
 

 اصالحیه دستورالعمل اجرائی شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مھندسی
نامه تمديد و ارتقاءپايه پروانه اشتغال بكار مھندسي با پیرو ابالغ دستورالعمل اجرايي شیوه

سازمان نظام مھندسیساختمان و براساس تصمیمات توجه به پیشنھاد شوراي مركزي 

جلسه مشترك كارگروه آموزش، پژوھش و ترويج شوراي توسعھنظام مھندسي با نماينده 

و  ١۴/٧/٨٧مورخ  33790/420/400 شوراي مذكور، اصالحیه دستورالعمل مذكور با شماره

  .به شرح زير، به سازمانھاي مسكن و شھرسازي استانھاابالغ گرديده است

  عوامل موثر در تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مھندسي عبارتند از: -١ماده 

  ھاھاي آموزشي و قبولي در آزمون پايان اين دورهشركت در دوره  -١-١

  شركت در سمینارھا و كارگاه ھاي آموزشي  -٢-١

  داشتن تألیفات و پژوھش  -٣-١

  كارنامه حرفه اي  -۴-١

  امتیازھای ھریک از عوامل -٢ماده

  شركت در دوره ھاي آموزشي -2-1

ھر ساعت شركت در دوره ھاي آموزشی مصوب از طرف كارگروه آموزش، پژوھش و ترويج  به ازاء -١-١-٢

آن به حضور در كالس و  %۴٠امتیاز در نظر گرفته خواھد شد، كه  ۵  شورای توسعه نظام مھندسي

  آن دوره اختصاص دارد. آن به قبولي درآزمون پایان %۶٠

  باشد.ھاي آموزشي جھت ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار الزامي ميموفقیت در آزمون پايان دوره  -٢-١-٢

  شركت دركارگاه ھا و كارگاه ھاي آموزشي -2-2 

امتیاز در برخواھد داشت. امتیاز ھر سمینار يا  ۵/٢ھر ساعت شركت در سمیناريا كارگاه حداكثر  -١-٢-٢

  كارگاه توسط كارگروه آموزش، پژوھش و ترويج شورای توسعه نظام مھندسی تعیین میگردد.

به منظور تعیین امتیاز كارگاه يا سمینار، برگزار كننده بايد مشخصات كامل شامل موضوعات و  -٢-٢-٢

سازمان نظام مھندسی ساختمان استان سخنرانان (مطابق با فرمھاي ارسالي) را براي كمیته آموزش 

  مربوطه ارسال نموده تا پس از تائید، جھت تعیین امتیاز براي كارگروه فوق ارسال گردد.

  باشد.مسئولیت بررسي حضور متقاضیان در سمینار به عھده كمیته آموزش استان مي  -٣-٢-٢

نیز مي تواند مستقیما نسبت كارگروه آموزش، پژوھش و ترويج شورای توسعه نظام مھندسی   -۴-٢-٢

  به بررسي و تعیین امتیاز كارگاه يا سمینار اقدام نمايد.



سازمان نظام مھندسی ساختمان استان بايد تمھیدات الزم براي برگزاري سمینارھا و كارگاه  -۵-٢-٢

  ھاي آموزشي در سطح استان را به عمل آورد

  فعالیتھاي پژوھشي -٣-٢  

  باشد: به شرح جدول زیر می امتیازات فعالیتھای پژوھشی

  امتیاز  موضوع

  ١٠٠تا   تألیف ھر عنوان كتاب 

  ۵٠تا   ترجمه ھر عنوان كتاب

ھر مقاله پذيرفته شده در مجالت علمي، پژوھشي 

  خارجي
  ٢٠تا 

ھر مقاله پذيرفته شده در مجالت علمي پژوھشي يا 

  مجالت ترويجي داخلي 
  ١٠تا 

ھاي معتبر خارجي ھر مقاله در كنفرانسھا و ھمايش

  الملليیا بین
  ۵تا 

  ٣تا   ھاي معتبر داخلي ھر مقاله در كنفرانسھا و ھمايش

تمامی تالیفات و مقاالت جدول فوق باید مرتبط با حرفه بوده و با رشته و صالحیت متقاضي مرتبط  -١-٣-٢

  باشد.

