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  بسمه تعالي
غال  کار  و ا ل صدور  ور اد عدن  ما ی  ند ی -ی     ص 

  )ويرايش دوم(
  

   كليات -1
 

   مقدمه-1-1
هاي مهندسي معدن براي اشخاص حقيقي داراي مدرك تحصيلي در مقطع  كار حرفه اولين دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به

ويرايش دوم چگونگي تشخيص صالحيت و صدور .  تهيه شد و اين دستورالعمل ويرايش دوم آن است1383كارشناسي و باالتر، در سال 
  . كند پروانه اشتغال براي دارندگان مدرك كارداني را نيز مشخص مي

ر زمان كه هاي اين دستورالعمل، ه ها و متمم ها، الحاقيه اصالحيه. شود بار انجام مي  سال يك3بازنگري دستورالعمل درصورت لزوم هر
  .رسد شود و به تأييد وزارت صنايع و معادن مي الزم باشد، به پيشنهاد سازمان تهيه مي

اند، تا تاريخ اعتبار پروانه بدون تغيير معتبر هستند و اصالح و  هاي اشتغالي كه تا قبل از تاريخ اجراي اين دستورالعمل صادر شده پروانه
در اين حالت چنانچه محاسبه مجدد امتيازها مستلزم كاهش . شود قاضاي تمديد پروانه انجام ميانطباق هريك با اين دستورالعمل هنگام ت
  . شود پايه باشد، در پايه قبلي تغييري داده نمي

 

   تعاريف-1-2
  .  مجلس شوراي اسالمي است27/2/1377منظور قانون مصوب : قانون معادن

اي، اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه  هاي صنفي، مهندسي، حرفه ا، تشكله عبارت است از تشكيالت، سازمان: نظام مهندسي معدن
  . ها و استانداردها در بخش معدن نامه قوانين و مقررات، آيين

  . مجلس شوراي اسالمي است25/11/1379منظور قانون نظام مهندسي معدن، مصوب : قانون
  . هيأت وزيران است29/3/1381صوب نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن م منظور آيين: نامه آيين

آرايي كانسنگ  جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه ها شامل كليه عمليات پي اين فعاليت: هاي معدني فعاليت
  . شود و فرآوري مواد معدني و متالورژي استخراجي مي

  . هاي معدني است  و كارداني مرتبط با فعاليتهاي مهندسي و كارشناسي منظور حرفه: هاي مهندسي معدن حرفه
  .هاي مهندسي معدن است منظور كار در حرفه: اي كار يا شغل حرفه

  .ها و مؤسسات تابع آن است منظور وزارت صنايع و معادن، ادارات، سازمان: وزارت
  .منظور وزير صنايع و معادن است: وزير

  .تان استمنظور سازمان صنايع و معادن اس: صنايع و معادن
  .منظور سازمان نظام مهندسي معدن است: سازمان

  .منظور سازمان نظام مهندسي معدن استان است: سازمان استان
  .هاي مهندسي معدن است كه در اين دستورالعمل ويژه اشخاص حقيقي است كار حرفه منظور پروانه اشتغال به: پروانه اشتغال

  .منظور پروانه اشتغال است: پروانه
برداري و مهندسي متالورژي با گرايش  شناسي، مهندسي نقشه هاي مهندسي معدن، زمين شامل كليه گرايش: اي اصليه رشته

  .استخراجي است
  .شود  مي  قانون تعيين7هاي مهندسي معدن است كه مطابق ماده  هاي مرتبط با حرفه منظور رشته: هاي مرتبط رشته
  .ستان استمنظور عضو سازمان نظام مهندسي معدن ا: عضو

  .منظور شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن است: شوراي مركزي
  .  شود منظور شوراي صدور پروانه اشتغال است كه طبق مفاد اين دستورالعمل تشكيل مي: شورا
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  .شود منظور كميته تشخيص صالحيت سازمان استان است كه طبق مفاد اين دستورالعمل تشكيل مي: كميته
  .  منظور مفاد همين دستورالعمل است:دستورالعمل

  . كار رفته در اين دستورالعمل مطابق مقررات جاري و متداول كشور است هاي به ساير عبارات و واژه
   

    ساختار بررسي-2
 

   شوراي صدور پروانه اشتغال-2-1
، مركب از مديركل دفتر "اشتغالشوراي صدور پروانه "به منظور نظارت بر صحت مراحل تشخيص صالحيت و نأييد صدور پروانه، 

اين .  شود هاي اصلي به انتخاب وي، تشكيل مي  نفر از كارشناسان مجرب كشور در رشته6عنوان رئيس شورا، و نظارت و ايمني معادن، به
از رشته متالورژي برداري و يك نفر  شناسي، يك نفر از رشته نقشه  نفر از رشته زمين2 نفر از رشته معدن، 2كارشناسان، ترجيحاً شامل 

  . مدت عضويت هريك از اعضا يك سال و قابل تمديد است.  هستند1استخراجي و داراي پروانه اشتغال با پايه حداقل 
  :وظايف و اختيارات كلي شورا شامل موارد زير است

  . نظارت بر مراحل تشخيص صالحيت -
 .ابررسي امتيازهاي تعيين شده و تعيين صحت،كاهش يا افزايش امتيازه -
 .  و اجازه صدور پروانهها ها و تعيين پايه  و زمينهها تأييد رسته -
 .ارجاع به كميته تشخيص صالحيت سازمان استان براي بررسي مجدد -
 .بررسي پيشنهادهاي اصالحي -
 . رسيدگي و اعالم نظر نهايي نسبت به شكايات -
  .بررسي و اعالم نظر نسبت به ساير موارد ارجاعي ازسوي وزارت -

  . شود ه داخلي شورا توسط شورا تعيين مينام آيين
 

   كميته تشخيص صالحيت سازمان استان-2-2
نامه، يكي از وظايف هيأت مديره سازمان استان، مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صالحيت و ظرفيت   آيين66 از ماده 5طبق بند 

به اين منظور در هر سازمان استان، كه وزارت صالح . انون استهاي حوزه شمول ق اشتغال به كار شاغالن در امور فني مربوط به فعاليت
ها،  مراحل رسيدگي به درخواست. شود   توسط هيأت مديره تشكيل مي" تشخيص صالحيت سازمان استانكميته"اي با عنوان  بداند، كميته

شرح وظايف كميته طبق مفاد . شود جام ميارزشيابي، تشخيص صالحيت و تعيين امتيازهاي متقاضيان صدور پروانه،  توسط اين كميته ان
  . اين دستورالعمل است
هاي اصلي  شناس و يك نفر از بين ساير رشته  نفر زمين2 نفر مهندس معدن، 2 نفر از اعضاي سازمان استان، شامل 5كميته مركب از 

 2ايد داراي پروانه اشتغال با پايه حداقل اعضاي كميته ب. رسد است، كه توسط رئيس سازمان استان انتخاب و به تأييد هيأت مديره مي
برداري يا متالورژي استخراجي نداشته يا اعضاي موجود مايل به  هاي نقشه چنانچه سازمان استان هيچ عضو واجد شرايط از رشته. باشند

 هر يك از اعضا در كميته مدت عضويت. شود شناسان انتخاب مي عضويت در كميته نباشند، نفر پنجم نيز از بين مهندسان معدن يا زمين
  .  يك سال و به پيشنهاد رئيس سازمان استان و تأييد هيأت مديره قابل تمديد است

كميته زير نظر رئيس سازمان انجام وظيفه ميكند و تعويض هريك از اعضاي كميته، به پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد هيأت مديره 
  .شود انجام مي

  .  نفر، در تركيب كميته بالمانع است2يره، تا حداكثرانتخاب هريك از اعضاي هيأت مد
 رئيس سازمان استان برساند اطالع هر عضو كه به هر علت مايل به ادامه كار در كميته نباشد، بايد مراتب را حداقل يك ماه قبل كتباً به

   .شود جاي وي تعيين مي طبق ترتيب فوق شخص ديگري بهصورت  و دراين
تواند از رئيس سازمان   جلسه متناوب در مدت شش ماه، غيبت كند، كميته مي6 جلسه متوالي يا 3ر موجه، در چنانچه عضوي بدون عذ

عهده كميته است و در صورتجلسه درج  تشخيص عذر موجه به. استان درخواست كند تا شخص ديگري را با همان شرايط جايگزين وي كند
  . شود مي
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كيل، يا پس از تعويض دو نفر از اعضاي آن، يا در هر زمان كه حداقل سه نفر از اعضاي كميته اعضاي كميته در اولين جلسه پس از تش
درخواست كنند، از بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر منشي انتخاب ميكنند و مراتب را طي صورتجلسه به رئيس 

  .كند ي وي انجام وظيفه ميجا در غيبت رئيس، نايب رئيس به. دهند سازمان استان اطالع مي
 نفر از اعضاي آن، تصويب و در 3كند و تصميمات كميته با موافقت حداقل   نفر رسميت پيدا مي3جلسات كميته با حضور حداقل 

  . شود صورتجلسه نوشته مي
مشروط (بار   حداقل يكهاي كميته، متناسب با تعداد متقاضيان صدور پروانه و تعداد جلسه.  ساعت است2مدت هر جلسه كميته حدود 

ها شامل تاريخ و زمان، براي هر فصل يا هر ماه، با توافق تمام  برنامه تشكيل جلسه. شود  بار در ماه تعيين مي6و حداكثر ) بر وجود تقاضا
  . شود اعضا تنظيم و به رئيس سازمان اطالع داده مي

جام وظايف مربوط، با درخواست كميته و بدون داشتن حق رأي در حضور هريك از كاركنان دبيرخانه سازمان استان، جهت تسريع در ان
  . جلسات كميته بالمانع است

تواند از متقاضي يا هر فرد ديگري دعوت كند  درصورت لزوم و با هماهنگي قبلي با رئيس سازمان استان، كميته تشخيص صالحيت مي
  .  اي توضيحات در جلسه كميته حضور يابد تا جهت ارائه پاره

عهده رئيس  تأييد كاركرد اعضا به. شود ازاي شركت در هر جلسه، طبق مقررات سازمان، حق جلسه پرداخت مي  اعضاي كميته بهبه
  . كميته است
جاي او يكي اعضاي   در جلسات مربوط به بررسي صالحيت اعضاي كميته، عضو ذينفع نبايد در جلسه حضور داشته باشد و به-1تبصره 

  .كند اب هيأت مديره، شركت ميهيأت مديره به انتخ
اين منظور  هاي مجاور آن استان را به استان  چنانچه در استاني كميته تشكيل نشود، شوراي مركزي، كميته يكي از سازمان-2تبصره 

  .   كند و به وزارت معرفي مي تعيين 
  

   شرايط صدور پروانه-3
 

   كارشناسي و باالتر از آن-3-1
  

  اي  حرفه حداقل سابقه كار-3-1-1
هاي  نامه، براي صدور پروانه اشتغال عالوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي و درصورت لزوم گواهي قبولي در آزمون  آيين5طبق ماده 

شرح زير ضروري  هاي تخصصي و فني مربوط، بعد از اخذ مدرك به اي در رشته مربوط، گواهي اشتغال به كارآموزي و يا سابقه كار حرفه
  :است

  .كار مرتبط رندگان مدرك علمي دكتري با حداقل يك سال سابقه دا-الف
  .  كار مرتبط  سال سابقه2 دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل -ب
  .كار مرتبط  سال سابقه3 دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل -پ

 سال 4 جهت ارتقا از پايه سه به دو داشتن حداقل .شود  پايه سه، دو، يك و ارشد صادر مي4نامه، پروانه اشتغال در   آيين11طبق ماده 
اي در پايه قبلي و درصورت لزوم   سال سابق كار حرفه6 سال و از پايه يك به ارشد داشتن حداقل 5و از پايه دو به يك داشتن حداقل 

  .موفقيت در آزمون مربوط ضروري است
هاي موضوع قانون است، ولي سابقه كار  ها و گرايش ي از رشته فردي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر در يك–تبصره 

  عنوان عضو كارورز در سازمان استان پذيرفته هاي معدني به حداقل الزم براي دريافت پروانه اشتغال نرسيده است، به اي وي در فعاليت حرفه
  . شود مي

  

   تعيين رسته فعاليت-3-1-2
ها  نامه اين رسته  آيين4طبق ماده . ته تقاضاي تعيين صالحيت و صدور پروانه اشتغال كند رس2تواند حداكثر در  هر عضو سازمان مي

  : عبارتند از 
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  جويي و اكتشاف،   پي-الف
   استخراج معدن، -ب
  آرايي و فرآوري،   كانه-پ
  .  متالورژي استخراجي-ت

ند يا در آينده صالحيت جديد كسب كنند، فقط يك براي متقاضياني كه در بيش از يك رسته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال هست
كه ) بترتيب اولويت(و در هر رسته حداكثر دو زمينه تخصصي ) بترتيب اولويت(شود و در آن رسته اول و رسته دوم  پروانه اشتغال صادر مي

  . شود براي آنها تعيين صالحيت شده است، درج مي
 يك رسته صادر ميشود و لذا تا زماني كه وزارت اعالم نكند، تقاضاي تعيين صالحيت طبق تصميم وزارت، فعالً پروانه اشتغال فقط در

  . شود براي رسته دوم پذيرفته نمي
  

   تعيين زمينه تخصصي-3 -3-1
چنانچه به لحاظ تغيير دستورالعمل، تغيير يا . شود هاي تخصصي براي تعيين صالحيت، در هر بار بازنگري دستورالعمل تعيين مي زمينه

شود و تا زمان اعتبار پروانه، همان  يابد، هنگام تقاضاي تمديد اعتبار يا تعويض آن انجام مي صالح زمينه تخصصي در پروانه اشتغال ضرورت ا
  . زمينه تخصصي مندرج در پروانه معتبر است

پروانه اشتغال، عنوان اختصاصي زمينه در . شود وپژوهش صادر مي برداري و آموزش  زمينه طراحي، نظارت، اجرا، نقشه5پروانه اشتغال در 
  .  شود دنبال عنوان زمينه عمومي و به شرح زير درج مي به

  هاي طراحي  زمينه-3-1-3-1
ها، محاسبات، تعيين مشخصات و ساير عمليات مرتبط با طراحي، به شرح زير  هاي طراحي، تهيه نقشه هاي طراحي، شامل فعاليت زمينه

  : است
  جويي و اكتشاف در رسته پي: ار طراحي اكتشاف كانس-
  در رسته استخراج معدن:  طراحي معدن-
  آرايي و فرآوري در رسته كانه: آرايي  طراحي كانه-
  آرايي و فرآوري  در رسته كانه): با تعيين نوع( طراحي فرآوري -
  در رسته متالورژي استخراجي:  طراحي ذوب و تصفيه فلزات-
  هاي نظارتي  زمينه-3-1-3-2

  :هاي نظارت، كنترل و بازرسي و ساير عمليات مرتبط با امور نظارتي، به شرح زير است هاي نظارتي، شامل فعاليت زمينه
  جويي و اكتشاف در رسته پي:  نظارت اكتشافي-
  در رسته استخراج معدن:  نظارت معدني-
  ستخراجيآرايي و فرآوري و رسته متالورژي ا در رسته كانه): با تعيين نوع( نظارت صنعتي -
  هاي اجرايي  زمينه-3-1-3-3

  : برداري، ساخت، توليد، نصب و نگهداري و ساير عمليات اجرايي، به شرح زير است هاي اجرايي، بهره هاي اجرايي، شامل فعاليت زمينه
  جويي و اكتشاف در رسته پي:  اجرايي اكتشاف-
  در رسته استخراج معدن:  اجرايي معدن-
  آرايي و فرآوري ر رسته كانهد: آرايي   اجرايي كانه-
  آرايي و فرآوري  در رسته كانه): با تعيين نوع( اجرايي فرآوري -
  در رسته متالورژي استخراجي:  اجرايي ذوب و تصفيه فلزات-
  برداري  نقشه  زمينه-3-1-3-4

برداري و توأماً در دو  در يك زمينه نقشهپروانه اشتغال فقط . شود برداري اعم از طراحي، نظارت و اجرا مي هاي نقشه شامل كليه فعاليت
هاي ويژه  پس از تدوين دستورالعمل. شود برداري صادر مي التحصيالن نقشه اكتشاف و استخراج معدن و فعالً فقط براي فارغ و جويي رسته پي

20 از4صفحه 



  

دستورالعمل صدور پروانه اشتغال 
  شخص حقيقي

              

  سازمان نظام مهندسي معدن
  

    ها ها و دستورالعمل نامه نظام
 

 5 -بخش پنجم
 

برداري براي  نه نقشه پروانه اشتغال در زميو صدور دستور اجراي آن توسط وزارت، اخذ 4-4موزش و آزمون جبراني طبق بند آ
   . ها نيز ميسر خواهد شد التحصيالن ساير رشته فارغ
  هاي آموزشي و پژوهشي   زمينه-1-3-5-٣

گرايش تخصصي نيز بايد جزو زمينه نوشته . هاي اصلي است ها و رشته هاي آموزشي و پژوهشي تخصصي در همه رسته شامل فعاليت
  ) ژئوفيزيك-آموزش و پژوهش: مثال. (شود
. گيرند و نوع آزمايشگاه بايد جزو زمينه نوشته شود هاي معدني نيز در اين زمينه قرار مي ي مرتبط با فعاليتها  در امور آزمايشگاه عاليتف

