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 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

 

 مقدمه:

ون نظام مهندسي و نامه اجرائي قانينيآ 02 و 06 ،09 ،99در اجراي مواد  وزارت راه وشهرسازي

هاي ورود به به برگزاري آزمون نسبت با همکاري سازمان سنجش آموزش كشور، كنترل ساختمان

، عمران (و اجرا طراحي ،نظارت)بخشهاي سي معماريرشته مهند پنجحرفه مهندسان در 

)طراحي و  يبرقتاسيسات، )طراحي و نظارت( يمکانيکتاسيسات(، و اجرا محاسبات ،بخشهاي)نظارت

 9911ماه  اسفند 02 و 91ي هاپروانه اشتغال بکار در تاريخ جهتدر پايه سه  بردارينقشهو نظارت( 

 نمايد.مي اقدام بطور هماهنگ و همزمان در سراسر كشور

 

 تعاريف:

 روند:كار ميهاي زير با معاني مربوطه بهبراي اختصار هر يك از عبارت« دفترچه راهنما»ن اي در

 آموزش كشورشركت خدمات آموزشي سازمان سنجش  «:شركت خدمات»

 و شهرسازي استان راهاداره كل «: اداره كل»

 ستانساختمان اسازمان نظام مهندسي  :«سازمان استان»

 9931قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه «: قانون»

 9911تا 9931ي اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از سال هانامهآيين«: نامهآيین»
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 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

 ، ورود به حرفه مهندسان هاینام آزمونراهنما و دستورالعمل ثبت

 01/00/0359و  05مورخ 

 

نام، راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمائید، خواهشمند است قبل از انجام ثبتداوطلب محترم 

ی الزم در خصوص هااطالعات ورودی و كنترل سوابق كاری و انجام بررسیمسئولیت صحت كلیه 

باشد، بديهی است در صورتی كه پس از قبولی در میاخذ پروانه به عهده داوطلب  شرايط الزم جهت

پرونده جهت دريافت پروانه اشتغال بكار مغايرتی در اطالعات وارده در خصوص  آزمون و تشكیل

اخذ  دارا بودن شرايط الزم جهت سنجی در خصوصكنترل سوابق كاری و امكان مشخصات فردی،

باشد و مطابق مقررات برخورد میپروانه اشتغال مشاهده گردد، مسؤولیت آن صرفاً بر عهده داوطلب 

 خواهد شد.

 

 

 نمای آزمون )ويژه داوطلبان(     راه
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 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

 مدرك تحصیلی -0

 

نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صرفاً مدارك مورد تأييد وزارت آئين 3ماده  مطابق با

 6مطابق ماده  همچنین باشند.علوم، تحقيقات و فناوري به منظور صدور پروانه اشتغال بکار مورد تأييد مي

 و برقیكانیكی، تأسیساتمعمران، تأسیساتمعماری،  هايقانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان رشته

 باشند. هاي اصلي ميجزء رشتهبرداری نقشه

ناپيوسته، كارشناسي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي  هامصوبات كميسيون هم ارزي رشتهبه  با توجه

هاي اصلي ارشد و دكتري فاقد مدرك كارشناسي در رشتههاي اصلي، كارشناسيفاوت از رشتهبا عناوين مت

جهت اطالع از امكان دريافت پروانه اشتغال بكار در رشته و صالحیت مورد و مواردي از اين قبيل 

 .مطمئن گردند نامقبل از ثبت نظر، از طريق اداره كل استان محل عضويت خود

 تذكر مهم: 

ه ، با توجزموننام آدر زمان ثبت نمايند دقت بايستگردد متقاضیان میتاكید میوسیله  به اين

 مطابق بابه كار مهندسی پروانه  اخذشرايط الزم را از حیث امكان به مدرك تحصیلی خود، 

آخرين ضوابط و مصوبات  ،قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین نامه اجرائی آن

بديهی است  .دارا باشند و دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره هارشته ارزیسیون همیكم

 برای را حقی هیچگونه آزمون در قبولی و نامثبت صرف موارد، اين قبیل رعايت عدم درصورت

لم يكن تلقی شده و هر گونه مسئولیت ناشی از ناقبولی ايشان ك و كرد نخواهد ايجاد داوطلبان

