
 

 
 

  مراحل درخواست صدور پروانه قبولي هاي مشروط آزمون نظام مهندسي 

  ) ٤٩يا  ٤٨(با نمره 

  

اين متقاضيان قبل از انجام مراحل متداول صدور پروانه ملزم به گذراندن مراحل زير جهت دريافت  

  . تائيديه قبولي قطعي مي باشند

  

  آموزشي جهت ثبت نام و گذراندن دوره هاي جبراني كسر نمره. مراجعه به سايت مجريان  :  مرحله اول

   آدرس سايت مجريان آموزشي، در سايت سازمان نظام مهندسي استان البرز، واحد آموزش قرار داده
 شده است.

   دريافت    ٤٨دريافت كردند ملزم به گذراندن يك دوره و داوطلباني كه نمره    ٤٩داوطلباني كه نمره
 قبولي هستند.  همان صالحيتمربوط به    ٢به    ٣دوره از دوره هاي ارتقا پايه    ٢ندن  كردند ملزم به گذرا

  از قبولي در آزمون نظام مهندسي مي باشد. سال بعد مهلت گذراندن دوره هاي آموزشي، تا پايان  
   داوطلبين در هنگام ثبت نام دوره هاي آموزشي، بايد حتما به مجري آموزشي اعالم كنند كه قبولي

 مشروط هستند.  

   داوطلبين بايد اطالعات آزمون را (كه شامل موارد زير مي باشد) به طور كامل به مجري آموزشي
 اعالم نمايند.

 شماره داوطلبي _               
 آزمون نظام مهندسي  _              
 نمره آزمون _              
 كد عضويت_              
 شماره تماس  _              
 سال قبولي در آزمون نظام مهندسي _              
  استان محل آزمون  _              

 

) در سايت  ٠٠٠٠چهار صفر (كد عضويت  دريافت نكردند بايد با    كد عضويت كه هنوز    استان البرزداوطلبين    *

 مجري هاي آموزشي ثبت نام نمايند.



 

 
 

)  ١١١١از استان هاي ديگر كه هنوز كد عضويت دريافت نكردند بايد با كد عضويت چهار يك (مهمان  داوطلبين    *

 در سايت مجري هاي آموزشي ثبت نام نمايند. 

از استان هاي ديگر ثبت    مهمان يني كه به صورت  الزم به ذكر است كه گواهي نامه هاي صادره براي داوطلب  *

نام مي كنند، به نظام مهندسي استان مبدا ارسال خواهد شد و داوطلبين بايد پس از آن براي انجام مراحل نامه  
  تائيديه قبولي قطعي از سازمان نظام مهندسي استان مبدا پيگيري نمايند.

  

مجري آموزشي اسامي قبول شدگان دوره هاي آموزشي را به واحد آموزش اعالم خواهد   مرحله دوم:

كرد . لذا پيگيري داوطلبين، پس از اعالم نمره توسط مجري آموزشي به واحد آموزش، مقدور خواهد  

  بود. 

   به دفتر مقررات ملي ارسال    پايان هر فصل واحد آموزش نظام مهندسي ليست داوطلبين مذكور را در
ي نمايد (دريافت تائيديه قطعي قبولي از دفتر مقررات ملي پس از ارسال نامه يك الي دو ماه كاري به  م

 طول مي انجامد). 

   پس از تائيد ليست توسط دفتر مقررات ملي، داوطلبين ملزم به دريافت نامه تائيديه قطعي و گواهي نامه
 شند. دوره هاي آموزشي از واحد آموزش نظام مهندسي البرز مي با

 

داوطلبين مذكور پس از دريافت گواهي نامه دوره هاي گذرانده شده و نامه تائيديه قبولي    مرحله سوم:

  قطعي از واحد آموزش ميتوانند ساير مراحل متداول درخواست صدور پروانه را انجام دهند.  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  (البرز) تهيه شده در واحد آموزش

 ١٤٠١ زمستان            


