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 ستا رعايت مقررات ملي ساختمان الزامي

 مقدمه:

ون نظام مهندسي و كنترل  نامه اجرائي قانينيآ  28  و   26  ، 21  ، 11در اجراي مواد    شهرسازي  وزارت راه و 

 :  مهندسيهاي ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته به برگزاري آزمون  نسبت ،ساختمان

معماري عمران  (اجرا  و   نظارت )هايصالحيت   رشته  (،  اجرا،  محاسبات  ،نظارت)هايصالحيت ، 

  نظارت،  طراحيهاي)صالحيت  يبرقتاسيسات،  (اجراو    نظارت  ،طراحي)هايصالحيت  يمكانيكتاسيسات

در  سه    پايه در    براي اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي  ترافيك   و  بردارينقشه شهرسازي،  ،  (اجراو  

 نمايد.مي   اقدامبطور هماهنگ و همزمان در سراسر كشور  1401ماه دي   9و    8 يهاتاريخ

 

 تعاریف:

 روند:كار مي هاي زير با معاني مربوطه به « براي اختصار هر يك از عبارت دفترچه راهنمان »اي در

 آموزش كشور شركت خدمات آموزشي سازمان سنجش  شركت خدمات«:»

 و شهرسازي استان  راه«: اداره كل اداره كل»

   سازمان نظام مهندسي ساختمان استان :«سازمان استان »

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

 1390 تا  1375كنترل ساختمان از سال  ي اجرايي قانون نظام مهندسي و هانامه«: آييننامهآیین »
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 ستا رعايت مقررات ملي ساختمان الزامي

 )پایه سه(  ورود به حرفه مهندسان هاینام آزمونراهنما و دستورالعمل ثبت 

  1401/ 10/ 9و  8خ مور

ید، مسئولیت  ی نام، راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نماداوطلب محترم خواهشمند است قبل از انجام ثبت

خصوص امكان اخذ پروانه ی الزم درهاكنترل سوابق كاری و انجام بررسياطالعات ورودی و  صحت كلیه  

باشد، بدیهي است در صورتي كه پس از قبولي در آزمون و تشكیل پرونده جهت ميبه عهده داوطلب  

كنترل سوابق كاری و   خصوص مشخصات فردی، دریافت پروانه اشتغال بكار مغایرتي در اطالعات وارده در 

اشتغال مشاهده گردد، مسسنجي درامكان راه و شهرسازی   يلیتئوخصوص اخذ پروانه  برعهده وزارت 

 و مطابق مقررات برخورد خواهد شد.  نیست

 

 

 راهنمای آزمون )ویژه داوطلبان(      

 

 مدرك تحصیلي  - 1

 

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صرفاً مدارك مورد تآئين  7ماده    مطابق با  ييد وزارت  انامه اجرايي 

  6مطابق ماده    همچنین باشند.  ييد مياعلوم، تحقيقات و فناوري به منظور صدور پروانه اشتغال بكار مورد ت

رشته ساختمان  كنترل  و  مهندسي  نظام  ت معماری،    هايقانون  ت م سیساتاعمران،  برقي، سیساتاكانیكي، 

 باشند.  هاي اصلي ميجزء رشته برداری و ترافیكنقشهشهرسازی،  

توجه همبه    با  كميسيون  رشتهمصوبات  كارشناسي  كليه    هاارزي  تحصيلي  مدارك  ناپيوسته،  دارندگان 

هاي  ارشد و دكتري فاقد مدرك كارشناسي در رشتههاي اصلي، كارشناسيكارشناسي با عناوين متفاوت از رشته

جهت اطالع از امكان دریافت پروانه اشتغال بكار در رشته و صالحیت  اصلي و مواردي از اين قبيل  

 . مطمئن گردند نامقبل از ثبت خود سكونتمورد نظر، از طریق اداره كل استان محل 

 تذكر مهم: 

ثبت  نمایند   دقت  بایستمتقاضیان ميگردد  تاكید ميوسیله  بدین زمان  توجزموننام آدر  با  به مدرك ،  ه 

مطابق با آخرین ضوابط و مصوبات به كار مهندسي  پروانه    اخذشرایط الزم را از حیث امكان  تحصیلي خود،  