 نیز ساختمان ملّی مقررات دفترباشد، ضمن آنكه ت در آزمون میآن  بر عهده متقاضی شرك

 .بود نخواهد افراد اينگونه پاسخگوی

 ایسابقه كارحرفه -0

ورود به  اي جهت شركت در آزمونداقل سوابق كار حرفهح :مهندسان نحوه محاسبه سنوات الزم(0-9

به شرح جدول  و 0359اه م نداسف 01تا  در هر مقطع از تاريخ اخذ مدرك تحصیلی حرفه مهندسان

 .ین نامه اجرائی قانون(يآ 9)مطابق ماده باشد می( 0شماره )

نام و شركت در آزمون را د امکان ثبتناحراز ننماي 11 اسفند 02كه سنوات الزم را تا  انيمتقاضي توجه:

ر آزمون، قبولي نام و قبولي دد و در صورت نداشتن شرايط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبتنندار

 مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. آنهايکن تلقي شده و با لمكانآنان 

 

 



 02/90/9911و  91مورخ   هاي ورود به حرفه مهندسانآزمون نامدستورالعمل ثبت دفترچه

 

 

 5 

 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

 

 

 

 (0شمارة)جدول

و  به غیر از رشته عمران )محاسبات( مهندسان ورود به حرفهسنوات كارداني جهت آزمون 

از تاريخ اخذ مدرك كارداني تا زمان اخذ  با رشته آزمون، در صورت هم رشته بودن معماری)طراحی(،

داكثر دو سال به سنوات مهندسي اضافه خواهد شد. سال كامل يك سال و ح 1مدرك مهندسي بازاي هر

، سنوات كارداني قابل در صورت هم رشته نبودن .شود(سال به تناسب در نظر گرفته مي 1)سنوات كمتر از 

برداري قابل محاسبه باشد به عنوان مثال سنوات كارداني رشته نقشهمحاسبه براي آزمون مهندسي نمي

 . يستبرداري نارداني رشته عمران قابل محاسبه براي آزمون نقشهبراي آزمون عمران و سنوات ك

قابل نيز اي مهندسان رشته عمران)محاسبات( و معماري)طراحي( سنوات كارداني جهت آزمون حرفه

 .يستمحاسبه ن

مهندسي داراي مدرك كارداني، جهت اطمينان از  ورود به حرفهضروري است متقاضيان آزمون 

و شهرسازي استان محل عضويت  اداره كل راهكارداني و كارشناسي خود، از طريق  بودن مداركرشتههم

 نام از طريق استعالم كتبي اطمينان حاصل نمايند.خود قبل از ثبت

نام و شركت در آزمون را د امکان ثبتناحراز ننماي 11ماه  اسفند 02كه سنوات الزم را تا  انيمتقاضي توجه:

در آزمون، آنان نام و قبولي شرايط الزم و ورود اطالعات نادرست جهت ثبتد و در صورت نداشتن نندار

 مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. آنهايکن تلقي شده و با لمقبولي كان

 اعتبار قبولی آزمونها -3

ري باشد لذا ضرومي سال از تاريخ آزمون 4حداكثر به مدت ، مهندسي يهاآزموناعتبار قبولي در كليه 

شدگان در آزمون مذكور در مهلت تعيين شده نسبت به اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسي خود است قبول

 اقدام نمايند.

يکن لمباشند كان هنام فاقد شرايط الزم براي دريافت پروانقبولي آزمون كساني كه در زمان ثبت - تذكر

 گردد.تلقي مي

 اي حداقل براي آزمون ورود به حرفه مهندسان ) پايه سه(سنوات سوابق كار حرفه
 بعد از اخذ مدرك تحصيلي

 ايحداقل سوابق كار حرفه مقطع تحصيلي رديف

 سال 9 كارشناسي 9
 سال 0 ارشدسيكارشنا 0
 سال 9 دكترا 9
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 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

برگزار  و تشريحي به صورت تستي 9ها فقط در پايه رشتهبه حرفه مهندسان در كليه  هاي ورودآزمون

همچنين  .گيردابالغي صورت مي هايدستورالعملنامه اجرائي قانون و آئينگردد و ارتقاء پايه طبق مي

