
شرایط ثبت نام آزمون نظام مهندسی مشخص شده است. در این آزمون داوطلبان می توانند با انواع مدرک های تحصیلی 

و اطالع از راهنمای ثبت نام آزمون نظام مهندسی شرکت نمایند. به صورت کلی افراد شرکت کننده در آزمون نظام  

شامل، داوطلبان دارای مدرک دیپلم فنی یا غیرفنی، معماران تجربی و یا  مهندسی به سه گروه تقسیم می شوند. این افراد 

افراد دارای مدرک کارشناسی و باالتر هستند. گروه اول می توانند در آزمون معماران تجربی، گروه دوم در آزمون 

 .کاردان های تجربی و گروه سوم می توانند در آزمون ورود به حرفه مهندسان شرکت نمایند

بت نام نیز برای هر سه گروه یکسان می باشد که در ادامه جزییات آن را بیشتر بررسی خواهیم کرد. شرایط ثبت  زمان ث

 .نام برای تمام گروه ها متفاوت است که این مورد را نیز به تفصیل در ادامه بررسی خواهیم کرد 

نیاز است که در این آزمون امتیاز الزم  اگر فارغ التحصیل در رشته های عمران، برق و یا دیگر رشته های فنی هستید

را کسب نمایید. زیرا برای ادامه مسیر تحصیل و همچنین شروع به فعالیت در حوزه های مهندسی، داشتن مدرک آزمون  

 .نظام مهندسی اجباری است. در ادامه همراه ما باشید تا تمامی جزییات مربوط به این آزمون را بیشتر بررسی کنیم

  

  

و اطالع از زمان شرکت در آزمون نظام مهندسی ، ثبت نام آزمون نظام مهندسی  امجهت انج

 کلید سواالت نظام مهندسیمنابع معتبر در تمامی رشته ها و همچنین انجام ثبت نام و دریافت 

 ، از سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید بودجه بندی سواالت آزمون نظام مهندسی ،

 شب 1صبح الی   8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کدتماس  9099072952

  

  

 1400زمان ثبت نام آزمون نظام مهندسی ورود به حرفه مهندسان 

این آزمون دوبار در سال ثبت نام داشته و معموالً در هر نیمسال یک بار انجام می شود. افرادی که موفق به ثبت نام در 

 .نیمسال اول نمی شوند، می توانند در نیمسال دوم ثبت نام خود را انجام دهند

اینکه شرایط خاصی وجود داشته  عموماً خیلی کم پیش می آید که زمان ثبت نام آزمون نظام مهندسی تغییر کند مگر 

 .باشد. به طور مثال در سال گذشته در خرداد ماه انجام شد اما به صورت عادی در اردیبهشت ماه بوده است

عالوه بر ثبت نام در نیمسال می توانید در نیمسال دوم نیز ثبت نام خود را انجام دهید. زمان ثبت نام نیمسال دوم نیز  

 .در دی ماه انجام می شودمعموالً ثابت است و 

 .در جدول زیر می توانید به صورت دقیق زمان بندی آزمون های نظام مهندسی را برای سال جاری مالحظه کنید

  

  

 1400زمان بندی آزمون نظام مهندسی نیمسال اول 

 تاریخ برگزاری تاریخ ثبت نام عنوان آزمون
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معماری اجرا )صبح(، عمران اجرا )صبح(، تاسیسات  

مکانیکی نظارت )صبح(، تاسیسات برقی نظارت  

)صبح(، تاسیسات مکانیکی اجرا )صبح(، تاسیسات  

 برقی اجرا )صبح( 

 1400اردیبهشت ماه  29 99اسفند ماه  25الی   17

معماری نظارت )صبح(، عمران نظارت )صبح(،  

نقشه برداری )صبح(، شهرسازی )صبح(، ترافیک  

 )صبح( 

 1400اردیبهشت ماه  30 99اسفند ماه  25الی   17

معماری طراحی )صبح و عصر(، عمرا محاسبات  

)صبح(، تاسیسات مکانیکی طراحی )صبح(، تاسیسات  

برقی طراحی )صبح(، طرح و اجرای گود، پی و  

سازه نگهبان )صبح(، ارزیابی، طرح و اجرای  

 بهسازی )صبح( 

 1400اردیبهشت ماه  31 99اسفند ماه  25الی   17

  

  

صرفا به صورت   Inbr.ir صرفا از طریق سامانهزمون نظام مهندسی ثبت نام آ 

 الکترونیکی در دو نوبت انجام می گیرد 

  

  

 مهلت ثبت نام آزمون نظام مهندسی 

در خصوص راهنمای ثبت نام آزمون نظام مهندسی توصیه ما به شما این است که حتماً در مهلت های زمانی تعیین شده  