 و  نام ثبت  صرف   موارد،  این قبیل  رعایت   عدم  بدیهي است درصورت  .دارا باشند  هارشته  ارزی سیون همیكم

لم یكن تلقي شده ناقبولي ایشان ك  و  كرد  نخواهد  ایجاد  داوطلبان  برای  را  حقي  هیچگونه  آزمون  در  بوليق

 ملّي   مقررات  دفترباشد، ضمن آنكه  و هر گونه مسئولیت ناشي از آن بر عهده متقاضي شركت در آزمون مي

 بود.  نخواهد  افراد اینگونه  پاسخگوی  نیز   ساختمانو كنترل  
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 ستا رعايت مقررات ملي ساختمان الزامي

 ای سابقه كارحرفه  - 2

ورود به   شركت در آزمون  براياي  داقل سوابق كار حرفهح  :مهندسان  ايحرفه  نحوه محاسبه سنوات  -2-1

( 1و به شرح جدول شماره )   1401ماه  دی  9تا    مقطعدر هر    از تاریخ اخذ مدرك تحصیلي  حرفه مهندسان 

 .نامه اجرائي قانون(ینیآ 5)مطابق ماده  باشد  مي

ننماي  1401  ماه دی  9تا  كه سنوات الزم را    اني متقاضي  توجه: آزمون را  نام و شركت در  د امكان ثبتن احراز 

آنان  نام و قبولي در آزمون، قبولي د و در صورت نداشتن شرايط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبتنندار

 مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. آنهايكن تلقي شده و با لمكان

 ( 1)ه شمارجدول

در صورت هم رشته    عمران )محاسبات(،  به غیر از رشته   مهندسان  ورود به حرفهآزمون    برايكارداني    سوابق

سال كامل يك    5  از تاريخ اخذ مدرك كارداني تا زمان اخذ مدرك مهندسي بازاي هر  با رشته آزمون،  بودن

سال به تناسب در نظر گرفته    5)سنوات كمتر از  سال و حداكثر دو سال به سنوات مهندسي اضافه خواهد شد.  

باشد به عنوان  ندسي نمي، سنوات كارداني قابل محاسبه براي آزمون مه در صورت هم رشته نبودن  . شود(مي

برداري قابل محاسبه براي آزمون عمران و سنوات كارداني رشته عمران قابل  مثال سنوات كارداني رشته نقشه

 .  يستبرداري نمحاسبه براي آزمون نقشه

بودن  رشتهداراي مدرك كارداني، جهت اطمينان از هم  ان مهندس   ورود به حرفه ضروري است متقاضيان آزمون  

استعالم  نام  خود قبل از ثبت  سكونتاستان محل  راه و شهرسازي    اداره كلاز    كارداني و كارشناسي خود،  مدارك

 حاصل نمايند. كتبي

تا    انيمتقاضي  توجه: ننماي  1401ماه  دی  9كه سنوات الزم را  امكان ثبتن احراز  نام و شركت در آزمون را  د 

در آزمون، قبولي  آنان  نام و قبولي د و در صورت نداشتن شرايط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبتنندار

 مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. آنهايكن تلقي شده و با لمكان

 

 

 

 

 

 اخذ مدرك تحصيليبعد از    اي حداقل براي آزمون ورود به حرفه مهندسان ) پايه سه(سنوات سوابق كار حرفه

 اي حداقل سوابق كار حرفه مقطع تحصيلي رديف

 سال   3 كارشناسي  1

 سال   2 ارشد كارشناسي  2

 سال   1 دكترا  3
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 ستا رعايت مقررات ملي ساختمان الزامي

 هااعتبار قبولي آزمون - 4

باشد لذا ضروري  مي  از تاریخ آزمون  سال  3حداكثر به مدت    مهندسي  يها آزموناعتبار قبولي در كليه  

شدگان در آزمون مذكور در مهلت تعيين شده نسبت به اخذ پروانه اشتغال بكار مهندسي خود اقدام  است قبول

 نمايند. 

