بسمه تعالی

قابل توجه متقاضیان محترم ثبت نام
دوره هاي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به کار مهندسي رشته هاي :عمران(نظارت و محاسبات) -معماري(نظارت و طراحي)،
مكانيك (نظارت و طراحي) -برق(نظارت و طراحي)-نقشه برداري(نظارت و طراحي) -شهرسازي(نظارت و طراحي)
و دوره مبحث  71مقررات ملي ساختمان(تأسيسات لولهکشي گاز ساختمانها)

جهت ثبت نام در دوره هاي مذكور موارد و مراحل ذيل را مطالعه فرمايید.
 )1براي انتخاب تعداد دروس مورد نياز براي ارتقاء پايه به جدول ذيل توجه فرماييد.
تعداد دوره هاي الزامی جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كارمهندسان
رشته

صالحيت
نظارت

مدت

تعداد دوره

هر دوره

مورد نياز براي ارتقاء پایه

 11ساعته

2

(پايه  3به )2
نظارت
عمران

 11ساعته

3

(پايه  2به )1
محاسبات

 22ساعته

3

( پايه  3به )2
محاسبات

 22ساعته

2

(پايه  2به )1
نظارت و طراحی
معماري

 11ساعته

3

( پايه  3به )2
نظارت و طراحی

 11ساعته

3

( پايه  2به ) 1

3
*توجه مهم :از 3عنووان دوره ارتقاءپايوه رشوته

نظارت و طراحی
مكانیك

 11ساعته

مكانیك (3به ، )2عنووان يكوی از دوره هوا "دوره
11ساعته مبحو ( 11تاسیسوات لولوه ك وی واز
ساختمانها)" می باشد كه آزمون ايو دوره توسو

( پايه  3به )2

جهاددان گاهی و بصورت الكترونیكی بر زار خواهد
شد كه می بايست ثبت نام آزمون الكترونیكوی نیوز
توس خود متقاضی بوا همواهنگی دان وگاه ان وام

یرد*.
نظارت و طراحی

 11ساعته

( پايه  2به ) 1
نظارت و طراحی
برق

 11ساعته

( پايه  3به )2
نظارت و طراحی
( پايه  2به )1

 11ساعته

2
1
2

نق ه برداري

نظارت و طراحی
( پايه  2به )1
نظارت و طراحی

شهرسازي

 11ساعته
 11ساعته

( پايه  3به )2
نظارت و طراحی

 11ساعته

( پايه  2به )1

1
1
2

 )2مطابق با مصوبه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذرباي ان غربی:
 -1-2مبلغ واريزي هر تك دوره مربوط به دوره هاي نظارت ( عمران ) و نظارت و طراحي ( رشته هااي معمااري مكانياك بار
نقشه بارداري و شهرساازي ) و دوره مبحا ( 11تاسيساات ووواه يشاي ااز سااهتمانها) باا مادت زماان  11سااع باه ميازان
1/250/000ريال (يك میلیون وچهار صدو پن اه هزار ريال) مي باشاد ياه متقااايان باه ازاي انتخااب تعاداد دوره ي رشاته
موردنظر هود بايد جمع مبلغ را به شماره حساب  1201002050نزد بانك تجارت شعبه شهيد بايري اروميه (قابل وارياز در تماا
شعب بانك تجارت) واريز نمايند .مثالً درازاي انتخاب 3دوره مبلغ واريزي  3*1/250/000=2/350/000هواهد بود.
 -2-2مبلغ واريزي هر تكدرس با مدت زمان  22ساع

باراي دوره هااي محاسابات (عماران) 1/000/000ريوال (ياك ميلياون و

نهصدهزار ريال) مي باشد يه به ازاي انتخاب تعداد دروس مبلغ مذيور محاسبه و به شماره حساب فو اوذير واريز هواهد شد.
تذكرمهم :در صورتیكه به طور همزمان متقاضی دوره هاي نظارت و محاسبات ،می باشید خواه مند است فیش ها را
بطور جدا انه واريز فرمايید.
 )3نحوه تكمیل فرم مورد نظر و ارسال آن:
فر مورد نظر را پرين

يرده و پس از واريز مبلغ نسب به تكميل فر با درج يامل اطالعات درهواستي اقدا نموده فار تكميال

