رعايت مقررات ملّي ساختمان الزامي است

وزارت راه و شهرسازي

دستورالعمل ثبتنام آزمونهاي
ورود به حرفه مهندسان
مورخ  30 ،29و  31اردیبهشتماه 1400

جهت اخذ پروانه اشتغال به كار

دفتر مقررات ملّي و كنترل ساختمان
اسفندماه 99
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دفترچه دستورالعمل ثبتنام آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان
مورخ  30 ،29و 1400/2/31

رعایت مقررات ملی ساختمان الزامیست

مقدمه:
وزارت راه و شهرسازي در اجراي مواد  26 ،21 ،11و  28آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی و كنترل
ساختمان با همکاري سازمان سنجش آموزش كشور ،نسبت به برگزاري آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان
در هفت رشته مهندسی ،معماري صالحیتهاي (طراحی ،نظارت و اجرا) ،عمران صالحیتهاي (نظارت،
محاسبات ،اجرا ،طرح و اجراي گود ،پی و سازه نگهبان و ارزیابی ،طرح و اجراي بهسازي) ،تاسیساتمکانیکی
صالحیتهاي (طراحی ،نظارت و اجرا) ،تاسیساتبرقی صالحیتهاي (طراحی ،نظارت و اجرا) ،شهرسازي،
نقشهبرداري و ترافیك براي اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسی در تاریخهاي  30 ،29و  31اردیبهشت ماه
سال  1400بطور هماهنگ و همزمان در سراسر كشور برابر شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل اقدام
مینماید.

تعاريف:
در این «دفترچه راهنما» براي اختصار هر یك از عبارتهاي زیر با معانی مربوطه بهكار میروند:
«شركت خدمات» :شركت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش كشور
«اداره كل» :اداره كل راه و شهرسازي استان
«سازمان استان» :سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
«قانون» :قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374
«آيیننامه» :آییننامههاي اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان از سال  1375تا1390
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دفترچه دستورالعمل ثبتنام آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان
مورخ  30 ،29و 1400/2/31

رعایت مقررات ملی ساختمان الزامیست

راهنما و دستورالعمل ثبتنام آزمونهای ورود به حرفه مهندسان (پايه سه)
مورخ  30 ،29و 1400/2/31

داوطلب محترم خواهشمند است قبل از انجام ثبتنام ،راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمائید ،مسئولیت صحت
كلیه اطالعات ورودی و كنترل سوابق كاری و انجام بررسیهای الزم درخصوص امكان اخذ پروانه به عهده داوطلب
میباشد ،بديهی است در صورتی كه پس از قبولی در آزمون و تشكیل پرونده جهت دريافت پروانه اشتغال به كار
مغايرتی در اطالعات وارده با مشخصات فردی ،كنترل سوابق كاری و امكانسنجی درخصوص اخذ پروانه اشتغال
مشاهده گردد ،مسئولیت آن صرفاً بر عهده داوطلب میباشد و مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

راهنمای آزمون (ويژه داوطلبان)

 -1مدرك تحصیلی:

مطابق با ماده  7آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان صرف ًا مدارك مورد تأیید وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري به منظور صدور پروانه اشتغال بکار مورد تأیید میباشند .همچنین مطابق ماده  6قانون رشتههاي
معماری ،عمران ،تاسیساتمكانیكی ،تاسیساتبرقی ،شهرسازی ،نقشهبرداری و ترافیك جزء رشتههاي اصلی
میباشند.
با توجه به مصوبات كمیسیون همارزي رشتهها كلیه دارندگان مدارك تحصیلی كارشناسی ناپیوسته ،كارشناسی با
عناوین متفاوت از رشتههاي اصلی ،كارشناسیارشد و دكتري فاقد مدرك كارشناسی در رشتههاي اصلی و مواردي از
این قبیل جهت اطالع از امكان دريافت پروانه اشتغال به كار در رشته و صالحیت مورد نظر ،از طريق اداره
كل استان محل سكونت خود قبل از ثبتنام مطمئن گردند.