تلقي  يكن  لمباشند كان  هنام فاقد شرايط الزم براي دريافت پروانقبولي آزمون كساني كه در زمان ثبت  - تذكر

 گردد.مي

گردد و ارتقاء  برگزار مي  به صورت تستي   3ها فقط در پايه  به حرفه مهندسان در كليه رشته  هاي ورودآزمون

   .گيردابالغي صورت مي هايدستورالعملنامه اجرائي قانون و ينيآپايه طبق 

 صالحیت   - 5

برداري و ترافيك پس  مهندسي شهرسازي، نقشههاي  مهندسان در رشته  زمون ورود به حرفهمتقاضيان آ  -1-5

هاي طراحي و نظارت را دريافت  از كسب قبولي در آزمون، پروانه اشتغال بكار مهندسي پايه سه در صالحيت

 نمايند.مي

معماري در    در رشتهبراي اخذ پروانه اشتغال بكار مهندسي  متقاضيان آزمون ورود به حرفه مهندسان    -5-2

رشته صالحيت اجرا(،  و  )نظارت  صالحيت  هاي  در  اجرا  محاسبات   ،نظارت)هاي  عمران  رشته(  و  هاي  و 

در  به طور جداگانه  بايست  مي  ( و اجرا  طراحي   ، نظارت)هاي  برقي در صالحيتسيساتامكانيكي و تسيساتات

 .مايندآزمون مربوط به آن صالحيت ثبت نام و شركت ن 

مكانيكي  هاي تاسيساتآزمون ورود به حرفه مهندسان براي اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته  -5-3

بايست داراي پروانه اشتغال به  گردد و متقاضيان ميسه برگزار مي  برقي صالحيت اجرا براي پايهو تاسيسات

 باشند.   ي دو صالحيت نظارتحداقل پايهكار مهندسي 
 

 آزمون و شكل برگزاری آنها های  بخش  - 6

 . باشدمي اي چهار گزينهو بصورت تستي  ها رشته  ميآزمون تما -6-1

 باشد. ميباز  كتاب بصورت  ها رشته  ميآزمون تما -6-2

آزمون  -6-3 در  قبولي  درهاحدنصاب  مهندسان  حرفه  به  ورود  و  ه هرشتميتما  ي  آن  صالحيتا    % 50هاي 

 باشد. مي

 ها، جبران كسری نمره و ارفاق وجود نخواهد داشت. است در هیچ یك از آزمونتذكر مهم: بدیهي  
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 ستا رعايت مقررات ملي ساختمان الزامي

 :آزمونو برگزاری نام  تاریخ ثبت  - 7

  9و    8  پنجشنبه و جمعهورود به حرفه مهندسان به منظور اخذ پروانه اشتغال بكار در روزهاي  هاي  آزمون

 گردد. ميبرگزار  2شماره   بطور همزمان در سراسر كشور به شرح جدولو  1401 ماهدي

 

 به حرفه مهندسان  ورود هايآزمونجدول 

 ( 2شماره)جدول  

 

 

 

 

 عنوان آزمون  ردیف
تاریخ 

 نامثبت

ورود به    تاریخ تهیه پرینت كارت

 سایتآزمون از طریق وب جلسه  
 تاریخ برگزاری آزمون 

 معماری )نظارت( )صبح( 1

23/8/
14

01
 

ي 
ال

28/8/
14

01
 

5/
10 /

14
01

 
ي

ال
 7/

10 /
14

01
 

8 /
10 /

14
01

 

 عمران )نظارت( )صبح( 2

 ي )نظارت( )صبح(مكانیكتاسیسات 3

 ي )نظارت( )صبح(برقتاسیسات 4

 )صبح(بردارینقشه 5

 )صبح(شهرسازی 6

 )صبح(ترافیك 7

/23/8 )عصر( ( اجرامعماری) 8
14

01
 

ي 
ال

28/8/
14

01
 

5/
10 /

14
01

 
ي

ال
 7/

10 /
14

01
 

8 /
10 /

14
01

 

 )عصر(  ( اجراعمران) 9

 ي )اجرا( )عصر(مكانیكتاسیسات 10

 ي)اجرا( )عصر(برقتاسیسات 11

 )صبح(عمران )محاسبات(  12

23/8/
14

01
 

ي 
ال

28/8/
14

01
 

5/
10 /

14
01

 
ي

ال
 7/

10 /
14

01
 

9 /
10 /

14
01

 

 ي)طراحي()صبح(مكانیكتاسیسات 13

 ي)طراحي()صبح(برقتاسیسات 14
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 ستا رعايت مقررات ملي ساختمان الزامي

 : نامثبتنحوه    - 8

 

