
 

 

 

 

 

 

 اعضاء سازمان آیین نامه آموزش:عنوان سند 

 TGM٠٣/٠/٩٢.١:کد سند 
  - :آخرین بازنگري   5/1/1392: تاریخ تدوین 

 

 

 

 

 

 

  

:تهیه کننده   
  کارشناس آموزش و پژوهش

  مدیر اجرایی آموزش و پژوهش
  کارشناس بهبود سیستم ها و فرایندها

  

:تایید کننده   
  رئیس سازمان

  

 :تصویب کننده 

  هیئت مدیره

 و فرایند ها  ها کپی ،تکثیروتغییرسندفقط با هماهنگی واحد بهبود سیستم
 .مجاز می باشد 

  در موارد استناد توجه شود آخرین بازنگري داراي اعتبار می باشد.  
  وضعیت کنترل سند

  TOF٠١/٠/٩١.١١ :کدفرم 

   7از  1صفحه 
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 : اهداف .1

  -آیین نامه  73از ماده  3و بند  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  15از ماده  3و بند  2از ماده  6این نظام نامه بر اساس بند                  
  زارت مسکن و شهرسازي و به منظور و 43686/430به شماره  27/8/88ورخ ماده چهار شیوه نامه م 3اجرایی آن و به استناد بند                  
          .تعیین نحوه اداره امور کمیته آموزش استان سمنان تدوین گردیده است                 
شهرسازي ، معماري : در جهت روزآمد نمودن سطح دانش و دانسته هاي علمی مهندسان در تمامی عرصه هاي هم پیوند با تالش  1- 1

 .، عمران ، مکانیک ، برق ، نقشه برداري و ترافیک

ي متمایز قابتی مناسب به منظور فراهم آوردن زمینه هاي الزم جهت شناساندن ایده هارایجاد ، سامان دهی و تقویت زمینه هاي  2- 1
 .و برتر در حوزه هاي مرتبط با رشته هاي هفت گانه تحت شمول سازمان

زمینه سازي مناسب و عالمانه به منظور احیاي میراث معماري ایرانی اسالمی و حرکت به سمت طراحی فضاهاي متفاوت سکونتی 3- 1
 .در چارچوب تجدید هویت ملی

خصصی ، افزایی تجربی مهندسان در راهبري و تغذیه فکري نشریات ت حرکت تدریجی به سمت بهره گیري از دانش افزوده و هم 4- 1
 .لیفات علمی و دیگر زمینه هاي مشابه به صورت استانی ، فرااستانی و ملیتدوین و ارائه مقاالت و تأ

با موضوعات مهم و مطرح در عرصه هاي کاري  مرتبطتقویت نقش و جایگاه حرفه اي مهندسان در هم افزایی هاي تخصصی  5- 1
 .سازمان

 .حرفه اي  بهینه سازي پیوند علمی و تجربی مهندسان با برنامه هاي بازآموزانه و بسته هاي جدید آموزشی در طول دوره فعالیت 6- 1

 - دانستهن مشارکت آنان در بهره جویی ازایجاد و تقویت تعامل موجود میان نحوه ارتقاء پایه و جایگاه تخصصی مهندسان با میزا 7- 1
 .ن روزآمدها و یافته هاي نوی

 .تقویت تعامل علمی با مجامع و نهادهاي دانشگاهی معتبر در عموم زمینه هاي مرتبط با وظایف سازمان 8- 1

  .تقویت تدریجی مبانی التزام و پایبند علمی مهندسان به مفاد سوگند نامه و منشور اخالق حرفه اي مهندسان 9- 1
  

 :تعاریف  .2

  . قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: قانون   1- 2
  . آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: آیین نامه  2- 2
به شماره  27/8/88شیوه نامه اجرایی نحوه تمدید و ارتقا پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی مورخ :  شیوه نامه 3- 2

