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شيوهنامه صدور ،تمديد و ارتقاء پايه مهندسي
میگردد .
شيوهنامهصدور،تمدیدوارتقاءپایهمهندسیبهشرحزیرابالغ 

ماده-9تعاريف

مربوطبهكارمیروند :

دراینشيوهنامهواژگانوعبارتهایزیردرمعانی

وآئيننامهاجراییآن
 -1-1قانون:قانوننظاممهندسیوكنترلساختمان 
 -2-1دفتر:دفترمقرراتملّیوكنترلساختمانوزارتراهوشهرسازی
 -3-1اداره كل:ادارهكلراهوشهرسازیاستان 
 -4-1سازمان:سازماننظاممهندسیساختمان
 -5-1سازمان استان:سازماننظاممهندسیساختماناستان 
 -6-1شوراي آموزش و ترويج:شوراییكهبهمنظوربررسییوتایيیدپيهینهادهایآموزشییوتروییییوارائیهنظیرات
تخصصی،توسطدفترتهکيلمیشود .
هایحرفهایمهندسانوترویجمقرراتملّیساختمان

كميتهایكهبهمنظورراهبریآموزش
 -7-1كميته آموزش و ترويج :
توسطسازماناستانتهکيلمیگردد .

 -8-1مدرس :شخصحقيقیكهطبقشرایطوضوابطشيوهنامه«اعطاءصالحيتآموزش»،صیالحيتآمیوزشراازاداره
كلدریافتمینماید .
دورهایكهجهیتصیدور،تمدییدوییاارتقیاءپاییهمهندسییازسیویدفتیرابیالغودرچیارچوب
 -9-1دوره آموزشی :
برگزارمیشود .

نامههایابالغیبصورتحضورییاالکترونيکییاتلفيقیازآنهاتوسطمیریآموزش
شيوه 

ازطریقفناوریهایالکترونيکیماننداینترنتو

 -11-1دوره آموزشی الکترونيکی :درایندوره،ارائهدرسویادگيریآن
سيستمهایآموزشیهوشمندومبتنیبراستفادهازرایانهبهاشکالمختلفانیاممیشود .

شيوهنامه «صدور میوز فعاليت میری آموزش» ،از
 -11-1مجري آموزش :مركز آموزشی كه طبق شرایط و ضوابط  
اقداممینماید .

میوزبرگزاریدورههایآموزشیرادریافتنمودهونسبتبهبرگزاریآنها

سازماناستان
 -12-1مجري آزمون :سازماناستانیاشخصحقوقیكهتحتنظارتسازماناستاننسبتبهبرگزاریآزمونپایاندوره
آموزشیاقداممینماید .
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فصل اول :ويژه مهندسان
ماده-2شرايط صدور ،تمديد و يا ارتقاء پايه مهندسي

هاوصالحيتهاموكولبهانیامتمامیابخهی از


درموردتمامیابعضیازرشته
 -1-2صدورپروانهاشتغالبهكارمهندسی 
اقداماتزیراستكهنحوهاقداموميزانتاثيرهریکازآنهاازسویدفترابالغمیگردد :

موفقيتدرآزمونهایارزیابیصالحيتحرفهایورودبهحرفه

پایاندورهها

شركتدردورههایآموزشیوكارورزیوموفقيتدرسنیش

نظيرسابقهكارحرفهایموردنيازمیباشد .

سایرمواردیكهدراجرایقانونوآئيننامهاجراییآن

هاوصالحيتهاموكولبهانیامتمامیابخهی از


درموردتمامیابعضیازرشته
 -2-2تمدیدپروانهاشتغالبهكارمهندسی 
نحوهاقداموميزانتاثيرهریکازآنهاازسویدفترابالغمیگردد :

اقداماتزیراستكه
سایردورههایابالغی

شركتدردورههایآموزشیتطبيقیویرایشجدیدمباحثویا

نامهاییكهتوسطسازمانتهيهوبرایاجرابه
طبقآئين 

 موفقيتدرمصاحبهحضوریبرایگروهسنیباالی07سالهاابالغمیشود.

