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 (.هحضشی وشدى فشم)اهضبء هٌْذسیي هزوَس اص سَی دفتش اسٌبد سسوی گَاّی گشدد  (هحضش) آًْب گزضتِ ثبضذ تىویل ٍ ثب هشاجعِ ثِ دفبتش اسٌبد سسوی تحػیلی وبسضٌبسی

 :ًىبتی وِ ثبیستی دس ّش دٍ فشم سعبیت گشدد

 روش ًبم ، هحل ٍ هطخػبت دلیك پشٍطُ ای وِ هتمبضی دس آى اضتؽبل داضتِ است. 

  ثشای لجَلی دس )ثِ تشتیت ًَضتِ ضَد  (هغبثك ثب دستَسالعول آصهًَی وِ دس آى لجَل ضذُ ایذ)حذالل سِ سبل سبثمِ وبس ثب روش تبسیخ ضشٍع ٍ خبتوِ وبس اص صهبى فبسغ التحػیلی لیسبًس تب صهبى آصهَى

 (ّش غالحیت ًظبست ، عشاحی ٍ اجشا

 ًبم ٍ هطخػبت تحػیلی هتمبضی 

 دسج ًبم ، هطخػبت ، سوت ، ضوبسُ پشٍاًِ اضتؽبل ضخع حمیمی یب حمَلی ٍ هْش اهضب وٌٌذُ گَاّی 

 سبثمِ وبس اسائِ ضذُ ٍ هَضَع فعبلیت ضشوت ثبیذ هشتجظ ثب سضتِ ٍ غالحیت لجَل ضذُ ثبضذ. 

 فشم ّب داسای ّیچگًَِ للن خَسدگی یب الن گشفتگی ًجبضٌذ. 
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  ٍصاست ساُ ٍ ضْشسبصی–جوَْسی اسالهی ایشاى 

 دفتش سبصهبى ّبی  هٌْذسی ٍ تطىل ّبی حشفِ ای

 گَاّی اضتؽبل ثِ وبس ٍ تجشثِ عولی

 (فشم اسائِ سَاثك وبسی)

 

 دارای هدرن تحصیلی ، وارداًی  ............................. فزسًد ........................................................................ خاًن / گَاّی هی شَد آلای 

................ - ......... - ....... - ....... بِ شوارُ ػضَیت ...................................................  در رشتِ  دوتزا  وارشٌاسی ارشد  وارشٌاسی 

  (دٍلتی یا ٍابستِ بِ دٍلت  ) ساسهاى  شْزداری با ایي ٍسارت .......... / .......... / .......... تا تاریخ .......... / .......... / .......... اس تاریخ 

........................................... شوارُ  (حمَلی) وِ دارای پزٍاًِ اشتغال بِ وار  شزوت ساختواًی یا هٌْدسی هشاٍر  ادارُ ًْاد 

 تاسیسات  تاسیسات بزلی  شْزساسی  هؼواری  تزافیه  ًمشِ بزداری ػوزاى : هی باشد ٍ فؼالیت آى در رشتِ 

 .ّوىاری داشتِ اًد (طبك جدٍل)در اجزای پزٍصُ یا پزٍصُ ّای سیز . هىاًیىی هتوزوش است

 سدیف
 ًبم پشٍطُ

 (تعذاد عجمِ/ًبم هبله/ًبم پشٍطُ)

 هحل اجشای پشٍطُ

  (وَچِ/خیبثبى/هحلِ/ ضْش)

 ًَع هسئَلیت دس پشٍطُ

 (اجشا/عشاحی/ًظبست)
 تبسیخ پبیبى تبسیخ ضشٍع

هذت 

 اضتؽبل

1    /           / /           /  

2    /           / /           /  

3    /           / /           /  

4    /           / /           /  

5    /           / /           /  

6    /           / /           /  

7    /           / /           /  

8    /           / /           /  

9    /           / /           /  

10    /           / /           /  

 

 ادارُ/ ًْاد / ساسهاى / شزوت / اهضای سزپزست ٍاحد فٌی هَسسِ 

 