  .وزارت مسکن و شهرسازي 43686/420
  . منانسازمان نظام مهندسی ساختمان استان س: سازمان  4- 2
  .شیوه نامه تشکیل می گردد 3از ماده  1- 3کمیته آموزش استان که وفق بند : کمیته  5- 2
شیوه نامه ، از سازمان نظام مهندسی ساختمان  8از ماده  1- 8مجري دوره هاي آموزشی که وفق بند : مجري آموزش  6- 2

  .استان مجوز برگزاري دوره هاي آموزشی را دریافت می کند
از ماده  2- 9و  1- 9مدرس دوره هاي آموزشی حرفه اي مهندسان ساختمان ، شخص حقیقی است که برابر بندهاي : مدرس  7- 2
  .شیوه نامه داراي صالحیت می باشد 9
  دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي: دفتر  8- 2
مه به عنوان ناظر در جلسات کمیته آموزش شرکت شیوه نا 3از ماده  2- 3نماینده مسکن و شهرسازي که وفق بند : ناظر  9- 2

 .می کند
  

:تهیه کننده   
  کارشناس آموزش و پژوهش

  مدیر اجرایی آموزش و پژوهش
  کارشناس بهبود سیستم ها و فرایندها
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  رئیس سازمان

  

 :تصویب کننده 

  هیئت مدیره
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 : مراجع  .3

  ).1374مصوب اسفند ماه (قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  3-1
  .1375آیین نامه اجرایی مصوب  3-2
به شماره  27/8/88تمدید و ارتقا پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی مورخ شیوه نامه اجرایی شیوه نامه اجرایی نحوه  3-3

 .وزارت مسکن و شهرسازي 43686/420
  

 : روش کار  .4
  

) گروه معماري و شهرسازي ، عمران و تأسیسات(گروه اصلی  3متشکل از هفت نفر از مهندسان و صاحبنظران در حداقل  :کمیته آموزش  4-1
سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع  3سال سابقه کار بوده که به مدت  5اصلی و  2که داراي پروانه اشتغال به کار حداقل پایه 

 .است

  . نماینده اداره کل مسکن استان بدون داشتن حق رأي و به عنوان ناظر در جلسات کمیته آموزش شرکت  می نماید  1-1- 4    
  .ت مدیره سازمان نظام استان نمی توانند عضو کمیته آموزش استان باشنداعضاي هیئ 1-2- 4    
  .ره در جلسات کمیته آموزش شرکت می نماید رابط هیئت مدیره سازمان بدون حق رأي و به عنوان ناظر هیئت مدی 3- 4-1    

  در صورتی که اداره کل مسکن و شهرسازي . می بایست به اداره کل مسکن و شهرسازي استان ارسال شود  مصوبات کمیته آموزش 4-1-4    
  . استان ظرف مدت یک هفته نسبت به آن اظهار نظر نکند ، مصوبات کمیته ، الزم االجرا تلقی   می شوند     

 . بار در ماه و ترجیحأ همزمان با کمیته پژوهش برگزار می شود  2جلسات کمیته آموزش ، حداقل  :زمان تشکیل جلسات  4-2

    یک نفر را به عنوان رئیس کمیته و یک نفر را به عنوان نائب رئیس براي مدت ، از بین خود  ، اولین جلسهاعضاي کمیته در  :س کمیته یرئ 4-3
  .انتخاب مجدد رئیس پس از انقضاي مهلت هر دوره بالمانع است.  انتخاب می نمایندسال  یک  

  .شیوه نامه با هئیت مدیره می باشد 3از ماده  1- 3ع بند ومفید آموزشی ، موض  تشخیص سابقه 3-1- 4    
  .ت دعوت بعمل آوردي جهت شرکت در جلساقی و حقوقی صاحب نظر ، بدون حق رأکمیته می تواند از اشخاص حقی 3-2- 4    
  .احکام اعضاي کمیته توسط ریاست سازمان صادر می شود 3-3- 4    
  را به عهده ... مدیر اجرایی آموزش و پژوهش ، دبیر کمیته آموزش بوده و مسئولیت هماهنگی تشکیل جلسات ، انجام مکاتبات و  3-4- 4    
  .دارد    
   :شرح وظایف  4-4
  :رئیس کمیته  4-1- 4    