سازمان 
استان
هاوكارگاههایتخصصی


شركتدرهمایش
سایرمواردیكهدراجرایقانونوآئيننامهاجراییآنموردنيازمیباشد .

هاوصالحيتهاموكولبهانیامتمامیابخهیازاقداماتزیراست


درموردتمامیابعضیازرشته
-3-2ارتقاءپایهمهندسی
ابالغمیگردد :

كهنحوهاقداموميزانتاثيرهریکازآنهاازسویدفتر
پایاندورهها

شركتدردورههایآموزشیوموفقيتدرسنیش

نظيرسابقهكارحرفهایموردنيازمیباشد .

سایرمواردیكهدراجرایقانونوآئيننامهاجراییآن

تبصره:چنانچهبهاستنادآیيننامهاجراییقانونوسایردستورالعملهایابالغی،دورههایآموزشیخاصبرایاشخاصحقيقی
وحقوقیبهمنظوراخذصالحيتالزامگردد،شرایطبرگزاریآندورههایآموزشینيزمهمولاینشيوهنامهخواهد
بود .
ماده  -3آزمونهاي ارزيابي صالحيت حرفهاي

 -1-3آزمونهای عمومی یا تخصصی جهت ارزیابی صالحيت حرفهای مهندسان برای ورود به حرفه )پایه سه) برگزار
میگردد .
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ایمهندسانحداكثرسهسالازتاریخبرگزاریآزمونها


هایارزیابیصالحيتحرفه

مدتاعتبارگواهیقبولیآزمون
-2-3
میباشد .

ماده  -4دورههاي آموزشي و كارورزي

دورههایآموزشیوكارورزی كهبرای صدور،تمدیدویاارتقاءپایهمهندسیبهصورتحضورییاالکترونيکی ویا
 -1-4
تلفيقیازآنهابرگزارمیشود .
تبصره:تازمانابالغدستورالعملنحوهبرگزاریدورههابهصورتالکترونيکی یاتلفيقیازحضوریوالکترونيکی،
برگزاریهریکازدورههابهدوروشیادشدهمنوطبهدریافتمیوزازدفتراست .
 -2-4چنانچهبهاستنادتبصره 2ماده 11اصالحیآیيننامهاجراییقانون مورخ،1314/12/5هریکازاعضایسازمان
استان مکلفبهگذراندندورهآموزشییاكارآموزیخاصازدورههایآموزشیمصوبگردد،ایندورههاصرفاً در
اجرایاحکامصادرشدهتوسطشورایانتظامیبودهوبرایصدور،تمدیدویاارتقاءپایهمهندسیمورداستفادهقرار
نخواهدگرفت .
 -3-4در صورت بازنگریدر مقررات و تغييردر ویرایش مباحث مقررات ملّی ساختمان مربوط به هریک از دورههای
آموزشی،گذراندندورهتکميلیبرایتمدیدپروانهاشتغالبهكارمهندسیبرمبنایابالغدفترالزامیاست.
ماده  -5همايشها و كارگاههاي تخصصي

 -1-5شركتدرهمایشهاوكارگاههایتخصصیباپيهنهادسازمانبهدفترویاراساًباابالغدفتربرایصدور،تمدیدویا
ارتقاءپایهمهندسی الزامیبودهوصدورگواهينامههمایشهاوكارگاههایتخصصی منوطبهموفقيتدرسنیش
مربوطهمیباشد .

تبصره :سنیش همایشها و كارگاههای تخصصی كه به منظور صدور یا ارتقاء پایه مهندسی برگزار میگردد،
میبایستمطابقشرایطماده6اینشيوهنامهبرگزارگردد .

برایبههنگامنگهداشتندانشفنیاعضایخودپيهنهادهایالزمبرایالزامبهشركتدر

میتواند
 -2-5سازماناستان  
اینهمایشهارابهسازمانتسليمنماید .

-3-5دستورالعملاجرایینحوهبرگزاریوشركتدرهمایشهاوكارگاههایتخصصیتوسطدفترتهيهوابالغخواهدشد.
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ماده  -6سنجش پايان دورهها

برگزاریآزمونهای پایاندوره بصورت الکترونيکی ،متمركز

سنیشپایاندورهها از قبيل 

 -1-6سازمان پيهنهاد شيوه 
استانییاكهوری ،تستییاتهریحی،تعدادسواالت ،نحوهطرحسوال،تصحيحاوراق و حدنصابقبولی یا ارائه
هاابالغگردد .

