
 

 
 

بسیار اهمیت   برای آن دسته از داوطلبانی که قصد استخدام در این سازمان را دارند، مشاوره آزمون نظام مهندسیدریافت 

دارد. داشتن مشاوره قبل از آزمون و اطالع از منابع امتحانی، می تواند راه قبولی و کسب نمره حد نصاب را برای  

باید مراحل ثبت نام را به  1401دی ماه داوطلبان هموار سازد. داوطلبان عالقه مند به شرکت در آزمون نظام مهندسی 

 .معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی انجام دهند inbr.irصورت اینترنتی و از طریق سایت 

ادامه داشت و داوطلبان می بایست در این بازه زمانی ثبت نام خود را  آبان 30تا  23زمان ثبت نام آزمون نظام مهندسی از 

مهندسی، توصیه می کنیم با  تکمیل نمایند. به دلیل اهمیت آَشنایی با منابع و نحوه مطالعه جهت آمادگی برای آزمون نظام 

مشاوران خبره مشورت نمایید تا با بهره از راهنمایی افراد مجرب، بتوانید شانس پذیرش خود را افزایش دهید. چنانچه شما 

داوطلب گرامی جهت آمادگی در آزمون و نحوه مطالع منابع نیاز به دریافت مشاوره داشته باشید، می توانید با کارشناسان ما  

در تماس باشید، تا شما به بهترین نحو در مسیر قبولی در  9099075307عه ایران تحصیل از طریق شماره در مجمو

 .آزمون یاری کنند

  

 اهمیت مشاوره آزمون نظام مهندسی 

برای شرکت در هر آزمونی بهتر است قبل از هر چیز برنامه ریزی مناسب برای مطالعه دقیق دروس داشته باشید تا  �🁈�

نمره حد نصاب را کسب کنید. دریافت مشاوره آزمون نظام مهندسی از این جهت اهمیت دارد، که با قبولی در آزمون   بتوانید

می توانید به استخدام رسمی این سازمان درآیید. از این رو توصیه می کنیم اگر با منابع امتحانی و روش مطالعه دروس آشنا  

ن مجرب این حوزه کمک بگیرید تا اطالعات مناسبی را در اختیار شما قرار  نیستید، قبل از هر چیز از راهنمایی مشاورا

 .دهند

چنانچه مایل به دریافت مشاوره آزمون نظام مهندسی از آکادمی ایران تحصیل باشید، ما به شما کمک می کنیم ابتدا  �🁈�

د به درستی مراحل بعدی را طی سطح اولیه خود را به درستی تشخیص دهید. با تشخیص این موضوع به درستی می توانی

کنید. اگر در تعیین سطح به درستی این کار را انجام دهید، قطعاً با مشکالت بسیاری مواجه خواهید شد. سپس در مشاوره  

آزمون نظام مهندسی، به شما کمک می کنیم منابع مناسب را انتخاب کرده و براساس آن منابع و سطحی که دارید، به مطالعه  

 .در نهایت نیز روش های صحیح تست زنی به شما آموزش داده خواهد شد بپردازید.

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%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


 

 
 

 

 نکات مشاوره آزمون نظام مهندسی 

در خدمات مشاوره قبولی در آزمون نظام مهندسی، که به صورت مشاوره تلفنی آزمون نظام مهندسی و یا مشاوره   �🁈�

و به     کمترین زمان ممکن است از رقبای خود جلو افتادهآنالین نظام مهندسی ارائه می شود، به شما کمک می کنیم که در  

 .هدف تان نزدیک شوید. در ادامه می توانید نکاتی را که در مشاوره قبولی در آزمون نظام مهندسی، ارائه می شود، بخوانید

ند پروانه اشتغال افرادی که در رشته های مهندسی تحصیل کرده اند، تنها با قبولی در آزمون نظام مهندسی، می توان  �🁈�

به کار را دریافت نمایند. به همین دلیل در این آزمون رقابت بسیاری برای قبولی وجود خواهد داشت. افرادی که در این آزمون  



 

 
 

شرکت کرده و قبول می شوند، می توانند با دریافت پروانه به ادامه فعالیت در این حوزه بپردازند.پس از قبولی در سه بخش،  

نظار شود،  طراحی،  می  افراد  نصیب  قبولی  با  که  آزمون  این  دیگر  مزیت  داشت.  خواهند  فعالیت  امکان  افراد  اجرا  و  ت 