  )آرايي  آزمايشگاه كانه-آموزش و پژوهش: مثال(
  

   تعيين پايه-3-1-4
كار، خدمات برجسته و آزمون، طبق مفاد اين  تقاضا، سابقهبراي هر يك از عوامل مدرك تحصيلي، ارتباط رشته تحصيلي به رسته مورد 

نامه، حداقل مجموع امتيازها براي    آيين11طبق مفاد ماده . كند شود و جمع امتيازها رتبه هر فرد را تعيين مي دستورالعمل امتياز داده مي
  . است1-3احراز هر پايه در مشاغل كارشناسي به شرح جدول شماره 

  
 )براي كارشناسي و باالتر(بندي دارندگان پروانه اشتغال  حداقل امتياز الزم براي رتبه-1-3جدول شماره 

  3پايه   2پايه   1پايه   ارشد  
  35  55  70  85  بدون آزمون

  45  65  85  100  با آزمون
  
 

   كارداني-3-2
  

  اي  حداقل سابقه كار حرفه-3-2-1
داني فني، درصورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي مربوط در يكي از نامه، براي دارندگان مدرك تحصيلي كار  آيين26طبق ماده 

  : شود  پايه سه، دو و يك به شرح زير صادر مي3هاي موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در  رشته
تجربه مفيد  سال سابقه كار و 5هاي موضوع قانون با داشتن حداقل  براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني در يكي از رشته -

  .شود در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه سه صادر مي
 .  سابقه كار مفيد در پايه قبل و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است5جهت ارتقا از هر پايه به پايه ديگر، داشتن حداقل  -

اي وي  هاي قابل قبول است، ولي سابقه كار حرفه رايشها و گ  فردي كه داراي مدرك تحصيلي كارداني فني در يكي از رشته– تبصره 
  . شود  مي عنوان عضو كارورز در سازمان استان پذيرفته هاي معدني به حداقل الزم براي دريافت پروانه اشتغال نرسيده است، به در فعاليت

 

  هاي تخصصي  گروه-3-2-2
هاي  ها و آموزشگاه التحصيالن كارداني فني دانشگاه وري شده، كليه فارغنامه امور كارداني گردآ م براساس اطالعاتي كه براي تدوين نظا

  :شوند بندي مي  گروه تحصيلي زير دسته6هاي موضوع قانون تاكنون، از نظر گرايش تحصيلي به  مختلف كشور در رشته
  .شناسي برداري معدني، زمين اكتشاف معدن، حفاري، نمونه: شناسي زمين و  اكتشاف معدني-الف
استخراج معدن، استخراج، استخراج معادن زغالسنگ، مهندسي معدن، تكنولوژي معدن، آتشباري در معادن، : استخراج معدن -ب

  .هاي ساختماني، ايمني در معادن روباز هاي استخراج معادن روباز، استخراج مكانيزه سنگ كوهبري و چالزني، روش
  .هاي فرآوري ها، گرايش شكن گآرايي، اپراتوري سن كانه: آرايي و فرآوري كانه -پ
  .هاي متالورژي استخراجي گرايش: متالورژي استخراجي -ت
آالت، اپراتوري و سرويس ديزل ژنراتور، اصول جوشكاري برق، تعمير  آالت معدني، سرويس و نگهداري ماشين ماشين: خدمات فني -ث

آالت،  ها، سرويس و نگهداري بولدوزر، مباني برق، برق ماشين پيابي پم اساسي موتور ديزل، تعمير اساسي موتورهاي سبك، تعمير وعيب
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هاي اوليه،  نشاني، ايمني وبهداشت و كمك برق صنعتي، اپراتوري و سرويس كمپرسورها، خدمات فني در معادن، نجات و امداد و آتش
  .كاردان فني معدن، امور آزمايشگاهي

  . برداري هاي نقشه گرايش: برداري نقشه -ج
  

   تعيين زمينه تخصصي-3-2-3
برحسب رشته و . شود شود و پروانه اشتغال كارداني فقط در يك زمينه تخصصي صادر مي هاي فني رسته تعيين نمي  براي كاردان

ها  لذا در حال حاضر اين زمينه. شود عنوان زمينه تخصصي تعيين و در پروانه اشتغال درج مي  گروه تحصيلي به6گرايش تحصيلي، يكي از 
  :شرح زير هستندبه 

  شناسي   كارداني اكتشاف معدني و زمين-
   كارداني استخراج معدن-
  آرايي و فرآوري  كارداني كانه-
   كارداني متالورژي-
   كارداني خدمات فني -
  برداري  كارداني نقشه-

  

   تعيين پايه-3-2-4
شود و جمع  مفاد اين دستورالعمل امتياز داده ميكار، آزمون و خدمات برجسته، طبق  براي هر يك از عوامل مدرك تحصيلي، سابقه

  :شود حداقل مجموع امتيازها براي احراز هر پايه در مشاغل كارداني به شرح زير تعيين مي. كند امتيازها رتبه هر فرد را تعيين مي
   امتياز70:  براي پايه يك -
   امتياز 55:  براي پايه دو -
   امتياز 30:  براي پايه سه -

  

  ن امتيازها تعيي-4
 

   امتياز مدرك تحصيلي-4-1
  . گيرد براي تعيين امتياز مربوط به مدرك تحصيلي، همواره آخرين درجه تحصيلي متقاضي مورد نظر قرار مي

  :شود امتيازهاي مدارك تحصيلي كارشناسي و باالتر به ترتيب زير تعيين مي* 
  . امتياز25:  دكتري-
  . امتياز22:  كارشناسي ارشد-
  . امتياز20: ناسي كارش-

يا يكي از ) وزارت معادن و فلزات سابق(هايي كه به سفارش يا با تأييد وزارت صنايع و معادن  مدارك معادل و همچنين مدارك دوره* 
هاي وابسته به آن برگزار شده و داراي ارزش داخلي است، چنانچه تعداد واحدهاي گذرانده شده، كمتر از واحدهاي دوره رسمي  مؤسسه

  . شود باشد، با همان امتياز پذيرفته مين
  : تر از كارشناسي به شرح زير انجام ميشود تعيين امتيازهاي مدرك تحصيلي پايين* 

  . امتياز17هاي كارداني ناپيوسته قابل قبول وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛   مدرك دوره-
  .ياز امت16 واحد گذرانده شده؛ 70 مدرك معادل كارداني با بيش از -
  .  امتياز15 واحد گذرانده شده؛ 70 تا 50 مدرك معادل كارداني با -
  .  امتياز16 آموزشگاه معدني نخلك؛ هاي كارداني  مدرك دوره-

  .تواند از شورا استفسار كند گيري دشوار باشد، كميته مي هايي كه تصميم براي ساير مدارك و در حالت* 
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   با رسته فعاليت امتياز ارتباط رشته تحصيلي-4-2
  . شود   تعيين مي1-4براي مدارك تحصيلي كارشناسي و باالتر امتياز ارتباط رشته تحصيلي با رسته مورد تقاضا طبق جدول شماره * 

ها و  شود و براي رشته بيني نشده، طبق نظر شوراي صدور پروانه عمل مي هايي كه در اين جدول پيش ها و گرايش براي رشته
  . شود وجود خواهند آمد طبق متمم دستورالعمل رفتار مي ه در آينده بههايي ك گرايش
  . شود، اين امتياز وجود ندارد براي پروانه اشتغال كارداني، چون رسته تعيين نمي* 

  

  )كارشناسي و باالتر( امتياز ميزان ارتباط رشته و گرايش تحصيلي با رسته فعاليت -1-4جدول شماره 

رديف
  

  رسته فعاليت                                                      
  گرايش تحصيلي

و  جويي  پي
  اكتشاف

استخراج 
  معدن

آرايي و  كانه
  فرآوري

متالورژي 
  استخراجي

  رشته معدن
  -  7  16  25  اكتشاف معدن  1
  4  16  25  16  استخراج معدن، طراحي معدن، انفجار   2
  متيازهاي مدرك ليسانس متقاضي در هر ستونمشابه ا  اقتصاد معدن، كامپيوتر در معدن  3
  مشابه امتيازهاي مدرك ليسانس متقاضي در هر ستون  هاي اصلي با ليسانس رشته  4
  -  -  16  10  هاي غيراصلي با ليسانس رشته  مكانيك سنگ  5
  10  25  25  16  با ليسانس استخراج معدن   6
  10  25  16  25  با ليسانس اكتشاف معدن  7
8  

آرايي و  كانه
  فرآوري

  -  25  -  -  ها با ليسانس ساير رشته
  -  4  13  16  )3طبق تبصره (استخراج نفت   9

  شناسي رشته زمين

10  
 نفت،  شناسي شناسي، زمين شناسي، رسوب شناسي، چينه و فسيل زمين

شناسي دريايي، فتوژئولوژي،  شناسي و زمين ، اقيانوس)جواهرشناسي(جمولوژي 
  ژئولوژياي، هيدرو اكتشافات ماهواره

23  13  4  -  

،  تكتونيك، ژئواستاتيستيك، )شناسي سنگ(شناسي اقتصادي، پترولوژي  زمين  11
  -  4  13  25  شناسي مهندسي زمين

  -  4  13  25  هاي اصلي با ليسانس رشته  12
  -  -  13  13  هاي غيراصلي با ليسانس رشته  ژئوتكنيك  13
  -  4  13  25  هاي اصلي با ليسانس رشته  14
15  

ژئوفيزيك، 
  -  -  7  16  هاي غيراصلي با ليسانس رشته  ژئوشيمي

  -  13  7  23  شناسي  ، معدن)شناسي كاني(كريستالوگرافي، مينرالوژي  16
  -  -  7  18  شناسي دبيري زمين  17
  -  13  7  23  شناسي  ، معدن)شناسي كاني(كريستالوگرافي، مينرالوژي  18

  رشته متالورژي
  20  25  4  -  سراميك  19

، متالورژي استخراجي، توليد آهن و فوالد، توليد فلزات )عمومي(متالورژي   20
  25  15  4  -  غيرآهني، استخراج فلزات

  برداري نقشه
  -  -  25  25  ها همه گرايش  21
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  .شود  چنانچه امتياز مربوط به مدرك كارشناسي با امتياز مدارك باالتر متفاوت باشد، امتياز بزرگتر منظور مي-1تبصره 
شناسي اقتصادي در جدول فوق تعيين  ، مشابه زمين1357هاي ايران تا قبل از سال  شناسي دانشگاه ليسانس زمين ازهاي مدرك فوق امتي-2تبصره 

  .شود مي
طبق ،  هاي متفاوتي داشت ها و دوره  هاي مختلف، گرايش التحصيالن رشته مهندسي معدن دانشكده فني دانشگاه تهران، كه در سال  براي فارغ-3تبصره 

  :شود ترتيب زير عمل مي  آن دانشكده به10/5/84 مورخ 82/م/271نامه شماره 
  1347 تا 1336از : شعبه استخراج نفت -
 .آرايي و فرآوري هاي اكتشاف، استخراج معدن يا كانه  قابل انطباق با هريك از گرايش- 1340 تا 1317از : شعبه يا رشته معدن -
 .آرايي و فرآوري يا متالورژي استخراجي هاي استخراج معدن، كانه  قابل انطباق با هريك از گرايش- 1345 تا 1340از : شعبه معدن و ذوب فلزات -
 . قابل انطباق با گرايش اكتشاف- 1347 تا 1340از : شناسي رشته زمين -
 .رآوريآرايي و ف هاي استخراج معدن يا كانه  قابل انطباق با هريك از گرايش– 1365 تا 1345از : رشته استخراج معدن -

  . گرايش مختلف اكتشاف و استخراج معدن است2 داراي - به بعد 1365از سال : رشته مهندسي معدن
منوط ) 18رديف (التحصيالن سراميك  و فارغ) 14رديف (هاي غير اصلي   پذيرش عضويت با مدرك كارشناسي ارشد ژئوفيزيك با ليسانس رشته-4تبصره 

  .ست قانون ا7 از ماده 3به اجراي تبصره 
صورت الحاقيه به اين دستورالعمل اضافه   قانون تعيين و به7 از ماده 3هاي مهندسي مواد پس از اجراي تبصره   امتيازهاي مربوط به گرايش-5تبصره 

  .شود مي

 

  كار  امتياز سابقه-4-3
 امتياز قابل تعيين 40مجموع حداكثر تا  امتياز و در 2كار در مشاغل كارشناسي و باالتر يا كارداني، بين صفر تا  براي هر سال سابقه

هاي اشتغال ارائه شده توسط متقاضي و مشخصات و نوع اشتغال براي هر سال از سابقه كار، اين امتياز تعيين و  براساس گواهي. است
  . كار متقاضي را تشكيل ميدهد مجموع آنها امتياز سابقه

  .شرايط و چگونگي تعيين امتياز هر سال به شرح زير است
  

   كارشناسي و باالتر-4-3-1
 2-4اي متقاضي، طبق جدول شماره  كار حرفه   براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر، امتياز مربوط به هرسال سابقه-الف

  .شود تعيين مي
كار   مربوط به زمينه سابقهابتدا امتيازبوده، غير از رسته مورد تقاضا هايي كه اشتغال متقاضي در رسته ديگري   در هر يك از سال-ب

  . شود  ضرب مي3-4 مطابق جدول شمارهدر ضريبي  واقعي تعيين و سپس
هايي كه زمينه تخصصي اشتغال متقاضي با زمينه تخصصي مورد تقاضا متفاوت بوده، ابتدا امتياز مربوط به زمينه   در هر يك از سال-پ
  . عهده كميته است كار به تشخيص زمينه تخصصي سابقه. شود  ضرب مي4-4ماره كار واقعي تعيين و سپس در ضريبي مطابق جدول ش سابقه

-4هاي غير معدني طبق بند   و در فعاليت2-4هاي معدني طبق جدول شماره  برداري در فعاليت كار مهندسان نقشه  امتياز سابقه-تبصره
 2-4  امتياز آن از جدول ،اند برداري داشته تغالي غير از نقشههاي معدني، اش هايي كه در فعاليت در هر يك از سال. شود ف محاسبه مي-3-3

   .شود  ضرب مي25/0 و براي ساير مشاغل مرتبط در ضريب 5/0در ضريب تعيين و 
  

  هاي مختلف نسبت به رسته مورد تقاضا كار در رسته  ضريب تصحيح امتياز سابقه- 3-4جدول شماره 
              رسته مورد تقاضا

  لرسته اشتغا
جويي و  پي

  اكتشاف
استخراج  

  معدن
آرايي و  كانه

  فرآوري
متالورژي 
  استخراجي

  0  25/0  5/0  1  جويي و اكتشاف پي
  25/0  5/0  1  5/0  استخراج معدن

  5/0  1  5/0  25/0  آرايي و فرآوري كانه
  1  5/0  25/0  0  متالورژي استخراجي
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  )كارشناسي و باالتر(اي  فهكار حر  امتياز مربوط به هر سال سابقه- 2-4جدول شماره 
   هر سالامتياز  اشتغال درجه فعاليت يا نوع   كار مشاغل سابقه  رديف

1  1  2  
2  2  75/1  
3  3  5/1  
4  

مشاغل با زمينه تخصصي طراحي، 
  نظارت و اجرا

4  25/1  
  2  استاد  5
  75/1  دانشيار  6
  5/1  استاديار  7
  25/1  مربي  8
9  

  مشاغل آموزشي و پژوهشي

  1  وكارداني آموزشگاه تخصصي سمدر
  2  تخصصي  10
  1  عمومي  مشاغل آزمايشگاهي مرتبط  11
  2  تخصصي مستقيم  12
  1  غيرمستقيم تخصصي  مشاغل ستادي  13
  1  -  ساير مشاغل مرتبط  14

  
  

  هاي مختلف نسبت به زمينه مورد تقاضا  كار در زمينه  ضريب تصحيح امتياز سابقه- 4-4جدول شماره 
  زمينه مورد تقاضا                               

  زمينه اشتغال
هاي  زمينه

  طراحي
هاي  زمينه

  نظارتي
هاي  زمينه

  اجرايي
هاي آموزشي  زمينه

  پژوهشي و   
  5/0  75/0  1  1  مشاغل طراحي
  5/0  75/0  1  5/0  مشاغل نظارتي
  25/0  1  1  75/0  مشاغل اجرايي
  5/0  75/0  1  5/0  مشاغل ستادي
  1  5/0  5/0  5/0  ي، پژوهشي و آزمايشگاهيمشاغل آموزش

  25/0  25/0  25/0  25/0  ساير مشاغل مرتبط
      
   كارداني-4-3-2

 تعيين 5 -4اي متقاضي، طبق جدول شماره  كار حرفه  براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني، امتياز مربوط به هرسال سابقه-الف
  .شود مي

اي  هايي كه سابقه كار در زمينه شود، در هريك از سال فقط در يك زمينه صادر مي چون پروانه اشتغال براي مشاغل كارداني -ب
 و براي مشاغل 8/0گروه در ضريب   ، براي مشاغل هم5 -4غيرمنطبق با گرايش تحصيلي بوده، امتياز تعيين شده از جدول شماره 

كار  تشخيص زمينه تخصصي سابقه. رالعمل است دستو2-2-3هاي تحصيلي طبق بند  گروه. شود  ضرب مي6/0گروه در ضريب  غيرهم
  . عهده كميته است به
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  )كارداني(اي  كار حرفه  امتياز مربوط به هر سال سابقه- 5-4جدول شماره 
  امتياز هرسال  درجه فعاليت يا نوع اشتغال  كار مشاغل سابقه  رديف