  ید دستور جلسات تنظیم شده و تشخیص دعوت از افراد صاحب نظر حقیقی و حقوقی جهت شرکت در جلسه و نظارت و تأی 4-4-1-1         
  . اعالم به دبیر جلسه         

  . ارائه گزارش عملکرد کمیته آموزش در مقاطع زمانی تعیین شده به هیئت مدیره و اعضاء 4-4-1-2         
  .برقراي ارتباط الزم با گروه هاي تخصصی سازمان ، انجمن ها و تشکل هاي حرفه اي 4-4-1-3         

  . هاي مصوب کمیته و ابالغ آن به دبیرخانه کمیته جهت اجرایی نمودن تبیین سیاست 4-4-1-4         
  . نیشنهاد بودجه آموزش به رئیس سازماپ 4-4-1-5         

  

:تهیه کننده   
  و پژوهشکارشناس آموزش 

  مدیر اجرایی آموزش و پژوهش
  کارشناس بهبود سیستم ها و فرایندها

  
:تایید کننده   

  رئیس سازمان

  
 :تصویب کننده 

  هیئت مدیره



نان تان  مان ا ی سا د ظام    5/1/1392 :تاریخ تدوین   اعضاء سازمان آیین نامه آموزش :عنوان سند   سازمان 

  -  :رین بازنگري خآ TGM٠٣/٠/٩٢.١ :سندکد   7 از  4   صفحه 

 
  :دبیر کمیته  4-4-2

  .تنظیم دستور جلسات و ارسال دعوت نامه هاي جلسات کمیته با هماهنگی رئیس کمیته 2-1- 4- 4     
  . ارائه گزارش هاي عملکرد کمیته آموزش در مقاطع زمانی الزم به رئیس کمیته 2-2- 4- 4     
  . هماهنگی جهت برگزاري جلسات کمیته 2-3- 4- 4     
  . پیگیري اجراي مصوبات کمیته و اعالم نتیجه به رئیس کمیته 2-4- 4- 4     
  . ید کلیه اعضاء و ابالغ به افراد مرتبط با هماهنگی رئیس کمیتهتنظیم صورتجلسه و دریافت تأی 2-5- 4- 4     
  .امور آموزش جهت انتخاب پیمانکار مناسب استعالم قیمت از پیمانکاران مرتبط با  4-4-2-6    
  .مدرس منطبق با مقررات سازمان / پیگیري جهت یافتن مجري  4-4-2-7    
  :اعضاء کمیته  4-4-3

  .آموزش  حضور موثر در جلسات کمیته 3-1- 4- 4     
  . پیگیري امور محوله و همکاري در اجراي مصوبات 4-3-2- 4    
  در  هستند مراتب عدم حضور خود را یک هفته قبل از تشکیل کمیته آموزش به رئیس کمیته اعالم نمایند  اعضاء کمیته موظف 4-3-3- 4    

      ،  ماه متوالی در جلسه شرکت نکنند 12جلسه عادي غیر متوالی در مدت  5جلسه عادي متوالی و  3غیر اینصورت چنانچه هر یک از اعضاء     
   از تاریخ  یک هفتهور موظف است ، ظرف مدت ـعضو مذک  و علت عدم حضور استعالم خواهد شد و به وي اعالم   دبیر کمیته  مراتب توسط    

  طرح و چنانچه به تشخیص کمیته موجه نباشد ، آموزش در جلسه کمیته  ، دالیل ذکر شده .دارد اعالم  وصول نامه ، دالیل عدم حضور خود را    
  ت مدیره در هیئ با طرح موضوعموظف می باشد رئیس کمیته . شد و موضوع توسط دبیر به وي اعالم می شود مستعفی شناخته خواهد، عضو     
  . درخواست معرفی عضو جانشین را بنماید، سازمان استان     
  :کمیته آموزش  4-4-4

