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 مهندسيپايه  تمديد و ارتقاء صدور، نامه شيوه

.دگردمیابالغبهشرحزیرمهندسیصدور،تمدیدوارتقاءپایهنامهشيوه

 تعاريف-9ماده

روند:مربوطبهكارمیزیردرمعانیهایواژگانوعبارتنامهدراینشيوه

 آننامهاجراییوآئينقانوننظاممهندسیوكنترلساختمان:قانون -1-1

 وزارتراهوشهرسازیساختمانوكنترلملّیدفترمقررات:دفتر -1-2

ادارهكلراهوشهرسازیاستان:اداره كل -1-3

 سازماننظاممهندسیساختمان:سازمان -1-4

سازماننظاممهندسیساختماناستان:استانسازمان  -1-5

آموزشییوتروییییوارائیهنظیراتهایشوراییكهبهمنظوربررسییوتایيیدپيهینهادشوراي آموزش و ترويج: -1-6
شود.توسطدفترتهکيلمی،تخصصی

مقرراتملّیساختمانوترویجانایمهندسهایحرفهبهمنظورراهبریآموزشایكهكميته:آموزش و ترويج كميته -1-7

گردد.توسطسازماناستانتهکيلمی

حيتآمیوزشراازادارهصیال،«صالحيتآموزشاعطاء»نامهشيوهكهطبقشرایطوضوابطشخصحقيقی :مدرس -1-8

نماید.میكلدریافت

ارچوبودرچیابیالغدفتیرازسیویمهندسییارتقیاءپاییهییاوتمدییدجهیتصیدور،كهایدوره:آموزشی دوره -1-9

شود.برگزارمیتوسطمیریآموزشآنهایاتلفيقیازالکترونيکییابصورتحضوریهایابالغینامهشيوه

وهایالکترونيکیماننداینترنتازطریقفناوری،ارائهدرسویادگيریآندورهدراین :الکترونيکی دوره آموزشی -1-11

شود.انیاممیبهاشکالمختلفرایانهاستفادهازمبتنیبروهوشمندهایآموزشیسيستم

مر آموزش: مجري-1-11 ضوابط و طبقشرایط كه آموزشی فعاليتمیریآموزش»نامهشيوهكز میوز از،«صدور

د.نمایاقداممیآنهاهایآموزشیرادریافتنمودهونسبتبهبرگزاریمیوزبرگزاریدورهسازماناستان

پایاندورهنسبتبهبرگزاریآزمونسازماناستاننظارتكهتحتحقوقیشخصسازماناستانیا مجري آزمون: -1-12

نماید.میآموزشیاقدام
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 ويژه مهندسانفصل اول: 

 ارتقاء پايه مهندسييا  صدور، تمديد وشرايط -2ماده

ازتمامیابخهیهاموكولبهانیامهاوصالحيتدرموردتمامیابعضیازرشتهصدورپروانهاشتغالبهكارمهندسی-2-1

:گردداقداماتزیراستكهنحوهاقداموميزانتاثيرهریکازآنهاازسویدفترابالغمی

 ورودبهحرفهایهایارزیابیصالحيتحرفهموفقيتدرآزمون -

 هاپایاندورهسنیشدرموفقيتوزیوروكارهایآموزشیشركتدردوره -

باشد.میایموردنيازنظيرسابقهكارحرفهنامهاجراییآنسایرمواردیكهدراجرایقانونوآئين -

ازتمامیابخهیهاموكولبهانیامهاوصالحيتدرموردتمامیابعضیازرشتهتمدیدپروانهاشتغالبهكارمهندسی-2-2

:گرددنحوهاقداموميزانتاثيرهریکازآنهاازسویدفترابالغمیاقداماتزیراستكه

 هایابالغیسایردورهیاوتطبيقیویرایشجدیدمباحثهایآموزشیشركتدردوره -

اییكهتوسطسازمانتهيهوبرایاجرابهنامهطبقآئينسال07برایگروهسنیباالیموفقيتدرمصاحبهحضوری -

