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الکترونیکی مراحل گام به گام ثبت نام در دوره های آموزشی  

 مان به آدرس مراجعه به وبسایت رسمی سازwww.azarnezam.ir.  

  دوره های آموزشی، صدور، تمدید و "و قسمت  "واحد آموزش"از بخش  "دستورالعمل ثبت نام"مطالعه كامل

   ."ارتقاء پایه پروانه اشتغال به كار مهندسی

  دوره های آموزشی، صدور، تمدید و ارتقاء پایه پروانه "و قسمت  "واحد آموزش"از بخش مطالعه برنامه دوره ها

   ."اشتغال به كار مهندسی

  واحد "از بخش مشاهده لیست دوره های در حال ثبت نام برای رشته های مختلف به همراه ظرفیت باقیمانده

 ."تقویم آموزشی دوره های آموزشی"و قسمت  "آموزش

 ورود به سامانه تندیس و  "ثبت نام"یک بر روی گزینه ثبت نام در دوره های مورد نیاز از طریق كل

(tandis.azarnezam.ir)  ثبت نام  -آموزش  "و ثبت نام در دوره های مورد نیاز  از طریق مراجعه به بخش

د به برای ورو "كلمه عبور"و درج شماره ملی در بخش  "نام كاربری")درج شماره عضویت در بخش  "در دوره

 .(سامانه تندیس

 آموزش سازمان  واحدبه  حضوری به صورت آنالین و یا مراجعهترجیحاً اخت آنالین شهریه دوره های آموزشی پرد

 .(POS)كارت خواندستگاه برای پرداخت از طریق 

 .مشاهده كلیپ های آموزشی و دستورالعملهای مربوط به شیوه اجرای آموزش های الکترونیکی 

 نموده و یا به صورت حضوری به آدرس تماس حاصل  36598237ر صورت داشتن هرگونه سوال با شماره د

مراجعه  چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگرانسازمان واقع در 

  نمایید.

http://www.azarnezam.ir/


 
 

 ونیکیالکتر در دوره های آموزشی ثبت نام و حضورنکات مهم در خصوص 

روانه اشتغال به کار مهندسیپ ارتقاء پایهصدور، تمدید و   

اعضای محترم دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی سازمان می رساند با عنایت به ابالغ كلیه بدینوسیله باطالع 

آئین نامه  7ماده  2بخشنامه های جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص مصوبات كمیسیون موضوع تبصره 

 ترل ساختمان)هم ارزی رشته ها( ، قبل از ثبت نام در دوره های ارتقاء پایه با مطالعه كاملاجرائی قانون نظام مهندسی و كن

و مراجعه به واحد آموزش و واحد اداری سازمان ، با  بخشنامه های ابالغی تطبیق مدارک تحصیلی كاردانی و كارشناسی با و

  د.یدقت و در نظر گرفتن كلیه شرایط الزم ، اقدام به ثبت نام نمای

در  نام ثبت مالک و ایجاد نخواهد كرد پایه ارتقاء های آموزشی ، حقی را برای عضو از بابت گذراندن دورهبدیهی است 

تمام مسئولیت ها اعم از محاسبه زمان توقف در پایه ، در نظر گرفتن اعتبار زمان دوره ها ، تشخیص خود متقاضی است و 

ها ، شركت در دوره های نامرتبط )در صورت میهمان شدن در سایر استانها( ، بر  قبولی ، تغییر در دستورالعملها و بخشنامه

عهده خود فرد می باشد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از این حیث مسئولیتی نداشته و مبلغی از این بابت عودت 

  داده نخواهد شد.

 نکاتی كه قبل از ثبت نام باید مورد توجه قرارگیرد :

به  1پنج سـال و از  1به  2، چـهار سـال ، از  2به  3ـانون نظام مهندسی ، زمان توقف در پــایه از طبق ق -1

 سال از تاریخ اخذ صالحیت نظارت ، طراحی و اجرا می باشد. 6ارشد 

 زمان توقف طبق بند فوق برای هر یک از صالحیت ها ، به صورت مجزا مالک عمل خواهد بود. -2

ارت و طراحی ، تاریخ  صدور  پروانه )برای هریک( و برای صالحیت اجرا ، تاریخ درج شده برای صالحیت نظ -3

 در پشت پروانه ، مدنظر است.

