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 ی ساختمان الزامیسترعایت مقررات ملّ

 

 مقدمه:

ظام مهندسی ون ننامه اجرائی قانینیآ 28 و 26 ،21 ،11 ،5 در اجراي مواد وزارت راه وشهرسازي

به  نسبت سازمان سنجش آموزش كشور،شركت خدمات آموزشی با همکاري  و كنترل ساختمان

 ،نظارت)بخشهاي ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته مهندسی معماريهاي برگزاري آزمون

، (ظارت)طراحی و نیمکانیکتاسیسات(، و اجرا محاسبات ،، عمران بخشهاي)نظارت(و اجرا طراحی

 ارشتغال بکاپروانه دریافت  برايو ترافیك  بردارينقشهشهرسازي، ، )طراحی و نظارت(یبرقتاسیسات

 بطور هماهنگ و همزمان در 1397ماه  اردیبهشت 21و 20ي هادر تاریخ مهندسی پایه سه

 نماید.می اقدامسراسر كشور 

 

 تعاریف:

 روند:كار میهاي زیر با معانی مربوطه بهبراي اختصار هر یك از عبارت« دفترچه راهنما»ن ای در

 آموزش كشورشركت خدمات آموزشی سازمان سنجش  «:شركت خدمات»

 و شهرسازي استان راهاداره كل «: اداره كل»

 ساختمان استانسازمان نظام مهندسی  :«سازمان استان»

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

از  اي آنه و اصالحیه ي اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمانهانامهآیین«: نامهآیین»

 1394 تا 1375سال 
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 ورود به حرفه مهندسان هاینام آزمونراهنما و دستورالعمل ثبت

 21/2/1397و  20مورخ 

 

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

ی الزم در خصوص هال سوابق كاری و انجام بررسیاطالعات ورودی و كنترمسئولیت صحت كلیه 

 وباشد، بدیهی است در صورتی كه پس از قبولی در آزمون میامكان اخذ پروانه به عهده داوطلب 

تشكیل پرونده جهت دریافت پروانه اشتغال بكار مغایرتی در اطالعات وارده در خصوص مشخصات 

ن دد، مسؤولیت آسنجی در خصوص اخذ پروانه اشتغال مشاهده گركنترل سوابق كاری و امكان فردی،

 باشد و مطابق مقررات برخورد خواهد شد.میصرفاً بر عهده داوطلب 

 

 راهنمای آزمون )ویژه داوطلبان(     

 

 مدرك تحصیلی -1

 

وزارت  نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان صرفًا مدارك مورد تأییدآئین 7ماده  مطابق با

 6 طابق مادهم همچنینباشند. علوم، تحقیقات و فناوري به منظور صدور پروانه اشتغال بکار مورد تأیید می

برقی، اتكی، تأسیسكانیمعمران، تأسیساتمعماری،  هايقانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان رشته

 باشند. هاي اصلی میجزء رشته برداری و ترافیكنقشهشهرسازی، 

پیوسته، نادارندگان مدارك تحصیلی كارشناسی كلیه  هامصوبات كمیسیون هم ارزي رشتهبه  با توجه

ر دارشد و دكتري فاقد مدرك كارشناسی هاي اصلی، كارشناسیكارشناسی با عناوین متفاوت از رشته

ته و مكان دریافت پروانه اشتغال بكار در رشجهت اطالع از اهاي اصلی و مواردي از این قبیل رشته

 .مطمئن گردند نامقبل از ثبت صالحیت مورد نظر، از طریق اداره كل استان محل عضویت خود

 تذكر مهم: 

ه به مدرك ، با توجزموننام آدر زمان ثبت نمایند دقت بایستگردد متقاضیان میتاكید میبه این وسیله 

مطابق با آخرین ضوابط به كار مهندسی  اشتغال پروانه اخذشرایط الزم را از حیث امكان تحصیلی خود، 

 موارد، این قبیل رعایت عدم بدیهی است درصورت .دارا باشند هارشته ارزیسیون همیو مصوبات كم

قبولی ایشان  و كرد نخواهد ایجاد داوطلبان برای را حقی هیچگونه آزمون در قبولی و نامثبت صرف
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باشد، لم یكن تلقی شده و هر گونه مسئولیت ناشی از آن  بر عهده متقاضی شركت در آزمون میناك

