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 یدوره آموزش یبرگزار هیاطالع

 «مانکارانیمشاوران و پ ان،یکارفرما میان به اختالفات یدگیرس» 

 

 با سالم و احترام

 ب   ه اختالف   ات یدگیرس   »آ وزسههه   اسههها دو هوا اطهههالا شااسااسهههای مرا ههه     بههه       

 طهههابر بر ا ههه   طههه  از طرطهههر سههها ا    «مانک   ارانیمش   اوران و پ ان،ی   کارفرما می   ان

 سوه.آ وزش  جازی شا وی برمزاا   

 تذکرات:

 ان،ی   کارفرما می   ان ب   ه اختالف   ات یدگیرس   »اطاکههه  یهههالح    بههه باتوج  .1

شااسااسههه  وجهههوه هااهو  طهههابر مو هههاموی  یهااسهههت ها « مانک   ارانیمش   اوران و پ

و شل ههه   تیانههه ایو ها هااسهههت بههها شم نههه وی اعطهههای یهههالح    آ هههد عم ب همهههاها   

هههر اسههت  شااسااسهه  ج هه  ا ههک یههالح    ههکشوا باطههد ها اطهه  هوا  آ وزسهه  سههرش  

  ماطاد. 

و الزا ههه  از ههه ش عاوای پ ربوطههه  بههه  هوا بهههرای  تیانههه ای ا هههک یهههالح  و سهههرش  ها  .2

و توسههص ااائهه  سههوابر علمهه  و تجربهه   هه  راسهه . سههاطر سههراطص ا ههک یههالح    ا اههد 

 براس   واهد سد. ی  صوب سواای عال هال یالح  شم ن وی و  طابر جدو

بههه  ت ههه     هااسهههت سهههاع  اسههه . ها بر ههه  از  8 هههدو هوا  آ وزسههه    هههتر   .3

سههههاع  هوا    ههههتر و شههههال   8اسههههت و عههههالو  بههههر  یها  یههههالحشم نهههه وی 

شهه  مزم اسهه  شااسااسههای مرا هه   سههوه  هها تصایهه   ربههو  بهه  اسههت    ههز برمههزاا 

   ت  است   وه   ز سرش   ماطاد. یهاشال جدول  ط  ها  ب باتوج 

اتبهههه   بهههه باتوج شااسااسههههای   تههههرم اسههههت  اا  و سهههها تمای  یهههههاشال بر ا هههه   .4

 آ د  اس .ب  پ وس   و( ها جدول جداما  3طا  2طا  1)اتب   ها واس  سد 



 

فاقهههد سهههراطص مزم بهههرای  وآ وزسههه  برمهههزاای هوا  ز هههایشااسااسهههای   تر ههه  شههه  ها  .5

سهههرش  شااهههد و ها یهههواو  توا اهههد ها هوا اه ظر هنهههتاد   هههز   ا هههک یهههالح    هههو

سههدمای  بهه  سههد  و قبههول  آ  هها قبههول  ها آز ههوی  ربوطهه و  ههام آ  هها ها ف رسهه  قبول

بعههد از تههااطگ برمههزاای آز ههوی اعتبههاا  واهههد هاسهه . اطهه  افههراه تهها طهه   ی  س س  ا تهها 

  و ها واسههه  توا اهههد ها ها هههام شنهههز سهههراطص مزم بهههرای ا هههک یهههالحسهههال آطاهههد    

  ماطاهههد تههها ها یهههواو تیط هههد شم نههه وی یهههالح   اسهههت  هههوه اا ها اتو اسههه وی ااسهههال 

 ب  اط ای اعطاء مرهه.  واه ظرو یالح    ربوط 

هههای  مههر   ربههو  بهه  ح ههوا ها شال  4از  مههر    ههاط   ربههو  بهه  آز ههوی و  مههر   11

ههههای یههوت  و تصهههوطری بعههد از برمهههزاای هههر شههال و فاط  طههه  ه تهه . آ الطهه  اسهه 

آی ها سههها ا   باامهههکاای  واههههد سهههد. شااسااسهههای   تر ههه  شههه  ها شهههال  آ الطههه  

یههواو آفالطهه  از شههال  ها لههوه و ب  ی آ وزسهه  ااههها طفا توا اههد  هه اباههدط  مح ههوا 

وا و  مهههرر  ربهههو  بههه  ح ههه 5 از و ا ههها  هههز سهههرش  شااهههدآز هههوی و ها   مهههوه اسهههت اه  

 د سد.ا  روم  واهوپاسگ ها شال  همچا   ا کای پرسش

  تعاقباً اعالم  واهد سد. هاآز ویتااطگ و س و  برمزاای  .6

از طرطهههر سههها ا   آ هههوزش  جهههازی  بهههرای عمهههوم شااسااسهههای   تهههرم هوا  سهههرش  ها .7

  ام  دااه.پکطر بوه  و   از ب   ب شا وی ا کای

یههههواو وسهههه ل  سهههها ا   و ب غ اب ب ها ها ههههام ح ههههوا ها شههههال   جههههازیو ح ههههواو .8

 سوه. وهشاا ا جام   

ا کهههای ح هههوا ها شهههال   جهههازی فهههراه  هق یههه  پههه ش از سهههاع  اعهههالم سهههد و  15 .9

 باسد.  