 .در اجزای پزٍصُ یا پزٍصُ ّای فَق هَرد تایید هی باشد........................................................................................................ خاًن / هشاروت آلای 

 .ٍ ٍسارت راُ ٍ شْزساسی هجاس است در صَرت شاّدُ خالف ٍالغ ، الدام ّای السم لاًًَی بؼول آٍرد

 ادارُ/ ًْاد / ساسهاى / شزوت / اهضا هدیز ٍ هْز هَسسِ 
 

 

 

 . * استفبدُ ًوبیٌذ2هتمبضیبى دسیبفت پشٍاًِ اضتؽبل ثِ وبس هٌْذسی وِ فبلذ سبثمِ وبس دس یىی اص هَسسبت ًبهجشدُ دس فَق هی ثبضٌذ اص گَاّی اضتؽبل ثِ وبس ضوبسُ * 

1فزم   
 دٍلتی



 

 دفتش سبصهبى ّبی هٌْذسی ٍ اهَس ثیي الولل ٍصاست هسىي ٍ ضْشسبصی

 

 گَاّی اضتؽبل ثِ وبس ٍ تجشثِ عولی

 (فشم اسائِ سَاثك وبسی)

 

 دارای هدرن تحصیلی ، وارداًی .................................. فزسًد .................................................................... خاًن / گَاّی هی شَد آلای 

اس تاریخ ................ - ......... - ....... - ....... بِ شوارُ ػضَیت .....................................  در رشتِ  دوتزا  وارشٌاسی ارشد وارشٌاسی 

 :هشاروت داشتِ ٍ  (طبك جدٍل)در اجزای پزٍصُ یا پزٍصُ ّای سیز ......... / ......... / ......... تا تاریخ ......... / ......... / ......... 

 سدیف
 ًبم پشٍطُ

 (تعذاد عجمِ/ًبم هبله/ًبم پشٍطُ)

 هحل اجشای پشٍطُ

  (وَچِ/خیبثبى/هحلِ/ ضْش)

 ًَع هسئَلیت دس پشٍطُ

 (اجشا/عشاحی/ًظبست)
 تبسیخ پبیبى تبسیخ ضشٍع

هذت 

 اضتؽبل

1    /           / /           /  

2    /           / /           /  

3    /           / /           /  

4    /           / /           /  

5    /           / /           /  

6    /           / /           /  

7    /           / /           /  

8    /           / /           /  

9    /           / /           /  

10    /           / /           /  

 

ػضَ ًظام ............. - ............. - ............. ٍ شوارُ پزٍاًِ ......................................... بِ شوارُ ػضَیت ............................................... ایٌجاًب 

ٍ شوارُ پزٍاًِ ......................................... بِ شوارُ ػضَیت ............................................... ٍ ایٌجاًب ....................... هٌْدسی ساختواى استاى 

وِ دارای بیش اس دُ سال سابمِ وار در حزفِ هٌْدسی ....................... ػضَ ًظام هٌْدسی ساختواى استاى ............. - ............. - ............. 

 .هی باشین ، ّوىاری ایشاى را در اجزای پزٍصُ یا پزٍصُ ّای فَق گَاّی هی ًوائین

ایي گَاّی با یمیي بِ صحت هٌدرجات آى ، هَرد تایید هی باشد ٍ ٍسارت راُ ٍ شْزساسی هجاس است در صَرت هشاّدُ خالف ٍالغ ، 

 .الدام ّای السم لاًًَی بؼول آٍرد
 

 :ًام ٍ ًام خاًَادگی :                                                                                                   ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 هْز ٍ اهضاء                                                                                                                هْز ٍ اهضاء

 

                          

2فزم   
 آساد

هحل تبییذ اهضبی گَاّبى ، اص سَی دفتش اسٌبد سسوی 

: 

 



 

 (ضخػی)هطخػبت فشدی  ( 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( آدسس_ دیي _جٌسیت )هطخػبت فشدی  ( 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هطخػبت تحػیلی  ( 3

 

 

 

 

 

 

 

 

: ًام بِ التیي :                                                                                                     ًام   

                     