1  1  2  
2  2  75/1  
3  3  5/1  
4  

  مشاغل اجرايي و نظارتي 

4  25/1  
  5/1  منطبق با مدرك تحصيلي  5
6  

مشاغل آموزشي و پژوهشي 
  1  غير منطبق با مدرك ولي در همان گروه تحصيلي  و آزمايشگاهي

  5/1  تخصصي مستقيم   7
  1  غيرمستقيم تخصصي  مشاغل دفتري و ستادي   8
  1  -  ساير مشاغل مرتبط   9

  
  
   موارد عمومي-4-3-3

  . ياز استاي داراي امت كار حرفه  فقط سابقه-الف
 سالگي امتيازي تعلق 65و يا پس از سن ) اي اي و غيرحرفه مجموع حرفه(كار كلي   سال سابقه35 به سنوات اشتغال پس از -ب
  .گيرد نمي

داده و امتياز شغل تمام وقت وي منظور شده  اي ديگري نيز انجام مي اي، كارهاي حرفه وقت حرفه زمان با شغل تمام  اگر متقاضي هم-پ
  .شود ، براي ساير كارها هيچ امتيازي منظور نميباشد
كار مربوط به  زمان اشتغال داشته، امتياز سابقه وقت و هم وقت نداشته اما  در دو يا چند شغل بطور پاره   چنانچه متقاضي شغل تمام-ت

تغال تمام وقت، منظور و با هم جمع صورت كسري از امتياز آن شغل در اش هر شغل، به نسبت ميانگين مدت اشتغال ماهانه در هر يك، به
  .  تجاوز نكند1شود، مشروط بر آنكه جمع امتياز هر سال از  مي

شود، مشروط برآنكه  داده، مشابه بند ت عمل مي اي نيز انجام مي اي، كارهاي حرفه وقت غيرحرفه زمان با شغل تمام  اگر متقاضي هم-ث
  . تجاوز نكند5/0امتياز هر سال از 

اي پس از بازنشستگي از اشتغال رسمي نيز، چنانچه در چهارچوب ظرفيت اشتغال باشد و مشروط بر رعايت   كار حرفه به سوابق-ج
  . گيرد بندهاي ب، پ، ت و ث، امتياز تعلق مي

ليت ادامه كار متقاضي، با مدرك كارداني بوده و پس از ادامه تحصيل، با مدرك كارشناسي يا باالتر به فعا  چنانچه قسمتي از سابقه-چ
هاي اشتغال با مدرك كارداني محاسبه و  ابتدا امتياز سابقه كار وي براي مدت. شود داده است، امتيازهاي هر دوره بطور جداگانه محاسبه مي

هاي تخصصي اجرايي، نظارتي، طراحي و  اين ضريب براي زمينه. شود در ضريبي برحسب زمينه تخصصي مورد تقاضا، ضرب مي
كار در مدت اشتغال با مدرك كارشناسي و باالتر نيز طبق  سپس امتياز سابقه.  و صفر است25/0 ، 5/0 ، 75/0ه ترتيب وپژوهش ب آموزش

مجموع امتيازهاي مدت اشتغال با مدرك كارداني پس از اعمال ضريب و كارشناسي يا باالتر، امتياز كل . شود دستورالعمل محاسبه مي
  . گيرد يين ساير امتيازها براساس آخرين مدرك تحصيلي وي و برمبناي مقررات مربوط انجام ميتع. دهد كار او را تشكيل مي سابقه
آرايي، فرآوري و ذوب فلزات،  هاي كانه هاي اكتشافي، معادن، كارخانه  ، درجه فعاليت براي طرح5-4 و 2-4هاي شماره   در جدول-ح

نامه، به پيشنهاد سازمان و   آيين12 ماده 1ها طبق تبصره   اين دستورالعمل.شود بندي تعيين مي  درجه  هاي براساس آخرين دستورالعمل
براي تعيين درجه فعاليت، كميته تشخيص صالحيت براساس مدارك گواهي اشتغال متقاضي اقدام . شود تأييد وزارت تدوين و بازنگري مي

 متقاضي مطالبه يا از مراجع ذيربط استعالم يا از شوراي صدور كند و در هر موردي كه به اطالعات و مدارك اضافي نياز داشته باشد، از مي
  . كند پروانه استفسار مي

  . برداري، درجه فعاليت همان درجه معدن است شناسي در معادن درحال بهره  براي مشاغل اكتشافي و زمين-خ
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 1هاي مختلف شامل درجه  د فعاليت با درجهزمان در چن اي بوده كه در يك زمينه تخصصي، بطور هم گونه  چنانچه شغل متقاضي به-د
 1تر از درجه  هاي پايين زمان در چند فعاليت با درجه شود و چنانچه بطور هم  منظور مي2اشتغال داشته، براي آن شغل فعاليت درجه 

 منظور 3 درجه چنانچه تشخيص درجه فعاليت براي شغل دشوار باشد. شود منظور مي3اشته براي آن شغل، فعاليت درجه اشتغال د
  .شود مي

زمان در دو يا چند زمينه تخصصي فعاليت داشته يكي از آنها كه فعاليت غالب وي  اي بوده كه بطور هم گونه  چنانچه شغل متقاضي به-ذ
شوار شود و چنانچه شرايط تقريباً يكساني از نظر صرف زمان فعاليت داشته يا تشخيص نسبت آن د داده درنظر گرفته مي را تشكيل مي

  .شود هاي تخصصي مختلف منظور مي باشد، ميانگين امتياز مربوط به زمينه
مگر درحالتي كه از سوي نظام وظيفه، مأمور به خدمت . زمان با دوره خدمت نظام وظيفه، قابل قبول نيست كار هم  گواهي اشتغال به-ر

  )زامي استارائه اصل مدرك امريه نظام وظيفه ال. (هاي معدني شده باشد در فعاليت
 سال، 2) از كارداني به كارشناسي(هاي كارشناسي ناپيوسته  زمان با دوره تحصيلي باشد، براي دوره كار، هم  چنانچه گواهي اشتغال به-ز

  . شود  سال از سابقه كار كسر مي5/1 سال و دكتري 1كارشناسي ارشد ناپيوسته 
 كه موضوع فعاليت آنها در ييها ي كارداني و پژوهشكدهها آموزشگاه، ها شكدهها، دان كار آموزشي و پژوهشي فقط در دانشگاه  سابقه-ژ

  .هاي معدني، قابل محاسبه است هاي موضوع قانون است و براي پژوهش تخصصي يا تدريس دروس تخصصي مرتبط با فعاليت يكي از رسته
هاي تحقيقاتي كه برحسب  داده و فعاليت عنوان شغلي شخص را تشكيل مي كار پژوهشي هنگامي مورد قبول است كه   سابقه-س

امتياز ) مانند تحقيق در هنگام تحصيالت تكميلي يا تحقيقات اعضاي هيأت علمي دانشگاه و نظاير آن(اقتضاي شغلي انجام شده باشد 
  .جداگانه اي ندارد

آزمايشگاهي كه . قانون، قابل قبول استهاي اصلي موضوع  هاي مرتبط با رشته  سابقه كار در امور آزمايشگاهي، فقط در آزمايشگاه-ش
  .     شود فقط در يك زمينه تخصصي فعاليت داشته باشد تخصصي و چنانچه در چند زمينه فعاليت داشته باشد عمومي منظور مي

تبط با  باشند، مشاغل مربوط به امور دفتري و ستادي مر هاي موضوع قانون فعاليت داشته هايي كه در يكي از رسته  در مؤسسه-ص
 و چنانچه جنبه عمومي داشته "تخصصي مستقيم"هاي تخصصي باشد،  هاي معدني، چنانچه صرفاً جنبه فني داشته و در زمينه فعاليت
چنانچه تشخيص نسبت فعاليت در امور فني و عمومي دشوار باشد ميانگين امتياز بين آن دو . شود  تلقي مي"تخصصي غيرمسقيم"باشد، 

  . شود منظور مي
هاي معدني باشد،  اي كه موضوع فعاليت آن منحصراً يكي از فعاليت شغل مديرعامل يا رئيس شركت يا مؤسسه، در مؤسسه -ض

 "تخصصي غيرمسقيم"هاي موضوع قانون باشد،  اي كه داراي چندين فعاليت متفاوت مرتبط با رسته  و در مؤسسه"تخصصي مستقيم"
هاي معدني در آن مؤسسه داشته باشد، كه  اي مرتبط با فعاليت رد، مگر آنكه شغل حرفهعضو هيأت مديره امتيازي ندا. شود محسوب مي

  . گيرد وي تعلق مي صورت نيز امتياز مربوط به آن شغل به درآن
هاي موضوع قانون ندارد،  هاي دولتي و نهادهاي عمومي كه موضوع فعاليت آنها عمومي است و اختصاص به يكي از رسته  در مؤسسه-ط

مجلس شوراي هاي تخصصي  ريزي، كميسيون و برنامه مانند سازمان مديريت (دهند  هاي معدني انجام مي خدمات معيني را براي فعاليتاما 
معدن،   مهندسي   تخصصي، سازمان بازرسي، سازمان نظامهاي هاي تخصصي، بيمه اسالمي، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت تعاون، بانك

هاي معدني، چنانچه به تشخيص كميته،  ، مشاغل ستادي مرتبط با فعاليت)ها و مراتع و غيره زيست، سازمان جنگل   محيط سازمان حفاظت
  .شود  منظور مي"تخصصي غيرمسقيم"اي داشته باشند،  جنبه فني و حرفه

هاي وابسته به  ادن يا يكي از مؤسسههاي معدني، ولو آنكه در وزارت صنايع و مع كار ستادي يا عملياتي غيرمرتبط با فعاليت  به سابقه-ظ
  .گيرد ها باشد، امتيازي تعلق نمي اي با موضوع فعاليت در يكي از رسته  آن يا مؤسسه

مانند بازاريابي، فروش و صادرات محصوالت، ساخت و تأمين تجهيزات، (هاي معدني  كار در ساير مشاغل مرتبط با فعاليت  سابقه-ع
  .عهده كميته است تشخيص موارد به. صرفاً جنبه فني و تخصصي داشته باشدبايد ) پيمانكاري جزء و غيره

هاي معدني باشد، درصورت نياز طبق  هاي اصلي موضوع قانون، چنانچه در غير از فعاليت كار در مشاغل مشابه و در رشته  امتياز سابقه-غ
  . ود، قابل محاسبه خواهد بودش صورت الحاقيه به اين دستورالعمل تهيه مي هاي ويژه، كه به دستورالعمل
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هاي معدني هستند، درحال حاضر متناسب با نيازهاي بخش معدن  كار در فعاليت برداري كه داراي سابقه  چون تعداد مهندسان نقشه-ف
برداري  ان نقشهحد كافي نرسيده باشد، به مهندس نيست، تا زماني كه به تشخيص وزارت تعداد اعضاي داراي پروانه اشتغال در اين زمينه به

كار پس از اخذ مدرك كارشناسي يا باالتر،  در اين حالت به هر سال سابقه. شود  نيز پروانه اشتغال داده مياند كه فعاليت غير معدني داشته
دي نباشد و هاي اجرايي بوده و ستا گيرد، مشروط برآنكه بطور تمام وقت و صرفاً در فعاليت  امتياز تعلق مي1هاي غير معدني  در فعاليت

هاي مراكز استان مورد تأييد  عمومي يا شهرداري هاي و تخصصي تابعه آنها يا نهادها و سازمان  دولتي  ها يا مؤسسات خانه توسط يكي از وزارت
  .   قرار گرفته باشد

 

   امتياز آزمون-4-4
ت پروانه اشتغال، در هر زمان كه وزارت الزم بداند، نامه، براي درياف  آيين7 و 5براي دارندگان مدرك كارشناسي و باالتر، طبق مواد * 

  . موفقيت در آزمون الزامي است
نامه، وزارت صنايع و معادن موظف است با توجه به تعداد متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب مورد نياز   آيين11 ماده 3طبق تبصره * 

  . هاي مربوط اقدام كند ري آزمونطور مستمر در فواصل زماني معين نسبت به برگزا آن به جامعه به
چنانچه رسته متقاضي با گرايش تحصيلي وي متفاوت باشد، گذراندن دوره جبراني و موفقيت در آزمون آن، در هر زمان كه وزارت * 

شود و به   ميهاي ويژه آموزش و آزمون جبراني و روش تعيين امتيازهاي مربوط، توسط سازمان تهيه دستورالعمل. الزم بداند، الزامي است
  .  رسد تأييد وزارت مي 

  . نامه، دريافت پروانه اشتغال منوط به قبولي در آزمون است  آيين26براي دارندگان مدرك كارداني، طبق ماده * 
  . هاي آموزشي و موفقيت در آزمون آنها ضروري است براي ارتقاي پايه، گذراندن دوره* 
  .شود   تعيين مي20 صفر تا دهي از امتياز آزمون برمبناي روش نمره* 
  . شود و پس از تأييد وزارت قابل اجرا است هاي مربوط به آموزش و آزمون توسط سازمان تهيه مي دستورالعمل* 
ز مربوط به آزمون عيناٌ از فهرست نتايج آزمون امتيا. شود ها برگزار مي آزمون در فواصل زماني معين و در تعدادي از مراكز استان* 

  . شود بندي امتيازها منظور مي استخراج و در جمع
  .تواند برگزاري آزمون را به سازمان واگذار كند وزارت مي* 

 

 

  )خدمات برجسته( امتيازهاي ويژه -4-5
تمام مدارك مربوط بايد ) برابر اصل(تصوير . شود ا ميامتيازهاي ويژه مربوط به خدمات برجسته به پيشنهاد كميته و با تأييد شورا اعط

شرح زير تعيين   امتياز است، به10نامه  امتيازهاي ويژه براي خدمات برجسته متقاضي، كه حداكثر آن طبق آيين. براي شورا ارسال شود
 .شود مي

  

  )از امتي2حداكثر (هاي داراي آثار و پيامدهاي عام در بخش   ابتكارات و نوآوري-4-5-1
نامه از مراجع ذيربط يا تأييديه از سازمان ثبت  هاي معدني، كه داراي گواهي هاي مرتبط با فعاليت براي هر اختراع يا نوآوري در زمينه* 

  . شود  امتياز منظور مي2 امتياز و در مجموع 1اختراعات و اكتشافات كشور باشد، 
  

  ) امتياز5/1ثر حداك ( آثار و اقدامات برجسته ماندگار در بخش-4-5-2
 مقياس  شناسي به شناسي كه نقشه زمين كننده، تلفيق كننده و ناظر در سازمان زمين هاي تهيه براي كارشناسان و كاردان* 

ازاي هر نقشه  نامه يا مدرك مربوط، به چاپ رسيده باشد، با ارائه گواهي  تهيه كرده و نام آنها در ذيل نقشه به1:100000 يا 1:2500000
  . شود  امتياز منظور مي1 امتياز، و در مجموع 5/0 امتياز و درصورت تهيه انفرادي 25/0 مشترك

هاي معدني، كه بيش از يك سال  اي مرتبط با فعاليت براي صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير هر نشريه علمي، تخصصي و حرفه* 
  . شود  امتياز منظور مي5/0تياز و در مجموع  ام25/0سابقه فعاليت در آن داشته است، با ارائه مدارك مربوط، 

  

  ) امتياز2حداكثر (گير در مقياس ملي  هاي چشم  خدمات و تالش-4-5-3
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 امتياز و براي هر پروانه 25/0 امتياز و براي ساير كانسارها 5/0 كشف كانسار، براي كانسارهاي فلزي و زغالسنگ نامه براي هر گواهي* 
 يا  نامه هاي معدني، با ارائه گواهي آرايي، فرآوري و ذوب فلز يا واحد مستقل تحقيقاتي مرتبط با فعاليت نه كانهبرداري معدن يا كارخا بهره

قابل توجه اينكه . هاي صادره منظور كرد ها و پروانه  نامه توان براي گواهي  امتياز مي2در مجموع حداكثر . شود  امتياز منظور مي5/0پروانه، 
  .هاي منتقل شده امتيازي ندارند وانهها و پر نامه گواهي

  

  ) امتياز2حداكثر ( كتاب -4-5-4
هاي مرتبط با رشته تخصصي، با ارائه صفحه مشخصات كتاب، كه حاوي نام مؤلف يا مترجم باشد، به ترتيب زير امتياز منظور  براي كتاب

  :شود مي
  . امتياز به تشخيص كميته1 يا 75/0 هر كتاب –تأليف * 
  . امتياز به تشخيص كميته75/0 يا 5/0ر كتاب  ه–ترجمه * 

  .توان براي تهيه كتاب منظور كرد  امتياز مي2در مجموع حداكثر
  

  ) امتياز1حداكثر  ( مقاله-4-5-5
چاپ رسيده باشد،  اي معتبر يا در مجموعه مقاالت سمينارهاي تخصصي، به براي هر مقاله تخصصي مرتبط كه در مجالت علمي يا حرفه

 امتياز و در 25/0اي از نشريه يا مجموعه مقاالت، كه حاوي مشخصات آن و نام نويسنده مقاله و عنوان مقاله باشد،   كپي صفحهبا ارائه
  . شود  امتياز منظور مي1مجموع حداكثر 

نتشر شده و هايي كه تهيه آن جزيي از وظايف شغلي بوده و يا در نشريات درون سازماني م هايي كه به چاپ نرسيده، گزارش مقاله
  .همچنين ايراد سخنراني در هرگونه گردهمايي امتيازي ندارند

  