 باشد.باز مي ها به صورت جزوهكليه آزمون

 صالحیت  -4

جهت اخذ پروانه معماري و مران متقاضيان آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته مهندسي ع  -1-9

در به طور جداگانه بايست ميو اجرا ، طراحي محاسبات ،هاي نظارتاشتغال بکار مهندسي در صالحيت

 .مايندآزمون مربوط به آن صالحيت ثبت نام و شركت ن

ه جهت اخذ پروانهاي تاسيسات مکانيکي و برقي  متقاضيان آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته  -1-0

هر در آزمون مربوط به به طور جداگانه بايست طراحي مي و هاي نظارتاشتغال بکار مهندسي در صالحيت

 .مايندصالحيت ثبت نام و شركت ن يك از آن

،  پس از كسب قبولي در برداريمهندسي نقشه مهندسان در رشته زمون ورود به حرفهمتقاضيان آ -1-9

 نمايند.ميهاي طراحي و نظارت را دريافت پايه سه در صالحيتپروانه اشتغال بکار مهندسي آزمون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذكر مهم: بديهی است در هیچ يك از آزمونها، جبران كسری نمره و ارفاق وجود نخواهد داشت.
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 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

 تاريخ برگزاری و نحوه ثبت نام آزمون -9

 و 91کار در روزهاي پنجشنبه و جمعه به منظور اخذ پروانه اشتغال ب، ورود به حرفه مهندسانهاي آزمون

 گردد.ميبرگزار  0شماره ي هاو بطور همزمان در سراسر كشور به شرح جدول 11ماه سال  اسفند 02

 

 

 به حرفه مهندسان ورود هايآزمونجدول مربوط به 

 (0جدول شماره)

 

 :پذيردنام در آزمون به شرح زير صورت میثبت -9-0

 

 www.INBR.irبه آدرس  سامانه ثبت نام آزمونهانام از طريق به ثبتداوطلب الزم است نسبت 

اقدام و پس از تأييد راهنما و دستورالعمل آزمون و قبول شرايط آن، نسبت به پرداخت هزينه آزمون 

نام پرينت تهيه نمايد. فرم تاز فرم ثب ،اقدام نموده و پس از ورود به سامانه ثبت نام و انجام ثبت نام

 باشد.نام قابل پرينت مي، در مهلت ثبتمانههمين ساثبت نام از طريق 

 عنوان آزمون رديف
تاريخ 

 نامثبت

تاريخ تهیه پرينت كارت شناسايی 

 سايتآزمون از طريق وب
 خ برگزاری آزمونتاري

 )صبح((نظارتمعماری) 9

02/
01/

59  
ی 

ال
13/

00/
59

 

09/
00/

59 
ی

ال
01/

00/
59

 

05/
00/

59
 

 معماری )اجرا( )عصر( 0

 )صبح(عمران )نظارت( 9

 عمران )اجرا()عصر( 1

 )صبح(بردارینقشه 1

 (رعصتاسیسات مكانیكی)نظارت() 6

 (صرعتاسیسات برقی )نظارت() 3

/02 )صبح و عصر(معماری )طراحی( 2
01/

59  
ی 

ال
13/

00/
59

 

09/
00/

59 
ی

ال
01/

00/
59

 

01/
00/

59
 

 )صبح(عمران )محاسبات( 1

 )صبح()طراحی(یمكانیكتاسیسات  92

 )صبح()طراحی(یبرقتاسیسات  99

http://www.inbr.ir/
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 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

هاي عامل مورد نظر پرداخت هزينه آزمون به با بانك با توجه به هماهنگي بعمل آمده نکهاي توضيح

 پذيرد.نترنتي انجام مياي صورت

 باشد. مي اختياريعضويت در سازمان استان ي ورود به حرفه مهندسان هانام در آزمونجهت ثبت -1-0
 

نام، در درج شماره عضويت به هنگام ثبتبايست ميمتقاضيان درصورت عضويت در سازمان استان  -1-9

به شرح  كد استان، كد رشته، كد مرتبط و اصلي بودن رشته و شماره سريال مختص استانخود شامل 

كافي نمايند. در صورتي كه متقاضي حتي يکي از اجزاء شماره عضويت زير در فرم مربوطه دقت 

نام از نام درج نمايد ضروريست جهت اصالح آن در مدت زمان ثبتخود را به اشتباه در فرم ثبت

 طريق مراجعه به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اقدام نمايد.
 

