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ین... سخن آغاز

در گــذار از هــر فراینــد ســنتی بــه سیســتمی نیــاز بــه  ایجــاد زیرســاخت و تغییــر 
روندهــای اجرایــی و تبییــن و آمــوزش فرایندهــا بیــش از پیــش مشــهود و الزم 
بــه نظــر می رســد� از دی مــاه۱۳۹۸ کــه پیــرو دســتور هیــات مدیــره دوره هشــتم 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی مقــرر شــد کلیــه فرایندهــای 
اجرایــی ســازمان در قالــب ســامانه جامــع ســازمان نظــام مهندســی و بــه صــورت 
سیســتمی صــورت گیــرد نیــاز بــه تبییــن فرایندهــا، دســتورالعمل ها و مصوبــات 

بیــش از پیــش احســاس شــده اســت�
نــام متقاضیــان دوره هــای  ثبــت  آزمونهــا و  برگــزاری  بــا شــروع فراینــد  از طرفــی 
آموزشــی بــه صــورت الکترونیکــی از ابتــدای ســال ۱۳۹۹ و نیــز بــا شــروع فراینــد 
اخــذ درخواســت پروانه هــای اشــتغال بــه کار از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ بــرآن شــدیم 
تــا ضمــن ارائــه مطالبــی در حــوزه مدیریــت آمــوزش، توســعه و پژوهــش ســازمان 
بــه منظــور شــفاف ســازی  و کاهــش بروکراســی اداری ســهمی در ایــن تصمیــم 
ارزشــمند داشــته باشــیم� بی شــک ایــن مجلــد کــه ویرایــش اول آن تدویــن شــده 
اســت، دارای کاســتی و نواقصــی اســت کــه بایســتی در ادامــه کار مرتفــع گــردد� لــذا 

ــردد� ــدام گ ــق آن اق ــه تدقی ــبت ب ــه  نس ــه ماه ــای س ــتی در بازه ه بایس
پژوهــش  و  توســعه  آمــوزش،  مدیریــت  نماییــم  اعــالم  دانســته  الزم  انتهــا  در 
ســازمان آمــاده دریافــت نقطــه نظــرات، پیشــنهادات و انتقــادات اعضــا محتــرم 

می باشــدـ ســازمان 

حمیدرضا تمجیدی

مدیر آموزش، توسعه و پژوهش

تابستان ۱۴00
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، تمدید و ارتقاء پایه ۱- راهنمای سامانه الکترونیکی صدور



۴

صدور پروانه



۵

درخواست المثنی



۶

درخواست ارتقاء و صالحیت مضاعف



۷

پیگیری و انصراف



۸

، تمدید و ارتقا الکترونیکی  پروانه اشتغال بکار مهندسی ۲- نمودار نحوه صدور



۹

در راستای پاسخگویی بهتر و جلوگیری از ترددهای غیرضروری به سازمان، مهندسین محترم 
بایستی پس از اعالم سازمان در سامانه ساجام و همچنین دریافت پیامک به منظور ارسال 
، تجدید، تمدید و یا ارتقا پروانه اشتغال به کار مهندسی نسبت  مدارک به سازمان جهت صدور

به انجام فرایند ذیل اقدام فرمایند:
، تمدید، ارتقا و���( و همچنین مطابق چک 	  کلیه مدارک با توجه به نوع درخواست )صدور

ح ذیل جهت ارسال  لیست پیوست به ترتیبی که عنوان شده است تنظیم و سپس به شر
اقدام گردد�

 	 0۵۱-۳۲۲۲۸۳۳۶ با شماره تلفن  مهندسان محترم ساکن در شهر مشهد ضمن تماس 
از  پس  و  ساجام  سامانه  در  درخواست  رهگیری  شماره  اعالم  و  پست  شرکت  نماینده 
مراجعه نماینده شرکت مذکور مدارک تنظیمی را در پاکتی که در اختیار ایشان قرار گرفته 

گذاشته، تحویل نماینده شرکت پست داده و رسید دریافت نمایند�
از 	  پس  بایستی  مشهد(  جز  )به  استان  شهرستانهای  سایر  در  ساکن  محترم  مهندسان 

نسبت  خود  شهر  نمایندگی  به  مراجعه  با  لیست  چک  مطابق  مدارک  تنظیم  و  تکمیل 
مدارک  دریافت  از  پس  مربوطه  نمایندگی  فرمایند�  اقدام  نمایندگی  به  مدارک  تحویل  به 
نسبت به ارسال آن از طریق پست به آدرس سازمان استان در مشهد اقدام خواهد نمود�

پروانه 	  و  ایشان  آدرس پستی  به  از صدور  پروانه مهندسان ساکن در شهر مشهد پس 
مهندسان ساکن در سایر شهرستانهای استان به آدرس نمایندگی مربوطه ارسال خواهد 

گردید�
تلفن ۳۷۰۱۵۴۱۵-۰۵۱ کارشناس واحد پذیرش و ارزشیابی این سازمان جهت پاسخگویی 	 

به موارد ابهام و مشکالت سامانه مربوطه آماده همکاری با اعضا محترم می باشد�

در انتها موارد ذیل مجدد تاکید می گردد:
ارسال مدارک مطابق نوع درخواست و با ترتیب دیده شده در چک لیست بایستی تنظیم 	 