د، اما اگر به هر دلیلی موفق به انجام این کار نشدید نیز می توانید در مهلت های تعیین شده  ثبت نام خود را انجام دهی

برای تمدید ثبت نام این کار را انجام دهید. عموماً مهلت های تعیین شده برای تمدید زمان ثبت نام در اسفند ماه می باشد؛  

راجعه کرده و یا با کارشناسان ما در تماس باشید تا آخرین اما باز هم برای اطالعات دقیق تر باید به سامانه مربوطه م

 .اخبار مربوط به ثبت نام آزمون نظام مهندسی را در اختیار شما قرار دهند

  

  



 

  

  

 راهنمای ثبت نام آزمون نظام مهندسی 

 با مراجعه به سایتدر ابتدا نیاز است زمان ثبت نام در آزمون نظام مهندسی را بدانید و در زمان های تعیین شده 

inbr.ir ابتدا دفترچه ثبت نام نظام مهندسی را دانلود کرده و پس از مطالعه مفاد آن برای ثبت نام اقدام کنید. 

پس از اطالع از شرایط و مفاد ثبت نام می توانید هزینه را واریز کرده و شروع به ارسال مدارک و اطالعات خود 

 .نیز مورد نیاز است در چهار 3نمایید. برای مدارک عکس 

 :به صورت کلی مراحل ثبت نام شامل موارد زیر می شود

 inbr.ir ورود به سامانه .1
 انتخاب کردن گزینه آزمون های ورود به حرفه از منوی سمت راست  .2
 انتخاب کردن گزینه ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان  .3
 انتخاب کردن گزینه خرید کارت از منوی سمت راست  .4
 ردن نوع آزمون و کلیک بر روی گزینه ادامه انتخاب ک .5
 درج اطالعات مورد نیاز و انتخاب درگاه پرداخت  .6
 دریافت شماره پیگیری پرداخت و انتخاب گزینه ادامه روند پرداخت  .7
 درج اطالعات بانکی .8
 بازگشت و طی کردن ادامه مراحل ثبت نام  .9

 وارد کردن شماره ملی و شماره سلایر .10
 نام تکمیل کردن اطالعات ثبت  .11
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 راهنمای ثبت نام تصویری آزمون نظام مهندسی 

 همانطور که در موارد فوق اشاره کردیم، ابتدا باید به سامانه مربوطه مراجعه کنید که در

 .واقع شده است inbr.ir نشانی

 .سپس باید روی “سامانه آزمون های ورود به حرفه” در سمت چپ سایت کلیک کنید

 .لینک مربوط به ثبت نام را انتخاب کنید که براساس تاریخ عنوان خورده استبرای مرحله اول باید 

 .در مرحله دوم باید از سمت راست سایت گزینه خرید را انتخاب کرده و سپس هزینه را پرداخت کنید

 .در مرحله سوم نیاز است، روی تیک سریال آزمون مورد نظر را زده و سپس گزینه ادامه و تایید را کلیک کنید

در مرحله چهارم باید،نام و نام خانوادگی، شماره تلفن ثابت و همراه، پست الکترونیک و نوع درگاه را وارد کرده 

 .مشخص کنید

 .در مرحله پنجم نوعی شماره پیگیری پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد

 .یددر این مرحله نیز باید اطالعات کارت خود را وارد کنید و دکمه پرداخت را بزن

 .پس از پرداخت دوباره به ادامه مراحل ثبت نام بازگشته و روی عبارت تایید و ادامه کلیک کنید

  

  

 نکات نهایی در مراحل ثبت نام آزمون نظام مهندسی

 .اگر به هر دلیلی نیاز به ویرایش اطالعات داشتید، باید به سازمان نظام مهندسی مراجعه کنید

 .ای گرفته می شودبرای هر رشته آزمون جداگانه 

افرادی که در سال گذشته یک بار نام نویسی کرده اند، دوباره نیازی نیست اطالعات خود را وارد کنند زیرا مشخصات  

 .آن ها روی سایت قرار گرفته و با وارد کردن شماره عضویت الزم است فقط آزمون خود را تعیین کنند

 .هزیستی نیز داشته باشندافرادی که معلولیت دارند باید حتماً پرونده ب

  

  



 

  

  

 شرایط ثبت نام آزمون نظام مهندسی 

برای ثبت نام آزمون نظام مهندسی شرایط مختلفی تعیین شده که مهم ترین آن مربوط به آخرین مدرک داوطلبان خواهد  

سال سابقه   3اسی با به طور مثال افراد دارای مدرک کارشن   شد. یعنی شرایط براساس مدارک داوطلبان تعیین می شود.

