
 

 

 

 

 

 در مناطق روستايي طراحي معماریه خدمات اراي نويسي در آزمون نام فراخوان 
 

و  03/03/0030مورخ  «و سازهای روستایی طراحی و نظارت بر ساخت»تفاهم نامه  7ماده با عنايت به 
طراحی و تهیه  نشهه  ههای  سهی سهاخت و      دفتر »شیوه نامه تاسیس و فعالیت  2ماده  0در اجرای بند 

تاسیس دفااتر ررایاي   در نظر دارد جهت  اصفهان استان يبنیاد مسکن انقالب اسالم ، «سازهای روستایی
در آزماون ررایاي    اعالم فراخوان ناام نويساي  اقدام به  استانهای  بخشكلیه سطح  درمورد نیاز  روستايي
 نمايد.روستايي معماری 

 

 شرايط داوطلبان :الف( 
      

و در  نظاار   و سپسررایي   صالییتاولويت با  یمعمارپروانه اشتغال بکار مهندسي در رشته دارا بودن  -0
 .با صالییت نظار معماری  در رشتهپروانه اشتغال بکار كارداني  وجود ، افراد دارایصور  عدم 

 .) بومي بودن(يررایمورد نظر جهت ارايه خدما  و بخش در شهرستان  اقامت -2
 شهرهای اصفهان ، بهارستان و فوالدشهر مجاز به ثبت نام نیستند. عضو اعضای داورلبتبصره : 

 در سااعت اداری  دايام و یضور با هماهنگي بنیاد مسکن )دهستان(  منطقه تحت پوششدر كار ايجاد دفتر  -0
 .(03:03تا  7:03)
و مراجا  صادور    هاا  نهاد ،ا ه سازمان ، خصوصي، ، عمومي  های دولتي ل نبودن در هیچ يک از بخشاغش -3

 .پروانه و كنترل ساختمان
 

 :و شهريه آزمون نويسي نام نحوه ب( 
 

 به مد  يک هفته. 20/00/0031شنبه  دولغايت  03/00/0031شنبه  دونام نويسي از تاريخ  -0
مراجعااه بااه سااامانه غیریضااوری اعضااا در تارنمااای سااازمان نظااام مهندسااي ساااختمان بااه ن اااني      -2

WWW.esfceo.ir زمون از رريق درگاه الکترونیکيو واريز شهريه آ. 
 ريال است كه در زمان نام نويسي بايد به صور  الکترونیکي پرداخت شود. 333/333/0شهريه آزمون  -0
 

 : برگزاری آزمون هدف( پ
 

از شاخصاه هاای ررایاي روساتايي و     داورلباان  سنجش میزان شناخت و آگااهي  ، هدف از برگزاری آزمون 
بر فرآيند ررایي ، م ابه اقلیم ، فرهنگ ، معی ت ، بافت و ساير عوامال اسات كاه     مداخله گرهای تاثیر گذار

به همین  در كنار تجربه كاربردی ررایي روستايي استالزمه آن اشراف بر مبایث دان گاهي من جمله روستا 
تغال بکاار  . از آنجا كه تمامي شركت كنندگان دارای پرواناه اشا  گردد دلیل منب  خاصي برای آزمون معرفي نمي

هستند ، تسلط بر مبایث مقررا  ملي مرتبط با ررایي به عنوان پیش فرض آزمون بوده و سنجش اين بخاش  
 شود. حسوب نميوان هدف برگزاری آزمون ماز ارالعا  به عن

 

 سازمان نظام مهسدسی ساختمان استان اصفهان              بسیاد مسکن انشالب اسالمی استان اصفهان      

http://www.esfceo.ir/
http://www.esfceo.ir/


 

 

 
 
 
 
 

 ( نحوه برگزاری آزمون :ت
 

داورلبان آزمون ررایي لاوازم  ضروری است ، با توجه به برگزاری آزمون به صور  ررایي با دست آزاد  -0
 آزمون به همراه داشته باشند.روز ترسیم را در 

استفاده از جزوه و كتاب در آزمون مجاز بوده ولي امانت گرفتن جزوه و كتاب و گرفتن هر نوع يادداشات   -2
ايان  و در صور  م اهده ، ضمن ثبت تخلف در صورتجلسه آزمون ، پاسخ نامه  از ديگران اكیداً ممنوع است

 تصحیح نخواهد شد. دسته از افراد
 .استاستفاده از میز نور ، شی ه ، كاربن و ساير وسايل م ابه در جلسه آزمون ممنوع  -0
استفاده از رايانه ، تلفن همراه ، تبلت ، ساعت های هوشامند و سااير وساايل الکترونیکاي و ارتبااري باا        -3

 شود. يو تخلف محسوب مدر جلسه آزمون اكیداً ممنوع بوده ، عملکرد م ابه 
 

 برگزاری آزمون :( زمان و محل ث
 

اری رشاته معما  آزمون مقررا  ملي سااختمان در   هیچ اسفند ماه 01در روز جمعه اينکه  در نظر گرفتنبا  -0
صبح  1ساعت ،  6931ماه  اسفسد 61در تاریخ جمع  ، روستایی  معماریطراحی آزمون  شود ، برگزار نمي

 .خواهد شدبرگزار 
 -ورودی سپاهان شهر جناوب  -شهر محل برگزاری آزمون دان گاه شهید اشرفي اصفهاني به ن اني سپاهان -2

 .مي باشد يقائم جنوببلوار 
 

 : مهم اتتذکر
 

ايان ثبت نام ، افراد غیر شاغل اعالم آمادگي ننمايند ، پس از تايیاد دفتار نماينادگي    در منارقي كه پس از پ -0
 .و در صور  نیاز از افراد شاغل ثبت نام به عمل خواهد آمدنظام مهندسي 

شاده و   يتلقا انقالب اساالمي   عضو ت کیال  نظام فني روستايي بنیاد مسکنصرفاً  نهايي پذيرفته شدگان -2
 ندارد. اين دسته از افرادنسبت به استخدام  یه تعهداين بنیاد هیچگون

 با توجه به عدم امکان استرداد شهريه ، دقت الزم در زمان ثبت نام به عمل آيد. -0
آغاز و با توجه به محدوديت ثبت نام به محض تکمیل ظرفیت  03/00/0031شنبه مورخ  دوثبت نام از روز  -3
 .سامانه بسته خواهد شد، 
كاار   دار معتبار )  شناسايي عکاس  راز هويت شركت كنندگان در آزمون ، همراه داشتن كار به منظور ای -5

 ( الزامي است.نظام مهندسي ا كار  عضويتملي ي
 یضور یداقل نیم ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاری الزامي است. -1

 ام مهسدسی ساختمان استان اصفهانسازمان نظ             استان اصفهان یبسیاد مسکن انشالب اسالم       