  ) امتياز2حداكثر (هاي آموزشي   دوره-4-5-6
  :شود نامه پايان دوره، به ترتيب زير امتياز منظور مي هاي مهندسي معدن، با ارائه گواهي هاي آموزشي مرتبط با حرفه براي دوره* 
  . امتياز1 امتياز و حداكثر 25/0 هر دوره – ساعت 100 تا 16هاي با مدت بين   براي دوره-
  . امتياز1 امتياز و حداكثر 5/0 هر دوره – ساعت 150 تا 100هاي با مدت بين   براي دوره-
  . امتياز1 هر دوره – ساعت 150هاي با مدت بيش از   براي دوره-

  . شي منظور كردهاي آموز توان براي گذراندن دوره  امتياز مي2در مجموع حداكثر
هايي كه مرتبط با گروه   ساعت، شركت در سمينارهاي يك روزه و دوره16هاي كمتر از  هاي عمومي كامپيوتر، دوره كالسهاي زبان، دوره

  . تخصصي متقاضي نباشد، امتيازي ندارند
 آموزشي، كه توسط سازمان تهيه هاي ل براساس دستورالعم4-4هاي تخصصي جبراني يا الزامي يا اختياري، مطابق بند  گذراندن دوره* 

  . شود رسد، انجام و براي تعيين امتياز طبق دستورالعمل مربوط رفتار مي شود و به تأييد وزارت مي مي
  

  ) امتياز5/2حداكثر (اي  هاي حرفه  عضويت مؤثر در مجامع و تشكل-4-5-7
كنند، با تأييد رئيس سازمان استان و در   بطور منظم پرداخت ميمند سازمان استان كه حق عضويت خود را براي اعضاي فعال و عالقه* 

  .شود  امتياز  منظور مي75/0 و در مجموع حداكثر 25/0ازاي هر سال  اولين بار درخواست صدور پروانه اشتغال، به
تأييد شده باشد، به ازاي براي فعاليت مؤثر در اركان سازمان نظام مهندسي معدن، كه توسط رئيس سازمان يا رئيس سازمان استان * 

 امتياز در هر 25/0زمان در چند ركن مجموعاٌ همان  درصورت فعاليت هم. شود  امتياز منظور مي1 امتياز و در مجموع حداكثر 25/0هرسال 
  . شود سال منظور مي

هاي تخصصي و  لمي و تشكلهاي ع عالي،  هيأت مديره، اركان برجسته، دبير يا مدير يا رئيس انجمن براي اعضاي مؤسس، شوراي* 
 امتياز و در مجموع 25/0هاي مهندسي معدن، با ارائه صورتجلسه يا گواهي انجمن يا تشكل، به ازاي هر سال  اي مرتبط با حرفه حرفه

  .شود  امتياز منظور مي5/0حداكثر 
نامه از كانون كارشناسان رسمي  ه گواهيهاي موضوع قانون، با ارائ هاي مرتبط با رشته براي كارشناسان رسمي دادگستري در زمينه* 

  . امتياز منظور كرد25/0توان  دادگستري، مي
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  ) امتياز5/1حداكثر ( احراز عناوين نمونه و برجسته داخلي و خارجي -4-5-8
 امتياز و در 25/0 يا 5/0 يا 75/0ترتيب  اي، به براي احراز هر عنوان نمونه و برجسته جهاني يا كشوري يا استاني در زمينه حرفه* 

  . هاي درون سازماني امتيازي ندارند ها و تقديرنامه نامه قابل توجه اينكه تشويق. شود  امتياز، با ارائه حكم، منظور مي1مجموع حداكثر 
از  امتي5/0 امتياز و حداكثر 25/0براي احراز رتبه اول در مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد، با ارائه مدارك مربوط، * 

  . شود منظور مي
  

   ساير خدمات و موارد پيشنهادي -4-5-9
اي  اي كه در زمينه حرفه بيني نشده و يا براي افراد برجسته اي برجسته كه در اين دستورالعمل پيش براي ساير خدمات فني و حرفه* 

عيني را در هر مورد پيشنهاد كند و شورا تواند با ارائه داليل توجيهي اعطاي امتياز م خود داراي حسن شهرت ملي هستند، كميته مي
  . امتياز براي اين موارد منظور كند3تواند تا مجموع  مي

  . امتياز به مجموع امتيازها اضافه كند2بندي، تا  تواند در موارد خاص و با درج داليل توجيهي در صورتجلسه رتبه شورا مي* 
  

   مراحل صدور پروانه اشتغال-5
 

  رك كيفيت ارائه مدا-5-1
  

   مدرك تحصيلي-5-1-1
هاي خارجي، بايد توسط  مدارك صادره از دانشگاه. هاي ايران صادر شده باشد، عيناً مورد قبول است مداركي كه توسط يكي از دانشگاه

زارت چنانچه اصل مدرك در دسترس نباشد بايد رونوشت يا تصوير آن، كه توسط و. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارزشيابي شده باشد
در مدرك تحصيلي يا گواهي پايان تحصيالت بايد درجه علمي، رشته و گرايش بطور . علوم، تحقيقات و فناوري تصديق شده باشد، ارائه شود

  . دقيق درج شده باشد
بسته به آن هاي وا يا يكي از مؤسسه) وزارت معادن و فلزات سابق(هايي كه به سفارش يا با تأييد وزارت صنايع و معادن  مدارك دوره

برگزار شده و داراي ارزش داخلي است، مشروط بر آنكه در مدرك نهايي، معادل درجه علمي، رشته و گرايش بطور دقيق درج شده باشد، 
  .مورد قبول خواهد بود

  

  كار  گواهي اشتغال به-5-1-2
وقت را  وقت يا پاره  معدني يا غير از آن و تمامهاي  كليه سوابق اشتغال خود، اعم از اشتغال در فعاليت2متقاضي بايد طبق فرم شماره 

هايي كه در فرم درج شده، بايد  هاي معدني و قابل قبول، با همان ترتيب و تاريخ براي سوابق كار در فعاليت. ترتيب تاريخ اعالم كند به
به . ه صحت صدور مدرك براي كميته محرز شوداي باشد ك گونه كار بايد به گواهي اشتغال به. هاي اشتغال به كار ارائه و پيوست شود گواهي

  .كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي با شرايط زير معتبر است نامه، گواهي اشتغال به  آيين113 و 6استناد مواد 
   مراجع صادركننده گواهي-5-1-2-1

  .هاي معتبر صادر شده باشد ه دولت يا دانشگاههاي دولتي يا وابسته ب ها يا سازمان  توسط كارگزيني يا واحدهاي فني وزارتخانه-الف
. هاي موضوع قانون، كه داراي پروانه اشتغال شخص حقوقي باشند صادر شده باشد هاي حقوقي شاغل در رشته  توسط شخصيت-ب

ند، اعتبار شخص حقوقي بايد ها پروانه اشتغال دريافت نكرده باش چون ممكن است در چند سال اول اجراي دستورالعمل، هنوز تعدادي از اين مؤسسه[
آگهي در (اين منظور الزم است مدارك مربوط به فعاليت مؤسسه  به. ثبت رسيده تأييد شود توسط كميته تشخيص صالحيت سازمان استاني كه در آن به

ارائه ) ك خواسته شده توسط كميتهروزنامه رسمي كه تاريخ تأسيس و مدت و نوع فعاليت را مشخص كند و پروانه يا مجوز عمليات معدني و ساير مدار
  .]بار كافي است بديهي است كه بررسي و تأييد اعتبار هر مؤسسه توسط سازمان استان، فقط براي يك. شود

هاي جايگزين آنها يا مراكزي كه امور  اند، بايد از مؤسسه هايي كه تغيير نام يا تغيير ساختار داده كار در مؤسسه  گواهي اشتغال به-پ
  . عهده دارند گرفته شود سابق را بهمؤسسه 
اي از آنها موجود نيست، بايد همراه با گواهي سازمان استان  هايي كه تعطيل شده و هيچگونه سابقه كار در مؤسسه  گواهي اشتغال به-ت

  .مربوط درباره فعاليت آن مؤسسه در مدت اشتغال متقاضي در آن باشد
  . بايد به تأييد سفارت ايران در آن كشور رسيده باشدكار در خارج از كشور مدارك اشتغال به -ث
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 گواهي اشتغال صادرشده توسط اشخاص حقيقي هنگامي معتبر است كه صادركننده داراي پروانه يا مجوز عمليات معدني يا صنايع -ج
 نفر از مهندسان داراي پروانه 2معدني از وزارت صنايع و معادن باشد و اشتغال متقاضي در مدت اعتبار پروانه يا مجوز باشد و توسط 

 .   سال سابقه كار تأييد شود10اشتغال و با بيش از 
شامل گواهي پرداخت كسور بازنشستگي يا بيمه تأمين اجتماعي يا تأييد مؤسسات (وقت، ارائه مدارك مربوط   براي اشتغال تمام-چ
فرما بوده و كسور بازنشستگي يا بيمه تأمين اجتماعي را  اضي خويشاما چنانچه سابقه كار ارائه شده، مربوط به متق. ضروري است) دولتي

بيني نبوده، بايد  پرداخت نكرده يا مربوط به اشتغال پس از بازنشستگي بوده و يا هر حالت ديگري كه در اين دستورالعمل قابل پيش
 نفر از مهندسان داراي پروانه اشتغال و 2ه شود و توسط وقت بودن آن ارائ وقت يا پاره هاي معدني و تمام مداركي دال بر اشتغال در فعاليت

  . سال سابقه كار تأييد شود10با بيش از 
كار براي ساير مواردي نيز كه   سال سابقه10 نفر از مهندسان داراي پروانه اشتغال و با بيش از 2 تأييديه گواهي اشتغال توسط -ح

  .كميته الزم بداند، بايد ارائه شود
كار اعم  تخصصي سابقههاي  اند، تعيين زمينه كشور اشتغال داشته معدني  اكتشافات  و  شناسي  اساني كه در سازمان زمين براي كارشن-خ

از اجرايي، طراحي، نظارت، آموزش، پژوهش، امور آزمايشگاهي، امور ستادي با تخصصي مستقيم يا غيرمستقيم و همچنين درجه هر 
  . آن سازمان يا مديريت مربوط برسد) فني(هاي  بايد به تأييد و امضاي يكي از معاونتهاي اشتغال به هريك،  فعاليت و مدت

شود،  كار در فعاليت غيرمعدني نيز پروانه اشتغال داده مي برداري داراي سابقه  تا زماني كه وزارت تشخيص دهد، به مهندسان نقشه-د
  ها يا مؤسسات خانه هاي اجرايي بوده و ستادي نباشد و توسط يكي از وزارت مشروط برآنكه اشتغال آنها بطور تمام وقت و صرفاً در فعاليت

  .     هاي مراكز استان مورد تأييد قرار گرفته باشد عمومي يا شهرداري هاي و تخصصي تابعه آنها يا نهادها و سازمان دولتي 
  مشخصات گواهي-5-1-2-2

استناد آن رسته، تخصص شغلي،   واضح درج شده باشد، بطوريكه كميته بتواند بهكار بايد موارد زير بطور در هر نوع گواهي اشتغال به
 .  وضوح تشخيص دهد درجه فعاليت، تمام وقت بودن اشتغال و مدت زمان اشتغال را، به

 .نام و مشخصات كامل متقاضي -
 .هاي شروع و خاتمه هر كار، شغل يا سمت تاريخ -
 . نوع فعاليت مؤسسه -
 .محل دقيق خدمت -
 .ت كامل شغل و سمت و مسئوليتمشخصا -
 ).قراردادي، پيماني، رسمي، تمام وقت يا پاره وقت و غيره(نوع اشتغال  -
 . اي كه تعيين درجه فعاليت ميسر باشد گونه نوع فعاليت معدني يا پروژه و مشخصات دقيق آن، به -

اي به مدت  چنانچه متقاضي در مؤسسه. ه باشددرصورت تغيير هريك از شرايط اشتغال بايد مدرك و گواهي اشتغال جداگانه صادر شد
ها و مدت هريك درج  ها و سمت كار بوده بايد در گواهي اشتغال، تغيير هريك از شرايط و تمام شغل طوالني و با شرايط متفاوتي مشغول به

  .   شده باشد
اشد يا مورد قبول كميته واقع نشود، الزم چنانچه اصل حكم يا گواهي مربوط به زمان صدور موجود نباشد يا شامل اطالعات كامل نب

تواند  است متقاضي با مراجعه به شخص حقوقي يا حقيقي مربوط، مجدداً گواهي اشتغال دريافت كند و دراينصورت گواهي اشتغال مي
   . تهيه شود3 شماره هاي  مشابه فرم

تواند از شوراي صدور   فعاليت براي كميته دشوار باشد ميهاي اشتغال متقاضي كه تعيين رسته و زمينه شغل يا درجه در هر يك از سال
  . پروانه استفسار كند

 

   گواهي قبولي در آزمون-5-1-3
هر زمان كه وزارت، صدور پروانه يا ارتقاي پايه را موكول به گذراندن آزمون كند، متقاضي موظف است در آزمون مربوط شركت كرده و 

  .شود ها ابالغ مي استان   گواهي قبولي در آزمون مستقيماً توسط وزارت صادر و نتايج به سازمان.حداقل امتياز اعالم شده را كسب كند
 

   مستندات مربوط به خدمات برجسته-5-1-4
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هايي كه توسط متقاضي تهيه شده و تصويري از صفحه مشخصات آنها، مدارك مربوط به عضويت در اركان  ها و كتاب مشخصات مقاله
المللي، كشوري يا استاني و ساير  هاي آموزشي، تصوير احكام عناوين نمونه و برجسته بين هاي دوره نامه ، تصوير گواهيمجامع علمي و فني

  .هاي مربوط به خدمات برجسته، بايد ارائه شود مدارك، مستندات و گواهي
 

   ساير مدارك-5-1-5
پيشينه يا برگ تأييد عدم اعتياد به مواد مخدر يا ساير   عدم سوءتواند مدارك ديگري را نيز، مانند برگ در هر زمان سازمان استان مي

     .شود، از متقاضي مطالبه كند مداركي كه توسط وزارت يا سازمان يا مقررات جاري كشور اعالم مي
 

   دريافت و ثبت تقاضا-5-2
پيوست، تقاضاي صدور پروانه اشتغال  هاي تواند طبق يكي از فرم مي) درصورت نداشتن بدهي حق عضويت(هر عضو سازمان استان * 
براي .  مربوط به دارندگان مدرك كارداني فني است2/1 مربوط به دارندگان مدرك كارشناسي و باالتر و فرم شماره 1/1فرم شماره . كند

  . شود  استفاده مي3/1تقاضاي تمديد پروانه اشتغال، اصالح رسته يا زمينه و ارتقاي پايه، از فرم شماره 
ترتيب زير تهيه نموده  كند تا مدارك مورد نياز براي صدور پروانه اشتغال را به يرخانه سازمان استان متقاضي را راهنمايي ميدب* 

  . و همراه با تقاضاي صدور پروانه تحويل دهد) چنانچه در پرونده موجود نباشد(
 .يك نسخه تصوير شناسنامه -
 .افيت از خدمتيك نسخه تصوير گواهي پايان خدمت سربازي يا مع -
 .مدرك اشتغال و سكونت دائم از شش ماه قبل در استان -
 ). است فقط ارائه كارت عضويت معتبر و درج شماره عضويت در فرم تقاضا كافي (مدرك عضويت در سازمان استان  -
 ).ترجيحاً رنگي (4×3 عدد عكس 2 -
 .تحصيلي) هاي(يك نسخه تصوير مدرك -
 .شود  توسط متقاضي تكميل مي2ق فرم شماره يك نسخه خالصه سوابق اشتغال كه طب -
 .3شماره ) هاي( اشتغال مربوط به زمان صدور يا مشابه فرم) هاي(يك نسخه تصوير گواهي -
 .شود  توسط متقاضي تكميل مي7يك نسخه خالصه مدارك مربوط به خدمات برجسته كه طبق فرم شماره  -
 .هيك نسخه تصوير مدارك و مستندات مربوط به خدمات برجست -
 .فيش بانكي پرداخت هزينه بررسي تشخيص صالحيت -
جهت صدور پروانه اشتغال جديد براي فردي كه داراي پروانه اشتغال است يا اصالح يا تمديد آن يا ارتقاي پايه، فقط تحويل  -

صل پروانه اشتغال نيز كند و ا مدارك جديد مورد نياز، مربوط به فاصله بين تاريخ صدور پروانه اشتغال تا تاريخ تقاضا، كفايت مي
  .بايد تحويل داده شود

دبيرخانه سازمان استان پس از بررسي اصل مدارك و .  شودارائهيك نسخه اصل هر يك از مدارك نيز بايد به دبيرخانه سازمان استان 
ارائه شده را روي آنها گواهي يا تصديق اعتبار آنها و انطباق تصاوير با مدارك اصلي، تقاضا را پذيرفته و برابر اصل بودن تصاوير مدارك 

   .گرداند كند و مدارك اصلي را به متقاضي برمي ممهور مي
دبيرخانه سازمان استان پس از دريافت تقاضا و حصول اطمينان از كامل بودن مدارك مورد نياز، وصول تقاضا را در دفتري كه به * 

كند و  ثبت نموده و شماره و تاريخ مزبور را عيناً روي فرم تقاضا نيز درج ميهمين منظور اختصاص داده شده با درج شماره و تاريخ تحويل، 
  . هاي متقاضيان به ترتيب شماره و تاريخ دريافت تقاضا است نوبت بررسي درخواست. دهد  رسيد مي4به متقاضي طبق فرم شماره 