پروژه،امتيازحضوردردورهوسایرمواردرابهدفترارائهنمودهتاپسازتایيد،توسطدفتربهاستان
پایاندورههایآموزشیدرهراستانمیباشند .

-2-6سازماناستانها،متولیبرگزاریواجرایسنیش
گرددكهدربازههایزمانی

دورهها بهنحویتوسطسازماناستان تنظيممی
 -3-6زمانبندیاجرایفرآیندسنیشپایان 
كنندگاندردورههایآموزشیمختلف،فرآیندسنیشپایانهردورهبرگزارگردد .


مهخصومتناسبباتعدادشركت
 -4-6متقاضیمیتوانددرصورتعدمموفقيتدرسنیش پایاندوره،پسازثبتنام،صرفاًبراییکباربدونحضور
دوبارهدردورهدرسنیشبعدیشركتودرصورتموفقيتگواهينامهشركتدردورهرادریافتنماید .
-5-6مدتاعتبارگواهينامهموفقيتدردورهآموزشیازتاریخبرگزاریدورهحداكثرسهسالمیباشد .
ماده  -7سابقه كار حرفهاي

 -1-7دراجرایماده6آیيننامهاجراییقانون،گواهیاشتغالبهكاروتیربهعملیوسابقهكاربهمدتسنواتمندرجدر
مواد 5و 11آیيننامهاجراییقانونمیبایستتوسطمتقاضی برایصدوروارتقاءپایهمهندسی بهواحدصدور
پروانهاشتغالبهكارارائهشود .
ماده  -8مصاحبه حضوري

فوقالذكر(صدورو تمدیدپروانه
 -1-8درصورتتهخيصدفتر وباابالغشرایطآن،عالوهبرشرایطمندرجدرمادهدو 
اشتغالبهكارمهندسیوارتقاءپایهمهندسی)،مصاحبهحضوریازمهندساننيزانیاممیشود .
فصل دوم :ويژه اركان سياستگذاري ،اجرايي و نظارتي
ماده  -1شوراي آموزش و ترويج

 -1-9شوراییاستمتهکل ازمهندسانوصاحبنظران ازهفترشتهاصلیموضوعقانونو نمایندگانیاز سازمانوسایر
نظامنامهشورایآموزشوترویج توسطدفترابالغ
ارگانهاوسازمانهایذیربط كه توسطدفترتهکيل میشود .
میگردد.

 -2-9شورا پيهنهادهای دریافتی در زمينه آموزش و ترویج از سوی سازمان ،سازمان استان ،اداره كل و صاحبنظران و
حرفهمندان را بررسی نموده ونتایج حاصل ازآن رادر اختيار دفتر قرار میدهد .همچنين این شورا میتوانددر

صورتنيازنسبتبهتهکيلكميتههایتخصصیدرهفترشتهاصلیموضوعقانوناقدامنماید.
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ماده -91كميته آموزش و ترويج
 -9-91شرايط اعضاي كميته

دارابودنحداقلمدرکكارشناسیارشدپيوستهدریکیاز

 -1-1-11داشتن پروانهاشتغالبهكارمهندسیپایهیک و
رشتههای اصلی یا كارشناسیارشد ناپيوسته در گرایشهای اصلی یا مرتبط با مدرک كارشناسی یکی از

نيمسالتحصيلیسابقهآموزشدانهگاهیدرطی1
رشتههایاصلیمندرجدرقانونودارابودنحداقل 14

یاآموزشحرفهایمهندسیبهمدتحداقل 0سالیاحداقل 0سالسابقه

سالمنتهیبهزماندرخواست
مدیریتآموزشمهندسی 
 -2-1-11نداشتنمحکوميتانتظامیقطعیدرجه3یاباالتردرزمانارائهدرخواستیاگذشت 0سالاززمانصدور
رایقطعیمذكور 
تبصره:درصورتصدوررایقطعیتوسطشورایانتظامیبرایهریکازاعضایكميتهمبنیبرمحکوميت
انتظامیقطعیدرجهسهیاباالتر ،عضویتمهاراليهدركميتهلغوگردیدهو سازماناستانموظف
استبالفاصلهنسبتبهمعرفیفردجایگزیناقدامنماید.
 -2-91نحوه تشكيل كميته

