
 رود به حرفه مهندسی قبول شده اندقابل توجه آن دسته از اعضاء محترمی که در آزمون و

 
 

 .عضو سازمان نمی باشند عضویت در سازمان صرفا جهت افرادی که -1

و تا تخصیص شماره  ( اقدام و پس از تکمیل آن به واحد عضویت مراجعه نماییدویت الکترونیکی پذیرش عضبه سامانه   WWW.NEZAMQOM.IRسایت به ) "الکترونیکی  عضویت جهت

 امکان طی نمودن سایر مراحل نمی باشد. سامانه الکترونیکی و دریافت تاییدیه تحصیلی توسط  عضویت

 جهت ثبت نام در کالس های توجیهی  سازمان مراجعه به واحد آموزش -2

 : (می باشد از سـوی سـازمـان پیامک( به صورت ) پـس از اطـالع رسـانی  به صورت الکترونیکی از طریق سایت نماسان تحویل مدارک  )تاکید می گردد تکمیل مدارک ذیل  -3

 جدید 3×4دو قطعه عکس  .1

، به نام شتاب شبکه کلیه بانک های عضواز طریق  365063182140120370001401203700شناسه واریز  450100004076063101895869IRریال به حساب شبا  000/000/2واریز مبلغ  .2

 )وازیر مبلغ از طریق سامانه نماسان امکان پذیر است(اداره کل راه و شهرسازی استان قم، بابت اخذ پروانه اشتغال بکار

 pdfبه صورت یک فایل  کپی تمامی صفحات شناسنامه  .3

 pdfبه صورت یک فایل  )پشت و رو(  کپی کارت ملی  .4

 pdfبه صورت یک فایل  )دارا بودن کارت پایان خدمت الزامی است( .متکپی کارت پایان خد  .5

 از سازمان نظام کاردانی   اقدام نمایند. عدم عضویتدریافت نامه   یا  تسویهناپیوسته بایستی نسبت به اعضای دارای کارشناسی  .6

در صورتی که در حال پرداخت اقساط یا  و رفاه دانشجویی تسویه حساب صندوق می توانند دارای بدهیت دارای مدرک موق نفارغ التحصیال) باالتر کاردانی ، کارشناسی و دانشنامه هایکپی   .7

 pdfبه صورت یک فایل  ارائه نمایند.( )شامل شروع و پایان اقساط( یا برگه خالصه وضعیت بدهیدفترچه اقساط  هستند صندوق

پشت و  )در صورت عدم گذراندن کارآموزی اجرا به واحد آموزش جهت ثبت نام در دوره مراجعه نمایید( (اجرا قبول شده اند الحیتکه ص ارائه توسط اعضاییارائه گواهینامه کارآموزی اجرا  ) .8

 pdfرو  به صورت فایل 

 و تایید در سایت نماسان   96فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ابالغی سال  بخشنامه  و 95ابالغی سال  ختمانرفتار حرفه ای اخالقی  در مهندسی سامطالعه نظام نامه  .9

 تکمیل فرم اطالعات شخصی )فرم پیوست(. .10

 )فرمهای پیوست(: 2و  1تکمیل فرم گواهی اشتغال بکار و تجربه عملی شامل فرم  .11

 pdfبه صورت یک فایل  (:و شرکت ها )دولتی 1فرم 

 ریها، مشغول به کار می باشند ضمن تکمیل این فرم توسط سازمان یا اداره مربوطه ، بایستی گواهی اشتغال به کار مجزا آن دسته از اعضاء که در وزارتخانه، سازمان های دولتی یا وابسته به دولت، شهردا

 ذکر سمت که حتما بایستی مرتبط با رشته ( با قید زمان شروع و پایان اشتغال به طور دقیق ومربوطه از محل کار خود )به صورت تایپ  شده و در سربرگ اداره خود با مهر و امضاء مسئول ادارات و یا سازمان

 حرفه ای متقاضی باشد ارائه نمایند. و صالحیت

  ،در  ه با مهر و امضاء مسئولی که نام ویو معرفی نام )روزنامه رسمی( ، اگهی تغییرات(روزنامه رسمی) آگهی ثبتدر خصوص شرکت های حقوقی و مهندسین مشاور عنوان شده باید کپی اساسنامه