ارزیابی امتیازات فعالیت پژوھشی به عھده كمیته آموزش استان می باشد که امتیاز مربوطه  -٢-٣-٢

  پس از تايید سازمان مسكن و شھرسازي استان به مجموع امتیازات نھائی متقاضی اضافه خواھد شد.

سازمانھاي مسكن و شھرسازي، نظام مھندسي و كمیته آموزش استانھا میتوانند درخواست  -٣-٣-٢

را از   گرديدهاعالم   فه شدن نشريه اي را به لیست نشريات علمي، پژوھشي و ترويجي كه قبالً اضا

  مربوطه بنمايند تا پس از تائید نسبت به اعطاي امتیاز مربوطه اقدام گردد.  كارگروه

ح امتیازات جدول فوق حداكثر امتیاز بوده كه كمیته آموزش استان بر حسب ارتباط موارد با شر -۴-٣-٢

  خدمات مھندسان، میتواند تا حداكثر امتیاز مربوطه را به آن اختصاص دھد.

  امتیازات مورد نیاز: -٣ماده 

  باشد:جدول امتیاز مورد نیاز براي تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مھندسي به شرح زير مي

   

حداقل امتیاز 

ھاي موفقیت در دوره

  آموزشي

امتیاز شرکت در 

ا و سمینارھ

  كنفرانسھا

  کل امتیاز مورد نیاز



  ۴٠٠  ٢٠  ٢٠٠  ٢به  ٣ارتقاء از پايه 

  ۵٠٠  ٢٠  ٣٠٠  ١به  ٢ارتقاء از پايه 

  ١۴٠  ٢٠  -  ٣تمديد در پايه

  ١۶٠  ٢٠  -  ٢تمديد در پايه

  ١٨٠  ٢٠  -  ١تمديد در پايه

متقاضیان تمدید پروانه اشتغال به کار برای کسب امتیاز کل ، می توانند از امتیاز مربوط به دوره   -١-٣

  ھای آموزشی نیز استفاده نمایند.

امتیاز مربوط به ھر عنوان از دوره ھاي آموزشي، سمینار و كنفرانس صرفا يك بار جھت ارتقاء و   -٢-٣

  ھدشد.تمديد پروانه اشتغال بكار محاسبه خوا

  متعاقباً اعالم خواھد گرديد. ١به پايه  ٣ضوابط مربوط به امتیاز كارنامه حرفه اي و ارتقاء از پايه   -٣-٣

اجراي مفاد اين دستورالعمل ، با نظارت و تايید سازمان مسكن و شھرسازي استان صورت خواھد   -۴-٣

  گرفت.

با توجه به عدم كسب امتیاز مربوط به سمینارھا و كارگاه ھا از طرف متقاضیان تمديد پروانه در   -۵-٣

اجباري است و قبل از آن به  ١٣٨٧برخي از رشته ھا، امتیاز مربوط به اين بخش از ابتداي بھمن ماه 

  صورت اختیاري محاسبه میگردد.

سال به ترتیب ازتاريخ  ٣كارگاه ھا صرفا به مدت گواھي مربوط به دوره ھاي آموزشي، سمینارھا و   -۶-٣

    آزمون پايان دوره و روز برگزاري سمینار داراي اعتبار مي باشد.

مسئولیت پاسخگوئي به ابھامات و سئواالت، در ابتدا بر عھده سازمان مسكن و شھرسازي استان  -٧-٣

  ی توسعه نظام مھندسی میباشد. كارگروه آموزش، پژوھش و ترويج شورا  و در غیر اين صورت بر عھده

متقاضیان میتوانند امتیاز كل را از طريق شركت در دوره آموزشي و يا شركت در سمینارھا يا كارگاه  -٨-٣

امتیاز سمینارھا يا كارگاه ھاي آموزشي از اول بھمن ماه  ٢٠ھاي آموزشي اخذ نمايند. كسب حداقل 

  اجباري است. ١٣٨٧

مديد در زمینه نظارت، طراحي و محاسبه و يا اجرا بايد امتیاز بخش ھاي مختلف متقاضیان ارتقاء يا ت -٩-٣

  را به صورت جداگانه اخذ نمايند.

  دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان

  
 


