد، مورد تأييد مي 93شهريور  پايان
  .شود يكن تلقي ميلماند مورد تأييد نبوده و كان شركت در آزمون را احراز ننموده

با رعايت  23/03/93و22قبولي آزمون مورخ  26/4/84مورخ  11955/420با عنايت به دستورالعمل شماره  -2
داراي اعتبار  22/03/97و21تاريخشرايط و ضوابط دستورالعمل مذكور و تأييد آن توسط اداره كل حداكثر تا 

  .باشد مي
كه در كاردانهاي فني ساختمان  و هاي ورود به حرفه مهندسان آزموندرخصوص پذيرفته شدگان  -3

اند، استعالم قبولي در آزمون از اداره  استاني غير از استان محل عضويت خود در آزمون شركت نموده
  . كل محل آزمون متقاضي صورت پذيرد

الزم است صدور گواهي  ،دوره مهمور به مهر رنگي و برجسته دفتر ليست نتايج آزمون اينبعد از ارسال :تذكر
  .صورت پذيرد 26/4/84مورخ  11955/420العمل شماره  هاي انتقالي بر اساس دستورقبولي

در  93خرداد ماه هاي ورود به حرفه مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان  حدنصاب قبولي آزمون -4
آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته در خصوص  .باشد درصد كل نمره مي 50ها  كليه رشته

راهنماي  5- 6حد نصاب قبولي آزمون مطابق موارد ذكر شده در بند  معماري بخش نظارت
 .باشدمي نام آزموندستورالعمل ثبت

شركت نموده و حدنصاب قبولي را كسب  23/03/93متقاضياني كه در آزمون تعيين صالحيت معماران تجربي مورخ  -5
اي و تجربه مفيد آنها سابقه كار حرفه 93ماه  خرداد، با عنايت به مفاد دستورالعمل ثبت نام آزمون نموده باشند

و در صورت نياز با تشخيص استان مورد بررسي و تأييد قرار گيرد ) 1(بايد به ميزان مندرج در جدول شماره 
با انجام مصاحبه حضوري، اشتغال ) ام كارداني و موافقت و تأييد اداره كل و يا با نظر خود اداره كلپيشنهاد سازمان نظ(
 .باشد مي  31/06/93الزم بذكر است كه مالك محاسبه سن متقاضيان و سابقه كار تا تاريخ . اي تأييد گردد كار حرفههب
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  پايه
ساير مدارك تحصيلي و معماران   مدرك ديپلم فني

  تجربي
حداقل

 سن
سابقه
 كاري

حداقل 
  سابقه كاري  سن

  سال 8  سال 26 سال7 سال25 3پايه 
  سال 13  سال 31  سال 12  سال 30  2پايه 
  سال 19  سال 37 سال18 سال36 1پايه 

  )1(جدول شماره 
  
ها، براي  در كليه رشته 93خرداد ماه حدنصاب قبولي در آزمون تعيين صالحيت معماران تجربي مورخ  -6

درصد كل نمره  50 درصد كل نمره و براي پايه سه 55درصد كل نمره، براي پايه دو  60 پايه يك
  .  باشد مي

اين كارنامه . گردد سايت اين دفتر ارائه مي كارنامه داوطلبان حداكثر به مدت يك سال بر روي وب -7
الزم به ذكر است با . باشد ر قابل استناد ميصرفاً جهت اطالع متقاضي بوده و فاقد ارزش قانوني و غي

 .شدگان، كارنامه به آن سازمان ارسال نخواهد شدتوجه به ارسال فهرست نمرات و قبول
براي رشته هاي  اخذ صالحيت اجراهمانطور كه در دستورالعمل ثبت نام آزمون مذكور اعالم گرديد : تذكر مهم

عمران و معماري در صورت دارا بودن پروانه اشتغال به كار در صالحيت هاي طراحي و يا نظارت اين رشته ها و يا 
لذا در صورت قبولي در بخش اجرا و دارا نبودن شرايط . ها مقدور خواهد بودقبولي در آزمون جاري يكي از اين بخش