 .اختصاص شخصیت حقوقی به آن ها است

نکته نخست : انتخاب منابع درست بسیار مهم است. قبل از شروع به مطالعه باید از صحیح بودن منابع اطالعات الزم را   ️✔

 .کسب کرده باشید

ته دوم :خودتان منابع را حذف نکرده و سعی کنید تمامی آن ها را تا جای ممکن مطالعه نمایید. زیرا نمی توان در نک  ️✔

 .رابطه با نحوه توزیع سواالت نظر جامعی داد

نکته سوم: مطالعه نمونه سواالت سال های گذشته توصیه می شود زیرا سواالت تکراری متعددی نیز در این آزمون   ️✔

 .مشاهده خواهد شد

 .نکته چهارم : مطالعه منابع تخصصی اهمیت ویژه ای داشته و خالصه برداری حین مطالعه نیز توصیه می گردد ️✔

✔️ : از کتاب های    نکته پنجم  این سواالت  نیست وقت بسیاری بگذارید زیرا  برای مطالعه قسمت های حفظ کردنی الزم 

 .کلیدواژه طرح خواهد شد

نکته ششم : تست زدن را فراموش نکنید. زیرا این آزمون نیز مانند تمامی آزمون های دیگر تستی بوده و باید مهارت   ️✔

 .خود را در این زمینه باال ببرید

کته هفتم : بسیاری از افراد در رابطه با استفاده از کالس های کمک آموزشی در جلسات مشاوره تلفنی آزمون نظام ن ️✔

مهندسی ومشاوره آنالین نظام مهندسی سوال می کنند که در این زمینه باید بگوییم این به خودتان بستگی دارد. اما به صورت 

 .مهندسی، استفاده از این کالس ها مفید خواهد بودکلی در جلسات مشاوره قبولی در آزمون نظام 

 .نکته هشتم : هرگز منابع قدیمی را مطالعه نکنید زیرا تنها تلف کردن وقت است ️✔

نکته نهم : همراه داشتن ماشین حساب را در جلسه آزمون فراموش نکنید. در خصوص کار کردن با ماشین حساب های   ️✔

 .ببرید  مهندسی نیز توانایی خود را باال



 

 
 

نکته دهم : یکی از مهم ترین نکاتی که در جلسات مشاوره آزمون نظام مهندسی به آن تاکید می شود، مدیریت زمان است  ️✔

 .که باید به آن توجه ویژه ای شود

 

 .دکلیک کنی سامانه ثبت نام آزمون نظام مهندسی برای ورود به�� 

  

 پر تکرارترین سواالت در جلسات مشاوره آزمون نظام مهندسی

https://irantahsil.org/inbr-ir/


 

 
 

 مشاوره تلفنی آزمون نظام مهندسی و مشاوره آنالین نظام مهندسی  عالوه بر نحوه مطالعه دروس، در جلسات  �🁈�

 .یک سری سواالت پر تکرار پرسیده می شود که در ادامه قصد داریم این سواالت را بررسی کنیم 

 افرادی می توانند در آزمون نظام مهندسی شرکت کنند؟ چه  ️✔

افرادی که سه سال از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی و دو سال فارغ التحصیلی از مقطع ارشد و یک سال فارغ التحصیلی  

 .از مقطع دکتری آن ها گذشته است

 افراد فوق دیپلم چگونه می توانند در آزمون شرکت کنند؟ ️✔

 .سال سابقه کاری مورد نیاز است 10دارای مدرک فوق دیپلم، برای افراد  

 آیا تمامی آزمون ها تستی است؟ ️✔

 .بله تمامی آزمون ها تستی است به جز رشته معماری صالحیت طراحی که همه سواالت در آن تستی نخواهد بود

 تعداد سواالت چقدر است؟  ️✔

 .سوال ضروری است 50 سواالت شصت عدد بوده که برای قبولی پاسخ به حداقل

 زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی بعد کی هست؟  ️✔

 .ماه فاصله خواهد بود 8تا  6بعد از برگزاری اولین آزمون نظام مهندسی، حداقل 

 زمان اعالم کلید های آزمون نظام مهندسی کی هست؟ ️✔

 .کلید سواالت بین بیست تا چهل روز پس از برگزاری آزمون منتشر می شود

 نتایج آزمون کی اعالم می شود؟ ️✔

 .زمان اعالم نتایج سه ماه بعد از برگزاری آزمون است



 

 
 

