
 پروانه اشتغال به کار مھندسی پايه سه دريافتبرای  ٩٣ آبانبرنامه زمانبندی مراجعه قبولشدگان آزمون 

 تاريخ مراجعه تا شماره سريال از شماره سريال ماه

 

ين
ورد

 فر
 

 22/01/94شنبه  93210121 93210001

 23/01/94يكشنبه  93210242 93210122

 24/01/94دوشنبه  93210363 93210243

 25/01/94سه شنبه 93210484 93210364

 26/01/94چهارشنبه  93210535 93210485

 29/01/94شنبه  93210656 93210536

  30/01/94يكشنبه  93210777  93210657

  31/01/94هبدوشن  93210898  93210778

 

شت
يبه

ارد
 

 

 01/02/94سه شنبه 93211019 93210899

 02/02/94 هچهارشنب 93211070 93211020

 05/02/94شنبه 93211191 93211071

 06/02/94يكشنبه  93211312 93211192

 07/02/94دوشنبه  93211433 93211313

 08/02/94سه شنبه  93211554 93211434

 09/02/94چهارشنبه  93211605 93211555

 13/02/94يكشنبه  93211726 93211606

 14/02/94دوشنبه  93211847 93211727

 15/02/94سه شنبه  93211968 93211848

 16/02/94چهارشنبه  93212019 93211969

 19/02/94شنبه  93212140 93212020

  20/02/94يكشنبه   93212261  93212141



 پروانه اشتغال به کار مھندسی پايه سه دريافتبرای  ٩٣ آبانبرنامه زمانبندی مراجعه قبولشدگان آزمون 

  

  

  

  

  

  

شت
يبه

ارد
 

  21/02/94دوشنبه   93212382  93212262

  22/02/94سه شنبه   93212503  93212383

  23/02/94چهارشنبه  93212554  93212504

  27/02/94يكشنبه  93212675  93212555

  28/02/94دوشنبه   93212796  93212676

  29/02/94شنبه  سه  93212917  93212797

  30/02/94چهارشنبه   93212968  93212918

داد
خر

 

  02/03/94شنبه   93213089  93212969

  03/03/94هيكشنب  93213210  93213090

  04/03/94دوشنبه   93213331  93213211

  05/03/94سه شنبه  93213452  93213332

 06/03/94چهارشنبه  93213503 93213453

 09/03/94شنبه  93213624 93213504

 10/03/94يكشنبه 93213745 93213625

  11/03/94شنبه دو  93213866  93213746

  12/03/94سه شنبه  93213987  93213867

  16/03/94شنبه  93214108  93213988

  17/03/94يكشنبه  93214226  93214109
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  توجه : 
طريق وب سايت معاونت امور مسكن وساختمان وزارت راه و شهرسازي به  از 1393آبان ماه پيرو اعالم نتايج آزمون ورود به حرفه مهندسان مورخ -1

ريق وب ازطبا همراه داشتن مدارك مورد نياز( 3اطالع كليه پذيرفته شدگان در آزمون مي رساندكه براي دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 
مي توانند به امورعضويت وصدور پروانه اشتغال به كار اين سازمان  تعيين شده فقط درروزهاي) سايت نظام مهندسي ساختمان استان تهران

بعد از اتمام شماره سريال هاي اعالم در صورتيكه به هردليلي متقاضي نتواند در موعد تعيين شده مراجعه نمايد، مراجعه نمايند.
   د.نبه سازمان مراجعه نماي تحويل مدارك جهت )به بعد 23/03/94(شده

  جهت تحويل مدارك پروانه اشتغال به كار حضور شخص الزامي مي باشد.-2

  مي باشد.14الي8روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت زمان مراجعه به سازمان جهت تحويل مدارك-3

  تحويل گرفته نمي شود.قبل از رسيدن نوبت متقاضي به هيچ عنوان مدارك  - 4

در يكي از صالحيتهاي طراحي يا نظارت  يا قبولي  درصورت قبولي در آزمون صالحيت اجرا دارا بودن پروانه اشتغال به كار - 5
  الزامي  مي باشد .

مدير كل محترم مقرارت ملي ساختمان وزارت راه و   01/11/93مورخ  420/57603با توجه به دستوالعمل شماره - 6
در صالحيت اجرا (رشته هاي عمران و  3شهرسازي،متقاضيان ورود به حرفه براي دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 

                        معماري) عالوه بر قبولي در آزمون مربوطه ملزم به گذراندن دوره هاي آموزشي مصوب نيز جهت اخذ پروانه اشتغال به كار
 مي باشند. 

 