تذكر مهم:
بدينوسیله تاكید میگردد متقاضیان میبايست دقت نمايند در زمان ثبتنام آزمون ،با توجه به مدرك تحصیلی
خود ،شرايط الزم را از حیث امكان اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسی مطابق با آخرين ضوابط و مصوبات كمیسیون
همارزی رشتهها دارا باشند .بديهی است درصورت عدم رعايت اين قبیل موارد ،صرف ثبتنام و قبولی در آزمون
هیچگونه حقی را برای داوطلبان ايجاد نخواهد كرد و قبولی ايشان كانلم يكن تلقی شده و هر گونه مسئولیت
ناشی از آن بر عهده متقاضی شركت در آزمون میباشد ،ضمن آنكه دفتر مقررات ملّی و كنترل ساختمان نیز
پاسخگوی اينگونه افراد نخواهد بود.
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رعایت مقررات ملی ساختمان الزامیست

 -2سابقه كارحرفهای:

 -1-2نحوه محاسبه سنوات حرفهاي مهندسان :حداقل سوابق كار حرفهاي براي شركت در آزمون ورود به حرفه
مهندسان از تاريخ اخذ مدرك تحصیلی در هر مقطع تا  31ارديبهشت ماه  1400و به شرح جدول شماره ()1
میباشد (مطابق ماده  5آيیننامه اجرائی قانون).

توجه :متقاضیانی كه سنوات الزم را تا  31ارديبهشت ماه  1400احراز ننمایند امکان ثبتنام و شركت در آزمون را
ندارند و در صورت نداشتن شرایط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبتنام و قبولی در آزمون ،قبولی آنان
كانلمیکن تلقی شده و با آنها مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
سنوات سوابق كار حرفهاي حداقل براي آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) بعد از اخذ مدرك تحصیلی
ردیف

مقطع تحصیلی

حداقل سوابق كار حرفهاي

1

كارشناسی

 3سال

2

كارشناسیارشد

 2سال

3

دكتري

 1سال
جدولشمارة()1

سوابق كاردانی براي آزمون ورود به حرفه مهندسان به غیر از رشتههای معماری(طراحی) و عمران(محاسبات) ،در صورت
هم رشته بودن با رشته آزمون ،از تاریخ اخذ مدرك كاردانی تا زمان اخذ مدرك مهندسی بازاي هر  5سال كامل یك
سال و حداكثر دو سال به سنوات مهندسی اضافه خواهد شد( .سنوات كمتر از  5سال به تناسب در نظر گرفته
میشود) .در صورت هم رشته نبودن ،سنوات كاردانی قابل محاسبه براي آزمون مهندسی نمیباشد به عنوان مثال
سنوات كاردانی رشته نقشه برداري قابل محاسبه براي آزمون عمران و سنوات كاردانی رشته عمران قابل محاسبه براي
آزمون نقشهبرداري نیست.
ضروري است متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان داراي مدرك كاردانی ،جهت اطمینان از همرشتهبودن مدارك
كاردانی و كارشناسی خود ،از اداره كل راه و شهرسازي استان محل سکونت خود قبل از ثبتنام استعالم كتبی حاصل
نمایند.
* تذكر :متقاضیانی كه سنوات الزم را تا  31ارديبهشت ماه  1400احراز ننمایند امکان ثبتنام و شركت در آزمون
را ندارن د و در صورت نداشتن شرایط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبتنام و قبولی آنان در آزمون ،قبولی
كانلمیکن تلقی شده و با آنها مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
 -3اعتبار قبولی آزمونها:

اعتبار قبولی در كلیه آزمونهاي مهندسی حداكثر به مدت  3سال از تاريخ آزمون میباشد لذا ضروري است
قبول شدگان در آزمون مذكور در مهلت تعیین شده نسبت به اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی خود اقدام نمایند.
تذكر  -قبولی آزمون كسانی كه در زمان ثبتنام فاقد شرایط الزم براي دریافت پروانه باشند كانلمیکن تلقی میگردد.
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رعایت مقررات ملی ساختمان الزامیست

آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان در كلیه رشتهها فقط در پایه سه برگزار میگردد و ارتقاء پایه طبق آئیننامه
اجرائی قانون و دستورالعملهاي ابالغی صورت میگیرد.
 -4صالحیت:

 -1-4متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشتههاي مهندسی شهرسازي ،نقشهبرداري و ترافیك پس از
كسب قبولی در آزمون ،پروانه اشتغال به كار مهندسی پایه سه در صالحیتهاي طراحی و نظارت را دریافت مینمایند.
 -2-4متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان براي اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته معماري در
صالحیتهاي (نظارت ،طراحی و اجرا) ،رشته عمران در صالحیتهاي (نظارت ،محاسبات و اجرا) و رشتههاي
تاسیساتمکانیکی و تاسیساتبرقی در صالحیتهاي (نظارت ،طراحی و اجرا) میبایست به طور جداگانه در آزمون
مربوط به آن صالحیت ثبتنام و شركت نمایند.
 -3-4آزمون ورود به حرفه مهندسان براي اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشتههاي تاسیساتمکانیکی و
تاسیساتبرقی صالحیت اجرا براي پایه سه برگزار میگردد و متقاضیان میبایست داراي پروانه اشتغال به كار مهندسی
حداقل پایهي دو صالحیت نظارت باشند.
 -4-4آزمون ورود به حرفه مهندسان براي اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته عمران صالحیتهاي «طرح و
اجراي گود ،پی و سازه نگهبان» و «ارزیابی ،طرح و اجراي بهسازي» براي متقاضیان داراي شرایط زیر برگزار میگردد:
 -1-4-4براي اخذ صالحیت «طرح و اجراي گود ،پی و سازه نگهبان» ،متقاضیان باید داراي مدرك كارشناسیارشد
یا دكتري رشته عمران در گرایش خاك و پی و همچنین داراي پروانه اشتغال به كار مهندسی در صالحیتهاي نظارت
یا اجراي پایه یك و حداقل صالحیت محاسبات پایه دو باشند.
 -2-4-4براي اخذ صالحیت «ارزیابی ،طرح و اجراي بهسازي» ،متقاضیان باید داراي مدرك كارشناسیارشد یا دكتري
رشته عمران در گرایشهاي سازه یا زلزله و همچنین داراي پروانه اشتغال به كار مهندسی در صالحیتهاي نظارت یا
اجراي پایه یك و حداقل صالحیت محاسبات پایه دو باشند.
 -5بخشهای آزمون و شكل برگزاری آنها:

 -1-5آزمون تمامی رشتهها (به استثناء رشته معماري طراحی) بصورت تستی و چهار گزینهاي میباشد .آزمون رشته
معماري طراحی بصورت ترسیمی میباشد.
 -2-5آزمون تمامی رشتهها بصورت كتاب باز میباشد.
 -3-5حدنصاب قبولی در آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان پایه سه در تمامی رشتهها و بخشهاي آن  %50میباشد.
 -4-5حدنصاب قبولی در آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان در رشته عمران صالحیتهاي «طرح و اجراي گود ،پی
و سازه نگهبان» و «ارزیابی ،طرح و اجراي بهسازي»  %60میباشد.
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 -6تاريخ ثبتنام و برگزاری آزمون:

آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان به منظور اخذ پروانه اشتغال بکار در روزهاي چهارشنبه  ،1400/2/29پنجشنبه
 1400/2/30و جمعه  1400/2/31و بطور همزمان در سراسر كشور به شرح جدول شماره  2برگزار میگردد.
جدول آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان
عنوان آزمون

رديف

10

شهرسازی(صبح)

11

ترافیك(صبح)

12

معماری طراحی (صبح و عصر)

13

عمران (محاسبات)(صبح)

14

تاسیسات مكانیكی( طراحی)(صبح)

15

تاسیسات برقی( طراحی)(صبح)

16

طرح و اجرای گود ،پی و سازه نگهبان (صبح)

17

ارزيابی ،طرح و اجرای بهسازی (صبح)

 99/12/17الی 99/12/25

9

نقشهبرداری(صبح)

 99/12/17الی 99/12/25

8

عمران (نظارت) (صبح)

 99/12/17الی 99/12/25

7

معماری (نظارت) (صبح)

 1400/2/26الی1400/2/28

6

تاسیساتبرقی(اجرا) (صبح)

 1400/2/26الی1400/2/28

5

تاسیساتمكانیكی (اجرا) (صبح)

 1400/2/26الی1400/2/28

4

تاسیساتبرقی (نظارت) (صبح)