 چطور می توان به نتایج آزمون اعتراض کرد؟  ️✔

 .اعتراض به نتایج آزمون دو راه دارد. در ابتدا افراد می توانند به کلید آزمون و سپس به کارنامه اعتراض نمایند

 واند در چند صالحیت )مثال طراحی یا نظارت( شرکت کند؟آیا یک نفر همزمان می ت  ️✔

 .بله این امکان برای تمام افراد وجود دارد

در صورتی که کارت اعتباری آزمون نظام مهندسی را خریداری کرده و موفق به ثبت نام نشدیم، آیا هزینه برگشت داده   ️✔

 می شود؟

 .باشید، هزینه عودت داده می شود  بله پس از خریداری کارت، اگر موفق به ثبت نام نشده

 در صورت قبولی در آزمون، تا چه مدت فرصت برای اقدام اخذ پروانه اشتغال به کار است؟ ️✔

 .سال بعد از قبولی فرصت این کار را خواهید داشت 4حداکثر 

 آیا می توانیم هر کتابی با خود سر جلسه آزمون ببریم؟ ️✔

 .آورده شود. زیرا با این کار حق دیگر داوطلبان ضایع می شود نباید کتاب های خیلی حجیم سر جلسه

 آیا استفاده از ماشین حساب مجاز است؟ ️✔

 .بله می توانید از هر نوع ماشین حسابی استفاده کنید

 انجام چه کارهایی در آزمون تقلب محسوب می شود؟ ️✔

 .داوطلب دیگر نگاه کند. جا به جایی پاسخ نامه هم ممنوع استصحبت با دیگر داوطلبان تقلب است. نباید فردی به پاسخ نامه 

 مجازات کسانی که در آزمون تقلب می کنند، چیست؟  ️✔

 .بین پنج تا سه دوره افراد از شرکت کردن در آزمون محروم خواهند شد



 

 
 

 وجه تمایز این آزمون با آزمون های دیگر چیست؟  ️✔

شد. یعنی شما می توانید کتاب، جزوه و ماشین حساب همراه خود ببرید. اما این آزمون به صورت کتاب باز برگزار خواهد  

 .نباید وسایل الکترونیکی مانند لپ تاپ و گوشی همراه تان داشته باشید

 برای ثبت نام آزمون نظام مهندسی از کجا شروع کنیم؟  ️✔

داده می شود، نحوه ثبت نام در این آزمون   یکی از رایج ترین مواردی که در مشاوره قبولی در آزمون نظام مهندسی، توضیح

 .است

  

 1401نحوه ثبت نام آزمون نظام مهندسی 

ماه یک بار است. ثبت نام اینترنتی بوده و باید با مراجعه به    6این آزمون هر سال دو بار برگزار شده و به صورت   �🁈�

پرداخت هزینه ثبت نام، آن را نهایی کنید. پس از پایان سایت وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، پس از  

رقمی به افراد داده خواهد شد که باید آن را نزدشان نگاه دارند. برای تکمیل فرایند اسم نویسی برای آزمون   16ثبت نام، کدی 

 :ی به شرح زیر استاقدام نمایید. مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندس  inbr.ir نظام مهندسی، باید از طریق سامانه

  .مراجعه کنید inbr.ir معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به آدرس ابتدا به سامانه  ️✔

 .گزینه " سامانه آزمون های ورود به حرفه " انتخاب کنید ️✔

 ."را انتخاب نمایید 1401سپس گزینه " ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان  ️✔

 ." از منوی سمت راست سامانه شوید ید کارتخر وارد قسمت "️✔

 .کارت مورد نظر را انتخاب کرده و پس از کامل نمودن اطالعات، هزینه درخواستی را پرداخت کنید ️✔

 .خواهید شد و باید سریال کارت اعتباری خریداری شده را وارد کنید در مرحله بعد وارد فرآیند ثبت نام  ️✔



 

 
 

 .را وارد کنید 4*3در این مرحله فایل عکس  ️✔

 .اطالعات ثبت نامی، تحصیلی را ثبت کنید ️✔

 .در این مرحله اطالعات ثبت شده را تأیید نمایید ️✔

 .پس از تکمیل فرایند ثبت نام، شماره پرونده و کد رهگیری برای شما صادر خواهد شد ️✔

می توانید از مشاوره تلفنی آزمون نظام  برای آگاهی از زمان، شرایط و ضوابط ثبت نام در آزمون نظام مهندسی   �🁈�

