اطالعيه ثبت نام دردوره هاي آموزشي ويژه ارتقاء پايه مهندسان ساختمان
به اطالع دارندگان پروانه اشتغال بكار پايه هاي 2و 3رشته هاي عمران ،معماري  ،تاسیسات برقی و مكیانیك ،شسرسیاوي و ن

یه

برداري كه قصدارت اء پايه پروانه خود را براساس قانون و دستورالعمل هاي نظام مسندس وكنترل ساختمان دارند ،م رساند ثبت نیام
مرحله جديد برگزاري دوره هاي آمووش در سال  94ب رح وير آغاو و تا پايان سال جريان خواهد داشت  .لیاا او مت ایییان مرتیرم
درخواست م شود پس او مطالعه دقیق اين اطالعیه دوره هاي آمووش موردنظر خود را در فرم وير وارد و بیه دفتیر آمیوون نظیام
مسندس مجتمع (اهواو – چسارباغ (بلوار گلستان) ترويل نمايند  ( .توجه :اصل فیش هاي بانك در اولیین فرصیت ترويیل آمیوون
شود) .
تلفن تماس با آموون

89308333788 - 82733341243 – 82733343120

توجه اعضاء محترم رابه چندنكته مهم زيرجلب مي نمايد:
 - 7با توجه به اعتبار سه ساله گواهینامه دوره هاي آمووش  ،مت اییان كه سنوات مورد نیاو آنان در كمتر او سه سال آينده تكمییل
خواهد شد نیز م توانند او هم اكنون اقدام نمايند.
 -2به مرض تكمیل ظرفیت هر درس (در مرحله ثبت نام) برنامه ومانبندي آن درس حداقل يك هفته قبیل او شیروع كیالس در و
سايت مجتمع آمووش صنعت آ وبرق خووستان به آدرس  www.kwphc.irاعالم خواهدشد .لاا پس او ثبت نیام ،الوم اسیت
داوطلبان مرتبا به و سايت ماكور مراجعه و او برنامه دروس ثبت نام خود اطالع حاصل نمايند( پیگیري اين مرحله تا حصول نتیجه
بعسده داوطلب خواهد بود).
-3داوطلبان رشته عمران دوره هاي الوم جست ارت اء درهريك اوصالحیت هاي نظارت ،يامراسبات را م بايست جداگانه ط نمايند
-4مبناي مراسبه سنوات الوم جست ارت اء پايه برطبق ماده 77قانون نظام مسندس

او پايه  3به  2پس او  4سال و او  2به يك پیس او

 3سال او ومان دريافت پايه قبل و در هر صالحیت بصورت مجزا مراسبه م گردد( بعنوان مثال اگر داوطلب پايه  3نظیارت خیود را
در سال  00و پايه  3مراسبات يا طراح را در سال  09دريافت نموده باشد ومان ارت اء صالحیت نظارت وي سال  92و ارت اء به پايیه
دو مراسبات(طراح ) در سال  93خواهد بود) .ارت اء اوپايه  3به يك ترت هیچ شرايط حت باسوابق باال امكان پاير نم باشد.
 -3ف ط دوره ها(دروس ) كه او طرف كمیته آموون ارائه(يابه تايید رسیده باشد) در برث ارت اء پايه مورد قبول قرار خواهدگرفت.
تبصره -3پس او ط هريك او دوره هاي آمووش آومون پايان آن دوره بصورت متمركز و با نظارت اداره كل راه و شسرساوي برگیزار
خواهد شد ( تاريخ دقیق و مرل برگزاري متعاقبا او طريق همین و سايت به اطالع خواهد رسید)  .براين اساس كلیه مدرسین ملیزم
به رعايت سرفصل مصو دوره هاي آمووش م باشند
تاكر مسم  -حضور در كالس الزام و غیبت بیش او  %28ساعات آن درس(بسرعلت) موجب مررومیت او شركت در جلسه آومیون آن
درس خواهد شد .
میزان شسريه  :شسريه كلیه دروس بجز دروس مراسبات عمران مبلغ  0240888ريال و شسريه دروس مراسیبات عمیران بجیز درس
مبان مدلساوي و طراح رايانه اي مبلغ  702920888ريال است كه م بايست بیه حسیا شیماره  7983-038-324-2909-7بانیك
اقتصاد نوين بنام مجتمع آمووش صنعت آ وبرق خووستان واريز و اصل فیش بانك به همراه فرم ثبت نیام ترويیل آمیوون شیود
(امكان واريز وجه در مرل آموون نیز فراهم است).

فرم ثبت نام :
فرم ثبت نام دروس ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خوزستان
اينجانب  .......................................با م خصات وير مت ای ثبت نام در دوره هاي ارت اء پايه او پايه.....به ......در رشته..............ب رح
وير م باشم .یمنا فیش هاي بانك هزينه ثبت نام جمعا به مبلغ...... .................ريال كه به حسا

شماره 7983-038-324-2909-7

بانك اقتصاد نوين بنام مجتمع آمووش صنعت آ وبرق خووستان واريز نموده ام به پیوست است.
نام .................................................. :نام خانوادگ  ......................................................................................... :شماره عضويت  ................................................................................................ :شماره همراه :
شماره تلفن ثابت :

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

نام درس

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

مشخصات دوره ها (دروس) مورد تقاضا
صالحیت

شسريه

شماره فیش بانك

توییح

توجه داوطلبان گرامي را به نكات زير جلب مي نمايد :
 -1تشكيل كالس هريك از دروس درخواستي در هر موسسه منوط به ثبت نام حداقل  20نفر متقاضي آن درس در موسسه مورد نظر است .
 -2برنامه درسي هريك ا ز دروس به محض تكميل ظرفيت آن درس در وب سايت مجتمع
الزم را شخصا بعمل آورده و بموقع دركالس حضور يابد.

اعالم خواهد شد  .لذا متقاضي مي بايستي پيگيري

 -3چنانچه بعد از اعالم برنامه درسي  ،داوطلبي به هر دليل امكان حضور در كالس را نداشته باشد ،مي بايستي بالفاصله و حداكثر تا دو روز قبل از
تشكيل اولين جلسه درس ،بمنظور معرفي جايگزين از ليست ذخيره مراتب را به آموزش اعالم دارد ،در اينصورت شهريه پرداختي جهت نامبرده
محفوظ خواهد ماند .بديهي است درصورت عدم اطالع بموقع  ،در ليست حضور و غياب آن درس جهت وي غيبت منظور و شهريه پرداختي غير قابل
برگشت خواهد بود .
 -4كپي كارت عضويت الزامي مي باشد.

اينجانب ضمن اطالع و قبول شرايط فوق نظر خود را بشرح زير اعالم مي دارم:
 oترجيح مي دهم تا زمان تكميل ظرفيت هريك از دروس انتخابي در موسسه مورد نظرم منتظر بمانم .
 oمسئوليت پيگيري و اطال ع از برنامه زمانبندي دروس انتخابي (از طريق مراجعه به وب سايت سازمان) بعهده اينجانب بوده و عدم مراجعه بموقع
موجب غيبت در آن درس خواهد شد.

تاريخ  .................................... :نام و نام خانوادگي و امضاء ....................................................... :