 

 شماره عضويت نظام مهندسي:

 

 92-9-2-229016مثال: 

 

 

نام نيز دقت الزم را مبذول نمايند، در صورت الزم است متقاضيان در تکميل ساير موارد فرم ثبت -1-1

 بايست از طريق مراجعه به سازمان استان اقدام نمايند.نياز به تغييرات مي
 

نام بر در مدت ثبت 11ماه  شهريور، هاي ورود به حرفه مهندساناطالعات شركت كنندگان آزمون -1-1

گيرد تا در صورتي كه داوطلبان آن دوره، متقاضي آزمون آتي نيز باشند، ايت قرار ميسروي وب

آزمون مورد درخواست خود را انتخاب و مشخصات شماره عضويتبتوانند فقط با وارد كردن 

ن داوطلبان اي نموده و در آن ثبت نام نمايند و ديگر نيازي به وارد كردن كليه مشخصات توسط

نام اصالح نين در صورت نياز به اصالح اطالعات موجود، موارد را در فرم ثبتنخواهد بود. همچ

 نمايند. 
 

كارت پرينت و  دارشناسايي معتبر عکسكارت  از آنجا كه احراز هويت در جلسه آزمون، از طريق ارائه -1-6

 93/90/11الي 91/90/11از تاريخ  صورت خواهد گرفت، ضروري است داوطلبان آزمونشناسايي 

 سايت اقدام نمايند.شناسايي آزمون از طريق وببه تهيه پرينت كارت  نسبت
 

 

 

هاي ياد شده تنها يکي از مدارك الزم براي دريافت پروانه اشتغال به كار كه قبولي در آزمون از آنجا -9-1

قانون نظام مهندسي نام ضمن مطالعه دقيق باشد، كليه داوطلبان موظفند قبل از انجام ثبتمي

  -   - - 

يااصلي كدمرتبط كد رشته كد استان

 بودن رشته

شماره سريال 

 استان شخص در

 رقم 6 رقم 9 رقم 9 رقم 0



 02/90/9911و  91مورخ   هاي ورود به حرفه مهندسانآزمون نامدستورالعمل ثبت دفترچه

 

 

 9 

 رعايت مقررات مّلي ساختمان الزامي است

ختمان و آيين نامه هاي اجرايي آن و اصالحيه هاي بعدي خصوصاً اصالحيه مورخ وكنترل سا

دستورالعمل و مهندسي ساختمان همچنين  اخالقي در ايرفتار حرفهو نظام نامه  21/90/11

و ساير شرايط   هاارزي رشتهسيون هميو كسب اطالع از آخرين مصوبات كمراهنماي ثبت نام 

نام اقدام استان( نسبت به انجام ثبت)از طريق ادارات كل غال به كارالزم جهت اخذ پروانه اشت

نام و قبولی در ثبت در صورت عدم رعايت موارد يادشده، صرفنمايند. بديهي است 

دفتر مقررات ملّی ساختمان  و جاد نخواهد كرداي آزمون هیچگونه حقی را برای داوطلبان

 نیز پاسخگويی اين گونه افراد نخواهد بود.

 
)عکس تمام رخ( را اسکن نموده و  6×1يا  9×1بايست قبل از ثبت نام يك قطعه عکس داوطلبان مي -9-8

پيکسل را ذخيره نمايد.  022×922پيکسل و حداقل  922×122( و اندازه حداكثر jpgبافرمت)

 تصوير داوطلب بايد واضح و مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه اثر باشد.