سال سابقه کاری می توانند در آزمون نظام  1سال سابقه کار و افراد مقطع دکتری با  2کاری، افراد مقطع ارشد با 

مهندسی ثبت نام کنند. گروه بعدی که ممکن است برای ثبت نام در آزمون نظام مهندسی ثبت نام کنند، افرادی با مدرک 

سال( و همچنین مدرک   5ید مدرک فنی مورد تایید وزارت علوم با سنوات کار حرفه مرتبط )کاردانی هستند. این افراد با

 .سال( را ارائه دهند 6فنی مورد تایید سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی با سنوات کار حرفه مرتبط )

و برای آزمون صالحیت حرفه افرادی که مدرک آکادمیک ندارند نیز می توانند برای ثبت نام در این آزمون اقدام کرده 

 .اقدام نمایند 1400ای معماران تجربی 

سال و در صورتی که   5سوابق کاری حرفه ای برای این آزمون نیز در صورتی که با مدرک کاردانی اقدام کرده باشید،  

 .سال است 6به صورت تجربی ثبت نام کرده باشید، 

غیر از رشته عمران محاسبات و معماری طراحی( از تاریخ اخذ   برای مواردی که رشته با رشته آزمون یکسان است)به

مدرک کاردانی تا زمان اخذ مدرک مهندسی به ازای هر پنج سال کامل، یک سال و حداکثر دو سال به سنوات مهندسی 

 .اضافه خواهد شد

ون نظام مهندسی در صورت هم رشته نبودن رشته تحصیلی با رشته آزمون، سنوات کاردانی قابل محاسبه برای آزم

 .نیست

 .داشتن سنوات اجباری است و افرادی که آن را ندارند، نمی توانند ثبت نام کنند
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 .برای آقایان نیز داشتن کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت اجباری است

 :شرایط سنی و سابقه کار معماران تجربی شامل موارد زیر می شود

 معافیت از خدمت ارائه کارت پایان خدمت یا کارت  •
 عضو نبودن سازمان های استان •
دارا بودن سابقه تجربی الزم و شرایط سنی قابل قبول برای دارندگان دیپلم فنی ساختمان که به صورت شرایط تصویب   •

 : شده زیر
 .ساله باشند  36سال سابقه کار تجربی و حداقل  18متقاضیان پروانه پایه یک باید دارای حداقل   •
 .ساله باشند 30سال سابقه کار تجربی و   12نه پایه دو باید دارای حداقل متقاضیان پروا •
 .ساله باشند 25سال سابقه کار تجربی و حداقل    7متقاضیان پروانه پایه سه باید دارای حداقل   •

 :شرایط سنی و سابقه کار برای سایر موارد

 .ساله باشند 37و حداقل  سال سابقه کار تجربی 19متقاضیان پروانه پایه یک باید دارای حداقل 

 .ساله باشند 31سال سابقه کار تجربی و حداقل  13متقاضیان پروانه پایه دو باید دارای حداقل 

 .ساله باشند 26سال سابقه کار تجربی و حداقل  8متقاضیان پروانه پایه سه باید دارای حداقل 

  

  

 شرایط عمومی برای ثبت نام آزمون نظام مهندسی 

 .برای آقایان مربوط به ارائه کارت معافیت و کارت پایان خدمت می شود مهم ترین شرط

افرادی که دارای بیماری های مختلف شنوایی، بینایی و یا دارای معلولیت جسمانی هستند، الزم است مدارک مورد نیاز  

 .را ارائه دهند

 .ه صورت تشریحی خواهد بودآزمون ورودی برای تمام رشته ها به صورت تستی به غیر از رشته معماری که ب

 .تمامی آزمون ها به صورت کتاب باز است

درصد و برای پایه   50درصد کل خواهد بود. برای معماران تجربی پایه سوم،  50حد نصاب آزمون ورودی به اندازه 

 .درصد است 60درصد و برای پایه یک  55دو 

سال   3حرفه مهندسان، معماران تجربی و کاردان های فنی میزان تاریخ اعتبار برای صالحیت قبولی در ورود به 

 .خواهد بود

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام آزمون نظام مهندسی 

 :اولین شرط اختصاصی رشته های مورد قبول برای ثبت نام آزمون نظام مهندسی است که شامل موارد زیر می شود

 رشته معماری  •
 رشته عمران  •
 رشته نقشه برداری  •



 شهرسازی رشته راه و  •
 رشته تاسیسات برقی  •
 رشته تاسیسات مکانیکی •
 رشته ترافیک  •

 :مدارک تحصیلی مورد نیاز نیز شامل موارد زیر می شود

برای مهندسی، لیسانس برای معماران تجربی، دیپلم و برای کاردان های فنی مدرک کاردانی مورد تائید وزارت علوم و 

 .یا سایر موسسات دولتی قابل قبول است

  

  

