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 بسمه تعالی 

 مقدمه : -1

ت ولی شرط الزم اس امرین ا، اگرچه دارداطالعات فنی و مهندسی باالیی  فقط که یک مهندس خوب، مهندسی هست که امروزه دیگر نمی توان گفت

عنی یک یاشته باشد. د نیزود را خدانش حقوقی مرتبط با رشته اشراف بر خوب کسی است که عالوه بر دانش فنی و مهندسی، ناظر کافی نیست! مهندس 

حداث پروژه ، ادر فرایند د توانجه میو در نتیها و اختیارات خود واقف است ولیت، بر مسئو آگاه بر حقوق مهندسی حرفه نظارت  مهندس ناظر مسلط بر

انجام قررات و رد با نقض محوه برخوندر صورت مشاهده تخلف سازنده ، بر و  ی تائید نمایدتبدرسمقررات ملی ساختمان را  و انطباق آن با اجرا صحت

ت و چه در ر دوران ساخدادث ) چه بزنگاه حوصورت اضطرار و در در تسلط داشته باشد. همچنین  ،صالحاقدامات مناسب در انعکاس تخلف به مراجع ذی

 دفاع نماید .  بتواند از عملکرد صحیح خود در محاکم قضائی دوران بهره برداری (

فنی و  کردعمل،  شغلیادث م حودر پیچ و خ ممکن استاست و  ناقصعملکردش  ، دانش حقوقیاحاطه بر بدون ناظر یک مهندس تر ، بعبارت دقیق

و ت هندسی، ضروردانش حقوق م که لزوم آگاهی از ستاینجا بپردازد.نیز و تاوان سنگینی اثر شده  زحمات اش بیزیر سئوال رفته و مهندسی اش 

 . نشان می دهد یش از پیشبخود را اهمیت 

ید است ام ومی شود نسان تدریس ندمهای الزامی  های حرفهساختمان و در دورههای مهندسی های دانشگاهدر سرفصل حقوق مهندسی متاسفانه مباحث

هندسان ناظر معنوی به م ی مادی واهات حرفه نظارت و کاهش خسارتو باعث ارتقای سطح خدمباشد این دوره بتواند برای مهندسان ناظر مفید فایده 

 در محاکم قضایی شود. هاتبرئه آن بویژه

 هداف دوره :ا -2

   حقوقی عدم ایفای وظایف مربوطه بعات و تحقوقی حرفه نظارت مسائل  نسبت بهآشنایی مهندسان ناظر 

 این امور های اداری انجامروالصحیح ها و اختیارات خود و انجام کمک به مهندسان ناظر در زمینه احاطه بر مسئولیت 

 یو مورد ایه مرحل هایگشا برای تنظیم صحیح گزارشارائه نکات راهها و اشتباهات رایج مهندسان ناظر در تنظیم گزارش آشنایی با 

  انتظامی و قضایی محاکم در تبرئه برای مستندسازی و تحصیل دلیلآشنایی مهندسان ناظر در زمینه 

 اهت و گزارشمکاتبانظیم در ت نظارت پروژه تیم گرایش های مهندسی درهر یک از کننده و ناظر هماهنگهای تفکیکی آشنایی با مسئولیت 

 کار صدور پایان و هازارشگدر  ها و نحوه برخورد مهندس ناظر با هر دسته از تخلفاتبندی آناهم تخلفات ساختمانی و گروه آشنایی با 

  رکاپایان از صدور رفتارهای مهندسی و استمرار داشتن مسئولیت حتی پس «به نتیجه بودن متعهد»آشنایی مهندسان ناظر با مفهوم 

 ای مهندسان ناظرهای مسئولیت مدنی حرفههای کلیدی در انتخاب صحیح بیمهارائه شاخص 

 دوره :ویژگی های شاخص  ومشخصات  -3

  نقشه برداری وتاسیسات برقی ، ن گاز او ناظرتاسیسات مکانیکی ، عمران، معماریمهندسان قابل استفاده برای  