 بود. نخواهد افراد اینگونه پاسخگوی نیز ساختمانو كنترل  ملّی مقررات دفترضمن آنكه 

 ایسابقه كارحرفه -2

ه ورود به حرف زمونآشركت در  براياي داقل سوابق كار حرفهح :ايحرفه سابقه كارنحوه محاسبه (2-1

شماره  و به شرح جدول 1397اه م اردیبهشت 21مقطع تا در هر  از تاریخ اخذ مدرك تحصیلی مهندسان

 .ین نامه اجرائی قانون(یآ 5)مطابق ماده باشد می( 1)

نام و شركت در د امکان ثبتناحراز ننمای 1397اه م اریبهشت 21كه سنوات الزم را تا  انیمتقاضی توجه:

ن، در آزمو نام و قبولید و در صورت نداشتن شرایط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبتنآزمون را ندار

 مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. آنهایکن تلقی شده و با لمكانآنان قبولی 

 (1شمارة)جدول

 (،)طراحیاريمعم و (محاسباتبه غیر از رشته عمران ) مهندسان ورود به حرفهآزمون  برايكاردانی  سوابق

سی بازاي از تاریخ اخذ مدرك كاردانی تا زمان اخذ مدرك مهند با رشته آزمون، در صورت هم رشته بودن

ل سا 5ز ا)سنوات كمتر سال كامل یك سال و حداكثر دو سال به سنوات مهندسی اضافه خواهد شد.  5هر

مون اسبه براي آز، سنوات كاردانی قابل محدر صورت هم رشته نبودن .شود(میبه تناسب در نظر گرفته 

عمران و  برداري قابل محاسبه براي آزمونسنوات كاردانی رشته نقشه :به عنوان مثال .باشدمهندسی نمی

 . یستبرداري نسنوات كاردانی رشته عمران قابل محاسبه براي آزمون نقشه

قابل نیز اي مهندسان رشته عمران)محاسبات( و معماري)طراحی( فهسنوات كاردانی جهت آزمون حر

 .یستمحاسبه ن

 رشته هم مهندسی داراي مدرك كاردانی، جهت اطمینان از ورود به حرفهضروري است متقاضیان آزمون 

محل  ي استانو شهرساز اداره كل راهاز طریق  استعالم كتبیبا  بودن مدارك كاردانی و كارشناسی خود،

 نام اطمینان حاصل نمایند.عضویت خود قبل از ثبت

 

 

 

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

 ايحداقل سوابق كار حرفه مقطع تحصیلی ردیف

 سال 3 كارشناسی 1

 سال 2 ارشدكارشناسی 2

 سال 1 دكترا 3
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 اعتبار قبولی آزمونها -3

 .باشدیم آزمونبرگزاری سال از تاریخ  4حداكثر به مدت  مهندسی يهاآزموناعتبار قبولی در كلیه 

ار ال بکپروانه اشتغشدگان در آزمون مذكور در مهلت تعیین شده نسبت به اخذ لذا ضروري است قبول

 مهندسی خود اقدام نمایند.

ن یکلمانباشند ك هنام فاقد شرایط الزم براي دریافت پروانآزمون كسانی كه در زمان ثبت قبولی - تذكر

 گردد.تلقی می

برگزار  و تشریحی ورت تستیبه ص 3ها فقط در پایه به حرفه مهندسان در كلیه رشته هاي ورودآزمون

  .گیردابالغی صورت می هايلعملدستورانامه اجرائی قانون و آئینگردد و ارتقاء پایه طبق می

 صالحیت  -4

برداري و ترافیك هاي مهندسی شهرسازي، نقشهمهندسان در رشته زمون ورود به حرفهمتقاضیان آ -4-1

رت را هاي طراحی و نظاسه در صالحیتپس از كسب قبولی در آزمون، پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه 

 نمایند.میدریافت 

وانه جهت اخذ پرمعماري و مهندسی عمران  هايمون ورود به حرفه مهندسان در رشتهمتقاضیان آز -4-2

هاي مهندسی و در رشتهو اجرا ، طراحی محاسبات ،هاي نظارتاشتغال بکار مهندسی در صالحیت

ت و هاي نظارتاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی جهت اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسی در صالحیت

 .ماینددر آزمون مربوط به آن صالحیت ثبت نام و شركت نبه طور جداگانه بایست میطراحی 
 

 های آزمون و شكل برگزاری آنها بخش -5

و  هبود ايی چهار گزینهبه استثناي بخش طراحی رشته معماري بصورت تست هارشته میآزمون تما -5-1