اقدام و    www.Inbr.irبه آدرس    ها سامانه ثبت نام آزموننام از طريق  داوطلب الزم است نسبت به ثبت  - 8-1

آزمون و قبول شرايط آن، نسبت به پرداخت هزينه آزمون اقدام    نام ثبت  ييد راهنما و دستورالعملاپس از ت 

نام پرينت تهيه نمايد. فرم ثبت نام از طريق  از فرم ثبت  ، نموده و پس از ورود به سامانه ثبت نام و انجام ثبت نام

 باشد. نام قابل پرينت مي، در مهلت ثبتمانههمين سا

 باشد.  مي اختياري عضويت در سازمان استان ي ورود به حرفه مهندسان  هانام در آزمونجهت ثبت -8-2
 

نام، در درج شماره عضويت خود  به هنگام ثبتبايست  ميمتقاضيان  درصورت عضويت در سازمان استان    -8-3

شامل كد استان، كد رشته، كد مرتبط و اصلي بودن رشته و شماره سريال مختص استان به شرح زير در فرم  

دقت كافي نمايند. در صورتي كه متقاضي حتي يكي از اجزاء شماره عضويت خود را به اشتباه در فرم   مربوطه

نام از طريق مراجعه به سازمان نظام مهندسي  اصالح آن در مدت زمان ثبت  براينام درج نمايد ضروريست  ثبت

 ساختمان استان اقدام نمايد. 
 

 

 شماره عضويت نظام مهندسي: 

 

 10-3-0-003256مثال:  

 
 

نام نيز دقت الزم را مبذول نمايند، در صورت نياز  الزم است متقاضيان در تكميل ساير موارد فرم ثبت  -4-8

 بايست از طريق مراجعه به سازمان نظام استان اقدام نمايند. ميبه تغييرات 

 
به   اجرا  ، نظارت،  محاسبات،  طراحيمختلف شامل:  هاي  در صالحيتو  ها  رشتههمه  نام آزمون در  ثبت  -8-5

هر صالحيت الزم است    بودن در   در صورت متقاضي  داوطلبان پذيرد، بدين معني كه  صورت مجزا صورت مي

آزمون را بصورت مجزا    هرنام  نام نمايند. همچنين الزم است پرينت فرم ثبتثبت  بطور مجزا براي آن صالحيت 

 تهيه و تا پس از برگزاري آزمون نزد خود نگهداري نمايند.
 

نام بر روي  در مدت ثبت  1401ماه  شهريور  هاي ورود به حرفه مهندسانكنندگان آزموناطالعات شركت  -8-6

ديگر نيازي به وارد  گيرد تا در صورتي كه داوطلبان آن دوره، متقاضي آزمون آتي نيز باشند،  سايت قرار ميوب

ن داوطلبان نخواهد بود. همچنين در صورت نياز به اصالح اطالعات موجود،  اي   كردن كليه مشخصات توسط 

 نام اصالح نمايند.  موارد را در فرم ثبت
 

  -   - - 

يااصلي كدمرتبط كد رشته كد استان

 بودن رشته

شماره سريال 

 استان شخص در

 رقم 6 رقم 1 رقم 1 رقم 2

http://www.inbr.ir/
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كارت  پرينت  و    دار شناسايي معتبر عكسكارت    از آنجا كه احراز هويت در جلسه آزمون، از طريق ارائه  -8-7

نسبت   7/10/1401  الي  5/10/1401از تاريخ    داوطلبان ضروري است  صورت خواهد گرفت،  آزمون  شناسايي  

 سايت اقدام نمايند. شناسايي آزمون از طريق وببه تهيه پرينت كارت 
 

هاي ياد شده تنها يكي از مدارك الزم براي دريافت پروانه اشتغال به كار  كه قبولي در آزمون  از آنجا   - 8-8

و  نام ضمن مطالعه دقيق دستورالعمل و راهنماي ثبت نام  انجام ثبتباشد، كليه داوطلبان موظفند قبل از  مي

ارزي  سيون همي مصوبات كم  كار و هاي صدور پروانه اشتغال بهها و بخشنامهدستورالعمل  كسب اطالع از آخرين 

  و سپس   هكار مطلع گرديداز كليه شرايط و ضوابط صدور پروانه اشتغال به  استاناز طريق ادارات كل    ها رشته

نام و  ثبت  در صورت عدم رعایت موارد یادشده، صرفنام اقدام نمايند. بديهي است  نسبت به انجام ثبت

و كنترل  دفتر مقررات مّلي    و  جاد نخواهد كردای  قبولي در آزمون هیچگونه حقي را برای داوطلبان

 ساختمان نیز پاسخگویي این گونه افراد نخواهد بود.