  .هاي مذكور معتبر خواهد بودسال از تاريخ آزمون تا زمان احراز صالحيت 4مذكور قبولي مربوطه حداكثر به مدت 
مهندسي  كارهبجهت صدور پروانه اشتغال  93خرداد نام آزمون  مطابق با دستورالعمل ثبت :معماري  رشته -8

  :باشد نام و به شرح زير الزامي مي هاي تعيين شده در دستورالعمل ثبترشته معماري قبولي در بخش
كار مهندسي رشته معماري چنانچه صرفاً متقاضي صالحيت طراحي باشند، هاضيان اخذ پروانه اشتغال بمتق -8-1

  .كسب نمايندطراحي را  بخشالزم است قبولي در 
كار مهندسي رشته معماري چنانچه صرفاً متقاضي صالحيت نظارت باشند، الزم همتقاضيان اخذ پروانه اشتغال ب -8-2

ز آنجا كه ا. كسب نمايندراهنماي دستورالعمل ثبت نام آزمون  5-5مطابق مفاد بند ا رنظارت است قبولي در بخش 
هاي داراي اعتبار قبولي در آزمون داشتنگزينه  ،نامنام و در فرم ثبتبرخي از داوطلبان در زمان ثبت

گذشته را انتخاب ننموده اند و بدين ترتيب حدنصاب مورد نظر براي ايشان لحاظ نشده و نتيجه آزمون 
ايشان مردود اعالم گرديده است، بايد با در دست داشتن سوابق قبولي داراي اعتبار سنوات گذشته به 

بايست هنگام تحويل مدارك كليه متقاضيان مشمول ميسازمان استان . سازمان استان مراجعه نمايند
كار مهندسي، سوابق قبولي آزمونهاي سنوات گذشته را كنترل هشرايط مذكور جهت اخذ پروانه اشتغال ب

  .و نتيجه آزمون آنها بر اساس حدنصاب قبولي مندرج در بند مذكور را بررسي و تأييد نمايند
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كار مهندسي معماري در صورتي كه متقاضي اخذ هر دو صالحيت طراحي و هب متقاضيان اخذ پروانه اشتغال -8-3
  .نظارت باشند، الزم است قبولي در بخش طراحي و نظارت را به طور مجزا كسب نمايند

 93 دو دستورالعمل ثبت نام آزمون خردا 26/4/84مورخ  11955/420به دستورالعمل شماره  تيبا عنا -8-4
 قبول شده باشند) 90، آذر 89اسفند (سالهاي قبل  هائي از آزمونهاي معماري داراي اعتبار متقاضياني كه در بخش

اي از زمان آزمون تا زمان درخواست متقاضي و تاييد آن توسط اداره  اعتبار قبولي آنها به شرط ارائه سوابق  كار حرفه
  .باشديم ) 94،آذر  93اسفند (حداكثر تا  بيبه ترتكل، 

  
هاي مندرج در جدول  شماره تا پايان تاريخ ،هاي ابالغي هر آزمون محاسبه سنوات الزم مطابق دستورالعمل:  تبصره

حدنصاب قبولي بخشي از ) 2(لذا در صورتي كه متقاضي در يكي از آزمونهاي مندرج در جدول  شماره . باشد مي) 2(
آزمون را كسب كرده باشد اما سنوات الزم را تا پايان تاريخ اعالم شده احراز نكرده باشد قبولي در آن بخش مطابق با 

  .شود يكن تلقي ميلمعملهاي ارسالي كاندستورال
 محاسبه سنوات الزم تا پايان  تاريخ آزمون

