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  ارتقاء پایه مراحل گام به گام ثبت نام در دوره هاي آموزشی

  98 اولنیمسال مطالعه کامل دستورالعمل ثبت نام از بخش تقویم آموزشی 

 98 اولنیمسال ز بخش تقویم آموزشی مطالعه برنامه دوره ها ا  

 

  ورود به سامانه تندیس )tandis.azarnezam.ir (  و ثبت نام در دوره هاي مورد نیاز  از طریق مراجعه به

و درج شماره  "نام کاربري"درج شماره عضویت در بخش ( "ثبت نام در دوره - آموزش  - اعضاي حقیقی "بخش 

 )د به سامانه تندیس براي ورو "کلمه عبور"ملی در بخش 

 

  

  

  

 



 
  

  

از طریق مراجعه به بانک و سپس دریافت  یو واریز مبلغ ثبت نام تندیس دریافت فیش از طریق سامانه  •

  تاییدیه از امور مالی سازمان 

  

  نموده و یا به صورت حضوري به آدرس تماس حاصل  36598237در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره

مراجعه  نار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگرانچایکسازمان واقع در 

   .نمایید

  



 
  

در دوره هاي آموزشی ارتقاء پایه ثبت نام و حضورنکات مهم در خصوص   

ه ابالغ بخشنامه اعضاي محترم داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی سازمان می رساند با عنایت بکلیه بدینوسیله باطالع 

آئین نامه اجرائی قانون نظام  7ماده  2هاي جدید از سوي وزارت راه و شهرسازي در خصوص مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 

تطبیق مدارك تحصیلی  و ، قبل از ثبت نام در دوره هاي ارتقاء پایه با مطالعه کامل) هم ارزي رشته ها(مهندسی و کنترل ساختمان

و مراجعه به واحد آموزش و واحد اداري سازمان ، با دقت و در نظر گرفتن کلیه شرایط  بخشنامه هاي ابالغی اسی باکاردانی و کارشن

 و ایجاد نخواهد کرد پایه ارتقاء هاي آموزشی ، حقی را براي عضو از بابت گذراندن دورهبدیهی است . دیالزم ، اقدام به ثبت نام نمای

تمام مسئولیت ها اعم از محاسبه زمان توقف در پایه ، در نظر گرفتن اعتبار یص خود متقاضی است و در دوره ها ، تشخ نام ثبت مالك

، بر عهده ) در صورت میهمان شدن در سایر استانها(زمان قبولی ، تغییر در دستورالعملها و بخشنامه ها ، شرکت در دوره هاي نامرتبط 

استان از این حیث مسئولیتی نداشته و مبلغی از این بابت عودت داده نخواهد  خود فرد می باشد و سازمان نظام مهندسی ساختمان

  :نکاتی که قبل از ثبت نام باید مورد توجه قرارگیرد  .شد

از تاریخ  سال 6به ارشد  1و از  پنج سـال 1به  2، از  ، چـهار سـال 2به  3طبق قـانون نظام مهندسی ، زمان توقف در پــایه از  -1

  .ت نظارت ، طراحی و اجرا می باشداخذ صالحی

  .مالك عمل خواهد بود به صورت مجزازمان توقف طبق بند فوق براي هر یک از صالحیت ها ،  -2

 مدنظر ، پروانه پشت در شده درج تاریخ ، اجرا صالحیت براي و )براي هریک( پروانه صدور   تاریخ ، طراحی و نظارت صالحیت براي -3

  .است

  .کاهش زمان فوق نخواهند داشت در  تاثیري  دکتري  کارشناسی ارشد و  از  اعم  ت تکمیلیتحصیال  مدارك -3

  .باشد می ساختمان ملی مقررات دفتر یا و مهندسی نظام سازمان توسط شده برگزار آموزشی هاي دوره گذراندن ، پایه ارتقاء براي الزم شرط -4