)عكس تمام رخ( را اسكن نموده و    6×4يا    3×4بايست قبل از ثبت نام يك قطعه عكس  ميداوطلبان    -9-8

پيكسل را ذخيره نمايد. تصوير داوطلب    200×300پيكسل و حداقل    300×400( و اندازه حداكثر  jpgبافرمت)

 بايد واضح و مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه اثر باشد.

از    5/12/94هـ مورخ    52660/ت  160277شماره  نامه  تصويب  3بر اساس بند    -8-10 هيأت وزيران، يكي 

یا    دارا بودن كارت پایان خدمت نظام وظیفهمدارك مورد نياز براي اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي،  

نظام وظيفه خود را تعيين تكليف  كارت معافیت و مشخص    بوده و كليه داوطلبان ذكور موظفند وضعيت 

 نمايند.  

بايد  باشند،  حركتي مي شنوا و یا دارای معلولیت جسمي بینا، كمآن دسته از داوطلباني كه كم  -8-11

استان شهرسازي  و  راه  كل  ادارات  به  مراجعه  را  با  خود  مدارك  نمايند.    15/9/1401تاریخ  تا  ها  به  ارائه 

 نخواهد شد.هاي پس از اين تاريخ تربيت اثر داده درخواست

براساس ييد آن سازمان  اوضعيت معلوليت اين افراد از سازمان بهزيستي استعالم خواهد شد و در صورت ت

كه در سازمان بهزيستي تشكيل    ي خواهد شد. لذا داوطلبان  شرايط مربوط به نوع معلوليت با آنها رفتار

كونت خود نسبت به تشكيل پرونده  بهزيستي محل سسازمان  اند ضرورت دارد با مراجعه به  پرونده نداده

ت عدم  صورت  در  است  بديهي  نمايند.  آنااقدام  معلوليت  و  ييد  خدمات  بهزيستي  سازمان  توسط  ها 

 تسهيالت الزم به آنان ارائه نخواهد شد. 

 : خدمات و تسهیالت

اين  براي  تر چاپ شده و  ها با حروف درشتبينا در كليه آزمونبراي داوطلبان كمدفترچه سواالت آزمون  

هاي تستي با ضريب  زمان پاسخگويي آزمون  ،حركتي جسميشنوا و  كم  و همچنين داوطلبان   داوطلبان 

داراي مشكالت    داوطلبان آزمون  محل برگزاري  مين  ات . همچنين  شودمي  محاسبه   برابر وقت عادي  2/1

از صندلي  باشد،  مجهز به سرويس بهداشتي )فرنگي(  ضمن آنكه  كه    خواهد بودتي به نحوي  حرك   جسمي 

استفاده    در مناسب   آسان  دسترسي  با  استقرار  درخصوص  محل  ضمناً  فوقمين  اتشود.    ،الذكرموارد 

 . گيردصورت ميهاي ذيربط هاي الزم با داوطلب و ادارات كل استانهماهنگي
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 تخلفات:رسیدگي به  - 9

، چنانچه  ورود به حرفههاي  كنندگان در آزموني رسيدگي به تخلفات شركتبه استناد دستورالعمل نحوه  -9-1

مصاديق تقلب و تخلف مطابق مفاد دستورالعمل مذكور براي داوطلبي محرز شود و يا صورتجلسه ثبت تخلف  

های محرومیت از شركت درآزمون  ،توسط عوامل اجرايي تنظيم شود، ضمن ابطال نتيجه آزمون مورد نظر

   بسته به مورد( منظور خواهد شد.) آتي از یك تا ده دوره آزمون

حداقل دوره محروميت براي موارد تخلف ناشي از استفاده از وسايل الكترونيكي غير مجاز نظير دوربين،    -9-2

سازماندهي شده گروهي، محروميت از شركت  هاي  و ... و تخلف  ، ساعت هوشمند پتاپتلفن همراه، تبلت، ل