گردد�
بایستی حتما مدارک 	   ) کار به  پروانه اشتغال  )اولین  پروانه  درخصوص متقاضیان صدور 

اعالمی ردیفهای ۹ و ۱۰ چک لیست  توسط دفتر اسناد رسمی برابر اصل گردد همچنین 
اصل مدارک اعالمی ردیفهای ۳ و ۱۳ چک لیست بایستی ارسال گردد�

سازمان  به  کار  به  اشتغال  پروانه  مدارک  ارسال  نحوه  دستورالعمل   -۳
جهت صدور پروانه در درخواست های مختلف



۱0

۴- چک لیست مدارک الزم جهت تشکیل پرونده در سازمان



۱۱

۵- راهنمای ثبت نام در دوره های آموزشی



۱۲



۱۳



۱۴



۱۵



۱۶

۶- راهنمای ورود به سامانه آزمون الکترونیکی غیرحضوری



۱۷



۱۸



۱۹



۲0



۲۱



۲۲



۲۳

 خیر

 بله

 مردود

 قبول

 
 

دستورالعمل چگونگی و نحوه گردش کار استفاده از دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
 خراسان رضوی به عنوان مهمان از سایر استان ها

ه نامه با استناد بنامه از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان مبدا با ذکر مشخصات متقاضی به شرح ذیل  ارایه معرفی
 دفتر مقررات ملی ساختمان  65/48/98مورخ  98/024/64045شماره 

ت و رو پش شماره عضویت، شماره پروانه اشتغال بکار مهندسی، کد ملی، شماره تماس و آدرس پستی و تصویر نام و نام خانوادگی،
و یا ارسال به ایمیل  دبیرخانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضویبه آخرین پروانه اشتغال بکار متقاضی ارسال 

 edu@nezammohandesi.ir  حوزه مدیریت آموزش، توسعه و پژوهش سازمان 

  معرفی نامهدریافت  

های  در دوره نظر متقاضی  آیا دوره مورد
آموزشی  جاری  سازمان نظام مهندسی 

 ساختمان خراسان رضوی برگزار می گردد؟

 اطالع به متقاضی

 کارتابل در سامانه ساجام و ارسال پیامک نام کاربری و رمز عبور به متقاضیتخصیص 

 ثبت نام دوره های آموزشی از طریق کارتابل ساجام 

  کی یشرکت در دوره های آنالین و آزمون الکترون

 اعالم نتیجه 

 جهت اخذ گواهینامه edu@nezammohandesi.ir اعالم درخواست به واحد آموزش از طریق 

 خاتمه 

 

 تنظیم و صدور گواهینامه 

 ارسال گواهینامه صادره به آدرس شخص متقاضی 

فرآیند 
  

ش دوره های آموزشی  
گرد

متقتاضیان 
 

مهمان
 

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
 

  

 هش سازمان واحد ارتباطاتمدیریت آموزش، توسعه و پژو

خراسان  مهندسی  نظام  آمــوزشــی  دوره هـــای  از  استفاده  نحوه   -۷
رضوی به عنوان مهمان از سایر استان ها



 دستورالعمل ها

فصل دوم



۲۵

۱- نظام نامه رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان



۲۶



۲۷



۲۸



۲۹



۳0



۳۱



۳۲



۳۳



۳۴

۲- مصوبات کمیسیون ماده ۷قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان



۳۵



۳۶



۳۷



۳۸



۳۹



۴0



۴۱



۴۲



۴۳



۴۴



۴۵



۴۶



۴۷



۴۸



۴۹



۵0



۵۱

۳- کد صالحیت برای صدور پروانه اشتغال به کار )اصلی - مرتبط(



۵۲



۵۳



۵۴

، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی ۴- شیوه نامه صدور



۵۵



۵۶



۵۷



۵۸



۵۹



۶0



۶۱



۶۲



۶۳



۶۴

۵- دستورالعمل صدور پروانه  اشتغال به کار آموزش



۶۵



۶۶



۶۷



۶۸

۶- عدم الزام عضویت در نظام مهندسی جهت شرکت در آزمون



۶۹

، تمدید و ارتقا پایه مهندسان ۷- الزام گذراندن دوره HSE جهت صدور



۷0



۷۱



۷۲



۷۳



۷۴



۷۵



۷۶

HSE ۸- الزام رعایت سرفصل و منابع آموزشی ابالغی دوره های



۷۷



۷۸



۷۹



۸0



۸۱

رشته: عمران و معماری

(HSE) شماره دوره:۷-۸۱۱عنوان دوره: مبانی سالمت، ایمنی و محیط زیست

/ تمدید/ ارتقاء: صدورصالحیت: اجرا پایه: سه صدور

سرفصل ها )تئوری/عملی(ردیف

مبانــی مهندســی ســالمت شــغلی/ بهداشــت کار )مراجــع اســتاندارد، عوامــل زیانــآور فیزیکــی، شــیمیایی، ارگونومیکــی، ۱
بیولوژیکــی، روانــی، حــدود مجــاز تمــاس شــغلی، بیماریهــای شــغلی(

، آنالیــز و مدیریــت ریســک، خطاهــای ۲ ، حــوادث ناشــی از کار مبانــی مهندســی ایمنــی )مراجــع اســتاندارد، عناصــر خطــر
انســانی(

