
 

 1397سال -)کاغذی( صنعت ساختمان وتفاهمنامهجدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های 

   

 

   

  

 

                  

ردی

 ف

ثبت نام متقاضیان در 

 پورتال

صدور کارت ورود به جلسه  ویرایش اطالعات شخصی

 آزمون 

تاریخ 

برگزاری 

 آزمون

 اعالم نتایج

 حوزه بندی آزمون عملی در پورتال 

ارسال تقویم 

 آزمون عملی

 ثبت نمرات آزمون عملی در پورتال  برگزاری آزمون عملی

تکمیل ، امضا، ارسال فرم 

 شماره یک  

 تا تاریخ از تاریخ

 

 تا تاریخ از تاریخ

 

    تا تاریخ از تاریخ

 تا تاریخ از تاریخ

 تا تاریخ از تاریخ تا تاریخ از تاریخ تا تاریخ از تاریخ 

1 
4/2/79 11/2/79 12/2/79 11/2/79 19/2/79 17/2/79 21/2/79 27/2/79 13/2/79 11/2/79 2/1/79 5/1/79 12/1/79 19/1/79 23/1/79 

21/1/79 24/1/79 

2 
15/1/79 22/1/79 21/1/79 24/1/79 22/1/79 13/1/79 1/4/79 7/4/79 13/4/79 11/4/79 11/4/79 11/4/79 21/4/79 21/4/79 25/4/79 21/4/79 1/5/79 

1 
17/4/79 21/4/79 29/4/79 22/4/79 31/35/79 31/35/79 5/5/79 11/5/79 14/5/79 15/5/79 19/5/79 23/5/79 29/5/79 22/5/79 13/5/79 

1/1/79 5/1/79 

4 
13/5/79 1/1/79 9/1/79 32/1/79 12/1/79 14/1/79 11/1/79 24/1/79 25/1/79 21/1/79 22/1/79 1/9/79 2/9/79 7/9/79 11/9/79 12/9/79 15/9/79 

5 
13/9/79 19/9/79 12/9/79 17/9/79 21/9/79 25/9/79 29/9/79 5/2/79 1/2/79 7/2/79 12/2/79 14/2/79 24/2/79 1/7/79 5/7/79 

1/7/79 13/7/79 

1 
15/2/79 22/2/79 21/2/79 24/2/79 22/2/79 13/2/79 2/7/79 13/7/79 11/7/79 11/7/79 15/7/79 19/7/79 24/7/79 25/7/79 29/7/79 

22/7/79 32/13/79 

9 
29/7/79 4/13/79 5/13/79 31/13/79 13/13/79 12/13/79 14/13/79 22/13/79 21/13/79 24/13/79 21/13/79 27/13/79 1/11/79 9/11/79 7/11/79 

13/11/79 14/11/79 

2 
2/11/79 7/11/79 13/11/79 11/11/79 15/11/79 19/11/79 17/11/79 29/11/79 22/11/79 27/11/79 1/12/79 4/12/79 11/12/79 12/12/79 14/12/79 

15/12/79 17/12/79 

 نکته:
 محسوب میگردد 79معیارهای ارزیابی مراکز در سال  زمانی مشخص شده الزامی و از  فوق در بازه جدول  رعایت و اجرای دقیق-1

 می باشد .لذا رعایت دقیق تاریخ حوزه بندی وثبت نمره عملی الزامی وضروری می باشد .(با عنایت به اینکه حوزه بندی آزمون عملی در پورتال مالک صدور گواهینامه )الکترونیکی  -2

 ردد .برگزاری آزمون عملی قبل از برگزاری آزمون کتبی تخلف محسوب میگردد .کلیه آزمونهای عملی میبایست در مهلت مقرر و با رعایت دقیق ضوابط برگزاری آزمونهای عملی برگزار گ-1

 ساعت قبل از برگزاری آزمون به این اداره کل اعالم گردد . 24هرگونه تغییر در زمانبندی آزمونهای عملی  میبایست -4

 اهنگی با این اداره کل برگزار گردد ملغی و مرکز میبایست هزینه برگزاری آزمون مجدد کلیه  کاراموزان را پرداخت نماید .در صورتیکه آزمون عملی خارج از تقویم زمانبندی ارسالی از طرف مرکز ونیز بدون هم-5

 یستهای فاقد امضاء و ناقص عودت خواهد شد .کل ارسال گردد ل لیست )فرم شماره یک یا الف(آزمونهای برگزار شده میبایست پس از تایید رئیس مرکز و آزمونگر عملی و ... جهت تایید نهایی به این اداره-1

 برعهده شخص  محترم رئیس مرکز میباشد .  4مسئولیت نظارت بر اجرای بند -9

 


