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جناب آقای

با سالم و احترام؛
به استحضار می رساند ،در اجراي شيوه نامهه شهماره  64917/400/91مهور  91/10/19وزارت راه و شهرسهازي و دسهتورالعمو و
بخشنامه هاي بعدي دوره هاي آموزشی ارتقاء پايه (مرحله بیست و یک) مطابق با شرايط مربوطه براي آن تعداد از اعضاء محترم
که در حال حاضر داراي سنوات و شرايط الزم ،سابقه کار حرفه اي وتوقف در پايه را دارا هستند توسط دانشگاه ها و موسساا
آموزش عالي به عنوان مجري آموزشي برگزار مي گردد.
الف)جهت ثبت نام دوره های آموزشی ارتقا پایه نياز به سنوات و توقف در پایه به شرح ذیل می باشد :


تــوقــف در پـــایـــه

بر اساس بخشنامه شماره 400/420/9921مور  89/02/21وزارت راه و شهرسازي و همچنهي نامهه شهماره 101/8/63032مهور
 89/10/8اداره کو راه وشهرسازي استان اصفهان و در اجراي ماده  11آيي نامه اجرايی قانون نظام مهندسی و کنتهرل سهامتمان
توقف در پايه به شرح ذيو الزامی می باشد:



مد توقف در پایه متقاضیان ارتقا پایه ( 2به  5 )1سال مي باشد.

تبصره :1اعتبار گواهينامه دوره هاي آموزشی تا سه سال از تاريخ برگزاري دوره می باشد.
تبصره  :2زمان توقف طبق بند فوق براي هريك از صالحيت ها ،به صورت مجزا مالك عمو مواهد بود.
تبصره :3به استناد راي  198ديوان عدالت اداري و بند الف ماده  7آيي نامه اجرايی قانون نظام مهندسی و کنترل سهامتمان بهه
دارندگان مدرك مورد تاييد امور اداري و استخدامی کشور هيچگونه پروانه اي تعلق نمی گيرد .صرفاًتمديد پروانه به صورت مرتبط
انجام ،ليك ارتقاپايه امكان پذير نمی باشد  ،در صورتی که مدرك کارشناسی در همان رشته از دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم
و تحقيقات دريافت نموده ،ارتقا آن ها بالمانع است.
تبصره  :4مدارك تحصيالت تكميلی اعم از کارشناسی ارشد ودکتري تاثيري در کاهش سنوات فوق نخواهند داشت.
تبصره  :5چنانچه متقاضی دردوره هاي ارتقاءپايه شرکت نمايد و نتواند تمامی دوره هاي آموزشی ارتقاءرا با موفقيت طهی نمايهد،
مالك محاسبه سنوات ارتقاءپايه ازپايان اعتبار اولي دوره آموزشی گذرانده شده مواهد بود.
تبصره  : 6مدارك متقاضيان پس از ثبت نام ،بر اساس بخشنامه ههاي واصهله از دفتهر امهور مقهررات ملهی سهامتمان وزارت راه و
شهرسازي بررسی و کنترل می گردد.

ب)نحوه نام نویسی
 -1متقاضيان ارتقا پايه در صورت دارا بودن توقف در پايه می توانند از روز شنبه 1400/8/29لغايت شنبه 1400/8/6جههت
ثبت نام به سايت دانشگاه آزاد اصفهان(موراسگان) به آدرس  nezam.khuisf.ac.irمراجعه فرمايند.
 -2دوره هاي آموزشی و همچني آزمون آن ها از طريق دانشگاه (به عنوان مجري آموزشی) به صورت مجازي (الكترونيكی)
برگزار مواهد گرديد.

 -3از داشت شرايط مود در هنگام ثبت نام مطمئ باشيد زيرا پس از ثبت نام نهايی استرداد وجه بهه ههيع عنهوان امكهان
پذير نخواهد بود.
 -4ثبت نام ساير رشته ها و پايه ها طی فراموان هاي بعدي اعالم مواهد شد.

ج) شایان ذکر است:
 .1در صورتيكه متقاضی ثبت نام دوره ها از ساير استانها می باشد بايد از نظام مهندسی استان مود معرفی نامه امهذ و بهه
مجري آموزش تحويو يا آپلود نمائيد.
 .2مجدداً تاکيد می نمايد ،ارتقاء پايه منوط به دارا بودن شرايط الزم به هنگام ارتقا پايه پروانه اشتغال به کار می باشد ،لذا
شرکت در دوره هاي آموزشی و همايش توسط افرادي که فاقد شرايط الزم باشند تعهدي را براي اي سازمان و يها اداره
کو راه وشهرسازي استان اصفهان به هنگام صدور پروانه ايجاد نخواهد کرد.
 .3شرکت در سمينارها ،دوره هاي آموزشی متفرقه ،داشت مقاالت،تحقيقات و ...هيع امتيازي براي متقاضی ايجهاد نخواههد
کرد.
 .4آن دسته از اعضاء سازمان که در ادارات و سازمان ها اشتغال دارند بايستی به روش فوق عمو نموده ،لذا نيازي به مكاتبه
از طريق ادارات ،ارگان ها و ...نبوده و به اينگونه مكاتبات ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 .5کليه دوره هاي آموزشی و همايش مطابق شيوه نامه دفتر امور مقررات ملی سامتمان وزارت راه وشهرسازي و اصالحيه
بعدي و دستورالعمو ها و بخشنامه هاي مربوطه برگزار می گردد .بديهی است در صورت وصول هر گونه دستورالعمو يها
بخشنامه جديد مطابق آن عمو مواهد شد.
 .6به استناد بخشنامه شماره  420/43686مور  88/8/27و اصالحيه شماره /06357ش م مور 91/11/21دفتهر مقهررات
ملی سامتمان وزارت راه و شهرسازي متقاضيان ارتقاء پايه کليه رشته ها بايستی گواهی نامه موفقيهت در آزمهون پايهان
دوره ها و يا همايش را جهت ارتقاء پايه ارائه نمايند.
 .7دوره هاي آموزشی ارتقا پايه صالحيت اجرا مشمول اي فراموان نمی گردد و متعاقبا ً اعالم مواهد شد.
 .8شرکت در کليه کالس ها و قبولی در آزمون آن جهت صدور گواهی نامه الزامی است.
 .9برگزاري هر دوره آموزشی منوط به تكميو ظرفيت و حدنصاب الزم می باشد و اولويت با افرادي است که زودتر ثبت نهام
نمايند.
 .10دوره هاي آموزشی طبق برنامه هاي مندرج در سايت دانشگاه برگزار می شود.

د) تاکيد می نماید:
ثبت نام صرفا از طریا ساایت دانشاگاه آزاد اصا (ان (سوراساگان)  nezam.khuisf.ac.irباه عناوان مجاري
آموزش انجام سواهاد شاد .ت(ات ساال اط عاا بیشاتر ماي توانیاد باا شا اره تل ا هااي ۰۹۰36۹5۰546و
 ۰۹۹4544۷5۷۹ت اس بگیرید ،لذا نیازي به مراتعه یا ت اس تل ني با سازمان ن ي باشد.

احمد بناکار
ریيس سازمان
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