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 ستا ی ساختمان الزامیرعایت مقررات ملّ
 مقدمه:

دستورالعمل نحوه اعطاي پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی موضوع  در اجراي    شهرسازي  وزارت راه و 

  27ماده  کارشناس  صالحیت  هاي  به برگزاري آزمون   نسبت  ،ون نظام مهندسی و کنترل ساختمانقان  27ماده  

مهندسی رشته  هفت    و   برداري نقشه شهرسازي،    ، یبرقتاسیسات،  یمكانیكتاسیساتعمران،  ،  معماري  ، در 

بطور هماهنگ و همزمان در سراسر    1400سال    ماهمرداد   14  در تاریخ  کارشناسیپروانه  اخذ    براي  ترافیك

 نماید. می  اقدام و ضوابط مندرج در این دستورالعمل برابر شرایط کشور 

 

 تعاریف:

 روند:می کار هاي زیر با معانی مربوطه به « براي اختصار هر یك از عبارت دفترچه راهنمان »ای در

 آموزش کشور شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش  شرکت خدمات«:»

 و شهرسازي استان  راه«: اداره کل اداره کل»

 استان ساختمان سازمان نظام مهندسی :«سازمان استان »

 1374«: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه »قانون

 1390تا 1375قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از سال  ي اجرایی هانامه«: آییننامهآیین »

قانون    27«: دستورالعمل نحوه اعطاي پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی موضوع ماده  دستورالعمل»

 1400/ 5/2 مورخ  12126/ 2/100ابالغی به شماره   نظام مهندسی و کنترل ساختمان
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 ساختمان   کنترل  ومهندسي   قانون نظام   27ماده  کارشناس صالحیت    هاينام آزمونثبتراهنما و دستورالعمل  

 1400/ 5/ 14 مورخ

 

نام، راهنماي آزمون را به دقت مطالعه نمائید، مسئولیت صحت  داوطلب محترم خواهشمند است قبل از انجام ثبت

خصوص امكان اخذ پروانه به عهده داوطلب دري الزم  هااطالعات ورودي و کنترل سوابق کاري و انجام بررسيکلیه  

  کارشناسي  صالحیتباشد، بدیهي است در صورتي که پس از قبولي در آزمون و تشكیل پرونده جهت دریافت  مي

وارده    27ماده   اطالعات  در  فردي،   با مغایرتي  امكان  مشخصات  و  کاري  درکنترل سوابق  اخذ سنجي  خصوص 

 و مطابق مقررات برخورد خواهد شد.   برعهده وزارت راه و شهرسازي نیست  يولیتئمشاهده گردد، مس  صالحیت

 

 

 راهنماي آزمون )ویژه داوطلبان(      

 

 : مدرك تحصیلي - 1

 

باالتر )کارشناسی پیوسته در مقاطع  یا مدرک  پیوسته  بودن مدرک کارشناسی  از  دارا  ...( در یكی  و  پیوسته  ارشد 

  برداري و ترافیكبرقی، شهرسازي، نقشهمكانیكی، تاسیساتمعماري، عمران، تاسیساتمهندسی    اصليرشته    ( 7)هفت

 قانون.  7 ماده 2مطابق آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 

هاي شهرسازي و  در رشتهارشد  هاي اصلی مهندسی و همچنین کارشناسیدرخصوص کارشناسی ناپیوسته در رشته

 باشد.  الذکر میمیسیون فوقترافیك مالک عمل، آخرین مصوبات ک

 تذکر مهم:

ه به مدرك تحصیلي ، با توجزموننام آدر زمان ثبت  نمایند   دقت  بایستگردد متقاضیان ميتاکید ميوسیله  دینب

  الذکر فوقسیون یمطابق با آخرین ضوابط و مصوبات کم کارشناسي پروانه اخذشرایط الزم را از حیث امكان خود، 

  را  حقي  هیچگونه  آزمون  در  قبولي  و   نامثبت صرف  موارد،   این قبیل  رعایت  عدم  بدیهي است درصورت  .دارا باشند