مبانی مهندسی محیط زیست )مراجع استاندارد، آلودگی هوا، آلودگی آب ، آلودگی خاک(۳

تجهیــزات حفاظــت فــردی )مراجــع اســتاندارد، حفاظــت از ســر و صــورت، حفاظــت از سیســتم بینایــی، سیســتم شــنوایی، ۴
سیســتم تنفســی، دســتها و پاهــا، حفاظــت کامــل بــدن، حفاظــت از ســقوط(

حداقلهای HSE برای پیمانکاران۵

نظم، ترتیب و آراستگی محیط کارگاهی۶

۷HSE اقتصاد در

مدت زمان دوره )ساعت(: ۸ ساعت

)HSE( منابع: کتاب مبانی سالمت، ایمنی و محیط زیست

رشته: عمران و معماری

(HSE) شماره دوره: ۸۱۸عنوان دوره: مقررات و تدابیر فنی سالمت، ایمنی و محیط زیست

/ تمدید/ ارتقاء: ارتقاءصالحیت: اجرا پایه: سه به دوصدور

سرفصل ها )تئوری/ عملی(ردیف

اصول HSEدر عملیات تخریب۱

اصول HSEدر عملیات حفاری و گودبرداری۲

ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی۳

ایمنی در عملیات نصب و برپایی اسکلت، قالب بندی و سندبالست ۴

ایمنی حریقهای کارگاهی۵

ایمنی تجهیزات و ماشین آالت عمرانی، ماشینهای ابزار / ابزار دستی۶

ایمنی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی۷

، چیدمان، ۸ ، حمل و نقل دستی بار ایمنی در انبارداری )کاالها و مواد خطرناک، وسایل و تجهیزات حمل بار
، مواد شیمیایی( ، ساختمان انبار سیلندرهای تحت فشار

ایمنی در جوشکاری و برشکاری ۹

مجوزهای کار ایمن۱۰

عالئم ایمنی و نشانهگذاری۱۱

مدت زمان دوره )ساعت(:۲۴ ساعت

)HSE( منابع: کتاب مقررات و تدابیر فنی سالمت، ایمنی و محیط زیست



۸۲

رشته: عمران و معماری

(HSE) شماره دوره:۸۲۲عنوان دوره: روشها و تکنیکهای اجرای نظام سالمت، ایمنی و محیط زیست

/ تمدید/ ارتقاء: ارتقاءصالحیت: اجرا پایه: دو به یكصدور

سرفصل ها )تئوری/عملی(ردیف

۱HSE الگوهای رایج در استقرار و پیادهسازی مدیریت نظام سالمت، ایمنی و محیط زیست

۲HSE تفکر سیستمی و فرآیندی در پیاده سازی

۳
HSE عناصر هفت گانه سیستم مدیریت

)تعهد و رهبری، خط مشی و اهداف استراتژیک سازمان، منابع و مستندسازی، مدیریت ریسک، طرحریزی، استقرار و 
پایش، ممیزی و بازنگری مدیریت(

عناصر سیستم مدیریت ایمنی و سالمت شغلی بر اساس استاندارد ISO 45001 ویرایش جدید۴

عناصر سیستم مدیریت محیط زیست بر اساس استاندارد ISO 14001 ویرایش جدید ۵

مراحل تجزیه و تحلیل خطرات و اجرای مدیریت ریسک ۶

۷HSE مراحل تدوین اهداف و برنامه های

۸HSE نحوه تدوین استراتژیهای

۹HSE مدیریت تغییر در

نحوه ثبت عدم انطباقها و گزارش نویسی شرایط و اعمال ناایمن کارگاهی ۱۰

پاسخگویی/ واکنش در شرایط اضطراری و مدیریت بحران ۱۱

ثبت، تحلیل و گزارشنویسی رویدادها ) شبه حوادث، حوادث، توقف عملیات(۱۲

۱۳HSE روشهای پایش و ارزیابی عملکرد

مدت زمان دوره )ساعت(: ۱۶ ساعت

)HSE( منابع: کتاب روشها و تکنیکهای اجرای نظام سالمت، ایمنی و محیط زیست



۸۳

۹- مدراک دانشگاهی که نیاز به گذراندن دوره HSE ندارند



۸۴



۸۵



۸۶



۸۷



۸۸



۸۹



۹0



عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی 
ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی

فصل سوم



۹۲

۱- عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقا پایه



۹۳

۲- رشته معماری



۹۴



۹۵



۹۶

۳- رشته شهرسازی



۹۷



۹۸



۹۹

۴- رشته عمران



۱00



۱0۱



۱0۲



۱0۳



۱0۴



۱0۵



۱0۶



۱0۷



۱0۸



۱0۹



۱۱0

۵- رشته نقشه برداری



۱۱۱

۶- رشته تاسیسات مکانیکی



۱۱۲



۱۱۳



۱۱۴



۱۱۵



۱۱۶



۱۱۷

۷- رشته تاسیسات برقی



۱۱۸



۱۱۹



۱۲0

 گذرانــدن دوره آموزشــی HSE جهــت مهندســین رشــته های عمــران و معمــاری کــه دارای پروانه اشــتغال با صالحیت 
اجــرا می باشــند از ســال  ۹۷ الزامــی می باشــد�

ایــن دوره آموزشــی دارای چهــار عنــوان  بــا ســرفصل های مختلــف بــوده و مهندســین محتــرم بایســتی متناظــر بــا نــوع 
اقدامــی کــه در صالحیــت اجــرای پروانــه اشــتغال بــه کار خــود دارنــد دوره مربوطــه را انتخــاب نماینــد� 