 هاي ورود به حرفه خواهد بود.دوره آتي آزمون  5در 

امتحاني  -9-3 اوراق  نمودن  خارج  براي  محروميت  دوره  و   حداقل  سواالت  دفترچه  جلسه،  به  ورود  )كارت 

 حرفه خواهد بود. دوره آزمون ورود به  3و رد و بدل كردن پاسخنامه، محروميت از شركت در  پاسخنامه و ...(

هاي آتي ورود به حرفه محروم دوره آزمونتا سه  براي ساير مصاديق تخلف، متخلفان از شركت در يك    -9-4

 شوند. مي

ي قانون، با احراز تخلف، براي  ينامه اجراينياصالحي آ  91ماده    "ب" بند    18همچنين به استناد جزء    -9-5

ان به شوراي  متخلف  انتظامي،  معرفي ميتعيين مجازات  استان  برگزاري  تظامي  از  چنانچه پس  شود. ضمناً 

هاي داوطلبان هم رشته و در  هاي علمي و فني معلوم گردد كه نمرات اكتسابي و پاسخنامهآزمون با بررسي

ييد دفتر مقررات ملّي و كنترل ساختمان از  ايك حوزه امتحاني به طور غيرمتعارف مشابه و يكسان است، با ت

ن مصاحبه شفاهي به عمل خواهد آمد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلبان بر اساس نتايج  اين داوطلبا

باشد و در صورت احراز تخلف،  حاصل از مصاحبه مذكور بر عهده دفتر مقررات ملّي و كنترل ساختمان مي

 نظير موارد ياد شده بشرح فوق عمل خواهدشد. 
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 ها استان ویژه سازماننام دستورالعمل اجرایي ثبت

رساني به داوطلبان اقدام  استان بايد با توجه به دستورالعمل زير نسبت به انجام امور و اطالع   سازمان

 نمايند: 

 باشد: خالصه مراحل اجرايي و زمانبندي آزمون به شرح جدول زير مي -1

 

 موضوع آزمون   یتاریخ اجرا ردیف 

 نام آزمون ثبت شروع   23/8/1401 شنبهدو 1

 نام آزمون پايان ثبت 28/8/1401 شنبه 2

3 
دوشنبه الي  

 چهارشنبه
 سايت آزمون از طريق وب ورود به جلسه  تاريخ تهيه پرينت كارت   7/10/1401الي    5/10/1401

  7/10/1401                       شنبهچهار 4
هاي  باجه رفع نقص احتمالي مندرجات كارت ورود به جلسه در  

 پذير است( رفع نقص )درخصوص مواردي كه امكان

5 
و    شنبهپنج

 جمعه
 برگزاري آزمون  9/10/1401و    8

 ( 1جدول شماره ) 

 
نام، الزم است كليه اطالعات در اسرع وقت به نحو جامع به اطالع متقاضيان شركت با توجه به محدوديت زمان ثبت  -2

 در آزمون مذكور رسانده شود. 

 

نترنت دسترسي ندارند در محل سازمان استان  اي  نام متقاضياني كه به شبكهدر صورت امكان، شرايط الزم جهت ثبت  -3

 )حسب مورد( فراهم گردد. 

 
مهندسي به طور  شماره عضويت در فرم ثبت نام الكترونيكي، الزم است شماره عضويت نظام امكان درجبا توجه به  -4

رشته، كد مرتبط يا اصلي بودن رشته و شماره سريال مختص استان( در كارت عضويت كامل )شامل كد استان، كد  

 سازمان درج گردد. اعضاء 

 
نام بر روي وب در مدت ثبت  1401  ماهشهريور  مورخ  هاي ورود به حرفه مهندسانكنندگان آزموناطالعات شركت  -5

متقاضي آزمون آتي نيز باشند، ديگر نيازي به وارد كردن كليه  گيرد تا در صورتي كه داوطلبان آن دوره،  سايت قرار مي

نام  ن داوطلبان نخواهد بود. همچنين در صورت نياز به اصالح اطالعات موجود، موارد را در فرم ثبتاي  مشخصات توسط

 اصالح نمايند.  
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قابل  سايت  ها از طريق وباستان  توسط سازمانرساني به داوطلبان  جهت انجام اطالعشدگان آزمون  ناماطالعات ثبت  -6