 كميته تشخيص صالحيت ابتدا كليه مدارك و .شود اصل تقاضا و كليه مدارك منضم به آن به كميته تشخيص صالحيت ارجاع مي* 
اي از مدارك متقاضي ناقص يا ناصحيح باشد يا مدارك اضافي الزم  پرونده عضويت وي در سازمان استان را بررسي نموده و چنانچه پاره
 عيناً به آدرس وي 5ماره دهد تا جهت اعالم به متقاضي طبق فرم ش باشد، در اسرع وقت مراتب را به دبيرخانه سازمان استان اطالع مي

بديهي است كه درصورت كسر .  روز، از تاريخ ثبت تقاضا، انجام شود15نامه، اين اعالم بايد ظرف مدت   آيين8استناد ماده  به. ارسال شود
  . مدارك، نوبت بررسي نيز مجدداً پس از تكميل مدارك تعيين خواهد شد
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ا را مجدداً به دبيرخانه سازمان استان تحويل داده و دبيرخانه در دفتر مربوط، در متقاضي پس از تكميل موارد خواسته شده، آنه* 
مدارك دريافت . دهد مقابل شماره قبلي متقاضي تحويل مدارك جديد را درج نموده و پس از تعيين نوبت مجدد، به متقاضي رسيد مي

  .شود ويل داده ميتشخيص صالحيت تح شده، مشابه ترتيب فوق براي اقدامات بعدي به كميته 
  

 

   بررسي توسط كميته-5-3
هاي درخواستي را طبق مفاد فصل   كميته تشخيص صالحيت، پس از بررسي اوليه و تأييد كامل بودن مدارك متقاضي، رسته و زمينه

. كند عمل تعيين مي چهارم دستورال بندي در هر زمينه را طبق مفاد فصل سوم دستورالعمل بررسي كرده و سپس امتيازهاي وي براي رتبه
تواند از طريق سازمان استان به متقاضي جهت  هاي درخواستي را ضروري يا مناسب تشخيص دهد، مي چنانچه كميته اصالح رسته و زمينه(

  ) اصالح يا تكميل، پيشنهاد و اطالع دهد
 براي 2/6ارشناسي و باالتر و فرم شماره  براي مشاغل ك1/6كار از جدولي مشابه فرم شماره  براي تعيين امتيازهاي مربوط به سابقه

 دستورالعمل، ابتدا 3-4طبق مفاد بند . در اين جدول، هر سطر بايد به يكي از مشاغل اختصاص داده شود. شود مشاغل كارداني، استفاده مي
سپس اين . يشودهاي مورد درخواست، در ضرايب مربوط به آن ضرب م شود و سپس برحسب رسته يا زمينه امتياز شغل تعيين مي

كار بدست  شود تا امتياز مربوط به آن قسمت از سابقه  ماه تقسيم مي12ضرب، در مدت اشتغال به آن شغل برحسب ماه، ضرب و بر  حاصل
جمع امتيازهاي تمام سطرهاي جدول در ستون هر . شود اين عدد با دو رقم اعشار در ستون مربوط به هر زمينه درخواستي نوشته مي. آيد
 امتياز 40 باشد همان 40چنانچه مجموع امتيازها بيشتر از . كند كار در آن زمينه را مشخص مي نه درخواستي، امتياز مربوط به سابقهزمي

  .شود منظور مي
 چنانچه مجموع امتيازها بيشتر از. شود  استفاده مي7براي تعيين امتيازهاي ويژه مربوط به خدمات برجسته از جدولي مشابه فرم شماره 

نمايد داليل توجيهي آن بايد در ذيل همين  اي را پيشنهاد مي چنانچه كميته اعطاي امتياز ويژه. شود  امتياز منظور مي10 باشد همان 10
  . شود فرم نوشته 

 براي اين برگ. شود) تايپ( نوشته "تعيين امتيازها"نتايج بررسي كميته و امتيازهاي مربوط به هريك از عوامل، بايد در برگ نهايي 
در اين فرم منظور .  است2/8 و براي دارندگان مدرك كارداني مشابه فرم شماره 1/8دارندگان مدارك كارشناسي و باالتر مشابه فرم شماره 

 يا 1/6هاي شماره  نامه است، كه در فرم اي، سابقه كار طبق تعاريف آيين كار حرفه كار متقاضي و منظور از سابقه از سابقه كار كلي، كل سابقه
  . شود چنانچه كميته موضوع خاصي را پيشنهاد كند در ذيل فرم در محل توضيحات نوشته مي.  محاسبه شده است2/6

  . نفر از اعضاي كميته اعتبار داشته و بايد مورد تأييد سازمان استان نيز قرار گيرد3با امضاي حداقل ) 8 و 7، 6هاي  شماره( فرم 3هر 
همراه با كپي مدارك مربوط به خدمات ويژه و عكس به اندازه ) 8 و 7، 6(ها   متقاضي نگهداري و اصل فرميك كپي از هر فرم در پرونده

  . شود ارسال مي) دفتر نظارت و ايمني معادن(و تعداد مورد نياز به وزارت 
  .ارسال مدارك بايد از طريق پست سفارشي يا توسط پيك ويژه انجام شود

  )  همچنين مدارك اضافي به وزارت اجتناب شوداز ارسال اصل مدارك متقاضي و(
 

   بررسي توسط شورا-5-4
شود و چنانچه  بررسي مي) دفتر نظارت و ايمني معادن(مدارك مربوط به هر فرد ابتدا توسط كارشناسان اداره امور نظام مهندسي معدن 

نقص بودن مدارك  درصورت بي. دهند ربوط عودت ميمواردي را ناقص يا ناصحيح تشخيص دهند، جهت تكميل و اصالح به سازمان استان م
  . يا پس از تكميل و اصالح آنها، به ترتيب تاريخ وصول از هر سازمان استان در دستور كار شورا قرار مي گيرد

 ها و مدارك ارسالي مربوط به هر فرد، صحت مراحل تشخيص صالحيت و امتيازهاي تعيين شده توسط كميته شورا پس از بررسي فرم
تواند نسبت به اصالح آن  چنانچه شورا بعضي از موارد را ناصحيح تشخيص دهد مي. را تأييد و پايه متقاضي در هر زمينه را تعيين ميكند

مدارك مربوط به متقاضي را از سازمان استان تواند  گيري كافي نباشد، مي ها براي تصميم اما اگر اطالعات درج شده در فرم. اقدام كند
  . يا جهت تكميل و توضيح بيشتر به سازمان استان مربوط عودت دهدند درخواست ك

 4حداقل (شود و بايد به امضاي اكثريت اعضاي شورا  درج مي) بندي صورتجلسه رتبه(اي  نتايج تصميمات شورا براي هر فرد در فرم ويژه
  . برسد) نفر

20 از17صفحه 



  

دستورالعمل صدور پروانه اشتغال 
  شخص حقيقي

              

  سازمان نظام مهندسي معدن
  

    ها ها و دستورالعمل نامه نظام
 

 18 -بخش پنجم
 

بندي، توسط وزارت به شوراي مركزي سازمان، جهت  تجلسه رتبهچنانچه فردي استحقاق احراز پايه ارشد داشته باشد، كپي فرم صور
نتيجه تصميمات . تواند درصورت لزوم درباره هر فرد، مدارك اضافي يا توضيحات تكميلي بخواهد شوراي مركزي مي. شود تأييد ارسال مي

  . رسد شود و به اطالع وزارت مي اي نوشته مي شوراي مركزي در صورتجلسه جداگانه
  
 

  صدور و تحويل پروانه -5-5
  . هاي ارشد پس از تأييد شوراي مركزي، پروانه اشتغال قابل صدور است براساس فرم صورتجلسه شورا، و در مورد پايه
ها، و در پروانه اشتغال كارداني، فقط زمينه تخصصي  هاي تخصصي به ترتيب اولويت پايه در پروانه اشتغال كارشناسي، رسته و زمينه

  . شود نوشته مي
 رقم اول شماره كد استان محل 2 رقمي است كه از سمت چپ 6اين شماره . شماره پروانه مطابق با شماره عضويت متقاضي است

  .  رقم بعدي رديف عضويت متقاضي در سازمان استان مربوط است4عضويت و 
  . شود ر ميپروانه اشتغال توسط وزير، يا شخصي كه از طرف وي به اين منظور تعيين شده، امضا و مه

 ماده 2طبق تبصره .  تعيين شده معتبر است  و زمينه تخصصي  سال از تاريخ صدور در سراسر كشور در رسته3پروانه اشتغال براي مدت 
 3كه اعتبار بعضي از مدارك الزم جهت صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغال محدود به مدت معيني كمتر از  نامه، درصورتي  آيين22

  .هاي زماني مدارك مزبور تعيين و درج خواهد شد اشد، مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدوديتسال ب
بندي،  شود و يك كپي از آن همراه با تصوير صورتجلسه رتبه يك نسخه كپي از هر دو روي پروانه اشتغال در بايگاني وزارت نگهداري مي

  . شود ه مركزي سازمان ارسال ميجهت ثبت در بانك اطالعاتي مربوط، به دبيرخان
بندي، با پست سفارشي يا پيك ويژه، به سازمان استان مربوط  هاي اشتغال صادر شده همراه با يك نسخه تصوير صورتجلسه رتبه پروانه
  . شود ارسال مي

ود، اصل پروانه را به متقاضي ش دبيرخانه سازمان استان، پس از دريافت هزينه صدور پروانه، كه طبق مقررات داخلي سازمان تعيين مي
اي را كه از سوي   حرفه متقاضي مكلف است قبل از دريافت پروانه، سوگندنامه. كند  رسيد دريافت مي9دهد و طبق فرم شماره  تحويل مي

 ميكند و نسخه  نسخه را به مهر سازمان استان در ذيل آن ممهور2دبيرخانه سازمان استان هر.  نسخه امضا كند2سازمان تعيين شده، در 
  . كند را همراه با تصوير هر دو روي پروانه در پرونده وي بايگاني مي) با امضاي اصل(دهد و تصوير آن  اصل را به متقاضي تحويل مي

  

  موارد متفرقه-6
 

   صدور المثني-6-1
سازمان استان پس از . المثني كندتواند به سازمان استان مراجعه و تقاضاي صدور  چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب آن مي

آگهي در روزنامه كثيراالنتشار به هزينه متقاضي و پس از گذشت سه ماه از تاريخ تقاضا و درصورت عدم وصول اطالعاتي مبني بر پيدا شدن 
اني و با همان تاريخ اعتبار وزارت پروانه اشتغال جديدي طبق تصوير پروانه اشتغال موجود در بايگ. كند آن، درخواست را به وزارت ارسال مي

در طول مدت اعتبار پروانه، صدور المثني فقط براي يك بار . شود روي پروانه اشتغال جديد، المثني بودن آن درج مي. كند صادر مي
  . پذير است امكان

 

   تمديد اعتبار پروانه-6-2
لذا . پذير است  ماه پس از انقضاي تاريخ اعتبار آن امكان2نامه، استفاده از پروانه اشتغال حداكثر تا   آيين23طبق بند پ از ماده 

 ماه قبل از تاريخ انقضاي 3هاي احتمالي براي بررسي و طي مراحل اداري، دارنده پروانه اشتغال مكلف است حدود  بادرنظرگرفتن مدت
د و اصل پروانه اشتغال نيز بايد همراه آن به شو  انجام مي3/1درخواست تمديد اعتبار طبق فرم شماره . اعتبار پروانه، تقاضاي تمديد كند

منزله گواهي موقت  اين رسيد به. كند  رسيد پروانه را اعالم مي10سازمان استان طبق فرم شماره . دبيرخانه سازمان استان تحويل داده شود
اضاي تمديد اعتبار و اصل پروانه نيز پيوست اي، كه كپي تق سازمان استان طي نامه. پروانه اشتغال، تا زمان دريافت مجدد پروانه معتبر است

نامه حداكثر  وزارت پس از بررسي، تمديد اعتبار پروانه اشتغال را، كه بادر نظر گرفتن شرايط آيين. آن است، مراتب را به وزارت اعالم ميكند
. هي موقت كه نزد متقاضي است مسترد شودبراي تحويل پروانه، بايد گوا.  سال است، روي آن درج ميكند و به سازمان استان برميگرداند3
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ارسال پروانه از هر دو طرف بايد با پست . شود كند و در پرونده متقاضي بايگاني مي دارنده پروانه روي آن دريافت پروانه را اعالم وصول مي
  .سفارشي يا پيك ويژه انجام شود

   
                      

   اصالح پروانه-6-3
 3/1ها را طبق فرم شماره  تواند اصالح بعضي از مندرجات پروانه و تعويض رسته يا تعويض هريك از زمينه تغال مي دارنده پروانه اش

زمان و همراه با درخواست تمديد اعتبار پروانه، تعيين  براي اجتناب از مراجعات مكرر اعضا، موعد اين درخواست هم. درخواست كند
ديد، كامالً مشابه درخواست پروانه اشتغال براي اولين بار است و كليه مفاد فصل پنجم مراحل بررسي و صدور پروانه ج. شود مي

  . دستورالعمل بايد رعايت شود
 

   ارتقاء پايه-6-4
تواند طبق فرم شماره  هاي تخصصي فراهم شده باشد، دارنده پروانه اشتغال مي چنانچه شرايط الزم براي ارتقاء پايه در هر يك از زمينه

هاي  نامه است و ساير شرايط از قبيل گذراندن دوره اي طبق مفاد آيين كار حرفه شرايط حداقل سابقه. واست ارتقاء پايه كند درخ3/1
مراحل بررسي و صدور پروانه جديد، كامالً مشابه درخواست پروانه . شود مي آموزشي و آزمون، به پيشنهاد سازمان و تأييد وزارت تعيين

  .  است و كليه مفاد فصل پنجم دستورالعمل بايد رعايت شوداشتغال براي اولين بار
 

   تعويض پروانه-6-5
 و يا در هر حالت ديگري كه تعويض پروانه ضرورت داشته باشد، اصل پروانه بايد توسط متقاضي 4-6 و 3-6چنانچه طبق بندهاي 

 "باطل شد"پروانه اشتغال جديد، با درج يا مهر عبارت وزارت پس از صدور .  گواهي موقت دريافت كند2-6تحويل داده شود و مشابه بند 
بديهي است كه . ( است2-6 و 5-5بقيه شرايط و مراحل انجام كار مشابه بندهاي . كند روي آن، پروانه اشتغال قبلي را ابطال و نگهداري مي

  )امضاي مجدد سوگندنامه ضرورت ندارد
  .  استبراي صدور مجدد پروانه، ارائه عكس جديد نيز ضروري

 

  رسيدگي به شكايات-6-6
درصورتيكه پس از . مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي دستورالعمل، بدواً سازمان استان و نهايتاً شوراي صدور پروانه است

براي ) روانه قبلييعني با همان تاريخ پ(رسيدگي به شكايت، اصالح پروانه ضرورت پيدا كند، پروانه اشتغال جديد، بدون تعويض مدت اعتبار 
  .  است5-6مراحل انجام كار مشابه بند . شود  وي صادر مي

 

  حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال-6-7
هاي مهندسي  نامه، شرح شغل و حدود صالحيت براي انجام كارهاي فني مختلف، ظرفيت اشتغال حرفه  آيين106براساس بند ژ از ماده 

ها، هر سال يا در هر زمان كه الزم تشخيص داده شود، طي  ها و تخصص ده از اولويت رستهها و چگونگي استفا معدن براي تمام پايه
هاي حدود  االجرا بودن دستورالعمل الزم. شود دستورالعملي از سوي سازمان تعيين و پس از تأييد وزارت به كليه مراجع ذيربط ابالغ مي

  .شود نامه، در پشت پروانه اشتغال درج مي ين آي13صالحيت و تعيين ظرفيت اشتغال، طبق تبصره ذيل ماده 
هاي معدني، در نسبت   مهندسي نيز باشد، ظرفيت اشتغال وي در فعاليت هاي زمان عضو ساير نظام چنانچه دارنده پروانه اشتغال بطور هم

  . ج شوداين نسبت بايد در پشت پروانه اشتغال وي در. شود  مهندسي كه عضو آن است ضرب ميهاي عكس تعداد نظام
 

  تهيه مهر-6-8
ها و اسناد تعهدآور  همراه با مهري خواهد بود كه در آن نام كامل  نامه، امضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشه  آيين19طبق ماده 

  . و شماره پروانه اشتغال و شماره عضويت سازمان استان درج شده باشد
 ميليمتر تهيه 22 در 32اندازه   شكل مستطيل به مهر به. و يك اندازه استمهر تمام اعضاي حقيقي داراي پروانه اشتغال، يك شكل 

  .شود مي
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كه با شماره عضويت (در سطر اول نام و نام خانوادگي بطوركامل، در سطر دوم شماره پروانه اشتغال . متن مهر شامل سه سطر است
 از 8 مورد استفاده براي هر سه سطر نستعليق با سايز فونت. شود درج مي“  نظام مهندسي معدن”و در سطر سوم عنوان ) يكي است

  ).  استفاده شود6 يا 7چنانچه طول نام و نام خانوادگي زياد باشد ممكن است از فونت سايز (افزار چليپا است  نرم
در . شود ه مي توسط سازمان استان صادر و همراه با پروانه اشتغال به شخص داد11مجوز ساخت مهر براي هر عضو طبق فرم شماره 