 تاثیری در كاهش زمان فوق نخواهند داشت. از كارشناسی ارشد و دكتری اعم  تحصیالت تکمیلی مدارک -3



 
 

برگزار شده توسط سازمان نظام مهندسی و یا دفتر  شرط الزم برای ارتقاء پایه ، گذراندن دوره های آموزشی -4

 مقررات ملی ساختمان می باشد.

شركت در سمینارها ، دوره های آموزشی متفرقه ، داشتن مقاالت ، تحقیقات و ... هیچ امتیازی برای متقاضی  -5

هندسی معتبر خواهند بود كه از طرف سمینارهایی برای ورود، تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به كار م ایجاد نخواهد كرد.

 دفتر مقررات ملی و كنترل ساختمان دارای مجوز باشند. 

سال بوده و پس از آن ، خود به خود از درجه اعتبار ساقط  3اعتبار قبولی در هر یک از دوره های آموزشی  -6

 خواهد شد.

در صورت غیبت در كالسها یا عدم  هزینه واریز شده دوره ها صرفاً برای دوره های جاری معتبر است و -7

 موفقیت در كسب نمره قبولی ، قابل انتقال به دوره بعدی نمی باشد. 

اخذ معرفی برای گذراندن دوره های آموزشی به صورت میهمان در سایر استان ها بالمانع است و متقاضی  -8

 ند درخواست خود را ارائه نماید.پس از اطالع و آگاهی كامل از شرایط و زمان دوره های استان مقصد می توا

نیاز به گذراندن (، HSE)دوره در رشته های عمران و معماری به غیر از صالحیت اجرابه ارشد  1ارتقاء پایه از  -9

 دوره های آموزشی و تعویض پروانه ندارد.

 (HSE)دوره آموزشینیاز به گذراندن دوره ، در رشته های عمران و معماری صالحیت اجرا برایپایه  تمدید -10

 می باشد.

 . خواهد بودنفر متقاضی  30تشکیل كالس منوط به ثبت نام حداقل  -10

 لذا.  گردیده است اعالم  azarnezam.ir  آدرس به سازمان سایت وب در دروس از هریک درسی برنامه -11

 .یابد حضور دركالس بموقع و آورده بعمل شخصا را الزم پیگیری بایستی می متقاضی

، به كد دوره و زمان شروع كالس ها دقت نموده و از ثبت نام تکراری مان ثبت نام در هر یک از دوره هادر ز -12

 های مشابه و هم نام خودداری نمایید. در كالس



 
 

سازمان  تیاعالم شده در سا یطبق برنامه زمانبند نیبه صورت آنال و آزمون های پایان دوره كالس هاكلیه  -13

و در جهت آشنایی با شیوه ثبت نام و حضور در دوره های الکترونیکی، كلیپ های آموزشی مربوطه  خواهد شد. لیتشک

تهیه و از طریق وبسایت رسمی و همچنین شبکه های اجتماعی سازمان در دستورالعمل های مورد نیاز،  فلوچارت فرآیندها و

 اختیار مهندسان گرامی قرار گرفته است.

دوره های حضوری  برگزاری دوره ها به صورت مجازی به لحاظ حضور مرتب در كالس ها هیچ تفاوتی با  -14

حضور در جلسات آنالین دوره ها می باشند. حضور و غیاب الکترونیکی به صورت نداشته و شركت كنندگان محترم ملزم به 

دفتر مقررات ملی و كنترل  17/8/91مورخ  91/420/51291. به استناد بخشنامه شماره مرتب گزارش گیری خواهد شد

د از آزمون پایان شركت كنن آموزشیشركت كنندگان محترمی كه به هر دلیل كمتر از حدنصاب در دوره های ساختمان ، 

 .دوره در همان درس محروم و می بایستی مجددا در دوره ثبت نام و شركت نمایند

 و است الزامی درس هر ساعات %80 حداقل بمیزان كالس در حضورو  بوده دقیقه15حداكثر تأخیر مجاز  -15

 .شد خواهد پایان دوره آزمون در شركت از یتممحرو موجب میزان این از بیش غیبت

بعد از گذراندن دوره های آموزشی مربوطه و موفقیت در آزمون های پایان دوره و درج نمره قبولی در سامانه  -16

تندیس، در مدت زمان كمتر از یک هفته و پس از انجام تشریفات اداری به صورت الکترونیکی بین سازمان و اداره كل راه و 

احراز اصالت "با باركد مخصوص با قابلیت  به صورت الکترونیکی یت در دوره آموزشیشهرسازی استان، گواهینامه موفق

 در كارتابل اعضا درج می گردد. "نامه از طریق سایت سازمانگواهی


