
 بسمه تعالی

 

 (3ورود به حرفه پایه ) صالحیت اجراكارآموزي دوره ثبت نام محترم  متقاضیان قابل توجه 

 رشته هاي عمران و معماري

 .را مطالعه فرماييدذيل و مراحل جهت ثبت نام در دوره هاي مذكور موارد 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

  



  



 :استان آذربايجان غربیمطابق با مصوبه سازمان نظام مهندسی ساختمان ( 1

بده  سداتت 67با مدت  زمدا   3اجراي ورود به حرفه پايه  صالحیتکارآموزي  مربوط به دوره هاي کل دورهمبلغ واريزي  -1-1

را بده شدراره حبدا   مدککور مبلدغمیباسدقی می باشت کده مقاایدیا   (ريال و سيصد هزار ميليون سه) 000330333میزا  

 . واريز نراينت (قابل واريز در ترام شعب بانک تجار ) ارومیهشهیت باکري نزد بانک تجار  شعبه   1632306323
 

 :نحوه تکميل فرم مورد نظر و ارسال آن( 6

فرم مورد نظر را پرينت کرده و پس از واريز مبلغ نببت به تكریل فرم با درج کامل اطالتا  درخواسقی اقتام نروده فرم تكریدل 

 .فرمايیت( بخش آموزشهاي آزاد و مجازي)تحويل دانشگاه صنعقی ارومیه  دو برگشته را به هرراه اصل فیش واريزي در 

 :زامی است ارائه متارک ذيل براي ثبت نام قطعی ال

 فرم تكریل شته ثبت نام  -1

 (فیش داراي رونوشت+ فیش صاحب حبا  )اصل فیش واريزي در دو برگ  -2
 کپی کار  ملی -3

 کپی کار  تضويت -4

 اسكن تكس پرسنلی بصور  فايل  -5

اخک تأيیتيه، پس از واريز فیش و ارائه متارک فوق الککر در هنگام ثبت نام از  اداره آموزشهاي آزاد و مجدازي  :تذكر بسيار مهم

دانشگاه صنعقی ارومیه الزامی بوده و در غیر اينصور  به متارک و فیش هاي فاکس شته ترتیب اثر داده نشته و ثبت نام قطعدی 

 .(کننتگا  محقرم ارائه خواهت شت ثبت نامنام، رسیت دريافت متارک به  پس از اخک اصل متارک ثبت. )تلای نخواهت شت

 .می باشد12036080لغايت  30036080مهلت ثبت نام از مورخ (0

 .می باشت 844 -31208234شراره تراس مبقایم اداره آموزشهاي آزاد و مجازي و تلفن فاکس  3-1

 : شرايط شركت در دوره ها( 4

سال می باشت لکا مقااییا  می توانندت در 5مهلت اتقبار اين دوره آموزشی از تاريخ برگزاري دوره حتاکثربا توجه به اينكه  -4-1

ت در آزمو  هاي ورود به حرفه مهنتسی در اين دوره شرکت یهر زمانی پس از فراغت از تحصیل، قبل يا بعت از شرکت و يا موفا

 .نراينت

علی الخصوص ذكر شماره تلفن هاي همرراه و ثابرت   ) تکميل فرم ثبت ناماز متقاضيان محترم تقاضا می شود در ( 2

 .نمايندنهايت دقت را  (جهت برقراري ارتباط 

از تاريخ برگزاري دوره  ( 0دوره كارآموزي صالحيت اجراي ورود به حرفه پايه )دوره آموزشیاين اعتبار  :توجه مهم

 .سال می باشد 2بمدت 

سازمان  سايت و سايتوب متعاقباً  در همين  یكالسريزي برنامه و رسيدن به حد نصابدر صورت  دوره هاشروع ( 2

 .اطالع رسانی خواهد شدorg.nezam-wa.wwwبه آدرس نظام مهندسی ساختمان استان آذربايجان غربی 

 : مهم  اتتذكر

 .كسب نمره قبولی در آزمون پايان دوره الزامی می باشد گواهی دورهجهت اخذ  - 1

 ساعته كارآموزي صالحيت اجرا طی نمودن 62صالحيت اجرا عالوه بر گذراندن دوره  0براي صدور پروانه پايه ي  -6

نيز براي متقاضيان الزامی  (011-6كد دوره )با ( HSE) ساعته مبانی سالمت، ايمنی و محيط زيست 0دوره آموزشی 

 .باشد می

 

 

http://www.wa-nezam.org/


 شرايط تشکيل دوره هاي آموزشی  -0

 .ساتت برگزار خواهت شت 0دوره هاي آموزشی پس از برنامه ريزي هر روز به میزا   3-1

فراخوا  قبلی به حدت نصدا  تشدكیل نرسدیته  در ی کهينحوه ي ثبت نام و ظرفیت کالسها به طوري است که ابقتا کالسها 3-2