  ثبت گردیده باشد ارائه گردد. صاحب امضاء ه رسمی به عنوانروزنام

 )خصوصی یا آزاد(: 2فرم 

 ، سال از اخذ مدرک  10که  حتما هم رشتهنفر مهندس  2توسط  بایستی سوابق آنها آن دسته از اعضاء که در شرکت های خصوصی مشغول به کار بوده و یا بطور کل در ادارات دولتی اشتغال ندارند 

 (.محضری کردن فرمگردد )گواهی تکمیل و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی )محضر( امضاء مهندسین مذکور از سوی دفتر اسناد رسمی  گذشته باشدآنها  کارشناسی یتحصیل

 نکاتی که بایستی در هر دو فرم رعایت گردد:

  نام ، محل و مشخصات دقیق پروژه ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.ذکر 

 به ترتیب نوشته شود )برای قبولی در  )مطابق با دستورالعمل آزمونی که در آن قبول شده اید( آزمونتا زمان  لیسانس از زمان فارغ التحصیلی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار حداقل سه سال سابقه کار

 اجرا( و هر صالحیت نظارت ، طراحی

 نام و مشخصات تحصیلی متقاضی 

 سمت ، شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی و مهر امضا کننده گواهی درج نام ، مشخصات ، 

  قبول شده باشد. رشته و صالحیتسابقه کار ارائه شده و موضوع فعالیت شرکت باید مرتبط با 

  نباشند. گرفتگیخوردگی یا الک  قلمفرم ها دارای هیچگونه 

 ( و تحویل آن به واحد آموزش پس از اخذ پروانهبازنمودن سهمیه اشخاص حقیقی، قسمت واحد عضویت،فرم ها،   nezamqom.ir موجود در سایت) "نمودن سهمیه باز"تکمیل فرم های  -4

 
 

 

  :( می باشد از سـوی سـازمـان پیامک(به صورت ) پـس از اطـالع رسـانی  صورت الکترونیکی از طربق سایت نماسان تحویل مدارک به  )تاکید می گرددتکمیل مدارک ذیل  -1

 جدید 3×4دو قطعه عکس  .1

، به نام اداره کل راه و شتاب شبکه کلیه بانک های عضو 365063182140120370001401203700واریز  شناسه 450100004076063101895869IRحساب شبا ریال به  000/60واریز مبلغ  .2

 اشتغال بکار.شهرسازی استان قم، بابت اخذ پروانه 

 pdfفرم شماره یک به صورت فایل  .)فرم های پیوست( 2و  1تکمیل فرم گواهی اشتغال بکار و تجربۀ عملی شامل فرم  .3

 pdfپشت و رو به صورت فایل  ارائه اصل پروانه اشتغال بکار قبلی .4

  pdfبه صورت فایل   کپی کارت ملی  )پشت و رو(  .5

مراجعه نمایند و پس از دریافت  "دارایی معرفی نامه مفاصاحساب"سازمان جهت دریافت  واحد عضویتبه  الیاتی آنها بیش از یکسال گذشته استاز دریافت آخرین مفاصا حساب ماعضایی  .6

 مراجعه فرمایند.عضویت مفاصاحساب از اداره دارایی به همراه مدارک فوق به واحد 

پشت و رو  )در صورت عدم گذراندن کارآموزی اجرا به واحد آموزش جهت ثبت نام در دوره مراجعه نمایید( (را را قبول شده اندجهت اعضایی که صالحیت اجارائه گواهینامه کارآموزی اجرا  ) .7

  pdfبه صورت فایل 

 و تایید در سایت نماسان   400/9832بخشنامه  و مطالعه نظام نامه رفتار حرفه ای  اخالقی  در مهندسی ساختمان .8

 الزامی می باشد. "عضو اصلی"عضویت در دفاتر مهندسی به عنوان  ،یدر صورت اخذ صالحیت طراح -2

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم 20آدرس : بلوارامین نبش کوچه 

 205 داخلی 36660001 اه و شهرسازیاداره کل ر             110و  108داخلی  32919284  واحد عضویت               108داخلی  32919284  عضویت واحد          : شماره های تماس

می باشند و صالحیت دیگر یا اجرا را قبول شده انداز قبل دارای پروانه مدارک الزم جهت اخذ پروانه اشتغال بکار برای افرادی که   

