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الكترونيكي مراحل گام به گام ثبت نام در دوره هاي آموزشي  

 مان به آدرس مراجعه به وبسايت رسمي سازir.azarnezam.www.  

  دوره هاي آموزشي، صدور، تمديد و "و قسمت  "واحد آموزش"از بخش  "دستورالعمل ثبت نام"مطالعه كامل

   ."ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي

  دوره هاي آموزشي، صدور، تمديد و ارتقاء پايه پروانه "و قسمت  "واحد آموزش"از بخش مطالعه برنامه دوره ها

   ."اشتغال به كار مهندسي

  واحد "از بخش مشاهده ليست دوره هاي در حال ثبت نام براي رشته هاي مختلف به همراه ظرفيت باقيمانده

 ."تقويم آموزشي دوره هاي آموزشي"و قسمت  "آموزش

 ورود به سامانه تنديس و  "ثبت نام"يك بر روي گزينه ثبت نام در دوره هاي مورد نياز از طريق كل

)tandis.azarnezam.ir(  ثبت نام  - آموزش  "و ثبت نام در دوره هاي مورد نياز  از طريق مراجعه به بخش

د به براي ورو "كلمه عبور"و درج شماره ملي در بخش  "نام كاربري"درج شماره عضويت در بخش ( "در دوره

 .)سامانه تنديس

 آموزش سازمان  واحدبه  حضوري به صورت آنالين و يا مراجعهترجيحاً اخت آنالين شهريه دوره هاي آموزشي پرد

 .)POS(كارت خواندستگاه براي پرداخت از طريق 

 مشاهده كليپ هاي آموزشي و دستورالعملهاي مربوط به شيوه اجراي آموزش هاي الكترونيكي.  

 نموده و يا به صورت حضوري به آدرس تماس حاصل  ٣٦٥٩٨٢٣٧ر صورت داشتن هرگونه سوال با شماره د

مراجعه  چايكنار، بلوار استاد شهريار، بعد از پل گلكار، پايين تر از بنياد شهيد و امور ايثارگرانسازمان واقع در 

   .نماييد



 
  

 الكترونيكي در دوره هاي آموزشي ثبت نام و حضورنكات مهم در خصوص 
روانه اشتغال به كار مهندسيپ ارتقاء پايهصدور، تمديد و   

اعضاي محترم داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي سازمان مي رساند با عنايت به ابالغ كليه بدينوسيله باطالع 

آئين نامه  ٧ماده  ٢بخشنامه هاي جديد از سوي وزارت راه و شهرسازي در خصوص مصوبات كميسيون موضوع تبصره 

 ، قبل از ثبت نام در دوره هاي ارتقاء پايه با مطالعه كامل) هم ارزي رشته ها(ترل ساختماناجرائي قانون نظام مهندسي و كن

و مراجعه به واحد آموزش و واحد اداري سازمان ، با  بخشنامه هاي ابالغي تطبيق مدارك تحصيلي كارداني و كارشناسي با و

   .ديدقت و در نظر گرفتن كليه شرايط الزم ، اقدام به ثبت نام نماي

در  نام ثبت مالك و ايجاد نخواهد كرد پايه ارتقاء هاي آموزشي ، حقي را براي عضو از بابت گذراندن دورهبديهي است 

تمام مسئوليت ها اعم از محاسبه زمان توقف در پايه ، در نظر گرفتن اعتبار زمان دوره ها ، تشخيص خود متقاضي است و 

، بر ) در صورت ميهمان شدن در ساير استانها(ها ، شركت در دوره هاي نامرتبط  قبولي ، تغيير در دستورالعملها و بخشنامه

عهده خود فرد مي باشد و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان از اين حيث مسئوليتي نداشته و مبلغي از اين بابت عودت 

   .داده نخواهد شد

  :نكاتي كه قبل از ثبت نام بايد مورد توجه قرارگيرد 

به  ١پنج سـال و از  ١به  ٢، چـهار سـال ، از  ٢به  ٣ـانون نظام مهندسي ، زمان توقف در پــايه از طبق ق - ١

  .سال از تاريخ اخذ صالحيت نظارت ، طراحي و اجرا مي باشد ٦ارشد 

  .زمان توقف طبق بند فوق براي هر يك از صالحيت ها ، به صورت مجزا مالك عمل خواهد بود - ٢

و براي صالحيت اجرا ، تاريخ درج شده ) براي هريك(ارت و طراحي ، تاريخ  صدور  پروانه براي صالحيت نظ - ٣

