
  
  
 

  دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش

  27/8/88مورخ 43686/420موضوع شيوه نامه 

  

  دفتر امور مقررات مّلي ساختمان

  1388آذرماه 
 

  بسمه تعالي
 

 

 دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش

  

ار مهندسي به شماره نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به ك پيرو ابالغ شيوه

نامه مذكور، اين دستورالعمل جهت صدور پروانه  شيوه 8-5و به استناد بند  27/8/88مورخ  43686/420/400

 .گردد كار آموزش به شرح زير ابالغ مي اشتغال به

 تعاريف -1ماده 

  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان  :»قانون«

  27/8/88مورخ  43686پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي به شماره  نامه تمديد و ارتقاء شيوه: »نامه شيوه«

  وزارت مسكن و شهرسازي  ساختمان مّليدفتر امور مقررات : »دفتر«

 سازمان مسكن و شهرسازي استان :»سازمان مسكن استان«

  شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان: »شوراي مركزي«

 ام مهندسي ساختمان استان سازمان نظ :»سازمان نظام استان«

استان كه توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان  ساختماناي مهندسي  كميته آموزش حرفه  :»كميته آموزش استان«

 .استان تشكيل ميگردد

هاي  ، مجوز برگزاري دوره»سازمان نظام استان«اي مهندسي ساختمان كه از  مجري آموزش حرفه :»مجري آموزش«

 .نمايد مي آموزشي را دريافت

را از سازمان مسكن و شهرسازي استان دريافت » پروانه آموزش«اي مهندسي ساختمان كه  هاي آموزش حرفه مدرس دوره: »مدرس«

  .نمايد مي

  



هاي موضوع قانون كه از طريق سازمان مسكن و  اي مهندسي در رشته كار در زمينه آموزش حرفه پروانه اشتغال به: »پروانه آموزش«

  .استان صادر ميگرددشهرسازي 

  

 هاي آموزشي نوآموزي يا بازآموزي مهندسي ساختمان دوره: »دوره«

  

كار مهندسي حداقل پايه دو اصلي و مدرك  شخص حقيقي است كه داراي پروانه اشتغال به» ها دوره«متقاضي تدريس در  - 2ماده

سال سابقه آموزش دانشگاهي و يا  5و با حداقل  هاي اصلي و مرتبط ساختمان تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد در يكي از رشته

قرار  تأييدهاي مهندسي مربوطه توسط كميته آموزش استان مورد  اي مهندسي بوده و توانائي علمي و تجربي او در حوزه رشته حرفه

  .گرفته باشد

ت تدريس آنها صالحي) رشته اصلي7بجز (هاي ديگر  در مورد برخي از عناوين و دروس كه متخصصين رشته -تبصره

را دارند، نظير جوشكاري، آسانسور و امثال آنها، مدرس كسي است كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر بوده و 

  .دفتر قرار گيرد تأييدبه پيشنهاد سازمان نظام مهندسي ساختمان مورد 

  

  .م شده در زير را كسب نمايدامتياز مطابق با امتيازات اعال 85ها بايد حداقل  متقاضي تدريس در دوره -3ماده

  مدرك تحصيلي 1- 3

 امتياز مربوطه آخرين مدرك تحصيلي

 امتياز 55 ارشد كارشناسي

 امتياز 75 دكتري

  سابقه تدريس 2- 3

  امتياز 2هر سال تدريس در دوره مشابه  ازاءبه 

  اي سابقه كار حرفه 3- 3

  امتياز 3اي مرتبط با موضوع تدريس  هر سال سابقه كار حرفه ازاءبه 

  سوابق پژوهشي 4- 3

 امتياز 3تا  هر عنوان كتاب تأليف

 امتياز 1تا  ترجمه هر عنوان كتاب

 امتياز ISI(  2(هر مقاله پذيرفته شده در مجالت علمي خارجي

 امتياز 1 هر مقاله پذيرفته شده در مجالت علمي داخلي

هاي معتبر خارجي يا  هر مقاله در كنفرانسها و همايش

 يالملل بين

 امتياز 5/0

 امتياز 25/0 هاي معتبر داخلي هر مقاله در كنفرانسها و همايش

  

 .تمامي تأليفات و مقاالت جدول فوق بايد با دوره آموزشي مورد تقاضا مرتبط باشد: تبصره

  



  :شرايط كسب امتياز مربوط به سابقه تدريس - 4ماده

هاي آموزشي مشابه در دانشگاهها و مراكز  زمينه دورهارائه سوابق تدريس در مقاطع كارشناسي و باالتر در ) الف

  و دانشگاه آزاد اسالمي ) شامل دانشگاههاي دولتي و غيرانتفاعي مورد تاييد(آموزش عالي 

اي داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و  ارائه سوابق تدريس در مؤسسات خصوصي و انجمنهاي حرفه) ب