 -1-2-11كميتهآموزشوترویجباعضویتپنجنفرازمهندسانوصاحبنظراندارایشرایطبند،1-17بهمدت3سال
تهکيلوانتخابمیددایناعضاءدردورههایبعدبالمانعاست .
-2-2-11اعضایكميتهآموزشوترویجازبينمتقاضيانواجدشرایط،بهتهخيصهياتمدیرهسازماناستانانتخاب
وبرایتایيدبهادارهكلمعرفیمیشوند .

تاسيساتبرقیدركميته

معماری،عمران،تاسيساتمکانيکییا

عضویتحداقلیکنفرازهریکازرشتههای

-3-2-11
آموزشوترویجالزامیاست .
اداره كلبهعنوانناظر،بدونداشتنحقرای ،برایحضوردر
 -4-2-11كميتهآموزش وترویجازنماینده معرفیشده  
جلساتكميتهدعوتبعملمیآورد .
نمایندهادارهكلنمیتواندعضوكميتهآموزشوترویجباشد .

تبصره:
 -5-2-11هياتمدیرهسازماناستانیکنفرازاعضایخودرابدونداشتنحقرأیبهعنواننماینده هياتمدیره
برایشركتدرجلساتكميتهآموزشوترویجمعرفیمینماید .
هياتمدیرهسازماناستاننمیتوانندعضوكميتهآموزشوترویجباشند.

تبصره:اعضایاصلیوعلیالبدل
 -6-2-11اولينجلسهكميته آموزشوترویجبادعوتوحضوررئيس سازماناستانوكليه اعضای كميته ونماینده
یگيری وكسباكثریتآراء
تمدیرهتهکيلمیشود.دراینجلسهاعضاء كميته بارأ 

ادارهكلونمایندههيا
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مدتیکسالتعيينمیكنندكه

ازبينخودیکنفررابعنوانرئيسویکنفررابهعنواننایبرئيسبرای
درسالهایبعدبالمانعاست .

انتخابمیددآنها

-7-2-11كليهمصوباتكميتهباحداقل4رأیموافقاعضاءكميتهآموزشوترویجمعتبراست .
ماده -99وظايف كميته آموزش و ترويج

 -1-11تدوینكليهتصميماتكميتهآموزشوترویجدرقالبمصوباتوارسالآنهابهادارهكلبرایتایيد 
تبصره  :1درصورتيکه اداره كل ظرف مدت  15روز كاری پس از وصول مصوبات (ثبتدر دبيرخانه اداره كل)
اظهارنظرینکند،مصوباتیادشدهدرصورتعدممغایرتباقانونومقرراتموجودقابلاجرامیباشد .
تبصره:2مسئوليتمغایرتمصوباتكميتهآموزشوترویجباضوابطومقرراتبرعهدهادارهكلاست .
دورههایآموزشی ،نحوهتدریسمدرسانومحتوای آموزشی ارائهشده
 -2-11ارزیابی ونظارت مستمربركيفيتوكميت  
راهنماییهایالزم به

ازسویآنها و همچنينعملکرد،امکاناتوتیهيزاتمیریانآموزش بهمنظورارائهتذكرو
مدرسانومیریانآموزشوتصميمگيریدررابطهبانحوههمکاریوتمدیدصالحيتآنهابراساسضوابطو
مقررات 
گزارشهای سه ماهه به سازمان استان به همراه راهکارها و پيهنهادهای الزم برای اقدامات اصالحی و

 -3-11ارائه 
درصورتلزومبرخوردقانونیبامتخلفان 
دورههایآموزشیبرایصدور،تمدیدوارتقاءپایه
سرفصلها،محتواومدتزمان 