با وارد كردن كد كاربر و كلمه    www.inbr.ir  سايت. بدين ترتيب كه سازمان هر استان از طريق وب روئيت خواهد بود

 .داشت شدگان استان خود دسترسي خواهدنامبه اطالعات ثبت  online عبور مربوطه به صورت
 

 انتشار نتایج و نحوه بررسي اعتراضات: 

آزمون تا  داشته  را مصروف  تمام تالش خود  و شهرسازي  راه  با همكاري شركتوزارت    آموزشي   خدمات   ها 

ها و مراكز آموزش عالي معتبر و افراد حقيقي و حقوقي با تجربه و  سازمان سنجش آموزش كشور و دانشگاه

مقررات ملي ساختمان با استانداردهاي مورد نياز برگزار شود. در    ساختمان و آشنا بهشاغل در حرفه مهندسي  

نام  اين زمينه توجه به نكات زير ضروري است و كليه داوطلبان محترم با قبول شرايط ياد شده، نسبت به ثبت

 كنند.اقدام مي

  برجستهو    اساتيد خبره  رشته از   هاي تخصصي هرهاي ورود به حرفه در كميتههاي آزمونسواالت كليه رشته

 گردد. هاي معتبر و مطرح كشور طراحي و تدوين مياي و از دانشگاهعلمي و حرفه

يند برگزاري آزمون بوده و پس آها و رسيدگي به اعتراضات داوطلبان بخشي از فردرخواست بازنگري در سوال

حقوق داوطلبين، فرصت اظهارنظر درخصوص كليه  سازي و احترام به  ها و به جهت شفافاز برگزاري آزمون

اند نظرات خود را درخصوص كيفيت  گردد و خوشبختانه در اين چند ساله همگان توانستهسئواالت فراهم مي

سئواالت و ايرادات احتمالي ابراز نمايند و تالش شده تا همه اطالعات الزم در معرض عموم گذاشته شود تا  

بيشتري با دقت  آن  از جمع  ارزيابي  پس  پذيرد.  به كيفيت سواالت، كميتهصورت  مربوط  نظرات  هاي  آوري 

كنند. در  هاي الزم را معمول و اعالم نظر ميتخصصي هر رشته با دقت درخصوص اظهارنظرهاي واصله بررسي

اي كردن سواالت  اي و يا چند گزينهاين مرحله چنانچه اين كميته نظراتي درخصوص حذف و يا دو گزينه

در  داش اعمال  براي  مستقيماً  تجديدنظر  كميته  به  ارجاع  بدون  و  داوطلبين  با  مساعدت  جهت  به  باشند  ته 

كنندگان مورد ايراد واقع هستند،  شود. لكن چنانچه درخصوص سواالتي كه از طرف شركتپاسخنامه ابالغ مي

هاي تجديدنظر و نهايي  كميتهكميته تخصصي ايرادات واصله را نپذيرفته باشد، ايرادات و اعتراضات واصله به  

ها نهايي و غيرقابل تغيير  شود تا در آنجا مجدداً بررسي شود. در اين مرحله رأي اين كميتههر رشته احاله مي

 ها ابالغ خواهد شد.الختام بوده و نتايج حاصله عيناً جهت اعمال در پاسخنامهو فصل

اي و علمي كشور و مشهور در رشته مربوطه د حرفهترين اساتيهاي تجديدنظر نيز مركب از برجستهكميته

 هستند و آراء آنان غيرقابل اعتراض مجدد توسط داوطلبين خواهد بود.

به   آموزش كشور نسبت  آموزش سازمان سنجش  تهيه شده، شركت خدمات  كليد  به  توجه  با  و  آن  از  پس 

. در اين مرحله نيز داوطلبان حق دارند  ها و انتشار نتايج اقدام الزم را معمول خواهد داشتتصحيح پاسخنامه

ها و موارد مشابه اعتراض كنند. اين اعتراضات همگي رسيدگي  به نحوه تصحيح پاسخنامه و يا شمارش پاسخ

 هاي داوطلبان اعمال خواهد شد.شود و در صورت هر گونه تغيير، نتايج آن برروي پاسخنامهمي
 

 داوطلبان گرانمایه با آرزوی توفیق روزافزون برای تمامي    

 ساختمان  و كنترل دفتر مقررات ملّي


