
 آزمون در سایت های  کارنامه درجپس از اعالم قبولی ها و

 

 ولی پروانه نداردبه حرفه را قبول شده اند  استعالم مدرک کسانیکه آزمون ورود  -1

 .به سازمان تحویل میدهند جهت استعالم  مدارک تحصیلی خود را کپی  .1

فقط هستند پیوسته باید استعالم شود و  اگر کارشناسی کارشناسی و کاردانی  الزاماًهستند ناپیوسته چنانچه کارشناس  .2

 .)الزم نیست این کپی برابر اصل باشد( استعالم میشودکارشناسی 

را استعالم مدرک  را جهت ارشد ،  چنانچه به واسطه این مدرک صالحیتی را قبول شده اندارشد در خصوص مدرک  .3

 .د استعالم نمیشود و نباید در پروانه مهندسان چاپ شود ارائه دهند در غیر اینصورت ارش

 

 هستند و صالحیت جدید قبول شده اند : پروانه دارکسانیکه استعالم مدرک  -2

چون استعالم مدارک قبال برای صدور پروانه انجام   ( وپروانه را از این استان دریافت کرده اند) کسانیکه پروانه دار هستند .1

 ندارد مدرکشده دیگر نیاز به استعالم  

در صورت قبولی در آزمون  داردپروانه   دارد و در یکی از این دو رشته تحصیلی دو مدرک تحصیلی لیسانس چنانچه کسی .2

 فرمائید .به سازمان تحویل استعالم  را جهت  مدرک آن   دوم  ، تحصیلی مدرک با

ی با قبولی در آزمون  رک تحصیلی ایشان انجام نشدهاچون استعالم مد صادر شدهاز استان دیگری پروانه کسی  برای  چنانچه .3

مهندسان محترم پایه یک رشته های تاسیسات مدارک تحصیلی را به سازمان ارائه دهند ،  مدرک استعالم جهتباید  جدید

 تما به این نکته دقت فرمایند .که در آزمون اجرا قبول شده اند ح

کسانیکه با مدرک ارشد یا دکتری صالحیت جدیدی قبول میشوند بایستی مدرک تحصیلی ارشد یا دکتری خود را به  .4

 سازمان تحویل دهند تا استعالم انجام شود

 

 

جهت تحویل مدارک تحصیلی به واحد امور مهندسان سازمان مراجعه  و یا به سازمان پست نمائید .در صورت پست کردن 

 الزاماً  روی کپی مدرک تحصیلی بنویسید ویژه استعالم مدرک 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان – 5و  3بین سعیدی  -آدرس میدان اول مدرس
 

 

 

 



 

 

 : قبول شده اند  1411مرداد  آزمونکه  مهندسانی -1

 با توجه به رشته آزمونه قبولی های ژاموزشی سازمان و ثبت نام در دوره وی -مراجعه به سامانه رفاهی .1

                   kj.ir-https://refahi.nezam                                                                                   :  ثبت نامسایت  .2

 

 : قبول شده اندمعماری و عمران در رشته مهندسانیکه آزمون اجرا  -2

 HSE  (4دوره  1ساعته ( +  76دوره ) 6را بگذرانند ، ساعت(   44دوره ) 7مهندسان  متقاضی صالحیت اجرا بایستی  .1

 ساعته(

گذرانده اند چنانچه این گواهینامه را دارید  و دارای اعتبار است را از طریق اداره کار   hseبعضی از مهندسان دوره  .2

ته گواهینامه دارای سال گذش پنج )یعنی در زمانیکه برای صدور پروانه اقدام میکنید از تاریخ صدورگواهینامه کمتر از 

دوره  7)جمعا  hseدوره و هم دوره  6را ثبت نام نمایید و در غیر اینصورت  هم ساعته ( 76دوره )6فقط اعتبار است  ( 

 . را ( ثبت نام نمائید

 ماه ( 3الی 1گذراندن کاراموزی عملی کاراموزی به مدت ) .3

 پس از اتمام دوره های آموزشی ، کاراموزی انجام خواهد شد . .4

       kj.ir-https://refahi.nezam                    :سایت ثبت نام دوره های ویژه قبولی اجرای عمران و معمار  .5

 تقویم آموزشی دوره ها در سایت سازمان درج میباشد . .6

 

و آزمون  ارزیابی، طرح و اجرای بهسازیآزمون  27، مکانیکی و ماده  مهندسانی که آزمون اجرای تاسیسات برقی  -3

 قبول شده اند: را  طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان

 

از  ، دوره های مربوطه و ... در خصوص این دسته از مهندسان محترم  به محض ابالغ دستور العمل ها نحوه اخذ پروانه

 . خواهد شدطریق سایت سازمان اطالع رسانی 

 



 

 

های نظام مهندسی کشور این است که وزرات راه و شهرسازی لیست ها قبولی قطعی را به سازمان   شرط اول تشکیل پرونده .1

ست ها مشخص این لی ارسال زمان دقیق  است لیکن ممهور به مهر برجسته وزارت راه و شهرسازی این لیست ها ارسال کند .

اطالع رسانی سایت لیکن به محض اینکه لیست ها به سازمان های نظام مهندسی سراسر کشور ارسال میگردد از طریق نیست 

 انجام خواهد شد

، درخواست عضویت الکترونیکی خود را در سایت انجام میدهند و عضویت و صدور عضو سازمان نیستند مهندسانیکه  .2

 میپذیرد . انجامهمزمان پروانه ایشان 

و کسی که پروانه دارد صدور کسی که پروانه ندارد مدارک  مدارک مطابق چک لیست مندرج در سایت باید تکمیل شود .3

 را بایستی تکمیل نمایدصدور صالحیت جدید و صالحیت دیگری قبول شده است مدارک 

 به معرفی نامه  ، مهندس به سازمان مراجعه میکند و برای ایشان پس از تکمیل مدارک و بررسی توسط امور مهندسان سازمان .4

 نوشته میشود . استعالم کانون کاردان هاو در صورتیکه کارشناسی ناپیوسته باشید  دارایی 

  انجام میشود ابطال حق تمبر  در دارایی  

  استعالم پروانه کاردانی انجام میپذیرد. در سازمان نظام کاردانی 

احل مدارک پرونده به همراه مفاصا حساب دارایی و نامه استعالم از مهندس گرفته میشود پرونده جهت صدور پس از این مر

 تشکیل داده خواهد شد ،پروندهپروانه

 کلیک کنید اینجاجهت دریافت چک لیست مدارک صدور ، تمدید ، ارتقا 