  .در پشت پروانه ، مدنظر است

  .تاثيري در كاهش زمان فوق نخواهند داشت از كارشناسي ارشد و دكتري اعم  تحصيالت تكميلي مدارك - ٣



 
  

برگزار شده توسط سازمان نظام مهندسي و يا دفتر  شرط الزم براي ارتقاء پايه ، گذراندن دوره هاي آموزشي - ٤

  .مقررات ملي ساختمان مي باشد

هيچ امتيازي براي متقاضي ... شركت در سمينارها ، دوره هاي آموزشي متفرقه ، داشتن مقاالت ، تحقيقات و  - ٥

هندسي معتبر خواهند بود كه از طرف سمينارهايي براي ورود، تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار م .ايجاد نخواهد كرد

  . دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان داراي مجوز باشند

سال بوده و پس از آن ، خود به خود از درجه اعتبار ساقط  ٣اعتبار قبولي در هر يك از دوره هاي آموزشي  - ٦

 .خواهد شد

در صورت غيبت در كالسها يا عدم  هزينه واريز شده دوره ها صرفاً براي دوره هاي جاري معتبر است و - ٧

  . موفقيت در كسب نمره قبولي ، قابل انتقال به دوره بعدي نمي باشد

اخذ معرفي براي گذراندن دوره هاي آموزشي به صورت ميهمان در ساير استان ها بالمانع است و متقاضي  - ٨

  .ند درخواست خود را ارائه نمايدپس از اطالع و آگاهي كامل از شرايط و زمان دوره هاي استان مقصد مي توا

نياز به گذراندن ، )HSEدوره (در رشته هاي عمران و معماري به غير از صالحيت اجرابه ارشد  ١ارتقاء پايه از  - ٩

  .دوره هاي آموزشي و تعويض پروانه ندارد

  . خواهد بودنفر متقاضي  ٣٠تشكيل كالس منوط به ثبت نام حداقل  -١٠

 لذا.  گرديده است اعالم  azarnezam.ir  آدرس به سازمان سايت وب در دروس از هريك درسي برنامه -١١

  .يابد حضور دركالس بموقع و آورده بعمل شخصا را الزم پيگيري بايستي مي متقاضي

، به كد دوره و زمان شروع كالس ها دقت نموده و از ثبت نام تكراري مان ثبت نام در هر يك از دوره هادر ز -١٢

  .هاي مشابه و هم نام خودداري نماييد در كالس

سازمان  تياعالم شده در سا يطبق برنامه زمانبند نيبه صورت آنال و آزمون هاي پايان دوره كالس هاكليه  -١٣

و در جهت آشنايي با شيوه ثبت نام و حضور در دوره هاي الكترونيكي، كليپ هاي آموزشي مربوطه  .خواهد شد ليتشك



 
  

تهيه و از طريق وبسايت رسمي و همچنين شبكه هاي اجتماعي سازمان در دستورالعمل هاي مورد نياز،  فلوچارت فرآيندها و

  .اختيار مهندسان گرامي قرار گرفته است

دوره هاي حضوري  برگزاري دوره ها به صورت مجازي به لحاظ حضور مرتب در كالس ها هيچ تفاوتي با  -١٤

حضور و غياب الكترونيكي به صورت . حضور در جلسات آنالين دوره ها مي باشندنداشته و شركت كنندگان محترم ملزم به 

دفتر مقررات ملي و كنترل  ١٧/٨/٩١مورخ  ٩١/٤٢٠/٥١٢٩١به استناد بخشنامه شماره . مرتب گزارش گيري خواهد شد

د از آزمون پايان شركت كنن آموزشيشركت كنندگان محترمي كه به هر دليل كمتر از حدنصاب در دوره هاي ساختمان ، 

  .دوره در همان درس محروم و مي بايستي مجددا در دوره ثبت نام و شركت نمايند

 و است الزامي درس هر ساعات% ٨٠ حداقل بميزان كالس در حضورو  بوده دقيقه١٥حداكثر تأخير مجاز  -١٥

  .شد خواهد پايان دوره آزمون در شركت از يتممحرو موجب ميزان اين از بيش غيبت

بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي مربوطه و موفقيت در آزمون هاي پايان دوره و درج نمره قبولي در سامانه  -١٦

تنديس، در مدت زمان كمتر از يك هفته و پس از انجام تشريفات اداري به صورت الكترونيكي بين سازمان و اداره كل راه و 

احراز اصالت "با باركد مخصوص با قابليت  به صورت الكترونيكي يت در دوره آموزشيشهرسازي استان، گواهينامه موفق

  .در كارتابل اعضا درج مي گردد "نامه از طريق سايت سازمانگواهي


