راهنمای اخذ پزوانه اشتغال
ثبت نام آسمون نظام مهندسی

جهت ثبت نام در آزمون به سایت دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به آدرس www.inbr.ir

(قسمت سامانه آزمون های

ورود به حرفه) مراجعه نمایید.
* عضَیت دس ساصهاى ًظام هٌْذسی جْت ششوت دس آصهَى همشسات هلی ساختواى الضاهی ًوی باشذ/.
*اعالعیِ ّای هشبَط بِ زمان ثبت نام  ،برگساری ،اعالم نتیجه و منابع آزمون فمظ دس سایت فَق اعالم هیگشدد.
-2در صورت قبولی آسمون نظام مهندسی
الف)اگر عضو سازمان نظام مهندسی می باشید :
 -1پرداخت حق عضویت هعَلِ ٍ سال جاسی اص عشیك سایت ساصهاى ( /)esfceo.irساهاًِ سیٌا /لسوت اسٌاد هالی/اسٌادحك عضَیت
-2با هشاجعِ بِ حَصُ داسایی هحل سىًَت خَد ٍ اعالم شواسُ ًاهِ /104/5540ص هفاصاحساب دسیافت ًواییذ .دس صَستی وِ بِ صَست الىتشًٍیىی بِ
ساصهاى اسسال ًوایٌذ ساصهاى ًیض بِ صَست اتَهاتیه بِ اداسُ ول ساُ ٍ شْشساصی اسسال هی ًوایٌذ ٍ ًیاصی بِ پیگیشی ًوی باشذ.
ب)اگر عضو سازمان نظام مهندسی نمی باشید:
ثبت ًام غیش حضَسی اصعشیك سایت ساصهاى ًظام هٌْذسی بِ آدسس  www.esfceo.comاص لسوت (پزیشش عضَ جذیذ)*پس اص ثبت ًام اٍلیِ  ،هذاسن تَسظ واسشٌاس بشسسی ٍ پس اص تاییذ ،هذاسن تحصیلی شوا اص داًشگاُ هشبَعِ استعالم هیگشدد  (.صهاى پاسخ استعالم هذسن اص
سَی داًشگاُ ّای هشبَعِ هتفاٍت هی باشذ ٍ پس اص دسیافت پاسخ تَسظ ساصهاى ًظام هٌْذسی اعالع سساًی هی گشدد) الصم بِ روش است ثبت ًام دس سایت ٍ
دسیافت وذ سّگیشی بِ هٌضلِ ی عضَیت دس ساصهاى ًظام هٌْذسی ًوی باشذ.
 دسیافت ًاهِ تاییذ عضَیت اص ٍاحذ اهَس اعضا ساصهاى جْت اسائِ بِ اداسُ ول ساُ ٍ شْشساصی استاىدسیافت ًاهِ داسایی جْت اخز هفاصاحساب هالیاتی (بِ ًضدیه تشیي اداسُ داسایی هحل سىًَت خَد هشاجعِ وشدُ ٍ با اسائِ ًاهِ داسایی ،هفاصاحساب هالیاتیدسیافت ًواییذ) ٍ دس صَ ستی وِ بِ صَست الىتشًٍیىی بِ ساصهاى اسسال ًوایٌذ ساصهاى ًیض بِ صَست اتَهاتیه بِ اداسُ ول ساُ ٍ شْشساصی اسسال هی ًوایٌذ ٍ
ًیاصی بِ پیگیشی ًوی باشذ( .الصم بِ روش است تا پایاى سالً 99یاصی بِ دسیافت هفاصاحساب ًوی باشذ)

 -3جْت صذٍس پشٍاًِ اشتغال بىاس بِ صَست غیش حضَسی بِ سایت اداسُ ول ساُ ٍ شْشساصی استاى اصفْاى بِ آدسس www.isfahan.mrud.ir
هشاجعِ ٍ ،پس اص هغالعِ دلیك دستَسالعول ّا ًسبت بِ تْیِ هذاسن دسخَاستی الذام ٍ هغابك با تَضیحات هٌذسج دس سایت اداسُ ول ساُ ٍ شْشساصی دس
خصَص اسسال هذاسن اص عشیك دفاتش پیشخَاى خذهات دٍلت الذام ًوائیذ .
لابل تَجِ پزیشفتِ شذگاى صالحیت اجشا دس سشتِ ّای عوشاى ٍ هعواسی جْت اعالع اص دٍسُ ّای صالحیت اجشا ٍ ثبت ًام اص ٍاحذ آهَصش ساصهاى ًظام
هٌْذسی اصفْاى پیگیشی ًواییذ/.
-4پس اص صذٍس پشٍاًِ اشتغال دس اداسُ ول ساُ ٍ شْشساصی ،جْت ثبت دس سیستن بِ ساصهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى اصفْاى اسسال هیگشدد .اصل پشٍاًِ
اشتغال بِ ّوشاُ تَضیحات هشبَعِ جْت ساخت هْش ٍ ساٌّوای ساهاًِ ّای ساصهاى ًظام هٌْذسی بِ آدسس اعالهی شوا اص عشیك اداسُ پست اسسال هیگشدد.
-5پس اص دسیافت پشٍاًِ ،جْت اعالم آهادُ بِ واسی بِ سایت ساصهاى/ساهاًِ سیٌا هشاجعِ ًواییذ.
-6آپلَد تصَیش پشٍاًِ اشتغال دس سایت هعاًٍت شْشساصی(ٍ )www.esup.isfahan.irیژُ افشادی وِ دس شْش اصفْاى فعالیت هی وٌٌذ.