اشتغال بکار برای افرادی که برای اولین بار اقدام به اخذ پروانه می نمایند مدارک الزم جهت اخذ پروانه  
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 وزارت راه و شهرسازی –جمهوری اسالمی ایران 

 تشکل های حرفه ایدفتر سازمان های  مهندسی و 

 گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی

 )فرم ارائه سوابق کاری(

 

 .. دارای ما ر  حصیای ی ک رااردامی     .................. فرزما  ........................... .............................ی / خاام  ......................... گواهی می شود آقا

..... .. -..... .. -.... ..... -..... ........................... به شماره عضویت ...............................در رشته .... درترا  رارشناسی ارش    رارشناسی 

 سازمان ) دولتی یا وابسته باه دولات      شهرداری  با این وزارت .. ......../ .. ......../ .. ........حا حاریخ .. ......../ .. .......... / .......از حاریخ .

........... ........................ره دارای پروامه اشتغال باه راار )وقاوقی  شاماره ........     شررت ساختمامی یا مهن سی مشاور  اداره  مهاد 

حاسیساات   حاسیساات برقای    شهرسازی  معماری  حرافیک  مقشه برداری  می باش  و فعالیت آن در رشته : عمران 

 مکامیکی متمررز است. در اجرای پروژه یا پروژه های زیر )طبق ج ول  همکاری داشته ام .

 ردیف
 نام پروژه

 تعداد طبقه(/نام مالک/)نام پروژه

 ل اجرای پروژهمح

  )شهر/ محله/خیابان/کوچه(

 در پروژه نوع مسئولیت

 )نظارت/طراحی/اجرا(
 پایان تاریخ شروع تاریخ

مدت 

 اشتغال

1    /           / /           /  

2    /           / /           /  

3    /           / /           /  

4    /           / /           /  

5    /           / /           /  

6    /           / /           /  

7    /           / /           /  

8    /           / /           /  

9    /           / /           /  

10    /           / /           /  

 

 مهاد / ادارهامضای سرپرست واو  فنی موسسه / شررت / سازمان / 

 

 ............ در اجرای پروژه یا پروژه های فوق مورد حایی  می باش ...................................................................................مشاررت آقای / خام  ..........

 الزم قامومی بعمل آورد. و شهرسازی مجاز است در صورت شاه ه خالف واقع ک اق ام های راهو وزارت 

 امضا م یر و مهر موسسه / شررت / سازمان / مهاد / اداره
 

 

 

 استفاده نمایند. * 2شماره  متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی که فاقد سابقه کار در یکی از موسسات نامبرده در فوق می باشند از گواهی اشتغال به کار* 

1فرم   
 دولتی



 

 دسی و امور بین الملل وزارت مسکن و شهرسازیدفتر سازمان های مهن

 

 گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی

 )فرم ارائه سوابق کاری(

 

 اردامی . دارای ما ر  حصیای ی ک را   ....................................... فرزما  .......... .................................................گواهی می شود آقای / خاام  ... 

از حاریخ ..... .. -..... .. - ......... -..... ................... به شماره عضویت ........................در رشته ..... درترا  رارشناسی ارش   رارشناسی 

 ا پروژه های زیر )طبق ج ول  مشاررت داشته و :یدر اجرای پروژه ... ....../ ... ....../ ... ......حا حاریخ ... ....../ ... ......... / ......

 ردیف
 نام پروژه

 )نام پروژه/نام مالک/تعداد طبقه(

 محل اجرای پروژه

  )شهر/ محله/خیابان/کوچه(

 نوع مسئولیت در پروژه

 )نظارت/طراحی/اجرا(
 تاریخ پایان تاریخ شروع

مدت 

 اشتغال

1    /           / /           /  

2            /   / /           /  

3    /           / /           /  

4    /           / /           /  

5    /           / /           /  

6    /           / /           /  

7    /           / /           /  

8    /           / /           /  

9    /           /      /      /  

10    /           / /           /  

 

عضاو مااام   ... .......... -... .......... -... .......... و شاماره پرواماه ......  ................................... به شماره عضویت .........................................اینجامب ......

و شماره پرواماه  ...... ...................................به شماره عضویت .... ............................................... و اینجامب ...............مهن سی ساختمان استان ....

ره دارای بیش از ده سال سابقه رار در ورفاه مهن سای   .... ...................عضو ماام مهن سی ساختمان استان ... .......... -... .......... -... ..........