 

: ًام خاًَادگی بِ التیي :                                                                                      ًام خاًَادگی   

                     
  

: هلیت :                                     شوارُ شٌاسٌاهِ :                                             ًام پدر   

: تا ریخ تَلد :                                            هحل صدٍر :                                          هحل تَلد   
      

 

  هًَث هذوز          :            جٌسیت 

  هشوَل در حیي خدهت           هعافیت           پایاى خدهت          :            ٍضعیت ًظام ٍظیفِ 

 : .....................................................................................................................................................................آدرس هحل سىًَت 

 : ..................................................ود پستی 

 : .....................................................................................................................................................................آدرس هحل وار 

 : ..................................................ودپستی 

 : ..........................................                 تلفي ّوزاُ : ....................................                  تلفي هٌشل 

 : ...............................   سوت ٍ شغل فعلی : ...............................                 تلفي هحل وار 

  خیز  بلی          :            آیا لبال اس استاى دیگزی پزٍاًِ اشتغال بىار دریافت وزدُ اید 

 : ......................................... شوارُ پزٍاًِ اشتغال : ...............................                 ًام استاى 

               

  هعادل وارشٌاسی هعادل وارداًی            وارداًی            دیپلن           سیزدیپلن             :  هدرن تحصیلی 

                                      وارشٌاسی           هعادل وارشٌاسی ارشد          وارشٌاسی ارشد          هعادل دوتزی  دوتزی  
 

 : تاریخ خاتوِ :                                                                تاریخ شزٍع 
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ًىبتی وِ دس صهبى تىویل فشم ّبی سبثمِ وبس هی ثبیست سعبیت ضَد- ساٌّوبی تىویل فشم سبثمِ وبس  

 سضتِ غالحیت استفبدُ اص عٌبٍیي ریل دس پشٍطُ ّب هغبثك ثب غالحیت پزیشفتِ ضذُ لبثل لجَل است 

ناظر یا نظارت کارگاهی /کمک یا دستیار ناظر/نظارت/ناظر/ناظر مقیم/سرپرست کارگاه         نظارت

 محاسبات کمک طراح یا محاسب/محاسب/طراح/همکار طراح یا محاسب/محاسبه/طراحی عوشاى

 اجرا مدیریت پیمان/پیمانکار/مجری
 

استفبدُ اص عٌبٍیي ریل دس پشٍطُ ّب هغبثك ثب غالحیت پزیشفتِ ضذُ لبثل لجَل است   سضتِ غالحیت

دستیار ناظر معماری /کمک ناظر معماری/نظارت معماری/ناظر معماری/ناظر  نظارت

 طراحی طراحی پالن معماری/کمک طراح/طراحی معماری/طراح هعوبسی

 اجرا مدیریت پیمان/پیمانکار/مجری

اس تاریخ اخذ باشد، وِ ایي سهاى   سال بزای ّز ودام هی3 (ًظارت، اجزا ٍ طزاحی یا هحاسبِ) حدالل هدت ارائِ سابمِ وار تجزبی *
 . لابل هحاسبِ استتا تاریخ آسهَى هَرد ًظز (وارشٌاسی)هدرن هٌْدسی 

 در صَرتی لابل تودید چْار سال گذشتِ باشد   ٍ حداوثزبیش اس دٍ سال اػتبار لبَلی آسهَى هٌْدساًی وِ اس تاریخ آسهَى آًْا *

اس تاریخ  هَرد ًظز با ارائِ هستٌدات در سهیٌِ هتٌاسب با آسهَى فؼالیت حزفِ ای خَد را عالٍُ بز هدت فَق وِ خَاّد بَد
.  بِ اثبات بزساًٌدآسهَى تا سهاى هزاجعِ

 چْار سال گذشتِ باشد   ٍ حداوثزبیش اس دٍ سال در صَرتی وِ اس تاریخ آسهَى (هحاسبات)عوزاى اػتبار لبَلی آسهَى رشتِ *

.  شزوت ٍ گَاّی لبَلی ارائِ ًوایٌدآسهَى هصاحبِ حضَری وِ هتماضی در در صَرتی لابل تودید خَاّد بَد