لم یكن تلقي شده و هر گونه مسئولیت ناشي از آن بر عهده ناقبولي ایشان ک   و   کرد  نخواهد  ایجاد   داوطلبان   براي 

 بود.  نخواهد  افراد اینگونه  پاسخگوي   نیز   ساختمانو کنترل    ملّي   مقررات  دفترباشد، ضمن آنكه  مي  داوطلب

 

 : 27ماده  کارشناسي  صالحیت    شرکت در آزمون شرایط    - 2

 عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان   -2-1

 در رشته مورد تقاضا.   پایه یکمعتبر  اصليکار مهندسی ه دارا بودن پروانه اشتغال ب  -2-2
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هاي  هاي معماري و عمران و نیز صالحیتبراي رشته  (طراحی، نظارت و اجرا )هاي  داشتن همزمان صالحیت  -2-3

 .یو مكانیك  یبرق تاسیساتهاي به صورت همزمان براي رشته (طراحی و نظارت )

 نام. و باالتر در زمان ثبت 3درجه نداشتن محرومیت ناشی از محكومیت قطعی انتظامی   -2-4

د  ننام و شرکت در آزمون را ندارد امكان ثبتناحراز ننمای   1400ماه  مرداد   14تا  الزم را    شرایط که    انی متقاضی   توجه:

یكن  لمکانآنان  نام و قبولی در آزمون، قبولی  و در صورت نداشتن شرایط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبت

 شد. مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد آنهاتلقی شده و با 

تذکر شرایط   :*  ماده    سایر  مفاد  مطابق  کارشناسی  پروانه  اخذ  براي  می  2الزم  مذکور  )لینک  باشد.  دستورالعمل 

  دستورالعمل(

 : هااعتبار قبولي آزمون - 3

و در صورتی که ظرف مدت  باشد می از تاریخ آزمون سال 3حداکثر به مدت  کتبی  آزموناعتبار قبولی در مدت 

 یكن خواهد بود. لممذکور مراحل صدور پروانه تكمیل و طی نگردد، قبولی در آزمون کان

  :هاي آزمون و شكل برگزاري آنهابخش  - 4

   . شدخواهد برگزار  جزوه بستهبوده و بصورت  اي چهار گزینهو بصورت تستی  ها رشته کلیه آزمون   -4-1

 .باشدمی  100از    70اخذ حداقل نصاب نمره    اههرشت  میتما   در  کارشناسی رسمیي  هاآزمونحدنصاب قبولی در    -4-2

نمره آزمون    % 70نهایی شامل    نمرهشوند.  دعوت می  مصاحبه حضوريشدگان در آزمون کتبی، به  پذیرفته  -4-3

 خواهد بود.نمره مصاحبه حضوري است  % 30کتبی و 

 :برگزاري آزموننام و  ثبتتاریخ   - 5

  1شماره    بطور همزمان در سراسر کشور به شرح جدول  14/5/1400جشنبه  پن   در روزکارشناس رسمی  هاي  آزمون

 گردد.میبرگزار 

 

 27ماده کارشناس   هايآزمونجدول 

 ( 1جدول شماره)

 نامتاریخ ثبت عنوان آزمون 
تاریخ تهیه پرینت کارت شناسایي  

 سایتآزمون از طریق وب 
 تاریخ برگزاري آزمون 

 ها )صبح( کلیه رشته 
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http://inbr.ir/wp-content/uploads/2021/06/made27-vazir.pdf
http://inbr.ir/wp-content/uploads/2021/06/made27-vazir.pdf
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 : نامثبتنحوه    - 6

 

اقدام و پس از    www.Inbr.irبه آدرس   هانام آزمونسامانه ثبتنام از طریق داوطلب الزم است نسبت به ثبت -6-1

آزمون و قبول شرایط آن، نسبت به پرداخت هزینه آزمون اقدام نموده و پس از    نامثبت  تأیید راهنما و دستورالعمل 