 -4-11ارائهپيهنهاددرخصوصعناوین،
رهكلجهتارسالبهدفتر 
مهندسیبهسازماناستانبرایانعکاسبهسازمانیاادا 
آنباشرایطوضوابطشيوهنامه«اعطاء صالحيت

 -5-11بررسیدرخواست متقاضياندریافتصالحيت آموزشوتطبيق 
ادارهكل 
آموزش»جهتاعطاءصالحيتآموزشتوسط 
مراكزآموزشیمتقاضیمیوزفعاليتمیریآموزشیمطابقشرایطوضوابطشيوهنامه«صدور

بررسیدرخواست 

 -6-11
میوزفعاليتمیریآموزش» 
 -7-11برگزاریجلسهمصاحبهتخصصیحضوریبرایمتقاضياندریافتصالحيتآموزشدركارگروههایتخصصیوبا
حضورنمایندگانمنتخبازكميتهآموزشوترویج 
 -8-11اعالم نظر درخصوص تمدید صالحيت آموزش مدرسان در پایان مدت اعتبار صالحيت آموزش جهت ارائه به
ادارهكل 

 -9-11اعالمنظردرخصوصتمدیدمیوزفعاليتمیریآموزشدرپایانمدتاعتبارمیوز 
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 -11-11اتخاذ تدابير مناسب به منظور اطمينان از كيفيت مطلوب دورههای آموزشی و سنیش دقيق ميزان فراگيری
شركتكنندگانازطریقنظارتكارآمدبراجرایفرآیندسنیشپایاندوره 

هایترویییدرسازماناستانازقبيلافزایشآگاهیهایعمومیازطریقتهيهو


پيهنهادوپيگيریكليهفعاليت
- 11-11
پخشبرنامهازرسانههایعمومی ویاسایرروشهایممکن ،انتهاركتاب،نهریهوخبرنامه،برگزاریدورههاو
سمينارهای آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست اندركاران شاغل در بخشهای ساختمان ،تنظيم و اعمال
روشهایتهویقیبهمنظوررعایتمقرراتملّیساختمانوبرگزاری مسابقاتاستانیوسایرفعاليتهای تروییی

برایذینفعانوارسالگزارشفعاليتهابهسازمان 
همکاریبادبيرخانههایدائمیمقرراتملّیساختمان،تفویضشدهازسویوزارتراهوشهرسازیبهاستانها 

-12-11
-13-11پيهنهادميزانشهریهبرایهردورهآموزشی(حضورییاالکترونيکی)بهسازماناستان 
مکرراصالحيهآئيننامهاجرایی

نامهرفتارحرفهایاخالقیدرمهندسیساختمان» موضوعماده 2

 -14-11رعایت« 
نظام
قانون 
رعایتنظامنامهداخلیكميتهآموزشوترویج،ابالغیازسویسازمان 

-15-11
-16-11ارائهپيهنهادبودجهآموزشیوترویییموردنيازساالنهبهسازماناستان 
پيگيریاطالعرسانیوانتهارمصوباتكميتهآموزشوترویجتوسطسازماناستان 

-17-11
-18-11تهکيلكارگروههایتخصصیدراجرایوظایفكميتهآموزشوترویجحسبمورد 
كنندگاندردورهها(ارزیابیمدرسانومیریانآموزشی)وبررسیاعتراضات،پيهنهادها و


ازشركت
 -19-11نظرخواهی 
كمبودهایدورههایآموزشی 

انتقاداتبهمنظورتقویتنقاطقوتوبرطرفنمودننواقصو
-21-11اییادبانکاطالعاتیبهمنظورثبتوضبطمدارکوسوابقمدرسانومیریانآموزش 
 -21-11بررسیاوليهدرخواستمتقاضيانبرگزاریهمایشهاوكارگاههایتخصصیبرایارسالبهسازماناستان 
ماده -92وظايف سازمان استان

-1-12انتخاباعضایكميتهآموزشوترویجومعرفیبهادارهكلبرایتایيد 
 -2-12فراهمنمودنكليهامکاناتوتمهيداتالزمبرایكميتهآموزشوترویججهتانیاموظایفمحوله 
اطالعرسانیعمومیبهمنظورشناساییمدرسانومیریانآموزش 
 -3-12
 -4-12صدورگواهينامهموفقيتدرسنیش پایاندورهآموزشیوارسالبهادارهكلبرای بررسیوامضاء،حداكثرظرف
مدتسیروزكاریپسازاتمامفرآیندسنیشپایاندوره 
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تواندباهماهنگیادارهكلصدورگواهينامههارابهصورتالکترونيکیانیامدهد .