. اس یه پزٍصُ بستگی بِ حجن ػولیات ساختواًی آى پزٍصُ دارد (ًظارت ٍ یا اجزا) حداوثز هدت ارائِ سابمِ وار تجزبِ ػولی *

.  هاُ است4 الی 3اس یه پزٍصُ  (طزاحی یا هحاسبِ) حداوثز هدت ارائِ سابمِ وار تجزبی *

 جْت ارائِ سابمِ وار تجزبِ ػولی بزای رشتِ (اس سهاى فارؽ التحصیلی وارداًی تا سهاى فارؽ التحصیلی وارشٌاسی) وارداًی سٌَات *

 .لابل هحاسبِ ًیست (طزاحی)ٍ هؼواری (هحاسبات)ػوزاى

: (صالحیت ّای ًظارت ٍ اجزا) وارداًی ٍ وارشٌاسی در صَرت ّن رشتِ بَدى بزای هتماضیاى دارای هدرن وارشٌاسی ًاپیَستِ *
 سال 2 سال ٍ حداوثز 1 سال 5سٌَات سَابك وار تجزبِ ػولی اس تاریخ اخذ هدرن وارداًی تا سهاى اخذ هدرن هٌْدسی بِ اسای ّز - 

.  سال بِ تٌاسب در ًظز گزفتِ هی شَد5بِ سٌَات هٌْدسی اضافِ خَاّد شد ٍ سَابك ووتز اس 

ّای  شزوتًاهِ ٍ رسٍهِ اس   فمط اس طزیك ارائِ هؼزفیطزاح یا هحاسب بِ ػٌَاى 1فزم شوارُ  ارائِ سابمِ وار تجزبِ ػولی در *
 بِ ّوزاُ ضوائن آى شاهل تصَبز بزابز اصل شدُ صفحات اساسٌاهِ، آگْی تاسیس هٌدرج در رٍسًاهِ رسوی ٍ آگْی هٌْدسی هشاٍر

. باشد تغییزات هشاٍر هذوَر اهىاى پذیز هی

 ٍ یا با حجن ػولیات ساختواًی پزٍصُ ّای دٍلتی یا ًیوِ دٍلتی در طزاح ٍ یا هحاسب ارائِ سابمِ وار تجزبِ ػولی بِ ػٌَاى *

 ٍ ارائِ ضوائن آى شاهل تصَبز بزابز اصل شدُ 1فزم شوارُ  در اس شزوت ّای هٌْدسی هشاٍرسیاد فمط اس طزیك ارائِ هؼزفی ًاهِ 
. باشد صفحات اساسٌاهِ، آگْی تاسیس هٌدرج در رٍسًاهِ رسوی ٍ آگْی تغییزات هشاٍر هذوَر اهىاى پذیز هی

پزٍصُ ّای بشري  ٍ یا ًیوِ دٍلتی ٍ یا پزٍصُ ّای دٍلتی ٍ یا پیواًىار اس هجزی ارائِ سابمِ وار تجزبِ ػولی با ػٌَاى *
. در صَرتی لابل لبَل است وِ هتماضی در سهاى اجزای آى پزٍصُ هدیزػاهل یا ػضَ ّیات هدیزُ آى شزوت پیواًىاری باشدساختواًی 

 ٍ ضوائن آى شاهل هؼزفی ًاهِ، تصَبز بزابز اصل شذُ صفحات اساسٌاهِ، آگْی تاسیس هٌدرج در رٍسًاهِ رسوی ٍ 1فزم شوارُ )
 (.آگْی تغییزات هشاٍر هذوَر ًیش ارائِ گزدد

 
متقبضی محتزم خواهشمنذ است قبل اس تکمیل مذارک، راهنمبی آسمون را به دقت مطبلعه نمبئیذ، مسئولیت صحت كلیه اطالعبت ورودی و كنتزل سوابق كبری و انجبم 

