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عمران   ی سمهندسان عمران معموال به دنبال شرکت در آزمون نظام مهند
شرکت  اما .نحو استفاده کنند نیاز تخصص خود به بهتر بتوانند هستند تا

 دارد؟  ی ط یآزمون چگونه است و چه شرا نیدر ا

و با ما  دیمقاله را از دست نده   نیا نهیزم نیکسب اطالعات در ا یبرا
 .دیهمراه باش

 

 یسازمان نظام مهندس یمعرف 1#

و  ی دانش فن  ی فی ساختمان، با هدف ارتقاء سطح ک ی نظام مهندس سازمان
  ،یعمران، معمار  ی در هفت رشته مهندس  ی نظام مهندس نیقوان ی کل یاجرا

به صورت   1374در سال   کیو تراف یشهرساز  ،ینقشه بردار  ک،ی برق، مکان
 یرشته ها نی ا النیالتحص فارغ .و آغاز به کار کرد سیتاس ی رسم

و   سانسیخود، در مقاطع ل الت یتوانند پس از اتمام تحص ی م  ی دانشگاه 
 تیپرداخت نمودن حق عضو نی چن هم و ازیباالتر با ارائه مدارک مورد ن

 یالزم به ذکر است که برا البته .ندیسازمان درآ  نیا ت ی به عضو انه،یسال
گذراندن  ایبه داشتن سنوات و  یاز ین ی در سازمان نظام مهندس تیعضو

با توجه   دیبا ی گرفتن پروانه اشتغال به کار مهندس  یبرا اما ست؛یآزمون ن
  تیصالح دییاز تا  پس شرکت کرده و ی به مقررات در آزمون نظام مهندس

 .آن بهره مند گردند یای از مزا
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 یسازمان نظام مهندس 2#

ساخت و سازها، بر طبق   حیو صح   ی اصول یو اجرا ی بر طراح  نظارت 
  فیوظا  نی تر  ی و اصل نی از مهمتر ی ک یساختمان،  یمباحث مقررات مل

 لهیمراحل ساخت به وس ی تمام  دیبا  نی بنابرا .است ی سازمان نظام مهندس
انتخاب شده اند،   ی آزمون نظام مهندس قیسازمان که از طر نیکارشناسان ا

 .شود دیی تا

  ی م  ،ی روانه اشتغال به کار مهندسسازمان پس از اخذ پ نیا کارشناسان
آزمون،   نیا ی اصل انیمتول .کنند یهمکار  ی توانند با سازمان نظام مهندس

  ریساختمان که خود ز ی دفتر مقررات مل یبا همکار  ی سازمان نظام مهندس
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 نیا یبرگزار   تیمسئول .باشد، هستند ی م ینظر وزارتخانه راه و شهرساز 
 .بر عهده سازمان سنجش کشور است زیآزمون ن

 

 

 عمران  یآزمون نظام مهندس  یهدف از برگزار  3#

جذاب و   یایرشته عمران بتواند وارد دن لیفارغ التحص کی که  نیا یبرا
همان  ایاست در آزمون ورود به حرفه  الزم عمران شود، ی پردرآمد مهندس

از کسب حد نصاب  پس و دیعمران شرکت نما  ی آزمون نظام مهندس 
تواند    ی م نی پروانه اشتغال به کار شود و هم چن افتیموفق به در ،ی قبول

 .کند افتیدر زیخود را ن ی مهندس  ۳ هیپا

 یقو یا زهی است که بتواند انگ ن ی آزمون ا نی اهداف ا نی از مهم تر ی کی
ساختمان را که   ی تر مباحث مقررات مل یجد یقدر  مهندسان باشد تا یبرا
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  ی به آزمون هیشب یز یچ قایدق .ندیاست، مطالعه نما  ی آن الزام  یر یبه کارگ
گرفتن پروانه وکالت از کانون وکال  یرشته حقوق برا النیکه فارغ التحص

 .گذرانند ی م

 

 یآزمون نظام مهندس یکل  یها شی رشته و گرا 4#
 عمران

که در  ی مختلف  یاه شیرشته عمران در گرا النیدسته از فارغ تحص آن
اجرا،   تیکسب سه صالح یبرا شده است، نییمجاز تع  یهم ارز  سونیکم

 ی عمران با هم به رقابت م ی نظارت و محاسبات در آزمون نظام مهندس
 .پردازند

 :معادل و هم ارز با رشته عمران هستند ریز یها رشته .1
 راه و ساختمان وستهیارشد پ ی کارشناس .2
سازه،  -عمران، عمران  -عمران، عمران  وستهیپ ی کارشناس  ای  ی مهندس .3