 گردد.همچنین آزمون طراحی بصورت تشریحی برگزار می

 باشد.میباز  كتاببصورت  هارشته میآزمون تما -5-2

 % 50ا و بخشهاي آن ههرشتمیتما ي ورود به حرفه مهندسان درهاحدنصاب قبولی در آزمون -5-3

 باشد.می

 

 شت.تذكر مهم: بدیهی است در هیچ یك از آزمونها، جبران كسری نمره و ارفاق وجود نخواهد دا
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 تاریخ برگزاری و نحوه ثبت نام آزمون -6

 و 20ه و جمع ورود به حرفه مهندسان به منظور اخذ پروانه اشتغال بکار در روزهاي پنجشنبههاي آزمون

 گردد.میبرگزار  2شماره  و بطور همزمان در سراسر كشور به شرح جدول 97ماه سال  اردیبهشت 21
 

 به حرفه مهندسان ورود هايآزمونجدول مربوط به 

 (2جدول شماره)

 :پذیردنام در آزمون به شرح زیر صورت میثبت -1-7

 

 www.INBR.irبه آدرس  سامانه ثبت نام آزمونهانام از طریق داوطلب الزم است نسبت به ثبت

اینترنتی اقدام و پس از تأیید راهنما و دستورالعمل آزمون و قبول شرایط آن، نسبت به پرداخت 

نام پرینت از فرم ثبت ،نام و انجام ثبت نامهزینه آزمون اقدام نموده و پس از ورود به سامانه ثبت 

 باشد.نام قابل پرینت می، در مهلت ثبتمانههمین ساتهیه نماید. فرم ثبت نام از طریق 

 عنوان آزمون ردیف
تاریخ 

 نامثبت

تاریخ تهیه پرینت كارت شناسایی 

 سایتآزمون از طریق وب
 تاریخ برگزاری آزمون
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 معماری )اجرا( )عصر( 2

 )صبح(عمران )نظارت( 3

 عمران )اجرا()عصر( 4

 )صبح(بردارینقشه 5

 )صبح(شهرسازی 6

 )صبح(ترافیك 7

 (عصری ) نظارت()مكانیكتاسیسات  8

 (عصری) نظارت()برقتاسیسات  9

 )صبح و عصر(معماری )طراحی( 10
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 )صبح(عمران )محاسبات( 11

 (صبح)) طراحی(یمكانیكتاسیسات  12

 (صبح)) طراحی(یبرقتاسیسات  13

http://www.inbr.ir/
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 باشد. می اختیاريستان عضویت در سازمان اي ورود به حرفه مهندسان هانام در آزمونجهت ثبت -2-7
 

نام، در درج شماره عضویت به هنگام ثبتبایست میمتقاضیان درصورت عضویت در سازمان استان  -3-7

 به شرح كد استان، كد رشته، كد مرتبط و اصلی بودن رشته و شماره سریال مختص استانخود شامل 

ویت ره عضزیر در فرم مربوطه دقت كافی نمایند. در صورتی كه متقاضی حتی یکی از اجزاء شما

نام از ن در مدت زمان ثبتضروریست جهت اصالح آ نام درج نمایدخود را به اشتباه در فرم ثبت

 طریق مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اقدام نماید.
 

 

 شماره عضویت نظام مهندسی:

 

 10-3-0-003256مثال: 

 
 

ر صورت دنام نیز دقت الزم را مبذول نمایند، الزم است متقاضیان در تکمیل سایر موارد فرم ثبت -4-7

 بایست از طریق مراجعه به سازمان نظام استان اقدام نمایند.نیاز به تغییرات می

 
ه صورت مجزا صورت بو اجرا طراحی ، نظارتهاي  در صالحیت معمارينام آزمون رشته ثبت -5-7

صالحیت  سهدر صورتیکه متقاضی هر  ذكوري مهاپذیرد، بدین معنی كه متقاضیان رشتهمی

ست همچنین الزم انام نمایند. سه بار در آزمون ثبتباشند، الزم است  و اجرا طراحی، نظارت

 آزمون را بصورت مجزا تهیه نمایند.سه نام پرینت فرم ثبت

 

به صورت مجزا صورت  و اجرا نظارت ،هاي محاسباتنام آزمون رشته عمران در صالحیتبتث -6-7