  .هیچ امتیازي براي متقاضی ایجاد نخواهد کرد... شرکت در سمینارها ، دوره هاي آموزشی متفرقه ، داشتن مقاالت ، تحقیقات و  -5

 .بوده و پس از آن ، خود به خود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد سال 3اعتبار قبولی در هر یک از دوره هاي آموزشی  -6

فاً براي دوره هاي جاري معتبر است و در صورت غیبت در کالسها یا عدم موفقیت در کسب نمره صر هزینه واریز شده دوره ها -7

  . قابل انتقال به دوره بعدي نمی باشدقبولی ، 



 
  

اخذ معرفی براي گذراندن دوره هاي آموزشی به صورت میهمان در سایر استان ها بالمانع است و متقاضی پس از اطالع و آگاهی  -8

  .و زمان دوره هاي استان مقصد می تواند درخواست خود را ارائه نماید کامل از شرایط

  .نیاز به گذراندن دوره هاي آموزشی و تعویض پروانه ندارد،  )HSEدوره (به غیر از صالحیت اجرا به ارشد 1ارتقاء پایه از  -9

  . خواهد بودنفر متقاضی  30تشکیل کالس منوط به ثبت نام حداقل  -10

 می متقاضی لذا.  گردیده است اعالم  azarnezam.ir  آدرس به سازمان سایت وب در دروس از هریک رسید برنامه -11

  .یابد حضور درکالس بموقع و آورده بعمل شخصا را الزم پیگیري بایستی

ي در کالس هاي در زمان ثبت نام در هر یک از دوره ها ، به کد دوره و زمان شروع کالس ها دقت نموده و از ثبت نام تکرار -12

  .مشابه و هم نام خودداري نمایید

 موجب میزان این از بیش غیبت و است الزامی) روز3حداقل ( درس هر ساعات% 80 حداقل بمیزان کالس در حضور -13

  .شد خواهد آزمون در شرکت از یتممحرو

  .داشتن کارت عضویت سازمان در زمان حضور در کالسها الزامی می باشد -14

و همچنین  ، دانشکده فنی دانشگاه تبریز 7ساختمان شماره رگزاري دوره هاي آموزشی ارتقاء پایه ، محل ب -15

  .می باشد )منظریه(مجتمع پزشکی دانشگاه آزاد تبریزو  دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

جهت شرکت در کالسهاي آموزشی ، بهمراه در صورت تمایل براي استفاده از خودروي شخصی براي ورود به محوطه دانشگاه  -16

   .باشد، الزامی میصدور کارت تردد از سوي دانشگاه  ، به منظوردر جلسه اول داشتن کارت خودرو 

با ) درب مجاور بیمارستان امام رضا ( مهندسین محترم جهت تردد با خودروي شخصی به دانشگاه  تبریز فقط از درب شهید  قاضی

درب خیابان دانشگاه  نرسیده  به  بیمارستان شهید (درب فنی.عضویت   وکارت تردد خودرو مراجعه فرمایند بهمراه داشتن  کارت 

مهندسین محترم جهت تردد با خودروي شخصی به دانشگاه همچنین . ارائه کارت نظام مهندسی میباشدمخصوص پیاده رو با ) مدنی 

و با ارائه کارت نظام مهندسی ) 1ران از طرف میدان بسیج به سمت فهمیده ورودي اتوبان پاسدا(آزاد تبریز فقط از درب اصلی دانشگاه 

  .  مراجعه نمایندساختمان 

  ).دقیقه می باشد15حداکثر تأخیر مجاز ( خواهد بود 16:00زمان شروع کلیه کالسها از ساعت  -17

بهمراه  .دتر در محل  آزمون تشریف  داشته  باشیددقیقه  زو 20میباشد ، لذا خواهشمند است   15زمان  شروع  امتحان  ساعت  -18

  .داشتن موبایل و فایل الکترونیکی در جلسه امتحانی ممنوع می باشد


