
 99هاي ورود به حرفه مهندسان مورخ مهرماه آزمون کنندگانشرکت هاي آموزشی برايدورهدستورالعمل 

 

نظر به موافقت مقام عالی وزارت راه و  و 99به حرفه مهندسان مورخ مهرماه  هاي ورودپیرو اعالم نتایج آزمون
در جهت مساعدت براي مهندسانی گیري بیماري کرونا و شهرسازي، با توجه به شرایط حاکم بر جامعه به واسطه همه

هاي دورهباشد، بدینوسیله دستورالعمل و نمره ایشان کمتر از حدنصاب قبولی می ودهکه در آزمون مذکور شرکت نم
 گردد:می و ابالغ کنندگان آزمون مذکور به شرح زیر اعالمشرکت آموزشی براي

(نظارت و  برقی)، تاسیسأتو اجرا نظارتمحاسبات، عمران ( ،معماري (نظارت و اجرا) هايکنندگان رشتهشرکت -1
ها در آزمون مهرماه برداري و ترافیک که نمره آننقشهشهرسازي، ، (نظارت و طراحی)  مکانیکی، تأسیساتطراحی)

ورت صنمره کسري در ، بازاء هر یک )49و  48(نمرات  از حدنصاب اعالم شده باشدکمتر نمره  2حداکثر  99
در آزمون پایان دوره  و قبولی پایه مهندسیتمدید و ارتقاء صدور، نامه ب شیوهودوره آموزشی مصیک شرکت در 

دوره (تاریخ گواهینامه شوند. محسوب می 99قبول آزمون مهرماه  1400 ماهو اخذ گواهینامه تا پایان اسفند
 باشد)  1/1/1401باید قبل از تاریخ  صادره آموزشی

ل هاي مختلف شامل محاسبات یا طراحی، نظارت و اجرا مشمودر 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 هاي آموزشی موضوع این دستورالعمل عالوه بر دورههاي معماري(اجرا) و عمران(اجرا) دورهبراي رشته -3
 باشد.  ) میHSEو دوره  ساعته 76آموزشی ورود به حرفه صالحیت اجرا (

هاي آموزشی و آزمون پایان دوره کنندگان مشمول این دستورالعمل که در دورهالزم است لیست اسامی شرکت -4
در ها اند، جهت درج در بانک اطالعات آزمون) شرکت نموده1400 ماهپایان اسفندتا آن در مهلت زمانی مقرر (

تا پس از بررسی و صدور تائیدیه مالك صدور  به این دفتر ارسال گردد پایان هر فصل از سوي اداره کل استان
 ها،آزمون . بدیهی است در صورت عدم ارسال لیست اسامی و درج در بانک اطالعاتپروانه اشتغال به کار قرار گیرد

کار امکانپذیر  و متعاقبًا عدم صدور تائیدیه از سوي دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان صدور پروانه اشتغال به
 . باشدنمی

 هايو آزمون داراي اعتبار قبل هايبه آزمون تعمیمبوده و قابل  99مهرماه مربوط به آزمون  اً صرف دستورالعملاین  -5
و مشمول اند کنندگانی که موفق به کسب حد نصاب قبولی نشدههاي آتی نخواهد بود و آن دسته از شرکتدوره

 .هاي دوره بعد شرکت نماینددر آزمون بایستمیباشند این دستورالعمل نمی
هاي هاي آموزشی ارتقاء پایه سه به دو موضوع بخشنامههمان دورههاي آموزشی موضوع این دستورالعمل دوره -6

برداري رشته نقشه. باشدمی 9/12/90مورخ  90/420/104386و شماره  29/9/88مورخ  49579/420شماره 
هاي آموزشی مورد نظر توسط این دفتر اعالم باشد و براي رشته ترافیک دورهمیهاي دو به یک مالك عمل دوره

 خواهد شد.

 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان



 

 