 ات نهایی در خصوص شرایط ثبت نام آزمون نظام مهندسی نک

عضویت در سازمان استان ها برای انجام ثبت نام در آزمون ورودی به حرفه مهندسی و کاردان های فنی ساختمان   •
 .اختیاری می باشد و الزامی در این رابطه قرار داده نشده است

ثبت نام وارد نمایید، الزم است در زمان تعیین شده ،   در صورتی که اطالعات خود را به صورت اشتباه به هنگام •
 .جهت اصالح آن در زمان تعیین شده سازمان نظام مهندسی استان خود مراجعه نمایید

چنانچه در فرم مربوط به ثبت نام، اطالعات خود را تکمیل ننموده اید و به صورت ناقص بارگذاری کرده اید، می   •
 .ام استان و اقدام به موقع، جهت حل مشکالت پیش آمده اقدام نماییدتوانید با مراجعه به سازمان نظ

انجام ثبت نام برای فارغ التحصیالن رشته معماری با توجه به صالحیت های در نظر گرفته شده امکان پذیر است. لذا   •
رینت مربوط به هر  بار در آزمون، الزم است دوبار برای انجام ثبت نام اقدام نمایید و پ  2در صورت تمایل به شرکت  

 .یک از ثبت نام ها را به صورت مجزا تهیه نمایید
انجام ثبت نام برای رشته عمران با توجه به صالحیت های محاسبات به صورت مجزا صورت می پذیرد. بنابراین  •

بت نام  چنانچه داوطلبان مایل به شرکت در هر سه صالحیت محاسبات، نظارت و اجرا باشند، باید سه بار در آزمون ث 
 .نمایند و جداگانه فرم های مربوط به ثبت نام را تکمیل نمایند

داوطلبان ورود به حرفه مهندسان در رشته تاسیسات مکانیکی و برقی ، جهت اخذ پروانه اشتغال به نظام مهندسی در   •
 .یندرابطه با صالجیت های نظارت و طراحی الزم است به صورت جداگانه در آزمون های مربوطه شرکت نما

تمامی اطالعات مربوط به شرکت کنندگان آزمون ورود به حرفه مهندسان سال های گذشته، در زمان تعیین شده برای   •
ثبت نام آزمون نظام مهندسی بر روی سامانه قرار خواهد گرفت. لذا برای انجام ثبت نام، نیازی به وارد نمودن مجدد  

 .مچنین مشخصات آزمون را وارد نماینداطالعات نخواهد بود. کافی است شماره عضویت و ه
چنانچه داوطلبان قبل از انجام ثبت نام، به صورت دقیق اطالعات و شرایط مورد نظر را مطالعه ننموده باشند، تمام  •

مسئولیت اشتباهات رخ داده شده متوجه شخص داوطلب خواهد بود و دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان پاسخگوی  
 .داین مورد نخواهد بو

  

  

 مدارک الزم برای ثبت نام آزمون مهندسی 

 به صورت تمام رخ و واضح و با فرمت 4*6و یا    4* 3برای انجام ثبت نام آزمون نظام مهندسی یک قطعه عکس   •
(jpg)   پیکسل مودر نیاز می باشد  200*300و با حجم حداقل. 

 .خطوط و مخدوشی باشدتصویر داوطلب نباید فاقد اثر مهر، منگنه و یا هر گونه خط و  •
داوطلبان پسر که مشمول خدمت سربازی می باشند، نباید فاقد کارت پایان خدمت و یا معافیت باشند. بنابراین باید  •

 .تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص نمایند
شهرسازی استان  داوطبلبانی که کم بینا، کم شنوا و یا دارای معلولیت جسمی حرکتی می باشند، باید به ادارات کل راه و   •

 .ها مراجعه نمایند و مدارک خود را ارائه نمایند



o   وضعیت داوطلبان مذکور، از سازمان بهزیستی استعالم خواهد شد و در صورت تائید سازمان، الزم است
 .مدارک خود را در بهزیستی مربوط به محل استان خود تکمیل نمایند

  

  

 ظام مهندسی سابقه کاری مورد نیاز برای ثبت نام آزمون ن

ما در شرایط ثبت نام به صورت خالصه سعی کردیم، سوابق مورد نیاز را بررسی کنیم. در جدول زیر می توانید به  

 .صورت کامل این شرایط و سوابق کاری را مالحظه کنید

  

  

 سابقه کار معماران تجربی

  مدرک حداقل شرط سنی الزم   سابقه تجربی الزم پروانه اشتغال 

 دیپلم فنی سال  36  سال  18 1پایه 

 دیپلم فنی سال  30  سال  12 2پایه 

 دیپلم فنی سال  25  سال 7 3پایه 

 سایر موارد  سال  37 سال  19 1پایه 

 سایر موارد  سال  31  سال  13 2پایه 

 سایر موارد  سال  26 سال  8 3پایه 

  

  