  . نظارت مستمر بر کیفیت و کمیت دوره هاي آموزشی 1- 4- 4- 4     
  بررسی نتایج نظرخواهی و بررسی اعتراضات ، پیشنهادات و نظرات به منظور برطرف نمودن نواقص و کمبودهاي دوره هاي  2- 4- 4- 4     
  . آموزشی    
  . ت مدیره سازمان نظام استانبه هیئآموزشی برگزار شده ئه گزارش برگزاري دوره هاي ارا 4-4-3- 4    
  مدت زمان دوره ها و دوره هاي آموزشی خاص مورد نیاز استان به دفتر امور مقررات ملی ها ، ارائه پیشنهاد در خصوص سرفصل 4-4-4- 4    
  آموزش و تطابق شرایط آنان با معیارهاي ابالغ شده از طرف دفتر امور مقررات ملی  صالحیتبررسی صالحیت متقاضیان دریافت  4-4-5- 4    
  مورد تأیید قرار گرفته به منظور ارائه به اداره کل استان جهت تأیید و درج و اعالم اسامی افرادي که صالحیت آنها در کمیته آموزش استان     
  .ت علمی دانشگاه ها فراهم خواهد آوردبراي اعضاي هیأدر این خصوص الزم را   تسهیالت کمیته آموزش استان . صالحیت آموزش     

  .ارزیابی مستمر عملکرد مدرسانی که پروانه آموزش دریافت نموده اند و ارائه گزارش در صورت لزوم 6- 4- 4- 4     
  .اعالم نظر در خصوص تمدید پروانه آموزش مدرسان در مقاطع الزم به سازمان مسکن  استان 7- 4- 4- 4     
  .و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب ) پیشنهادي ( اساتید تنظیم تقویم آموزشی در دوره هاي شش ماهه و تعیین  4-4-4-8    

  :کارشناس آموزش 4-4-5
  .انجام کلیه امور اجرایی مربوط به واحد آموزش ، طبق تقویم آموزشی مصوب  5-1- 4- 4     
  .آموزش و پژوهش اهنگی با مجري و مدرس جهت برگزاري دوره هاي آموزشی با هماهنگی مدیر اجرایی مپیگیري و ه 5-2- 4- 4     
  .کنترل حضور و غیاب شرکت کنندگان در دوره هاي آموزشی وگزارش به مدیر اجرایی آموزش   5-3- 4- 4     

  
  

:تهیه کننده   
  کارشناس آموزش و پژوهش

  مدیر اجرایی آموزش و پژوهش
  کارشناس بهبود سیستم ها و فرایندها

  

:تایید کننده   
  رئیس سازمان

  