  . مجوز ساخت مهر، بايد نام و نام خانوادگي بطور كامل و شماره پروانه اشتغال، درج شود
نامه لغو يا معلق شده است،   آيين23 اعضايي كه بدون داشتن پروانه اشتغال، يا درمدتي كه اعتبار پروانه آنها طبق مفاد ماده -1تبصره 

  . شوند نمايند، به شوراي انتظامي استان معرفي مي“ نظام مهندسي معدن ”مبادرت به استفاده از مهر داراي عنوان
هاي تعيين شده توسط دارنده پروانه اشتغال،  تواند درصورت عدم پرداخت حق عضويت ساالنه در مهلت  سازمان استان مي-2تبصره 

  . حق استفاده از پروانه و مهر مربوط را تا تسويه بدهي، معلق كند
تواند در خارج از محدوده استاني كه عضو آن است از  نامه مي  آيين22 ماده 2ده پروانه اشتغال فقط با رعايت مفاد تبصره  دارن-3تبصره 

  . پروانه و مهر خود استفاده كند
 ماه پس 6 نامه انتقال پيدا كند، تا  آيين41 چنانچه اقامتگاه شخص از يك استان به استان ديگر تغيير كند و طبق مفاد ماده -4تبصره 

در اين فاصله الزم است از طريق سازمان استان جديد، درخواست تعويض . تواند از همان پروانه اشتغال و مهر خود استفاده كند از انتقال مي
 . شود  اقدام مي5-6پروانه كند كه طبق مفاد بند 

   

  محرمانه بودن مدارك-6-9
كنندگان و كاركنان  شود و هيچيك از بررسي و محاسبات، محرمانه تلقي ميهاي مختلف تعيين امتياز  كليه مدارك متقاضي و فرم

عدم رعايت آن توسط اعضا . مربوط، بدون اجازه دارنده آن يا بدون دستور مراجع صالحه، حق افشا و انتشار مطالب و مندرجات آنها را ندارد
  . شود و موجب مجازات انتظامي خواهد شد تخلف انضباطي محسوب مي

 

   اصالحيه، الحاقيه و متمم دستورالعمل-6-10
  . موارد استثنا و ابهام در اجراي دستورالعمل، به پيشنهاد كميته و تأييد شورا قابل اجرا است* 
  . اين دستورالعمل تعيين خواهد شدهاي بيني نشده است، طبق متمم مواردي كه در دستورالعمل پيش* 
شود و پس از  تأييد وزارت  ل، هر زمان كه الزم باشد، توسط سازمان تهيه و پيشنهاد ميهاي اين دستورالعم ها و الحاقيه اصالحيه* 
  . االجرا خواهد بود الزم

، در متن آن منظور شده اند هاي مربوط، كه قبل از تاريخ تدوين اين دستورالعمل تصويب و صادر شده  ها و بخشنامه مفاد كليه الحاقيه* 
  .شود كن تلقي ميي لم است و لذا كليه آنها كان
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  بسمه تعالي
  درخواست صدور پروانه اشتغال

  )كارشناسي و باالترتحصيلي براي دارندگان مدرك (
  

  ............................سازمان نظام مهندسي معدن استان 
  

درخواست هاي زير،  در رسته و زمينه ،.... ................. به شماره عضويت............................................  ................اينجانب  
  )زده شود× در جلوي ستون انتخابي عالمت (                                                         . كنم  ميصدور پروانه اشتغال

  رسته انتخابي 
  متالورژي استخراجي    آرايي و فرآوري كانه    استخراج معدن    جويي و اكتشاف پي  

  ) انتخابي  زمينه در رسته2فقط (ي زمينه انتخاب
   وتصفيه فلزات طراحي ذوب    آرايي طراحي كانه    طراحي معدن    طراحي اكتشاف  
  *نظارت صنعتي     *طراحي فرآوري     نظارت معدني    نظارت اكتشافي  
   وتصفيه فلزات اجرايي ذوب    *نظارت صنعتي     اجرايي معدن    اجرايي اكتشاف  
  *آموزش و پژوهش     اجرايي كانه آرايي    اريبرد نقشه    برداري نقشه  
      *اجرايي فرآوري     *آموزش و پژوهش     *آموزش و پژوهش   
      *آموزش و پژوهش           

  : ذيالً توضيح داده شود،است نوع يا گرايش تخصصي ويژه* در مواردي كه داراي عالمت 
......................................................... *....................................................................................... *           ..............................  

  
  

  . پذيرم را ميآنها مسئوليت صحت  ،اطالعات و مدارك پيوست به شرح زيرارائه ضمن 
  

  برگ... .......تحصيلي در) هاي(  مدركمطابق با اصل يك نسخه تصوير         
    )2طبق فرم شماره (كار  يك برگ خالصه سوابق اشتغال به        
 برگ... ......اشتغال به كار در) هاي(  گواهيتصوير مطابق با اصليك نسخه         
  رگب........  در مدارك و مستندات مربوط به خدمات برجستهيك نسخه تصوير مطابق با اصل         

  )صفحه اول(شناسنامه مطابق با اصل يك نسخه تصوير         
   يا مدرك معافيت از خدمت وظيفه كارت پايان خدمت   يك نسخه تصوير مطابق با اصل  

  ) درصورت وجود(هاي مهندسي   كارت عضويت ساير نظام         يك نسخه تصوير
  )ترجيحاً رنگي (3×4 قطعه عكس 2        
  تشخيص صالحيتبررسي و پرداخت مبلغ مربوط به هزينه رسيد يا فيش         

  

  :........................................محل امضاء:...........................................                 تاريخ درخواست
  : آدرس دقيق پستي و تلفن

  
   

  
  . دريافت شدق با مدرك اصلي،، پس از انطبا كه عالمت زده شده است مداركي
  : نام وامضاي مسئول دريافت و ثبت تقاضا:.............................. تاريخ:.............................. شماره
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  بسمه تعالي
  درخواست صدور پروانه اشتغال

  )تحصيلي كارداني فنيبراي دارندگان مدرك (
  

  ............................سازمان نظام مهندسي معدن استان 
  

درخواست  زير  در زمينه ،.......... ...........  كاردانيبه شماره عضويت............................................  ................اينجانب  
                                                           . كنم  ميصدور پروانه اشتغال

  )مدرك تحصيلي كارداني متقاضي بايد در همان گروه زمينه انتخابي باشد(
  )زده شود× در جلوي ستون انتخابي عالمت  (
  

  ) تحصيليوهگرفقط يك  زمينه منطبق با (زمينه انتخابي 

  آرايي و فرآوري كارداني كانه    كارداني اكتشاف معدن  
  كارداني متالورژي     كارداني استخراج معدن  
  كارداني خدمات فني    برداري كارداني نقشه  

  
  . پذيرم را ميآنها  مسئوليت صحت ،اطالعات و مدارك پيوست به شرح زيرارائه ضمن 

  

  برگ... .......تحصيلي در) هاي(  مدركاصلمطابق با  يك نسخه تصوير         
  )2طبق فرم شماره (كار  يك برگ خالصه سوابق اشتغال به        
   برگ... ......اشتغال به كار در) هاي(  گواهيتصوير مطابق با اصليك نسخه         
  برگ........  در مدارك و مستندات مربوط به خدمات برجستهيك نسخه تصوير مطابق با اصل         

  )صفحه اول(شناسنامه مطابق با اصل         يك نسخه تصوير 
   يا مدرك معافيت از خدمت وظيفه كارت پايان خدمت   يك نسخه تصوير مطابق با اصل  

  )ترجيحاً رنگي (3×4 قطعه عكس 2        
  يتتشخيص صالحبررسي و پرداخت مبلغ مربوط به هزينه رسيد يا فيش         

  

  :........................................محل امضاء:...........................................                 تاريخ درخواست
  : آدرس دقيق پستي و تلفن

  
   

  
  . دريافت شد، پس از انطباق با مدرك اصلي، كه عالمت زده شده است مداركي
  : نام وامضاي مسئول دريافت و ثبت تقاضا:.............................. تاريخ...... :........................شماره
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  بسمه تعالي
   ارتقاء پايهيا  پروانه اشتغال اصالح ياتمديد درخواست 

  

  ............................سازمان نظام مهندسي معدن استان 
  

................. تاريخ   بهو.............. .........كه داراي پروانه اشتغال به شماره . ..............................................................اينجانب  
   .زير اقدام شود) هاي(كنم در مورد  ميهستم، تقاضا

  

  تمديد مدت اعتبار پروانه         
  ..............: .......................................................................................................اصالح مندرجات پروانه به شرح زير        

.............................................................................................................................................................................          
 ..............  ...........................به ....... ....................................تعويض رسته از         
 ......................................به ........................................ تعويض زمينه تخصصي از         

  ......................................به ........................................ تعويض زمينه تخصصي از         
  ..................................... ارتقاء پايه در زمينه      

  .....................................ارتقاء پايه در زمينه         
    
  . پذيرم را ميآنها  مسئوليت صحت ،ت و مدارك پيوست به شرح زيراطالعاارائه ضمن 

  

  جديد تحصيلي    مدركمطابق با اصليك نسخه تصوير          
    )2طبق فرم شماره (كار  يك برگ خالصه سوابق اشتغال به        
  برگ.........درجديد اشتغال به كار ) هاي(  گواهيتصوير مطابق با اصليك نسخه         
  برگ........  در مدارك و مستندات مربوط به خدمات برجستهيك نسخه تصوير مطابق با اصل         

  )ترجيحاً رنگي( جديد 3×4 قطعه عكس 2        
  بررسيپرداخت مبلغ مربوط به هزينه         رسيد يا فيش 

   
  
  

  
  :........................................محل امضاء..                 :.........................................تاريخ درخواست

  : آدرس دقيق پستي و تلفن
  
  
  

  . دريافت شد، پس از انطباق با مدرك اصلي، كه عالمت زده شده است مداركي
  :  دريافت و ثبت تقاضانام وامضاي مسئول:.............................. تاريخ:.............................. شماره

  
 

 3/1فرم شماره 



 1

  بسمه تعالي
   1هاي شماره  ضميمه فرم

  كنندگان جهت آگاهي درخواست
   كيفيت ارائه مدارك-5-1

  

   مدرك تحصيلي-5-1-1
  

هاي خارجي،  مدارك صادره از دانشگاه. هاي ايران صادر شده باشد، عيناً مورد قبول است مداركي كه توسط يكي از دانشگاه
چنانچه اصل مدرك در دسترس نباشد بايد رونوشت يا تصوير آن، . شيابي شده باشدبايد توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارز

در مدرك تحصيلي يا گواهي پايان تحصيالت بايد درجه . كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تصديق شده باشد، ارائه شود
  . علمي، رشته و گرايش بطور دقيق درج شده باشد

هاي وابسته  يا يكي از مؤسسه) وزارت معادن و فلزات سابق(يا با تأييد وزارت صنايع و معادن هايي كه به سفارش  مدارك دوره
به آن برگزار شده و داراي ارزش داخلي است، مشروط بر آنكه در مدرك نهايي، معادل درجه علمي، رشته و گرايش بطور دقيق 

  .درج شده باشد، مورد قبول خواهد بود
  

  ارك  گواهي اشتغال به-5-1-2
  

وقت يا  هاي معدني يا غير از آن و تمام  كليه سوابق اشتغال خود، اعم از اشتغال در فعاليت2متقاضي بايد طبق فرم شماره 
هايي كه در فرم  هاي معدني و قابل قبول، با همان ترتيب و تاريخ براي سوابق كار در فعاليت. ترتيب تاريخ اعالم كند وقت را به پاره

اي باشد كه صحت صدور مدرك  گونه كار بايد به گواهي اشتغال به. هاي اشتغال به كار ارائه و پيوست شود هيدرج شده، بايد گوا
كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي با شرايط زير  نامه، گواهي اشتغال به  آيين113 و 6به استناد مواد . براي كميته محرز شود

  .معتبر است
  

  واهي مراجع صادركننده گ- 1-2-1- 5
هاي معتبر صادر شده  هاي دولتي يا وابسته به دولت يا دانشگاه ها يا سازمان توسط كارگزيني يا واحدهاي فني وزارتخانه -الف

  .باشد
هاي موضوع قانون، كه داراي پروانه اشتغال شخص حقوقي باشند صادر شده  هاي حقوقي شاغل در رشته توسط شخصيت -ب

ها پروانه اشتغال دريافت نكرده باشند،  ال اول اجراي دستورالعمل، هنوز تعدادي از اين مؤسسهچون ممكن است در چند س[. باشد
اين منظور الزم  به. ثبت رسيده تأييد شود اعتبار شخص حقوقي بايد توسط كميته تشخيص صالحيت سازمان استاني كه در آن به

اريخ تأسيس و مدت و نوع فعاليت را مشخص كند و پروانه يا آگهي در روزنامه رسمي كه ت(است مدارك مربوط به فعاليت مؤسسه 
بديهي است كه بررسي و تأييد اعتبار هر مؤسسه . ارائه شود) مجوز عمليات معدني و ساير مدارك خواسته شده توسط كميته

  ].بار كافي است توسط سازمان استان، فقط براي يك
هاي جايگزين آنها يا مراكزي  اند، بايد از مؤسسه م يا تغيير ساختار دادههايي كه تغيير نا كار در مؤسسه گواهي اشتغال به -پ

   .عهده دارند گرفته شود كه امور مؤسسه سابق را به
اي از آنها موجود نيست، بايد همراه با گواهي  هايي كه تعطيل شده و هيچگونه سابقه كار در مؤسسه گواهي اشتغال به -ت

  .يت آن مؤسسه در مدت اشتغال متقاضي در آن باشدسازمان استان مربوط درباره فعال
  .كار در خارج از كشور بايد به تأييد سفارت ايران در آن كشور رسيده باشد مدارك اشتغال به -ث
گواهي اشتغال صادرشده توسط اشخاص حقيقي هنگامي معتبر است كه صادركننده داراي پروانه يا مجوز عمليات معدني  -ج

 نفر از مهندسان 2وزارت صنايع و معادن باشد و اشتغال متقاضي در مدت اعتبار پروانه يا مجوز باشد و توسط يا صنايع معدني از 
 .   سال سابقه كار تأييد شود10داراي پروانه اشتغال و با بيش از 

اعي يا تأييد شامل گواهي پرداخت كسور بازنشستگي يا بيمه تأمين اجتم(وقت، ارائه مدارك مربوط  براي اشتغال تمام -چ
فرما بوده و كسور بازنشستگي يا بيمه  اما چنانچه سابقه كار ارائه شده، مربوط به متقاضي خويش. ضروري است) مؤسسات دولتي

تأمين اجتماعي را پرداخت نكرده يا مربوط به اشتغال پس از بازنشستگي بوده و يا هر حالت ديگري كه در اين دستورالعمل قابل 
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 نفر از 2وقت بودن آن ارائه شود و توسط  وقت يا پاره هاي معدني و تمام  بايد مداركي دال بر اشتغال در فعاليتبيني نبوده، پيش
  . سال سابقه كار تأييد شود10مهندسان داراي پروانه اشتغال و با بيش از 

كار براي ساير مواردي   سابقه سال10 نفر از مهندسان داراي پروانه اشتغال و با بيش از 2 تأييديه گواهي اشتغال توسط -ح
  .نيز كه كميته الزم بداند، بايد ارائه شود

تخصصي هاي  اند، تعيين زمينه كشور اشتغال داشته معدني  اكتشافات  و  شناسي  براي كارشناساني كه در سازمان زمين -خ
دي با تخصصي مستقيم يا غيرمستقيم و كار اعم از اجرايي، طراحي، نظارت، آموزش، پژوهش، امور آزمايشگاهي، امور ستا سابقه

آن سازمان يا مديريت ) فني(هاي  هاي اشتغال به هريك، بايد به تأييد و امضاي يكي از معاونت همچنين درجه هر فعاليت و مدت
  . مربوط برسد

روانه اشتغال داده كار در فعاليت غيرمعدني نيز پ برداري داراي سابقه  تا زماني كه وزارت تشخيص دهد، به مهندسان نقشه-د
هاي اجرايي بوده و ستادي نباشد و توسط يكي از  شود، مشروط برآنكه اشتغال آنها بطور تمام وقت و صرفاً در فعاليت مي

هاي مراكز استان مورد تأييد قرار  عمومي يا شهرداري هاي و تخصصي تابعه آنها يا نهادها و سازمان  دولتي  ها يا مؤسسات خانه وزارت
  .     باشدگرفته 

 

  مشخصات گواهي-1-2-2- 5
استناد آن رسته، تخصص  كار بايد موارد زير بطور واضح درج شده باشد، بطوريكه كميته بتواند به در هر نوع گواهي اشتغال به

 .  وضوح تشخيص دهد شغلي، درجه فعاليت، تمام وقت بودن اشتغال و مدت زمان اشتغال را، به
 .نام و مشخصات كامل متقاضي -
 .هاي شروع و خاتمه هر كار، شغل يا سمت تاريخ -
 . نوع فعاليت مؤسسه -
 .محل دقيق خدمت -
 .مشخصات كامل شغل و سمت و مسئوليت -
 ).قراردادي، پيماني، رسمي، تمام وقت يا پاره وقت و غيره(نوع اشتغال  -
 . اي كه تعيين درجه فعاليت ميسر باشد گونه نوع فعاليت معدني يا پروژه و مشخصات دقيق آن، به -

اي  چنانچه متقاضي در مؤسسه. درصورت تغيير هريك از شرايط اشتغال بايد مدرك و گواهي اشتغال جداگانه صادر شده باشد
ها و  ها و سمت واهي اشتغال، تغيير هريك از شرايط و تمام شغلكار بوده بايد در گ به مدت طوالني و با شرايط متفاوتي مشغول به

