
 وزرات علوم تحقيقات و فن آوري  

 دانشگاه جامع علمي کاربردي 

 موسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس 

 

   ، اعضا محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس مهندسان گرامی

ارتقاء پايه و ورود به حرفه،    برگزاری دوره های   راه و شهرسازی مبنی بر   دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت   ابالغ   به  با توجه  

 به استحضار می رسد :  الکترونيکی، مقررات و ضوابط اين دوره ها بصورت 

 

توجه به شرائط حاکم، اصول و قواعد، امکانات و توانايی های الزم برای شرکت در کالس های آنالين از ضرورت های انتخاب   .1

شرائط شرکت در دوره های آنالين، بهتر است دوره های حضوری انتخاب  در صورت عدم حصول  اين نوع کالس ها می باشد.

 گردد. 

 ثبت نام در دوره های برخط همزمان)آنالين( به معنی اطالع کامل از اين شرائط و ضوابط می باشد.  .2

 دوره ها ی غيرحضوری به صورت برخط همزمان)آنالين( و با نرم افزار ادوبی کانکت برگزار خواهد گرديد.  .3

نظير )گوگل کروم( امکان استفاده از   Browserرود به کالسهای آنالين و استفاده از کالسهای مذکور تنها با نصب يک جهت و .4

حضور در کالس با استفاده از   ،  کالس   از   بيشتر  مندی  بهره  جهت  موسسه   اين   توصيه هرچند ، مهيا می باشدهای مذکور  کالس  

و استفاده اين نرم نصب  دانلود و راهنماهای    لينک   . می باشد  Adobe connect  اپليکيشن   نصبرايانه شخص يا لپ تاپ و  



در وب سايت گروه آموزشی نويد    https://navidedu.ir/softwaresهای مختلف در صفحه  سيستم عامل  برای    افزار

   .موجود می باشد 

می بايست با نرم افزار اداب کانکت وارد شويد    ،  چنانچه به هر دليل الزام به حضور در کالس با استفاده از موبايل يا تبلت را داريد .5

 ممکن است با اختالل در صدا و تصوير مواجه شويد. در غير اينصورت 

 تامين امکانات و شرائط مورد نياز حضور در اين دوره بر عهده و تعهد شرکت کنندگان در دوره ها می باشد.   .6

حضور در کالس های آنالين از استفاده همزمان از آن خط اينترنت برای بررسی شبکه های مجازی) اينستا و ...(،    م در هنگا .7

 دانلود فيلم و ... خودداری فرمائيد. 

م  ، لينک ورود به کالس دوره شما  دوره،   شرکت دربرای   .8 يا ساير  لطفا  در گروه واتساپ  به استحضار شما خواهد رسيد،  دياها 

گوی سيستم خود را به کمک  دبالفاصله پس از ورود به کالس کيفيت خط ارتباطی اينترنت و همچنين تست ميکروفن و بلن

 07136056راهنمای موجود در وب سايت بررسی نمائيد. چنانچه به هر دليل در ورود به کالس دچار مشکل شديد با شماره  

دقيقه قبل از شروع کالس    30ام دهيد. )از  پي  09219853170شماره  تماس گرفته و يا از طريق واتس آپ به      103داخلی  

 درخواست های شما رسيدگی خواهد گرديد.(  21صبح تا  8و در طول ساعات کاری از 

   :  جهت ورود به کالس مورد نظر می بايست نام کاربری و رمز عبور را وارد نماييد  .9

 نام کاربری: کد ملی  

 1234: )رمز عبور( پسورد     

 از کالس های آنالين می باشد. و خروج )الگ اوت(  زمان ورد )الگين(  در دوره های،   حضوراوليه مالک  .10

https://navidedu.ir/softwares


کالس  هر جلسه از در دفتر مقررات ملی،   26/02/1399مورخ  420/16839بخشنامه شماره  13و  5به منظور اجرای بند  .11

   . می باشددر آن جلسه غيبت    گرفته می شود و عدم شرکت در کوييز به منزله ( کوييزامتحان مختصر)

دفتر مقررات ملی، غيبت بيش از حد مجاز دانشپذير در    1399/ 26/02مورخ    420/16839بخشنامه شماره    8با استناد بند   .12

% نمره لغو گرديده 80% مدت زمان دوره( موجب محروميت از دوره خواهد بود و شرط قبولی با اخذ 25دوره های الکترونيکی ) 

 است.

