
 

 
 

  دوره هاي آموزشيشركت در   راهنماي

  ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي تمديد، صدور و 

  

عات اسناد رس را  قانون مدني    ١٢٨٧مطابق با ماده   ه اثار و ت ل ک سند رس دول است و  " پروانه اشتغال" 

   داراست

  

رشته هاي معماري ، عمران ، برق، مكانيك، شهرسازي    ٣و    ٢،  ١پايه هاي  دراي پروانه اشتغال به كار    از متقاضيان
و نقشه برداري كه قصد تمديد يا ارتقاء پايه پروانه اشتغال خود را بر اساس قانون و دستورالعملهاي نظام مهندسي و كنترل  

دوره هاي آموزشي مرتبط با رشته خود، اين راهنما را    ساختمان دارند درخواست ميشود قبل از اقدام جهت شركت در
 مطالعه نمايند.

  

  : جهت ارتقاء   مدت توقف درپايه-١

  قانون نظام مهندسي   ١١طبق ماده 

  مربوطه آزمونهاي  در  موفقيت و  قبلي پايه  در  اي حرفه كار   سابقه سال ٤ حداقل:  ٢به  ٣پايه ارتقاء 

  مربوطه آزمونهاي  در  موفقيت و  قبلي پايه  در  اي حرفه كار   سابقه سال ٥ حداقل:  ١به  ٢پايه ارتقاء 

  (بدون آزمون)  قبلي  پايه  در   ايحرفه كار   سابقه سال ٦داشتن :  به پايه ارشد  ١ارتقا پايه 

  

  ميشود. ** عنوان پايه ارشد در پروانه اشتغال به كار درج نميشود و فقط در ظرفيت متراژي پروانه مهندسي لحاظ 

سنوات توقف  كاهش  مقطع تحصيلي تاثيري در  و  پذير نبوده  ه امكان  به هيچ وج  ١ايه  به پ  ٣يكباره از پايه      به  ارتقاء**  
  .و كسب تجربه براي ارتقاء پايه امري الزامي است الزم و گذشت زمان  در پايه جهت ارتقاء ندارد 

ارتقاء  سنوات توقف در پايه جهت  مدرك تحصيالت تكميلي در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري  تاثيري در كاهش    .**
ارتقاء پايه  و  ندارد  انجام ميشود.  پايه  نياز  پايه و گذراندن دوره هاي مورد  فرد با مدرك    (   صرفا براساس توقف در  يك 

كارشناسي مي تواند داراي پايه يك باشد در حالي كه شخص ديگري با مدرك دكترا پروانه اشتغال به كار نداشته باشد يا  
  ) .باشد ٣داراي پروانه پايه 

  در پايه براي هر صالحيت جداگانه محاسبه ميشود.   توقفحاسبه سنوات م  **

  



 

 
 

 : پروانه اشتغال به كارارتقاي پايه اقدام جهت شركت در دوره هاي آموزشي مورد نياز  زمان -٢

شما    توقف در پايه  تكميل سنواتاز زمانيكه سه سال به    يعني  .سه سال استآموزشي گذرانده شده  مدت اعتبار هر دوره  

 .نماييد نام ثبت ارتقاي پايه نظام مهندسي ساختمان در دوره هاي  ميتوانيدباقي مانده باشد 

اعتبار دوره ها حداكثر سه سال از زمان تاريخ صدور گواهينامه بوده و پس از اين تاريخ منقضي خواهد شد و متقاضي      ** 

  برگزار شده شركت كرده و حدنصاب نمره قبولي را در آزمون مربوطه كسب كند بايد مجددا بايد در دوره هاي 

  

 : ارتقاء پايه صدور ، تمديد يا  دوره هاي آموزشي مورد نياز براي -٣ 

جدول دروس مختص صدور ، تمديد و ارتقاء پايه به تفكيك رشته، پايه و صالحيت ( نظارت، محاسبات، طراحي ، اجرا،  
  )مشخص شده و در بخش آموزش سايت سازمان قابل رويت ميباشد.تمديد و صدور  

** داوطلب براي ارتقاء از هر پايه به پايه باالتر بايستي با توجه به جدول فوق، به تعداد مشخص شده از دوره هاي مربوط  
  به رشته و صالحيت و پايه مورد نظر خود را انتخاب و با موفيت بگذراند.

