
هاي فنی ، کاردانهاي ورود به حرفه مهندسانآزمون کنندگانشرکت هاي آموزشی برايدورهدستورالعمل 

    1401 ماهشهریورمورخ و معماران تجربی  ساختمان

 

نظر به موافقت معاونت محترم مسکن و  و 1401ماهشهریور به حرفه مورخ هاي ورودپیرو اعالم نتایج آزمون
هاي کنندگان به دلیل شرایط حاکم بر آزمون ناشی از بیماريوزیر، در جهت مساعدت با شرکت ساختمان و قائم مقام

 و ابالغ کنندگان آزمون مذکور به شرح زیر اعالمشرکت هاي آموزشی برايدوره، بدینوسیله دستورالعمل واگیردار
 گردد:می

 ،(نظارت برقی)، تاسیسأتو اجرا نظارتمحاسبات، عمران ( ،معماري (نظارت و اجرا) هايکنندگان رشتهشرکت -1
هاي فنی و کاردانبرداري و ترافیک نقشهشهرسازي، ، ) و اجرا طراحی ،(نظارت مکانیکی، تأسیسات)و اجرا طراحی

که نمره آنها در آزمون برداري برقی و مکانیکی، شهرسازي، نقشههاي معماري، عمران، تاسیساتساختمان در رشته
نمره کسري ، بازاء هر یک )49و  48(نمرات  از حدنصاب اعالم شده باشدکمتر نمره  2حداکثر  1140ماه شهریور

در آزمون  و قبولی پایه مهندسیتمدید و ارتقاء صدور، نامه ب شیوهودوره آموزشی مصیک ورت شرکت در صدر 
(تاریخ شوند. محسوب می 1401ماه شهریورقبول آزمون  1402اسفندماه پایان دوره و اخذ گواهینامه تا پایان 

کنندگان آزمون معماران تجربی . براي شرکتباشد) 1/1/1403باید قبل از تاریخ  صادره دوره آموزشیگواهینامه 
این دستورالعمل مالك عمل  ،نمره کمتر از حدنصاب اعالم شده 2هاي مختلف حداکثر تا نیز حسب مورد در پایه

  است. 
هاي مختلف شامل محاسبات یا طراحی، نظارت و اجرا مشمول در صالحیتآزمون کنندگان در صورتی که شرکت -2

هاي آموزشی هاي آموزشی گذرانده شده در هر صالحیت باید متمایز از دورهاین دستورالعمل شده باشد، دوره
 باشد. صالحیت دیگر 

هاي رالعمل عالوه بر دورههاي آموزشی موضوع این دستوهاي معماري(اجرا) و عمران(اجرا) دورهبراي رشته -3
 باشد.  ) میHSEساعته و دوره  76آموزشی ورود به حرفه صالحیت اجرا (

هاي آموزشی و آزمون پایان دوره کنندگان مشمول این دستورالعمل که در دورهالزم است لیست اسامی شرکت -4
مام دوره و موفقیت در آزمون پس از اتاند، ) شرکت نموده1402 ماهپایان اسفندتا آن در مهلت زمانی مقرر (

تا پس از بررسی  به این دفتر ارسال گرددها جهت درج در بانک اطالعات آزمون از سوي اداره کل استان مربوطه
بدیهی است در صورت عدم ارسال لیست اسامی و . و صدور تائیدیه مالك صدور پروانه اشتغال به کار قرار گیرد

صدور  ،متعاقباً عدم صدور تائیدیه از سوي دفتر مقررات مّلی و کنترل ساختمانو  هاآزمون درج در بانک اطالعات
 . باشدپروانه اشتغال به کار امکانپذیر نمی

و  داراي اعتبار قبل هايبه آزمون تعمیمبوده و قابل  1401ماه شهریورمربوط به آزمون  اً صرف دستورالعملاین  -5
اند کنندگانی که موفق به کسب حد نصاب قبولی نشدههاي آتی نخواهد بود و آن دسته از شرکتدوره هايآزمون

 .هاي دوره بعد شرکت نماینددر آزمون بایستمیباشند و مشمول این دستورالعمل نمی



هاي امههاي آموزشی ارتقاء پایه سه به دو موضوع بخشنهمان دورههاي آموزشی موضوع این دستورالعمل دوره -6
مورخ  91/420/14163و شماره  9/12/90مورخ  90/420/104386شماره  ،29/9/88مورخ  49579/420شماره 

 مکانیکیهاي تاسیساتباشد و براي رشتههاي دو به یک مالك عمل میبرداري دورهرشته نقشه. باشدمی 10/3/91
بخشنامه شماره ترافیک رشته  و26/10/1400مورخ  420/145224بخشنامه شماره برقی(اجرا) (اجرا)، تاسیسات

 باشد.مالك عمل می 26/2/1401مورخ  420/27305

 

 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان

 

 