صالحیت  سهدر صورتیکه متقاضی هر ذكوري مهاپذیرد، بدین معنی كه متقاضیان رشتهمی

ست اهمچنین الزم  نام نمایند.سه بار در آزمون ثبتباشند، الزم است و اجرا نظارت  ،محاسبات

 آزمون را بصورت مجزا تهیه نمایند. سهنام پرینت فرم ثبت

 

خذ اجهت هاي تاسیسات مکانیکی و برقی  متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته  -7-7

در نه به طور جداگابایست طراحی می و هاي نظارتپروانه اشتغال بکار مهندسی در صالحیت

 .مایندصالحیت ثبت نام و شركت ن آن هر یك ازآزمون مربوط به 
 

نام بر روي در مدت ثبت 96 ماهمهر هاي ورود به حرفه مهندساناطالعات شركت كنندگان آزمون -8-7

گیرد تا در صورتی كه داوطلبان آن دوره، متقاضی آزمون آتی نیز باشند، بتوانند سایت قرار میوب

  -   - - 

یااصلی كدمرتبط كد رشته كد استان

 بودن رشته

شماره سریال 

 استان شخص در

 رقم 6 رقم 1 رقم 1 رقم 2



 هاي ورود به حرفه مهندسانآزمون نامدستورالعمل ثبتراهنما و   دفترچه

 21/02/1397و  20مورخ          

 

 8 

 ی ساختمان الزامیسترعایت مقررات ملّ

درخواست خود را انتخاب نموده و در  آزمون موردو مشخصات شماره عضویتفقط با وارد كردن 

ن داوطلبان نخواهد بود. ای آن ثبت نام نمایند و دیگر نیازي به وارد كردن كلیه مشخصات توسط

 نام اصالح نمایند. همچنین در صورت نیاز به اصالح اطالعات موجود، موارد را در فرم ثبت
 

كارت  پرینتو  دارشناسایی معتبر عکسكارت  از آنجا كه احراز هویت در جلسه آزمون، از طریق ارائه -9-7

 19/02/97الی 17/02/97از تاریخ  صورت خواهد گرفت، ضروري است داوطلبان آزمونشناسایی 

 سایت اقدام نمایند.از طریق وب شناسایی آزمونپرینت كارت نسبت به تهیه 
 

ار غال به كنه اشتدریافت پرواهاي یاد شده تنها یکی از مدارك الزم براي كه قبولی در آزمون از آنجا -10-7

اهنماي رنام ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل و بل از انجام ثبتباشد، كلیه داوطلبان موظفند قمی

 كار وهاي صدور پروانه اشتغال بهها و بخشنامهدستورالعمل و كسب اطالع از آخرینثبت نام 

ابط صدور از كلیه شرایط و ضو استاناز طریق ادارات كل  هاارزي رشتهسیون همیمصوبات كم

در ست انام اقدام نمایند. بدیهی نسبت به انجام ثبتو سپس  هكار مطلع گردیدپروانه اشتغال به

نام و قبولی در آزمون هیچگونه حقی را ثبت صورت عدم رعایت موارد یادشده، صرف

ویی یز پاسخگساختمان نو كنترل دفتر مقررات ملّی  و جاد نخواهد كردای برای داوطلبان

 این گونه افراد نخواهد بود.

وده )عکس تمام رخ( را اسکن نم 6×4یا  3×4بایست قبل از ثبت نام یك قطعه عکس داوطلبان می -11-7

نماید.  پیکسل را ذخیره 200×300پیکسل و حداقل  300×400( و اندازه حداكثر jpgو بافرمت)

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

 

اشتغال  هاي صدور پروانهي رسیدگی به تخلفات داوطلبان آزمونبه استناد دستورالعمل نحوه تذكر مهم: 

ز شود محر بیدستورالعمل مذكور براي داوطل كار مهندسی، چنانچه مصادیق تقلب و تخلف مطابق مفادبه 

ون مورد ه آزموابط ضمن ابطال نتیجض د، برابرجلسه ثبت تخلف تنظیم گردو یا توسط عوامل اجرائی صورت

نًا حداقل ضم  .دشمنظور خواهد  ) بسته به مورد(دوره آزمونهاي آتی از یك تا ده نظر، محرومیت از آزمون

، تلفن وربینددوره محرومیت براي موارد تخلف ناشی از استفاده از وسایل الکترونیکی غیر مجاز نظیر 

 3در  تاب، ساعت هوشمندو ... و تخلفهاي سازماندهی شده گروهی، محرومیت از شركتهمراه، تبلت، لب