 .موارد زیر می شودسوابق حرفه ای تعیین شده برای مهندسان با مدارک مختلف شامل 

  

  

 سابقه کار حرفه ای مهندسان

 سابقه الزم  مدرک تحصیلی



 سال  3 کارشناسی

 سال  2 کارشناسی ارشد 

 سال  1 دکتری

  

  

 .سوابق حرفه ای تعیین شده برای کاردان های فنی با مدارک مختلف شامل موارد زیر می شود

  

  

 سابقه کار حرفه ای کاردان های فنی 

 سابقه الزم  تحصیلیمدرک 

 سال  5         مدرک کاردانی مورد تایید وزارت علوم

 سال  6      مدرک کاردانی مورد تایید سایر وزارت خانه ها

  

  

 معرفی مواد آزمون آزمون نظام مهندسی 

رشته سواالت جداگانه همانطور که در راهنمای ثبت نام آزمون نظام مهندسی اشاره کرده بودیم، در این آزمون بری هر 

ای طراحی خواهد شد و به همین دلیل مواد هر رشته با رشته دیگر متفاوت است. در ادامه همراه ما باشید این موارد را 

 .بررسی کنیم

  

  

 مواد آزمون رشته عمران 

 سازی ( مبحث هفتم ) پی و پی  مبحث ششم ) بارهای وارد بر ساختمان (

 آرمه ( های بتنمبحث نهم ) طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی(اجرای ساختمانمبحث هشتم ) طرح و 

 ها در برابر زلزله نامه طراحی ساختمان آئین های فوالدی ( مبحث دهم ) طرح و اجرای ساختمان



ها )در حد اطالعات  استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه 

 * دانشگاهی(
 * پی سازی و سازه های نگهبان – گودبرداری  -مكانیك خاك

  

  

 .در ادامه مواد آزمون رشته عمران نظارت را معرفی خواهیم کرد

  

  

 رشته عمران )نظارت( 

های اجرائی  نامهقانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین

 آن
 آرمه ( های بتنمبحث نهم ) طرح و اجرای ساختمان

 های فوالدی ( مبحث دهم ) طرح و اجرای ساختمان نظامات اداری( مبحث دوم ) 

 مبحث یازدهم )طرح و اجرای صنعتی ساختمان(  -های ساختمانی(مبحث پنجم )مصالح و فرآورده 

 مبحث دوازدهم )ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا(  مبحث ششم ) بارهای وارد بر ساختمان (

 -ست و یکم )پدافند غیرعامل(مبحث بی  سازی( مبحث هفتم )پی و پی 

 ها(مبحث بیست و دوم )مراقبت و نگهداری از ساختمان های با مصالح بنایی(مبحث هشتم )طرح و اجرای ساختمان

 های فوالدی راهنمای جوش و اتصاالت جوشی در ساختمان ها در برابر زلزله نامه طراحی ساختمان آئین

های  ا و طراحی سازه هاستاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه 

 * فوالدی و بتنی )در حد اطالعات دانشگاهی(
 *مکانیک خاک، گودبرداری، پی سازی ، سازه های نگهبان

   *روشها و جزئیات اجرایی ساختمان

  

  

 .در ادامه مواد آزمون رشته عمران )اجرا( را معرفی خواهیم کرد

  

  

 رشته عمران )اجرا( 

 مبحث بیستم )عالئم و تابلوها(  اداری( مبحث دوم ) نظامات 



 جوئی در مصرف انرژی ( مبحث نوزدهم )صرفه  مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 

 بندی و تنظیم صدا( مبحث هجدهم ) عایق  مبحث چهارم ) الزامات عمومی ساختمان(

 حفاظت كار در حین اجرا( مبحث دوازدهم )ایمنی و   های ساختمانی( مبحث پنجم )مصالح و فرآورده 

 مبحث هفدهم )لوله کشی گاز طبیعی(  مبحث ششم ) بارهای وارد بر ساختمان (

 مبحث شانزدهم )تأسیسات بهداشتی( سازی ( مبحث هفتم ) پی و پی 

 مبحث چهاردهم )تأسیسات مکانیکی(  مبحث هشتم )طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی(

 مبحث سیزدهم )طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها(  آرمه ( های بتنساختمان مبحث نهم ) طرح و اجرای 

 مبحث یازدهم )طرح و اجرای صنعتی ساختمانها( های فوالدی ( مبحث دهم ) طرح و اجرای ساختمان

 ها(مبحث بیستم و دوم )مراقبت و نگهداری از ساختمان مبحث بیست و یکم )پدافند غیرعامل( 

 راهنمای جوش و اتصاالت جوشی در ساختمانهای فوالدی  ها در برابر زلزله نامه طراحی ساختمان آئین

