اطالعيه ثبت نام دردوره هاي آموزشي ويژه ارتقاي پايه مهندسان
به اطالع دارندگان پروانه اشتغال بكار پايه هاي  2و  3رشته هاي عمران ،معماري ،تاسیسات برقی و مكانیكی ،شهرسازي و
نقشه برداري كه قصد ارتقاي پايه پروانه خود را بر اساس قانون و دستورالعمل هاي نظام مهندسی و كنترل ساختمان دارند،
می رساند ثبت نام دوره هاي آموزشی هر ساله بطور مرتب و فصلی برنامه ريزي و اجرا می گردد.
لذا از متقاضیان محترم درخواست می شود پس از مطالعه دقیق اين اطالعیه با مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان
(نبش پیام  22طبقه چهارم ،اتاق  )504پس از پرداخت هزينه دوره ها ،در دوره هاي آموزشی موردنظر خود ثبت نام نمايند.
تلفن تماس آموزش 31024524
توجه اعضاي محترم را به چند نكته مهم جلب مي نمايد:
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مبناي محاسبه سنوات الزم جهت ارتقاء پايه بر طبق ماده  22قانون نظام مهندسی از پايه  3به  ،2پس از  5سال و از
 2به يك ،پس از  4سال از زمان دريافت پايه قبلی بوده و در هر صالحیت بصورت مجزا محاسبه می گردد( .بعنوان
مثال اگر داوطلبی پايه  3نظارت خود را در سال  98و پايه  3محاسبات را در سال  80دريافت نموده باشد زمان
ارتقاي صالحیت نظارت وي سال  83و ارتقاي به پايه  2محاسبات در سال  85خواهد بود .ضمنا ارتقا از پايه  3به 2
تحت هیچ شرايطی حتی با سوابق بسیار باال امكان پذير نمی باشد.
با توجه به اعتبار سه ساله گواهینامه دوره هاي آموزشی ،تنها متقاضیانی كه سنوات موردنیاز آنان در كمتر از سه
سال آينده تكمیل خواهد شد ،می توانند از هم اكنون اقدام نمايند .توصیه می شود يكسال قبل از تكمیل سنوات
موردنیاز ،دوره هاي الزم گذرانده شوند.
اعتبار دوره ها حداكثر  3سال بوده و پس از اين تاريخ متقاضی بايد در آزمون هاي برگزار شده شركت نموده و حد
نصاب قبولی را كسب نمايد.
به محض تكمیل ظرفیت هر درس (با ثبت نام حداقل  30نفر) ،برنامه زمان بندي آن درس حداقل يك هفته قبل از
شروع كالس در وب سايت سازمان به آدرس  nezammohandesi.irو تلگرام سازمان اعالم خواهد شد .لذا پس از
ثبت نام الزم است داوطلبان مرتبا به وب سايت و يا كانال تلگرام سازمان مراجعه و از برنامه دروس ثبت نامی خود
اطالع حاصل نمايند (پیگیري اين مرحله تا حصول نتیجه به عهده داوطلب خواهد بود).
دروس جدول زير مختص ارتقاي پايه و به تفكیك رشته و صالحیت (نظارت ،محاسبات ،نظارت و طراحی) مشخص
شده ،لذا هر داوطلب براي ارتقا از هر پايه به پايه باالتر بايستی به تعداد مشخص شده در ستون آخر جدول از دوره
هاي مربوط به رشته و صالحیت موردنظر را انتخاب و با موفقیت بگذرانند.
موارد فوق به استناد شیوه نامه تمديد و ارتقاي پايه به شماره  500-520-65821مورخ  82/20/28اعالم گرديده
است .لذا كسانیكه به هر دلیل ارتقاي پايه آنان به مراحل بعد موكول گردد ،چنانچه در زمان ابالغ شیوه نامه جديد
بخشی از دروس را گذرانده باشند ،مطابق دستورالعمل هاي جديد دروس گذرانده تطبیق و مورد ارزيابی قرار خواهند
گرفت.
در صورتیكه هر يك از دروس انتخابی به حد نصاب تشكیل كالس نرسد ،سازمان با درخواست يا موافقت داوطلب،
د رس مذكور را با يكی از ديگر دروس مرتبط با رشته و صالحیت موردنظر جايگزين خواهد نمود.
چنانچه بعد از اعالم برنامه درسی ،داوطلب به هر دلیل امكان حضور در كالس را نداشته باشد ،می بايستی حداكثر تا
سه روز قبل از تشكیل اولین جلسه ،مراتب را به آموزش اعالم نمايد .در اينصورت شهريه پرداختی جهت نامبرده
محفوظ خواهد ماند .بديهی است در صورت عدم اطالع بموقع ،جهت وي غیبت منظور شده و شهريه پرداختی غیر
قابل برگشت خواهد بود.
حضور در كالس ها الزامی بوده و غیبت بیش از  20درصد در دوره قابل پذيرش نمی باشد و منجر به حذف دوره
خواهد گرديد.