شده را به همراه اصل فيش واريزي در دو برگ تحويل دانشگاه صنعتي اروميه (بخش آموزشهاي آزاد و مجازي) فرماييد.
ارائه مدارک ذيل براي ثب نا قطعي اوزامي اس :
 -1فر تكميل شده ثب نا
 -2اصل فيش واريزي در دو برگ (فيش صاحب حساب  +فيش داراي رونوش )
 -3يپي يارت ملي
 -2يپي يارت عضوي
 -5اسكن عكس پرسنلي بصورت فايل
تذكر بسیار مهم :اهذ تأييديه پس از واريز فيش و ارائه مدارک فو اوذير در هنگا ثب نا از اداره آموزشاهاي آزاد و مجاازي
دانشگاه صنعتي اروميه اوزامي بوده و در غير اينصورت به مدارک و فيش هاي فايس شده ترتيب اثر داده نشده و ثبا ناا قطعاي
تلقي نخواهد شد( .پس از اهذ اصل مدارک ثب نا رسيد درياف مدارک به ثب نا ينند ان محتر ارائه هواهد شد).
)2مهلت ثبت نام از مورخ  00/02/00لغايت 00/02/15می باشد.
 1-2شماره تماس مستقيم اداره آموزشهاي آزاد و مجازي و تلفن فايس  822 -31208232مي باشد.
 )5از متقاضیان محترم تقاضا می شود در تكمیل فرم ثبت نام (علی الخصوص ذكر شماره تلف هواي هموراه و ثابوت
جهت برقراري ارتباط ) نهايت دقت را فرمايید.

 )1شروع دوره هادر صورت رسیدن به حد نصاب و برنامه كالسی متعاقباً در همی وب سايت و سايت سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان آذرباي ان غربی اطالع رسانی خواهد شد.
 )1شراي شركت در دوره ها :
 - 1-1مهل اعتبار دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه حدايثر3سال از تاريخ بر زاري دوره مي باشد.

 - 2-1جه
اجباري اس .
 -3-1جه درياف پروانه اشتغال به يار پايه  1داشتن حداقل  5سال سابقه يار حرفه اي از تاريخ صادور پرواناه اشاتغال پاياه 2
اجباري اس .
درياف

پروانه اشتغال به يار پايه  2داشتن حداقل  2سال سابقه يار حرفه اي از تاريخ صدور پرواناه اشاتغال پاياه 3

 -4-1از 3عنوان دوره ارتقاءپايه رشته مكانيك (3به ، )2عنوان يكي از دوره ها "دوره مبحث( 71تاسيسات لوله کشي گاز
ساختمانها)" مي باشد که آزمون اين دوره توسط جهاددانشگاهي و بصورت الكترونيكي برگزار خواهد شد که مي بايست ثبت نام
آزمون الكترونيكي نيز توسط خود متقاضي با هماهنگي دانشگاه انجام گيرد.

 -0شراي ت كیل دوره هاي آموزشی
 -1-0مطابق با بخشنامه دفتر تدوين برنامه ريزي دوره هاي  11ساعته در  2روز يامل هر روز  0ساع و دوره هاي  22ساعته در
 3روز يامل ( هر روز به ميزان  0ساع ) بر زار هواهد رديد.
 -2-0نحوه ي ثب نا و ظرفي يالسها به طوري اس يه ابتدا يالسهايي يه در فراهوان قبلي به حد نصاب تشكيل نرسيده
بودند به صورت تكميل ظرفي پذيرش متقااي داشته و مازاد ثب نا در دوره هاي مختلف به روه جديد در همان رشته منتقل
هواهد شد.
 -3-0حضور در يالسهاي آموزشي اوزامي بوده و حد مجاز غيب در اين يالسها حدايثريك چهار يل ساعات دوره مي باشد.
مطابق با مصوبات و اوابط موجود شري ينند ان محترمي يه بيش از حد اعال شده در يالسها غيب نمايند از آزمون پايان
دوره (اصلي و مجدد) محرو و ملز به طي مراحل شري در دوره جديد هواهند بود .در صورتيكه ميزان حضور در يالسها به
هردويل از غيب مجاز تعيين شده دراين بند بيشتر باشد هيچ مسئوويتي متوجه مجري و ناظرين محتر دوره هاي مذيور نخواهد
بود.
 -2-0به همراه داشتن يارت عضوي معتبر در طول مدت بر زاري يالسهاي آموزشي اوزامي مي باشد.
 -0مراحل الزم جهت استعالم شركت در دوره هاي ارتقا پايه در خصوص فارغ التحصیالن كارشناسان ناپیوسته و
دارند ان مدرک دبیري فنی
 -1-2فااارا اوتحصاايالن يارشناسااي ناپيوسااته و دارنااد ان ماادرک دبيااري فنااي ب اا اسااتعال از واحااد پروانااه اشااتغال سااازمان
نظ اا مهندسااي و اطااالا از آهاارين مصااوبات يميساايون هاام ارزي رشااته هااا اقاادا بااه ثب ا نااا در دوره هاااي ارتقاااء پايااه
(نظارت -طراحي يا محاسبه) نمايند.
 -2-2با توجه به اين بند يليه عواقب ناشي از عد استعال و تأييد سازمان نظا مهندسي در زمان ثب نا بر عهده متقاايان
رامي هواهد بود.
 -10شراي و نحوه آزمون پايان دوره
- 1-18آزمون يليۀ دوره ها به صورت جامع و پس از اطالا رساني بر زار هواهد شد.
 -2-18سؤاالت بصورت تستي و تشريحي عنوان هواهد رديد.
 – 3-18به همراه داشتن يارت عضوي و يا يارت شناسايي عكسدار براي آزمون دهنده در جلسه آزمون اجباري مي باشد.
 -11تخلفات در آزمون
رعاي نظم و قوانين در حين بر زاري آزمون اوزامي بوده و اسامي افرادي يه اين موارد را رعاي نفرمايند يادداش و طي صورت
جلسه اي يه توسط ناظرين محتر آزمون تنظيم هواهد رديد از امتياز پايان دوره محرو هواهند شد.