 *قوانین مرتبط با صنعت بیمه و مالیات و کار *های نگهبانمکانیک خاک، گودبرداری، پی سازی، سازه 

 *ریزی و كنترل پروژهه مدیریت ساخت و نظام برنام *ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلفروش 

   ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور 

  

  

 .مواد آزمون رشته عمران )ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی( شامل موارد زیر می شود

  

  

 رشته عمران )ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی( 

 سازی( پی مبحث هفتم )پی و  مبحث ششم )بارهای وارد بر ساختمان(

 های با مصالح بنایی(مبحث هشتم )طرح و اجرای ساختمان آرمه( های بتنمبحث نهم )طرح و اجرای ساختمان

 ها در برابر زلزله نامه طراحی ساختمان آئین های فوالدی( مبحث دهم )طرح و اجرای ساختمان

ها، مكانیك خاك،  استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه 

 های نگهبان سازی و سازه گودبرداری، پی 
 ها استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه 

 های فوالدی( مبحث دهم )طرح و اجرای ساختمان رشته عمران )طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان(

 آرمه( های بتنمبحث نهم )طرح و اجرای ساختمان سازی( مبحث هفتم )پی و پی 

 های با مصالح بنایی(مبحث هشتم )طرح و اجرای ساختمان د بر ساختمان(مبحث ششم )بارهای وار



  

  

 .مواد آزمون رشته تاسیسات مکانیکی شامل موارد زیر می شود

  

  

 رشته تاسیسات مكانیكی )طراحی( 

 ها در مقابل حریق( مبحث سوم )حفاظت ساختمان مبحث دوم )نظامات اداری( 

 مبحث دوازدهم )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا(  )آسانسورها و پلکان برقی( مبحث پانزدهم 

 کشی گاز طبیعی(مبحث هفدهم )لوله  مبحث شانزدهم )تاسیسات بهداشتی(

 مبحث چهاردهم )تاسیسات مکانیکی(  جویی در مصرف انرژی( مبحث نوزدهم )صرفه 

 ها(ودوم )مراقبت و نگهداری از ساختمانبیست مبحث  یکم )پدافند غیرعامل(و مبحث بیست 

  

  

برای اطالع از مواد آزمون رشته تاسیسات مكانیكی )نظارت(، رشته تاسیسات مكانیكی )اجرا(، رشته تاسیسات برقی 

 .)طراحی( و سایر رشته ها می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 .محاسبات نیز به شرح زیر است منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران ، گرایش

  

  

 سال انتشار  مباحث

 به همراه غلط نامه  (1392) مبحث ششم ) بارهای وارد بر ساختمان (

 (1392) سازی ( مبحث هفتم ) پی و پی 

 (1392) های با مصالح بنایی(مبحث هشتم ) طرح و اجرای ساختمان

ویرایش    -آرمه ( بتنهای مبحث نهم ) طرح و اجرای ساختمان

 چهارم، چاپ دوم به بعد 
 نامه مربوطه به همراه غلط  (1392)

 نامه مربوطه  به همراه غلط  (1392) های فوالدی ( مبحث دهم ) طرح و اجرای ساختمان

 (1392) مبحث یازدهم ) طرح و اجرای صنعتی ساختمان ( 



- 2800استاندارد  ها در برابر زلزله ) نامه طراحی ساختمان آئین

) 
 ویرایش چهارم 

 (در حد اطالعات عمومی و دانشگاهی) هااصول و مبانی تحلیل سازه 

   گودبرداری و سازه های نگهبان  -مكانیك خاك

  

  

، از زمان فارغ التحصیلی و اخذ  ثبت نام آزمون نظام مهندسیمبنای محاسبه سوابق کاری جهت 

 گرددمدرک برای کلیه داوطلبان منظور می

  

  

 

  

  

 مهم ترین منابع آزمون نظام مهندسی 

 مهم ترین کتاب های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/08/راهنمای-ثبت-نام-آزمون-نظام-مهندسی.jpg


 ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه ۱۲۸نشریه  •
 حرارت مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیاالت و انتقال   •
 اطالعات عمومی تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی •
 .: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است۱تذکر  •
 .: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعالم شده مالک عمل است۲تذکر  •
های راهنمای مباحث،   قررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتابدر صورت تناقض بین مباحث م :۳تذکر  •

 .مباحث مقررات ملّی ساختمان مالک عمل است

  

  

 میزان هزینه ثبت نام آزمون نظام مهندسی 

  همانطور که در شرایط ثبت نام اشاره کرده بودیم، میزان هزینه ثبت نام آزمون نظام مهندسی نیز موردی است که باید

در مراحل ثبت نامی بدان توجه شود. این هزینه هر سال با سال گذشته متفاوت بوده و می تواند تغییراتی را داشته باشد. 