تبصره:سازماناستانمی
 -5-12بررسی و ارسال نظر كميته آموزش و ترویج درخصوص مراكز آموزشی متقاضی میوز فعاليت میری آموزش و
بهادارهكل 

متقاضيانصالحيتآموزش
 -6-12صدورمیوزبرایمیریانآموزشیتایيدشدهوانعقادقراردادباایهان 
ادارهكلوسایرمراجعذیربط 
-7-12انیاممکاتباتوارسالكليهمصوباتكميتهآموزشوترویجبه 
-8-12نظارتبربرگزاریمطلوبدورههایآموزشیوهمکاریباكميتهآموزشوترویجوادارهكلدراینزمينه 
 -9-12برگزاری و اجرای فرآیند سنیش پایان دورههای آموزشی یا كارورزی صدور پروانه اشتغال به كار و دورههای
آموزشیارتقاءپایهمهندسی 
-11-12جلوگيریازفعاليتآموزشیمدرساندارایمحکوميتانتظامیقطعیدرجهسهیاباالترطیمدتزمانمندرجدر
شيوهنامهاعطاءصالحيتآموزش 

-11-12نظارتبرحسنانیاموظایفونحوهعملکردكميتهآموزشوترویج 
فراهمنمودنتمهيداتالزمبرایانیامفعاليتهایتروییی 

-12-12
دورههایآموزشی 
 -13-12بررسیوتصویبپيهنهادكميتهآموزشوترویجدرخصوصميزانشهریه 
ابالغيههایدفترومصوباتكميتهآموزشوترویج 

رسانیوانتهاردستورالعملهاو

 -14-12
اطالع
-15-12اطالعرسانیزمانبرگزاریدورههاوسنیشپایاندوره 
 -16-12پيشبينیامکاناتوتیهيزاتالزمجهتكنترلفرآیندبرگزاریدورههابصورتالکترونيکی 
 -17-12ارائهگزارشهایسهماههازعملکردوپيهنهادهایسازماناستانبهسازمانوادارهكل
ماده -93وظايف اداره كل

 -1-13بررسیوتایيداعضایكميتهآموزشوترویجبرابرضوابطومقررات 
 -2-13بررسیمصوباتكميتهآموزشوترویجواعالممغایرتهایمصوباتباضوابطومقرراتبهسازماناستانظرف
مدت15روزكاریپسازوصولمصوبات 
 -3-13نظارتعاليهبرعملکردسازماناستاندرحوزهآموزشوترویج 
برحسناجرایدورهها،سنیشپایاندورههاوهمایشهاوكارگاههایتخصصی 

 -4-13نظارتعاليه
همکاریبادفتردرتهيهشيوهنامههاودستورالعملهایموردنياز 

-5-13
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-6-13بررسی،تأیيدنهائیواعطاءصالحيتآموزشبرایافرادمعرفیشدهازطرفكميتهآموزشوترویجبرابرضوابطو
مقررات 
 -7-13بررسیوتأیيدنهائیمتقاضيانمیریآموزشمعرفیشدهازطرفكميتهآموزشوترویجبرابرضوابطومقررات 
مدرساندورههایآموزشی ازكميته آموزشوترویج بهمنظور بررسیصالحيت آموزش

 -8-13دریافت گزارشعملکرد
مدرسانجهتتمدید،عدمتمدیدویالغوصالحيتآنها 
فعاليتهایآموزشیوترویییسازماناستان واقدامدرجهتترویجمقرراتملّی

