السامات آموزشی تمدید پروانه اشتغال بهکار مهندسی:
جَث جوسیس پصوايٌ اػحؼال ةٌ کار هًَسظی در جواهی رػحٌ
اػحؼال ةٌ کار الضاهی اظث.

ٍا گشرايسن  3ظویًارٍ/وایغ/کارگاه آهُزػی در طُل ظٌ ظال اعحتار پصوايٌ

ةا جُجٌ ةٌ ياهٌ ػواره  420/54522هُرخ  1397/5/1و اجتاری ػسن گشرايسن دوره ٍای آهُزػی هصةُط ةٌ  HSEةصای صسور ،جوسیس پصوايٌ و
ارجقا پایٌ هًَسظان در صالخیث اجصا از جاریذ  ،1397/10/1ةسیًُظیمٌ اعالم هی گصدد دوره آهُزػی «هتايی ظالهث ،ایوًی و هدیط زیعث
 »HSEةا کس  811-7ةصای ورود ةٌ خصؾٌ و دریاؾث پصوايٌ اػحؼال ةٌ کار هٌ يسظی پایٌ ظٌ در صالخیث اجصا ةٌ هست  16ظاعث ةٌ عًاویى و
ظصؾصك دوره آهُزػی ورود ةٌ خصؾٌ رػحٌ ٍای هعواری و عوصان هُضُع ةزؼًاهٌ ػواره  57603/420هُرخ  1393/11/1اضاؾٌ هی گصدد.
ضوًاً هًَسظان (رػحٌٍای هعواری و عوصان ) در جوام پایٌ ٍا ةصای جوسیس اػحغ ا ل ةٌ کار صالح یث اجصا هی ةایعث جا اطالع ثايُی در دوره
آهُزػی (کس  )811-7ػصکث يوایًس ٍ .وچًیى ةصای ایى دظحٌ از هًَسظان ،دوره آهُزػی «هقصرات و جساةیص ؾًی ظالهث ،ایوًی و هدیط
زیعث  »HSEةا کس  818ةٌ هست  24ظاعث ةصای ارجقا پایٌ از ظٌ ةٌ دو در صالخیث اجصا و دوره آهُزػی «روشٍا و جکًیک ٍای اجصای يغام
ظالهث ایوًی و هدیط زیعث  »HSEةٌ هست  8ظاعث ةا کس  822ةصای ارجقای پصوايٌ اػحؼال ةٌ کار از پایٌ دو ةٌ یک در صالخیث اجصا جعییى
و اةالغ هیگصدد.

السامات آموزشی ارتقای پروانه اشتغال بهکار مهندسی:
جسول ذیك هصةُط ةٌ ارجقا ی پایٌ پصو ايٌ اػحؼال ةٌ کار هًَسظی و ةٌ جؿکیک رػحٌ و صالخیث (يغارت و طصاخی) و ةص اظاس ػیُه ياهٌ اةالػی
وزارت راه و ػَصظازی ةٌ ػواره  64917/400/91هُرخ  1391/10/19جسویى ػسه اظث.
 داوطمتان رػحٌ عوصان و هعواری هیةایعث در ٍص یک از صالخیثٍا ةص اظاس جسول ذیك افسام ةٌ گشرايسن دورهٍا ةٌ طُر جساگايٌ يوایًس.
 هتًای هداظتٌ ظًُات الزم جَث ارجقا پایٌ ةص طتـ هاده  11فايُن يغام هًَسظی از پایٌ  3ةٌ  2پط از  4ظال و از پایٌ  2ةٌ  1پط از 5
ظال از زهان صسور پصوايٌ اػحؼال ةٌ کار هًَسظی پایٌ فتمی و در ٍص صالخیث ةٌ صُرت هجضا هداظتٌ هیگصدد.
 طتـ ياهٌ ػواره  42167/430هُرخ  1396/8/21داػحى ظًُات و ظاةقٌ کار در پایٌ فتمی ،الضاهی اظث ،لشا هست زهايی کٌ پصوايٌ اػحؼال ةٌ
کار اعحتار يساػحٌ و يعتث ةٌ جوسیس آن ٍن افساهی يؼسه اظث ،جضء ظًُات ظاةقٌ کاری ةص هتًای پصوايٌ اػحؼال ةٌ کار هدعُب يویػُد. .
رشته

صالحیت
يغارت

عوصان

هداظتات
اجصا
يغارت و طصاخی

هعواری
اجصا
ػَصظازی

يغارت و طصاخی

هکايیک

يغارت و طصاخی

ةصق

يغارت و طصاخی

يقؼٌ ةصداری

يغارت و طصاخی

پایه

تعداد دورههای مورد نیاز
جهت ارتقا پایه

پایٌ ظٌ ةٌ دو

2

پایٌ دو ةٌ یک

3

پایٌ ظٌ ةٌ دو

3

پایٌ دو ةٌ یک

4

پایٌ ظٌ ةٌ دو

4

پایٌ دو ةٌ یک

5

پایٌ ظٌ ةٌ دو

3

پایٌ دو ةٌ یک

3

پایٌ ظٌ ةٌ دو

4

پایٌ دو ةٌ یک

5

پایٌ ظٌ ةٌ دو

1

پایٌ دو ةٌ یک

2

پایٌ ظٌ ةٌ دو

3

پایٌ دو ةٌ یک

4

پایٌ ظٌ ةٌ دو

1

پایٌ دو ةٌ یک

2

پایٌ دو ةٌ یک

1

 ةا جُجٌ ةٌ اةالػیٌ وزارت راه و ػَصظازی ،هحقاضیان جَث صسور پصوايٌ اجصا ةایس ةٌ هست  84ظاعث در دوره ٍای کارآهُزی اجصا ةٌ
ػصح ذیك ػصکث يوایًس:

عناوین دوره های کارآموزی صالحیت اجرا

ردیف

نام دوره

مدت دوره

آػًایی ةا ػصح وعایؽ پیوايکار

 12ظاعث

هعایك اولیٌ کارگاٍی و يکات اجصایی

 4ظاعث

يکات اجصایی در جزصیب ةًاٍای ؾصظُده

 8ظاعث

يکات اجصایی پیٍای ظطدی

 8ظاعث

يکات اجصایی ظازه ٍای ؾُالدی ()1

 8ظاعث

يکات اجصایی ظازه ٍای ةحى هعمح()1

 8ظاعث

هصالح ظارحوايی و اظحايساردٍای هصةُطٌ

 4ظاعث

يکات اجصایی ظازه هصالح ةًایی ،دیُار چیًی و .

 8ظاعث

5

يکات اجصایی جاظیعات ةصفی ظارحوان ()1

 8ظاعث

811-5

6

يکات اجصایی جاظیعات هکايیکی ظارحوان ()1

 8ظاعث

811-6

7

هتايی ظالهث ،ایوًی و خؿظ هدیط زیعث HSE

 8ظاعث

811-7

1
2
3
4

کد دوره
811-1

811-2

811-3

811-4

