
 

 مقدمه:

آئین نامه اجرایی  5این قانون و ماده   21 و 15 و 2  در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اجرای مواد

بین معاونت مسکن و ساختمان  "ورود به حرفه مهندسیمتقاضی آموختگان کارآموزی دانشطرح " ای با عنواننامهتفاهم ،آن

سازمان نظام در آن و است منعقد گردیده وزرات راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)شورای مرکزی( 

 معرفی شده است. طرحاین ر اجرای آزمایشی االختیار دنماینده تاممهندسی ساختمان استان فارس به عنوان 

  امتیاز به نمره آزمون ورود به حرفه 3تا  این طرح و قبولی در آزمون پایانی آندر صورت گذراندن دوره کامل 

 اضافه می شود. شرکت کنندگان در دوره

 روش های کار آموزی :

ی شود . برنامه ریزی م دوره های کار آموزی با توجه به رشته و مدرک تحصیلی دانش آموختگان و گرایش موردنظر آن ها

 زیر می باشد: کاربردی ای نظری و عملیشامل مجموع آموزش ه که

  کسب تجربیات ضروری حرفه ای و فنی ـ مهندسی همزمان با ارائه خدمات مهندسی مشخص شده تحت نظر مربی در

 محل ) های ( کارآموزی عملی .

  . شرکت در دوره های آموزشی ، سمینارها و کارگاه های تکمیلی سمعی ـ بصری برگزار یا تأیید شده توسط سازمان 

 سازمان .  شرکت درجلسات حضوری وغیرحضوری خدمات مشاوره و رفع اشکاالت فنی برگزارشده یا تأیید شده توسط 

 موردی معرفی شده توسط مربی یا واحد سازمان  شرکت داوطلبانه در فعالیت های پژوهشی ، تحقیقاتی و مطالعات 

 ثبت نام : 

دانش آموختگان رشته های مربوطه ، تا حد ظرفیت اعالم شده  هر رشته می توانند پس از تهیه مدارک الزم به روش 

در صورتی که تعداد  کارآموزی عملی اقدام به ثبت نام کنند .نظری کارگاهی و حضوری یا الکترونیک برای گذراندن دوره 

ی، بیشتر از ظرفیت پذیرش اعالم شده برای آن دوره باشد، شرکت کنندگان کارآموزمهندسان متقاضی شرکت در هر دوره 

 در این دوره ها از میان متقاضیان انتخاب می شوند.

 کلیک نمائید. اینجاجهت ثبت نام 

 1397آبانماه  : اهدوره تاریخ شروع
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 :عنوان دوره ها

 رشته عمران )صالحیت نظارت(
مدت زمان  عنوان دوره کد دوره ردیف

 )ساعت(
 12 ناظر عمران و مقدمات نظارت فیشرح وظا 211 1

 44 نظارت)مشترک( یمقدمات و موارد عموم 212 2

 24 (ینظارت عمران)موارد عموم 213 3

 36 ییبنا یهانظارت ساختمان 214 4

 56 یفوالد یهانظارت بر ساختماناصول  215 5

 52 یبتن یهااصول نظارت بر ساختمان 216 6

 

 رشته مکانیک )صالحیت نظارت(
مدت زمان  عنوان دوره کد دوره ردیف

 )ساعت(

 12 مکانیکی تأسیسات ناظر وظایف شرح 311 1

 40 نظارت عمومی موارد و مقدمات 312 2

 46 )عمومی موارد) مکانیکی تأسیسات نظارت 313 3

 20 بنایی مصالح با هایساختمان مکانیکی تأسیسات نظارت 314 4

 42 غیربنایی هایساختمان مکانیکی تأسیسات نظارت 315 5

 

 نظارت( تی)صالح معماریرشته 

 عنوان دوره کد دوره ردیف
 مدت زمان

 )ساعت(
 14 یناظر معمار فیشرح وظا 111 1

 44 )مشترک( نظارت یمقدمات و موارد عموم 112 2

 34 (ی)موارد عموم ینظارت معمار 113 3

 40 ییبا مصالح بنا یهانظارت ساختمان 114 4

 36 ییربنایغ یهاساختمان ینظارت معمار 115 5

 رشته برق)صالحیت نظارت(
مدت زمان  عنوان دوره کد دوره ردیف

 )ساعت(

 18 برق ساختمان عیو توز یرسانبرق ستمیس 411 1

 8 برق ساختمان یبا تابلوها ییآشنا 412 2

 14 و حفاظت صاعقه در ساختمان نگیارت ستمیس 413 3

 6 ییروشنا ستمیس 414 4

 4 یمنیو ا یبرق اضطرار ستمیس 415 5

 10 آسانسور 416 6

 16 فیضع انیجر ستمیبا س ییآشنا 417 7

 12 هوشمند یهاستمیبا س ییآشنا 418 8


