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باسمٍ تعالی

قابل تًجٍ مُىذسان دارای پرياوٍ صالحیت اجرا (رشتٍ َای عمران ي معماری)
ثبت وام ديرٌ آمًزش مجازی مرتبط با HSE

سرکار خاوم

دکتر /مُىذس  .......عضً محترم سازمان دارای پرياوٍ اشتغال بٍ کار "عمران -اجرا" ي "معماری -اجرا"

جىاب آقای

با سالم و احتزام
دس اجشاي ضيَُ ًاهِ ضواسُ  4155/420هَسخ  98/1/21دفتش همشسات هلی ٍ نٌتیشس خیااتواى ٍصاست ساُ ٍ ضْشخیاصي ٍ خیارش
دختَسالعول ّا ٍ بخطٌاهِ ّاي هشتبط بِ اطالع ه سخاًذ اعضاي هحتشم خاصهاى بِ هٌظَس ٍسٍد بِ حشفِ صالحيت اجشا ٍ توذرذ
پشٍاًِ هلضم بِ ط دٍسُ ّاي آهَصض هشتبط با  ٍ ،HSEلبَل دس آصهَى پاراى دٍسُ آى ه باضٌذ لزا دٍسُ آهَصضی "مباای
سالمت ،ایمن و محیط سیست( HSEآموسش مجاسی)"  ،با نذ ٍ 811 -7رژُ افشاد ررل تَخط هجشي آهَصض (دایشگاه
صنعت اصفهان) ثبت ًام ٍ بشگضاس ه ضَد:
 -1هتماضياى تمدید پشٍاًِ اضتغاس بکاس سضتِ عمزان و معماری نِ دس ظْش پشٍاًِ اضتغاس بکاس آًاى صالحیت اجزا دسج
ضذُ باضذ.
 -2هتماضياى دٍسُ آهَصض ورود به حزفه صالحیت اجزا ( اعضیاي هحتیشم نیِ دس آصهیَى ٍسٍد بیِ حشفیِ هٌْذخی
صالحيت اجشا ،پزرشفتِ ضذُ ٍ هتماض دسرافت پشٍاًِ اضتغاس بِ ناس ه باضٌذ بِ جیض دٍسُ آهَصضی ٍسٍد بیِ حشفیِ
صالحيت اجشا هلضم بِ ط اري دٍسُ ًيض ه باضٌذ)
تذکز مهم :دفتش همشسات هل خااتواى ٍصاست ساُ ٍ ضْشخاصي ط ابالغ ضواسُ  123884/420هَسخ  98/8/26دٍسُ ّاي
آهَصض هعادس  HSEسا اعالم ًوَدُ اخت .لزا افشاد ٍاجذ ضشارط ه تَاًٌذ جْت آگاّ اص دٍسُ ّیاي هعیادس ،بیِ خیارت
خاصهاى ًظام هٌْذخ خااتواى اختاى اصفْاى ( ،)www.esfceo.irهٌَي ٍاحذ آهَصش ٍ پژٍّص ،لسوت اطالعيِ ّا ٍ
بخطٌاهِ ّاي آهَصض هشاجعِ ًوَدُ ٍ دس صَست داسا بَدى ضشارطً ،سبت اسائیِ گَاّيٌاهیِ بیِ ٍاحیذ آهیَصش ٍ پیژٍّص
خاصهاى الذام ًوارٌذ .بذرْ اخت افشاد ٍاجذ ضشارط هطابك با ابالغيِ راد ضذُ ًياص بِ ط اري دٍسُ ًذاسًذ.
الف) مشخصات ديرٌ


عنوان دوره  :مبای سالمت ،ایمن و محیط سیست( HSEآموسش مجاسی)



مدت دوره 8 :ساعت



زمان برگساری دوره :هتعالباً بِ ثبت ًام نٌٌذگاى اص طشرك خارت هجشي آهَصض ٍ پياهک اطالع سخاً اَاّذ ضذ.



نحوه برگساری دوره  :آموزش مجازی



سمان بزگشاری آسمون  :متعاقباً به اطالع ثبت یام کنندگان خواهد رسید.

ب) وحًٌ وام وًیسی

ثبت ًام دس خارت داًطگاُ صٌعت اصفْاى بِ ًطاً  learn.iut.ac.irاًجام اَاّذ ضذ .ضوٌاً هتماضياى ه تَاًٌیذ
ضْشرِ اَد سا اص طشرك دسگاُ الکتشًٍيک خارت هزنَس ٍاسرض ًوارٌذ .بذرْ اخت ثبت ًام ًْار پی

اص ٍاسریض ضیْشرِ

تٌْا بِ سٍش هزنَس دس اري بٌذ صَست اَاّذ گشفت.
تذکز مهم :ثبت یام اس طزیق سایت دایشگاه صنعت اصفهان در حال ایجام و تا سمان تکمیل ظزفیت اداماه
دارد .لذا با توجه به اینکه ظزفیت ثبت یام محدود م باشد ،به محض تکمیل ظزفیت ،سامایه بسته خواهاد
شد.
ج) شُریٍ
ضْشرِ دٍسُ  1.000.000سراس ه باضذ نِ پ

اص تکويل فشم ثبت ًام هٌذسج دس خارت داًطگاُ صٌعت اصفْاى اص طشرك دسگیاُ

الکتشًٍيک خارت لابل ٍاسرض اخت.
تزنشهْن:
 -1ثبت یام یهای پ

اص اًجام هشاحل ثبت ًام ٍ واریش شهزیه تٌْا اص طشریك درگااه الکتزوییکا خیارت داًطیگاُ

صٌعت اصفْاى صَست ه گيشد.
 -2دس اًجام ثبت ًام دلت الصم سا بِ عول آٍسرذ .شهزیه واریشی به هیچ عنوان قابل استزداد یم باشد.

د) شایان رکر است:
 -1دس صَست ًياص بِ ساٌّوار دس اصَظ ًحَُ ثبت ًام دس دٍسُ آهَصض فَق ه تَاًيذ بِ ساٌّویاي ثبیت ًیام دس دٍسُ
آهَصض

 HSEهٌذس ج دس خارت خاصهاى ،هٌَي آهَصش ٍ پژٍّص ،صریش هٌیَي اطالعيیِ ٍ بخطیٌاهِ ّیاي آهَصضی

هشاجعِ ًواريذ.
 -2ط دٍسُ صشفاً بشاي هتماضياى ورود به حزفه صالحیت اجزا ٍ هتماضياى تمدید پزوایه نِ دس ظْش پشٍاًیِ اضیتغاس
بِ ناس آًاى صالحيت اجشا دسج ضذُ اخت الضاهيست.
 -3ثبت ًام ٍ صهاى بشگضاسي دٍسُ آهَصض ٍ HSEرژُ هتماضياى استما پارِ صالحيت اجشا هتعالباً اص طشرك خارت خیاصهاى
اعالم اَاّذ ضذ.
 -4ضشنت دس دٍسُ آهَصض ٍ لبَل دس آصهَى آى جْت صذٍس گَاّ ًاهِ الضاه اخت.
 -5ثبت ًام صشفا هطابك با بٌذ « ب» ٍ «ج» اري فشااَاى صَست ه گيشد .لزا نليِ هتماضياى ه تَاًٌذ دس صهاى همشس بِ
خارت داًطگاُ صٌعت اصفْاى هشاجعِ ٍ ًسبت بِ ثبت ًام الذام ًوارٌذ
 -6با تَجِ بِ ظشفيت هحذٍد ،الَرت با افشادي اخت نِ صٍدتش ًام ًَرس ًوارٌذ.
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