بزرسی هبی السم در خصوص شزايط السم جهت اخذ پزوانه به عهذه داوطلب میببشذ، بذيهی است در صورتی كه پس اس قبولی در آسمون و تشکیل پزونذه جهت 
دريبفت پزوانه اشتغبل بکبر مغبيزتی در اطالعبت وارده در خصوص مشخصبت فزدی، كنتزل سوابق كبری و امکبن سنجی در خصوص دارا بودن شزايط السم جهت 

 اخذ پزوانه اشتغبل مشبهذه گزدد، مسؤولیت آن صزفبً بز عهذه متقبضی می ببشذ و مطببق مقزرات بزخورد خواهذ شذ



 

 ًىبتی وِ دس صهبى تىویل فشم ّبی سبثمِ وبس هی ثبیست سعبیت ضَد- ساٌّوبی تىویل فشم سبثمِ وبس

 سضتِ غالحیت استفبدُ اص عٌبٍیي ریل دس پشٍطُ ّب هغبثك ثب غالحیت پزیشفتِ ضذُ لبثل لجَل است

ناظر مقیم تاسیسات مکانیکی / ناظر تاسیسات مکانیکی ساختمان/ ناظر مکانیک  تبسیسبت نظارت

هىبًیىی 

 طراحی دستیار و یا کمک طراح تاسیسات مکانیکی ساختمان/ طراح تاسیسات مکانیکی ساختمان/ طراحسبختوبى 
 

استفبدُ اص عٌبٍیي ریل دس پشٍطُ ّب هغبثك ثب غالحیت پزیشفتِ ضذُ لبثل لجَل است   سضتِ غالحیت

ناظر مقیم تاسیسات برقی / ناظر تاسیسات برقی ساختمان/ ناظر برق  تبسیسبت نظارت

ثشلی 

 طراحی کمک یا دستیار طراح تاسیسات برقی ساختمان/ طراح تاسیسات برق ساختمان/ طراحسبختوبى 

اس تاریخ اخذ هدرن باشد، وِ ایي سهاى   سال بزای ّز ودام هی3 (ًظارت ٍ طزاحی) حدالل هدت ارائِ سابمِ وار تجزبِ ػولی *
 . لابل هحاسبِ استتا تاریخ آسهَى هَرد ًظز (وارشٌاسی)هٌْدسی 

 در صَرتی لابل تودید چْار سال گذشتِ باشد   ٍ حداوثزبیش اس دٍ سال اػتبار لبَلی آسهَى هٌْدساًی وِ اس تاریخ آسهَى آًْا *

اس تاریخ  هَرد ًظز با ارائِ هستٌدات در سهیٌِ هتٌاسب با آسهَى فؼالیت حزفِ ای خَد را عالٍُ بز هدت فَق وِ خَاّد بَد
.  بِ اثبات بزساًٌدآسهَى تا سهاى هزاجعِ

در یه طزاح تاسیسات هىاًیىی ٍ یا طزاح تاسیسات بزلی ساختواى  حداوثز هدت ارائِ سابمِ وار تجزبِ ػولی بِ ػٌَاى *
.  هاُ است4 الی 3پزٍصُ 

اس یه پزٍصُ ًاظز تاسیسات هىاًیىی ٍ یا ًاظز تاسیسات بزلی ساختواى  حداوثز هدت ارائِ سابمِ وار تجزبِ ػولی بِ ػٌَاى *

. آى پزٍصُ داردحجن عولیات ساختواًی بستگی بِ 

 :(صالحیت ّای ًظارت ٍ اجزا) وارداًی ٍ وارشٌاسی در صَرت ّن رشتِ بَدى بزای هتماضیاى دارای هدرن وارشٌاسی ًاپیَستِ *

 سال 2 سال ٍ حداوثز 1 سال 5سٌَات سَابك وار تجزبِ ػولی اس تاریخ اخذ هدرن وارداًی تا سهاى اخذ هدرن هٌْدسی بِ اسای ّز - 

.  سال بِ تٌاسب در ًظز گزفتِ هی شَد5بِ سٌَات هٌْدسی اضافِ خَاّد شد ٍ سَابك ووتز اس 

