
 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

          سااتت  67بها مه ز زمها      3اجراي ورود به حرفه پايهه   صالحیتکارآموزي  مربوط به دوره هاي کل دورهمبلغ واريزي  -1-1

رياال)   000000000)با پذيرايی ناهار ( و  ريال( هزار نه صدو  ميليون ) سه 000/000/3ميزان بدون پذايرايی ناهار(  به  )

نهزد بانه      1602006000را به شماره حسها    مذکور مبلغمیباستی می باش  که متقاضیا   پانصد هزار ريال( و پنج ميليون

 واريز نماين .  )قابل واريز در تمام شعب بان  تجارز( ارومیه شهی  باکريتجارز شعبه 
 

 ( نحوه تکميل فرم مورد نظر و ارسال آن:6

فرم مورد نظر را پرينت کرده و پس از واريز مبلغ نسبت به تكمیل فرم با درج کامل اطالعاز درخواستی اق ام نموده فرم تكمیهل  

 تحويل دانشگاه صنعتی ارومیه )بخش آموزشهاي آزاد و مجازي( فرمايی . دو برگش ه را به همراه اصل فیش واريزي در 

 زامی است :ارائه م ارک ذيل براي ثبت نام قطعی ال

 فرم تكمیل ش ه ثبت نام  -1

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

 کپی کارز عضويت -4

 اسكن عكس پرسنلی بصورز فايل  -5

داره آموزشهاي آزاد و مجهازي  اخذ تأيی يه، پس از واريز فیش و ارائه م ارک فوق الذکر در هنگام ثبت نام از  ا تذكر بسيار مهم:

دانشگاه صنعتی ارومیه الزامی بوده و در غیر اينصورز به م ارک و فیش هاي فاکس ش ه ترتیب اثر داده نش ه و ثبت نام قطعهی  

 کنن گا  محترم ارائه خواه  ش .( ثبت نامتلقی نخواه  ش . )پس از اخذ اصل م ارک ثبت نام، رسی  دريافت م ارک به 

 می باشد.10010000لغايت  00010000نام از مورخ  (مهلت ثبت3

 می باش . 844 -31208234شماره تماس مستقیم اداره آموزشهاي آزاد و مجازي و تلفن فاکس  3-1

 : شرايط شركت در دوره ها( 4

متقاضیا  می توانن  در سال می باش  لذا  5با توجه به اينكه مهلت اعتبار اين دوره آموزشی از تاريخ برگزاري دوره ح اکثر -4-1

ت در آزمو  هاي ورود به حرفه مهن سی در اين دوره شرکت یهر زمانی پس از فراغت از تحصیل، قبل يا بع  از شرکت و يا موفق

 نماين .

)تلی الخصوص ذكر شماره تلفن هاي هماراه و ثابات    ( از متقاضيان محترم تقاضا می شود در تکميل فرم ثبت نام0

 .نمايندنهايت دقت را  باط (جهت برقراري ارت

از تاريخ برگزاري دوره  ( 3)دوره كارآموزي صالحيت اجراي ورود به حرفه پايه دوره آموزشیاين اتتبار  :توجه مهم

 سال می باشد. 0بمدت 

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

 اطالع رسانی خواهد شد.nezam.org-www.waبه آدرس نظام مهندسی ساختمان استان آذربايجان غربی 

 مهم :  اتتذكر

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

ساتته كارآموزي صالحيت اجرا طی نمودن  62صالحيت اجرا تالوه بر گذراندن دوره  3براي صدور پروانه پايه ي  -6

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

 باشد.می

 

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


 

 شرايط تشکيل دوره هاي آموزشی  -3

 ساعت برگزار خواه  ش . 0هاي آموزشی پس از برنامه ريزي هر روز به میزا  دوره  3-1

فراخوا  قبلی به حه  نصها  تشهكیل نرسهی ه      در ی کهينحوه ي ثبت نام و ظرفیت کالسها به طوري است که ابت ا کالسها 3-2

ه گهروه ج يه  در همها  رشهته     و مازاد ثبت نام در دوره هاي مختله  به   داشتهبودن  به صورز تكمیل ظرفیت پذيرش متقاضی 

 منتقل خواه  ش .

