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 99های ورود به حرفه مهندسان مورخ مهرماه  آزمون کنندگان شرکت های آموزشی برای دورهدستورالعمل 

 

نظر به موافقت مقام عالي وزارت راه و  و 99به حرفه مهندسان مورخ مهرماه  های ورود پیرو اعالم نتایج آزمون

در جهت مساعدت برای گیری بیماری كرونا و  شهرسازی، با توجه به شرایط حاكم بر جامعه به واسطه همه

باشد، بدینوسیله  و نمره ایشان كمتر از حدنصاب قبولي مي ودهمهندساني كه در آزمون مذكور شركت نم

 گردد: مي و ابالغ كنندگان آزمون مذكور به شرح زیر اعالم شركت های آموزشي برای دورهدستورالعمل 

)نظارت و  برقي (، تاسیسأتو اجرا نظارتمحاسبات، عمران ) ،معماری )نظارت و اجرا( های كنندگان رشته شركت -1

ها در آزمون  برداری و ترافیک كه نمره آن نقشهشهرسازی، ، )نظارت و طراحي(  مکانیکي ، تأسیساتطراحي(

نمره كسری در ، بازاء هر یک (89و  84)نمرات  از حدنصاب اعالم شده باشدكمتر نمره  2حداكثر  99مهرماه 

در آزمون  و قبولي پایه مهندسيتمدید و ارتقاء صدور، نامه  ب شیوهودوره آموزشي مصیک ورت شركت در ص

)تاریخ شوند.  محسوب مي 99قبول آزمون مهرماه  1811 ماهپایان دوره و اخذ گواهینامه تا پایان اسفند

 باشد(  1/1/1811باید قبل از تاریخ  صادره دوره آموزشيگواهینامه 

های مختلف شامل محاسبات یا طراحي، نظارت و اجرا  در صالحیتآزمون كنندگان  در صورتي كه شركت -2

های  های آموزشي گذرانده شده در هر صالحیت باید متمایز از دوره ل این دستورالعمل شده باشد، دورهمشمو

 باشد.  آموزشي صالحیت دیگر 

های  های آموزشي موضوع این دستورالعمل عالوه بر دوره های معماری)اجرا( و عمران)اجرا( دوره برای رشته -3

 باشد.   ( ميHSEو دوره  ساعته 67آموزشي ورود به حرفه صالحیت اجرا )

های آموزشي و آزمون پایان دوره  كنندگان مشمول این دستورالعمل كه در دوره الزم است لیست اسامي شركت -8

در ها  اند، جهت درج در بانک اطالعات آزمون ( شركت نموده1811 ماهپایان اسفندتا آن در مهلت زماني مقرر )

تا پس از بررسي و صدور تائیدیه مالک صدور  به این دفتر ارسال گردد پایان هر فصل از سوی اداره كل استان

 . بدیهي است در صورت عدم ارسال لیست اسامي و درج در بانک اطالعاتپروانه اشتغال به كار قرار گیرد

كار  و متعاقباً عدم صدور تائیدیه از سوی دفتر مقررات ملّي و كنترل ساختمان صدور پروانه اشتغال به ها، آزمون

 . باشد امکانپذیر نمي

و  دارای اعتبار قبل های به آزمون تعمیمبوده و قابل  99مهرماه مربوط به آزمون  اًصرف دستورالعملاین  -5

كنندگاني كه موفق به كسب حد نصاب قبولي  های آتي نخواهد بود و آن دسته از شركت دوره های آزمون

 .های دوره بعد شركت نمایند در آزمون بایست ميباشند  و مشمول این دستورالعمل نمياند  نشده

های  های آموزشي ارتقاء پایه سه به دو موضوع بخشنامه همان دورههای آموزشي موضوع این دستورالعمل  دوره -7

برداری  رشته نقشه. باشد مي 9/12/91مورخ  91/821/118347و شماره  29/9/44مورخ  89569/821شماره 

های آموزشي مورد نظر توسط این دفتر اعالم  باشد و برای رشته ترافیک دوره ميهای دو به یک مالک عمل  دوره

 خواهد شد.

 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان
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