 نام پرینت تهیه نماید.  از فرم ثبت ،نامنام و انجام ثبتورود به سامانه ثبت

آمده  نكهای  توضیح بعمل  به هماهنگی  توجه  بانك   با  عاملبا  به صورت  ،هاي  آزمون  انجام  ای  پرداخت هزینه  نترنتی 

 پذیرد. می
 

نام، در درج شماره عضویت خود شامل کد استان، کد رشته، کد مرتبط و  به هنگام ثبتبایست  میمتقاضیان    -6-2

اصلی بودن رشته و شماره سریال مختص استان به شرح زیر در فرم مربوطه دقت کافی نمایند. در صورتی که متقاضی  

اصالح آن در مدت    براينام درج نماید ضروریست  حتی یكی از اجزاء شماره عضویت خود را به اشتباه در فرم ثبت

 نام از طریق مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اقدام نماید. زمان ثبت
 

 

 شماره عضویت نظام مهندسی: 

 

 10-3-0-003256مثال:  

 
 

نام نیز دقت الزم را مبذول نمایند، در صورت نیاز به تغییرات  الزم است متقاضیان در تكمیل سایر موارد فرم ثبت  -3-6

 بایست از طریق مراجعه به سازمان نظام استان اقدام نمایند.می
 

کارت شناسایی  پرینت  و    دارشناسایی معتبر عكسکارت    از آنجا که احراز هویت در جلسه آزمون، از طریق ارائه  -6-4

نسبت به تهیه    12/5/1400الي    10/5/1400ها از تاریخ  رشته  صورت خواهد گرفت، ضروري است داوطلبان آزمون  

 سایت اقدام نمایند. شناسایی آزمون از طریق وبپرینت کارت 
 

باشد، کلیه  می  کارشناسیهاي یاد شده تنها یكی از مدارک الزم براي دریافت پروانه  که قبولی در آزمون  از آنجا  -6-5

  و کسب اطالع از آخرین نام  نام ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل و راهنماي ثبتداوطلبان موظفند قبل از انجام ثبت

ادارات کل    هاتهارزي رشسیون همی مصوبات کم  و   کارشناسی هاي صدور پروانه  ها و بخشنامهدستورالعمل از طریق 

نام اقدام نمایند. بدیهی است  نسبت به انجام ثبتو سپس    هاز کلیه شرایط و ضوابط صدور پروانه مطلع گردید  استان

 نام و قبولي در آزمون هیچگونه حقي را براي داوطلبانثبت  در صورت عدم رعایت موارد یادشده، صرف

 ساختمان نیز پاسخگوي این گونه افراد نخواهد بود. و کنترل دفتر مقررات مّلي  و  جاد نخواهد کردای
 

  -   - - 

یااصلی کدمرتبط کد رشته کد استان

 بودن رشته

شماره سریال 

 استان شخص در

 رقم 6 رقم 1 رقم 1 رقم 2

http://www.inbr.ir/
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(  jpg)عكس تمام رخ( را اسكن نموده و بافرمت)  6×4یا    3×4نام یك قطعه عكس  بایست قبل از ثبتمی  داوطلب  -6-6

پیكسل را ذخیره نماید. تصویر داوطلب باید واضح و مشخص    200×300پیكسل و حداقل    300×400و اندازه حداکثر  

 باشد. دیگر و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه اثر 

 

 رسیدگي به تخلفات: - 7

نحوه  -7-1 دستورالعمل  استناد  شرکتبه  تخلفات  به  رسیدگی  آزموني  در  به  هاي  کنندگان  چنانچه  حرفهورود   ،

مصادیق تقلب و تخلف مطابق مفاد دستورالعمل مذکور براي داوطلبی محرز شود و یا صورتجلسه ثبت تخلف توسط  

هاي آتي از یک  آزمون  محرومیت از شرکت درعوامل اجرایی تنظیم شود، ضمن ابطال نتیجه آزمون مورد نظر،  