بسمه تعالی

تاريخ ................................... :

فرم ثبت نام دوره هاي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسی رشته هاي:
عمران(نظارت و محاسبات) -معماري(نظارت و طراحی) ،مكانیك (نظارت و طراحی) -برق(نظارت و طراحی) -نق ه برداري(نظارت و طراحی)-
شهرسازي(نظارت و طراحی) -دوره مبح ( 11تاسیسات لوله ك ی از ساختمانها)
شهرستان ارومیه -سازمان نظام مهندسی استان آذرباي ان غربی ( سال ) 1300

نام خانواد ی

نام

شماره عضويت

نام پدر

كد ملی

شماره پروانه اشتغال

دوره( هاي )درخواستی اين انب ب رح ذيل می باشد:

نظارت(3به (2
نظارت(2به (1

رشته عمران :
رشته عمران :

محاسبات(3به )2
محاسبات(2به )1

رشته معماري :نظارت و طراحی(3به (2
نظارت و طراحی (2به )1
رشته مكانیك :نظارت و طراحی(3به (2
رشته برق :نظارت و طراحی(3به  (2نظارت و طراحی (2به )1
رشته شهرسازي :نظارت و طراحی(3به  (2نظارت و طراحی (2به )1
رشته نق ه برداري :نظارت و طراحی (2به )1
ريال طی فیش شماره

مبلغ

نظارت و طراحی (2به )1

مورخ

مبح ( 11تاسیسات لوله ك ی

از ساختمانها)

بحساب  1201002050نزد بانك ت ارت شعبه شهید باكري

ارومیه بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذرباي ان غربی (قابل واريز در تمام شعب بانك ت ارت) واريز رديد.
شماره تلف منزل :

آدرس متقاضی :
شماره تلف همراه:
اين انب متقاضی استفاده از خوابگاه  /هتل با هزينه شخصی خود می باشم .
مبلغ فوق مورد تأيید می باشد.
ثبت نام ان ام رفت .

تائید واحد حسابداري اداره آموزشهاي آزاد و م ازي دان گاه صنعتی ارومیه
تائید مسئول ثبت نام

تذكرات مهم:
* فارا اوتحصيالن يارشناسي ناپيوسته و دارند ان مدرک دبيري فني با استعال از واحد پروانه اشتغال سازمان نظا مهندسي و اطالا از آهرين مصوبات يميسيون هم ارزي
رشته ها اقدا به ثب نا در دوره هاي ارتقاء پايه (نظارت-طراحي يا محاسبه) نمايند.
* حضور در يالسهاي آموزشي اوزامي بوده و حد مجاز غيب در يالس هاي تئوري حدايثر يك چهار يل ساعات دوره بوده مطابق با مصوبات و اوابط موجود شري
ينند ان محترمي يه بيش از حد اعال شده در يالسها غيب نمايند از آزمون پايان دوره (اصلي و مجدد) محرو و ملز به طي مراحل شري در دوره جديد هواهند بود .در
صورتيكه ميزان حضور در يالسها به هردويل از غيب مجاز تعيين شده دراين بند بيشتر باشد هيچ مسئوويتي متوجه مجري و ناظرين محتر دوره هاي مذيور نخواهد بود.
*** از  3عنوان دوره ارتقاءپايه رشته مكانیك (3به ، )2عنوان يكی از دوره ها "دوره مبح ( 11تاسیسات لوله ك ی از ساختمانها)" می باشد كه آزمون
اي دوره توس

جهاددان گاهی و بصورت الكترونیكی بر زار خواهد شد كه می بايست ثبت نام آزمون الكترونیكی نیز توس

خود متقاضی با هماهنگی

دان گاه ان ام یرد***.
اين انب ......................................................با اطالع از آخري مصوبات كمیسیون هم ارزي رشته ها اقدام به ثبت نام در دوره ها می نمايم.

مهرو امضاء متقاضی