 :تصویب کننده 

  مدیرههیئت 
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  .براي پذیرفته شدگان با هماهنگی مدیر اجرایی ) دوره هاي آموزشی و سمینارها ( صدور گواهینامه  5-4- 4- 4     
  .انجام امور محوله ارجاع شده توسط مدیر اجرایی آموزش در حیطه امور آموزش و پژوهش  5-5- 4- 4     
  .پیگیر جهت یافتن مجري و مدرس منطبق با مقررات سازمان با هماهنگی مدیر اجرایی  5-6- 4- 4     
  .توزیع برگه هاي نظرخواهی دوره هاي آموزشی و جمع بندي نتایج و گزارش به مدیر اجرایی  5-7- 4- 4     
  .هماهنگی جهت تکثیر جزوات دوره در صورت لزوم  5-8- 4- 4     
  : مجري آموزش 4-5
  سازمان هاي نظام مهندسی ساختمان استان از طریق دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالی و یا مراکز معتبر آموزشی نسبت به  5-6-1- 4    
  شیوه نامه ، می توانند از سازمان  11- 5مراکز یاد شده در صورت دارا بودن شرایط موضوع بند . برگزاري دوره هاي آموزشی اقدام می نمایند    
  . نمایند» مجري آموزشی«استان درخواست مجوز فعالیت به عنوان  نظام    
  .مجري آموزشی موظف است که در برگزاري دوره ها کلیه مصوبات مربوطه را رعایت نمایند 5-6-2- 4    
  .مجوز فعالیت مجري آموزشی که توسط سازمان نظام استان صادر می گردد در محدوده استان معتبر است 5-6-3- 4    
  .سال معتبر بوده و امکان تمدید آن در صورت مطابقت با ضوابط مربوط امکان پذیر است 3مجوز صادره به مدت  5-6-4- 4    
                                  .مجري آموزشی موظف است تنها از مدرسان داراي پروانه اشتغال به کار آموزش در تدریس دوره ها استفاده نمایند 5-6-5- 4    
  یک از اعضاي کمیته آموزش استان نمی توانند به عنوان شریک یا سهامدار یا مشاور در مجري آموزشی فعالیت داشته  هیچ 5-6-6- 4    
  .باشند    
  :مدرسان 4-6
  شیوه نامه که تمایل به تدریس در  1ماده  5- 1کلیه اشخاص حقیقی داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی واجد شرایط مندرج در بند  6-1- 4    
  .دوره هاي آموزشی و بازآموزي مهندسی ساختمان را دارند ، باید نسبت به اخذ پروانه آموزش اقدام نمایند    
  رسازي استان صادر می گردد و هر شخص حقیقی واجد شرایط حسب مورد می تواند براي یک یا پروانه آموزش توسط مسکن و شه 6-2- 4    
  .چند دوره درخواست صالحیت نمایند و صالحیت آموزشی افراد در پشت پروانه اشتغال درج می گردد    
  اید از مدرسان داراي پروانه آموزش در دوره پایه صرفاً بره هاي مصوب براي تمدید یا ارتقاء مجریان آموزشی براي تدریس در دو 4-6-3   

  .مربوطه استفاده نمایند    
  هاي کشور فعالیت  در کلیه استانبا هماهنگی استان هاي مبدأ و مقصد پروانه آموزش سراسري بوده و مدرسان مذکور می توانند  4-6-4   

  .نمایند    
  .سال معتبر بوده و تمدید آن در صورت مطابقت با شرایط ابالغ شده بالمانع می باشد 3پروانه آموزش به مدت  4-6-5   
  کلیه مدرسانی که پروانه آموزش دریافت نموده اند باید کلیه ابالغیه ها و اطالعیه هاي قانونی وزارت مسکن و شهرسازي را رعایت  4-6-6   
  .آنان حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال می گردد آموزشوانه در غیر اینصورت پر. نمایند   
  ساً نسبت به برگزاري دوره اقدام نمایند و باید در چارچوب فعالیتهاي سازمان نظام استان و یا مجري آموزشی مدرسان نمی توانند رأ 4-6-7   
  .فعالیت نمایند   
    دوره آموزشی مربوطه راه در اختیار کارشناس آموزش  CDوظف می باشد یک هفته قبل از برگزري دوره پکیجی از جزوه یا مدرس م 4-6-8   
  .قرار دهد   
  
  

:تهیه کننده   
  کارشناس آموزش و پژوهش

  مدیر اجرایی آموزش و پژوهش
  کارشناس بهبود سیستم ها و فرایندها

  
:تایید کننده   

  رئیس سازمان

  
 :کننده تصویب 

  هیئت مدیره
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  :ارتقا پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی 4-7

پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی را مشروط به گذراندن دوره هاي آموزش و یا  ءمقاطع مختلف زمانی ارتقادفتر امور مقررات ساختمان در 
عناوین و سرفصل هاي آموزشی مرتبط با این دوره و یا سمینارها از طریق دفتر امور مقررات ملی ساختمان به . سمینارهاي خاص می نمایند