 ی  ک همکاری ایشان را در اجرای پروژه یا پروژه های فوق گواهی می ممائی .می باش

و شهرسازی مجاز است در صورت مشااه ه خاالف واقاع ک     راه این گواهی با یقین به صصت من رجات آن ک مورد حایی  می باش  و وزارت

 اق ام های الزم قامومی بعمل آورد.
 

 مام و مام خاموادگی :                                                                                    مام و مام خاموادگی :               

 مهر و امضاء                                                                                                           مهر و امضاء     

 

                          

2فرم   
 آزاد

ر اسناد رسمی محل تایید امضای گواهان ، از سوی دفت

: 

 



 

 ( مشخصات فردی )شخصی( 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس( _دین  _( مشخصات فردی )جنسیت  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مشخصات تحصیلی  3

 

 

 

 

 

 

 

 

نام به التین :                     نام :                                                                                   

                     

 

نام خانوادگی به التین :                   نام خانوادگی :                                                                      

                     
  

ملیت :                                   شماره شناسنامه :                     نام پدر :                             

تا ریخ تولد :                     محل صدور :                                                     محل تولد :               
      

 

 مونث مذکر           جنسیت :            

 مشمول در حین خدمت           معافیت           پایان خدمت           وضعیت نظام وظیفه :            

 ........................................................................................................................................................آدرس محل سکونت : .............

 ..............................................کد پستی : ....

 ........................................................................................................................................................آدرس محل کار : .............

 ..............................................کدپستی : ....

                 ..... .................................تلفن همراه : ....                 ..... ...........................تلفن منزل : ....

   ..... ......................سمت و شغل فعلی : ....                ..... ......................تلفن محل کار : ....

 خیر  بلی           آیا قبال از استان دیگری پروانه اشتغال بکار دریافت کرده اید :            

 ........... .............................شماره پروانه اشتغال : .                ..... ......................استان : ....نام 

               

 معادل کارشناسی معادل کاردانی            کاردانی            دیپلم             زیردیپلم            مدرک تحصیلی :  

                                       کارشناسی معادل کارشناسی ارشد             کارشناسی ارشد        معادل دکتری           دکتری 
 

 تاریخ شروع :                                                                تاریخ خاتمه : 

             

 

 ............................... شهر : ...............................  کشور : .........................................( .........1تحصیل : )دانشگاه های محل 

 ............................... شهر : ...........شور : ..........................  ک...................................( .........2)                                            

 ............................... شهر : ...............................  کشور : .........................................( .........3)                                            

 



نکاتی که در زمان تکمیل فرم های سابقه کار می بایست رعایت شود -راهنمای تکمیل فرم سابقه کار  

 رشته صالحیت حیت پذیرفته شده قابل قبول استاستفاده از عناوین ذیل در پروژه ها مطابق با صال 

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

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

 اجرا مجری/پیمانکار/مدیریت پیمان
 

 رشته صالحیت ز عناوین ذیل در پروژه ها مطابق با صالحیت پذیرفته شده قابل قبول استاستفاده ا

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

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

 اجرا مجری/پیمانکار/مدیریت پیمان

از تااریخ اخاذ   باش ک ره این زمان  سال برای هر ر ام می 3ت ارائه سابقه رار حجربی )ماارتک اجرا و طراوی یا مصاسبه  و اقل م  *
 قابل مصاسبه است. مدرک مهندسی )کارشناسی( تا تاریخ آزمون مورد نظر

 در صورتی قابل تمدیدال گذشته باشا   چهار س  و و ارثر بیش از دو سالاعتبار قبولی آزمون مهن سامی ره از حاریخ آزمون آمها  *

از تااریخ  ماورد ماار باا ارائاه مساتن ات       در زمینه متناسب با آزمونفعالیت ورفه ای خود را  عالوه بر مدت فوقره  خواهد بود
 .به اثبات برسامن  آزمون تا زمان مراجعه

چهار ساال گذشاته باشا       و و ارثر از دو سال بیشدر صورحی ره از حاریخ آزمون  عمران)محاسبات(اعتبار قبولی آزمون رشته  *

 شررت و گواهی قبولی ارائه مماین . آزمون مصاحبه حضوریره متقاضی در  در صورتی قابل تمدید خواهد بود

