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 ثبت نام محترم  متقاضیانقابل توجه 

 (HSE )آموزشي  هاي دوره

  رشته هاي عمران و معماريي پروانه اشتغال بكار مهندسي در صالحیت اجرا ارتقاء پایه يویژه  

 

 .را مطالعه فرماييدذيل و مراحل جهت ثبت نام در دوره هاي مذكور موارد 
 

 شهريه قابل واريز مدت دوره ارتقاء پايه كد دوره عنوان دوره

مقررات و تدابير فنی 

سالمت، ايمنی و محيط 

 (HSE)زيست 

 ريال000/000/1 ساعت 22 (2به3)اجرا  818

 (يك ميليون و نهصد هزار ريال)

     

روش ها و تكنيك هاي 

اجراي نظام سالمت، ايمنی 

 (HSE)و محيط زيست 

 ريال000/250/1 ساعت 11 (1به2)اجرا  822

 (ميليون و چهارصدو پنجاه هزار رياليك )

 

 

 :مطابق با مصوبه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربايجان غربی( 1

می باشد که متقاضیان بايد مبلغ ( هزار ريالنهصديک میلیون و ) ريال000/000/1به میزان ه ساعت 42 دوره ي مبلغ واريزي -1-1

وارياز  (قابل واريز در تماا  شاعب باناک تجاارت) نزد بانک تجارت شعبه شهید باکري ارومیه  1201082050را به شماره حساب 

 .نمايند

مای باشاد کاه  (هزار ريال چهار صدو پنجاهيك ميليون و)ريال 000/250/1به میزان ه ساعت 11 دوره ي مبلغ واريزي -1-4

قابال وارياز در تماا  شاعب ) شعبه شهید باکري ارومیه نزد بانک تجارت  1201082050متقاضیان بايد مبلغ را به شماره حساب 

 . واريز نمايند (بانک تجارت

 :نحوه تكميل فرم مورد نظر و ارسال آن( 2

فر  تكمیال نسبت به تكمیل فر  با درج کامل اطالعات درخواستی اقدا  نموده  واريز مبلغو پس از  پرينت کردهفر  مورد نظر را 

 .فرمايید( بخش آموزشهاي آزاد و مجازي) تحويل دانشگاه صنعتی ارومیه دو برگدر ريزي واشده را به همراه اصل فیش 

 :الزامی است  براي ثبت نا  قطعی ارائه مدارک ذيل

 فر  تكمیل شده ثبت نا   -1

 (فیش داراي رونوشت+ فیش صاحب حساب ) اصل فیش واريزي در دو برگ -4
 کپی کارت ملی -3

 کپی کارت عضويت -2

 عكس پرسنلی بصورت فايل اسكن  -5

از  اداره آموزشهاي آزاد و مجاازي  ارائه مدارک فوق الذکر در هنگا  ثبت نا  و پس از واريز فیش ،هيتأيید ذاخ :تذكر بسيار مهم

ترتیب اثر داده نشده و ثبت نا  قطعای  مدارک و فیش هاي فاکس شدهبوده و در غیر اينصورت به الزامی دانشگاه صنعتی ارومیه 

 .(کنندگان محتر  ارائه خواهد شد ثبت نا دريافت مدارک به  رسید ،پس از اخذ اصل مدارک ثبت نا ) .تلقی نخواهد شد



 .می باشد15/02/08لغايت  08/02/08مورخ مهلت ثبت نام از (3

 .می باشد 822 -31208432 تلفن فاکس و شماره تماس مستقیم اداره آموزشهاي آزاد و مجازي 3-1

علی الخصوص ذكر شماره تلفن هاي همرراه و ثابرت   ) از متقاضيان محترم تقاضا می شود در تكميل فرم ثبت نام( 2

 .نمايندنهايت دقت را  (جهت برقراري ارتباط 

سايت و سايت سازمان وب متعاقباً  در همين  یكالسريزي برنامه و در صورت رسيدن به حد نصابدوره هاشروع ( 5

 .اطالع رسانی خواهد شد org.nezam-wa.wwwبه آدرس نظام مهندسی ساختمان استان آذربايجان غربی 

 : مهم  اتتذكر

 .كسب نمره قبولی در آزمون پايان دوره الزامی می باشد گواهی دوره جهت اخذ -1

 جهرت  وHSE سراعته  22ن  و معماري گذرانردن دوره  ي رشته هاي عمراصالحيت اجرا 2به3ارتقاء پايه  جهت -2

 .الزامی ميباشد HSE ساعته 11و معماري گذراندن دوره  ي رشته هاي عمرانصالحيت اجرا 1به2ارتقاء پايه 

 

فراخوان قبلی به حاد نصااب تشاكیل نرسایده  در ی کهينحوه ي ثبت نا  و ظرفیت کالسها به طوري است که ابتدا کالسها  4-1