آزمون پایان دوره از طریق سازمان استان و با نظارت مسکن و شهرسازي . تان ابالغ خواهد شداداره مسکن و شهرسازي و نظام مهندسی اس
  .استان برگزار می گردد

      سال سابقه کاري در پایه قبلی و از پایه  5،  1به  2از پایه  سال سابقه کاري در پایه قبلی ؛ 4 داشتن ، 2به پایه  3ارتقا از پایه جهت  4-7-1      
  .سال سابقه کار در پایه الزامی می باشد 6به ارشد ،  یک      

  

  :تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسی 4-8
پروانه اشتغال بکار . سازمان استان موظف می باشد نسبت به تأمین شرایط الزم براي برقراري دوره ها یا سمینارهاي آموزشی اقدام نمایند

  .ترتیب دوره هاي آموزشی را طی می نمایند ، توسط سازمان استان تمدید خواهد شدمهندسی کلیه متقاضیانی که بدین 
  الزم . سمینار براي تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسی الزامی خواهد بود 3گذراندن یک سمینار مرتبط با حرفه در هر سال جمعاً  4-8-1       
  .سال اعتبار از زمان برگزاري باشند 3اراي بذکر است دوره ها یا سمینارهاي ذکر شده باید د       

  

  :تقویم آموزشی  4-9
. واحد آموزش دوره هاي آموزشی پیشنهادي خود را در سایت سازمان اعالم نموده و به کلیه مهندسین عضو سازمان اطالع رسانی می نماید

شخصی خود تعیین نموده و به واحد آموزش اعالم می مهندسین دوره هاي آموزشی مورد نیاز خود را از جدول پیشنهادي یا بر اساس نیاز 
  .نماید

کارشناس آموزش پس از جمع بندي دوره هاي آموزشی فوق الذکر و با درنظر داشتن بیشترین نیاز هاي اعالم شده تقویم آموزشی پیشنهادي 
یشنهادي را در اولین کمیته آموزش مطرح نموده و مدیر اجرایی آموزش ، تقویم آموزشی پ. را با هماهنگی مدیر اجرایی آموزش تعیین می نماید

ید کمیته آموزش جهت تصویب ، توسط رئیس کمیته به تقویم آموزشی پس از تأی. ی می شودتقویم مذکور با تعیین اساتید براي هر دوره قطع
  .رئیس سازمان ارائه می شود

  .آموزش مسئولیت اجراي برنامه را خواهد داشتدبیر کمیته مسئولیت پیگیري و کارشناس ، پس از تصویب تقویم آموزشی 
  

  :برگزاري دوره  4-10
پس از تصویب تقویم آموزشی ، کارشناس آموزش با هماهنگی مدیر اجرایی آموزش و بر اساس مصوبات کمیته آموزش اقدامات و پیگیري الزم 

  . انجام می دهد... را جهت برگزاري دوره ها ، سمینارها و 
در صورت . مربوطه صورت می گیردم با مجري داراي مجوز ، در خصوص محل و نحوه برگزاري طبق تفاهم نامه یا قرارداد ابتدا هماهنگی الز

ید مدیر اجرایی فوق الذکر و تأیپس از مشخص شدن شرایط  . ین شده صورت می گیردید موارد جهت برگزاري دوره ، هماهنگی با مدرس تعیتأی
.... توسط سایت ، پیامک و ... یا متقاضیان جهت شرکت در دوره و اداره مسکن و شهرسازي جهت نظارت و اطالع رسانی به اعضا : آموزش 

در طول برگزاري دوره ، . طبق تفاهم نامه یا قرارداد مهیا می شود...) ، پذیرایی و  CDجزوات ، : شامل (ملزومات برگزاري دوره . صورت می گیرد
عدم حضور بیش از . با کارشناس آموزش می باشد... کنترل لیست و  مسئولیت تهیه لیست حضور و غیاب ،