 و ارثر م ت ارائه سابقه رار حجربه عم ی )ماارت و یا اجرا  از یک پروژه بستگی به وج  عم یات ساختمامی آن پروژه دارد. *

 ماه است. 4الی  3و ارثر م ت ارائه سابقه رار حجربی )طراوی یا مصاسبه  از یک پروژه  *

 )از زمان فارغ التصیی ی راردامی حا زمان فارغ التصیی ی رارشناسی  جهت ارائه سابقه رار حجربه عم ی برای رشته کاردانی سنوات *

 قابل محاسبه نیست.عمران)مصاسبات  و معماری)طراوی  

 راردامی و رارشناسی )صالویت های ماارت و اجرا : در صورت هم رشته بودنمتقاضیان دارای م ر  رارشناسی ماپیوسته  برای *
ساال   2سال و و ارثر  1سال  5سنوات سوابق رار حجربه عم ی از حاریخ اخذ م ر  راردامی حا زمان اخذ م ر  مهن سی به ازای هر  -

 سال به حناسب در مار گرفته می شود. 5سوابق رمتر از به سنوات مهن سی اضافه خواه  ش  و 

هاای   شارکت ماماه و رزوماه از    فقط از طریق ارائه معرفی طراح یا محاسببه عنوان  1فرم شماره ارائه سابقه رار حجربه عم ی در  *
ر روزمامه رسامی و آگهای   به همراه ضمائ  آن شامل حیوبر برابر اصل ش ه صفصات اساسنامهک آگهی حاسیس من رج د مهندسی مشاور

 باش . حغییرات مشاور مذرور امکان پذیر می

و یا باا وجا  عم یاات سااختمامی      پروژه های دولتی یا نیمه دولتیدر  طراح و یا محاسبارائه سابقه رار حجربه عم ی به عنوان  *

ئه ضمائ  آن شامل حیوبر برابر اصال شا ه   و ارا 1فرم شماره در  از شرکت های مهندسی مشاورزیاد فقط از طریق ارائه معرفی مامه 
 باش . صفصات اساسنامهک آگهی حاسیس من رج در روزمامه رسمی و آگهی حغییرات مشاور مذرور امکان پذیر می

پاروژه هاای بازر     و یاا   نیماه دولتای  و یاا   پروژه های دولتای و یا پیمامکاار از   مجریارائه سابقه رار حجربه عم ی با عنوان  *
صورحی قابل قبول است ره متقاضی در زمان اجرای آن پروژه م یرعامل یا عضو هیات م یره آن شررت پیمامکاری باشا .   درساختمانی 

و ضمائ  آن شامل معرفی مامهک حیوبر برابر اصل شذه صفصات اساسانامهک آگهای حاسایس منا رج در روزماماه رسامی و        1فرم شماره )
 . آگهی حغییرات مشاور مذرور میز ارائه گردد

 
وابق كاری و انجام متقاضی محترم خواهشمند است قبل از تکمیل مدارک، راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمائید، مسئولیت صحت كلیه اطالعات ورودی و كنترل س

آزموون و تشوکیل پرونوده جهوت     بررسی های الزم در خصوص شرايط الزم جهت اخذ پروانه به عهده داوطلب میباشد، بديهی است در صورتی كه پس از قبولی در 
الزم جهوت   دريافت پروانه اشتغال بکار مغايرتی در اطالعات وارده در خصوص مشخصات فردی، كنترل سوابق كاری و امکان سنجی در خصوص دارا بوودن شورايط  

 هد شداخذ پروانه اشتغال مشاهده گردد، مسؤولیت آن صرفاً بر عهده متقاضی می باشد و مطابق مقررات برخورد خوا



 

 نکاتی که در زمان تکمیل فرم های سابقه کار می بایست رعایت شود -راهنمای تکمیل فرم سابقه کار

 رشته صالحیت استفاده از عناوین ذیل در پروژه ها مطابق با صالحیت پذیرفته شده قابل قبول است

 تاسیسات ارتنظ ناظر مکانیک/ ناظر تاسیسات مکانیکی ساختمان/ ناظر مقیم تاسیسات مکانیکی

 مکانیکی

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

 رشته صالحیت استفاده از عناوین ذیل در پروژه ها مطابق با صالحیت پذیرفته شده قابل قبول است