 .اما هزینه های ثبت نام آزمون نظام مهندسی در نیمسال اول و دوم مشابه هم هستند و تفاوت آن چنانی ندارند

هزار تومان و صالحیت های ارزیابی،  110,000ته ها به میزان تمامی رش 1400هزینه ثبت نام آزمون نظام مهندسی 

 .هزار تومان بوده است 200طرح و اجرای بهسازی و طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان به میزان 

طبق جدول زیر است؛ اما باز هم برای کسب اطالعات دقیق تر توصیه می کنیم با   1401هزینه ثبت نام در سال 

 .ر تماس باشیدکارشناسان ما د

  

  

 1401هزینه ثبت نام آزمون نظام مهندسی 

رشته های آزمون نظام  

 مهندسی
 هزینه ثبت نام

 هزار تومان 230 معماری طراحی 

عمران )نظارت، محاسبات،  

 اجرا( 

 هزار تومان 120

تاسیسات مکانیکی )نظارت،  

 طراحی( 

تاسیسات برقی )نظارت،  

 طراحی( 

 نقشه برداری 

 معماری )نظارت، اجرا( 



 شهرسازی 

 ترافیک

  

  

 رشته های مورد نیاز برای ثبت نام آزمون نظام مهندسی 

 .در این قسمت همراه ما باشید تا رشته های مورد نیاز برای ثبت نام آزمون نظام مهندسی را بیشتر بررسی کنیم

عمران، شهرسازی، ترافیک، مکانیک و نقشه رشته های آزمون نظام مهندسی، شامل رشته های معماری، برق، 

برداری است؛ اما با مدارک مرتبط هم می توان در این آزمون شرکت کرد. در ادامه این رشته های مرتبط را بیشتر  

 .بررسی خواهیم کرد

  

  

 رشته های مرتبط با عمران

 عمران آب، مهندسی عمران  مهندسی عمران

 ساختمان سازی، مهندسی عمران  روستاییعمران   –مهندسی عمران 

 عملی، مهندسی عمران راه سازی  –مهندسی عمران 

 دبیری فنی، مهندسی عمران  خط و ابنیه  –مهندسی عمران 

 ساختمان، مهندسی عمران عمران  – معادل لیسانس مهندسی عمران 

 کاربردی، مهندسی عمران  تکنولوژی عمران 

  

  

 .نیز به شرح زیر استرشته های مرتبط با برق 

  

  

 رشته های مرتبط با برق 

 مخابرات  – مهندسی برق  معادل کارشناسی برق )قدرت( 



 مهندسی کنترل و ابزار دقیق  دبیری فنی برق )قدرت( 

   مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق 

  

  

 .رشته های مرتبط با معماری نیز به شرح زیر است

  

  

 معماریرشته های مرتبط با 

 معماری سنتی دبیری فنی معماری 

 مهندسی معماری 
مرمت و احیای بناهای  

 تاریخی

  

  

 .رشته های مرتبط با شهرسازی نیز به شرح زیر خواهد بود

  

  

 رشته های مرتبط با شهرسازی

 طراحی شهری   –شهرسازی  محوطه سازی و طراحی فضای سبز  –شهرسازی 

 زیست  ریزی محیط یا محیط  کارشناس ارشد برنامه  شهرسازی  –مهندسی محیط 

  

  

 .رشته های مرتبط با نقشه برداری به شرح زیر خواهد بود

  

  



 رشته های مرتبط با نقشه برداری

 دبیری فنی مکانیک )حرارت و سیاالت(  (معادل کارشناسی تاسیسات مکانیکی )حرارت و سیاالت

 زیست  ریزی محیط یا محیط  کارشناس ارشد برنامه  جامدات( کارشناسی مهندسی مکانیک )طراحی و 

  

  

 .رشته های مرتبط با ترافیک نیز شامل، راه و ترابری، معادل کارشناسی مهندسی ترافیک می شوند

  

  

 نمونه سواالت آزمون نظام مهندسی 

ی طراحی می شود. اگر قبل از همانطور که می دانید برای قبولی در آزمون نظام مهندسی در هر رشته سواالت متفاوت

آزمون با این سواالت آشنایی داشته باشید، می توانید امتیاز بیشتری گرفته و درصد شانس قبولی خود را افزایش دهید. به  

 .دلیل اهمیت این موضوع ما در ادامه قصد داریم چند مورد از نمونه سواالت آزمون نظام مهندسی را قرار دهیم

