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باسمٍ تعالي

اطالعیٍ مُم دز خصًص دازودگان پایٍ  1ي  2صالحیت اجسا (زشتٍ َای عمسان ي معمازی)

سسكاز خاوم

دكتس/مُىدس  ..........عضً محتسم ساشمان دز دازای پایٍ  2ي  1صالحیت اجسا (زشتٍ َای عمسان ي

جىاب آقای

معمازی)

با سالم ي احتزام

با عىایت بٍ وامٍ شمارٌ  19165/420مًرخ 1399/02/30دفتر مقررات ملی ي کىترل ساختمان يزارت
راٌ ي شُرسازی ي ابالغ شمارٌ  141/99/13913مًرخ  1399/3/29ادارٌ کل راٌ ي شُرسازی استان اصفُان
بٍ اطالع می رساود:
آن دستٍ از اعضای محترم سازمان دارای پایٍ  1ي  2صالحی ت اجرا (در رشتٍ َای عمران ي معماری) کٍ پایٍ
َای یاد شدٌ بدين طی ديرٌ آمًزشی ي آزمًن در ظُر پرياوٍ اشتغال بٍ کار آوان درج شدٌ است ،ملسم بٍ
طی ديرٌ َای آمًزشی بٍ شرح ذیل می باشىد:

الف) دازودگان صالحیت اجسا دز پایٍ  ( 1كٍ صالحیت اجسا زا بدين طي ديزٌ َای آمًششي ي تًقف دز
پایٍ اخر ومًدٌ اود )

 .1اجرای سازٌ َای فًالدی
 .2اجرای سازٌ َای بتىی
 .3وظام بروامٍ ریسی ي کىترل پريشٌ
 .4آشىایی با ريشَای گًد برداری ي اجرای سازٌ َای وگُبان
 .5ريشَای ساخت ،فىايریُای وًیه اجرای ساختمان ي جسئیات اجرایی
 .6وکات اجرایی در وماسازی ي وازک کاری
 .7آشىایی با شرح يظایف مجری ،ضًابط حقًقی مرتبط ي قراردادَای ساخت
 .8ريش َا ي تکىیکُای اجرای وظام سالمت ،ایمىی ي محیط زیست HSE
 .9مقررات ي تدابیر فىی سالمت ،ایمىی ي محیط زیست HSE

ب) دازودگان صالحیت اجسا دز پایٍ  ( 2كٍ صالحیت اجسا زا بدين طي ديزٌ َای آمًششي ي تًقف دز
پایٍ اخر ومًدٌ اود )

 .1وظام بروامٍ ریسی ي کىترل پريشٌ
 .2وکات اجرایی در وماسازی ي وازک کاری
 .3آشىایی با شرح يظایف مجری ،ضًابط حقًقی مرتبط ي قراردادَای ساخت
 .4مقررات ي تدابیر فىی سالمت ،ایمىی ي محیط زیست HSE
شایان ذكس است2

-

عدم پیگیری ي عدم اقدام الزم در ایه خصًص ،صالالحیت اجالرا موالمًل قالًاویه ي بموالىامٍ َالای
جاری می گردد.

-

دارودگان صالحیت اجرا در َر کدام از مراحل تمدید پرياوٍ ،ارتقا پایٍ  3بالٍ  2ي ارتقالا پایالٍ  2بالٍ 1
ملسم بٍ طی ديرٌ َای آمًزشی مرتبط با  HSEبٍ شرح ذیل می باشىد:
الف) تمدید پرياوٍ  :ديرٌ آمًزشی مباوی سالمت ،ایمىی ي محیط زیست ( HSEبٍ مدت  8ساعت)
ب) ارتقا پایٍ  3بٍ  2صالحیت اجرا :مقررات ي تدابیر فىی سالمت ،ایمىی ي محیط زیسالت ( HSEبالٍ
مدت  24ساعت)
ج) ارتقا پایٍ  2بٍ  1صالحیت اجرا  :ريش َا ي تکىیکُالای اجالرای وظالام سالالمت ،ایمىالی ي محالیط
زیست ( HSEبٍ مدت  16ساعت)
لذا ضمه متفايت بًدن َز کدام اس ديرٌ َای مزتبط با  HSEاس وظرز نىرًان ي مردت ديرٌ
تاکید می گزدد طی َز کدام اس نىايیه یاد شدٌ در َز مزحلٍ الشامیست.

-

ثبت وام ديرٌ َای آمًزشی یاد شدٌ از طریق سایت سازمان ي شبکٍ َای اجتمالاعی سالازمان اطالالع
رساوی می شًد ي ویازی بٍ پیگیری حضًری ي تلفىی ومی باشد.
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