  

 : پروانه اشتغال به كار ارتقاي پايه يه مدارك براي اقدام جهت ارا زمان -٤

روز زودتر از تاريخ اتمام اعتبار پروانه ( جهت    ٤٥بازه زماني كه مهندسين ميتوانند براي تمديد يا ارتقاء پايه اقدام كنند،  
  روز زودتر از سر رسيد تكميل دوره توقف در پايه ( جهت ارتقاء پايه) ميباشد. (اقدام از طريق كارتابل)  ٤٥تمديد) يا 

براي  پر واضح هست كه گذراندن دوره ها اقدام  قبولي در آزمونهاي مربوطه، پيش شرط اصلي  ي مورد نياز و اخذ نمره 
  تمديد يا ارتقاء پايه ميباشد. 

  

  :     HSEدوره هاي  مشمولين گذراندن  -٥

ملزم به گذراندن     ١به ي  ٢ارتقاء پايه  و     ٢به    ٣ارتقاء پايه  ،  تمديد پروانهدارندگان صالحيت اجرا در هر كدام از مراحل  
  ميباشند.  HSEدوره هاي آموزشي مرتبط با 

  ندارند.   HSE** مهندسيني كه صالحيت اجرا ندارند نيازي به گذراندن دوره هاي 

  

  

   



 

 
 

  :  و مخاطبين آن   HSEدوره هاي  انواع -٦

  ساعت)   ٨به مدت  (      ٨١١- ٧د  ك   –  دوره هاي آموزشي مباني سالمت، ايمني و محيط زيست  تمديد پروانه داراي صالحيت اجرا:

  ساعت)  ٢٤( به مدت  ٨١٨كد   – مقررات و تدابير فني سالمت، ايمني و محيط زيست  صالحيت اجرا:  ٢به    ٣ارتقاء پايه 

  ساعت)   ١٦( به مدت    ٨٢٢كد    –  روشها و تكنيكهاي اجراي نظام سالمت، ايمني و محيط زيست  صالحيت اجرا:  ١به    ٢ارتقاء پايه  

  باشد.  بوده و گزينشي نمي جزو كدهاي اجباري   HSE** گذاراندن دوره هاي 

گذراندن هر  از نظر عنوان و مدت دوره، تاكيد ميگردد     HSE** با توجه به متفاوت بودن هر كدام از دوره هاي مرتبط با  
  كدام از عناوين ياد شده در هر مرحله الزاميست.

ورود    ٨١١-٧**گذراندن دوره   به  براي  نيازي  بار كفايت مينمايد و  به كار صرفا يك  پروانه اشتغال  تمديد  به حرفه يا 
  گذراندن ان براي هر بار تمديد نميباشد.

  

 :   موزشيآ دوره هاي براي ثبت نام  مسير اقدام-٧

. از طريق هر كدام از مجريان آموزشي  آموزشي در سربرگ آموزش سازمان بارگزاري شده استلينك ورود به سايت مجريان  
 اقدام به ثبت نام و گذراندن دوره هاي مورد نياز بنماييد.  دمورد تاييد سازمان ميتواني

   
 

    : ٢و   ١قابل توجه مهندسين داراي صالحيت اجرا پايه   **
دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازي    ٣٠/٠٢/١٣٩٩مورخ     ٤٢٠/١٩١٦٥با عنايت به نامه شماره  

عمران و  با صالحيت اجرا ( در رشته هاي     ١و    ٢داراي پروانه پايه  به اطالع ميرساند آن دسته از اعضاي محترم سازمان  
معماري) كه پايه هاي ياد شده را بدون گذراندن دوره هاي آموزشي و آزمون مرتبط و توقف در پايه اخذ نموده اند ملزم  

  .يه گذراندن دوره هاي آموزشي مربوطه هستند

شنامه  مشمول قوانين و بخ الزم به ذكر ميباشد كه عدم پيگيري و عدم اقدام الزم در اين خصوص، صالحيت اجراي ايشان  
  هاي جاري ميگردد. 

  
  

  تهيه شده در واحد آموزش 

 ١٤٠١بهار             

 هر  بايستي  پروانه  تمديد  اما  خوب است بدانيد ارتقاي پايه نظام مهندسي ساختمان براي مهندسان الزامي نيست 
  بار صورت پذيرد   يك   سال  سه

 


