
 

 

 

 ورود به حرفه و ارتقاء پایه ویژه مهندسان  آموزشی هاي پایانی دوره حضوري هاي در آزمون ضوابط و مقررات شرکت

 

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت     01/1401/ 27مورخ    9327/420شماره    بخشنامه    يدر راستاي اجرا
ها هاي ورود به حرفه و ارتقاء پایه ویژه مهندسان و آزمون پایان دوره راه و شهرسازي در خصوص برگزاري دوره 

مان استان فارس  بصورت حضوري و همچنین مصوبه جلسه کمیته آموزش و ترویج سازمان نظام مهندسی ساخت
هاي حضوري و تخلفات آموزشی اعضاي سازمان نظام  ، ضوابط و مقررات شرکت در آزمون 19/02/1401مورخ 

به شرح زیر تعیین    مهندسان  آموزشی   هايدوره   پایان  حضوري  هايآزمون   در   کنندگانشرکت مهندسی ساختمان و  
 گردد: می 

 

 حضوري هاي آزمون ضوابط و مقررات شرکت در -1

هاي حضوري توسط مجري آموزشی و تحت نظارت  کنندگان در جلسات آزمون احراز هویت شرکت -۱-۱
دار  پذیرد و لذا به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکس نمایندگان سازمان و اداره کل صورت می 

 کنندگان در آزمون الزامی است.شرکت

 باشد.وم از کل مدت آزمون ممنوع می س  ک خروج از جلسه آزمون تا قبل از گذشت ی -۱-۲

 باشد.بازگشت به جلسه آزمون پس از خارج شدن از محل آزمون امکان پذیر نمی  -۱-۳

همراه داشتن هرگونه لپ تاپ، گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، تبلت، ام.پی.تري پلیر، هندزفري   -۱-۴
 است.) باشد. (به همراه داشتن ماشین حساب بالمانع و ... ممنوع می 

هایی که طبق  باشد. (به جز در آزمون همراه داشتن هرگونه کتاب و جزوه و یادداشت و متن ممنوع می  -۱-۵
 اعالم مدرس مربوطه بصورت کتاب و جزوه باز باشد.) 

 
   هاي حضوري مصادیق تخلف در آزمون  -2

ف قلمداد شده و به  هاي حضوري موارد زیر ممنوع بوده و توسط مراقبین و ممتحنین به عنوان تخل در آزمون 
 :گرددهاي بعدي صورتجلسه می منظور رسیدگی 



 

 
استفاده از هرگونه لپ تاپ، گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، تبلت، ام.پی.تري پلیر، هندزفري و ...   -۲-۱

 در حین برگزاري آزمون (به همراه داشتن ماشین حساب بالمانع است.) 

هایی که  یادداشت و متن در حین برگزاري آزمون (به جز در آزمون استفاده از هرگونه کتاب و جزوه و   -۲-۲
 طبق اعالم مدرس مربوطه بصورت کتاب و جزوه باز باشد.) 

 ایجاد اختالل در نظم و انظباط و آرامش جلسه آزمون  -۲-۳

 کنندگان  فراهم کردن شرایط انجام هرگونه تخلف یا تقلب براي سایر شرکت  -۲-۴

 کنندگان در آزمون مون و غیره با سایر شرکت مبادله هرگونه وسایل یا اوراق آز -۲-۵

 کنندگانبرقراري هرگونه ارتباط از طریق مکالمه و مذاکره و تبادل نظر و اشاره با سایر شرکت  -۲-۶

 برقراري هرگونه ارتباط تلفنی در حین برگزاري آزمون  -۲-۷

 هرگونه جابجایی و تغییر محل نشستن در جلسه آزمون بدون هماهنگی با مراقبین آزمون  -۲-۸

 گونه ضبط فیلم و صوت و عکسبرداري از جلسه آزمون و حضار و اوراق پرسشنامه و پاسخنامه آزمون هر -۲-۹

 بجاي شخص دیگر آزمون دهنده اصلی و شرکت در آزمون  ي فرستادن شخص دیگر بجا   -۲-۱۰

 امضاء لیست حضور و غیاب آزمون بجاي دیگران   -۲-۱۱

 جلسه برگزاري آزمون استفاده از امضاء هاي متفاوت در مدت برگزاري دوره و    -۲-۱۲

 درج نام غیر واقعی یا نام سایرین بر روي پرسشنامه یا پاسخنامه آزمون   -۲-۱۳

 نویسعدم تحویل به موقع پرسشنامه و پاسخنامه و اوراق پیش   -۲-۱۴

 هاخارج نمودن پرسشنامه و پاسخنامه از جلسه آزمون و یا امحاء و پاره کردن آن   -۲-۱۵

 
حله تصحیح اوراق و یا در بازبینی فیلم دوربین مدار بسته احراز گردد،  چنانچه تخلف آزمون دهنده، در مر تبصره: 

 مستندات و دالیل مربوطه جهت اتخاذ تصمیم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 
 :  رسیدگی به تخلفات -3

تشخیص  بررسی و با  کننده، الذکر از سوي شرکت عدم رعایت موارد مندرج در بندهاي فوق در صورت  -۳-۱
اعم از حذف آزمون، حذف دوره و یا ارجاع به   گیريرسیدگی و تصمیم کمیته آموزش و ترویج سازمان 

 ي انتظامی در نظر گرفته خواهد شد.  شورا

موضوع به   کننده نسبت به تصمیم کمیته آموزش و ترویج،صورت درخواست یا اعتراض شرکت در 
 خواهد شد.داده ارجاع   سازمان شوراي انتظامی 

 