  .) د در زمان تدريس فرد مورد نظر داراي مجوز باشنداين مؤسسات باي( فناوري

  

  اي شرايط كسب امتياز مربوط به سابقه كار حرفه -5ماده

ريزي و نظارت راهبردي  بندي شده از طرف معاونت برنامه انجام طراحي مهندسي در دفاتر مهندسان مشاور رتبه) الف

  رياست جمهوري

بندي شده از طرف معاونت  ي عمراني اجرا شده توسط شركتهاي رتبهها مهندس دفتر فني يا كارگاه در پروژه) ب

  ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري برنامه

به صورت آزاد يا با استفاده از پروانه اشتغال (ارائه خدمات محاسبات، اجرا يا نظارت در ساخت و سازهاي شهري ) پ

  اههاي دولتي هاي عمراني در دستگ و يا مديريت پروژه) كار مهندسي به

  

  اي شرايط احراز سابقه كار حرفه -6ماده

بندي شده از طرف معاونت  در صورتيكه سابقه كار در يكي از شركتهاي مهندسين مشاور يا پيمانكار رتبه) الف

يا  گواهيريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشد بايد نام پروژه، محل، تاريخ و مدت انجام كار همراه با  برنامه

مدركي دال بر تشخيص صالحيت شركت يا مؤسسه مورد نظر و گواهي قابل قبول بيمه در مدت انجام كار مربوطه 

  .ارائه گردد

گواهي مكتوب از سازمانها و دستگاهها و نهادهاي دولتي، با قيد سمت، محل، تاريخ و مدت انجام كار براي كار در ) ب

  دستگاههاي دولتي 

يا از  آزادبر انجام طراحي، محاسبات، اجرا و يا نظارت ساختمانهاي شهري به صورت  ارائه مدارك معتبر مبني) پ

  ها كار مهندسي و موفقيت در مصاحبة حضوري مربوط به آن پروژه طريق پروانه اشتغال به

  .سوابق اجرائي بايد مرتبط با موضوع تدريس مورد تقاضا باشد: تبصره

  

سازمان نظام «مدارك ارائه شده نسبت به صالحيت متقاضي اظهار نظر نموده و نتيجه را به  با بررسي»  كميته آموزش استان« -7ماده

  .و متقاضي اعالم خواهد نمود» استان

  

يك نسخه از . جهت صدور پروانه اشتغال به كار آموزش معرفي خواهند شد» سازمان مسكن استان«شدگان نهائي به  پذيرفته -8ماده

  .نيز ارسال گردد» دفتر«مكاتبات بايد براي 

  



داراي پروانه اشتغال به كار (دانشگاهها كميته آموزش استان تسهيالت الزم را براي صدور پروانه آموزش اعضاي هيأت علمي  - 9ماده

  .خواهد آورد فراهم) هاي اصلي و مرتبط ساختمان مهندسي حداقل پايه دو اصلي و سابقه تدريس در يكي از رشته

  

توانند درخواست خود را، همراه با ارائه  اعتراض داشته باشند مي» كميته آموزش استان«نتيجه ارزيابي خود در افرادي كه به  -10ماده

  .ارسال نمايند» سازمان مسكن استان«مدارك الزم براي بررسي و اعالم نظر به 

  

  .ت نمايدتواند براي حداكثر سه دوره درخواست صالحي هر شخص حقيقي واجد شرايط حسب مورد مي -11ماده

  

  .كه صالحيت آنان تاييد شده، در پشت پروانه اشتغال به كار آنان درج خواهد شد متقاضيانيصالحيت آموزش  -12ماده

  

  .توانند در كليه استانهاي كشور فعاليت نمايند سراسري بوده و مدرسان مذكور مي» پروانه آموزش« - 13ماده

غير از استان محل اخذ صالحيت آموزش خود را داشته باشند متقاضياني كه درخواست تدريس در استاني : تبصره

  .بايد تأييديه كميته آموزش استان مقصد را نيز اخذ نمايد

  

هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي توجه  ها و اطالعيه اند بايد به ابالغيه دريافت نموده» پروانه آموزش«كليه مدرساني كه  -14ماده

  .گردد آنان حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق و يا اساساً ابطال مي» انه آموزشپرو« غيراينصورتدر . نمايند

  

  .باشد ء شرايط اعالم شده بالمانع ميابقامدت اعتبار پروانه آموزش سه سال بوده و تمديد آن در صورت  -15ماده

  

 .فعاليت نمايند» مجري آموزش«نمايند و بايد در چهارچوب فعاليتهاي  نسبت به برگزاري دوره اقدام رأساًتواند  نمي» مدرس« - 16ماده

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