 شود.هاابالغمیاستانسازمان

 هایتخصصیهاوكارگاهشركتدرهمایش -

باشد.میموردنيازنامهاجراییآنسایرمواردیكهدراجرایقانونوآئين -

ازاقداماتزیراستتمامیابخهیهاموكولبهانیامهاوصالحيتدرموردتمامیابعضیازرشتهارتقاءپایهمهندسی-2-3

:گرددابالغمیاقداموميزانتاثيرهریکازآنهاازسویدفتركهنحوه

 هاپایاندورهسنیشدرموفقيتوهایآموزشیشركتدردوره -

باشد.میموردنيازاینظيرسابقهكارحرفهنامهاجراییآنسایرمواردیكهدراجرایقانونوآئين -

هایآموزشیخاصبرایاشخاصحقيقی،دورهیابالغیهاسایردستورالعملونامهاجراییقانونآیينتبصره:چنانچهبهاستناد

نامهخواهدهایآموزشینيزمهمولاینشيوهوحقوقیبهمنظوراخذصالحيتالزامگردد،شرایطبرگزاریآندوره

بود.

 ايهاي ارزيابي صالحيت حرفه آزمون -3ماده 

تخصصیجهتآزمون -3-1 ایارزیابیصالحيتحرفههایعمومییا برایمهندسان حرفه به (ورود سه( برگزارپایه

گردد.می
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هاایمهندسانحداكثرسهسالازتاریخبرگزاریآزمونهایارزیابیصالحيتحرفهمدتاعتبارگواهیقبولیآزمون-3-2

باشد.می

 ورزيو كار آموزشيي هادوره -4ماده 

ویاالکترونيکیصدور،تمدیدویاارتقاءپایهمهندسیبهصورتحضورییابرایكهورزیوكارهایآموزشیدوره -4-1

شود.برگزارمیآنهاتلفيقیاز

،الکترونيکییاتلفيقیازحضوریوالکترونيکیهابهصورتتبصره:تازمانابالغدستورالعملنحوهبرگزاریدوره

ازدفتراست.دریافتمیوزشدهمنوطبهیادهابهدوروشبرگزاریهریکازدوره

هریکازاعضایسازمان،5/12/1314مورخنامهاجراییقانوناصالحیآیين11ماده2چنانچهبهاستنادتبصره-4-2

درهاصرفاًهایآموزشیمصوبگردد،ایندورهموزیخاصازدورهآدورهآموزشییاكارمکلفبهگذراندناستان

مورداستفادهقراریاارتقاءپایهمهندسیووبرایصدور،تمدیدبودهشورایانتظامیاحکامصادرشدهتوسطاجرای

.نخواهدگرفت

صورت-4-3 بازنگریدر در مقرراتو در یساختمانمباحثمقرراتملّویرایشتغيير مربوطبه یکاز هایدورههر

 .استدفترالزامیابالغبرمبنایبهكارمهندسیلپروانهاشتغاتمدیدبرایآموزشی،گذراندندورهتکميلی

 ي تخصصيهاو كارگاه هاهمايش -5ماده 

صدور،تمدیدویابرایدفترباابالغیاراساًودفتربهسازمانپيهنهادباهایتخصصیهاوكارگاهشركتدرهمایش -5-1

سنیشمنوطبهموفقيتدرهایتخصصیهاوكارگاههمایشالزامیبودهوصدورگواهينامهارتقاءپایهمهندسی

باشد.مربوطهمی

 كارگاههمایشسنیشتبصره: و ها تخصصی های مهندسیكه پایه ارتقاء یا صدور منظور میبه ،گرددبرگزار

.برگزارگرددنامهاینشيوه6مادهمطابقشرایطبایستمی

هایالزمبرایالزامبهشركتدربرایبههنگامنگهداشتندانشفنیاعضایخودپيهنهادتواندمیسازماناستان -5-2

بهسازمانتسليمنماید.راهااینهمایش

 .خواهدشدابالغتهيهوسطدفتروتتخصصییهاهاوكارگاههمایشوشركتدربرگزاریدستورالعملاجرایینحوه-5-3
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 هاپايان دورهسنجش  -6ماده 