ی اينترنت، برق و مشکالتی از اين قبيل شرکت کنندگان محترم امکان حضور در جلسات کالسی  چنانچه به هر دليل اعم از قطع  .13
در اختيار ثبت نام کنندگان در    جلسه  هر   انتهای   در  کالس  بازپخش  لينک را پيدا ننمودند و يا تمايل به بازبينی کالس را داشتند،  

 (.  در دسترس خواهد بود   سه روز بعد از هر جلسهاين لينک به مدت ) آن دوره، قرار خواهد گرفت. 

.  .باشد  می   کانکت   ادوب   برنامه  توسط   تاپ   لپ   يا   کامپيوتر   سيستم   از  استفاده   راه   بهترين   شده   ضبط   های   ويديو   بازبيبنی   برای    نکته:
 اينترنت  وصلی  و  قطع  يا  کم  سرعت  بدليل   راه  اين  که  ميباشد   ميسر  بروزر   با  تنها  همراه  تلفن  گوشی   از  استفاده  با  ها  ويديو  مشاهده  

 . شود مواجه مشکل با است ممکن

 . بديهی است حضور مهندسان در کالس الزامی است و ديدن بازپخش تاثيری در حضور و غياب ندارد   توجه : 

آزمون پايان دوره به صورت حضوری و با لزوم رعايت پروتکل های بهداشت فردی توسط شرکت کنندگان ) استفاده از دستشکش   .14

 الئم بيماری جلوگيری خواهد شد( و ماسک( در محل موسسه برگزار خواهد گرديد.)از حضور افراد دارای ع

ه برنامه ريزی  چنانچه برگزاری تمام يا بخشی از هر جلسه از سمت استاد يا مجری با مشکل مواجه گرديد، جلسه جبرانی مربوط .15

 و برگزار می گردد. 



دفترمقررات ملی ساختمان و لزوم برگزاری حضوری آزمون های     1401/01/27مورخ     420/9327عطف به نامه شماره   .16

پايان دوره و  با توجه به مصوبه کميته آموزش استان و اعالم شفاهی سازمان نظام مهندسی فارس، دوره هايی که از تاريخ  

 به بعد شروع می شوند، آزمون آنها به صورت حضوری برگزار خواهد گرديد.  1401/02/15

و با لزوم رعايت پروتکل های بهداشت فردی توسط شرکت کنندگان ) استفاده    حضوريه مذکور  به صورت  لذا آزمون دور

 .ازماسک( در محل موسسه برگزار خواهد گرديد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 ورود به حرفه و ارتقاء پایه ویژه مهندسان  آموزشی هاي پایانی دوره حضوري هاي در آزمون ضوابط و مقررات شرکت

 

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت     01/1401/ 27مورخ    9327/420شماره    بخشنامه    يدر راستاي اجرا
ها هاي ورود به حرفه و ارتقاء پایه ویژه مهندسان و آزمون پایان دوره راه و شهرسازي در خصوص برگزاري دوره 

مان استان فارس  بصورت حضوري و همچنین مصوبه جلسه کمیته آموزش و ترویج سازمان نظام مهندسی ساخت
هاي حضوري و تخلفات آموزشی اعضاي سازمان نظام  ، ضوابط و مقررات شرکت در آزمون 19/02/1401مورخ 

به شرح زیر تعیین    مهندسان  آموزشی   هايدوره   پایان  حضوري  هايآزمون   در   کنندگانشرکت مهندسی ساختمان و  
 گردد: می 

 

 حضوري هاي آزمون ضوابط و مقررات شرکت در -1

هاي حضوري توسط مجري آموزشی و تحت نظارت  کنندگان در جلسات آزمون احراز هویت شرکت -۱-۱
دار  پذیرد و لذا به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکس نمایندگان سازمان و اداره کل صورت می 