  مراه با کات مهم آن هن مرور( و  ازس و ساخت قوانین محور حادثه مطالعههای حوادث )پرونده کاوی موردتشریح مباحث بصورت کاربردی و همراه با

 کارهای پیشگیرانه ارائه راه

  پخش ویدئوهای آموزشی مهندس میررضوی با کیفیت  22برگزاری (جلسه آموزشی آفالینHD در سامانه یادگیری دا )نشگاه مهر البرز 

  با مهندس میررضوی بصورت آنالین  پذیران دانش ( پاسخپرسش و )جلسه  3برگزاری 

 برزتوسط دانشگاه مهر الشرکت در دوره گواهینامه الکترونیکی  برگزاری آزمون پایان دوره بصورت مجازی و صدور 
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  برگزاری خودآزمایی در پایان هر جلسهارزیابی مستمر دانش پذیران از طریق 

 های مرحله ای متناسب با موضوع بحث جلسات آموزشیگزارش ها و نمونهارائه فرم 

 سات آنالینمایی در جلرائه راهنمدرس و دستیاران برای اسئواالت و ابهامات دانش پذیران در خالل دوره و انتقال به جمع بندی  و جمع آوری 

 دوره: سرفصل -4

 
 شود: ارائه می ذیلجدول  مطابقها و مباحث سرفصل

 
 ردیف سرفصل دوره مبانی حقوقی و اصول گزارش نویسی مهندسان ناظر تعداد جلسات

 1 )آنالین( معارفهجلسه  1

 2 ) جلسه مقدماتی( ارائه محتواتوضیحات مقدماتی و تشریح اهداف دوره و روش  1

 3 )نظام فنی و اجرایی(تفاوت نظارت مستمر)نظام مهندسی( و نظارت عالیه 2

 4 گزارش نویسی در موعد 1

 5 ن ناظرمهندسامحدودیت های صدور دستورکار توسط  1

 6 در دوره ساخت ناظر در صورت عدم رعایت ضوابط  ایمنی در کارگاهمهندس نحوه گزارش نویسی  1

 7 ساخت همسئولیت مهندس ناظر از منظر  ایمنی در دور 1

 8 ایمنی در دوره بهره برداریاز منظر  مهندس ناظرمسئولیت  3

 9 ( 2و مبحث  100ماده  7تکالیف  قانونی مهندسان ناظر ) تبصره  1

1 
  نکات حقوقی و انتظامی در زمان تعویض مهندسان ناظر

 عواقب بهره برداری از ساختمان های فاقد پایان کار برای مهندس ناظر  
10 

1 
 اتمام مدت قرارداد نظارت صورت مسئولیت مهندس ناظر در

 که مدعی بر عهده گرفتن مسئولیت تخلف از طریق تعهد محضری هستند ای نحوه برخورد با مالک و سازنده
11 

 12 مهندس ناظر  پایان کار توسط سازندگان به منظور دادن تائیدیه  گروه بندی تخلفات 1

6 
،  مکانیکی(تاسیسات ، نقشه برداری ، تاسیسات برقی و  معماری، عمران رشته ) 5ن ناظر در امهندس تفکیک مسئولیت

 مکاتبات فیمابین آنهاتعامالت و نحوه  کننده و مسئولیت ناظر هماهنگآشنایی با 
13 

 14 های تعیین عمر مفید ساختمانشاخص 1

 15  مهندسان ناظر  ایبیمه مسئولیت مدنی حرفه 1

 16 یدر سه مقطع زمانی از دوره طبق تقویم آموزش )آنالین( بصورت -با مدرس  دانش پذیرانجلسه پرسش و پاسخ  3

 17 آزمون پایان دوره)آنالین( 1

  با آزمون مجموع جلسات 27

 مدت دوره  -5

برگزاری  ،(  آنالین) جلسه معارفه جلسات پرسش و پاسخ با استاد )آنالین ( ،، آموزشی )افالین (مدت زمان دوره مجازی با درنظرگرفتن ویدئوهای 