عناوین دوره های آموزشی HSEردیف
دوره آموزشی HSE ورود به حرفه۱
دوره آموزشی HSE ارتقاء ۳به۲۲
دوره آموزشی HSE ارتقاء ۲به۳۱
دوره آموزشی HSE تمدید۴

واجدین شرایط:

 -مهندسین رشته های عمران یا معماری 

-دارای صالحیت اجرا 

ج اولین صالحیت اجرا: الزام به گذراندن دوره HSE ورود به حرفه  -متقاضیان درخواست در

-متقاضیان درخواست تمدید پروانه: الزام به گذراندن دوره HSE تمدید 

-متقاضیان درخواست ارتقاء صالحیت های نظارت و طراحی: الزام به گذراندن دوره HSE تمدید 

-متقاضیان درخواست ارتقاء صالحیت اجرا: الزام به گذراندن دوره HSE متناظر ارتقاء صالحیت اجرا 

هر مهندس عمران یا معماری چند دوره HSE بایستی شرکت کنند ؟

HSEشرایط پروانه
ورود به حرفه

HSE
ارتقا۳به۲

HSE
ارتقا۲به۱

HSE
تمدید

متقاضی اخذ صالحیت اجرا

-دارای صالحیت اجرا پایه ۳

--دارای صالحیت اجرا پایه ۲

---دارای صالحیت اجرا پایه ۱

HSE ۸- دوره آموزشی



فرم های خام

فصل چهارم



۱۲۲

 1فرم شماره 
 پذیرش

 

 جمهوری اسالمی ایران 
 وزارت راه  و شهرسازی 

 معاونت مسکن و ساختمان 
 دفتر توسعه سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای 

 گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی
مدرک تحصیلی        دارای ............................................................................................................................................................................................................................................................گواهی می شود خانم / آقای   

 /    /             تا تاریخ  از تاریخ     /    /      ................................................................................................................................................................................در رشته

            شرکت ساختمانی با مهندسی مشاور       سازمان)دولتی یا وابسته به دولت(      شهرداری        با این وزارت
می باشد و فعالیت آن در رشته  .................................................................. .................................................. که دارای پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی به شماره

   تاسیسات مکانیکی         تاسیسات برقی        شهرسازی       معماری        ترافیک       نقشه برداری        عمران
 پروژه های زیر همکاری داشته اند :  یامتمرکز است. در اجرای پروژه 

 امضاء سرپرست واحد فنی موسسه

 

روژه های فوق مورد تایید مشارکت خانم / آقای ...................................................................................... در اجرای پروژه با پ

 می باشد، و وزارت راه و شهرسازی مجاز است در صورت مشاهده خالف واقع، اقدام های الزم قانونی به عمل آورد. 

 مدیر و مهر موسسهامضا 
........................................................................................................................................................................... 

ی از موسسات نامبرده در فوق می باشند از گواهی اشتغال به کار شماره متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی که فاقد سابقه کار در یک

 استفاده نمایند. 3 یا 2

 مدت اشتغال پایان پروژه شروع پروژه نوع مسئولیت در پروژه همحل اجرای پروژ نام پروژه ردیف

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

    

       

۱- فرم شماره یک



۱۲۳

 جمهوری اسالمی ایران 
 وزارت راه  و شهرسازی 

 معاونت مسکن و ساختمان 
 دفتر توسعه سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای 

 عملیگواهی اشتغال به کار و تجربه 
دارای مدرک تحصیلی        ............................................................................................................................................................................................................................................................گواهی می شود خانم / آقای   

  . ....................................................................................................................تا تاریخ ..........................................................................................از تاریخ   ................................................................................................................................................................................در رشته

 ی داشته اند : در اجرای پروژه با پروژه های زیر همکار

 

که عضو    .......................................................................................................................................... 2و  .......................................................................................................................................... 1مشارکت داشته و این جانبان 
و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی   ..........................................................................................................................................سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

و بیش از ده سال سابقه کار در حرفه  ......................................................................................................................................... 2 و .......................................................................................................................................... 1شماره 
 مهندسی می باشیم، همکاری ایشان در اجرای پروزه با پروزه های فوق را گواهی می نماییم. 

واهی با یقین به صحت مندرجات آن مورد تایید می باشد و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است در صورت این گ
 مشاهده خالف واقع اقدام های قانونی الزم به عمل آورد. 

 
 .................................. نام و نام خانوادگی              ...........................نام و نام خانوادگی         

 ......................... شماره عضویت در سازمان نظام مهندسی   ........................شماره عضویت در سازمان نظام مهندسی

 مهر و امضا       مهر و امضا 
 

 

 مدت اشتغال پایان پروژه شروع پروژه نوع مسئولیت در پروژه محل اجرای پروزه نام پروژه ردیف

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

  2فرم شماره 

 پذیرش

۲- فرم شماره دو



۱۲۴

 جمهوری اسالمی ایران 
 وزارت راه  و شهرسازی 

 معاونت مسکن و ساختمان 
 دفتر توسعه سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای 

 گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی
  

دارای مدرک تحصیلی        ............................................................................................................................................................................................................................................................گواهی می شود خانم / آقای  
  .................................................................................................................... .تا تاریخ ..........................................................................................از تاریخ   ................................................................................................................................................................................در رشته

 در اجرای پروژه با پروژه های زیر همکاری داشته اند : 

 

 مشارکت خانم / آقای با مشخصات فوق در اجرای پروژه با پروزه هایی که نام برده شده مورد تایید می باشد. 