جدول شماره()2

6

1400/2/29

3

تاسیساتمكانیكی (نظارت) (صبح)

وبسايت

1400/2/30

2

عمران (اجرا) (صبح)

تاريخ
ثبتنام

1400/2/31

1

معماری(اجرا) (صبح)

تاريخ تهیه پرينت كارت
شناسايی آزمون از طريق

تاريخ برگزاری آزمون

دفترچه دستورالعمل ثبتنام آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان
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رعایت مقررات ملی ساختمان الزامیست

 -7نحوه ثبتنام:

 -1-7داوطلب 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 .فرم ثبت نام از طریق همین سامانه ،در مهلت
ثبتنام قابل پرینت میباشد.
توضیح اینکه با توجه به هماهنگی بعمل آمده با بانكهاي عامل مورد نظر ،پرداخت هزینه آزمون به صورت اینترنتی
انجام میپذیرد.
 -2-7جهت ثبتنام در آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان عضویت در سازمان استان اختیاري میباشد.
 -3-7درصورت عضویت در سازمان استان متقاضیان میبایست به هنگام ثبتنام ،در درج شماره عضویت خود شامل
كد استان ،كد رشته ،كد مرتبط و اصلی بودن رشته و شماره سریال مختص استان به شرح زیر در فرم مربوطه دقت
كافی نمایند .در صورتی كه متقاضی حتی یکی از اجزاء شماره عضویت خود را به اشتباه در فرم ثبتنام درج نماید
ضروریست براي اصالح آن در مدت زمان ثبت نام از طریق مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اقدام
نماید.

 6رقم

شماره عضویت نظام مهندسی:

مثال10-3-0-003256 :