  . است ساعت آنالین 10آفالین و  ساعت 15بر بالغ  ،آزمون آزمایشی 

 هزینه شرکت دوره  -6

است تا  ی تعیین شدهقم مناسبرگیری از برترین مدرس مباحث حقوق مهندسی ) مهندس میر رضوی( ، با توجه به خدمات آموزشی و بهرهقیمت دوره 

 ده است .شتعیین  ریال 19,900,000 ، شود ، لذا هزینه دورهتسهیل دوره سراسر کشور از از مهندسان ناظر  مندیامکان بهره
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 سایر مشخصات دوره  -7

 استفاده نمایند.  صورت رایگانب اول( )جلسهجهت آشنایی با ساختار ارائه مطالب دوره ، از جلسه مقدماتینام ، عالقمندان می توانند قبل از ثبت 

 ری ه کپی برداو هرگون مولفان و مصنفان وجود ندارد معنوی و مادی امکان دانلود کردن محتوای آموزشی با توجه قوانین حمایت حقوق

 قانونی دارد .  از ویدئوهای آموزشی ، غیر مجاز بوده و پیگرد

 یادگیریمانه مجازی ساریق درگاه طاز ساعات شبانه روز  یهدر کلو  بصورت نامحدود، در طول زمان برگزاری دورهتوانند می اندانش پذیر 

و در مان اداری زهای خارج از ر ساعت، د این ویژگی برای افرادی که بدلیل مشغله .داشته باشند کامل ، به محتوای دوره دسترسی دانشگاه مهرالبرز

عد از برگزاری بای دوره ، ان به محتودانش پذیردسترسی  فرصتی مغتنم و ویژه فراهم می کند.، می توانند برای مطالعه زمان بگذارند روزهای تعطیل 

 . شودمسدود می و صدور گواهینامه آزمون پایان دوره 

  ه ثبت رر دودد می توانند ه اینترنت دارنبعالقمندان از اقصی نقاط کشور که دسترسی وجود ندارد و کلیه  مجازی دورهمحدودیتی برای شرکت در

مناسبی اند، فرصت  ت نمودهشرکدر آن ها کنندگانی که بویژه از شهرستان برای شرکتمجازی بودن دوره ،  نام و از محتوای آموزشی استفاده نمایند.

لبرز با موبایل ، اانشگاه مهر دوزشی در سامانه یادگیری دسترسی به ویدئوهای آمکند. اساتید مطرح و شناخته شده را فراهم میمباحث گیری از در بهره

 پذیر است.امکان PC ، لپ تاپ وتبلت 

 گیرد.  ان قرار میرانش پذیدهای الزم برای نحوه دسترسی به سامانه یادگیری دانشگاه ، پس از ثبت نام ، در اختیار اطالعات و آموزش 

 نحوه برگزاری آزمون پایان دوره  -8

 شود . برگزار می مانی دورهزمطابق تقویم  ، آزمون پایان دوره بصورت الکترونیکی پرسش و پاسخ دوره و برگزاری جلسه آنالین  اتمامپس از 

 شرکت در دوره صدور گواهینامه -9

 د.می شو صادر کترونیکینسخه الب گواهینامه شرکت در دوره در قالباشند ،  کردهانی که نمره قبولی در آزمون پایان دوره را کسب دانش پذیر برای

 ناظر مهندسان یسیزارش نوو اصول گ یحقوق یدوره مبانهای تخصصی حقوق مهندسی ، منوط به گذراندن بدیهی است شرکت دانش پذیران در دوره

 است.