 هق ی  ب   ازل  غ ب  اس . 11هطر آ دی ها شال  آ الط  ب ش از  .11

و بههه  آ هههوزش  جهههازی ههههای آ وزسههه   ربهههو  بههه  سههها ا  بهههرای هاطافههه  فاط  .11

شهههها وی شااسااسههههای اسههههم  هاهمنههههتری »سههههاط   ها «آ وزسهههه  یههههها طفا»ب ههههش 

 و  راجع  فر اط د.«استای ای  ای



 

فهههررو ا هههز عبهههوا بهههرای واوه بههه  سههها ا   آ هههوزش  جهههازیو ها حالههه  پ ش .12

 سماا  ع وط  ها شا وی اس .

بههههرای  پرسههههرع ی آ الطهههه و اسههههت اه  از اطاتر هههه  هههههاشال ها ها ههههام ح ههههوا ها  .13

 روای اس .پ    ری از   کالو احتمال  ن

اوز  ها سهههاعاو اهاای بههها ها یهههواو بهههروز   هههک  بهههرای اسهههت اه  از سههها ا  و همههه  .14

 سرشاا  ا   هاسم  تما  ب  رطد. 183ها ل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئیس هیات مدیره

 فرهاد طاهریون اصفهانی

 



 

«انمانکاریمشاوران و پ ان،یکارفرمامیان به اختالفات  یدگیرس»دوره برنامه آموزشی   

کالسعنوان  ردیف  
 تعداد

 ساعت
 ساعت تاریخ روز مدرس رشته مربوطه

5 

به  یدگیرس

اختالفات 

 ان،یکارفرما

مشاوران و 

مانکارانیپ  

0 
مشترک بین همه 

هارشته  

 جناب آقای

مهندس 

فرهاد 

 طاهریون

هچهارشنب  12/80/5088 50:88تا  51:58   

 

هچهارشنب  

  

85/80/5088 50:88تا  51:58   

5 

رسیدگی به 

قراردادهای مورد 

اختالف در رشته 

معماری داخلی و 

 تزئینات

1 
معماری داخلی و 

 تزئینات

جناب آقای 

دکتر هوتن 

 ایروانی

شنبهسه  58/80/5088 53:58تا  51:58   

0 

به  یدگیرس

اختالفات 

 ان،یکارفرما

مشاوران و 

در  مانکارانیپ

ن برق، ماشیرشته 

و تأسیسات 

 کارخانجات

1 
ات ماشین و تأسیسبرق، 

 کارخانجات

جناب آقای 

مهندس 

حسن 

 صلواتی

10/80/5088 دوشنبه 18:88تا  50:88   

1 

رسیدگی به 

قراردادهای مورد 

اختالف در رشته 

کامپیوتر و فن 

 آوری اطالعات

1 
کامپیوتر و فن آوری 

 اطالعات

جناب آقای 

 سید حسین

نوریان 

)DBA( 

80/80/5088 دوشنبه 50:88تا 51:58   

3 

رسیدگی به 

اختالفات در 

قراردادهای 

تخصصی دام و 

 طیور

 دامپروری و دامپزشکی 1

جناب آقای 

مهندس 

غالمرضا 

 رضوانی

شنبهسه  52/80/5088 18:88تا  50:88   



 

کالسعنوان  ردیف  
 تعداد

 ساعت
 ساعت تاریخ روز مدرس رشته مربوطه

0 

به  یدگیرس

اختالفات 

 ان،یکارفرما

مشاوران و 

در  مانکارانیپ

های فضای پیمان

 سبز

0 
کشاورزی و منابع 

 طبیعی

جناب آقای 

مهندس 

ی محمدمهد

 لطفی

شنبهسه  52/80/5088 53:58تا  51:58   

شنبهسه  15/80/5088 53:58تا  51:58   

0 

بررسی 

قراردادهای مورد 

اختالف در رشته 

 معادن

 معادن 1

جناب آقای 

مهندس 

 میمحمدابراه

 یتوکل

یدهکرد  

10/80/5088 دوشنبه 53:58تا  51:58   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

برنامه آموزشی متقاضیان اخذ صالحیت رتبه 1 رسیدگی به اختالفات میان کارفرمایان، مشاوران و 

مانکارانیپ  

«راه و ساختمان»در رشته    

 

 

 

