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مقدمه:
وزارت راه و شهرسازي در اجراي دستورالعمل نحوه اعطاي پروانه ،انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی موضوع
ماده  27قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،نسبت به برگزاري آزمونهاي صالحیت کارشناس ماده 27
در هفت رشته مهندسی ،معماري ،عمران ،تاسیساتمكانیكی ،تاسیساتبرقی ،شهرسازي ،نقشهبرداري و
ترافیك براي اخذ پروانه کارشناسی در تاریخ  17شهریورماه سال  1401بطور هماهنگ و همزمان در سراسر
کشور برابر شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل اقدام مینماید.

تعاریف:
در این «دفترچه راهنما» براي اختصار هر یك از عبارتهاي زیر با معانی مربوطه بهکار میروند:
«شرکت خدمات» :شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور
«اداره کل» :اداره کل راه و شهرسازي استان
«سازمان استان» :سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
«قانون» :قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374
«آییننامه» :آییننامههاي اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از سال  1375تا1390
«دستورالعمل» :دستورالعمل نحوه اعطاي پروانه ،انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی موضوع ماده  27قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابالغی به شماره  12126/100/2مورخ 1400/2/5
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راهنما و دستورالعمل ثبتنام آزمونهاي صالحیت کارشناس ماده  27قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان

مورخ 1401/6/17

داوطلب محترم خواهشمند است قبل از انجام ثبتنام ،راهنماي آزمون را به دقت مطالعه نمائید ،مسئولیت صحت
کلیه اطالعات ورودي و کنترل سوابق کاري و انجام بررسيهاي الزم درخصوص امكان اخذ پروانه به عهده داوطلب
مي باشد ،بدیهي است در صورتي که پس از قبولي در آزمون و تشكیل پرونده جهت دریافت صالحیت کارشناسي
ماده  27مغایرتي در اطالعات وارده با مشخصات فردي ،کنترل سوابق کاري و امكانسنجي درخصوص اخذ
صالحیت مشاهده گردد ،مسئولیتي برعهده وزارت راه و شهرسازي نیست و مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

راهنماي آزمون (ویژه داوطلبان)

 -1مدرك تحصیلي:

دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا مدرک پیوسته در مقاطع باالتر (کارشناسیارشد پیوسته و  )...در یكی از
هفت( )7رشته اصلي مهندسی معماري ،عمران ،تاسیساتمكانیكی ،تاسیساتبرقی ،شهرسازي ،نقشهبرداري و ترافیك
مطابق آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره  2ماده  7قانون.
درخصوص کارشناسی ناپیوسته در رشتههاي اصلی مهندسی و همچنین کارشناسیارشد در رشتههاي شهرسازي و
ترافیك مالک عمل ،آخرین مصوبات کمیسیون فوقالذکر میباشد.

تذکر مهم:
بدینوسیله تاکید ميگردد متقاضیان ميبایست دقت نمایند در زمان ثبتنام آزمون ،با توجه به مدرك تحصیلي
خود ،شرایط الزم را از حیث امكان اخذ پروانه کارشناسي مطابق با آخرین ضوابط و مصوبات کمیسیون فوقالذکر
دارا باشند .بدیهي است درصورت عدم رعایت این قبیل موارد ،صرف ثبتنام و قبولي در آزمون هیچگونه حقي را
براي داوطلبان ایجاد نخواهد کرد و قبولي ایشان کانلم یكن تلقي شده و هر گونه مسئولیت ناشي از آن بر عهده
داوطلب ميباشد ،ضمن آنكه دفتر مقررات ملّي و کنترل ساختمان نیز پاسخگوي اینگونه افراد نخواهد بود.