6-1-  قبيلسنیشپایاندورههشيوسازمانپيهنهاد از الکترونيکیبصورتیپایاندورههابرگزاریآزمونها متمركز،

كهوری، استانییا تهریحی، ،تعدادسواالتتستییا ارائهیاحدنصابقبولیوتصحيحاوراقنحوهطرحسوال،

گردد.هاابالغبهاستاندفترتوسط،تایيدپسازرابهدفترارائهنمودهتاپروژه،امتيازحضوردردورهوسایرموارد

باشند.درهراستانمیهایآموزشیپایاندورهواجرایسنیشمتولیبرگزاریها،سازماناستان-6-2

هایزمانیگرددكهدربازهتنظيممیسازماناستانبهنحویتوسطهادورهاجرایفرآیندسنیشپایانزمانبندی-6-3

هردورهبرگزارگردد.فرآیندسنیشپایانهایآموزشیمختلف،كنندگاندردورهمهخصومتناسبباتعدادشركت

پایاندوره،سنیشدرصورتعدمموفقيتدرتواندمتقاضیمی -6-4 براییکبارپسازثبتنام، بدونحضورصرفاً

نماید.دریافتشركتدردورهراودرصورتموفقيتگواهينامهشركتبعدیسنیشدردردورهدوباره

باشد.سهسالمیحداكثربرگزاریدورهمدتاعتبارگواهينامهموفقيتدردورهآموزشیازتاریخ-6-5

 ايسابقه كار حرفه -7ماده 

بهمدتسنواتمندرجدرقانون،گواهیاشتغالبهكاروتیربهعملیوسابقهكارنامهاجراییآیين6مادهدراجرای -7-1

 5مواد اجراییقانونآیين11و پایهمهندسیمتقاضیبایستتوسطمینامه ارتقاء و واحدصدوربرایصدور به

ارائهشود.پروانهاشتغالبهكار

 حضوريمصاحبه  -8ماده 

ابالغشرایطآن،عالوهبردفتردرصورتتهخيص -8-1 پروانهتمدیدصدورو)الذكرفوقدوشرایطمندرجدرمادهوبا

شود.میانیامنيز،مصاحبهحضوریازمهندسانوارتقاءپایهمهندسی(اشتغالبهكارمهندسی

 اجرايي و نظارتي گذاري، سياست اركان: ويژه دومفصل 

 آموزش و ترويجشوراي  -1ماده 

سازمانوسایریازنمایندگانوازهفترشتهاصلیموضوعقانونازمهندسانوصاحبنظرانشوراییاستمتهکل -9-1

وسازمانارگان توسطدفترابالغنامهشورایآموزشوترویجنظامشود.میهکيلتوسطدفترتكههایذیربطها

 گردد.می

9-2-  صاحبنظرانوهایپيهنهادشورا كلو اداره سازماناستان، سویسازمان، از ترویج آموزشو زمينه دریافتیدر

میمندانحرفه قرار دفتر اختيار در آنرا نتایجحاصلاز و بررسینموده را همچنيناینشورا درتواندمیدهد.

 نماید.اقدامهایتخصصیدرهفترشتهاصلیموضوعقانونكميتهتهکيلنسبتبهصورتنياز
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 و ترويج كميته آموزش -91ماده

 شرايط اعضاي كميته -91-9

ارشدپيوستهدریکیازدارابودنحداقلمدرکكارشناسیوپروانهاشتغالبهكارمهندسیپایهیکداشتن -11-1-1

كارشناسیرشته یا گرایشهایاصلی در ناپيوسته ارشد مدرکكارشناسی با مرتبط یا ازهایاصلی یکی

1درطیسالتحصيلیسابقهآموزشدانهگاهینيم14بودنحداقلداراومندرجدرقانونهایاصلیرشته

سالسابقه0یاحداقلسال0ایمهندسیبهمدتحداقلیاآموزشحرفهسالمنتهیبهزماندرخواست

مدیریتآموزشمهندسی

سالاززمانصدور0درزمانارائهدرخواستیاگذشتیاباالتر3نداشتنمحکوميتانتظامیقطعیدرجه -11-1-2