 .سواالت برق نظارت کلیک کنیدبرای دانلود نمونه 

 .کنیدکلیک برای دانلود نمونه سواالت برق اجرا 

 .کنید کلیکبرای دانلود نمونه سواالت مکانیک طراحی 

 .کنید کلیکبرای دانلود نمونه سواالت مکانیک نظارت 

 .کنید کلیکبرای دانلود نمونه سواالت مکانیک اجرا 

 .کنید کلیکبرای دانلود نمونه سواالت عمران اجرا 

 .کنید کلیکبرای دانلود نمونه سواالت عمران نظارت 

 .کنید کلیکه سواالت عمران محاسبات برای دانلود نمون

 .کنید کلیکبرای دانلود نمونه سواالت معماری نظارت 

 .کنید کلیکبرای دانلود نمونه سواالت معماری اجرا 

 .کنید کلیکبرای دانلود نمونه سواالت نقشه برداری 

  

  

 دفترچه ثبت نام آزمون نظام مهندسی 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/mohandes-bargh-ejra.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/mohandes-mechanic-tarahi.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/mohandes-mechanic-nezarat.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/mohandes-mechanic-ejra.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/mohandes-omran-ejra.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/mohandes-omran-nezarat.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/mohandes-omran-mohasebat.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/mohandes-memari-nezarat.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/mohandes-memari-ejra.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/naghshebardari.pdf


قبل از ثبت نام در آزمون نظام مهندسی باید دفترچه این آزمون را دانلود کرده و قسمت های مختلف آن را به دقت مورد 

وابط ثبت نام و موارد دیگر درج  مطالعه قرار دهید. در این دفترچه تمامی اطالعاتی که نیاز دارید از جمله، شرایط و ض

 .شده است

بهتر است قبل از ثبت نام تمامی قسمت های آن را مورد مطالعه قرار دهید تا مشکل خاصی برای شما پیش نیاید. مفاد  

دفترچه شامل،نحوه ثبت نام آزمون، تاریخ برگزاری آزمون، بخش های مختلف آزمون و نحوه برگزاری آن ها، مراحل  

 .ون در سایت، هزینه ثبت نام و چگونگی پرداخت آن، سابقه کار و مدرک تحصیلی مورد نیاز استثبت نام آزم

  

  

 زمان اعالم نتایج ثبت نام آزمون نظام مهندسی 

ها تائید گردیده است. همچنین با مطالعه دقیق منابع آزمون  اند و مدارک آنمهندسان محترمی که در آزمون شرکت نموده

توانند  می اعالم نتایج آزمون نظام مهندسیاند در آزمون عملکرد مناسبی را داشته باشند، در زمان نستهنظام مهندسی، توا

 .باشدماه پس از برگزاری آزمون می  4یا  3ها معموالً منتظر اعالم نتایج باشند. زمان اعالم نتایج برای کلیه رشته

پذیرد، اعالم نتایج نیز به صورت های گذشته و مشابه با مراحل ثبت نام که به صورت اینترنتی صورت میهمانند سال

اوطلبان عزیز از مراجعه به دفاتر نظام مهندسی جهت اخذ نتایج اکیداً خودداری باشد. لذا دالکترونیک قابل مشاهده می

 .نمایند

کلیه مهندسان عزیز می توانند جهت راهنمایی در رابطه با مشاهده نتایج و همچنین چگونگی پذیرش در این آزمون با 

ند. متقاضیان توجه داشته باشند که مشاورین ایران تحصیل که شمار های آن در زیر درج گردیده است تماس حاصل نمای

با توجه به مشکالتی که در سال های اخیر برای داوطلبان در رابطه با اشتباهاتی که در ثبت نام صورت پذیرفته است و  

جهت جلوگیری از این اشتباهات، به سامانه ایران تحصیل در زمان ثبت نام نظام مهندسی مراجعه نمایند. کلیه مراحل  

 .از طریق این سامانه قابل انجام خواهد بودون نظام مهندسی ثبت نام آزم

  

  

 .کنید کلیکمطلب  pdf برای دانلود

  

  

دریافت لینک نمونه سواالت و همچنین اطالع از  - ثبت نام آزمون نظام مهندسیبرای انجام 

 .نماییدضرایب دروس و زمان ثبت نام از سراسر کشور با شماره های زیر تماس حاصل 

 تماس از سراسر کشور  – 9099072952

 تماس از استان تهران  – 9099072952

 شب   12صبح الی  8پاسخگویی همه روزه از  از تلفن ثابت بدون گرفتن کدتماس 

  

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-98/


  

 خالصه مطلب

مورد نیاز  موضوع مورد بحث ما در این مطلب راهنمای ثبت نام آزمون نظام مهندسی بود. ما سعی کردیم تمامی نکات  

شما برای ثبت نام آزمون نظام مهندسی را با تمام جزییات بررسی کرده و همچنین مراحل ثبت نام را بررسی نمودیم. در 

صورتی که پس از مطالعه این مطلب، نیاز به اطالعات بیشتری در رابطه با راهنمای ثبت نام آزمون نظام مهندسی 

 .داشتید، با ما تماس بگیرید

 