وره محرومیت از شركت در یك دبراي سایر مصادیق تخلف، شامل  وهاي ورود به حرفه دوره آتی آزمون

ئین اصالحی آ 91ماده  "ب"بند  18ستناد جزء اهمچنین به هاي آتی ورود به حرفه خواهد بود. آزمون

چنانچه شود. یمتعیین مجازات انتظانی به شوراي انتظامی استان معرفی  متخلف براينامه اجرائی قانون 

هاي پاسخنامه علوم گردد كه نمرات اكتسابی وو فنی م میهاي علپس از برگزاري آزمون با بررسی

ات فتر مقرریید دطور غیرمتعارف مشابه و یکسان است، با تأ داوطلبان هم رشته و در یك حوزه امتحانی به

 زمونی آینها تعیین وضعیت .ن داوطلبان مصاحبه شفاهی به عمل خواهد آمدای ساختمان ازو كنترل ملّی 

ن ماساخت و كنترل ررات مّلیقحاصل از مصاحبه مذكور بر عهده دفتر من داوطلبان بر اساس نتایج ای

 ت احراز تخلف، نظیر سایر موارد یاد شده عمل خواهدشد.باشد و در صورمی
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 های استانلعمل اجرایی ثبت نام ویژه سازماندستورا

 

 م امورانجا هاي نظام مهندسی استان باید با توجه به دستورالعمل زیر نسبت بهازمانس

 داوطلبان اقدام نمایند: رسانی بهاطالعو 

 باشد:خالصه مراحل اجرایی و زمانبندي آزمون به شرح جدول زیر می -1
 

 موضوع تاریخ اجرا ردیف

 نام آزمونشروع ثبت 30/11/96 شنبهدو 1

 نام آزمونپایان ثبت 11/12/96 شنبهدو 2

 سایتارائه كارت شناسایی آزمون بر روي وب 17/02/97 شنبهدو 3

 پایان زمان اخذ كارت شناسایی آزمون 19/02/97 شنبهچهار 4

 19/02/97 شنبهچهار 5

هماهنگی موارد اصالحی استان با شركت خدمات 

آموزشی سازمان سنجش آموزش كشور توسط 

 نقص احتمالی در )براي رفعاستانهاي سازمان

 خصوص مواردي كه امکان پذیر است(

6 
شنبه و پنج

 جمعه
 برگزاري آزمون 02/97/ 21و 20

 (1جدول شماره )

 

اطالع  مع بهبا توجه به محدودیت زمان ثبت نام، الزم است كلیه اطالعات در اسرع وقت به نحو جا -2

 متقاضیان شركت در آزمون مذكور رسانده شود.

 

ر محل ارند دنترنت دسترسی ندای شرایط الزم جهت ثبت نام متقاضیانی كه به شبکهدر صورت امکان،  -3

 سازمان استان )حسب مورد( فراهم گردد.
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 ظامضویت نشماره عضویت در فرم ثبت نام الکترونیکی، الزم است شماره ع امکان درجبا توجه به  -4

ریال اره سلی بودن رشته و شممهندسی به طور كامل ) شامل كد استان، كد رشته، كد مرتبط یا اص

 سازمان درج گردد.مختص استان( در كارت عضویت اعضاء 

 
نام بر روي در مدت ثبت 96مهرماه مورخ هاي ورود به حرفه مهندسانكنندگان آزموناطالعات شركت -5

ند بتوان گیرد تا در صورتی كه داوطلبان آن دوره، متقاضی آزمون آتی نیز باشند،وب سایت قرار می

ام نثبت  آزمون مورد درخواست خود را انتخاب نموده و در آن فقط با وارد كردن شماره عضویت،

ر دمچنین ن داوطلبان نخواهد بود. های نمایند و دیگر نیازي به وارد كردن كلیه مشخصات توسط

 نام اصالح نمایند. صورت نیاز به اصالح اطالعات موجود، موارد را در فرم ثبت

 

استانها از طریق  توسط سازمانرسانی به داوطلبان جهت انجام اطالعشدگان آزمون ناماطالعات ثبت -6

. بدین ترتیب كه سازمان هر استان از طریق قابل روئیت خواهد بودسایت وب

ه اطالعات ب  onlineبا وارد كردن كد كاربر و كلمه عبور مربوطه به صورت www.inbr.irسایتوب

 .دسترسی خواهد داشت شدگان استان خودنامثبت

 