رایقطعیمذكور

محکوميتمبنیبرهریکازاعضایكميتهبرایصدوررایقطعیتوسطشورایانتظامیتبصره:درصورت
باالتر، موظفسازماناستانغوگردیدهوعضویتمهاراليهدركميتهلانتظامیقطعیدرجهسهیا

 نماید.بالفاصلهنسبتبهمعرفیفردجایگزیناقداماست

 نحوه تشكيل كميته -91-2

سال3مدتهب،1-17شرایطبندداراینفرازمهندسانوصاحبنظرانپنجكميتهآموزشوترویجباعضویت -11-2-1

.بالمانعاستهایبعدءدردورهاعضااینوانتخابمیددتهکيل

انتخابسازماناستانهياتمدیرهبهتهخيص،ازبينمتقاضيانواجدشرایطوترویجكميتهآموزشاعضای-11-2-2

شوند.وبرایتایيدبهادارهكلمعرفیمی

كميتهبرقیدرتاسيساتیامکانيکیمعماری،عمران،تاسيساتهایعضویتحداقلیکنفرازهریکازرشته-11-2-3

آموزشوترویجالزامیاست.

برایحضوردر،بدونداشتنحقرای،بهعنوانناظركلادارهمعرفیشدهنمایندهوترویجازكميتهآموزش -11-2-4

آورد.میكميتهدعوتبعملجلسات

عضوكميتهآموزشوترویجباشد.تواندنمایندهادارهكلنمیتبصره:

ازاعضایخودیکنفرهياتمدیرهسازماناستان -11-2-5 تمدیرهاهينمایندهبهعنوانیأحقرداشتنبدونرا

.نمایدمیمعرفیوترویججلساتكميتهآموزشبرایشركتدر

 توانندعضوكميتهآموزشوترویجباشند.هياتمدیرهسازماناستاننمیالبدلاصلیوعلیتبصره:اعضای

هونمایندكميتهاعضایهسازماناستانوكليرئيسبادعوتوحضورآموزشوترویجهاولينجلسهكميت -11-2-6

وكسباكثریتآراءیگيریبارأهكميتءد.دراینجلسهاعضاشوتمدیرهتهکيلمیاهينمایندهادارهكلو
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كنندكهمدتیکسالتعيينمییبراویکنفررابهعنواننایبرئيسرئيسازبينخودیکنفررابعنوان

بعدبالمانعاست.یهادرسالآنهامیددانتخاب

است.معتبراعضاءكميتهآموزشوترویجرأیموافق4باحداقلهمصوباتكميتكليه-11-2-7

 و ترويج وظايف كميته آموزش -99ماده 

برایتایيدارسالآنهابهادارهكلوتدوینكليهتصميماتكميتهآموزشوترویجدرقالبمصوبات -11-1

 كلظرفمدت1تبصره اداره صورتيکه در كل(15: اداره دبيرخانه وصولمصوبات)ثبتدر كاریپساز روز

باشد.قابلاجرامیددرصورتعدممغایرتباقانونومقرراتموجواظهارنظرینکند،مصوباتیادشده

مسئوليتمغایرتمصوباتكميتهآموزشوترویجباضوابطومقرراتبرعهدهادارهكلاست.:2تبصره

ارائهشدهیآموزشینحوهتدریسمدرسانومحتوا،هایآموزشیدورهكيفيتوكميتبرمستمرونظارتارزیابی -11-2

بههایالزمراهنماییبهمنظورارائهتذكروآموزشهمچنينعملکرد،امکاناتوتیهيزاتمیریانوآنهاازسوی

تصميم میریانآموزشو اساسضوابطومدرسانو بر تمدیدصالحيتآنها نحوههمکاریو با رابطه گيریدر

مقررات

11-3-  ماهههایگزارشارائه اقداماتاصالحیسه برای پيهنهادهایالزم و راهکارها همراه به استان سازمان وبه