 تاسیسات نظارت اسیسات برقیناظر برق/ ناظر تاسیسات برقی ساختمان/ ناظر مقیم ت

 برقی

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

از تااریخ اخاذ مادرک    باش ک ره این زماان   سال برای هر ر ام می 3و اقل م ت ارائه سابقه رار حجربه عم ی )ماارت و طراوی   *
 قابل مصاسبه است. ریخ آزمون مورد نظرمهندسی )کارشناسی( تا تا

 در صورتی قابل تمدیدچهار سال گذشته باشا     و و ارثر بیش از دو سالاعتبار قبولی آزمون مهن سامی ره از حاریخ آزمون آمها  *

از تااریخ  ماورد ماار باا ارائاه مساتن ات       در زمینه متناسب با آزمونفعالیت ورفه ای خود را  عالوه بر مدت فوقره  خواهد بود
 .به اثبات برسامن  آزمون تا زمان مراجعه

در یاک  طراح تاسیسات مکانیکی و یا طراح تاسیسات برقای سااختمان   و ارثر م ت ارائه سابقه رار حجربه عم ی به عناوان   *
 ماه است. 4الی  3پروژه 

از یاک پاروژه   ر تاسیسات برقی ساختمان ناظر تاسیسات مکانیکی و یا ناظو ارثر م ت ارائه سابقه رار حجربه عم ی به عنوان  *

 آن پروژه دارد.حجم عملیات ساختمانی بستگی به 

 راردامی و رارشناسی )صالویت های ماارت و اجرا : در صورت هم رشته بودنبرای متقاضیان دارای م ر  رارشناسی ماپیوسته  *

ساال   2سال و و ارثر  1سال  5ذ م ر  مهن سی به ازای هر سنوات سوابق رار حجربه عم ی از حاریخ اخذ م ر  راردامی حا زمان اخ -

 سال به حناسب در مار گرفته می شود. 5به سنوات مهن سی اضافه خواه  ش  و سوابق رمتر از 

هاای مهندسای    شارکت ماماه و رزوماه از    فقط از طریق ارائه معرفی طراحبه عنوان  1فرم شماره ارائه سابقه رار حجربه عم ی در  *
ه همراه ضمائ  آن شامل حیوبر برابر اصل ش ه صفصات اساسنامهک آگهی حاسیس من رج در روزماماه رسامی و آگهای حغییارات     ب مشاور

 باش . مشاور مذرور امکان پذیر می

و یا باا وجا  عم یاات سااختمامی زیااد فقاط از        پروژه های دولتی یا نیمه دولتیدر  طراحارائه سابقه رار حجربه عم ی به عنوان  *

و ارائه ضمائ  آن شاامل حیاوبر برابار اصال شا ه صافصات        1فرم شماره در  از شرکت های مهندسی مشاوریق ارائه معرفی مامه طر
 باش . اساسنامهک آگهی حاسیس من رج در روزمامه رسمی و آگهی حغییرات مشاور مذرور امکان پذیر می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمای آزمون را به دقت مطالعه نمائید، مسئولیت صحت كلیه اطالعات ورودی و كنترل سوابق كاری و انجام متقاضی محترم خواهشمند است قبل از تکمیل مدارک، راه
ونوده جهوت   بررسی های الزم در خصوص شرايط الزم جهت اخذ پروانه به عهده داوطلب میباشد، بديهی است در صورتی كه پس از قبولی در آزموون و تشوکیل پر  

ايرتی در اطالعات وارده در خصوص مشخصات فردی، كنترل سوابق كاری و امکان سنجی در خصوص دارا بوودن شورايط الزم جهوت    دريافت پروانه اشتغال بکار مغ
 اخذ پروانه اشتغال مشاهده گردد، مسؤولیت آن صرفاً بر عهده متقاضی می باشد و مطابق مقررات برخورد خواهد شد



 

 تکمیل فرم های سابقه کار می بایست رعایت شودنکاتی که در زمان  -راهنمای تکمیل فرم سابقه کار

 رشته صالحیت استفاده از عناوین ذیل در پروژه ها مطابق با صالحیت پذیرفته شده قابل قبول است

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

 نقشه برداری
 طراحی

 

 رشته صالحیت یت پذیرفته شده قابل قبول استاستفاده از عناوین ذیل در پروژه ها مطابق با صالح