 90شهريور  89اسفند 

  90اسفند   90آذر 

  91شهريور   91شهريور 

  91اسفند   91اسفند 

  92اسفند   92آذر 

   
  )2(جدول شماره   

  
  اند را كسب ننموده كنندگاني كه حدنصاب قبولي در آزمونهاشركت -9

ها انجام گرفته است،  هاي مكرري كه در كليه مراحل تصحيح پاسخنامه هاي دقيق و كنترل با توجه به بررسي) الف
  تواند درخواست خود را صرفاً بصورت كتبي با  چنانچه داوطلبي نسبت به نتيجه آزمون خود معترض باشد مي

مه، تاريخ تولد، رشته آزمون، آدرس خانوادگي، شماره شناسناشماره داوطلبي، نام و نام( ذكر مشخصات كامل       
  : ارسال نمايد به شرح زيرز طريق پست سفارشي ا 29/05/93حداكثر تا تاريخ ) دقيق و شماره تماس 

بر .( )سنجشسازمان ( 17775 -355شماره به به صندوق پستي تهران، :ها كليه رشته هاي تستيآزمون -
، كاردانهاي فني ساختمان مهندسان  ورود به حرفه هاي آزمون بخش از مكدا به مربوطروي پاكت ذكر شود 

  . )93خرداد ماه  و تعيين صالحيت  معماران تجربي
هايي كه بعد از تاريخ مقرر تحويل پست گردد ترتيب اثر داده ريزيهاي انجام شده به درخواست به لحاظ برنامه) ب

  .نخواهد شد
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داراي هر نوع اشكال هستند در تعيين حدنصاب قبولي آزمون امتياز سؤاالتي كه به هر نحو نامفهوم، مبهم يا ) ج

  .هاي در اين ارتباط ترتيب اثر داده نخواهد شدلحاظ شده است، لذا به اعتراض
اعالم  31/6/93 خنتايج آزمون طراحي نيز متعاقباً طبق زمان اعالم شده در راهنماي شركت در جلسه در تاري) د

  .گردد مي
  

افراد پذيرفته شده در آزمون كه شرايط اخذ پروانه اشتغال  :در استان تهران مداركحويل تزمان مراجعه جهت  -10
باشند، الزم است جهت اطالع از زمان مراجعه، تحويل مدارك و انجام ساير مراحل جهت دريافت  كار را دارا ميهب

استان تهران به آدرس   سايت سازمان وب  ، به19/07/93از تاريخ  اشتغال بكار مهندسي، پروانه
TCEO.IRhttp://www. مراجعه نمايند. 

  

افراد پذيرفته شده در آزمون كه شرايط اخذ پروانه اشتغال بكار را  :هازمان مراجعه جهت تحويل در ساير استان -11
كار مهندسي  هدريافت پروانه اشتغال بباشند، الزم است جهت اطالع از مدارك و انجام ساير مراحل جهت  دارا مي

  .محل عضويت خود مراجعه نمايند استان، به سازمان 19/07/93از تاريخ 
  

  

سايت صورت پذيرفته است و ارسال نتايج به  با عنايت به اينكه اعالم نتايج در اين مرحله صرفاً از طريق وب :تذكر
شدگان آزمون الزم است صرفاً  ادارات كل و سازمانهاي استانها پس از اين مرحله انجام خواهد شد، لذا قبول

  .استان مراجعه نمايندهاي اعالمي به سازمان پس از تاريخ
  

  : هاي مهمتذكر -12
شان  نام با تاريخ مدرك تحصيلي قبولي داوطلباني كه تاريخ اخذ مدرك تحصيلي درج شده در هنگام ثبت :1تذكر 

 91اسفندنام آزمون  باشد و شرايط شركت در آزمون را مطابق با دستورالعمل مندرج در راهنماي ثبت متفاوت مي
  .شود يكن تلقي ميلم احراز ننموده باشند، كان

  
باشد و ساير مدارك  گواهي قبولي در آزمون صرفاً يكي از مدارك الزم جهت صدور پروانه اشتغال بكار مي :2تذكر 