درصورتلزومبرخوردقانونیبامتخلفان

ارتقاءپایهوبرایصدور،تمدیدهایآموزشیدورهمدتزمانو،محتواهاسرفصلعناوین،ارائهپيهنهاددرخصوص -11-4

دفتركلجهتارسالبهرهاسازمانیاادبهسازماناستانبرایانعکاسبهمهندسی

صالحيتءاعطا»نامهآنباشرایطوضوابطشيوهتطبيقآموزشوصالحيتمتقاضياندریافت درخواستبررسی -11-5

كلادارهتوسطآموزشصالحيتاعطاءجهت«آموزش

صدور»نامهمراكزآموزشیمتقاضیمیوزفعاليتمیریآموزشیمطابقشرایطوضوابطشيوهبررسیدرخواست-11-6

«میوزفعاليتمیریآموزش

هایتخصصیوباحضوریبرایمتقاضياندریافتصالحيتآموزشدركارگروهتخصصیبرگزاریجلسهمصاحبه -11-7

ترویجحضورنمایندگانمنتخبازكميتهآموزشو

درخصوصتمدید-11-8 نظر صالحيتاعالم در آموزشمدرسان اعتبار مدت آموزشپایان ارائهصالحيت بهجهت

كلاداره

میوزپایانمدتاعتباردرمیوزفعاليتمیریآموزشاعالمنظردرخصوصتمدید -11-9
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كيفيتمطلوبدوره-11-11 از اطمينان منظور به مناسب تدابير فراگيریاتخاذ ميزان سنیشدقيق و آموزشی های

پایاندورهاجرایفرآیندسنیشبركنندگانازطریقنظارتكارآمدشركت

ازطریقتهيهوهایعمومیافزایشآگاهیاستانازقبيلهایترویییدرسازمانپيهنهادوپيگيریكليهفعاليت-11-11

انتهار،هایممکنویاسایرروشهایعمومیپخشبرنامهازرسانه برگزاریدورهنهریهوخبرنامهكتاب، و، ها

 آموزشی بخشسمينارهای در شاغل اندركاران دست تمامی برای بازآموزی اعمالو و تنظيم ساختمان، های

ترویییهایفعاليتوسایرمسابقاتاستانیبرگزاریانویساختمهایتهویقیبهمنظوررعایتمقرراتملّروش

هابهسازمانوارسالگزارشفعاليتبرایذینفعان

هاهایدائمیمقرراتملّیساختمان،تفویضشدهازسویوزارتراهوشهرسازیبهاستانهمکاریبادبيرخانه-11-12

بهسازماناستان(الکترونيکی)حضورییاپيهنهادميزانشهریهبرایهردورهآموزشی-11-13

نامهاجراییمکرراصالحيهآئين2مادهموضوع«ایاخالقیدرمهندسیساختماننامهرفتارحرفهنظام»رعایت-11-14

قانون

سازمانازسویابالغیكميتهآموزشوترویج،نامهداخلیرعایتنظام-11-15

ارائهپيهنهادبودجهآموزشیوترویییموردنيازساالنهبهسازماناستان-11-16

توسطسازماناستانآموزشوترویجرسانیوانتهارمصوباتكميتهپيگيریاطالع-11-17

حسبموردآموزشوترویجدراجرایوظایفكميتههایتخصصیتهکيلكارگروه-11-18

دورهازشركتنظرخواهی-11-19 كنندگاندر ها پيهنهاد)ارزیابیمدرسانومیریانآموزشی( وهاوبررسیاعتراضات،

هایآموزشیكمبودهایدورهبرطرفنمودننواقصوتقویتنقاطقوتوبهمنظورانتقادات

اییادبانکاطالعاتیبهمنظورثبتوضبطمدارکوسوابقمدرسانومیریانآموزش-11-21

استانارسالبهسازمانبرایهایتخصصیهاوكارگاهبرگزاریهمایشدرخواستمتقاضياناوليهبررسی -11-21