هایی چون آنتراکت، تاخیر در شروع و خاتمه زودتر از شوند و بدلیل حذف وقفههای مجازی، زمان خالص تدریس محسوب میبدلیل اینکه مدت زمان دوره :1توضیح 

های  ملرالعدستوکنندگان در خالل بحث، زمان صرف شده برای نگارش مطالب توسط مدرس بر روی تخته و ... در کالس، مطابق های شرکتموعد کالس، صحبت

 درج می شود. ساعت 32، صادرهمه گواهینادوره در تعداد ساعات حضور در لحاظ شده و  حضوری واحد درسی 2معادل  ، دوره مجازی  دانشگاه مهر البرز، آموزشی

دور و هزینه ارسال ختن تعرفه صپردا خواست واعالم دربا  پس از اتمام دوره  ت کنند ،فدریانیز دانش پذیرانی که تمایل دارند نسخه چاپ شده گواهینامه را  :2توضیح 

 نسبت به ارسال آن به آدرس دانش پذیر اقدام خواهد شد.با پست ، 

 پرسش و پاسخ با مدرس دوره آنالین جلسات -10

ار ایشان مدرس یا دستی با حضور شگاه ()در بستر سامانه یادگیری دانآنالینپرسش و پاسخ نشست  3، مطابق تقویم زمانی دوره در زمان برگزاری دوره، 

   اده می شود.ود پاسخ دشپرسیده می برخطان در طی جلسات قبلی و سایر سئواالتی که دانش پذیرشود و به سئواالت مطرح شده برگزار می 
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 مدرس دوره  -11

 مدرس و پژوهشگر برجسته حقوق مهندسی

 

 مهندس 

 کامیار میررضوی

 1372عمران از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در سال فارغ التحصیل رشته مهندسی  •
 ن استان تهران ندسی ساختمانظام مه طراحی و اجرا از سازمان، رت ظادارای پروانه اشتغال بکار پایه ارشد در رشته عمران در صالحیت های ن •

ستان کشور از سال ا 31ام مهندسی ساختمان ظدوره حقوق مهندسی و گزارش نویسی برای اعضای سازمان های ن 120تدریس بیش از  •
 نفرساعت آموزش( 80.000تا کنون ) تدریس بیش از  1389

نون وکال در مدنی در کا قانون وگذراندن دوره های قوانین حقوقی شامل آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری ، قانون مجازات اسالمی  •
 1376سال 

 درالمی ن انقالب اسبنیاد مسک روستایی برای مهندسان ناظر و دهیاری ها و کارشناسان فنی - تدریس دوره حقوق مهندسی  در نظام فنی •
 استان  31

 ییاجرایی برای بانک ها و شرکت های مهندسی مشاور و دستگاه های اجرا –تدریس حقوق مهندسی در نظام فنی  •

ائیه با صالحیت راه و قوه قض 187و کارشناسان ماده  تدریس نحوه گزارش نویسی نظریه های کارشناسان رسمی دادگستری در کانون •
 ساختمان و حوادث کاری

 ساختمان در طول دوران فعالیت حرفه ای مهندسی در شهر تهران  114انجام نظارت بیش از  •

 اجرایی  -تالیف دایره المعارف جامع بخشنامه ها و مصوبات و آئین نامه های مربوط به نظام فنی  •

 شرح کتاب های فهارس بهای ابنیه و راه  •

 ات فنی فهارس بهای ابنیه و راه بر اساس مبانی نشریات سازمان برنامه و بودجه حشرح اصطال •

 (1380عضو کمیته تدوین فهرست بهای ابنیه)  •

 (1380سازمان و برنامه و بودجه )  55عضو کمیته بازنگری نشریه   •

ر سازمان های مصالح دتفاوت بارسیدگی و شرح شرایط عمومی پیمان و نحوه محاسبه تعدیل و مابه تدریس ضوابط امور قراردادها و پیمان  •
 ضوی و جنوبی و ...ر( و سازمان برنامه و بودجه استان تهران، کردستان، خراسان 1380مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی ) 

 مدیر پروژه طرح های متعدد عمرانی در سطح کشور •

 حل اختالف پروژه های ساختمانی وزارت نفت عضو هیات عالی  •

 (1376ساختمان فدراسیون شطرنج سازمان تربیت بدنی) زیده مسابقه کشوری طراحی معماری طراح برگ •

 برای ثبت نام  ارتباطی هایدرگاه  -12

 www.icelclub.ir 
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