 -2شرایط شرکت در آزمون صالحیت کارشناسي ماده :27

 -1-2عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
 -2-2دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی اصلي معتبر پایه یک در رشته مورد تقاضا.
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 -3-2داشتن حداقل یكی از صالحیتهاي (طراحی ،نظارت و اجرا) براي هر یك از هفت رشته مهندسی
 -4-2نداشتن محرومیت ناشی از محكومیت قطعی انتظامی درجه  3و باالتر در زمان ثبتنام.
توجه :متقاضیانی که شرایط الزم را تا  17شهریور  1401احراز ننمایند امكان ثبتنام و شرکت در آزمون را ندارند و
در صورت نداشتن شرایط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبتنام و قبولی در آزمون ،قبولی آنان کانلمیكن تلقی
شده و با آنها مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
* تذکر :سایر شرایط الزم براي اخذ پروانه کارشناسی مطابق مفاد ماده  2دستورالعمل مذکور میباشد( .لینک
دستورالعمل)
 -3اعتبار قبولي آزمونها:

مدت اعتبار قبولی در آزمون کتبی حداکثر به مدت  3سال از تاریخ آزمون میباشد و در صورتی که ظرف مدت
مذکور مراحل صدور پروانه تكمیل و طی نگردد ،قبولی در آزمون کانلمیكن خواهد بود.
 -4بخشهاي آزمون و شكل برگزاري آنها:

 -1-4آزمون کلیه رشتهها بصورت تستی و چهار گزینهاي بوده و بصورت جزوه بسته برگزار خواهد شد.
 -2-4پذیرفتهشدگان در آزمون کتبی ،به مصاحبه حضوري دعوت میشوند .نمره نهایي شامل  %70نمره آزمون
کتبی و  %30نمره مصاحبه حضوري خواهد بود.
 -3-4حدنصاب قبولی در آزمون کارشناسی رسمی در تمامی رشتهها اخذ حداقل نصاب نمره  70از  100نمره نهایی
میباشد لذا حدنصاب قبولی در آزمون کتبی کارشناس رسمی در تمامی رشتهها  %50میباشد.
 -5تاریخ ثبتنام و برگزاري آزمون:

آزمونهاي کارشناس رسمی در روز پنجشنبه  1401/6/17بطور همزمان در سراسر کشور به شرح جدول شماره 1
برگزار میگردد.
جدول آزمونهاي کارشناس ماده 27
عنوان آزمون

تاریخ ثبتنام

آزمون از طریق وبسایت

 1401/2/10الي 1401/2/20

 1401/6/13الي 1401/6/16

جدول شماره()1
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کلیه رشتهها (صبح)

تاریخ تهیه پرینت کارت شناسایي

تاریخ برگزاري آزمون
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 -6نحوه ثبتنام:

 -1-6داوطلب الزم است نسبت به ثبتنام از طریق سامانه ثبتنام آزمونها به آدرس  www.Inbr.irاقدام و پس از
تأیید راهنما و دستورالعمل ثبتنام آزمون و قبول شرایط آن ،نسبت به پرداخت هزینه آزمون اقدام نموده و پس از
ورود به سامانه ثبتنام و انجام ثبتنام ،از فرم ثبتنام پرینت تهیه نماید.
توضیح اینكه با توجه به هماهنگی بعمل آمده با بانكهاي عامل ،پرداخت هزینه آزمون به صورت اینترنتی انجام
میپذیرد.
 -2-6متقاضیان میبایست به هنگام ثبتنام ،در درج شماره عضویت خود شامل کد استان ،کد رشته ،کد مرتبط و
اصلی بودن رشته و شماره سریال مختص استان به شرح زیر در فرم مربوطه دقت کافی نمایند .در صورتی که متقاضی
حتی یكی از اجزاء شماره عضویت خود را به اشتباه در فرم ثبتنام درج نماید ضروریست براي اصالح آن در مدت
زمان ثبتنام از طریق مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اقدام نماید.

 6رقم

شماره عضویت نظام مهندسی:

مثال10-3-0-003256 :