 

هاي صدور پروانه اشتغال ي رسيدگي به تخلفات داوطلبان آزمونناد دستورالعمل نحوهبه است تذكر مهم: 

دستورالعمل مذكور براي  كار مهندسي، كارداني و تجربي چنانچه مصاديق تقلب و تخلف مطابق مفادبه 

ال وابط ضمن ابطض جلسه ثبت تخلف تنظيم گردد، برابرمحرز شود و يا توسط عوامل اجرائي صورت داوطلبي

 .منظور خواهد شد ) بسته به مورد(هاي آتي از يك تا ده سالنتيجه آزمون مورد نظر، محروميت از آزمون

و فني معلوم گردد كه نمرات اكتسابي و  ميهاي علهمچنين چنانچه پس از برگزاري آزمون با بررسي

به و يکسان است، با طور غيرمتعارف مشا هاي داوطلبان هم رشته و در يك حوزه امتحاني بهپاسخنامه

تعيين  .ن داوطلبان مصاحبه شفاهي به عمل خواهد آمداي تأييد دفتر امور مقررات ملّي ساختمان از

ررات ملّي قن داوطلبان بر اساس نتايج حاصل از مصاحبه مذكور بر عهده دفتر امر ماي ي آزمونيوضعيت نها

  باشد.ساختمان مي
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 های استانم ويژه سازمانلعمل اجرايی ثبت نادستورا

های نظام مهندسی استان بايد با توجه به دستورالعمل زير نسبت به انجام امور و سازمان

 داوطلبان اقدام نمايند: رسانی بهاطالع

 باشد:خالصه مراحل اجرايي و زمانبندي آزمون به شرح جدول زير مي -0
 

 موضوع تاريخ اجرا رديف

 نام آزمونشروع ثبت 06/92/11 شنبهپنج  9

 نام آزمونپايان ثبت 29/99/11 شنبهيك  0

 سايتارائه كارت شناسايي آزمون بر روي وب 91/90/11 شنبهيك  9

 پايان زمان اخذ كارت شناسايي آزمون 93/90/11 شنبهسه  1

 92/90/11 شنبهچهار 1

هماهنگي موارد اصالحي استان با شركت خدمات 
توسط  آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور

)براي رفع نقص احتمالي در خصوص استانهاي سازمان
 مواردي كه امکان پذير است(

6 
پنج شنبه 

 و جمعه
 برگزاري آزمون 02/90/11و 91

 (0جدول شماره )

 

با توجه به محدوديت زمان ثبت نام، الزم است كليه اطالعات در اسرع وقت به نحو جامع به اطالع متقاضيان  -0

 ر رسانده شود.شركت در آزمون مذكو

 

نترنت دسترسي ندارند در محل سازمان اي در صورت امکان، شرايط الزم جهت ثبت نام متقاضياني كه به شبکه -9

 استان )حسب مورد( فراهم گردد.

 
مهندسي به  درج شماره عضويت در فرم ثبت نام الکترونيکي، الزم است شماره عضويت نظام امکانبا توجه به  -1

استان، كد رشته، كد مرتبط يا اصلي بودن رشته و شماره سريال مختص استان( در طور كامل ) شامل كد 

 سازمان درج گردد.كارت عضويت اعضاء 

 
نام بر روي وب در مدت ثبت 11 شهريور ، مورخهاي ورود به حرفه مهندسانكنندگان آزموناطالعات شركت -1

ند فقط با وارد ضي آزمون آتي نيز باشند، بتوانگيرد تا در صورتي كه داوطلبان آن دوره، متقاسايت قرار مي
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آزمون مورد درخواست خود را انتخاب نموده و در آن ثبت نام نمايند و ديگر نيازي به  كردن شماره عضويت،

ن داوطلبان نخواهد بود. همچنين در صورت نياز به اصالح اطالعات اي وارد كردن كليه مشخصات توسط

 نام اصالح نمايند. موجود، موارد را در فرم ثبت

سايت استانها از طريق وب توسط سازمانرساني به داوطلبان جهت انجام اطالعشدگان آزمون ناماطالعات ثبت -6

با وارد كردن كد  www.inbr.irسايت. بدين ترتيب كه سازمان هر استان از طريق وبقابل روئيت خواهد بود

 .شدگان استان خود دسترسي خواهد داشتناماطالعات ثبت به  آنالين كاربر و كلمه عبور مربوطه به صورت

 

 

 انتشار نتايج و نحوه بررسی اعتراضات:

 آموزش خدمات شركتروف داشته تا آزمونها با همکاري صوزارت راه و شهرسازي تمام تالش خود را م