 ساختمان، سازه، ساختمان، راه و ساختمان  -عمران 

دانش  ،ی )مهندس عمل یساختمان ساز  وستهیپ ی کارشناس  ای  ی مهندس
 یطوس  نی رالدیدانشگاه خواجه نص 1357آموختگان بعد از بهمن ماه 
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عمران   یشرکت در آزمون نظام مهندس طی شرا 5#
 (از یمورد ن یلی)مدارک تحص 

  داشتن د،یعمران باش ی که مجاز به شرکت در آزمون نظام مهندس نیا یبرا
 .است ی ( عمران الزام ی )کارشناس ی مدرک مهندس 

سال از مدرک  ۳پس از گذشت   طیشرا  نیکه واجد  نیا گریمهم د  نکته
سال پس از  ۱ تایارشد و نها یسال از مدرک کارشناس ۲ ای ی کارشناس

 البته .ندیآزمون شرکت نما نیتوانند در ا  ی خود م یمدرک دکترا  افتیدر
 خیسال از تار 5دارند، هر  وستهیناپ یکه مدرک کارشناس  ی آن دسته از کسان 

  ی محاسبه م شانی برا ی سال کارشناس کیشان، برابر با  ی مدرک کاردان 
 .شود ی با عنوان سابقه کار شناخته م ،یمدت زمان فاصله ا نیا .شود

توانند در    ی م زیگذرانند ن ی را م یکه دوره خدمت سرباز   یدسته از افراد آن
آزمون تا چهار   نیدر ا ی شرط که پس از قبول نیا با ند؛یآزمون شرکت نما

پروانه اشتغال به  افتیخود را جهت در ی اصل مدرک سال فرصت دارند که
 .دهند لیتحو ی کار به نظام مهندس

 

 آزمون یبرگزار  خی تار  6#

بر   میبرگزار شد، تصم ی دوره آزمون نظام مهندس نیکه اول ۷۶از سال  پس
 روند .آزمون دو بار در سال برگزار شود نی ا ی آت  یآن شد تا در دوره ها
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در دو   انهیاست که سال یبه گونه ا ر،یاخ یآزمون در سال ها نیا یبرگزار 
  ینهادها یاز سو ی ق یدق خیتار تاکنون .شود ی و اجرا برگزار م ی نوبت طراح 

با توجه به اخبار   اما نشده است؛ نیی آزمون تع نیا ی برگزار  یبرا یی اجرا
دارد هر کدام از آزمون ها را  میساختمان تصم ی مربوطه، دفتر مقررات مل

 .شش ماهه اول و دوم سال برگزار کند انیدر پا

شود  ی مهر( انجام م/ری)ت  یاز روز برگزار  شی نام آزمون اغلب دو ماه پ ثبت
دفتر  تیحدود دو تا سه ماه پس از آن توسط سا   زیآزمون ن جینتا و

 .شود ی منتشر م ی مقررات مل 

 1400سال  یآزمون نظام مهندس یبرگزار  خیتار  1-6#

  افتاد و قیکرونا به تعو یمار یب وعیامسال به علت ش ی نظام مهندس  آزمون
 .شود  ی مرداد برگزار م 15و   14، 13 یروزها در

 

عمران )اجرا،   یمنابع آزمون نظام مهندس 7#
 نظارت، محاسبات( 

 چیبا ه میعمران، ارتباط مستق ی آزمون نظام مهندس یو سرفصل ها  منابع 
ورود به  یآزمون مستقل برا کی  صرفا از دروس دانشگاه ندارند و کی

 .است ی نظارت یحرفه ا
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 منابع و مباحث آزمون عمران اجرا  1-7#

و پر مبحث   نیاز پرچالش تر  ی ک یشرکت کنندگان به  نیآزمون ماب نیا
 .معروف است  ی نظام مهندس یآزمون ها نی تر

 :قرارند نیآن ها از ا شی رای و نیآزمون و سال آخر نی ا منابع 

 ( ۱۳۸۴) – (یدوم )نظامات ادار  مبحث •
 (۱۳۹۵) – (قیسوم )حفاظت ساختمان ها در مقابل حر مبحث •
 (۱۳۹۶)) – ساختمان  ی چهارم )الزامات عموم مبحث •
 (۱۳۹۶) – (ی ساختمان  یپنجم )مصالح و فرآورده ها مبحث •
 (۱۳۹۸)) – وارد بر ساختمان یششم )بارها  مبحث •
 (۱۳۹۲) – (یساز  ی و پ  ی هفتم )پ مبحث •
 – (یی با مصالح بنا یساختمانها  یهشتم )طرح و اجرا مبحث •

