
 اصالحيه

 1شماره آموزشياطالعيه 

 كارآموزي صالحيت اجرادوره ارتقاء پايه در تمامي رشته ها و  مجازي ثبت نام دوره هاي آموزشي

 (01/10/99لغايت  10/10/99)مهلت ثبت نام از تاريخ 

و پرداخت  (پنل دوره هاي آموزشي -)سيستم مهندسين wa-nezam.org  به آدرس سايت سازمان مراجعه به : گام اول 

 شهريه واريزي از مبلغ يا اسكرين شات و تهيه پرينت )مبلغ شهريه در سايت درج شده است(شهريه دوره

  نماييد زيرا ثبت نام موقت به معني واريز ناموفق مي باشد. لموفق شهريه اطمينان حاصدر اين مرحله از واريز  

  گانه را انجام دهد تا ثبت نام قطعي  3صرفاً واريز شهريه به معناي ثبت نام قطعي نمي باشد و متقاضي مي بايست كليه گام هاي

 صورت پذيرد.

 اطالعات فردي ثبت نام )بشرح فايل پيوست( بر اساس تكميل فرم :گام دوم. 2

 و مسئوليت ارائه اطالعات اشتباه به عهده ي متقاضي مي باشد. الزامي نامه جهت صدور گواهي فرم اطالعات فردي تکميل. 

  آموزشي)دانشگاه(مجري واتساپ به مدارك الزم جهت ثبت نام  تصويرارسال   : گام سوم .3

 :مدارك الزم جهت ثبت نام  

 تصوير فرم تکميل شده ثبت نام  -1

 (تصوير واريز اينترنتي )مطابق گام اول -2

 تصوير كارت ملي -3

 تصوير كارت عضويت معتبر -4

 فايل عکس پرسنلي  -5

 
 

مجري آموزشي 

 )دانشگاه(

شماره واتساپ جهت ارسال تصوير  

 مدارك

 سايت دانشگاهآدرس  شماره تماس

دانشگاه صنعتي 

 اروميه

19909599990 10991010 V.uut.ac.ir 

 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان  

 

 

http://hseawards.org/-info-hse-nezam-mohandesi
http://hseawards.org/-info-hse-nezam-mohandesi
http://hseawards.org/-info-hse-nezam-mohandesi
http://www.uut.ac.ir/
http://www.uut.ac.ir/


 

 
 

ثبت نام  فرم  

 

 

و  معماري)نظارت و طراحي -(و اجرا عمران)نظارت و محاسباتدوره هاي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته هاي 

دوره  -شهرسازي)نظارت و طراحي( -نقشه برداري)نظارت و طراحي( -برق)نظارت و طراحي( -(، مكانيك )نظارت و طراحي(اجرا

)تاسيسات لوله كشي گاز ساختمانها( 09مبحث  

 و

 دوره كارآموزي صالحيت اجرا

     (0199سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان غربي ) سال   
 

 نام:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:نام خانوادگي  

 

 
 

:نام پدر  

 

 

 

:شماره عضويت  

 

 

 

:شماره پروانه اشتغال  

 پايه پروانه:

 

 مجري آموزشي منتخب: 

  دانشگاه صنعتي اروميه
 

:كد ملي  

 

تلفن ثابت:شماره  :شماره تلفن همراه   

 

 

دوره) هاي (درخواستي اينجانب بشرح ذيل مي باشد:               

 

       ) 0به1اجرا )     (  0به1محاسبات)      ) 0به1نظارت)        (1كارآموزي صالحيت اجرا)پايه   : عمرانرشته 

   ) 0به0اجرا )       (0به0محاسبات)         ) 0به0نظارت)

     ) 0به1اجرا )      ) 0به1نظارت و طراحي)     (1ا)پايهآموزي صالحيت اجركار  :رشته معماري

   ) 0به0اجرا )     ( 0به0نظارت و طراحي )

)تاسيسات لوله كشي گاز  09مبحث     ( 0به0نظارت و طراحي )      ) 0به1نظارت و طراحي)   :رشته مكانيك

  ساختمانها(

 ( 0به0نظارت و طراحي )               ) 0به1نظارت و طراحي)       :رشته برق

 ( 0به0نظارت و طراحي )         ) 0به1نظارت و طراحي)   :رشته شهرسازي

 ( 0به0نظارت و طراحي )   :رشته نقشه برداري
 
 
 

 تذكرات مهم:

*فارغ التحصيالن كارشناسي ناپيوسته و دارندگان مدرك دبيري فني با استعالم از واحد پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسي و اطالع از 

نمايند.  كميسيون هم ارزي رشته ها، اقدام به ثبت نام در دورهآخرين مصوبات   

 

ام در دوره اينجانب...................................................... با اطالع از آخرين مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها اقدام به ثبت ن

 ها مي نمايم.

                      مهرو امضاء متقاضي
                      