 )20كلیه داوطلبان رشته عمران می بايستی دوره هاي الزم جهت ارتقاي پايه در هر يك از صالحیت هاي نظارت و
محاسبه را جداگانه طی نمايند.
 )22كلیه داوطلبان رشته عمران متقاضی صالحیت اجرا با هر مقدار سابقه كار ،موظفند دوره كارورزي اجرا به مدت 16
ساعت را بگذرانند.
 )22داو طلبان ارتقاي پايه در رشته عمران بايد دوره جوش را بگذرانند .در صورت گذراندن دوره مشابه در موسسات
معتبر و مورد تايید سازمان ،متقاضی می تواند با شركت در آزمون جوش و كسب حداقل نمره  10از  ،200تايیديه
دوره را اخذ نمايد.
 )23داوطلبان اخذ صالحیت بازرسی گاز در رشته مكانیك ،بايد دوره مبحث  21و براي اخذ صالحیت بازرسی كنتور آب،
بايد دوره آب و فاضالب را بگذرانند.
 )25كلیه داوطلبان می توانند براي دريافت گواهینامه دوره هاي جوش ،مبحث  21و آب و فاضالب ،دو هفته پس از اعالم
نتايج آزمون براي دريافت گواهینامه به سازمان مراجعه نمايند.
 )24مسئولیت ثبت نام با عهده سازمان و برگزاري آزمون هاي پايان دوره با همكاري سازمان و اداره كل راه و شهرسازي
بوده و موسسات برگزاركننده تنها مسئول برنامه ريزي و برگزاري كالس ها می باشند.
 )26پس از طی هر دوره آموزشی آزمون پايان دوره در تاريخ اعالم شده ،بصورت متمركز و با نظارت اداره كل راه و
شهرسازي برگزار خواهد شد .لذا كلیه موسسات و مدرسین ملزم به رعايت سرفصل مصوب دوره هاي آموزشی می
باشند .سئواالت بصورت تستی  5گزينه اي و با احتساب نمره منفی براي پاسخ هاي نادرست می باشد .برگه هاي
آزمون در اداره كل راه و شهرسازي تصحیح شده و نتايج نهايی توسط سازمان اعالم می گردد.
منابع آموزشي:
براي كلیه رشته ها در درجه اول آخرين ويرايش از كلیه مباحث مقررات ملّی ساختمان و دستورالعمل هاي وزرات راه و
شهرسازي است .ساير منابع موردنیاز ،بترتیب اولويت ،منابع معتبر آموزشی و مورد استفاده در دانشگاه ها و مراكز حرفه اي و
ساير منابعی كه مدرس با نظر كمیته آموزش استان تعیین میكند ،میباشند.

معاونت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي

فرم ثبت نام دروس ارتقاي پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي در سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي
اينجانب با نام ................. :نام خانوادگی .......................................... :شماره عضويت ............................. :شماره همراه.............................. :
شماره تلفن ثابت .................................... :آدرس ايمیل (يا شماره دورنكار).................................................................................................. :
متقاضی ثبت نام در دوره هاي ارتقاء پايه در رشته  ....................................به شرح زير می باشم.
ضمنا فیش هاي بانكی هزينه ثبت نام جمعا به مبلغ  ..........................ريال كه به حساب جام بانك ملت به شماره 22888/11
بنام سازمان واريز نموده ام به پیوست است.
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اينجانب با آگاهي کامل از ضوابط و مقررات سازمان کليه شرايط اعالم شده در سايت سازمان نظام مهندسي
خراسان رضوي را مي پذيرم و ضمنا اعالم مي دارم که:
)2
)2
)3

)5
)4

مسئولیت پیگیري و اطالع از برنامه زمان بندي دروس انتخابی (از طريق مراجعه به وب سايت و تلگرام سازمان) به عهده
اينجانب می باشد.
می پذيرم كه حضور در كالس ها الزامی بوده و غیبت بیش از  20درصد در دوره قابل پذيرش نبوده و منجر به حذف دوره
خواهد گرديد.
نظر خود را به شرح يكی از موارد ذيل اعالم می دارم:
 oدر صورتیكه هر يك از دروس انتخابی در موسسه موردنظر به حدنصاب تشكیل كالس نرسد ،درس مذكور با يكی از
ديگر دروس مرتبط با رشته و صالحیت در هر يك از ديگر موسسات (بشرط وجود ظرفیت) جايگزين گردد.
 oترجیح می دهم تا زمان تكمیل ظرفیت هر يك از دروس انتخابیم در همان درس و يا موسسه منتظر بمانم.
در صورت ابالغ شیوه نامه جديد ،تابع دستورالعمل هاي جديد در ارزيابی و تطبیق دروس گذرانده شده خواهم بود.
در صورت انصراف از شركت در دوره به هر دلیل ،حداكثر تا سه روز قبل از تشكیل اولین جلسه ،مراتب را به آموزش
سازمان اعالم نمايم.
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