برنامه آموزشی متقاضیان اخذ صالحیت رتبه 2 یا 3 رسیدگی به اختالفات کارفرمایان، مشاوران و 

  «راه و ساختمان» در رشته مانکارانیپ

 عنوان کالس

تعداد 

 ساعت

 آموزشی

 ساعت تاریخ روز مدرس

 ان،یبه اختالفات کارفرما یدگیرس

مانکارانیمشاوران و پ  
21 

جناب آقای مهندس 

 فرهاد طاهریون

12/80/2088 چهارشنبه 20:88تا  23:58   

85/80/2088 چهارشنبه 20:88تا  23:58   

28/80/2088 چهارشنبه 20:88تا  23:58   

کالسعنوان   

تعداد 

ساعت 

 آموزشی

 ساعت تاریخ روز مدرس

 ان،یبه اختالفات کارفرما یدگیرس

مانکارانیمشاوران و پ  
21 

جناب آقای مهندس 

 فرهاد طاهریون

12/80/2088 چهارشنبه 20:88تا  23:58   

85/80/2088 چهارشنبه 20:88تا  23:58   

72/80/2088 چهارشنبه 20:88تا  23:58   



 

 

 

مانکارانیمشاوران و پ ان،یکارفرما میان به اختالفات یدگیرسشرایط اعطای صالحیت   

ی گوناگونهارشتهدر    

 عنوان رشته
ردیف 

 صالحیت
ازینشیپ عنوان صالحیت  

سوابق 

تجربی 

 موردنیاز

 3 معادن

، رسیدگی به اختالفات بین کارفرمایان

 مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی

 مربوط
_ _ 

 مواد 

سرامیک )کاشی، 

(کامپوزیت  

2 
ان و رسیدگی به اختالف کارفرمایان و مشاور

 پیمانکاران  در امور تخصصی مربوط
1تا  5داشتن صالحیت ردیفها   

سال  58

ر سابقه کا

یکارشناس  

 51 مواد فلزات

یان و رسیدگی به اختالف فی مابین کارفرما

پیمانکاران  مشاوران در امور تخصصی 

 مربوط

تا  5صالحیت ردیفهای  داشتن

58 

سال  58

ر سابقه کا

یکارشناس  

 58 مهندسی آب

، رسیدگی به اختالفات میان کارفرمایان

مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور 

 تخصصی صالحیتهای مربوط

 -مهندسی علوم زمین شناسی

آبهای زیرزمینی ، مهندسی 

آبیاری ، مهندسی عمران آب ، 

 بمهندسی ژئوشیمی  و فاضال

 ، مهندسی آبشناسی

 سال 58

ر سابقه کا

 مفید

 1 امور بازرگانی

رسیدگی به اختالف نظر در برداشت از 

مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی صادرات و 

 واردات

5داشتن صالحیت ردیف   

پنج سال 

سابقه 

مفید در 

زمینه 

واردات و 

 صادرات

یامور وسائط نقلیه ریل  3 

رمایان، کارفرسیدگی به اختالفات فی مابین 

مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی 

 مربوط

داشتن کلیه صالحیتهای 

 تخصصی مربوط

سال  58

سابقه 

یکارشناس  



 

 عنوان رشته
ردیف 

 صالحیت
ازینشیپ عنوان صالحیت  

سوابق 

تجربی 

 موردنیاز

شهری یزیربرنامه  55 

رسیدگی به اختالف بین کارفرمایان، 

 هکنندهیتهمهندسان مشاور و پیمانکاران 

توسعه شهری و شهرسازی یهاطرح  

 یهافیردداشتن صالحیت 

51 و 55و  58  
_ 

 58 راه و ساختمان
رسیدگی به اختالفات کارفرما، مشاور و 

 پیمانکار

ه رتب

5 

ط داشتن تخصص مربو

 به شرح بند الف

 داشتن حداقل ده سال

 سابقه کارشناسی و

سال سابقه  5داشتن 

کار مفید در 

 ی مهندسینهاشرکت

ی هادستگاهمشاور، 

اجرائی )در ارتباط با 

( مشاوران و پیمانکاران

ی هاشرکت، 

 پیمانکاری

_ 

ه رتب

1 

داشتن تخصص 

 مربوطه به شرح بند

سال  1الف و حداقل 

 سابقه کارشناسی و

سال سابقه  1داشتن 

کار مفید در 

 ی مهندسینهاشرکت

ی هادستگاهمشاور، 

اجرائی )در ارتباط با 

( مشاوران و پیمانکاران

ی هاشرکت، 

 پیمانکاری

_ 

ه رتب

5 

داشتن تخصص 

 مربوطه به شرح بند

سال  1الف و حداقل 
_ 



 