 1رقم

 1رقم

-

شماره سریال

كدمرتبطیااصلی

شخص در استان

بودن رشته

 2رقم

كد رشته

كد استان

 -4-7الزم است متقاضیان در تکمیل 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.
 -5-7ثبتنام آزمون در همه رشتهها و در صالحیتهاي مختلف شامل :طراحی ،محاسبات ،نظارت ،اجرا ،طرح و
اجراي گود ،پی و سازه نگهبان و ارزیابی ،طرح و اجراي بهسازي به صورت مجزا صورت میپذیرد ،بدین معنی كه
داوطلبان در صورت متقاضی بودن در هر صالحیت الزم است بطور مجزا براي آن صالحیت ثبتنام نمایند .همچنین
الزم است پرینت فرم ثبتنام هر آزمون را بصورت مجزا تهیه و تا پس از برگزاري آزمون نزد خود نگهداري نمایند.
 -6-7اطالعات شركتكنندگان آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان مهرماه 98و مهرماه 99در مدت ثبتنام بر روي
وبسایت قرار می گیرد تا در صورتی كه داوطلبان آن دوره ،متقاضی آزمون آتی نیز باشند ،بتوانند فقط با وارد كردن
شماره عضويت و مشخصات آزمون مورد درخواست خود را انتخاب نموده و در آن ثبتنام نمایند و دیگر نیازي به
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وارد كردن كلیه مشخصات توسط این داوطلبان نخواهد بود .همچنین در صورت نیاز به اصالح اطالعات موجود ،موارد
را در فرم ثبتنام اصالح نمایند.
 -7-7از آنجا كه احراز هویت در جلسه آزمون ،از طریق ارائه كارت شناسایی معتبر عکسدار و پرینت كارت شناسایی
آزمون صورت خواهد گرفت ،ضروري است داوطلبان رشتهها از تاریخ  1400/2/26الی  1400/2/28نسبت به تهیه
پرینت كارت شناسایی آزمون از طریق وبسایت اقدام نمایند.
 -8-7از آنجا كه قبولی در آزمون هاي یاد شده تنها یکی از مدارك الزم براي دریافت پروانه اشتغال به كار میباشد،
كلیه داوطلبان موظفند قبل از انجام ثبتنام ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل و راهنماي ثبتنام و كسب اطالع از
آخرین دستورالعملها و بخشنامههاي صدور پروانه اشتغال بهكار و مصوبات كمیسیون همارزي رشتهها از طریق ادارات
كل استان از كلیه شرایط و ضوابط صدور پروانه اشتغال بهكار مطلع گردیده و سپس نسبت به انجام ثبتنام اقدام
نمایند .بدیهی است در صورت عدم رعايت موارد يادشده ،صرف ثبتنام و قبولی در آزمون هیچگونه حقی
را برای داوطلبان ايجاد نخواهد كرد و دفتر مقررات ملّی و كنترل ساختمان نیز پاسخگويی اين گونه افراد
نخواهد بود.
 -9-7داوطلبان میبایست قبل از ثبتنام یك قطعه عکس  3×4یا ( 6×4عکس تمام رخ) را اسکن نموده و بافرمت()jpg
و اندازه حداكثر  300×400پیکسل و حداقل  200×300پیکسل را ذخیره نماید .تصویر داوطلب باید واضح و مشخص
و فاقد اثر مهر ،منگنه و هرگونه اثر باشد.
 -10-7بر اساس بند  3تصویبنامه شماره /160277ت  52660هـ مورخ  94/12/5هیأت وزیران ،یکی از مدارك
مورد نیاز براي اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسی ،دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظیفه يا كارت معافیت
بوده و كلیه داوطلبان ذكور موظفند وضعیت نظام وظیفه خود را تعیین تکلیف و مشخص نمایند.
 -11-7آن دسته از داوطلبانی كه كمبینا ،كمشنوا و يا دارای معلولیت جسمی و حركتی میباشند ،باید با
مراجعه به ادارات كل راه و شهرسازي استانها مدارك خود را تا تاريخ  1400/1/31ارائه نمایند .به درخواستهاي
پس از این تاریخ تربیت اثر داده نخواهد شد.
وضعیت معلولیت این افراد از سازمان بهزیستی استعالم خواهد شد و در صورت تأیید آن سازمان بر اساس
شرایط مربوط به نوع معلولیت با آنها رفتار خواهد شد .لذا داوطلبانی كه در سازمان بهزیستی تشکیل پرونده
ندادهاند ضرورت دارد با مراجعه به سازمان بهزیستی محل سکونت خود نسبت به تشکیل پرونده اقدام
نمایند .بدیهی است در صورت عدم تأیید معلولیت آنها توسط سازمان بهزیستی خدمات و تسهیالت الزم
به آنان ارائه نخواهد شد.
خدمات و تسهیالت:
دفترچه سواالت آزمون براي داوطلبان كمبینا در كلیه آزمونها با حروف درشتتر چاپ شده و براي این
داوطلبان و داوطلبان كمشنوا و جسمی و حركتی ،زمان پاسخگویی آزمونهاي تستی با ضریب  1/2برابر
وقت عادي محاسبه میشود .همچنین تأمین محل برگزاري آزمون داوطلبان داراي مشکالت جسمی و
حركتی به نحوي خواهد بود كه ضمن آنکه مجهز به سرویس بهداشتی (فرنگی) باشد ،از صندلی مناسب در
محل استقرار با دسترسی آسان استفاده شود .ضمن ًا درخصوص تأمین موارد فوقالذكر ،هماهنگیهاي الزم
با داوطلب و ادارات كل استانهاي ذیربط صورت میگیرد.
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 -8رسیدگی به تخلفات:
 -1-8به استناد دستورالعمل نحوهي رسیدگی به تخلفات شركتكنندگان در آزمونهاي ورود به حرفه ،چنانچه
مصادیق تقلب و تخلف مطابق مفاد دستورالعمل مذكور براي داوطلبی محرز شود و یا صورتجلسه ثبت تخلف توسط
عوامل اجرایی تنظیم شود ،برابر ضوابط ضمن ابطال نتیجه آزمون مورد نظر ،محرومیت از شركت در آزمونهاي آتی
از یك تا ده دوره آزمون (بسته به مورد) منظور خواهد شد.
 -2-8حداقل دوره محرومیت براي موارد تخلف ناشی از استفاده از وسایل الکترونیکی غیرمجاز نظیر دوربین ،تلفن
همراه ،تبلت ،لبتاب ،ساعت هوشمند و  ...و تخلفهاي سازماندهی شده گروهی ،محرومیت از شركت در  5دوره آتی
آزمونهاي ورود به حرفه خواهد بود.
 -3-8حداقل دوره محرومیت براي خارج نمودن اوراق امتحانی (كارت ورود به جلسه ،دفترچه سواالت و پاسخنامه و
 )...و رد و بدل كردن پاسخنامه ،محرومیت از شركت در  3دوره آزمون ورود به حرفه خواهد بود.
 -4-8براي سایر مصادیق تخلف ،متخلفان از شركت در یك دوره آزمونهاي آتی ورود به حرفه محروم میشوند.
 -5-8همچنین 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 كه نمرات اكتسابی و پاسخنامههاي داوطلبان هم رشته و در یك حوزه امتحانی به طور
غیرمتعارف مشابه و یکسان است ،با تأیید دفتر مقررات ملّی و كنترل ساختمان از این داوطلبان مصاحبه شفاهی به
عمل خواهد آمد .تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلبان بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه مذكور بر عهده دفتر
مقررات ملّی و كنترل ساختمان میباشد و در صورت احراز تخلف ،نظیر موارد یاد شده بشرح فوق عمل خواهدشد.
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دستورالعمل اجرايی ثبتنام ويژه سازمانهای استان