 شهرساز/ ناظر و طراح/ ناظر و طراح شهرساز
 نظارت

 شهرسازی
 طراحی

 

از تاریخ اخاذ مادرک مهندسای تاا     باش ک ره این زمان  سال می 3قل م ت ارائه سابقه رار حجربه عم ی )ماارت و طراوی  و ا *
 قابل مصاسبه است. تاریخ آزمون

 در صورتی قابل تمدیدچهار سال گذشته باشا     و و ارثر بیش از دو سالاعتبار قبولی آزمون مهن سامی ره از حاریخ آزمون آمها  *

از تااریخ  ماورد ماار باا ارائاه مساتن ات       در زمینه متناسب با آزمونفعالیت ورفه ای خود را  عالوه بر مدت فوقره  بود خواهد
 .به اثبات برسامن  آزمون تا زمان مراجعه

ار حوامن  مسبت باه ارائاه ساابقه را     در رشته های فوق ره متقاضیان مشمول اخذ صالویت ماارت و طراوی بیورت حواما هستن  می *

 در یک پروژه اق ام ممای . ناظر و طراححجربه عم ی با عنوان 

 آن پروژه دارد. حجم عملیات ساختمانیو ارثر م ت ارائه سابقه رار حجربه عم ی به عنوان ماظر و طراح از یک پروژه بستگی به  *

 شناسی )صالویت های ماارت و اجرا :راردامی و رار در صورت هم رشته بودنبرای متقاضیان دارای م ر  رارشناسی ماپیوسته  *

ساال   2سال و و ارثر  1سال  5سنوات سوابق رار حجربه عم ی از حاریخ اخذ م ر  راردامی حا زمان اخذ م ر  مهن سی به ازای هر  -
 سال به حناسب در مار گرفته می شود. 5به سنوات مهن سی اضافه خواه  ش  و سوابق رمتر از 

هاای مهندسای    شارکت ماماه و رزوماه از    فقط از طریق ارائه معرفی طراحبه عنوان  1فرم شماره عم ی در  ارائه سابقه رار حجربه *
به همراه ضمائ  آن شامل حیوبر برابر اصل ش ه صفصات اساسنامهک آگهی حاسیس من رج در روزماماه رسامی و آگهای حغییارات      مشاور

 باش . مشاور مذرور امکان پذیر می

و یا باا وجا  عم یاات سااختمامی زیااد فقاط از        پروژه های دولتی یا نیمه دولتیدر  طراحربه عم ی به عنوان ارائه سابقه رار حج *

و ارائه ضمائ  آن شاامل حیاوبر برابار اصال شا ه صافصات        1فرم شماره در  از شرکت های مهندسی مشاورطریق ارائه معرفی مامه 
 باش . حغییرات مشاور مذرور امکان پذیر میاساسنامهک آگهی حاسیس من رج در روزمامه رسمی و آگهی 

به همراه ضامائ  آن از طریاق    1فقط از طریق ارائه فرم شماره ارائه سابقه رار حجربه عم ی  شهرسازی و ترافیکدر رشته های * 
 شررت های مهن سین مشاور مرحبط با موضوع رشته متقاضی امکان پذیر می باش . 

 
 انجام و كاری سوابق كنترل و ورودی اطالعات كلیه صحت نمائید، مسئولیت مطالعه دقت به را آزمون راهنمای تکمیل مدارک، از قبل است خواهشمند محترم متقاضی

 جهت پرونده تشکیل و قبولی در آزمون از پس كه صورتی در است بديهی میباشد، داوطلب عهده به پروانه اخذ جهت الزم خصوص شرايط در الزم بررسی های

 جهت الزم شرايط بودن دارا خصوص در امکان سنجی و كاری سوابق كنترل فردی، خصوص مشخصات وارده در اطالعات در مغايرتی بکار اشتغال وانهپر دريافت

 .شد برخورد خواهد مقررات مطابق و متقاضی می باشد عهده بر صرفاً آن مسؤولیت گردد، مشاهده اشتغال اخذ پروانه

 

 رشته صالحیت استفاده از عناوین ذیل در پروژه ها مطابق با صالحیت پذیرفته شده قابل قبول است

 ناظر و طراح/ ناظر و طراح ترافیک
 نظارت

 ترافیک
 طراحی