 -9-13هدایت،حمایتونظارتبر
ساختمان 
-11-13دریافتبرنامهیساليانهآموزشوترویج،همچنينگزارشهایسهماههازفعاليتهایآموزشیوترویییسازمان
استانوارائهآنهابهدفتر 
 -11-13بررسیوامضاءگواهينامههایموفقيتدرسنیش پایاندورههای آموزشی حداكثرظرفمدتبيستروزكاری
پسازدریافتازسازماناستان 
ماده -94وظايف سازمان

هایاستانواصالحخطمهیآنها 

-1-14نظارتبرعملکردسازمان
مهترکسازمانهایاستاندرحوزهآموزشوترویجبهدفتر 

 -2-14ارائهگزارشازعملکردومسائل
نامههاودستورالعملهایموردنياز 
همکاریبادفتردرتهيهشيوه 

-3-14
دورهها و همایشها
شيوهنامهها ،عناوین ،سرفصلها ،محتوای  
 -4-14دریافت نظرات سازمانهای استان در رابطه با  
وكارگاههایتخصصیوارائهپيهنهادهایاصالحیبهدفتر 

ها،محتوایدورههاوهمایشهاوكارگاههایتخصصی

درشيوهنامهها،عناوین،سرفص 
ل

 -5-14پيهنهادتغييراتخاص 
متناسبباشرایطویژههراستانبهدفتر 
 -6-14پيهنهاد شيوه سنیش پایان دورهها از قبيل برگزاری آزمون پایان دوره بصورت الکترونيکی ،متمركز استانی یا
كهوری،تستییاتهریحی،تعدادسواالت،نحوهطرحسوالوتصحيحاوراقورسيدگیبهاعتراضاتوسایرموارد
بهدفتر 
دربرنامههایآموزشیو

آموزشیوترویییساالنهسازمانبهدفترجهتبهرهبرداریوهماهنگی

اعالمبرنامههای

-7-14
ترویییدفتر 
تهيهنظامنامهداخلیكميتهآموزشوترویج 

-8-14
عملکرداستانهاازطریقاییادكميتهمهترکارزیابی 

-1-14همکاریباوزارتراهوشهرسازیدرارزیابی
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ماده -95وظايف دفتر

سياستگذاریوراهبریعالیدرزمينه :

استانهادرجهتهرچه
ترویییاداراتكلوسازمانهایاستانوارزیابیعملکرد 

راهبریفعاليتهایآموزشیو

-1-15
شدناینشيوهنامهودستوراقدامدرراستایاصالحموارد 

بهتراجرایی
اتكلوصاحبنظراندرحوزهآموزشوترویجواصالح
 -2-15تیزیهوتحليلنظراتوپيهنهادهایواصلهازسازمان،ادار 
موارددرصورتلزوم 
دورههای آموزشی و
سرفصلها ،محتوا و مدت زمان  

 -3-15دریافت و بررسی پيهنهادهای سازمان درخصوص عناوین ،
یکسانبرایدورههایآموزشیوابالغآنها 

معرفیمنابعآموزشی
ازكليهاستانهاوارائهطریق در

 -4-15بررسیاستعالمها،شکایتها یاگزارشهای مرتبطباموضوعآموزش وترویج 
راستایاصالحمواردمطرحشده 
-5-15تهيهوابالغشيوهنامهها،دستورالعملهاوبخهنامههایموردنياز 
دورههایاهمایشهاو كارگاههایتخصصی بهمنظورتایيدیاعدمتایيدمواردیكهمطابقبا
اعالمنظردرمورد  
 -6-15
ضوابطاعالمشدهبرگزارنگردیدهاست .
-7-15تهکيلشورایآموزشوترویجوتصویبوابالغتصميماتآن 
 -8-15برگزاری جلسات دورهای هماهنگی و هماندیهی درخصوص موضوعات آموزش و ترویج با حضور نمایندگان
استانهاوسایرذینفعانحوزهآموزشوترویج 
اداراتكل،سازمان،سازمانهایاستان،كميتهآموزشوترویج 

ماده  -96تاريخ الزماالجرا بودن شيوهنامه

دراینشيوهنامه،

الزماالجرامیباشد.درمواردسکوتیاابهام
اینشيوهنامهدر16مادهتصویبوازتاریخ 18/1/1

میباشد .
نظردفترمالکعمل 
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