 
 .............................................................سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

 

 مدت اشتغال پایان پروژه شروع پروژه نوع مسئولیت در پروژه محل اجرای پروزه نام پروژه ردیف

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

          /     /       /     /  

  3فرم شماره 

 پذیرش

۳- فرم شماره سه



۱۲۵

  بسمه تعالی

 فرم درخواست پروانه اشتغال بکار شخص حقیقی
 ......................................... ...............................................................................................................................................شماره پروانه:    ............................................ ...................................................................................................................................شماره ثبت دفتر:  

 ............................................ ................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................استان:  /    /                                  تاریخ:  
 مشخصات درخواست کننده: - 1

  ............................................  شماره شناسنامه:  ............................................ نام پدر:  ................................................................................   ..................................................نام خانوادگی:    .....  ..............................................نام:  
 /     /      تاریخ تولد:  ........................  ..........................................................................................................محل صدور: ................................................................................  ..................................................کد ملی: 

 مدارک تحصیلی ) به ترتیب تاریخ اخذ مدرک(- 2

 تاریخ فارغ التحصیلی      نام دانشگاه:      عنوان رشته تحصیلی:  

 /     /              ................  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... کاردانی: 

 /     /                 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................کارشناسی: 

 /     /              ...........................................................................  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ارشد: 

 /     /              .......................  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................دکتری: 

    خصوصی      دولتی       شغل فعلی:   - 3

 ..................................................................................... تلفن ثابت:    ...............................................................................  ................................................................................................................................................................................................................ نشانی محل کار:  

 ..................................................................................... همراه:      .......  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  نشانی محل سکونت:
الت مدارک ثبت نموده در پرتال سازمان و با آگاهی کامل از موارد قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه ضمن تایید تمامی مندرجات و اص

 اجرایی آن، تقاضا دارم نسبت به صدور پروانه اشتغال به کار اقدام معمول فرمایند.  
 

 /     /          خ:یمتقاضی و تارامضا  

 نتیجه رسیدگی:  - 4

  واجد شرایط الزم برای دریافت پروانه اشتغال بکار در رشته،  ................................................................................................................................................................................... .........خانم / آقای  
 شهرسازی                          معماری )نظارت/ طراحی/ اجرا(                    عمران )نظارت/اجرا/ محاسبه(

 می باشد.                    ترافیک                  نقشه برداری                      تاسیسات الکتریکی                          تاسیسات مکانیکی

 

         صدور پروانه اشتغال بکار:    متصدی

 رئیس سازمان              نام/ امضاء               

 4فرم شماره 
 پذیرش 

 

۴- فرم شماره چهار



۱۲۶

  بسمه تعالی
 

 

 

 

  سازمان امور مالیاتی استان خراسان رضوی

 

 باسالم و احترام؛ 
پروانه اشتغال  صدور/ تمدیدمتقاضی  ......................................................................................................................................................................................بدینوسیله خانم / آقای       

 بکار معرفی می گردد. 
قانون مالیات های مستقیم، اقدام الزم  186اهی موضوع ماده خواهشمند است؛ دستور فرمائید درخصوص گو

 معمول و نتیجه را به این سازمان اعالم فرمایند. 
.... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ضمنا آدرس نامبرده: 

 می باشد.  .................................................................................................................................................................................................................................................................
 

 

............................. 

 رئیس سازمان

 تاریخ : 
 شماره: 
 پیوست:

 

 

 

 

 

۵- فرم شماره پنج



۱۲۷

  بسمه تعالی

 

 

 تعهد نامه

 

 رعایت عدم تغییر اقامتگاه داخل استان

 
عضویت شماره دارای  ..................................................................................................................................................................................................................................................................آقای / خانم   اینجانب

 .............................................................................................................................................مهندسی  پروانه اشتغال به کارشماره و  .................................................................................................................................................................

قانون نظام مهندسی ساختمان  64متعهد می شوم، درخصوص موضوع ماده  .................................................................................................................. کد ملی با

ر گونه تغییر اقامتگاه خود را به طور رسمی و کتبی به دبیرخانه سازمان نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن، ه
 ساختمان استان اعالم نمایم. 

بدیهی است مسئولیت قانونی هر گونه اظهار مغایرت که وفق قانون فوق موجب قطع عضویت اینجانب از سازمان نظام 

 مهندسی ساختمان استان می گردد، را می پذیرم. 

 
 

 تاریخ، مهر، امضاء

 اثر انگشت 
 

 6فرم شماره 
 پذیرش

 

۶- فرم شماره شش



۱۲۸

  بسمه تعالی

 

 تعهد نامه

 

 رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان

 
 ............................................................................................................. فرزند  .........................................................................................................................................................................................................آقای / خانم   اینجانب

 ....................................................................................و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان    .......................................................................................................... دارای شماره ملی و 

نسخه نظامنامه رفتار حرفه بدینوسیله اعالم می دارم یک ،   ............................................................................................................................به شماره عضویت 

....................................................... ...........را در روز  20/20/08مورخ  20/022/08011ابالغی به شماره   ای اخالقی در مهندسی ساختمان

از سازمان استان دریافت و مطالعه نمودم و ضمن اعالم پایبندی به مفاد آن متعهد می شوم  ..................................................................مورخ 
 کلیه مفاد را با دقت و توجه کامل رعایت نمایم.

