
 

 

 

 

 

   
  

 
 باسمه تعالی

 ثبت نام دوره های آموزشی فراخوان 

 (1به2) معماریویژه مهندسان متقاضی ارتقا پایه 
 

 ((1به2معماری  ))دکتر/ مهندس ...........عضو محترم سازمان             سرکار خانم

 جناب آقای

 با سالم و احترام؛ 

وزارت راا و وهرساازش و رساتنرامل و و    19/10/91مانر   91/400/64917باستحضار مي رسااد  رر اراراش وا نا داماا وا ارا      

ترم کا مطابق با ورايط مربنطا براش آن تل ار از اعضاء مح( بیست و دو)مرحله رورا هاش آمنزوي ارتقاء پايا بل شبخشناما هاش 

توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بهه عوهوام ميهر     رر حال حاضر  ورايط الزم وتنقف رر پايا را رارا  مي باون 

   آموزشي برگزار مي گردد.

 :یه به شرح ذیل می باشد( نياز به توقف در پا1به2ثبت نام ارتقا پایه معماری   ) جهتالف(

 تــوقــف در پـــایـــه 

مانر   63032/8/101وزارت راا ووهرساازش و ه ننا ن داماا وا ارا      21/02/89منر  9921/420/400بر اساس بخشناما و ارا

آي ن داما اررايي قادنن دظام مهن سي و کنتارل ساامت ان    11ارارا کو راا ووهرسازش استان اصفهان و رر ارراش مارا  8/10/89

 تنقف رر پايا با ورح ذيو امزامي مي باو .

 سال مي باشد.5( 1به2دت توقف در پایه متقاضیام ارتقا پایه)م

 .مي باشداز تاریخ برگزار  دوره  تاسه سالاعتبار گواهیوامه دوره ها  آموزشي  :1تبصره

 زمان تنقف طبق بن  فنق براش هريك از صالح ت ها، با صنرت مجزا مالك ع و مناه  بنر. :2تبصره

آي ن داما اررايي قادنن دظام مهن سي و کنتارل ساامت ان باا     7 امت ارارش و بن  امف مارا رينان ع 198با استنار راش :3تبصره

رارد گان م رك منرر تاي   امنر ارارش و  استخ امي کشنر ه نگندا پروادا اش تللق د ي گ رر.صرفاًت  ي  پروادا با صنرت مارتبط  

رك کاروناسي رر ه ان روتا از رادشگاا هاش منرر تاي   وزارت علنم رر صنرتي کا م ادجام ، م كن ارتقاپايا امكان پذير د ي باو .

 و تحقبقاتي رريافت د نرا ،ارتقا آن ها بالمادع است.

 دخناهن  راوت. تنقف رر پايا م ارك تحص الت تك  لي اعم از کاروناسي ارو  ورکترش تاث رش رر کاهش : 4تبصره

چنادنا متقاضي رررورا هاش ارتقاءپايا ورکت د اي  و دتناد  ت امي رورا هاش آمنزوي ارتقاءرا باا منفق ات طاي د ايا       :5تبصره 

 مناه  بنر. آمنزوي  قبنل و ااوم ن رورا سننات ارتقاءپايا ازپايان  ،مالك محاسبا

وزارت راا و مانر مقاررات ملاي ساامت ان     م ارك متقاض ان پس از ثبت دام ،بار اسااس بخشاناما هااش واصالا از رفترا     :6تبصره 

 مي گررر.بررسي وکنترل  وهرسازش

 ب(نحوه نام نویسی

ثبت دام باا  رهت 1/4/1401روز چهارشوبه از توقف در پایه مي توانود ا پایه در صورت دارا بودم متقاضیام ارتق -1

 مرارلا فرماين . https://iaun.iau.ir/nezamسايت رادشگاا آزار اسالمي واح  دجف آبار  با آررس
)باا  آزمنن آن  با صنرت حضنرش از طريق رادشگاا آزار اسالمي واح  دجف آباار  و  با صنرت مجازش رورا هاش آمنزوي -2

 برگزار مناه  گرري . عننان مجرش آمنزوي (

دام مط ئن باو   زيرا پس از ثبت دام دهايي استررار ورا با ها   عنانان امكاان     از راوتن ورايط  منر رر هنگام ثبت -3

 پذير دخناه  بنر.

 م مناه  و .بل ش اعال هاش طي فرامنان وپايا ها ثبت دام رر مابقي روتا ها -4

 

 29/3/1401 :تاریخ نامه

 2444/7/01/20 :نامه شماره

 ندارد :پيوست
 

https://iaun.iau.ir/nezam
http://192.168.1.213:7001,207000891140,PDF.TextOperations,207000955008



 

 

 

    

 

 ج (شایان ذکر است:
ارتقاء پايا مننط با رارا بنرن ورايط الزم  با هنگام ارتقا پاياا پرواداا اوات ال بكاارمي باوا ،مذا وارکت رر رورا هااش         .1

آمنزوي تنسط افرارش کا فاق  ورايط الزم باون  تله ش را براش ايان  ساازمان و ياا ارارا کاو راا ووهرساازش اساتان       

 .اصفهان با هنگام ص ور پروادا ايجار دخناه  کرر

مطابق و نا داما  رفتر امنر مقررات ملي سامت ان وزارت  راا ووهرسازش و اصاالح ا بلا ش و   ش آمنزوي کل ا رورا ها .2

رستنرامل و ها وبخشناما هاش مربنطا برگزار مي گررر.ب يهي است رر صنرت وصنل هر گندا رساتنرامل و يابخشاناما   

 ر ي  مطابق آن ع و مناه  و .

رفتار مقاررات   21/11/91/ش م منر 06357و اصالح ا و ارا  27/8/88منر   43686/420را با استنار بخشناما و ا .3

ملي سامت ان وزارت راا و وهرسازش متقاض ان ارتقاء پايا کل ا روتا ها بايستي گناهي داما منفق ات رر آزمانن پاياان    

 ارائا د اين .پايا رورا ها را رهت ارتقاء 

 اجرا مشمول این فراخوام نمي گرددو متعاقبا ًاعالم خواهدشد.  دوره ها  آموزشي ارتقا پایه صالحیت .4

 آزموم آم جهت صدور گواهي نامه الزامي است.ها و قبولي در کلیه کالسشرکت در .5
 مناه  بنر. طبق برداما منرنر رر سايت رادشگاازمان برگزارش  .6

و اومنيت با افرارش است کا زورتر ثبت داام  برگزارش هر رورا آمنزوي مننط با تك  و ظرف ت و ح دصاب الزم مي باو  .7

 .د اين 

 رورا هاش آمنزوي طبق برداما هاش من رج رر سايت برگزار  مي ونر. .8

 د( تاکید مي نماید:

واههد شهد و ميهر     انيام  خ https://iaun.iau.ir/nezamبه نشاني ثبت نام صرفاً ازطریق سایت دانشگاه نيف آباد 

تماس بگیرید .لذا  09916815411برگزار  آم دانشگاه  مي باشد جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید با شماره تلفن  

 نیاز  به مراجعه یا تماس تلفوي با سازمام نمي باشد.

 
  

 

  

 
 

 رونوشت :

 جواب آقا   مهودس عمار شهیر سرپرست محترم اداره نظام مهودسي و مقررات ملي و کوترل ساختمام       

 جواب آقا  رضا دریانوش سرپرست محترم واحد روابط عمومي وامور بین الملل   
 

 

 

  بناکار احمد                                          

 ریيس سازمان                                         

                         

https://iaun.iau.ir/nezam

