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    اطلاعیه دورههای آموزشی مشمولین نمرات ۴۸ و ۴۹ آزمونهای ورود به حرفه تستی مردادماه ۱۴۰۰
 

پیرو اطلاعیه اعلام نتایج قطعی آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و معماران
تجربی مورخ مردادماه ۱۴۰۰ و نظر به موافقت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در جهت مساعدت با

شرکتکنندگان به دلیل شرایط حاکم بر جامعه ناشی از همهگیری بیماری کرونا، شرکتکنندگان دارای
نمرات ۴۸ و ۴۹ آزمونهای مذکور مشروط به گذراندن دورههای آموزشی مصوب شیوهنامه صدور، تمدید

و ارتقاء پایه و قبولی در آزمون پایان دوره و اخذ گواهینامه قبولی (تا حداکثر پایان اسفندماه ۱۴۰۱) به
عنوان قبولشدگان در آزمون مردادماه ۱۴۰۰ محسوب میشوند.

 
 
 

شرکت کنندگان در آزمون های ورود به حرفه مرداد ۱۴۰۰ که نمرات آزمون آنها ۴۹ و ۴۸ شده است به
ازای هر نمره کسری بایستی در یک دوره شرکت نمایند و حداکثر تا پایان اسفند ۱۴۰۱ باید دوره های را

گذرانده باشند.
 

ثبت نام دوره های نظارت عمران و معماری  از ۱آذر  لغایت ۳۰ آذر انجام خواهد شده و قابل تمدید نمی
باشد.

 
دوره های مربوطه زمستان سال جاری برگزار خواهد شد.

 
لذا باتوجه به اینکه این دوره ها از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی و یا سازمان

نظام کاردانی خراسان رضوی برگزار خواهد گردید ،در صورت تمایل ،جهت ثبت نام ، در اسرع وقت
بادفتر سازمان تماس گرفته(

۳۲۲۲۴۳۰۱
)و یا به شماره ۰

۹۳۵۷۹۵۴۵۱۰درواتساپ
پیام ارسال بفرمایید.

 
 

مجدداً تاکید میگردد این دستورالعمل صرفاً مربوط به آزمون مردادماه ۱۴۰۰ بوده و قابل تعمیم به
آزمونهای دارای اعتبار قبل و آزمونهای آتی نخواهد بود و آن دسته از شرکتکنندگان که موفق به

کسب حدنصاب قبولی نشدهاند و مشمول این دستورالعمل نمیباشند میبایست در آزمونهای دوره 
بعد شرکت نمایند .
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