رفه مهندسي هاي معتبر كشور و افراد حقيقي و حقوقي با تجربه و شاغل در حهسازمان سنجش و دانشگا

ساختمان و آشنا به  مقررات ملي ساختمان با استانداردهاي مورد نياز برگزار شود. در اين زمينه توجه به 

 نکات زير ضروري است:

رشته متشکل  هاي تخصصي هرهاي ورود به حرفه در كميتههاي آزمونالف( سئواالت كليه رشته

هاي معتبر و مطرح كشور و با مشاركت اي و از دانشگاهترين اساتيد علمي و حرفهترين و برجستهخبرهاز

هاي الزم بر گردد و چندين بار كنترلطراحي و تدوين مي، هاي نظام مهندسيهاي تخصصي سازمانگروه

 شود.روي آنها انجام مي

فرصت اظهارنظر  ،لبينطسازي و احترام به حقوق داوآزمونها و به جهت شفاف ب( پس از برگزاري

اند نظرات خويش گردد و خوشبختانه در اين چند ساله  همگان توانستهكليه سئواالت فراهم مي درخصوص

است كه همه  اين حوزهابراز نمايند و اين از افتخارات  احتماليرا درخصوص كيفيت سئواالت و ايرادات 

. پس از صورت پذيردگذاشته است تا ارزيابي آن با دقت بيشتري بعموم رض عكارهاي خود را در م

هاي تخصصي هر يتهمهنوز نتايج منتشر نشده، ك با وجوديکهآوري نظرات مربوط به كيفيت سئواالت و جمع

اين مرحله  كنند. درهاي الزم را معمول و اعالم نظر ميرشته با دقت درخصوص اظهارنظرهاي واصله بررسي

داشته باشند كردن سواالت اي گزينه اي و يا چندچنانچه اين كميته نظراتي درخصوص حذف و يا دو گزينه

جهت اعمال در پاسخنامه ابالغ  داوطلبين و بدون ارجاع به كميته تجديد نظر مستقيماًبه جهت مساعدت با 

كميته  ،مورد ايراد واقع هستند كنندگاناز طرف شركتلکن چنانچه درخصوص سئواالتي كه  .شودمي

هاي تجديدنظر و نهايي هر رادات و اعتراضات واصله به كميتهتخصصي ايرادات واصله را نپذيرفته باشد، اي

ير يها نهايي و غيرقابل تغبررسي شود. بديهي است راي اين كميته شود تا در آنجا مجدداًاله ميحرشته ا

 ها ابالغ خواهد شد.جهت اعمال در پاسخنامه بوده و عيناً
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اي و علمي كشور و مشهور در رشته مربوطه حرفهترين اساتيد هاي تجديدنظر نيز مركب از برجستهكميته

 راء آنان غيرقابل اعتراض مجدد توسط داوطلبين خواهد بود.آهستند و 

ان سنجش آموزش كشور نسبت به مسازشركت خدمات آموزش ن و با توجه به كليد تهيه شده، آج( پس از 

در اين مرحله نيز داوطلبان حق  .تانتشار نتايج اقدام الزم را معمول خواهد داشها و پاسخنامه تصحيح

تراض كنند. اين اعتراضات همگي ها و موارد مشابه اعدارند به نحوه تصحيح پاسخنامه و يا شمارش پاسخ

 هاي داوطلبان اعمال خواهد شد.روي پاسخنامهرنتايج آن بدر صورت هر گونه تغيير، شود و رسيدگي مي

هاي ها و يا راهاي ممکن است سليقههاي حرفهزمونآكه در همه  د( داوطلبان عزيز بايد توجه داشته باشند

شود هاي ورود به حرفه كه توسط وزارت راه و شهرسازي اخذ ميحل مسئله گوناگون باشد. اما در آزمون

هاي حل ها و قوانين موجود باالدستي است و نظرات و روشنامهي ساختمان و آيينمالك اصلي مقررات ملّ

 نخواهد بود. استنادمورد  در ساير كتب اساتيد خارجي و يا داخلي لزوماً سي تاليف و چاپ شدهمسائل مهند

 

 

 ساختمان و كنترل دفتر مقررات ملّی

 

 

 

 