 

 نام و نام خانوادگی 

 امضاء  تاریخ، مهر و
 

 

 

 

 

 

 

 )تعهدنامه عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فاقد پروانه اشتغال به کار مهندسی(

 7فرم شماره 
 پذیرش

 

۷- فرم شماره هفت



۱۲۹

 

  بسمه تعالی

 

 

 

 آخرین آدرس موقعیت شغلی و تلفن تماس

 

................................ .........................................................شماره عضویت  ..............................................................................................................................نام خانوادگی  ..............................................................................نام 

  ......................................................................................................................................................شغل فعلی  .....................................................................................................................شماره پروانه اشتغال به کار مهندسی 
  ............................................................................تلفن  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................و آدرس محل کار 

  ............................................................................ تلفن  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................آدرس منزل 

   .............................................................................................................شماره همراه   ......................................................................................................................................ایمیل   ............................................................................شماره فکس 

  ..............................................................................................................................کد ملی 

 

 نام و نام خانوادگی 

 امضاء  تاریخ، مهر و
 

 

 

 8فرم شماره 
 پذیرش

 

۸- فرم شماره هشت



۱۳0

 بسمه تعالی 

 مدیریت محترم آموزش، توسعه و پژوهش 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی 

 با سالم 
                             ........................ به شماره عضویت      ...................................احتراما اینجانب  

دارای صالحیت های نظارت پایه ........ طراحی/محاسبه پایه ....... اجرا پایه  
 ........ جهت تمدید پروانه        /ارتقاء صالحیت های نظارت و طراحی   

با توجه به تکمیل ظرفیت دوره آموزشی اچ اس ای متعهد میگردم ظرف  
خواهشمند    ماه آینده نسبت به شرکت در دوره مذکور اقدام نمایم  6مدت  

 است دستورات الزم را مبذول فرمایید .          
 
 

 نام و نام خانوادگی                    تلفن تماس            
 تاریخ و امضا                                             

HSE ۹- فرم



۱۳۱

۱۰- عناوین نامه های ساجام )حوزه پذیرش و آموزش(

۱-پذیرش

مخاطبان-توضیحاتعنوان نامه

درصورت نیاز به تغییر موبایل ثبت شده در ساجامتغییر شماره تماس

بمنظور انتقال عضویت به سایر استانهادرخواست انتقال عضویت

درخواست بررسی مدرک تحصیلی جهت ارسال به 
کمیسیون هم ارزی

موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی

بمنظور طی شدن فرایند صدور پروانه المثنیدرخواست پروانه اشتغال بکار المثنی

صرفا برای مهندسانی که درخواست تمدید عضویت دارنددرخواست تمدید عضویت حقیقی

موضوع بند ۳-۱۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختماندرخواست صالحیت پایه ارشد

درخواست عودت پروانه اشتغال بکار بعلت اتمام 
محرومیت

متقاضیان مشمول محرومیت استفاده از پروانه اشتغال بکار

درخواست اعالم عضویت اعضا بمنظور ارائه به سایر ادارات و درخواست گواهی عضویت سازمان
نهادها

۲-آموزش

مخاطبان-توضیحاتعنوان نامه

اعالم اعتراض به دوره آموزشی یا آزمون پایانی آنثبت اعتراض در خصوص دوره آموزشی

درخواست تغییر دوره آموزشی مهندساندرخواست جابجایی دوره آموزشی

جهت متقاضیان میهمان از سایر استانهادرخواست صدور گوهینامه های آموزشی

درخواست معرفی به استانهای دیگر جهت گذراندن 
دوره های ارتقاء

جهت متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی در سایر 
استانها

هرگونه انتقاد، پیشنهاد و نظرات و��� به حوزه آموزشنامه آزاد آموزش



نکات مهم فرایندهای آموزش و پذیرش

فصل پنجم



۱۳۳

مدت اعتباردوره های آموزشی :	 
،تمدیــد و ارتقــا پایــه ابالغــی آبــان ۹۷  بــه اســتناد بنــد ۶-۵ دســتورالعمل صدور
دفتــر مقــررات ملــی و کنتــرل ســاختمان وزارت راه و شهرســازی اعتبــار گواهینامــه 
موفقیــت در دوره آموزشــی از تاریــخ برگــزاری دوره حــد اکثــر ســه ســال مــی باشــد �

سنوات ارتقا پایه :	 
ئیــن نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان  بــه اســتناد مــاده ۱۱ آ
جهــت ارتقــا از پایــه ۳ بــه پایــه ۲ داشــتن ۴ ســال و از پایــه ۲ بــه ۱ ،۵ ســال و از پایــه ۱ 
بــه ارشــد ۶ ســال ســابقه کار حرفــه ای در پایــه قبلــی و موفقیــت در آزمــون مربوطــه 