زمان استاندارد دوره ، به عنوان   

  .عدم حضور کلی تلقی خواهد شد و فرد حق شرکت در آزمون و درخواست گواهینامه را نخواهد داشت
نسبت  TGF٣٦اعضاء ، جهت ثبت نام در دوره الزم است به واحد مالی مراجعه نموده و پس از تکمیل فرم ثبت نام آموزش اعضاء سازمان  با کد 

  .فرم ها پس از جمع بندي توسط واحد مالی ، به واحد آموزش ارائه می گردد . به واریز مبلغ مربوطه اقدام  نمایند 
:تهیه کننده   

  وزش و پژوهشکارشناس آم
  مدیر اجرایی آموزش و پژوهش

  کارشناس بهبود سیستم ها و فرایندها

  

:تایید کننده   
  رئیس سازمان

  

 :تصویب کننده 

  هیئت مدیره
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  نظرسنجی. تقاضیان می رسدشهرسازي تعیین شده و به اطالع م ید اداره مسکن وون با پیگیري کارشناس آموزش و تأیزمان برگزاري آزم 

تأیید مدیر اجرایی ز جمع بندي توسط کارشناس آموزش و نتایج آزمون پس ا. دوره هاي آموزشی در هنگام برگزاري آزمون صورت می گیرد
  .کمیته آموزش ارائه می شود و سپس روابط عمومی و جهت اطالع بهید ودرج در سایت به رئیس سازمان آموزش جهت تأی

گواهینامه هاي دوره هاي آموزشی ، براي قبول شدگان در آزمون توسط کارشناس آموزش صادر شده و پس از امضا توسط رئیس سازمان به 
  .ائه می گرددمسکن و شهرسازي ار

  : سمینار و همایش ها 1- 4-10    
  نام آنها در لیست گواهینامه شرکت در سمینار براي افرادي صادر می شود که .مانند دوره هاي آموزشی می باشد روند برگزاري سمینارها       
  ید شخص در صورت نیاز به تأی. زشی می باشدآمو مراحل صدور گواهینامه براي سمینار ها مانند دوره هاي .حضور و غیاب ثبت شده باشد       
  .ید رئیس سازمان در گواهینامه اعمال می شودو تأیوم در گواهینامه ، مراتب با هماهنگی س      

  :دوره هاي بازآموزي  10-2- 4    
  راي اعضاء پذیرفته شده در آزمون حرفه اي نظام مهندسی ساختمان ، طبق سرفصل و مدت زمان برگزاري تعیین شده در کمیته آموزش ب      
  .دوره هاي بازآموزي برگزار می گردد      

  : دوره هاي تکمیلی  10-3- 4    
  .عیین شده درکمیته آموزش برگزاري می شود مطابق سرفصل و مدت زمان ت... و  27مانند آبفا ، بازرسی گاز ، ماده       

  :دوره هاي آزاد  10-4- 4    
 .با هماهنگی مجري آموزش مورد نظر برگزار می گردد ... برگزاري کلیه دوره هاي نرم افزارهاي عمرانی ، معماري ، مکانیک ، برق و       

 

 :مدارك مرتبط  .5

  . TGF١٥فرم ارزیابی عملکرد آموزش با کد  1- 5
  . TGF١٦گواهینامه داخلی با کد  2- 5
  . TGF٣٦فرم ثبت نام آموزش اعضاي سازمان با کد  3- 5
  . TGF٣٧فرم حضور و غیاب دوره هاي آموزشی با کد  4- 5

  

  

  

  

  

:تهیه کننده   
  کارشناس آموزش و پژوهش

  مدیر اجرایی آموزش و پژوهش
  کارشناس بهبود سیستم ها و فرایندها

  

:تایید کننده   
  سازمانرئیس 

  

 :تصویب کننده 

  هیئت مدیره

  