 عنوان رشته
ردیف 

 صالحیت
ازینشیپ عنوان صالحیت  

سوابق 

تجربی 

 موردنیاز

 سابقه کارشناسی

معماری داخلی و 

 تزئینات
3 

اران و رسیدگی به اختالف فی مابین پیمانک

مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی 

 مربوطه

داشتن صالحیت ردیفهای 

2تا5  

سال  58

سابقه 

یکارشناس  

 0 مهندسی ترافیک

نکاران، رسیدگی به اختالفات فی مابین پیما

مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی 

 مربوط

دارابودن  صالحیت ردیفهای  

5-0و  1-5   

 58حداقل 

ه سال سابق

یکارشناس  

الکتروشیمی و 

 پتروشیمی
1 

اران و پیمانک نیمابرسیدگی به اختالف فی 

خصصی مشاوران و کارفرمایان در امور ت

 مربوط

 5های داشتن صالحیت ردیف

0تا   
سال 58  

یاهستهامور انرژی   2 

، رسیدگی به اختالف قراردادی کارفرمایان

مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی 

 مربوطه

1داشتن صالحیت ردیف  سال 58   

برق، الکترونیک، 

 مخابرات
0 

نکاران و پیما نیمابرسیدگی به اختالفات فی 

مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی 

 مربوطه

داشتن حداقل سه مورد 

 صالحیت

 58حداقل 

 سال

ت برق، ماشین، تأسیسا

 کارخانجات
3 

نکاران و پیما نیمابرسیدگی به اختالفات فی 

مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی 

 مربوطه

صالحیت  از  5داشتن حداقل 

0ردیف   

 58حداقل 

ه سابق سال

یکارشناس  

 0 تأسیسات ساختمانی

نکاران و رسیدگی به اختالفات فی مابین پیما

مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی 

 مربوطه

داشتن دانشنامه مهندسی 

ق در بر تأسیسات مکانیکی یا

 رشته تخصصی

سال  58

سابقه 

یکارشناس  

کامپیوتر و فناوری 

 اطالعات
0 

های مدیریت طرحارزیابی خدمات مشاوره و 

ه فناوری اطالعات و ارتباطات و رسیدگی ب

 اموراختالف کارفرما، پیمانکار و مشاور در 

 تخصصی مربوط

و  1داشتن صالحیت ردیفهای 

3 

داشتن 

مدرک 

ی کارشناس

 58و ارشد 

سال و 

 3دکترا 

 سال

های مربوطهداشتن صالحیتان، مابین کارفرمایرسیدگی به اختالف فی 58 صنایع گاز و گازرسانی سال  58 



 

 عنوان رشته
ردیف 

 صالحیت
ازینشیپ عنوان صالحیت  

سوابق 

تجربی 

 موردنیاز

 یامور تخصصمشاوران در  پیمانکاران و

 مربوط

سابقه 

یکارشناس  

زم مهندسی پزشکی ، لوا

 و تجهیزات پزشکی
0 

ان، رسیدگی به اختالف فیمابین کارفرمای

پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی 

 مربوط

صالحیت 5داشتن حداقل   

سال  58

سابقه 

یکارشناس  

 5 صنایع هوائی و فضائی

 نیمابیفرسیدگی به اختالفات قراردادی 

سازندگان و پیمانکاران و مشاوران در 

مربوط یهاتیصالح  

1داشتن صالحیت ردیف   

سال  58

سابقه 

یکارشناس  

 58 نساجی و رنگرزی
یان، کارفرما نیمابرسیدگی به اختالف فی 

وطپیمانکاران و مشاوران در صالحیتهای مرب  
های مربوطداشتن صالحیت  

سال  58

سابقه 

یکارشناس  

کشاورزی و منابع 

 طبیعی
50 

رمایان ، رسیدگی به اختالفات فی مابین کارف

مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور 

 تخصصی کشاورزی

سال سابقه  58داشتن 

سال کار مفید  5کارشناسی و 

 یهاشرکت -الف : در

 ک(با رتبه ی) مهندسین مشاور

اجرائی  یهادستگاه -ب 

مشاوران و  باهدررابط)

 یهاشرکت -ج  پیمانکاران(

 1داشتن حداقل  پیمانکاری

 1سال سابقه کارشناسی و 

 -سال سابقه مفید در:  الف

مهندسین مشاور  یهاشرکت

در ) اجرائی یهادستگاه -ب 

ارتباط با مشاوران و 

ی هاشرکت -( ج نپیمانکارا

 1داشتن حداقل پیمانکاری 

 5سال سابقه کارشناسی و 

 -الف  سابقه مفید در: سال

 مهندسین مشاور یهاشرکت

در ) اجرائی یهادستگاه -ب 
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 عنوان رشته
ردیف 

 صالحیت
ازینشیپ عنوان صالحیت  

سوابق 

تجربی 

 موردنیاز

ارتباط با مشاوران و 

 یهاشرکت -( ج پیمانکاران

 پیمانکاری

 

 