(۱۳۹۲) 
 ( ۱۳۹۹) – بتن آرمه( یساختمان ها  ینهم )طرح و اجرا مبحث •
 (۱۳۹۲) – (یفوالد یساختمان ها  یدهم )طرح و اجرا مبحث •
 (۱۳۹۲) – ساختمان ها(  ی صنعت  ی)طرح و اجرا ازدهمی مبحث •
 (۱۳۹۲) – اجرا( نیو حفاظت کار در ح ی منی دوازدهم )ا مبحث •
 – ساختمان ها( ی برق سات یتأس ی)طرح و اجرا زدهمیس مبحث •

(۱۳۹۵) 
 (۱۳۹۶) – (یکیمکان سات یچهاردهم )تأس مبحث •
 (۱۳۹۶) – (ی بهداشت  سات یشانزدهم )تأس مبحث •
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 (۱۳۸۹) – (ی ع یگاز طب ی هفدهم )لوله کش مبحث •
 (۱۳۹۶) – صدا( میو تنظ یبند قیهجدهم )عا  مبحث •
 ( ۱۳۸۹) – (یدر مصرف انرژ  ی نوزدهم )صرفه جوئ مبحث •
 ( ۱۳۹۶)) - )عالئم و تابلوها ستمیب مبحث •
 ( ۱۳۹۵) – ( رعاملی)پدافند غ کمیو  ستیب مبحث •
 ( ۱۳۹۲) – از ساختمان ها( یو دوم )مراقبت و نگهدار  ستمیب مبحث •
( ۲۸۰۰ساختمان ها در برابر زلزله )استاندارد  ی نامه طراح  نیآئ •

 چهارم  شیرا یو
)بخش   یفوالد  یدر ساختمان ها ی جوش و اتصاالت جوش  یراهنما •

 (۱۳۹۰) – نظارت و اجرا( یها
 نگهبان یسازه ها ،ی ساز  ی پ ،یخاک، گودبردار  کیمکان •
 ساخت و ساز در مراحل مختلف  یی ها و مسائل اجرا روش •
مرتبط با انواع قراردادها و    ی و خصوص  ی عموم  طی و شرا قراردادها •

 ها مانیپ
 و کار   ات یو مال مهیمرتبط با صنعت ب نیقوان •
 و کنترل پروژه  یز یساخت و نظام برنامه ر تیر یمد •
 کار قانون •
و  یبا نحوه عملکرد، بهره بردار  یی و آشنا ی آالت ساختمان نیماش •

 یآالت ساختمان  نیماش ینگهدار 
مرتبط با ساخت و  ی و انتظام  ی و ضوابط حقوق  نیقوان مقررات، •

 سازها و امور قراردادها
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 یسازه ها ی سازه ها و طراح  لیمقاومت مصالح و تحل  ک،ی استات  •
 ( ی )در حد اطالعات دانشگاه ی و بتن  یفوالد

 کشور  یی و اجرا ی و مقررات مربوط به نظام فن ضوابط •

 منابع آزمون عمران نظارت 2-7#

بخش نظارت نسبت به بخش اجرا کمتر هستند و  آزمون  ی مطالعات منابع 
 :شوند ی م  ریشامل مباحث ز

  دوم مبحث •
  پنجم مبحث •
  ششم مبحث •
  هفتم مبحث •
  هشتم مبحث •
 نهم  مبحث •
  دهم مبحث •
  ازدهمی مبحث •
  دوازدهم مبحث •
 کمیو  ستیب مبحث •
  و دوم ستیب مبحث •
( ۲۸۰۰ساختمان ها در برابر زلزله )استاندارد  ی نامه طراح  نیآئ •

 چهارم  شیرا یو
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)بخش   یفوالد  یدر ساختمان ها ی جوش و اتصاالت جوش  یراهنما •
 ۱۳۹۰ -نظارت و اجرا( یها

 یسازه ها ی سازه ها و طراح لیمقاومت مصالح، تحل  ک،ی استات  •
  (ی )در حد اطالعات دانشگاه ی و بتن  یفوالد