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

حداقل دوره محرومیت براي موارد تخلف ناشی از استفاده از وسایل الكترونیكی غیرمجاز نظیر دوربین، تلفن    -7-2

دوره آتی    5هاي سازماندهی شده گروهی، محرومیت از شرکت در  و ... و تخلف  تاب، ساعت هوشمند پهمراه، تبلت، ل

 هاي ورود به حرفه خواهد بود.آزمون

)کارت ورود به جلسه، دفترچه سواالت و پاسخنامه و    ومیت براي خارج نمودن اوراق امتحانیحداقل دوره محر -7-3

 دوره آزمون ورود به حرفه خواهد بود. 3و رد و بدل کردن پاسخنامه، محرومیت از شرکت در  ...(

 شوند.  هاي آتی محروم میدوره آزمونتا سه براي سایر مصادیق تخلف، متخلفان از شرکت در یك  -7-4

اصالحی آئین نامه اجرائی قانون، با احراز تخلف، براي تعیین    91ماده    "ب"بند    18همچنین به استناد جزء    -7-5

هاي  نچه پس از برگزاري آزمون با بررسیشود. ضمناً چنامجازات انتظامی، متخلف به شوراي انتظامی استان معرفی می

هاي داوطلبان هم رشته و در یك حوزه امتحانی به طور  علمی و فنی معلوم گردد که نمرات اکتسابی و پاسخنامه

غیرمتعارف مشابه و یكسان است، با تأیید دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان از این داوطلبان مصاحبه شفاهی به  

یین وضعیت نهایی آزمون این داوطلبان بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه مذکور بر عهده دفتر  عمل خواهد آمد. تع

 باشد و در صورت احراز تخلف، نظیر موارد یاد شده بشرح فوق عمل خواهدشد.مقررات ملّی و کنترل ساختمان می
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 ها استان نام ویژه سازماندستورالعمل اجرایي ثبت

 

 رسانی به داوطلبان اقدام نمایند: استان باید با توجه به دستورالعمل زیر نسبت به انجام امور و اطالع سازمان

 باشد: خالصه مراحل اجرایی و زمانبندي آزمون به شرح جدول زیر می -1

 
 

 موضوع آزمون تاریخ روز و  ردیف 

   نام آزمونشروع ثبت  17/3/1400 شنبهدو 1

   نام آزمونپایان ثبت 20/3/1400 شنبهپنج 2

 سایت آزمون بر روي وب ورود به جلسه    ارائه کارت شناسایی 10/5/1400 شنبهیك 3

 سایتبر روي وب   آزمون  ورود به جلسه  پایان زمان اخذ کارت شناسایی 12/5/1400 شنبهسه 4

 12/5/1400 شنبهسه 5
هاي رفع  باجه رفع نقص احتمالی مندرجات کارت ورود به جلسه در  

 پذیر است( نقص )درخصوص مواردي که امكان 

 برگزاري آزمون   14/5/1400             پنجشنبه 6

 ( 1جدول شماره ) 

شرکت  واجدین شرایطنام، الزم است کلیه اطالعات در اسرع وقت به نحو جامع به اطالع با توجه به محدودیت زمان ثبت -2

 در آزمون مذکور رسانده شود. 

 

نترنت دسترسی ندارند در محل سازمان استان )حسب ای  متقاضیانی که به شبكهبراي  نام  در صورت امكان، شرایط ثبت  -3

 مورد( فراهم گردد. 

