
  در سامانه الکترونیکی سازمانعضویتراهنمای 
هشاحل ٍ ششایظ ػضَیت دس ساصهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى قن  بِ ششح ریل هی باشذ ، لزا با هغالؼة دقیق آى اقذام بِ اسائِ هذاسک 

 : ًوائیذ 
 ، هٌْذسی تاسیسات هكاًیكی  ،  هؼواسي ،ػوشاى هٌْذسی داشتي هذسک كاسشٌاسی ٍ یا باالتش دس یكی اص سشتِ ّاي اصلی هزكَس دس قاًَى شاهل- 1

. سشتِ ّاي هشتبظ با ّفت سشتِ هزكَس  ٍ  شْشساصي ،  هٌْذسی تشافیک  ،هٌْذسی ًقشِ بشداسي، هٌْذسی تاسیسات بشقی 

 ، دس حَصُ استاى قن باشذ، بِ عَسیكِ فؼالیت حشفِ اي ٍي دس آى استاى تسلین دسخَاست ػضَیتهوتذ قبل اص  هاُ 6هتَلذ آى استاى بَدُ ٍیا حذاقل  - 2

 ( قاًَى ًظام هٌْذسی ٍ كٌتشل ساختواى44عبق هادُ  ).هتوشكض بَدُ اقاهت ؿالب ٍي دس آى استاى باشذ

.  ػضَیت ّن صهاى دس ساصهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى دیگشػذم - 3

 .دس صَست ػضَیت دس ساصهاى ًظام كاسداًی ، اهكاى ػضَیت دس ایي ساصهاى ًوی باشذ-  4

ساهاًِ الكتشًٍیكی پزیشش ػضَیت جْت تكویل ٍ  Www.Nezamqom.irهشاجؼِ بِ سایت ساصهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى قن - 5

 (تواهی هذاسک بایستی بؼذ اص ثبت دس ساهاًِ االكتشًٍیكی پزیشش ػضَیت بِ صَست حضَسي تحَیل ٍاحذ ػضَیت شَد.)باسگزاسي هذاسک ػضَیت دس ساصهاى
 

 (تواهی هذاسک ریل بؼذ اص ثبت دس ساهاًِ ػضَیت بِ صَست حضَسي تحَیل ٍاحذ ػضَیت شَد)لیست هذاسک 

 سدیف
 تؼذاد

(سشي  )  
 ًَع هذسک

  بِ ّوشاُ پاكت ػكس3×4ػكس   قغؼ2ِ 1

سشي1 2  
  اصل ٍ كپی اص تواهی صفحات شٌاسٌاهِ ٍ اصل ٍ كپی كاست هلی

  تْیِ گشدًذA4كپی ّا حتوا دس بشگِ * 

  سشي1 3

 اصل ٍ كپی كاست ًظام ٍظیفِ یا هذاسک هثبتِ دال بش پایاى خذهت یا سٍشي ًوَدى ٍضؼیت خذهت

  تْیِ گشدًذA4كپی ّا حتوا دس بشگِ * 

 اهّا بشای اخز پشٍاًة اشتغال بکاس هٌْذسی الضاهاً بایستی بشاي ػضَیت دس ساصهاى داشتي كاست پایاى خذهت سشباصي ششط ًیست * 

.(هؼافیت یا اًقضای خذهت)ٍضؼیّت ًظام ٍظیفة ایشاى هشخّص باشذ   

سشي2 4  

  (فقظ گَاّیٌاهِ هَقت پایاى تحصیالت یا داًشٌاهِ)اصل ٍ كپی هذاسک تحصیلی 

دس صَست كاسشٌاسی ًاپیَستِ اسائِ اصل ٍ كپی هذسک كاسداًی الضاهی است *   

قابل قبَل ًوی باشذ... گَاّی ًظام ٍظیفِ ٍ *  

.دس صَستی كِ اصل هذسک ًضد داًشگاُ هی باشذ بایستی كپی آى تَسظ داًشگاُ هشبَعِ بشابش اصل شَد*   

