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 ساختمان کنترل و ملی مقررات دفتر

82/10/0011  

 3049/081صادره

 ندارد

 مه تعالیبس  

 هاکل محترم راه و شهرسازی استانمدیران

 

 ،با سالم و احترام

درخصوص برگزاری  22/9/99مورخ  024/921011و شماره  99/7/99مورخ  024/99099شماره  هایمهپیرو بخشنا 

های ستاد سیاستدر سراسر کشور و  99ید واستمرار بیماری کوبا توجه به و ( مجازی)الکترونیکی های آموزشی بصورت دوره

 های آموزشی و آزمون پایان دورهلزوم برگزاری دورهاجتماعی و  گذاریملی مبارزه با کرونا در ارتباط با رعایت فاصله

در برگزاری نیز موارد زیر  ،الذکرهای فوقبخشنامهمفاد رعایت دقیق  تاکید بر ضمن ،به صورت الکترونیکی )مجازی( کماکان

 :های آموزشی مورد عمل قرار گیرددوره

و لزوم انجام پرسش و پاسخ و اخذ آزمون  22/2/99مورخ  024/92199بخشنامه شماره  99 و 5 هایبا توجه به بند -9

 95ها کنندگان در دورهحداکثر تعداد شرکت ،های آموزشیتوسط مدرسان در حین برگزاری دوره  (Quiz)مختصر

 در صورت نیاز به منظورتشخیص اداره کل راه و شهرسازی استان  بهکننده . این سقف تعداد شرکتشودتعیین می نفر

 نفر قابل افزایش است.  05سقف ها حداکثر تا تسریع در برگزاری دوره

گردد در طی مدت زمان برگزاری دوره مجدداً تاکید می 5/5/99مورخ  024/59490بخشنامه شماره  9با توجه به بند  -2

 پذیران قابل روئیت باشد.  بایست تصویر مدرس برای دانشآموزشی می

االت آزمون بانک سوهای جدید مباحث مقررات ملی ساختمان الزامیست در تدریس و تهیه با توجه به انتشار ویرایش -9

  استفاده شود.مباحث مقررات ملی ساختمان  آخرین ویرایشاز  همواره

  9044 سال ماه بهشتیارد انیتا پادفتر  نیبه ا یبا مکاتبه ادار جیآموزش و ترو 9999سال  یعیگزارشات تجمارسال  -0

مندرج در این نامه از سوی مجریان موارد مذکور و  هایتمام موارد ذکر شده در بخشنامهبا توجه به مراتب فوق رعایت 

ل به ایحاعلینخواهند بود. تا رفع مشکل  اجرای این ضوابط را ندارند مجاز به فعالیتتوانایی که مجریان آموزشی و  الزامیست
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مهندسان و اشتغال به کار صدور، تمدید و ارتقاء پایه پروانه های آموزشی برگزاری دورهر د ری از وقفهیمنظور پیشگ

  گردد.تمدید می 9044سال شهریور ماه های آموزشی بصورت الکترونیکی )مجازی( تا پایان های فنی، برگزاری دورهکاردان
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 الزم پیگیری و آگاهی تاسیسات،جهت محترم  کارشناس -  شاکری مهندس خانم

 الزم پیگیری و آگاهی ساختمان،جهت و راه محترم کارشناس - محمودی مهندس آقای

 الزم پیگیری و آگاهی تاسیسات،جهت محترم کارشناس - منصور مهندس خانم

 الزم پیگیری و آگاهی آموزش،جهت محترم کارشناس - اسماعیلی مهندس آقای

 فر مانی حامد

  کنترل و ملی مقررات دفتر کل مدیر
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