 وظايف سازمان استان -92ماده

تایيدبرایمعرفیبهادارهكلوآموزشوترویجانتخاباعضایكميته-12-1

انیاموظایفمحولهجهتآموزشوترویجبرایكميتهتمهيداتالزمامکاناتوفراهمنمودنكليه -12-2

میریانآموزشمدرسانورسانیعمومیبهمنظورشناساییاطالع-12-3

،حداكثرظرفوامضاءبررسیبرایوارسالبهادارهكلپایاندورهآموزشیسنیشصدورگواهينامهموفقيتدر-12-4

فرآیندسنیشپایاندورهاتمامپسازمدتسیروزكاری
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هارابهصورتالکترونيکیانیامدهد.كلصدورگواهينامهتواندباهماهنگیادارهسازماناستانمیتبصره:

ارسالنظر -12-5 ترویجكميتهبررسیو آموزشدرخصوصآموزشو فعاليتمیریآموزشمراكز ویمتقاضیمیوز

كلبهادارهمتقاضيانصالحيتآموزش

وانعقادقراردادباایهانتایيدشدهیمیوزبرایمیریانآموزشصدور -12-6

ذیربطمراجعوسایركلادارهبهآموزشوترویجمصوباتكميتهكليهارسالانیاممکاتباتو-12-7

وادارهكلدراینزمينهآموزشوترویجهمکاریباكميتهوهایآموزشیدورهمطلوببرگزارینظارتبر-12-8

12-9- سنیشبرگزاری اجرایفرآیند دورهو پایان كارهایآموزشی ورزییا صدور كار به اشتغال پروانه هایدورهو

پایهمهندسیارتقاءآموزشی

طیمدتزمانمندرجدردرجهسهیاباالترقطعیدارایمحکوميتانتظامیجلوگيریازفعاليتآموزشیمدرسان-12-11

آموزشنامهاعطاءصالحيتشيوه

آموزشوترویجعملکردكميتهنحوهنظارتبرحسنانیاموظایفو-12-11

هایترویییفراهمنمودنتمهيداتالزمبرایانیامفعاليت-12-12

هایآموزشیدورهشهریهميزانكميتهآموزشوترویجدرخصوصپيهنهادتصویببررسیو -12-13

آموزشوترویجكميتهومصوباتهایدفترابالغيههاورسانیوانتهاردستورالعملاطالع-12-14

پایاندورهسنیشهاورسانیزمانبرگزاریدورهاطالع-12-15

هابصورتالکترونيکییندبرگزاریدورهآبينیامکاناتوتیهيزاتالزمجهتكنترلفرپيش -12-16

 ادارهكلسازمانوبهسهماههازعملکردوپيهنهادهایسازماناستانهایگزارشائهار -12-17

 اداره كلوظايف  -93ماده

بررسیوتایيداعضایكميتهآموزشوترویجبرابرضوابطومقررات -13-1

ظرفهایمصوباتباضوابطومقرراتبهسازماناستانبررسیمصوباتكميتهآموزشوترویجواعالممغایرت -13-2

روزكاریپسازوصولمصوبات15مدت

درحوزهآموزشوترویجسازماناستانعملکردبرعاليهنظارت -13-3

هایتخصصیوكارگاههاهمایشوهادورهپایانسنیش،هابرحسناجرایدورهعاليهنظارت -13-4

موردنيازهایودستورالعملهانامههمکاریبادفتردرتهيهشيوه-13-5
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برابرضوابطوآموزشوترویجآموزشبرایافرادمعرفیشدهازطرفكميتهصالحيتاعطاءبررسی،تأیيدنهائیو-13-6

مقررات

برابرضوابطومقرراتمعرفیشدهازطرفكميتهآموزشوترویجمتقاضيانمیریآموزشتأیيدنهائیوبررسی -13-7

آموزشصالحيتبررسیبهمنظورآموزشوترویجازكميتههایآموزشیمدرساندورهگزارشعملکرددریافت-13-8

آنهاصالحيتلغوویا،عدمتمدیدتمدیدمدرسانجهت

13-9-  هدایت، نظارتبر هایفعاليتحمایتو جهتترویییسازماناستانآموزشیو اقدامدر ترویجمقرراتملّیو