  .   مدت هريك درج شده باشد
 صدور موجود نباشد يا شامل اطالعات كامل نباشد يا مورد قبول كميته واقع مربوط به زمانچنانچه اصل حكم يا گواهي 

 گواهي اشتغال دريافت كند و دراينصورت گواهي نشود، الزم است متقاضي با مراجعه به شخص حقوقي يا حقيقي مربوط، مجدداً
   .تهيه شود  3 شماره هاي  تواند مشابه فرم اشتغال مي

تواند از  هاي اشتغال متقاضي كه تعيين رسته و زمينه شغل يا درجه فعاليت براي كميته دشوار باشد مي در هر يك از سال
  . شوراي صدور پروانه استفسار كند

  

   در آزمون گواهي قبولي-5-1-3

  

هر زمان كه وزارت، صدور پروانه يا ارتقاي پايه را موكول به گذراندن آزمون كند، متقاضي موظف است در آزمون مربوط 
گواهي قبولي در آزمون مستقيماً توسط وزارت صادر و نتايج به . شركت كرده و حداقل امتياز اعالم شده را كسب كند

  .شود ها ابالغ مي استان  سازمان
  

   مستندات مربوط به خدمات برجسته-5-1-4
  

ها و كتابهايي كه توسط متقاضي تهيه شده و تصويري از صفحه مشخصات آنها، مدارك مربوط به عضويت در  مشخصات مقاله
ا المللي، كشوري ي هاي آموزشي، تصوير احكام عناوين نمونه و برجسته بين هاي دوره نامه اركان مجامع علمي و فني، تصوير گواهي
  .هاي مربوط به خدمات برجسته، بايد ارائه شود استاني و ساير مدارك، مستندات و گواهي
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   ساير مدارك-5-1-5
  

پيشينه يا برگ تأييد عدم اعتياد به مواد مخدر  تواند مدارك ديگري را نيز، مانند برگ عدم سوء در هر زمان سازمان استان مي
  .شود، از متقاضي مطالبه كند يا مقررات جاري كشور اعالم مييا ساير مداركي كه توسط وزارت يا سازمان 

  

   دريافت و ثبت تقاضا-5-2
  

پيوست، تقاضاي صدور پروانه    هاي    تواند طبق يكي از فرم      مي) درصورت نداشتن بدهي حق عضويت    (هر عضو سازمان استان     * 
 مربوط به دارنـدگان مـدرك كـارداني    2/1 فرم شماره  مربوط به دارندگان مدرك كارشناسي و باالتر و        1/1فرم شماره   . اشتغال كند 
  . شود  استفاده مي3/1براي تقاضاي تمديد پروانه اشتغال، اصالح رسته يا زمينه و ارتقاي پايه، از فرم شماره . فني است

ترتيـب زيـر تهيـه       كند تا مدارك مورد نياز براي صدور پروانه اشتغال را به            دبيرخانه سازمان استان متقاضي را راهنمايي مي      * 
  . و همراه با تقاضاي صدور پروانه تحويل دهد) چنانچه در پرونده موجود نباشد(نموده 
 .يك نسخه تصوير شناسنامه -
 .يك نسخه تصوير گواهي پايان خدمت سربازي يا معافيت از خدمت -
 .مدرك اشتغال و سكونت دائم از شش ماه قبل در استان -
 ). است ارائه كارت عضويت معتبر و درج شماره عضويت در فرم تقاضا كافي فقط (مدرك عضويت در سازمان استان  -
 ).ترجيحاً رنگي (4×3 عدد عكس 2 -
 .تحصيلي) هاي(يك نسخه تصوير مدرك -
 .شود  توسط متقاضي تكميل مي2يك نسخه خالصه سوابق اشتغال كه طبق فرم شماره  -
 . 3شماره ) هاي(شابه فرم مربوط به زمان صدور يا ماشتغال) هاي(يك نسخه تصوير گواهي -
 .شود  توسط متقاضي تكميل مي7يك نسخه خالصه مدارك مربوط به خدمات برجسته كه طبق فرم شماره  -
 .يك نسخه تصوير مدارك و مستندات مربوط به خدمات برجسته -
 .فيش بانكي پرداخت هزينه بررسي تشخيص صالحيت -
وانه اشتغال است يا اصالح يا تمديد آن يا ارتقاي پايه، فقط جهت صدور پروانه اشتغال جديد براي فردي كه داراي پر -

كند و اصل  تحويل مدارك جديد مورد نياز، مربوط به فاصله بين تاريخ صدور پروانه اشتغال تا تاريخ تقاضا، كفايت مي
  .پروانه اشتغال نيز بايد تحويل داده شود

دبيرخانه سازمان استان پس از بررسي اصل .  شودارائهن استان يك نسخه اصل هر يك از مدارك نيز بايد به دبيرخانه سازما
مدارك و تصديق اعتبار آنها و انطباق تصاوير با مدارك اصلي، تقاضا را پذيرفته و برابر اصل بودن تصاوير مدارك ارائه شده را روي 

   .گرداند كند و مدارك اصلي را به متقاضي برمي آنها گواهي يا ممهور مي
سازمان استان پس از دريافت تقاضا و حصول اطمينان از كامل بودن مدارك مورد نياز، وصول تقاضا را در دفتري دبيرخانه * 

كه به همين منظور اختصاص داده شده با درج شماره و تاريخ تحويل، ثبت نموده و شماره و تاريخ مزبور را عيناً روي فرم تقاضا نيز 
هاي متقاضيان به ترتيب شماره و تاريخ  نوبت بررسي درخواست. دهد  رسيد مي4 كند و به متقاضي طبق فرم شماره درج مي

  . دريافت تقاضا است
كميته تشخيص صالحيت ابتدا كليه . شود اصل تقاضا و كليه مدارك منضم به آن به كميته تشخيص صالحيت ارجاع مي* 

اي از مدارك متقاضي ناقص يا ناصحيح باشد يا  پارهمدارك و پرونده عضويت وي در سازمان استان را بررسي نموده و چنانچه 
دهد تا جهت اعالم به متقاضي طبق فرم  مدارك اضافي الزم باشد، در اسرع وقت مراتب را به دبيرخانه سازمان استان اطالع مي

ز تاريخ ثبت تقاضا، انجام  روز، ا15نامه، اين اعالم بايد ظرف مدت   آيين8استناد ماده  به.  عيناً به آدرس وي ارسال شود5شماره 
  . بديهي است كه درصورت كسر مدارك، نوبت بررسي نيز مجدداً پس از تكميل مدارك تعيين خواهد شد. شود

متقاضي پس از تكميل موارد خواسته شده، آنها را مجدداً به دبيرخانه سازمان استان تحويل داده و دبيرخانه در دفتر * 
. دهد قاضي تحويل مدارك جديد را درج نموده و پس از تعيين نوبت مجدد، به متقاضي رسيد ميمربوط، در مقابل شماره قبلي مت

  .شود تشخيص صالحيت تحويل داده مي مدارك دريافت شده، مشابه ترتيب فوق براي اقدامات بعدي به كميته 
  



  بسمه تعالي

  خالصه سوابق اشتغال
  :                       شماره عضويت        :                   نام و نام خانوادگي                                                ........................... سازمان نظام مهندسي معدن استان

  )ترتيب پيوست شود  به،قابل قبول طبق دستورالعملمدارك   ووقت، به ترتيب تاريخ نوشته شود  و تمام وقت يا پارهمشاغل غيرمرتبطهاي معدني يا  سوابق اشتغال، اعم از اشتغال در فعاليت(
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  :.............................................................................................................................نشاني كامل* 

 اشتغالسوابق  - 4
  

يف
رد

  

استان محل 
شماره و تاريخ   نام محل يا پروژه  عمليات

  مجوز يا پروانه
  شماره و تاريخ
  گواهينامه كشف

نوع ماده معدني و نوع 
  كانسار

   مسئوليت/  سمت/ عنوان شغل
  متقاضي در عمليات 

  تاريخ شروع
   سال- ماه-روز

  تاريخ خاتمه
   سال- ماه-روز

مام
ت

 
قت

و
  

 پاره
قت

و
  

  مالحظات

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        
  

  ...........:............................................... گواهيمهر و امضاي صادر كننده -6                        :......................................................          تاريخ صدور گواهي-5
  
  
  

  

  .  اعتبار شخص حقوقي غير دولتي و فاقد پروانه اشتغال، بايد توسط سازمان نظام مهندسي استان محل ثبت آن تأييد شود  ، مربوطنامه اجرايي قانون و دستورالعمل طبق آيين* 
 : ..............................................................................آنت تأييد اعتبار شخص حقوقي صادر كننده گواهي توسط سازمان نظام مهندسي معدن استان محل ثب

  . كار تأييد شود  سال سابقه10 نفر داراي پروانه اشتغال و با بيش از 2بايد توسط ،  يا طبق نظر كميته الزم طبق دستورالعملموارد ساير  درصادره از سوي اشخاص حقيقي وگواهي اشتغال * 

  : .................................................امضا و مهر........................... .......: ....................پروانه اشتغالو تاريخ شماره ............ ......................: ..........................خانوادگي نام و نام) 1
  

   : .................................................امضا و مهر....................... .........: ......................شماره و تاريخ پروانه اشتغال................................ ..........................: ..خانوادگي نام و نام) 2
  . مستوجب مجازات انتظامي خواهد شد،واقعهاي خالف   صدور گواهي،نامه اجرايي قانون طبق آيين* 

 1/3فرم شماره



  بسمه تعالي
  

  واحدهاي معدنيگواهي اشتغال به كار در 
  

 . شود صادر مي............ ....... ...متولد سال........... .......................صادره از....... ............ ......داراي شناسنامه شماره............ ............................................................................آقاي  / خانمبه تقاضاي  اين گواهي بنا -1
  ............ ... .....:به شماره عضويت.............. ................. .....عضو سازمان نظام مهندسي معدن استان............... ...............................................................:  هنگام اشتغال آنگرايشآخرين مدرك تحصيلي و  :ساير مشخصات متقاضي -2
            ساير               شخص حقيقي          تعاوني                خصوصي      دولتي                      ....  ....................................................................................... :نام -مشخصات صادركننده گواهي -3

  .................................:...........پست الكترونيكي............... ....................: ..........................هاي تلفن و نمابر شماره  ........................................................: شماره و تاريخ پروانه اشتغال................................. : .......................شماره و تاريخ ثبت* 
  :.............................................................................................................................نشاني كامل* 

 سوابق اشتغال - 4
  

يف
رد

  

   تن-ظرفيت توليد ساالنه   يا پروژهي معدن واحد نام  استان محل معدن
  )طبق پروانه(

  روش استخراج
   مسئوليت/  سمت/ عنوان شغل  نوع ماده معدني   )  زيرزميني/روباز(

  يمعدنواحد متقاضي در 
  تاريخ شروع

   سال- ماه-روز
  تاريخ خاتمه

   سال- ماه-روز

مام
ت

 
قت

و
  

 پاره
قت

و
  

  مالحظات

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        
  

  .......:................................................... گواهيمهر و امضاي صادر كننده -6                        :......................................................          تاريخ صدور گواهي-5
  
  
  

  

  .  اعتبار شخص حقوقي غير دولتي و فاقد پروانه اشتغال، بايد توسط سازمان نظام مهندسي استان محل ثبت آن تأييد شود  ، مربوطنامه اجرايي قانون و دستورالعمل طبق آيين* 
 : ..............................................................................آنتأييد اعتبار شخص حقوقي صادر كننده گواهي توسط سازمان نظام مهندسي معدن استان محل ثبت 

  . كار تأييد شود  سال سابقه10 نفر داراي پروانه اشتغال و با بيش از 2بايد توسط ،  يا طبق نظر كميته الزم طبق دستورالعملموارد ساير  درصادره از سوي اشخاص حقيقي وگواهي اشتغال * 

  : .................................................امضا و مهر........................... .......: ....................پروانه اشتغالو تاريخ شماره ............ ......................: ..........................خانوادگي ام و نامن) 1
  

   : .................................................امضا و مهر....................... .........: ......................شماره و تاريخ پروانه اشتغال................................ ......................: ......خانوادگي نام و نام) 2
  . مستوجب مجازات انتظامي خواهد شد،هاي خالف واقع  صدور گواهي،نامه اجرايي قانون طبق آيين* 

 2/3فرم شماره



  بسمه تعالي
  

   ذوب فلزات- فرآوري-آرايي كانهواحدهاي گواهي اشتغال به كار در 
  

 . شود صادر مي............ ....... ...متولد سال........... .......................ازصادره ....... ............ ......داراي شناسنامه شماره............ ............................................................................آقاي  / خانمبه تقاضاي  اين گواهي بنا -1
  ............ ... .....:به شماره عضويت.............. ................. ..... استانعضو سازمان نظام مهندسي معدن............... ...............................................................:  هنگام اشتغال آنگرايشآخرين مدرك تحصيلي و  :ساير مشخصات متقاضي -2
            ساير               شخص حقيقي                خصوصي             تعاوني   دولتي                      ....  ....................................................................................... :نام -مشخصات صادركننده گواهي -3

  .................................:...........پست الكترونيكي............... ............................................: ..هاي تلفن و نمابر شماره  ........................................................: شماره و تاريخ پروانه اشتغال.................................. : ......................شماره و تاريخ ثبت* 
  ..:...........................................................................................................................نشاني كامل* 

 سوابق اشتغال - 4
  

يف
رد

  

 -پذيرش ساالنه/ ظرفيت توليد    يا پروژهنام واحد  استان محل واحد
  )طبق پروانه(  گيلوگرم  / تن

 - ماده معدني نوع -نوع فرآيند
   نوع محصول

   مسئوليت/  سمت/ عنوان شغل
  متقاضي درواحد

  تاريخ شروع
   سال- ماه-روز

  تاريخ خاتمه
   سال- ماه-روز

مام
ت

 
قت

و
  

 پاره
قت

و
  

  مالحظات

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      
  

  .........................:................................. گواهيمهر و امضاي صادر كننده -6                        :......................................................          تاريخ صدور گواهي-5
  
  
  

  

  .  اعتبار شخص حقوقي غير دولتي و فاقد پروانه اشتغال، بايد توسط سازمان نظام مهندسي استان محل ثبت آن تأييد شود  ، مربوطنامه اجرايي قانون و دستورالعمل طبق آيين* 
 : ..............................................................................آنن استان محل ثبت تأييد اعتبار شخص حقوقي صادر كننده گواهي توسط سازمان نظام مهندسي معد

  . ر تأييد شودكا  سال سابقه10 نفر داراي پروانه اشتغال و با بيش از 2بايد توسط ،  يا طبق نظر كميته الزم طبق دستورالعملموارد ساير  درصادره از سوي اشخاص حقيقي وگواهي اشتغال * 

  : .................................................امضا و مهر........................... .......: ....................پروانه اشتغالو تاريخ شماره ............ ......................: ..........................خانوادگي نام و نام) 1
  

   : .................................................امضا و مهر....................... .........: ......................شماره و تاريخ پروانه اشتغال................................ ....: ........................خانوادگي منام و نا) 2
  . مستوجب مجازات انتظامي خواهد شد،هاي خالف واقع واهي صدور گ،نامه اجرايي قانون طبق آيين* 

 3/3فرم شماره



  بسمه تعالي
  

   ساير مشاغل مرتبط - مشاوري- آزمايشگاهي- پژوهشي- آموزشي-امور ستاديگواهي اشتغال به كار در 
  

 . شود صادر مي............ ....... ...متولد سال........... .......................صادره از....... .............. ....داراي شناسنامه شماره............ ............................................................................آقاي  / خانمبه تقاضاي  اين گواهي بنا -1
  ............ ... .....:به شماره عضويت.............. ................. .....عضو سازمان نظام مهندسي معدن استان ..............................................................................:  هنگام اشتغال آنگرايشآخرين مدرك تحصيلي و  :ساير مشخصات متقاضي -2
            ساير               شخص حقيقي         تعاوني                خصوصي      ولتي         د              ....  ....................................................................................... :نام -مشخصات صادركننده گواهي -3

  .................................:...........پست الكترونيكي............... ..............: ................................هاي تلفن و نمابر شماره  ........................................................: شماره و تاريخ پروانه اشتغال................................. : .......................شماره و تاريخ ثبت* 
  ..............................:...............................................................................................نشاني كامل* 

 سوابق اشتغال - 4
  

يف
رد

  

استان محل واحد يا 
 متقاضي   مسئوليت/  سمت/ عنوان شغل  نوع فعاليت واحد يا مؤسسه    يا پروژهنام واحد يا مؤسسه  مؤسسه

  درواحد يا مؤسسه
  تاريخ شروع

   سال- ماه-روز
  تاريخ خاتمه

   سال- ماه-روز

مام
ت

 
قت

و
  

 پاره
قت

و
  

  مالحظات

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   
  

  ....:...................................................... گواهيمهر و امضاي صادر كننده -6                        :......................................................          تاريخ صدور گواهي-5
  
  
  

  

  .  اعتبار شخص حقوقي غير دولتي و فاقد پروانه اشتغال، بايد توسط سازمان نظام مهندسي استان محل ثبت آن تأييد شود  ، مربوطنامه اجرايي قانون و دستورالعمل طبق آيين* 
 .............................................................................: .آنتأييد اعتبار شخص حقوقي صادر كننده گواهي توسط سازمان نظام مهندسي معدن استان محل ثبت 