 کنندگان در آزمون الزامی است.شرکت

 باشد.وم از کل مدت آزمون ممنوع می س  ک خروج از جلسه آزمون تا قبل از گذشت ی -۱-۲

 باشد.بازگشت به جلسه آزمون پس از خارج شدن از محل آزمون امکان پذیر نمی  -۱-۳

همراه داشتن هرگونه لپ تاپ، گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، تبلت، ام.پی.تري پلیر، هندزفري   -۱-۴
 است.) باشد. (به همراه داشتن ماشین حساب بالمانع و ... ممنوع می 

هایی که طبق  باشد. (به جز در آزمون همراه داشتن هرگونه کتاب و جزوه و یادداشت و متن ممنوع می  -۱-۵
 اعالم مدرس مربوطه بصورت کتاب و جزوه باز باشد.) 

 
   هاي حضوري مصادیق تخلف در آزمون  -2

ف قلمداد شده و به  هاي حضوري موارد زیر ممنوع بوده و توسط مراقبین و ممتحنین به عنوان تخل در آزمون 
 :گرددهاي بعدي صورتجلسه می منظور رسیدگی 



 

 
استفاده از هرگونه لپ تاپ، گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، تبلت، ام.پی.تري پلیر، هندزفري و ...   -۲-۱

 در حین برگزاري آزمون (به همراه داشتن ماشین حساب بالمانع است.) 

هایی که  یادداشت و متن در حین برگزاري آزمون (به جز در آزمون استفاده از هرگونه کتاب و جزوه و   -۲-۲
 طبق اعالم مدرس مربوطه بصورت کتاب و جزوه باز باشد.) 

 ایجاد اختالل در نظم و انظباط و آرامش جلسه آزمون  -۲-۳

 کنندگان  فراهم کردن شرایط انجام هرگونه تخلف یا تقلب براي سایر شرکت  -۲-۴

 کنندگان در آزمون مون و غیره با سایر شرکت مبادله هرگونه وسایل یا اوراق آز -۲-۵

 کنندگانبرقراري هرگونه ارتباط از طریق مکالمه و مذاکره و تبادل نظر و اشاره با سایر شرکت  -۲-۶

 برقراري هرگونه ارتباط تلفنی در حین برگزاري آزمون  -۲-۷

 هرگونه جابجایی و تغییر محل نشستن در جلسه آزمون بدون هماهنگی با مراقبین آزمون  -۲-۸

 گونه ضبط فیلم و صوت و عکسبرداري از جلسه آزمون و حضار و اوراق پرسشنامه و پاسخنامه آزمون هر -۲-۹

 بجاي شخص دیگر آزمون دهنده اصلی و شرکت در آزمون  ي فرستادن شخص دیگر بجا   -۲-۱۰

 امضاء لیست حضور و غیاب آزمون بجاي دیگران   -۲-۱۱

 جلسه برگزاري آزمون استفاده از امضاء هاي متفاوت در مدت برگزاري دوره و    -۲-۱۲

 درج نام غیر واقعی یا نام سایرین بر روي پرسشنامه یا پاسخنامه آزمون   -۲-۱۳

 نویسعدم تحویل به موقع پرسشنامه و پاسخنامه و اوراق پیش   -۲-۱۴

 هاخارج نمودن پرسشنامه و پاسخنامه از جلسه آزمون و یا امحاء و پاره کردن آن   -۲-۱۵

 
حله تصحیح اوراق و یا در بازبینی فیلم دوربین مدار بسته احراز گردد،  چنانچه تخلف آزمون دهنده، در مر تبصره: 

 مستندات و دالیل مربوطه جهت اتخاذ تصمیم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 
 :  رسیدگی به تخلفات -3

تشخیص  بررسی و با  کننده، الذکر از سوي شرکت عدم رعایت موارد مندرج در بندهاي فوق در صورت  -۳-۱
اعم از حذف آزمون، حذف دوره و یا ارجاع به   گیريرسیدگی و تصمیم کمیته آموزش و ترویج سازمان 

 ي انتظامی در نظر گرفته خواهد شد.  شورا

موضوع به   کننده نسبت به تصمیم کمیته آموزش و ترویج،صورت درخواست یا اعتراض شرکت در 
 خواهد شد.داده ارجاع   سازمان شوراي انتظامی 

 


