تایید صدور گواهی توسط
کارشناس سازمان و رئیس سازمان
اجازه صدور گواهی توسط
کارشناس سازمان و مدیر اداره راه

چاپ گواهی توسط مجری آموزشی

ارسال گواهی توسط مجری
آموزشی به سازمان جهت مهر
برجسته و مهر کمیته اموزش
ارسال گواهی توسط سازمان به
اداره راه جهت مهر برجسته
عودت گواهی ها توسط اداره راه
و شهرسازی به سازمان
عودت گواهی به مجری آموزشی
توسط سازمان

تشکیل کالسها بصورت مجازی
**یا حضوری***

درصورت تشکیل
کالس بصورت
مجازی وارد شدن
از طریق لینک
معرفی شده
مجری آموزشی
در قسمت جزییات
دوره()0

درصورت تشکیل
بصورت
کالس
حضوری آدرس و
برگزاری
محل
دوره در قسمت
جزییات دوره قابل
مشاهده می شود
()3

آزمون بصورت مجازی یا
حضوری
درصورت آزمون
مجازی وارد شدن
به لینک معرفی
شده توسط مجری
در قسمت جزییات
دوره

درصورتی که
آزمون بصورت
حضوری برگزار
گردد محل و
زمان ان در قسمت
جزییات برگزاری
دوره قابل مشاهده
می باشد

تایید آزمون توسط کارشناس سازمان
و راه وشهرسازی
وارد نمودن نمره توسط مدرس

تحویل گواهی به فراگیر

انتخاب دوره مدنظر مطابق
صالحیت و پایه توسط فراگیر
پس از بررسی جزییات دوره

اخذ تعهد الکترونیکی از
فراگیر جهت انجام روال
حضور در کالس و پرداخت
به موقع

مشاهده دوره
های ارتقا یا باز
اموزی در
زمان مهلت ثبت
نام درقسمت
ثبت نام در
دوره

-1

در صورتی که کالس به حد
نصاب برسد دوره تشکیل خواهد
شد()5()4

لینک سامانه امور
عضویت و مدیریت
دوره های ارتقا پایه
جهت ورود اعضای
سازمان استان

تایید ثبت نام
مهندسان مهمان
توسط سازمان

واریز  02درصد سهم سازمان
بصورت علی الحساب
پرداخت مابقی  02درصد سهم
مجری قبل از شروع دوره در
صورت به حد نصاب رسیدن

یوزر
پسورد
بصورت
پیش فرض
کد ملی

-0
-3
-4

-5

kurdnezam.ir

ثبت نام
فراگیران مهمان
سایر استانها در
دوره های
ارتقای پایه ()1

با توجه به اینکه گواهی پایان دوره به صورت الکترونکی صادر می گردد
درج اطالعات درخواستی به صورت صحیح الزم وضروری است
در صورتی که کالسها مجازی برگزار گردد لینک ورود به کالس و یوزر
پسورد وارد شدن به کالس در قسمت جزییات دوره قابل مشاهد می باشد .
درکالسهای حضوری آدرس و تلفن مجریان آموزشی در پروفایل شخصی
قسمت آخرین اطالعیه ها قابل مشاهده می باشد .
وارد شدن نام فراگیر در صورتی در لیست کالس امکانپذیر است که حداکثر
تا  04ساعت قبل از شروع کالس  02درصد را انجام داده باشد در غیر
اینصورت برای ایشان غیبت محسوب میشود
غیبت بیش از یک چهارم از مجموع کل کالس منجر به حذف فراگیر ازدوره
می گردد و امکان آزمون برای فراگیر غیر فعال می شود .