 1رقم

 1رقم

-

شماره سریال

کدمرتبطیااصلی

شخص در استان

بودن رشته

 2رقم

کد رشته

کد استان

 -3-6الزم است متقاضیان در تكمیل سایر موارد فرم ثبتنام نیز دقت الزم را مبذول نمایند ،در صورت نیاز به تغییرات
میبایست از طریق مراجعه به سازمان نظام استان اقدام نمایند.
 -4-6از آنجا که احراز هویت در جلسه آزمون ،از طریق ارائه کارت شناسایی معتبر عكسدار و پرینت کارت شناسایی
آزمون صورت خواهد گرفت ،ضروري است داوطلبان رشتهها از تاریخ  1401/6/13الي  1401/6/16نسبت به تهیه
پرینت کارت شناسایی آزمون از طریق وبسایت اقدام نمایند.
 -5-6از آنجا که قبولی در آزمونهاي یاد شده تنها یكی از مدارک الزم براي دریافت پروانه کارشناسی میباشد ،کلیه
داوطلبان موظفند قبل از انجام ثبتنام ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل و راهنماي ثبتنام و کسب اطالع از آخرین
دستورالعملها و بخشنامههاي صدور پروانه کارشناسی و مصوبات کمیسیون همارزي رشتهها از طریق ادارات کل
استان از کلیه شرایط و ضوابط صدور پروانه مطلع گردیده و سپس نسبت به انجام ثبتنام اقدام نمایند .بدیهی است
در صورت عدم رعایت موارد یادشده ،صرف ثبتنام و قبولي در آزمون هیچگونه حقي را براي داوطلبان
ایجاد نخواهد کرد و دفتر مقررات ملّي و کنترل ساختمان نیز پاسخگوي این گونه افراد نخواهد بود.
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 -6-6داوطلب میبایست قبل از ثبتنام یك قطعه عكس  3×4یا ( 6×4عكس تمام رخ) را اسكن نموده و بافرمت()jpg
و اندازه حداکثر  300×400پیكسل و حداقل  200×300پیكسل را ذخیره نماید .تصویر داوطلب باید واضح و مشخص
و فاقد اثر مهر ،منگنه و هرگونه اثر دیگر باشد.
 -7رسیدگي به تخلفات:
 -1-7به استناد دستورالعمل نحوهي رسیدگی به تخلفات شرکتکنندگان در آزمونهاي ورود به حرفه ،چنانچه
مصادیق تقلب و تخلف مطابق مفاد دستورالعمل مذکور براي داوطلبی محرز شود و یا صورتجلسه ثبت تخلف توسط
عوامل اجرایی تنظیم شود ،ضمن ابطال نتیجه آزمون مورد نظر ،محرومیت از شرکت در آزمونهاي آتي از یک
تا ده دوره آزمون (بسته به مورد) منظور خواهد شد.
 -2-7حداقل دوره محرومیت براي موارد تخلف ناشی از استفاده از وسایل الكترونیكی غیرمجاز نظیر دوربین ،تلفن
همراه ،تبلت ،لپتاب ،ساعت هوشمند و  ...و تخلفهاي سازماندهی شده گروهی ،محرومیت از شرکت در  5دوره آتی
آزمونهاي ورود به حرفه خواهد بود.
 -3-7حداقل دوره محرومیت براي خارج نمودن اوراق امتحانی (کارت ورود به جلسه ،دفترچه سواالت و پاسخنامه و
 )...و رد و بدل کردن پاسخنامه ،محرومیت از شرکت در  3دوره آزمون ورود به حرفه خواهد بود.
 -4-7براي سایر مصادیق تخلف ،متخلفان از شرکت در یك تا سه دوره آزمونهاي آتی محروم میشوند.
 -5-7همچنین به استناد جزء  18بند "ب" ماده  91اصالحی آئین نامه اجرائی قانون ،با احراز تخلف ،براي تعیین
مجازات انتظامی ،متخلف به شوراي انتظامی استان معرفی میشود .ضمناً چنانچه پس از برگزاري آزمون با بررسیهاي
علمی و فنی معلوم گردد که نمرات اکتسابی و پاسخنامههاي داوطلبان هم رشته و در یك حوزه امتحانی به طور
غیرمتعارف مشابه و یكسان است ،با تأیید دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان از این داوطلبان مصاحبه شفاهی به
عمل خواهد آمد .تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلبان بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه مذکور بر عهده دفتر
مقررات ملّی و کنترل ساختمان میباشد و در صورت احراز تخلف ،نظیر موارد یاد شده بشرح فوق عمل خواهدشد.

با آرزوي توفیق روزافزون براي تمامي داوطلبان گرانمایه
دفتر مقررات ملّي و کنترل ساختمان
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