و مازاد ثبت نا  در دوره هاي مختلا  باه گاروه ددياد در هماان رشاته  داشتهبودند به صورت تكمیل ظرفیت پذيرش متقاضی 

 .منتقل خواهد شد

باوده  رهيک چهاار  کال سااعات دوي تئوري حداکثرحضور در کالسهاي آموزشی الزامی بوده و حد مجاز غیبت در کالسها 4–4

شارکت کننادگان  ،مطابق با مصاوبات و ضاوابم موداود .غیر مجاز میباشدبه هر عنوان و بازديدها  وغیبت در کالس هاي عملی

و ملز  باه طای مراحال محرو  ( اصلی و مجدد)محترمی که بیش از حد اعال  شده در کالسها غیبت نمايند از آزمون پايان دوره 

اين بناد بیشاتر دردلیل از غیبت مجاز تعیین شده هردر صورتیكه میزان حضور در کالسها به . شرکت در دوره دديد خواهند بود

 .دوره هاي مذکور نخواهد بودوده مجري و ناظرين محتر  تم یچ مسئولیتی، هباشد

 .برگزاري کالسهاي آموزشی الزامی می باشدبه همراه داشتن کارت عضويت معتبر در طول مدت   4-3
 

 شرايط و نحوه آزمون پايان دوره -3

 .ۀ دوره ها به صورت دامع و پس از اطالع رسانی برگزار خواهد شدآزمون کلی  -3-1

 .سؤاالت بصورت تستی و تشريحی عنوان خواهد گرديد -3-4

 .ادباري می باشددر دلسه آزمون شناسايی عكسدار براي آزمون دهنده کارت عضويت و يا کارت  داشتن به همراه -3-3

 تخلفات در آزمون -2

رعايت نظم و قوانین در حین برگزاري آزمون الزامی بوده و اسامی افرادي که اين موارد را رعايت نفرمايند، يادداشت و طی صورت 

  .امتیاز پايان دوره محرو  خواهند شددلسه اي که توسم ناظرين محتر  آزمون تنظیم خواهد گرديد از 

http://www.wa-nezam.org/


 ...................................:   تاريخ    بسمه تعالی                                                                                                                  

 

 (HSE) ثبت نام دوره آموزشی فرم 

 صالحيت اجراي پروانه اشتغال بكار مهندسی در رشته هاي عمران و معماري  پايهارتقاء ويژه  
 

 شهرستان اروميه

 ( 1308سال ) مهندسی استان آذربايجان غربی  سازمان نظام
   

 

 

 كد ملی شماره پروانه اشتغال شماره عضويت نام پدر نام خانوادگی نام

      

 

 :باشددرخواستی اينجانب بشرح ذيل می  دوره

 (  2به3)اجرا              (                HSE)مقررات و تدابير فنی سالمت، ايمنی و محيط زيست 

 (  1به2)اجرا         (HSE)روش ها و تكنيك هاي اجراي نظام سالمت، ايمنی و محيط زيست 
 

  
 

نزد بانك تجارت شعبه  1201082050بحساب                 ريال طی فيش شماره                         مورخ                    مبلغ 

قابل واريز در تمام شعب بانك ) اروميه بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربايجان غربی شهيد باكري

 .واريز گرديد (تجارت

                                                                   :  آدرس متقاضی 

 :شماره همراه

 :شماره تلفن منزل  
 

 . هتل با هزينه شخصی خود می باشم/ اينجانب متقاضی استفاده از خوابگاه 
 

 

 دانشگاه صنعتی اروميه آموزشهاي آزاد و مجازي اداره واحد حسابداري تائيد                             . مبلغ فوق مورد تأييد می باشد
 

 

 مسئول ثبت نام تائيد.                                                                                            ثبت نام انجام گرفت 
 

 

 

 :تذكرات مهم

  حداکثر يک چهار  کل ساعات دوره بوده مطابق  هاي تئوري حد مجاز غیبت در کالسحضور در کالسهاي آموزشی الزامی بوده و

اصلی )با مصوبات و ضوابم مودود، شرکت کنندگان محترمی که بیش از حد اعال  شده در کالسها غیبت نمايند از آزمون پايان دوره 

کالسها به هردلیل از غیبت در صورتیكه میزان حضور در . محرو  و ملز  به طی مراحل شرکت در دوره دديد خواهند بود( و مجدد

 .مجاز تعیین شده دراين بند بیشتر باشد، هیچ مسئولیتی متوده مجري و ناظرين محتر  دوره هاي مذکور نخواهد بود

 .در دوره ها می نمايمبا اطالع از آخرين مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها اقدام به ثبت نام ...................................................... اينجانب

 

 امضاء متقاضی                