  .مهندسی یا مشاوره آنالین نظام مهندسی ما استفاده کنید

 .از جمله شرایط مهم در این آزمون، داشتن سابقه کاری حرفه ای است �🁈�

 .ن یک تا سه سال بوده و برای کاردانی متفاوت استبرای دوره کارشناسی تا ارشد بی �🁈�



 

 
 

 

 ��اطالعیه  ��

چنانچه شما داوطلب گرامی نیازمند دریافت مشاوره آزمون نظام مهندسی هستید، می توانید با کارشناسان کارآزموده ایران 

  .کل راهنمایی کنندتماس بگیرید، تا همکاران ما شما عزیزان را به بهترین ش 9099075307تحصیل از طریق شماره 

  

 1401رشته های آزمون نظام مهندسی 



 

 
 

رشته هایی که در آزمون نظام مهندسی برای آن ها می توانید تالش کنید شامل،رشته عمران، معماری، تاسیسات برقی،   �🁈�

 .تاسیسات مکانیکی، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک خواهد بود

  

عنوان 

 رشته 
رشته  

 ترافیک
رشته  

 عمران
رشته  

 معماری

رشته  

تاسیسات  

 برقی

رشته  

تاسیسات  

 مکانیکی 

رشته  

نقشه  

 برداری 

رشته  

 شهرسازی 

صالحیت  

های  

 رشته 

 - – نظارت  نظارت  نظارت  نظارت  -

 - – طراحی  طراحی  اجرا  اجرا  -

 - – – – طراحی  محاسبات  -

  

  

 1401منابع آزمون نظام مهندسی 

 .مقررات ملی ساختمان است که در ادامه جزییات آن را بیشتر بررسی خواهیم کرداصلی ترین منبع کتاب  �🁈�

  

 (رشته عمران )محاسبات

ها )در حد اطالعات  اصول و مبانی تحلیل سازه 

 (عمومی و دانشگاهی
 ( مبحث ششم ) بارهای وارد بر ساختمان

 و سازه های نگهبان   گودبرداری -مكانیك خاك ها در برابر زلزله نامه طراحی ساختمان آئین



 

 
 

 ( سازیمبحث هفتم ) پی و پی 
های مبحث دهم ) طرح و اجرای ساختمان

 ( فوالدی

 مبحث یازدهم ) طرح و اجرای صنعتی ساختمان
) 

های  مبحث نهم ) طرح و اجرای ساختمان

 ( آرمهبتن

های با مبحث هشتم ) طرح و اجرای ساختمان

 (1392مصالح بنایی( )
  

  

 (عمران )نظارترشته 

 (رشته عمران )نظارت

های با مبحث هشتم )طرح و اجرای ساختمان

 (مصالح بنایی
های  مبحث نهم )طرح و اجرای ساختمان

 (آرمهبتن

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

 (ساختمانمبحث ششم )بارهای وارد بر  ( سازیمبحث هفتم ) پی و پی 

 (های ساختمانیمبحث پنجم )مصالح و فرآورده  (مبحث دوم ) نظامات اداری

 (مبحث اول ) تعاریف
قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و  

 های اجرائینامهآئین

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

 (فوالدی

)ایمنی و حفاظت كار در حین  مبحث دوازدهم  

 (اجرا
 (مبحث بیست و یکم )پدافند غیرعامل

مبحث بیست و دوم )مراقبت و نگهداری از  

 (هاساختمان
ها در برابر زلزله )  نامه طراحی ساختمان آئین

 (2800استاندارد 

راهنمای جوش و اتصاالت جوشی در  

 (های نظارت و اجراهای فوالدی )بخش ساختمان
های فوالدی و بتنی ها و طراحی سازه زه تحلیل سا

 *()در حد اطالعات دانشگاهی و كلی 



 

 
 

 *گودبرداری و سازه های نگهبان *روشها و جزئیات اجرایی ساختمان

  

 (رشته عمران )اجرا

  

 (رشته عمران )اجرا

 راهنمای جوش و اتصاالت جوشی در ساختمان های فوالدی  *روشها و مسائل اجرایی

 ها در برابر زلزله نامه طراحی ساختمان آئین *های نگهبانگودبرداری و سازه 

 (هامبحث بیستم و دوم )مراقبت و نگهداری از ساختمان (مبحث بیستم )عالئم و تابلوها

 ( جوئی در مصرف انرژی مبحث نوزدهم )صرفه  (بندی و تنظیم صدامبحث هجدهم ) عایق 

 (مبحث دوازدهم )ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا (صنعتی ساختمانهامبحث یازدهم )اجرای  