ّای هٌْدسی  شزوتًاهِ ٍ رسٍهِ اس   فمط اس طزیك ارائِ هؼزفیطزاح بِ ػٌَاى 1فزم شوارُ  ارائِ سابمِ وار تجزبِ ػولی در *
 بِ ّوزاُ ضوائن آى شاهل تصَبز بزابز اصل شدُ صفحات اساسٌاهِ، آگْی تاسیس هٌدرج در رٍسًاهِ رسوی ٍ آگْی تغییزات هشاٍر

. باشد هشاٍر هذوَر اهىاى پذیز هی

 ٍ یا با حجن ػولیات ساختواًی سیاد فمط اس پزٍصُ ّای دٍلتی یا ًیوِ دٍلتی در طزاح ارائِ سابمِ وار تجزبِ ػولی بِ ػٌَاى *

 ٍ ارائِ ضوائن آى شاهل تصَبز بزابز اصل شدُ صفحات 1فزم شوارُ  در اس شزوت ّای هٌْدسی هشاٍرطزیك ارائِ هؼزفی ًاهِ 
 .باشد اساسٌاهِ، آگْی تاسیس هٌدرج در رٍسًاهِ رسوی ٍ آگْی تغییزات هشاٍر هذوَر اهىاى پذیز هی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

متقبضی محتزم خواهشمنذ است قبل اس تکمیل مذارک، راهنمبی آسمون را به دقت مطبلعه نمبئیذ، مسئولیت صحت كلیه اطالعبت ورودی و كنتزل سوابق كبری و انجبم 
بزرسی هبی السم در خصوص شزايط السم جهت اخذ پزوانه به عهذه داوطلب میببشذ، بذيهی است در صورتی كه پس اس قبولی در آسمون و تشکیل پزونذه جهت 

دريبفت پزوانه اشتغبل بکبر مغبيزتی در اطالعبت وارده در خصوص مشخصبت فزدی، كنتزل سوابق كبری و امکبن سنجی در خصوص دارا بودن شزايط السم جهت 
 اخذ پزوانه اشتغبل مشبهذه گزدد، مسؤولیت آن صزفبً بز عهذه متقبضی می ببشذ و مطببق مقزرات بزخورد خواهذ شذ



 

 ًىبتی وِ دس صهبى تىویل فشم ّبی سبثمِ وبس هی ثبیست سعبیت ضَد- ساٌّوبی تىویل فشم سبثمِ وبس

استفبدُ اص عٌبٍیي ریل دس پشٍطُ ّب هغبثك ثب غالحیت پزیشفتِ ضذُ لبثل لجَل است   سضتِ غالحیت

ناظر و طراح نقشه بردار / ناظر و طراح/ نقشه بردار
 نظارت

 ًمطِ ثشداسی
 طراحی

 

استفبدُ اص عٌبٍیي ریل دس پشٍطُ ّب هغبثك ثب غالحیت پزیشفتِ ضذُ لبثل لجَل است   سضتِ غالحیت

ناظر و طراح شهرساز / ناظر و طراح/ شهرساز
 نظارت

 ضْشسبصی
 طراحی

 

اس تاریخ اخذ هدرن هٌْدسی تا باشد، وِ ایي سهاى   سال هی3 (ًظارت ٍ طزاحی) حدالل هدت ارائِ سابمِ وار تجزبِ ػولی *
 . لابل هحاسبِ استتاریخ آسهَى

 در صَرتی لابل تودید چْار سال گذشتِ باشد   ٍ حداوثزبیش اس دٍ سال اػتبار لبَلی آسهَى هٌْدساًی وِ اس تاریخ آسهَى آًْا *

اس تاریخ  هَرد ًظز با ارائِ هستٌدات در سهیٌِ هتٌاسب با آسهَى فؼالیت حزفِ ای خَد را عالٍُ بز هدت فَق وِ خَاّد بَد
.  بِ اثبات بزساًٌدآسهَى تا سهاى هزاجعِ

تَاًٌد ًسبت بِ ارائِ سابمِ وار   در رشتِ ّای فَق وِ هتماضیاى هشوَل اخذ صالحیت ًظارت ٍ طزاحی بصَرت تَاها ّستٌد هی*