  .  مورد نياز توسط واحد صدور پروانه كنترل و بررسي خواهد شد
  

  :معماران تجربي حرفه اي مربوط به آزمون تعيين صالحيت  -13
سنوات آنها جهت صدور پروانه، مطابق با پايه كه 93خرداد ماه 23 جربي مورخآزمون تعيين صالحيت معماران ت قبولي داوطلبان

با رعايت  تكميل گردد، 93خرداد  حداكثر تا پايان 93خردادنام آزمون  درخواستي و دستورالعمل مندرج در راهنماي ثبت
  دارايجهت اخذ يا ارتقاء پروانه اشتغال به كار  23/03/97 تاريختا  26/4/84مورخ  11955/420شرايط دستورالعمل شماره 

  .باشد اعتبار مي
 

 

نام با اطالعات شناسنامه ايشان متناقض باشد  قبولي آزمون داوطلباني كه اطالعات حداقل سن درج شده در هنگام ثبت  - الف
يكن تلقي لماحراز ننموده باشند، كان 93خرداد و شرايط شركت در آزمون را مطابق با دستورالعمل مندرج در راهنماي 

  .شود مي
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باشدو ساير مدارك مورد نياز توسط  صرفاً يكي ازمدارك الزم جهت صدورپروانه اشتغال بكار مي  گواهي قبولي در آزمون -ب
 .واحد صدور پروانه كنترل و بررسي خواهد شد

  .  گردند هاي آموزشي معرفي مي متقاضيان پس از تأييد سابقه كار و تجربه مفيد براي دوره  -  ت
هاي آموزشي جهت ارتقاء دانش فني معماران تجربي اقدام نموده و  سازمان نظام كارداني نسبت به برگزاري دوره  -  ث

" ج"هاي آموزشي به شرح بند  دوره منابع و شرايط. نظارت كلي بر نحوه برگزاري دوره ها توسط اداره كل انجام گيرد
  .باشد همين دستورالعمل مي

اي و كاردانش وزارت آموزش و پرورش تهيه  ريزي و تأليف آموزشهاي فني و حرفه منابع زير كه توسط دفتر برنامه  -  ج
  :باشد عناوين منابع آموزشي به شرح زير مي. گردد هاي آموزشي معرفي مي شده به عنوان منابع دوره

 بندي و آرماتور و كارگاه قالب تكنولوژي - 1
 سازي روشهاي اجرائي ساختمان - 2
  هاي فلزي      فناوري ساختمان - 3
  كارگاه ساختمان - 4
  عناصر و جزئيات                  - 5
  هاي بتني فناوري ساختمان  - 6
  تاسيسات بهداشتي ساختمان  - 7
  صرفه جويي در مصرف انرژي - 8

تواند سه عنوان از عناوين فوق را به اختيار انتخاب و  باشد كه هر استان مي ميهاي آموزشي الزامي سه دوره  تعداد دوره
ساعت تعيين  72روز جمعاً به مدت  3ساعت و در  24مدت هر عنوان دوره آموزشي . هاي آموزشي را برگزار نمايد  دوره
 .گردد مي
ز اساتيد مجرب استان، توسط سازمان نظام هاي مذكور با استفاده ا ها و برگزاري دوره الزم است انتخاب عناوين دوره  -  ح

 .    كارداني و نظارت و تأييد اداره كل صورت پذيرد

و نظارت اداره كل انجام پذيرد و گواهي قبولي  سازمان نظام كاردانيالزم است ارزيابي پايان دوره آموزشي با همكاري   -  خ
  . در ارزيابي پايان دوره آموزشي نيز توسط اداره كل تأييد گردد

كنندگان در هر  هاي برگزار شده در آن استان به همراه تعداد شركت هاي ماهيانه شامل عناوين دورهالزم است گزارش  -  د
شدگان در آن استان توسط  هاي برگزار شده و تعداد قبول كنندگان دوره هاي انجام شده از شركتدوره، تعداد ارزيابي

  .آن اداره كل به اين دفتر ارسال گردد
  

نمقررات ملّي ساختمادفتر امور  
 