 

 انتشار نتایج و نحوه بررسی اعتراضات:

 شآموز تخدما شركتروف داشته تا آزمونها با همکاري صوزارت راه و شهرسازي تمام تالش خود را م

سی ه مهندهاي معتبر كشور و افراد حقیقی و حقوقی با تجربه و شاغل در حرفهسازمان سنجش و دانشگا

نکات  توجه به زمینه مقررات ملی ساختمان با استانداردهاي مورد نیاز برگزار شود. در اینساختمان و آشنا به 

 زیر ضروري است:

رشته متشکل  هاي تخصصی هرهاي ورود به حرفه در كمیتههاي آزمونالف( سئواالت كلیه رشته

مشاركت  رح كشور و باهاي معتبر و مطاي و از دانشگاهترین اساتید علمی و حرفهترین و برجستهخبرهاز

ر هاي الزم بگردد و چندین بار كنترلطراحی و تدوین می، هاي نظام مهندسیهاي تخصصی سازمانگروه

 شود.روي آنها انجام می

فرصت اظهارنظر  ،لبینطسازي و احترام به حقوق داوآزمونها و به جهت شفاف ب( پس از برگزاري

اند نظرات خویش خوشبختانه در این چند ساله  همگان توانستهگردد و درخصوص كلیه سئواالت فراهم می

 و كنترل ابراز نمایند و این از افتخارات دفتر مقررات ملی احتمالیرا درخصوص كیفیت سئواالت و ایرادات 

صورت گذاشته است تا ارزیابی آن با دقت بیشتري بعموم رض عساختمان است كه همه كارهاي خود را در م

هنوز نتایج منتشر نشده،  با وجودیکهآوري نظرات مربوط به كیفیت سئواالت و جمع . پس ازپذیرد

هاي الزم را معمول و اعالم هاي تخصصی هر رشته با دقت درخصوص اظهارنظرهاي واصله بررسییتهمك

اي اي و یا چند گزینهاین مرحله چنانچه این كمیته نظراتی درخصوص حذف و یا دو گزینه كنند. درنظر می

 داوطلبین و بدون ارجاع به كمیته تجدید نظر مستقیماً داشته باشند به جهت مساعدت با كردن سواالت 
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مورد  كنندگاناز طرف شركتلکن چنانچه درخصوص سئواالتی كه  .شودجهت اعمال در پاسخنامه ابالغ می

هاي اعتراضات واصله به كمیته كمیته تخصصی ایرادات واصله را نپذیرفته باشد، ایرادات و ،ایراد واقع هستند

ها بررسی شود. بدیهی است راي این كمیته شود تا در آنجا مجدداً اله میحتجدیدنظر و نهایی هر رشته ا

 ها ابالغ خواهد شد.جهت اعمال در پاسخنامه یر بوده و عیناًینهایی و غیرقابل تغ

ستند و اي و علمی كشور در رشته مربوطه هترین اساتید حرفههاي تجدیدنظر نیز مركب از برجستهكمیته

 راء آنان غیرقابل اعتراض مجدد توسط داوطلبین خواهد بود.آ

ر نسبت ان سنجش آموزش كشومساز یشركت خدمات آموزشن و با توجه به كلید تهیه شده، آج( پس از 

طلبان حق رحله نیز داومدر این  .د داشتانتشار نتایج اقدام الزم را معمول خواهها و پاسخنامه تصحیحبه 

ضات همگی تراض كنند. این اعتراه اعها و موارد مشابدارند به نحوه تصحیح پاسخنامه و یا شمارش پاسخ

 شد. هاي داوطلبان اعمال خواهدروي پاسخنامهرنتایج آن بدر صورت هر گونه تغییر، شود و رسیدگی می

هاي ها و یا راهاي ممکن است سلیقههاي حرفهزمونآباشند كه در همه د( داوطلبان عزیز باید توجه داشته 

شود یماخذ  هاي ورود به حرفه كه توسط وزارت راه و شهرسازيحل مسئله گوناگون باشد. اما در آزمون

هاي حل شها و قوانین موجود باالدستی است و نظرات و رونامهی ساختمان و آیینمالك اصلی مقررات ملّ 

 د.خواهد بون ناداستمورد  در سایر كتب اساتید خارجی و یا داخلی لزوماً مهندسی تالیف و چاپ شده مسائل

 

 

 ساختمانو كنترل  دفتر مقررات ملّی

 

 

 

 