 (های فوالدیمبحث دهم )طرح و اجرای ساختمان (آرمهمبحث نهم )طرح و اجرای ساختمانهای بتن

 (مبحث هشتم )طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی ( سازیمبحث هفتم ) پی و پی 

 (مبحث ششم )بارهای وارد بر ساختمان (ی ساختمانیهامبحث پنجم )مصالح و فرآورده 

 ( مبحث چهارم ) الزامات عمومی ساختمان ( مبحث سوم )حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 

 های اجرائینامهقانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین (مبحث دوم ) نظامات اداری

 ایط عمومی و خصوصی آنها قراردادها و شر مسائل مكانیكی و برقی در ساختمان

 *قوانین صنعت بیمه و مالیات قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری 

  

 رشته تاسیسات مكانیكی 



 

 
 

 رشته تاسیسات مكانیكی

 (مبحث بیست و یکم )پدافند غیرعامل های اجرائی آن نامهقانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین

 (كشی گاز طبیعیمبحث هفدهم )لوله  ( جوئی در مصرف انرژی نوزدهم )صرفه مبحث 

 ( مبحث پانزدهم )آسانسورها و پلکان برقی ( مبحث اول ) تعاریف

 ( مبحث چهاردهم )تأسیسات مکانیکی ( مبحث شانزدهم )تأسیسات بهداشتی

 ( حین اجرا مبحث دوازدهم ) ایمنی و حفاظت كار در   ( مبحث دوم ) نظامات اداری

   (مبحث بیست و دوم )مراقبت و نگهداری از ساختمانها

  



 

 
 

 

 .کلیک کنید ثبت نام در آزمون نظام مهندسیبرای اطالع از نحوه      

  

 برای قبولی در آزمون نظام مهندسی مهارت الزم را کسب کنیم؟ چگونه 

یکی از روش های کسب مهارت استفاده از نظرات در مورد آزمون نظام مهندسی است که ما در ادامه چکیده ای از   �🁈�

 .این نظرات را آورده ایم

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%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/


 

 
 

 مباحث نظام مهندسی ساختمانمرور کلی  •

براساس نظرات در مورد آزمون نظام مهندسی، الزم است یک دور تمامی منابع را روزنامه وار مطالعه کرده باشید. همچنین 

 .سرفصل ها و فهرست را به خاطر بسپارید

 .می شود نیز در این مورد بسیار مهم هستند 10و  9دو مطلب حجیم که شامل مبحث  

 های سال های گذشته تهیه آزمون  •

مورد دیگری که براساس تکرار سواالت و نظرات در مورد آزمون نظام مهندسی مهم ست، تهیه آزمون سال های گذشته  

است. برای دسترسی به آزمون های سال های گذشته باید پی دی اف سواالت و کلید آن ها را تهیه نمایید. برای تهیه پاسخ های  

نیست. زیرا   88داشت زیرا در تمامی سایت ها یافت می شود. نیاز به تهیه سواالت قبل از سال  تشریحی نیز مشکلی نخواهید

 .خیلی قدیمی هستند

 برنامه ریزی کنید و از خودتان آزمون بگیرید •

تاسیسات مکانیکی    -معماری    -برق    -عمران    -طراحی محاسبات    -اجرا    -نظارت    -براساس تجربیات آزمون نظام مهندسی  

ترافیک، بهتر است از خودتان چندین آزمون قبل از برگزاری آزمون اصلی گرفته باشید. در    – شهرسازی    -ه برداری  نقش  -

 .هنگام اجرای این روش ابتدا از آزمون های قدیمی تر شروع کنید، بهتر است

ات گفته شده در جلسات مشاوره  در ابتدا ممکن است نتیجه خیلی قابل توجهی نگیرید. به همین دلیل توصیه می کنیم، براساس نک 

 .تلفنی آزمون نظام مهندسی و مشاوره آنالین نظام مهندسی، کم کم به بهتر کردن خودتان بپردازید

 .سواالتی را که اشتباه زده و یا نزده بودید، دوباره قبل از آزمون مرور کنید

 مرور دوباره قسمت های مهم تر  •

مهندسی، بر دوره کردن مطالب تاکید ویژه ای می شود. با مرور کردن نه تنها تسلط بیشتری  در مشاوره قبولی در آزمون نظام  

