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 -1با توجه به آييننامه اخير نظارت كارگاهي ابالغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه و پرسش همكاران
گرامي در خصوص شمول نقشهبرداران در طرح ارزشيابي مهندسان ناظر و سرناظران پروژههاي راه و
راهآهن بدينوسيله به استحضار ميرساند كه شركت در آزمون جامع ارزشيابي نظاران و سرناظران
پروژههاي راه و ترابري براي نقشهبرداران گرامي نيز الزامي بوده و به همين جهت امكان ثبت نام ايشان
نيز به صورت مجزي در سامانه فراهم گرديده است.
 -2در همين راستا و جهت شفافسازي بودجهبندي سواالت آزمون ،به اطالع عموم داوطلبان گرامي ميرساند
كه آزمون داراي دو دفترچه عمومي و تخصصي خواهد بود كه دفترچه تخصصي آن براي رشتههاي مختلف
متفاوت است .همچنين در دفترچه عمومي نيز 15 ،سوال اختصاصي براي ناظران و سرناظران مشترك و
 15سوال براي اين دو گروه متفاوت خواهد بود .بودجهبندي آزمون به طور خالصه شامل جدول زير است:
دفترچه

عمومي

تخصصي

ردیف

عنوان بخش پرسشنامه

تعداد

توضيحات

1

صالحيت عمومي و مرور بر
مراجع معتبر

20

مشترك

2

مهارتهاي قراردادي و پيمان
رسيدگي و كنترل پروژه

30

 15سوال مشترك و  15سوال باقي براي ناظران و سرناظران متفاوت است.

3

مديريت بهداشت ،ايمني و
محيطزيست ()HSE

20

مشترك

4

مهارتهاي فني و تخصصي

40

سواالت گروه راه و راهآهن شامل  30سوال مشترك و  10سوال تخصصي است.
همه  40سوال گروه نقشهبرداري متفاوت است.

 -3با توجه به اين ابالغ و افزوده شدن گروه نقشهبرداري به گروههاي آزمون ،براي گروه نقشهبرداري ،مالك
اصلي سنجش و ارزيابي نهايي در بخش نمره آزمون ،سواالت تخصصي است ولي در باقي رشتهها سواالت
تخصصي و عمومي به يك ميزان اهميت دارد.
 -4با توجه به اينكه اين آزمون براي نخستين بار در كشور در حال برگزاري است و بسياري از داوطلبان
گرامي ممكن است ابهاماتي در شكل و نحوه برگزاري آزمون و نوع پرسشها وجود داشته باشد ،جهت
رفاه حال داوطلبان گرامي تصميم گرفته شد كه براي ثبتنام كنندگان در اين آزمون به صورت رايگان
يك نمونه سوال مشابه دفترچه آزمون نهايي به همراه پاسخنامه در اختيار داوطلبان قرار گيرد كه با نوع
پرسشها و پاسخهاي احتمالي ،بودجهبندي سواالت ،شكل دفترچههاي عمومي و تخصصي ،شكل
پاسخنامه و  ...آشنا بشوند.