و مازاد ثبت نام در دوره هاي مخقلد  بده گدروه جتيدت در هردا  رشدقه  داشقهبودنت به صور  تكریل ظرفیت پکيرش مقاایی 

 .منقال خواهت شت

غیبدت در حضدور در کالسدهاي آموزشدی الزامدی بدوده و حدت مجداز  .کالسها در دو بخش تئوري وترلی برگزار خواهت شت 3-3

. کالسهاي تئوري حتاکثريک چهارم کل ساتا  دوره بوده وغیبت در کالس هاي ترلی و بازديتها به هر تنوا  غیر مجاز میباشت

مطابق با مصوبا  و یوابط موجود، شرکت کننتگا  محقرمی که بیش از حت اتالم شته در کالسها غیبت نراينت از آزمو  پايدا  

در صورتیكه میزا  حضدور در کالسدها بده . ملزم به طی مراحل شرکت در دوره جتيت خواهنت بود محروم و( اصلی و مجتد)دوره 

هردلیل از غیبت مجاز تعیین شته دراين بنت بیشقر باشت، هیچ مبئولیقی مقوجده مجدري و نداظرين محقدرم دوره هداي مدککور 

 .نخواهت بود

 .کالسهاي آموزشی الزامی می باشتبه هرراه داشقن کار  تضويت معقبر در طول مت  برگزاري  3-4
 

 شرايط و نحوه آزمون پايان دوره -4

 .آزمو  کلیۀ دوره ها به صور  جامع و پس از اطالع رسانی برگزار خواهت شت  -4-1

 .سؤاال  بصور  تبقی و تشريحی تنوا  خواهت گرديت -4-2

 .آزمو  دهنته در جلبه آزمو  اجباري می باشتبه هرراه داشقن کار  تضويت و يا کار  شناسايی تكبتار براي  -4-3

 تخلفات در آزمون -2

رتايت نظم و قوانین در حین برگزاري آزمو  الزامی بوده و اسامی افرادي که اين موارد را رتايت نفرماينت، يادداشت و طی صور  

  .م خواهنت شتجلبه اي که توسط ناظرين محقرم آزمو  تنظیم خواهت گرديت از امقیاز پايا  دوره محرو



 ...................................: تاريخ      بسمه تعالی                                                                                                                  

 

  و معماري عمران هاي  رشتهمختص  -(0ورود به حرفه پايه )ثبت نام دوره كارآموزي صالحيت اجرا فرم 

 شهرستان اروميه

 ( 1080سال ) سازمان نظام مهندسی استان آذربايجان غربی 
  

 :میباشمارومیه شهرسقا  در یی شرکت اينجانب مقاا
 
  رشقه معراري                  

 

 

 

 ملی كد شماره پروانه اشتغال شماره عضويت نام پدر نام خانوادگی نام

      

  
 

 

نزد بانک تجارت شعبه شهيد  1632306323بحساب                    مبلغ                       ريال طی فيش شماره                         مورخ

 .واريز گرديد( قابل واريز در تمام شعب بانک تجارت)باكري اروميه بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربايجان غربی 

 : آدرس متقاضی 

  :شماره تلفن همراه

 :شماره تلفن منزل 

 . هتل با هزينه شخصی خود می باشم0 اينجانب متقاضی استفاده از خوابگاه 
 

 دانشگاه صنعتی اروميه واحد حسابداري اداره آموزشهاي آزاد و مجازي تائيد                           . مبلغ فوق مورد تأييد می باشد

 مسئول ثبت نام تائيد.                                                                                            ثبت نام انجام گرفت 
 

 

 :تذكرات مهم

 دوره ها در دو بخش تئوري و ترلی برگزار خواهت شت. 

  حت مجاز غیبت در کالسهاي تئوري حتاکثر يک چهارم کل ساتا  دوره بوده وغیبت حضور در کالسهاي آموزشی الزامی بوده و

مطابق با مصوبا  و یوابط موجود، شرکت کننتگا  محقرمی که بیش از . در کالس هاي ترلی و بازديتها به هر تنوا  غیر مجاز میباشت

محروم و ملزم به طی مراحل شرکت در دوره جتيت خواهنت ( اصلی و مجتد)حت اتالم شته در کالسها غیبت نراينت از آزمو  پايا  دوره 

در صورتیكه میزا  حضور در کالسها به هردلیل از غیبت مجاز تعیین شته دراين بنت بیشقر باشت، هیچ مبئولیقی مقوجه مجري و . بود

 .ناظرين محقرم دوره هاي مککور نخواهت بود
 

 .با اطالع از آخرين مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها اقدام به ثبت نام در دوره ها می نمايم........................................ ..............اينجانب

 

 امضاء متقاضی                

 رشقه تررا 
 

 