ضــروری اســت �

مدت اعتبار قبولی آزمون های ورود به حرفه :	 
مــدت اعتبــار قبولــی آزمــون هــای ورود بــه حرفــه در هــر دوره در دفترچــه ثبــت 
ــر مقــررات ملــی و کنتــرل ســاختمان وزارت راه  ــون کــه توســط دفت ــام همــان آزم ن
ج  مــی شــود� تــا آزمــون اردیبهشــت ۹۶ اعتبــار  و شهرســازی منتشــر مــی گــردد در
آزمــون هــا چهارســال و از آزمــون مهــر۹۶ بــه بعــد اعتبــار آزمــون هــا ۳ ســال ار تاریــخ 

آزمــون مــی باشــد �

آزمون مجدد پایان دوره آموزشی :	 
مطابــق بنــد ۶-۴ دســتورالعمل صــدور ،تمدیــد و ارتقــا پایــه ابالغــی آبــان ۹۷ دفتــر 
مقــررات ملــی و کنتــرل ســاختمان وزارت راه و شهرســازی، متقاضــی مــی توانــد در 
 یــک بــار 

ً
صــورت عــدم موفقیــت در ســنجش پایــان دوره، پــس از ثبــت نــام صرفــا

بــدون حضــور دوبــاره در دوره، در ســنجش بعــدی شــرکت و در صــورت موفقیــت 
گواهینامــه شــرکت در دوره را دریافــت نمایــد �



۱۳۴

حداقل حضور در دوره آموزشی جهت امکان شرکت در آزمون پایانی :	 
مطابــق دســتورالعمل ابالغــی دفتــر مقــررات ملــی و کنتــرل ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی ،ضمــن تاکیــد بــر حضــور دائــم شــرکت کننــدگان در جلســات برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی، حــد اکثــر مــدت مجــاز غیبــت در دوره به روال معمــول ضوابط 
آموزشــی یــک چهــارم مــدت دوره خواهــد بــود �بدیهــی اســت غیبت بیــش از مدت 
زمــان مذکــور مجــاز نبوده و شــرکت کننده بایســتی مجددا در دوره شــرکت نمایدـ

درخواست صالحیت ارشد:	 
خدمــات  انجــام  ســاختمان  ملــی  مقــررات  دوم  مبحــث   ۳-۱۸ بنــد  اســتناد  بــه 
طراحــی، نظــارت و اجــرای ســاختمانهای گــروه "د" و "ویــژه" در تمامــی رشــته هــای 
هفتگانــه ســاختمانی تــا زمانــی کــه پروانــه اشــتغال در پایــه ارشــد صــادر نگردیــده 
ــا بیــش از   ــک ب ــه ی ــی پای ــه کار مهندس ــتغال ب ــه اش ــدگان پروان ــط دارن ــت توس اس
۱۸ ســال ســابقه کار و دارنــده صالحیــت در آن گرایــش انجــام پذیــرد و در ایــن 
حالــت ظرفیــت اشــتغال اینگونــه اشــخاص در پایــه ارشــد محاســبه و منظــور 
ــذا متقاضیــان واجــد شــرایط مــی تواننــد درخواســت خــود بــه منظــور  مــی گــردد ل
ج صالحیــت ارشــد از طریــق کارتابــل ســاجام بخــش نامــه هــای پذیــرش انجــام  در

دهنــد� �



لینک های مفید

فصل ششم



۱۳۶

ساختمان کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  دانلود  لینک 

https://inbr�ir/wp-content/uploads/2021/05/Ghanoon-nezam-mohandesi�pdf

ساختمان ملی  مقررات  ۲۲گانه   مباحث   دانلود  لینک 
https://inbr�ir/?page_id=2032

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لینک دانلود 
https://inbr�ir/wp-content/uploads/2016/04/1�pdf

لینک ورود به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
http://www�nezammohandesi�ir/

لینک ورود به سامانه ساجام سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

http://sajam�nezammohandesi�ir/

لینک ورود به سامانه برگزاری آزمون آنالین سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

http://sajam�nezammohandesi�ir:2020/

https://inbr.ir/wp-content/uploads/2021/05/Ghanoon-nezam-mohandesi.pdf
https://inbr.ir/wp-content/uploads/2021/05/Ghanoon-nezam-mohandesi.pdf
https://inbr.ir/?page_id=2032
https://inbr.ir/?page_id=2032
https://inbr.ir/?page_id=2032
https://inbr.ir/wp-content/uploads/2016/04/1.pdf
https://inbr.ir/wp-content/uploads/2016/04/1.pdf
http://www.nezammohandesi.ir/
http://www.nezammohandesi.ir/
http://sajam.nezammohandesi.ir/
http://sajam.nezammohandesi.ir/
http://sajam.nezammohandesi.ir:2020/
http://sajam.nezammohandesi.ir:2020/


راه های ارتباطی

فصل هفتم



۱۳۸

نشانی پستی:

مشهد- بلوار خیام- خیابان ارشاد- خیابان مهندس- نبش مهندس ۱۲- طبقه 
۴- مدیریت آموزش، توسعه و پژوهش- بخش پذیرش و پروانه اشتغال به کار

شماره تماس سازمان                                                                                              ۰۵۱-۳۷۰۱۵
کارشناس صدور پروانه                                                                                    ۰۵۱-۳۷۰۱۵۴۱۱
کارشناس پروانه تمدید - ارتقا- المثنی                                                       ۰۵۱-۳۷۰۱۵۴۱۴
کارشناس واحد آموزش                                                          ۰۵۱-۳۷۰۱۵۴۰۲-۳۷۰۱۵۴۰۳
کارشناس واحد مالی)حق عضویت(                                                            ۰۵۱-۳۷۰۱۵۳۰۱
کارشناس رابط واحد فاوا                                                                                ۰۵۱-۳۷۰۱۵۴۱۵
کارشناس حوزه نمایندگی شهرستانها                            ۰۵۱-۳۷۰۱۵۴۵۱-۳۷۰۱۵۴۶۲