.  در یه پزٍصُ الدام ًوایدًاظز ٍ طزاحتجزبِ ػولی با ػٌَاى 

.  آى پزٍصُ داردحجن عولیات ساختواًی حداوثز هدت ارائِ سابمِ وار تجزبِ ػولی بِ ػٌَاى ًاظز ٍ طزاح اس یه پزٍصُ بستگی بِ *

 :(صالحیت ّای ًظارت ٍ اجزا) وارداًی ٍ وارشٌاسی در صَرت ّن رشتِ بَدى بزای هتماضیاى دارای هدرن وارشٌاسی ًاپیَستِ *

 سال 2 سال ٍ حداوثز 1 سال 5سٌَات سَابك وار تجزبِ ػولی اس تاریخ اخذ هدرن وارداًی تا سهاى اخذ هدرن هٌْدسی بِ اسای ّز - 
.  سال بِ تٌاسب در ًظز گزفتِ هی شَد5بِ سٌَات هٌْدسی اضافِ خَاّد شد ٍ سَابك ووتز اس 

ّای هٌْدسی  شزوتًاهِ ٍ رسٍهِ اس   فمط اس طزیك ارائِ هؼزفیطزاح بِ ػٌَاى 1فزم شوارُ  ارائِ سابمِ وار تجزبِ ػولی در *
 بِ ّوزاُ ضوائن آى شاهل تصَبز بزابز اصل شدُ صفحات اساسٌاهِ، آگْی تاسیس هٌدرج در رٍسًاهِ رسوی ٍ آگْی تغییزات هشاٍر

. باشد هشاٍر هذوَر اهىاى پذیز هی

 ٍ یا با حجن ػولیات ساختواًی سیاد فمط اس پزٍصُ ّای دٍلتی یا ًیوِ دٍلتی در طزاح ارائِ سابمِ وار تجزبِ ػولی بِ ػٌَاى *

 ٍ ارائِ ضوائن آى شاهل تصَبز بزابز اصل شدُ صفحات 1فزم شوارُ  در اس شزوت ّای هٌْدسی هشاٍرطزیك ارائِ هؼزفی ًاهِ 
. باشد اساسٌاهِ، آگْی تاسیس هٌدرج در رٍسًاهِ رسوی ٍ آگْی تغییزات هشاٍر هذوَر اهىاى پذیز هی

 بِ ّوزاُ ضوائن آى اس طزیك 1فمط اس طزیك ارائِ فزم شوارُ  ارائِ سابمِ وار تجزبِ ػولی شْزساسی ٍ تزافیهدر رشتِ ّای * 
 . شزوت ّای هٌْدسیي هشاٍر هزتبط با هَضَع رشتِ هتماضی اهىاى پذیز هی باشد

 
 انجبم و كبری سوابق كنتزل و ورودی اطالعبت كلیه صحت نمبئیذ، مسئولیت مطبلعه دقت به را آسمون راهنمبی تکمیل مذارک، اس قبل است خواهشمنذ محتزم متقبضی

 جهت پزونذه تشکیل و قبولی در آسمون اس پس كه صورتی در است بذيهی میببشذ، داوطلب عهذه به پزوانه اخذ جهت السم خصوص شزايط در السم بزرسی هبی

 جهت السم شزايط بودن دارا خصوص در امکبن سنجی و كبری سوابق كنتزل فزدی، خصوص مشخصبت وارده در اطالعبت در مغبيزتی بکبر اشتغبل پزوانه دريبفت

 .شذ بزخورد خواهذ مقزرات مطببق و متقبضی می ببشذ عهذه بز صزفبً آن مسؤولیت گزدد، مشبهذه اشتغبل اخذ پزوانه

 

استفبدُ اص عٌبٍیي ریل دس پشٍطُ ّب هغبثك ثب غالحیت پزیشفتِ ضذُ لبثل لجَل است   سضتِ غالحیت

ناظر و طراح ترافیک / ناظر و طراح
 نظارت

 تشافیه
 طراحی