 

قابل روئیت  سایت  ها از طریق وباستان   توسط سازمانرسانی به داوطلبان  جهت انجام اطالعشدگان آزمون  ناماطالعات ثبت -4

با وارد کردن کد کاربر و کلمه عبور    www.inbr.irسایت. بدین ترتیب که سازمان هر استان از طریق وبخواهد بود

 .د دسترسی خواهد داشتشدگان استان خونامبه اطالعات ثبت  onlineمربوطه به صورت

 

 

 انتشار نتایج و نحوه بررسي اعتراضات: 

تا آزمون با همكاري شرکتوزارت راه و شهرسازي تمام تالش خود را مصروف داشته  سازمان    آموزشی  خدمات   ها 

حرفه  ها و مراکز آموزش عالی معتبر و افراد حقیقی و حقوقی با تجربه و شاغل در  سنجش آموزش کشور و دانشگاه

ی ساختمان با استانداردهاي مورد نیاز برگزار شود. در این زمینه توجه به  مهندسی ساختمان و آشنا به مقررات ملّ 

 کنند. نام اقدام مینكات زیر ضروري است و کلیه داوطلبان محترم با قبول شرایط یاد شده، نسبت به ثبت
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 ستا ی ساختمان الزامیرعایت مقررات ملّ
کلیه رشته از هاي تخصصی هر رشته متشكها در کمیتهسئواالت  برجسته  خبرهاساتید    ل  از  علمی و حرفه  و  و  اي 

 گردد. هاي معتبر و مطرح کشور طراحی و تدوین میدانشگاه

سوال در  بازنگري  از  درخواست  پس  و  بوده  آزمون  برگزاري  فرایند  از  بخشی  داوطلبان  اعتراضات  به  رسیدگی  و  ها 

طلبین، فرصت اظهارنظر درخصوص کلیه سئواالت  سازي و احترام به حقوق داوها و به جهت شفافبرگزاري آزمون

اند نظرات خود را درخصوص کیفیت سئواالت و ایرادات  گردد و خوشبختانه در این چند ساله همگان توانستهفراهم می

احتمالی ابراز نمایند و تالش شده تا همه اطالعات الزم در معرض عموم گذاشته شود تا ارزیابی آن با دقت بیشتري  

هاي  آوري نظرات مربوط به کیفیت سئواالت و با وجودیكه هنوز نتایج منتشر نشده، کمیتهیرد. پس از جمعصورت پذ

کنند. در این  هاي الزم را معمول و اعالم نظر میتخصصی هر رشته با دقت درخصوص اظهارنظرهاي واصله بررسی

اي کردن سواالت داشته باشند به  چند گزینهاي و یا  مرحله چنانچه این کمیته نظراتی درخصوص حذف و یا دو گزینه

شود. لكن  الغ میجهت مساعدت با داوطلبین و بدون ارجاع به کمیته تجدید نظر مستقیماً براي اعمال در پاسخنامه اب

ایرادات واصله را  االتی که از طرف شرکتچنانچه درخصوص سو ایراد واقع هستند، کمیته تخصصی  کنندگان مورد 

شود تا در آنجا مجدداً  هاي تجدیدنظر و نهایی هر رشته احاله میایرادات و اعتراضات واصله به کمیته  نپذیرفته باشد،

الختام بوده و نتایج حاصله عیناً جهت  ها نهایی و غیرقابل تغییر و فصلبررسی شود. در این مرحله رأي این کمیته

 ها ابالغ خواهد شد. اعمال در پاسخنامه

اي و علمی کشور و مشهور در رشته مربوطه هستند و  ترین اساتید حرفهنیز مرکب از برجستههاي تجدیدنظر  کمیته

 ن خواهد بود.اآراء آنان غیرقابل اعتراض مجدد توسط داوطلب

سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تصحیح    یپس از آن و با توجه به کلید تهیه شده، شرکت خدمات آموزش

اقدام الزم را معمول خواهد داشت. در این مرحله نیز داوطلبان حق دارند به نحوه تصحیح  ها و انتشار نتایج  پاسخنامه

شود و در صورت هر  ها و موارد مشابه اعتراض کنند. این اعتراضات همگی رسیدگی میپاسخنامه و یا شمارش پاسخ

 هاي داوطلبان اعمال خواهد شد. گونه تغییر، نتایج آن برروي پاسخنامه
 

 داوطلبان گرانمایه  يآرزوي توفیق روزافزون براي تمامبا 
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