
 

 

 

 

 

   
  
 

 

 باسمه تعالي

 ورود به حرفه صالحیت اجرا  )مرحله دوازدهم(آموزش مجازی  ثبت نام دوره فراخوان 

 

 معماری و عمراندررشته های مهندسی  مهندس .............عضو محترم سازمان               سرکار خانم

 جناب آقای
 

 ؛ احترامبا سالم و  

 

دفترر  15/11/93مورخ  60382/420و همچنين بخشنامه شماره 1/11/93مورخ420/57603در اجراي شيوه نامه شماره 

وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل هاي بعدي ،دوره  آموزشي ورود به حرفه  صالحيت امور مقررات ملي ساختمان 

( مطابق با شرایط مربوطه ، ثبت نام و شرکت در دوره کارآموزي در رشته هاي عمران و معماري  به یازدهماجرا )مرحله 

 شرح ذیل اعالم مي گردد.

مري باشرد و متقااريان                 سرا  5مدت رگزاري دوره حداکثر به دوره آموزشي از تاریخ ب گواهي نامه هاياعتبار مهلت 

از شرکت و یا موفقيت در آزمون هاي ورود به حرفه مهندسي  مي توانند درزماني پس از فراغت از تحصيل ،قبل یا بعد

 دراین دوره شرکت نمایند.

 

 الف (نحوه نام نويسی

جهت ثبت نام اجرا دررشته هاي عمران ومعماري در صورت دارا بودن شرایط مي توانند  صالحيت متقاايان -1

بره آدر    صرنعتي اصراهان  بره سرایت دانشر اه     29/8/1400شنبه  لغایت  25/8/1400سه شنبه  از تاریخ

http://openlearn.iut.ac.ir  نمایند.مراجعه 

دفتر امور مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي   25/5/96مورخ  420/25366طبق بخشنامه شماره  -2

 وبازدید عملي وداراي یک آزمرون پایران دوره  مجازي ساعت کال   76دوره آموزشي صالحيت اجرا شامل 

 8بره مردت    811-7برا کرد   HSE" ایمني و محيط زیست  مباني سالمت، "به همراه دوره آموزشي مجازي 

 مي باشد. ساعت

 مي باشد.3دوره آموزشي صالحيت اجرا در حا  حاار صرفاً مربوط به رشته هاي معماري وعمران پایه  -3

 

 ب(شايان ذکر است:

 افرادي که صالحيت اجرا پشت پروانه آنها درج شده است احتياجي به گذراندن این دوره ندارند. .1

 .مي باشد کليه کال  ها به صورت مجازي .2

در صورتيکه متقااي ثبت نام دوره ها از سایر استانها مي باشد باید از نظام مهندسي استان خود معرفي نامه  .3

 د.یناخذ و به مجري آموزش تحویل یا آپلود نما

بدیهي است در صورت اتمام مهلت اعتبار گواهي نامه، سازمان و اداره کل راه وشهرسازي مسئوليتي در قبا   .4

 به کار صالحيت اجرا ندارند. صدور پروانه اشتغا 

شرکت در سمينارها، دوره هاي آموزشي متارقه، داشتن مقاالت،تحقيقات و... هيچ امتيازي برراي متقااري    .5

 ایجاد نخواهد کرد.

 24/8/1400 :تاريخ نامه

 6318/7/00/20 :نامه شماره

 ندارد :پیوست
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کليه دوره ها مطابق شيوه نامه دفتر امور مقررات ملي ساختمان وزارت راه وشهرسازي و اصرالحيه بعردي و    .6

دستورالعمل ها وبخشنامه هاي مربوطه برگزار مي گردد.بدیهي است در صورت وصو  هرگونه دسرتورالعمل  

 یابخشنامه جدید مطابق آن عمل خواهد شد.

جهت صردور گرواهي نامره    به صورت مجازي وقبولي در آزمون آن  شرکت در کليه کال  ها و بازدید عملي .7

 الزامي است.

 ج( تاکید می نمايد:

انجام خواهرد شرد و مجرري     http://openlearn.iut.ac.irثبت نام صرفاً ازطریق سایت دانش اه صنعتي اصاهان  

تما  ب يریرد .لرذا   33915326کسب اطالعات بيشتر مي توانيد با شماره تلان  برگزاري آن دانش اه  مي باشد جهت

 نيازي به مراجعه یا تما  تلاني با سازمان نمي باشد.

       

 

  

 
 

 رونوشت :

 جناب آقاي مهند  هادي توازهي سرپرست محترم اداره نظام مهندسي و مقررات ملي و کنتر  ساختمان   

 جناب آقاي مهند  علي بهراميان سرپرست محترم واحد روابط عمومي وامور بين الملل   

 

 

  بناکار احمد                                          

 ريیس سازمان                                         
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