ساختمان

سازمانوترویییهایآموزشیهایسهماههازفعاليتهمچنينگزارشترویج،وآموزشساليانهیبرنامهدریافت-13-11

ارائهآنهابهدفترواستان

حداكثرظرفمدتبيستروزكاریآموزشیهایپایاندورهسنیشهایموفقيتدرگواهينامهبررسیوامضاء -13-11

پسازدریافتازسازماناستان

 سازمان وظايف -94ماده

مهیآنهاهایاستانواصالحخطعملکردسازماننظارتبر-14-1

دفتربههایاستاندرحوزهآموزشوترویجمهترکسازمانارائهگزارشازعملکردومسائل -14-2

موردنيازهایودستورالعملهانامههمکاریبادفتردرتهيهشيوه -14-3

سازمان-14-4 نظرات دریافت باهای رابطه در سرفصلنامهشيوهاستان عناوین، ها، محتوای دورهها، و هاهمایشها

دفتربهاصالحیهایپيهنهادارائهوتخصصیهایوكارگاه

تغييراتخاص -14-5 شيوهپيهنهاد سرفصنامهدر عناوین، محتوایدورهلها، همایشها، و كارگاهها و هایتخصصیها

دفتربههراستانباشرایطویژهمتناسب

14-6- شيوه دورهسنیشپيهنهاد پایان از بصورتها پایاندوره برگزاریآزمون یاقبيل استانی متمركز الکترونيکی،

وسایرمواردتستییاتهریحی،تعدادسواالت،نحوهطرحسوالوتصحيحاوراقورسيدگیبهاعتراضات،كهوری

دفتربه

وهایآموزشیدربرنامهوهماهنگیبرداریآموزشیوترویییساالنهسازمانبهدفترجهتبهرههایاعالمبرنامه-14-7

دفترتروییی

نامهداخلیكميتهآموزشوترویجتهيهنظام-14-8

مهترکارزیابیكميتههاازطریقاییادعملکرداستانارزیابیهمکاریباوزارتراهوشهرسازیدر-14-1
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 وظايف دفتر -95ماده

گذاریوراهبریعالیدرزمينه:سياست

هرچهدرجهتهااستانعملکردارزیابیوهایاستانترویییاداراتكلوسازمانآموزشیوهایراهبریفعاليت-15-1

نامهودستوراقدامدرراستایاصالحمواردشدناینشيوهاجراییبهتر

واصالحدرحوزهآموزشوترویجوصاحبنظرانكلاتادارسازمان،واصلهازهایپيهنهادنظراتوتیزیهوتحليل -15-2

درصورتلزومموارد

بررسیپيهنهاددریافت -15-3 مدتزمانسرفصل،عناوینسازماندرخصوصهایو و محتوا وهایآموزشیدورهها،

آنهاابالغوهایآموزشییکسانبرایدورهمنابعآموزشیمعرفی

استعالمبررسی-15-4 هاتشکایها، موضوعآموزشهایگزارشیا ترویجمرتبطبا كليهاستانو از و درارائهطریقها

راستایاصالحمواردمطرحشده

موردنيازهایوبخهنامهها،دستورالعملهانامهشيوهابالغتهيهو-15-5

دورهنظردرمورداعالم -15-6 یا همایشها تایيدیاعدمتایيدمواردیهایتخصصیكارگاهوها كهمطابقبابهمنظور

است.ضوابطاعالمشدهبرگزارنگردیده

تصميماتآنوابالغتهکيلشورایآموزشوترویجوتصویب-15-7

دوره-15-8 جلسات همبرگزاری و هماهنگی درخصوصای ترویجاندیهی و آموزش موضوعات حضور گاننمایندبا

وسایرذینفعانحوزهآموزشوترویجهااستانوترویجكميتهآموزش،استانهایسازمانكل،سازمان،ادارات

 نامه شيوه االجرا بودن الزمتاريخ  -96ماده 

،نامهدراینشيوهدرمواردسکوتیاابهام.باشداالجرامیالزم1/1/18مادهتصویبوازتاریخ16نامهدراینشيوه

.باشدمینظردفترمالکعمل