۱- آدرس ساختمان مرکزی مشهد



۱۳۹

شماره رئیس نمایندگیشهرستان
آدرسدفتر

بلوار شهید فهمیده-روبروی فرهنگسرای شهرداری۵۵۴۲۷۱۱0آقای مهندس حسن آردمبردسکن

خیابان امام خمینی - انتهای امام خمینی ۷ )خ تسبیح(- نبش کوچه مولوی- پالك ۵۴۵۲۹۹۲۲۱0۷آقای مهندس مهران آریامنشتایباد

خیابان فردوسی شمالی-روبروی مخابرات مرکزی-پالك ۱0۱-طبقه دوم۵۲۲۴00۲۵آقای مهندس احمد آزمونتربت  حیدریه

خیابان انقالب-تقاطع خیابان ارتش۵۲۵۲۸۴۱۷آقای مهندس رحمت پندیتربت جام

خیابان طالقانی-طالقانی۳-بعد از اداره دارایی-بین پالك ۱۱ و ۴۶۱۲۱۴0۱۱۳آقای مهندس علی اکبر حسینیچناران

خیابان فرهنگ-روبروی اداره گاز۵۷۷۲۴۹۴۸آقای مهندس شاهین بلوریانخلیل آباد

انتهای خیابان مدرس۵۴۲۲۷0۴۴آقای مهندس رضا ممتازخواف

خیابان امام خمینی-خیابان کالت ۱-تقاطع مدرس-پالك ۴۶۲۲۳۱۹۱۴۹آقای مهندس رحمان قریشیدرگز

خیابان ۲۴ متری انقالب،خیابان داورزنی،نبش داورزنی ۹۱00۳۷۸۹۷آقای مهندس حسین امیربیگیسبزوار

بلوار پاسداران-پاسداران ۱۱-پالك ۳۴۵۲۸00۵۱۶آقای مهندس علی اصغر شریعتسرخس

- طبقه فوقانی دفتر خدمات ایرانسل- واحد۳۴۶۳۱۳۱۶۲آقای مهندس معین جهانیفریمان خیابان امام موسی صدر

خیابان شهید مطهری– بعد از چهارراه دوم – جنب گاراژ توکل۴۷۲۲0۹۳۱آقای مهندس محسن محمدتقی زادهقوچان

خیابان امام خمینی-امام خمینی ۸-نبش کوچه یاسمن۳۴۷۲۴۸۳۴آقای مهندس ناصر رضائی کالت

خیابان امام خمینی-جنب کلینیك فرهنگیان-پالك ۳0۲-طبقه دوم۵۵۲۴0۷00آقای مهندس رضا علویکاشمر

-امام خمینی۲-روبروی مرکز بهداشت فیاض بخش۵۷۲۲۶۱۸۷آقای مهندس غالمرضا مرادیگناباد میدان غدیر

-روبروی بوستان اندیشه۵۶۷۲۵۹00آقای مهندس کاظم کریمیمه والت فیض آباد-انتهای خیابان سرباز

خیابان امام خمینی- میدان ایران-کوچه بانك ملت مرکزی-ساختمان آفرینش طبقه دوم۴۲۲۴0۴۵۲آقای مهندس مظاهر اقبالینیشابور

بلوار معلم-طبقه فوقانی دفترخانه رسمی شماره ۴۵۶۲۱۳۲۵۷آقای مهندس اسماعیل دستورانیجغتاي

نقاب-بلوار امام رضا-امام رضا ۳۷-پالک ۱-طبقه دوم۴۵۲۲۳۴۹۴آقای مهندس مجید قاسمیجوین

بلوار مطهری -بین مطهری ۲0و۲۲ -پالك ۲۲۶ -جنب صندوق کارآفرینی امید۵۶۵۲۶۴۴۳آقای مهندس حسین مرجانیبجستان

خیابان خلیج فارس-نبش خلیج فارس ۱-پالک ۵۶۲۲۲۹۲۸۲آقای مهندس محمد عربیرشتخوار

دولت آباد-چهارراه مرکزی-طبقه فوقانی بیمه آسیا۵۳۷۲۳۵۶۳آقای مهندس عماد عدالتیزاوه

تش نشانی-طبقه فوقانی ساختمان شرکت بتن آماده پسند۵۴۸۲۴۸۹۴آقای مهندس محمدعلی سرحدیباخرز میدان آ

خیابان صاحب الزمان-صاحب الزمان ۵-پالک ۶۳ طبقه اول۳۴۲۲۶۵۷۷آقای مهندس علی گنج آبادیطرقبه

خیابان میرزا جواد آقا تهرانی-خیابان صدر رضوی-مقابل شهرداری۳۴۲۸۵۸۱۵آقای مهندس علی گنج آبادیشاندیز

خیابان چهارباغ-چهارباغ ۲-پالک۶۲۲-۳۸۳۲۴۹۹۵آقای مهندس حسین مزینانیگلبهار

۲- آدرس و شماره تماس دفاتر نمایندگی شهرستان ها
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