سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور  /معاونت آموزشی و فنی

قابل توجه متقاضیان سیزدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری
 آزمون طبق جدول زیر در روزهای پنجشنبه ( )09/90/51و جمعه ( )09/90/51برگزار میشود.
 داشتن عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،برای ثبت نام در آزمون الزامی است.
برنامه زمانبندی سیزدهمین آزمون سراسری طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری
نوع

روز و تاریخ

آزمون

آزمون طراحی

پنجشنبه
09/90/51

آزمون اجرا

جمعه
0093/90/53

بعدازظهر

صبح

از ساعت  03:9لغايت 5:399
 اصول طراحي آبياري باراني
 اصول طراحي آبياري موضعي
از ساعت  0399لغايت 55399
 اصول اجراي سامانههاي آبياري تحت فشار
 مديريت پيمان و موادشناسي لوازم و تجهيزات آبياري تحت فشار

از ساعت  533:9لغايت 533:9
 برق و ايستگاه پمپاژ سامانههاي آبياري
تحتفشار
 كيفيت آب آبياري

-

توجه 3مدت زمان پاسخگويي به دروس امتحاني ،روي جلد دفترچههاي ازمون مربوطه درج خواهد شد.

رشتههاي تحصيلي مورد قبول جهت شركت در سيزدهمين آزمون سراسري طراحي و اجراي سامانه هاي نوين آبياري
ردیف

5
2
:
3
1
3
9
0

عنوان رشته تحصیلی
مهندسي كشاورزي  -آب
مهندسي كشاورزي  -آبياري و زهكشي
مهندسي كشاورزي – آب – سازه هاي آبي
مهندسي كشاورزي – آب – منابع آب
مهندسي كشاورزي – سازه هاي آبي
مهندسي كشاورزي – مهندسي منابع آب
مهندسي كشاورزي – آبياري
مهندسي كشاورزي – آب – آبياري و زهكشي

ردیف

0
59
55
52
5:
53
51

عنوان رشته تحصیلی
مهندسي آبياري و آباداني
مهندسي كشاورزي – تأسيسات آبياري
علوم و مهندسي آبياري
انتقال آب كشاورزي
تكنولوژي آبياري
مهندسي كشاورزي – مهندسي آب و خاك
مهندسي آبياري و زهكشي

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور  /معاونت آموزشی و فنی

عناوين دروس ،شرايط و حداقل نمره قبولي در سيزدهمين آزمون سراسري طراحي و اجراي سامانههاي نوين آبياري
بخش
دروس
طراحي
دروس اجرا

نام درس
 -5اصول طراحي سيستمهاي آبياري باراني
 -2اصول طراحي سيستمهاي آبياري موضعي
 -:كيفيت آب در آبياري تحت فشار
 -3برق و ايستگاه پمپاژ سامانه هاي نوين آبياري
 -5اجراي سامانه هاي نوين آبياري
 -2مديريت پيمان و مواد شناسي لوازم و تجهيزات آبياري تحت فشار

نمره کل
29
29
29
29
29
29

حداقل نمره قبولی
59
59
59
59
59
59

 شرط قبولي داوطلب در آزمون ،كسب معدل دروس طراحي و اجرا هر كدام حداقل نمره  52ميباشد. قبولي داوطلب در هر بخش (طراحي يا اجرا) براي حداكثر دو دوره آزمون متوالي بعدي معتبر ميباشد.تبصره – چنانچه داوطلب تنها در يكي از دروس ششگانه فوق موفق به كسب نمره قبولي نگردد به شرط اخذ معدل  52شامل آزمون تک درس
شده و ميتواند براي يکبار فقط در آزمون بعدي همان درس شركت نمايد.

نکات مهم
 -5حوزه هاي امتحاني در زمان دريافت كارت ورود به جلسه مشخص خواهد شد .با اين وجود متقاضياني كه درخواست تغيير حوزه امتحاني را
داشته باشند بايستي در فرايند ثبت نام حوزه مورد نظر خود را اعالم نمايند.
 -2آزمون صبح پنجشنبه بهصورت جزوهباز انجام ميشود و آوردن ماشينحساب ،خطكش ،جزوه ،كاتالوگ و كتاب در جلسه آزمون مجاز
است.
 -:در آزمون بعد از ظهر پنجشنبه و صبح جمعه داوطلبان ميتوانند فقط ماشینحساب ساده بههمراه داشته باشند و بههمراه داشتن ساير
موارد ممنوع است.

 -3به همراه داشتن تلفن همراه در كليه جلسات آزمون ،اکیدا ممنوع مي باشد .بديهي است در صورت مشاهده ،به
عنوان تقلب محسوب شده و ثبت نام و شركت متقاضي در آزمون کن لم یکم تلقی خواهد شد.
 -1داوطلبان بايد مشخصات فردي خود را فقط بر روي جلد دفترچه سؤاالت بنويسند و از نوشتن هرگونه مشخصات فردي و يا عالمتگذاري بر
روي ساير صفحات خودداري نمايند .در غير اينصورت دفترچه داوطلبان تصحيح نخواهد شد و مراتب بهعنوان تخلف به استان مربوطه
اعالم ميگردد.
 -3داوطلبان بايستي پاسخ سؤاالت هر درس را در محل تعيين شده در پاسخنامه ارائه شده بنويسند .به پاسخهاي نوشته شده در محلهاي
غيرمرتبط ،ترتيب اثر داده نخواهد شد و داوطلب نيز حق اعتراض نخواهد داشت.

 -9هويت متقاضيان بر اساس كارت ورود به جلسه و اصل كارت ملي و يا اصل كارت عضويت معتبر احراز خواهد شد.