سازمانهاي نظام مهندسی ساختمان استان باید با توجه به دستورالعمل زیر نسبت به انجام امور و
اطالعرسانی به داوطلبان اقدام نمایند:
 -1خالصه مراحل اجرایی و زمانبندي آزمون به شرح جدول زیر میباشد:

رديف

روز و تاريخ آزمون

موضوع

1

شنبه

99/12/17

شروع ثبتنام آزمون

2

دوشنبه

99/12/25

پایان ثبتنام آزمون

3

یکشنبه

1400/2/26

ارائه كارت شناسایی ورود به جلسه آزمون بر روي وبسایت

4

سهشنبه

1400/2/28

پایان زمان اخذ كارت شناسایی ورود به جلسه آزمون بر روي وبسایت

5

سهشنبه

1400/2/28

رفع نقص احتمالی مندرجات كارت ورود به جلسه در باجههاي رفع
نقص (درخصوص مواردي كه امکانپذیر است)

6

چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه
 1400/2/30 ،1400/2/29و 1400/2/31

برگزاري آزمون
جدول شماره ()1

 -2با توجه به محدودیت زمان ثبت نام ،الزم است كلیه اطالعات در اسرع وقت به نحو جامع به اطالع متقاضیان شركت در
آزمون مذكور رسانده شود.
 -3در صورت امکان ،شرایط الزم جهت ثبتنام متقاضیانی كه به شبکه اینترنت دسترسی ندارند در محل سازمان استان
(حسب مورد) فراهم گردد.
 -4با توجه به امکان درج شماره عضویت در فرم ثبتنام الکترونیکی ،الزم است شماره عضویت نظام مهندسی به طور كامل
(شامل كد استان ،كد رشته ،كد مرتبط یا اصلی بودن رشته و شماره سریال مختص استان) در كارت عضویت اعضاء
سازمان درج گردد.
 -5اطالعات شركتكنندگان آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان مورخ مهرماه  98و مهرماه  99در مدت ثبتنام بر روي وب
سایت قرار میگیرد تا در صورتی كه داوطلبان آن دوره ،متقاضی آزمون آتی نیز باشند ،بتوانند فقط با وارد كردن شماره
عضویت ،آزمون مورد درخواست خود را انتخاب نموده و در آن ثبتنام نمایند و دیگر نیازي به وارد كردن كلیه مشخصات
توسط ای ن داوطلبان نخواهد بود .همچنین در صورت نیاز به اصالح اطالعات موجود ،موارد را در فرم ثبتنام اصالح نمایند.
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 -6اطالعات ثبتنامشدگان آزمون جهت انجام اطالعرسانی به داوطلبان توسط سازمان استانها از طریق وبسایت قابل روئیت
خواهد بود .بدین ترتیب كه سازمان هر استان از طریق وبسایت www.inbr.irبا وارد كردن كد كاربر و كلمه عبور
مربوطه به صورت  onlineبه اطالعات ثبتنامشدگان استان خود دسترسی خواهد داشت.