حضهور در کالسههاي آموزشهی الزامهی بهوده و حه  مجهاز غیبهت در          کالسها در دو بخش تئوري وعملی برگزار خواه  ش . 3-3

کالسهاي تئوري ح اکثري  چهارم کل ساعاز دوره بوده وغیبت در کالس هاي عملی و بازدي ها به هر عنوا  غیر مجاز میباش . 

مطابق با مصوباز و ضوابط موجود، شرکت کنن گا  محترمی که بیش از ح  اعالم ش ه در کالسها غیبت نماين  از آزمو  پايها   

دوره )اصلی و مج د( محروم و ملزم به طی مراحل شرکت در دوره ج ي  خواهن  بود. در صورتیكه میزا  حضهور در کالسهها بهه    

بن  بیشتر باش ، هیچ مسئولیتی متوجهه مجهري و نهاظرين محتهرم دوره ههاي مهذکور       هردلیل از غیبت مجاز تعیین ش ه دراين 

 نخواه  بود.

 به همراه داشتن کارز عضويت معتبر در طول م ز برگزاري کالسهاي آموزشی الزامی می باش . 3-4
 

 شرايط و نحوه آزمون پايان دوره -4

 رسانی برگزار خواه  ش .آزمو  کلیۀ دوره ها به صورز جامع و پس از اطالع   -4-1

 سؤاالز بصورز تستی و تشريحی عنوا  خواه  گردي . -4-2

 به همراه داشتن کارز عضويت و يا کارز شناسايی عكس ار براي آزمو  دهن ه در جلسه آزمو  اجباري می باش . -4-3

 تخلفات در آزمون -0

افرادي که اين موارد را رعايت نفرماين ، يادداشت و طی صورز رعايت نظم و قوانین در حین برگزاري آزمو  الزامی بوده و اسامی 

  جلسه اي که توسط ناظرين محترم آزمو  تنظیم خواه  گردي  از امتیاز پايا  دوره محروم خواهن  ش .



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

 

  و معماري تمران هاي  رشتهمختص  -(3ثبت نام دوره كارآموزي صالحيت اجرا )ورود به حرفه پايه فرم 

 شهرستان اروميه

 ( 1300سازمان نظام مهندسی استان آذربايجان غربی ) سال 
  

 ريال   505880888ثبت نام با ناهار به مبلغ :  متقاضی
 

  رشته معماري           ريال  302880888ناهار به مبلغ :   و ثبت نام ب متقاضی
               

 

 

 كد ملی شماره پروانه اشتغال شماره تضويت نام پدر خانوادگینام  نام

      

  
 

 

نزد بانک تجارت شعبه شهيد  1602006000بحساب                    مبلغ                       ريال طی فيش شماره                         مورخ

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

 آدرس متقاضی : 

  شماره تلفن همراه:

 شماره تلفن منزل :

 اينجانب متقاضی استفاده از خوابگاه 0 هتل با هزينه شخصی خود می باشم. 
 

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

 مسئول ثبت نام تائيدثبت نام انجام گرفت .                                                                                            
 

 

 تذكرات مهم:

   ش .دوره ها در دو بخش تئوري و عملی برگزار خواه 

  حضور در کالسهاي آموزشی الزامی بوده و ح  مجاز غیبت در کالسهاي تئوري ح اکثر ي  چهارم کل ساعاز دوره بوده وغیبت

در کالس هاي عملی و بازدي ها به هر عنوا  غیر مجاز میباش . مطابق با مصوباز و ضوابط موجود، شرکت کنن گا  محترمی که بیش از 

ت نماين  از آزمو  پايا  دوره )اصلی و مج د( محروم و ملزم به طی مراحل شرکت در دوره ج ي  خواهن  ح  اعالم ش ه در کالسها غیب

بود. در صورتیكه میزا  حضور در کالسها به هردلیل از غیبت مجاز تعیین ش ه دراين بن  بیشتر باش ، هیچ مسئولیتی متوجه مجري و 

 ناظرين محترم دوره هاي مذکور نخواه  بود.

  طای   (011باا )كاد    ساتته كارآموزي صاالحيت اجارا   62صالحيت اجرا تالوه بر گذراندن دوره  3صدور پروانه پايه ي براي

( نيز براي متقاضيان الزامای  011-6( با )كد دوره HSEساتته مبانی سالمت، ايمنی و محيط زيست ) 0نمودن دوره آموزشی 

 باشد.می
 

 

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

 

 امضاء متقاضی                

 رشته عمرا 
 

 