 ــــــ 5
افشاد هتَلذ )اثبات اشتـال دس سشتِ ّاي هٌْذسی دس استاى قن بِ ٍسیلِ اسائِ سَابق تاهیي اجتواػی یا ًاهِ اص هشاجغ سسوی ٍ ؿیشُ 

(قن اص اسائِ ایي هذسک هستثٌی ّستٌذ  

 ــــــ 6

                                                            ساهاًِ الكتشًٍیكی پزیشش ػضَیت ّضاس تَهاى دس 744 ساصهاى ، ٍاسیض هبلؾ تاییذپس اػالم 

 (98 حق ػضَیت سال 144+ ٍسٍدی600ِ)

،لزا قبل اص ٍاسیض آى ،حتوا اص ششایظ ٍ ضَابظ  بِ ّیچ ٍجِ قابل استشداد ًوی باشذ اص آًجا کِ هبلؾ ٍسٍدیِ ٍ حق ػضَیت ساالًِ پشداختی* 

 .حق ػضَیت بِ صَست ساالًِ بایستی دس ابتذاي ّش سال پشداخت شَدضوٌا . ػضَیت اعالع کاهل بذست آٍسیذ 

دس ساهاًِ الكتشًٍیكی پزیشش ػضَیت" ًظام ًاهِ سفتاس حشفِ اي اخالقی دس هٌْذسی"هغالؼِ ٍ تاییذ    ــــــ 7  

 

 : ًكات قابل تَجِّ 

شایاى ركش است كِ  . پس اص پزیشش ػضَیت ٍ اسسال آى بِ داًشگاُ ، تَسظ هتقاضی"دسخَاست تأییذ هذسک تحصیلی ٍ سیض ًوشات تَسظ ٍاحذ ػضَیت ساصهاى"* 

 .اسسال ایي ًاهِ ٍ دسیافت پاسخ آى بِ ّش هیضاى كِ صهاى ببشد تأثیشي دس سًٍذ ػضَیت افشاد ًخَاّذ داشت
 سال فاصلة بیي 5 سال اص فاسؽ التحصیلی فشد گزشتِ باشذ ٍ چٌاًچِ شخص قبالً داسای هذسک کاسداًی بَدُ باشذ ، ّش 3بشای ششکت دس آصهَى اخز پشٍاًِ بایستی * 

 سال سابقِ فاسؽ التحصیلی اص کاسشٌاسی کاستِ 3 سال هحاسبِ خَاّذ شذ ٍ اص صهاى 2 سال ٍ حذاکثش تا 1کاسشٌاسی ٍی ،فاسؽ التحصیلی  کاسداًی ٍ فاسؽ التحصیلی

 .الصم بِ رکش است کِ سابقِ سٌَات کاسداًی بشای آصهَى هحاسبات ػوشاى ٍ عشاحی هؼواسی هحاسبِ ًوی شَد. خَاّذ شذ

 .دس صَست داسا بَدى هذسک كاسشٌاسی ًاپیَستِ ٍ ػضَیت دس ساصهاى ًظام كاسداًی ، ػضَیت دس ایي ساصهاى اهكاى پزیش ًوی باشذ* 
 : سایت ّایی کِ بایستی هشاجؼِ شَد * 

Www.Nezamqom.ir : کِ سایت ًظام هٌْذسی ساختواى استاى قن هی باشذ ٍ کلیِ فشم ّا ٍ بخشٌاهِ ّا ٍ اعالػیِ ّای هشبَط بِ ساصهاى دس آى هی باشذ. 

Www.inbr.ir  :  کِ سایت دفتش اهَس هقشسات هلی ساختواى ٍصاست ساُ ٍ شْشساصی هی باشذ ٍ کلیِ اعالػیِ ّای هشبَط بِ آصهَى ّای ًظام هٌْذسی اػن اص صهاى

 (.تَصیِ هی شَد ّش هاُ هشاجؼِ شَد).دس آى اػالم هی شَد... آصهَى ، هٌابغ آصهَى ٍ 
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