 ان ساختم یی اجرا ات یو جزئ روشها •
 نگهبان ی، سازه ها  یساز  ی پ ،یخاک، گودبردار  کیمکان •
مرتبط با ساخت و  ی و انتظام  ی و ضوابط حقوق  نیقوان مقررات، •

  سازها
مرتبط با انواع قراردادها و    ی و خصوص  ی عموم  طی و شرا قراردادها •

 ها مانیپ

 منابع آزمون عمران محاسبات 3-7#

 ی از مباحث مقررات مل  یآزمون نسبتا تعداد کمتر  نیشرکت در ا یبرا
 :است ریکه شامل موارد ز دیریفرابگ دیساختمان را با

 ششم  مبحث •
  هفتم مبحث •
  هشتم مبحث •
  نهم مبحث •
  دهم مبحث •
( ۲۸۰۰ساختمان ها در برابر زلزله )استاندارد  ی نامه طراح  نیآئ •

  چهارم شیرا یو
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)در حد اطالعات  سازه ها لیمقاومت مصالح و تحل  ک،ی استات  •
 ( ی دانشگاه 

 نگهبان یو سازه ها یساز  ی پ – یگودبردار  -خاک کیمکان •

 

 ی قبول ط ی تعداد سواالت و شرا 8#

عمران در سه حوزه محاسبات،  یآزمون نظام مهندس  می که گفت همانطور
آزمون   ینحوه برگزار  ی ادامه به بررس در شود که ی نظارت و اجرا برگزار م

 .می پرداز ی سه حوزه م نیا یها

و در حوزه   قهی دق 150اجرا و نظارت  یآزمون در حوزه ها نیا زمان
  عدد است که 00 باشد و تعداد سوال هر بخش  ی م قهیدق 240محاسبات 

 .است گریمحاسبات به مراتب سخت تر از دو آزمون د آزمون

ر د %۶۰، 3 هی در پا %۵۰حداقل  د یاست که با نیداوطلبان ا ی قبول شرط
نکته هم   نیا البته .بدهند حیبه سواالت پاسخ صح 1 هیدر پا %۷۰ و  2 هیپا

جواب  3 هر است و ی نمره منف  یآزمون دارا  نیکه ا دیدر نظر داشته باش
 .پاسخ درست را حذف خواهد کرد 1نادرست، 

 (Open Book) به صورت کتاب و جزوه باز ی آزمون نظام مهندس یبرگزار 
  ی مجاز م  یحساب مهندس نیاستفاده از ماش  بیترت  نیا به .باشد ی م

 .ممنوع اعالم شده است لیباشد؛ اما همراه داشتن لپ تاپ، تبلت و موبا
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 عمران  یمراحل ثبت نام آزمون نظام مهندس  9#

معتبر  یسازمان سنجش و دانشگاه ها یبا همکار  ی نظام مهندس  آزمون
 :است ری ثبت نام به صورت ز مراحل شود و ی کشور برگزار م

  نهیاز هز ی آگاه  نیمطالعه دستورالعمل آزمون و هم چن یبرا اول •
 .دیمراجعه کن تی به سا ی نترنت یآزمون و پرداخت ا

سامانه ثبت نام وارد شده ثبت نام را انجام داده و از فرم ثبت نام   به •
 .دیکن هیته  نتیرپ
  زین ی نظام مهندس تی سا تی عضو یبرا دیتوان یم  لیصورت تما در •

 .دییاقدام نما
آزمون امکان  یی کارت شناسا نتیآزمون، پر یروز قبل از برگزار  چند •

 .خواهد بود ریپذ
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 در آزمون یبعد از قبول 10#

 خیسال از تار  ۴حداکثر تا  ،ینظام مهندس یدر آزمون ها تیاز موفق پس
الزم جهت اخذ پروانه مشغول به کار  طیشرا تا د یآزمون فرصت دار

 .دیرا فراهم کن ی مهندس

 اخذ پروانه  مدارک

شامل موارد  ی پروانه اشتغال به کار مهندس  افتیدر یبرا ازیمورد ن مدارک
 :باشد ی م  ریز

 خود  تیدرخواست عضو ثبت •
 در آزمون  ی قبول الیکارنامه و شماره سر نتیپر •
 یل یبرابر اصل شده از مدارک تحص ی کپ •
 یبرابر اصل شده از شناسنامه و کارت مل ی کپ •
 دیسف نهیبا زم 0*4 ی قطعه عکس رنگ ۲ •
 فرم مهر و امضا نمونه •