پیدا خواهید کرد، حتی می توانید بر این موضوع واقف شوید که چه سوالی ارزش وقت گذاشتن دارد و کدام سوال این ارزش  

 .را ندارد

 برای پاسخ به سواالت حریص نباشید •

در مشاوره آزمون نظام مهندسی بر آن تاکید می شود، حریص نبودن برای پاسخ به سواالت   یکی از نکات مهم دیگری که

 .است. زیرا تمامی آن ها ارزش یکسانی دارند

 قبولی در آزمون پایان کار نیست  •



 

 
 

قبولی،  فراموش نکنید که استفاده از مشاوره آزمون نظام مهندسی و قبولی در این آزمون تازه اول راه است. زیرا شما پس از

تازه نیمه راه را طی کرده اید. برای موفقیت در این حوزه صنعتی، الزم است پس از قبولی به پرورش مهارت های مورد 

نیاز در این حوزه بپردازید و سعی کنید خودتان را تا جایی که می توانید، ارتقا دهید. این موارد برای موفقیت در حیطه شغلی  

 .العات بیشتر نظرات در مورد آزمون نظام مهندسی با ما تماس بگیریدبرای اط .شما بسیار مهم است

  

 جدیدترین اخبار آزمون نظام مهندسی 

 ۱۴۰۱ماه  دی  ۹و  ۸های ورود به حرفه مهندسان  اطالعیه دریافت کارت شناسایی آزمون ��

گردد.  ها ارائه می  بر روی سامانه آزمون  ۱۰/۰۴/ ۱۴۰۱روز یکشنبه مورخ  ۱۶کارت شناسایی آزمون از ساعت 

یا سایت   www.inbr.ir ضروری است هر یک از داوطلبان با وارد کردن مشخصات خود بر روی وبسایت به نشانی

، پرینت کارت شناسایی آزمون  www.sangeshserv.ir :شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی 

 .خود را تهیه کنند

با  ۱۴۰۱/۱۰/۰۷بایست صرفاً در تاریخ ت مشاهده مغایرت در مندرجات کارت شناسایی آزمون، داوطلب میدر صور

های اعالم  نام تایید شده جهت رفع مغایرت به آدرسدردست داشتن پرینت کارت شناسایی آزمون و تصویر آن و برگه ثبت

 .شده در لینک ورود به جلسه مراجعه نماید

 شود ن پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن برگزار میدوره تکمیلی آزمو ��

انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دوره تکمیلی آزمون پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن را 

انشجوی  ساعت با تدریس نیما کریم )د ۱۶کند. به گزارش باشگاه دانشجویان ایران اکونومیست، این دوره طی  برگزار می

تا   ۱۵آذر در روزهای جمعه از ساعت  ۴آبان تا   ۱۳دکتری مهندسی معدن و مدرس سازمان نظام مهندسی معدن ایران( از 

 .برپا می شود ۱۹



 

 
 

 

 .کلیک کنید شرایط ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برای اطالع از�� 

  

 خالصه مطلب

حائز اهمیت می  مشاوره آزمون نظام مهندسی برای آن دسته از داوطلبانی که قصد استخدام در این سازمان را دارند، بسیار 

باشد. چرا که بسیاری از افراد با نحوه مطالعه منابع آزمون و نحوه مطالعه دروس آشنایی کامل ندارند. از این رو برای  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%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/


 

 
 

کسب موفقیت در این آزمون و کسب نمره حد نصاب، توصیه می کنیم از کمک مشاوران خبره و با تجربه که می توانند شما  

 .استفاده نماییدرا در این مسیر یاری کنند، 

آبان ماه مراحل اسم نویسی خود را  30زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی دی ماه سال جاری می باشد و داوطلبان باید تا 

تکمیل می کردند. ما در این مقاله توضیحاتی در ارتباط با نکات آزمون، رشته های اعالم شده، زمان و نحوه ثبت نام ارائه 

تباط با شرایط دریافت مشاوره آزمون نظام مهندسی و کسب موفقیت در این آزمون نیاز به راهنمایی  کردیم. چنانچه در ار

تماس بگیرید تا مشاوران با سابقه و مجرب ما، بهترین شیوه مطالعه  9099075307داشته باشید، کافی است با شماره 

 .ان ارائه دهنددروس و برنامه ریزی را جهت کسب قبولی در این آزمون را به شما عزیز

  

 .کنیدکلیک برای دانلود پی دی اف مقاله      

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/07/مشاوره-آزمون-نظام-مهندسی.pdf