  . كار تأييد شود  سال سابقه10 نفر داراي پروانه اشتغال و با بيش از 2بايد توسط ،  يا طبق نظر كميته الزم طبق دستورالعملموارد ساير  درصادره از سوي اشخاص حقيقي وگواهي اشتغال * 

  : .................................................امضا و مهر........................... .......: ....................پروانه اشتغالو تاريخ شماره ............ ......................: ..........................خانوادگي و نامنام ) 1
  

   : .................................................امضا و مهر....................... .........: ......................شماره و تاريخ پروانه اشتغال................................ ...................: .........خانوادگي نام و نام) 2
  .ستوجب مجازات انتظامي خواهد شد م،هاي خالف واقع  صدور گواهي،نامه اجرايي قانون طبق آيين* 

 4/3فرم شماره



  بسمه تعالي
  

  ............................سازمان نظام مهندسي معدن استان 
  

   يا تمديد و اصالح پروانه  صدور پروانه اشتغالدرخواستاعالم وصول 
  
  

.............. .........به شماره عـضويت     .................. .............................آقاي   / و مدارك ضميمه آن مربوط به خانم       درخواست

  .شدثبت .............................  مورخ ....... .............. دريافت و به شمارهطبق فرم زير، 

  كارشناسيصدور پروانه اشتغال  درخواست            
  كاردانيصدور پروانه اشتغال  درخواست           

              درخواست تمديد يا اصالح پروانه يا ارتقاي پايه
          

   دبيرخانه سازمان نظام مهندسي معدن                                                             
  ……………      استان                                                                    

  
  

 

 4ره فرم شما



  بسمه تعالي
  

  ............................سازمان نظام مهندسي معدن استان 
  

   نواقصاعالم 
  

  

  ................   به شماره عضويت ........................................... جناب آقاي / سركار خانم 

،  نظـر كميتـه تـشخيص صـالحيت       طبـق   جنابعالي،  ...... ..................مورخ  .................. بازگشت به درخواست شماره     
  .اقدام فرماييد........ ..............، تا تاريخ شرح زير بهرفع نواقص و تكميل مدارك اصالح، مقتضي است نسبت به 

   
1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

   دبيرخانه سازمان نظام مهندسي معدن                                                                    
  ……………            استان                                                                  

  
  

 

 5فرم شماره 



  بسمه تعالي
  

  )كارشناسي و باالتر(                                                  محاسبه امتيازهاي سابقه كار  ........................................سازمان نظام مهندسي استان 
  : به تاريخ                      : شماره رديف ثبت درخواست در دفتر                              : ضويت  شماره ع                                                    :نام و نام خانوادگي

    :  2واستي                                        زمينه درخ                 : 1زمينه درخواستي :                                                      رسته درخواستي    

  مالحظات

امتياز كل زمينه 
2 

ضريب زمينه
 2

 

ضريب رسته
امتياز كل زمينه   

1 

ضريب زمينه
ضريب رسته 1 

امتياز هر سال  
زمينه اشتغال 
 

درجه واحد
مدت بر حسب  

ماه
 

 از تاريخ تا تاريخ
نام مؤسسه و 

 عنوان شغل يا سمت  اشتغال واحدمحل

رديف
 

                           1 

                              2 

                              3 

                  4 

                  
 

5 

                  
 

6 

                  
 

7  

  8 جمع كل                 
  

 :امضاي رئيس سازمان                                                                                                                                               : امضاي اعضاء كميته        
  :تاريخ                                                                                                                                                           صفحه..... از ...... صفحه         

 1/6فرم شماره



  بسمه تعالي
  

  )كارداني(                                                  محاسبه امتيازهاي سابقه كار  ........................................سازمان نظام مهندسي استان 
  : به تاريخ                      : شماره رديف ثبت درخواست در دفتر                              :   شماره عضويت                                                  :نام و نام خانوادگي

             :      عنوان رشته يا گرايش تحصيلي                                                     : تخصصيزمينه     

  مالحظات

امتياز كل زمينه 
 

ضريب زمينه
امتياز هر سال  

 

ز
مينه اشتغال

 

درجه واحد
مدت بر حسب  

ماه
 

 عنوان شغل يا سمت  اشتغال نام مؤسسه و واحدمحل از تاريخ تا تاريخ

رديف
 

                   1 

                      2 

                      3 

            4 

              
 

5 

              
 

6 

              
 

7  

  8 جمع كل            
  

 :امضاي رئيس سازمان                                                                                                                                               : امضاي اعضاء كميته        
  :تاريخ                                                                                                                                                           صفحه..... از ...... صفحه         

 2/6فرم شماره



  بسمه تعالي
  

               )خدمات برجسته(محاسبه امتيازهاي ويژه                         ....................................سازمان نظام مهندسي معدن استان 
   صفحه2 از 1صفحه                               :شماره عضويت                                                                         :نام و نام خانوادگي

يف
رد

  

  زيرگروه  گروه خدمات

ياز
امت

ثر 
داك

ح
 

روه
گ

 يا
زير

 
روه

گ
  

  مشخصات خدمات متقاضي

ي 
هاد

شن
ز پي

تيا
ام

ط 
وس

ت
يته

كم
فته  

ذير
از پ

متي
ا

ورا  
ط ش

وس
ده ت

ش
  

1        

2  

ــوآوري  ــارات و ن ــاي  ابتك ه
داراي آثار و پيامدهاي عـام      

  در بخش

اختراعات و 
  2  ها آوري نو

      
3        
4        
5        
6  

تهيه نقشه 
  شناسي  زمين

سازمان (
  )شناسي زمين

1  

      
7        
8  

آثار و اقـدامات برجـسته      
  ماندگار در بخش

  5/0  تهيه نشريه
      

9        
10        
11        
12  

ــالش  ــدمات و ت ــاي  خ ه
  گير در مقياس ملي چشم

گواهي كشف 
كانسار، پروانه 

  برداري بهره 
2  

      
13        
14        
15        
16  

  2    كتاب

      
17        
18        
19        
20  

  1    مقاله

      
21        
22        
23        
24  

  1  كوتاه مدت

      
25        
26  

  هاي آموزشي دوره

  مدت  ميان
  1  مدت و بلند

      
  

 7فرم شماره 



  
  

     )خدمات برجسته(محاسبه امتيازهاي ويژه                         ....................................سازمان نظام مهندسي معدن استان 
             صفحه2 از 2صفحه                               :شماره عضويت:                                                                         نام و نام خانوادگي

يف
رد

  

  زيرگروه  گروه خدمات

از 
متي

ثر ا
داك

ح
روه

يرگ
ا ز
وه ي

گر
  

  مشخصات خدمات متقاضي

ي 
هاد

شن
ز پي

تيا
ام

يته
 كم

سط
تو

فته  
ذير

از پ
متي

ا
ورا  
ط ش

وس
ده ت

ش
  

27        
28        
29  

عضويت در 
 75/0  سازمان

      
30        
31        
32        
33  

اركان سازمان 
نظام مهندسي 

  معدن
1  

      
34        
35  

  5/0  ها اركان تشكل
      

36  

عضويت مؤثر در مجـامع     
  اي هاي حرفه و تشكل

        25/0  كارشناس رسمي
37        
38        
39        
40  

عناوين نمونه و 
  1  برجسته

      
41        
42  

ــه و   ــاوين نمون ــراز عن اح
برجـــــسته داخلـــــي و 

  خارجي

  5/0  رتبه اول تحصيلي
      

43        
44        
45        
46  

  3    هاديساير موارد پيشن

      

        10  جمع كل امتيازها  47

  : آنداليل توجيهيو  پيشنهادهاي كميته
  
  
  

  :امضاي اعضاي كميته
  
  

  : تاريخ                                                     : ..................................... امضاي رئيس سازمان استان 

 7فرم شماره 



  بسمه تعالي
  تعيين امتيازها براي صدور پروانه اشتغال

  )براي دارندگان مدرك كارشناسي و باالتر(
  ........................سازمان نظام مهندسي معدن استان 

  

                           : نام پدر                                     : ينام خانوادگ                            :نام              : شماره عضويت

  : محل صدور                         :       شماره شناسنامه                               :خ تولديتار
  : آدرس پستي

  
      : رسته فعاليت مورد تقاضا

   - 2                                               -1: زمينه هاي تخصصي مورد تقاضا
  

  مدارك تحصيليمشخصات 
 تاريخ اخذ مدرك  دانشگاه و دانشكده  گرايش  رشته  مقطع
          كارشناسي

          كارشناسي ارشد
          دكتري

  

  :   )سال ( مدت سابقه كار مرتبط                                :  )سال(مدت كل سابقه كار
  : )هطبق نظر كميت ( عمدهيا حرفه يها بر اساس تجربه) ها(تخصص

  

     تعيين امتيازها
  مالحظات زمينه دوم  زمينه اول  شـرح رديف

        يامتياز مدرك تحصيل  1
         با رستهيامتياز ارتباط رشته تحصيل  2
        1/6 فرم - هر زمينهيامتياز سابقه كار برا  3
       7 فرم -)خدمات برجسته( ويژه يامتيازها  4
        امتياز آزمون  5

        جمع امتيازها
  

  :توضيحات
  

  : كميتهي اعضاي و امضاينام خانوادگو نام 
1-                           2-                            3-                             4 -                           5-                            
  
  
  

  : معدن استانيرئيس سازمان نظام مهندس
  .است ضميمه 3×4يك قطعه عكس                                                                                                  : تاريخ

 1/8فرم شماره 



  بسمه تعالي
  تعيين امتيازها براي صدور پروانه اشتغال

  )كاردانيبراي دارندگان مدرك (
  ........................سازمان نظام مهندسي معدن استان 

  

                           : نام پدر                                 : ينام خانوادگ                         :نام              :  كاردانيشماره عضويت

  : محل صدور                         :       شماره شناسنامه                               :خ تولديتار
  : آدرس پستي

  
  

      

  : زمينه تخصصي مورد تقاضا
  

  مدرك تحصيليمشخصات 
 معادل تاريخ اخذ مدرك  دانشگاه يا آموزشگاه  رشته و گرايش  گروه تحصيلي

          
  

  :   )سال ( مدت سابقه كار مرتبط                                :  )سال(مدت كل سابقه كار
  : )طبق نظر كميته ( عمدهيا حرفه يها بر اساس تجربه) ها(تخصص

  

     تعيين امتيازها
  مالحظات  امتياز   شـرح رديف

      امتياز مدرك تحصيلي  1
      2/6  فرم -امتياز سابقه كار   2
      7  فرم - )خدمات برجسته(امتيازهاي ويژه   3
      امتياز آزمون  4

      جمع امتيازها
  

  :توضيحات
  
  

  : كميتهي اعضاي و امضاينام خانوادگو نام 
1-                           2-                            3-                             4 -                           5-                            
  
  
  
  

  : معدن استانيرئيس سازمان نظام مهندس
  .است ضميمه 3×4يك قطعه عكس                                                                                                  : تاريخ

  

 2/8فرم شماره 



  بسمه تعالي
  

  ............................سازمان نظام مهندسي معدن استان 
  

    اشتغالپروانهاعالم وصول 
  

.....................  و به تـاريخ     ........................ به شماره كه   هاي مهندسي معدن،       حرفه كار  دريافت اصل پروانه اشتغال به    
  .كنم صادر شده را تأييد مي........................  به شماره عضويت ......................................... ...............اينجانب نام  به
  

  : تاريخ                                                                 
    :                                                                 امضا

  

 9فرم شماره 



  بسمه تعالي
  

  ............................سازمان نظام مهندسي معدن استان 
  

    اشتغالپروانه گواهي موقت
  
  

  .....................................................آقـاي   /  مربوط به خـانم    هاي مهندسي معدن    كار حرفه   اصل پروانه اشتغال به   
تعـويض بـه    اصالح يـا    دريافت شد تا جهت     ................  ...... ....و به تاريخ صدور   ....... .........................به شماره   

تا زماني كه پروانه اشتغال مجدداً به ايشان تحويـل داده نـشود، ايـن               . وزارت صنايع و معادن ارسال شود     
دارنده پروانه مكلف است جهـت دريافـت مجـدد          . منزله گواهي موقت پروانه اشتغال معتبر است        رسيد به 

     . پروانه اين رسيد را عودت دهد
  

  ................................سازمان نظام مهندسي معدن استان                                            
  : تاريخ                                            

  
  
  

  
  وانهپرمجدد اعالم دريافت 

  

  .اصل پروانه خود را مجدداً دريافت كردم.................... .....در تاريخ ................................................................ اينجانب 
  

  :                                                                               امضا
  

 10 فرم شماره



  سمه تعاليب
  

  ............................سازمان نظام مهندسي معدن استان 
  

  مجوز تهيه مهر
  

  ...........................مهرسازي 
  :شود گواهي مي

  

 مهندسـي معـدن     ئه كارت عضويت در سازمان نظـام      ابا ار ...................................................................... آقاي  /  خانم
  : مجاز به تهيه مهر با مشخصات زير هستند.............. ..................شماره  به

. است به شرح زير متن مهر شامل سه سطر. شود  ميليمتر تهيه مي22 در 32اندازه  شكل مستطيل به مهر به
چنانچه طول نام و نام (افزار چليپا است   از نرم8 سطر نستعليق با سايز فونت مورد استفاده براي هر سه

  ).  استفاده شود6 يا 7خانوادگي زياد باشد براي اين سطر ممكن است از فونت سايز 
  )نام و نام خانوادگي بطور كامل.................. (...............: ..............سطر اول
  ) رقمي پروانه اشتغال6شماره ................ (..................: .............سطر دوم
  نظام مهندسي معدن : سطر سوم

  
  .............................سازمان نظام مهندسي معدن استان                                                             

 11 فرم شماره



  بسمه تعالي
   براي صدور پروانه اشتغالبندي صورتجلسه رتبه

  )براي دارندگان مدرك كارشناسي و باالتر(
  

  ...................: ....تاريخ جلسه                       شوراي صدور پروانه اشتغال                                                                                

  

   .................................: سازمان استان ......................... : شماره عضويت............................................................... : نام و نام خانوادگي
  

  ................................: تاريخ وصول................................. ..............................................: شماره و تاريخ نامه سازمان استان
  

  ................ .......................... ......- 2.............. .................................. -1: هاي مورد تقاضا زمينه........... ..........................................: رسته مورد تقاضا
  

  مدارك تحصيليمشخصات 
  تاريخ اخذ مدرك  دانشگاه و دانشكده  گرايش  رشته  مقطع

          كارشناسي
          كارشناسي ارشد

          دكتري
  

   ........................ :)سال (كار مرتبط مدت سابقه....................... : )سال(كار مدت كل سابقه
  ..............................................................................: )طبق نظر كميته ( عمدهيا حرفه يها جربهبر اساس ت) ها(تخصص

  

     تعيين امتيازها
  نظر شورا  نظر كميته استان

يف
رد

 

  زمينه دوم  زمينه اول  زمينه دوم  زمينه اول  شـرح
  مالحظات

            امتياز مدرك تحصيلي  1
            امتياز ارتباط رشته تحصيلي با رسته  2
            امتياز سابقه كار براي هر زمينه  3
            )خدمات برجسته(امتيازهاي ويژه   4
            امتياز آزمون  5

            جمع امتيازها
  

  .قرار گرفتتأييد شرح زير مورد به : ......................................................  آقاي/ صدور پروانه اشتغال به نام خانم 
  : ................................................................رسته

   : ................................پايه : ............................................................................... 1زمينه تخصصي 
  : ................................ پايه............................................................................  : ...2زمينه تخصصي 

  :توضيحات
  

  :شورا ي اعضاي و امضاينام خانوادگو نام 
1-                                      2-                                     3-                                     4-    
  

                          
5-                                      6-                                      7-   

 1/12فرم شماره 



  بسمه تعالي
   براي صدور پروانه اشتغالبندي صورتجلسه رتبه

  )كاردانيبراي دارندگان مدرك (
  

  ...................: ....تاريخ جلسه                       شوراي صدور پروانه اشتغال                                                                                

  

   .................................: سازمان استان ......................... : شماره عضويت............................................................... : ام خانوادگينام و ن
  

  ................................: تاريخ وصول....................... ........................................................: شماره و تاريخ نامه سازمان استان
  

  :....................................................... تخصصيزمينه
  

  مشخصات مدرك تحصيلي
 معادل تاريخ اخذ مدرك  دانشگاه يا آموزشگاه  رشته و گرايش  گروه تحصيلي

          
  

   ........................ :)سال (كار مرتبط مدت سابقه...................... .: )سال(كار مدت كل سابقه
  ..............................................................................: )طبق نظر كميته ( عمدهيا حرفه يها بر اساس تجربه) ها(تخصص

  

     تعيين امتيازها

يف
رد

  

 نظر كميته  شـرح
  مالحظات  نظر شورا  استان

        امتياز مدرك تحصيلي  1
        امتياز سابقه كار براي هر زمينه  2
        )خدمات برجسته(امتيازهاي ويژه   3
        امتياز آزمون  4

        جمع امتيازها
  

  .قرار گرفتتأييد زير مورد به شرح : ......................................................  آقاي/ صدور پروانه اشتغال به نام خانم 
   : ................................پايه: ............................................................................... زمينه تخصصي  

  

  :توضيحات
  
  
  

  :شورا ي اعضاي و امضاينام خانوادگو نام 
1-                                      2-                                     3-                                     4-    
  
  

                          
5-                                      6-                                      7-   

 2/12فرم شماره 