انتشار نتايج و نحوه بررسی اعتراضات:
وزارت راه و شهرسازي تمام تالش خود را مصروف داشته تا آزمونها با همکاري شركت خدمات آموزشی سازمان
سنجش آموزش كشور و دانشگاهها و مراكز آموزش عالی معتبر و افراد حقیقی و حقوقی با تجربه و شاغل در حرفه
مهندسی ساختمان و آشنا به مقررات ملی ساختمان با استانداردهاي مورد نیاز برگزار شود .در این زمینه توجه به
نکات زیر ضروري است و كلیه داوطلبان محترم با قبول شرایط یاد شده ،نسبت به ثبتنام اقدام میكنند.
سئواالت كلیه رشتههاي آزمونهاي ورود به حرفه در كمیتههاي تخصصی هر رشته متشکل از خبرهترین و
برجستهترین اساتید علمی و حرفهاي و از دانشگاههاي معتبر و مطرح كشور و با مشاركت گروههاي تخصصی
سازمانهاي نظام مهندسی ،طراحی و تدوین میگردد.
درخواست بازنگري در سوالها و رسیدگی به اعتراضات داوطلبان بخشی از فرایند برگزاري آزمون بوده و پس از
برگزاري آزمونها و به جهت شفافسازي و احترام به حقوق داوطلبین ،فرصت اظهارنظر درخصوص كلیه سئواالت
فراهم میگردد و خوشبختانه در این چند ساله همگان توانستهاند نظرات خود را درخصوص كیفیت سئواالت و ایرادات
ا حتمالی ابراز نمایند و تالش شده تا همه اطالعات الزم در معرض عموم گذاشته شود تا ارزیابی آن با دقت بیشتري
صورت پذیرد .پس از جمعآوري نظرات مربوط به كیفیت سئواالت و با وجودیکه هنوز نتایج منتشر نشده ،كمیتههاي
تخصصی هر رشته با دقت درخصوص اظهارنظرهاي واصله بررسیهاي الزم را معمول و اعالم نظر میكنند .در این
مرحله چنانچه این كمیته نظراتی درخصوص حذف و یا دو گزینهاي و یا چند گزینهاي كردن سواالت داشته باشند به
جهت مساعدت با داوطلبین و بدون ارجاع به كمیته تجدید نظر مستقیماً براي اعمال در پاسخنامه ابالغ میشود .لکن
چنانچه درخصوص سواالتی كه از طرف شركت كنندگان مورد ایراد واقع هستند ،كمیته تخصصی ایرادات واصله را
نپذیرفته باشد ،ایرادات و اعتراضات واصله به كمیتههاي تجدیدنظر و نهایی هر رشته احاله میشود تا در آنجا مجدد ًا
بررسی شود .در این مرحله رأي این كمیتهها نهایی و غیرقابل تغییر و فصلالختام بوده و نتایج حاصله عین ًا جهت
اعمال در پاسخنامهها ابالغ خواهد شد.
كمیتههاي تجدیدنظر نیز مركب از برجستهترین اساتید حرفه اي و علمی كشور و مشهور در رشته مربوطه هستند و
آراء آنان غیرقابل اعتراض مجدد توسط داوطلبان خواهد بود.
پس از آن و با توجه به كلید تهیه شده ،شركت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به تصحیح
پاسخنامه ها و انتشار نتایج اقدام الزم را معمول خواهد داشت .در این مرحله نیز داوطلبان حق دارند به نحوه تصحیح
پاسخنامه و یا شمارش پاسخها و موارد مشابه اعتراض كنند .این اعتراضات همگی رسیدگی میشود و در صورت هر
گونه تغییر ،نتایج آن برروي پاسخنامههاي داوطلبان اعمال خواهد شد.
داوطلبان عزیز باید توجه داشته باشند كه در همه آزمونهاي حرفهاي ممکن است سلیقهها و یا راههاي حل مسئله
گوناگون باشد .اما در آزمونهاي ورود به حرفه كه توسط وزارت راه و شهرسازي اخذ میشود مالك اصلی مقررات ملّی
ساختمان و آییننامهها و قوانین موجود باالدستی است و نظرات و روشهاي حل مسائل مهندسی تالیف و چاپ شده
در سایر كتب اساتید خارجی و یا داخلی لزوماً مورد استناد نخواهد بود.
دفتر مقررات ملّی و كنترل ساختمان
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