« فراخوان شماره یک »
دستورالعمل نحوه شرکت در طرح تربیت مدرسین ایمنی
از بین اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان

به موجب تفاهم نامه همکاری منعقده فیمابین معاونت روابط کار وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام مهندسی
ساختمان  ،در زمینه ارتقای ایمنی و کاهش حوادث کارگاه های ساختمانی و در راستای اجرایی سازی ماده  2تفاهم نامه  ،ستاد
هماهنگی کشوری در نظر دارد تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان  ،که متقاضی
ورود به دوره های تربیت مدرس ایمنی ساختمان هستند اقدام نماید تا پس از احراز صالحیت واجدین شرایط  ،برگزاری دوره های
آماده سازی مدرسین  ،بر اساس برنامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در دستور کار قرار گیرد  .بدیهی است
پس از طی دوره های مربوطه و قبولی در آزمون های پایان دوره و اخذ تعهد آموزشی از افرادی که موفق به کسب حدنصاب های
الزم شده اند « ،کارت صالحیت تدریس در زمینه ایمنی ساختمان » صادر می گردد تا آموزش سایر مهندسان عضو سازمان های
نظام مهندسی ساختمان استان ها از طریق این مدرسین و بر اساس دوره ها  ،سرفصل های مصوب  ،مجریان مورد تائید و تحت
نظارت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار انجام شود .
لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ شنبه  7شهریور  1394بر اساس دستور العمل ذیل  ،نسبت به تکمیل و
ارسال فرم و مدارک و مستندات خواسته شده به آدرس پست الکترونیکی  safety.teachers.1394@gmail.comاقدام نمایند.
بدیهی است به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی شود و پرونده های ناقص  ،بصورت خودکار از فرایند بررسی خارج می گردد.
گروه های مشمول طرح به ترتیب اولویت :
گروه یک ( : )Aمتقاضیانی که عالوه بر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  ،سابقه معتبر تدریس در زمینه ایمنی
کارگاه های ساختمانی ( اعم از ساخت و ساز شهری و پروژه های عمرانی ) دارند.
گروه دو ( : )Bمتقاضیانی که عالوه بر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  ،حداقل سه سال سابقه اجرایی در
زمینه ایمنی کارگاه های ساختمانی و عمرانی داشته یا دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی یا مدرک دوره های گذرانده شده از مراکز
معتبر آموزشی در این زمینه هستند .
گروه سه( : )Cمتقاضیانی که عالوه بر عضویت در سازمان نظام مهندسی استان  ،سابقه تدریس بعنوان مدرس مورد تایید کمیته
آموزش نظام مهندسی استان در دوره های تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار داشته  ،و تمایل به کسب دانش و تدریس در
حوزه ایمنی ساختمان را نیز دارند .
تذکر  : 1در انتخاب افراد واجد شرایط  ،اولویت با گروه یک ( )Aو متقاضیان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی است .
تذکر  : 2پس از بررسی مدارک و کامل بودن آن ها و کسب استعالم های مورد نیاز  ،نتیجه بررسی توسط ستاد هماهنگی به
متقاضیان  ،از طریق سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اعالم خواهد
شد.
تذکر  : 3مشاوران حفاظت فنی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان که دوره های آموزشی اخیر برگزار شده در مرکز تحقیقات و
تعلیمات حفاظت فنی با عنوان «مدیریت ارزیابی ریسک در صنعت ساختمان » را با موفقیت گذرانده اند  ،از این فرایند مستثنی
هستند و نیازی به ارسال مدارک اعالم شده در این فراخوان ندارند .
تذکر  : 4این دوره ها فقط مختص اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان است  .لذا مدارک ارسالی افرادی که واجد این شرط
نیستند در فرایند بررسی وارد نخواهد شد .
تذکر  : 5چنانچه در فرایند بررسی صالحیت و اخذ استعالم ها در ستاد هماهنگی  ،درج مطالب خالف واقع و هر گونه مغایرت در زمینه ادعاها و مدارک
تحویلی از جانب متقاضی احراز شود  ،پرونده متقاضی از فرایند اخذ صالحیت در هر مقطع که باشد  ،حذف خواهد شد .
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نکات مهم در پر کردن فرم مشخصات و ارسال مدارک و مستندات همراه :

 .1الزم است تا فرم مشخصات به دقت تکمیل شود  .به فرم های با مشخصات ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 .2اطالعات خواسته شده در فرم مشخصات باید در فرمت  ، wordکه مندرجات در آن با فونت  B mitraتایپ شده
باشد به آدرس پست الکترونیکی  safety.teachers.1394@gmail.comارسال گردد  .همچنین ضروری است یک نسخه
 pdfشده از فایل  wordفرم مشخصات نیز تهیه و همراه با ضمائم ارسال گردد
 .3بهنگام تکمیل فرم ضروری است  ،یک قطعه عکس خود را (که جدیداً گرفته شده است ) در فرم در محلی که با عنوان
«محل الصاق عکس متقاضی » مشخص شده ،قرار دهید .
 .4به هیچ عنوان مدارک بصورت مکتوب اعم از حضوری  ،یا پستی ارسال نشود  .چون دریافت اطالعات توسط ستاد
هماهنگی فقط و فقط از طریق پست الکترونیکی فوق الذکر تعریف شده است و روش های دیگر ارسال مدارک قابل
دریافت نیست.
 .5ضروری است تا متقاضیان جهت اثبات سوابق تدریس  ،مطالعاتی  ،تحصیلی و اجرایی  ،پروانه اشتغال به کار مهندسی و
سایر موارد اعالم شده در فرم مشخصات  ،مستندات مربوطه را به همراه فرم ارسال نمایند  .این مدارک می بایست در
فرمت  pdfیا  jpgبعنوان فایل های ضمیمه فرم مشخصات  ،توسط متقاضی ارسال شود.
 .6از ضمیمه شدن کامل مستندات و مدارک همراه فرم به هنگام بارگذاری اطالعات در پست الکترونیکی مطمئن شوید .
 .7جهت عالمت گذاری مربع های خالی ( گزینه مورد نظر خود )  ،این عالمت  را کپی کرده و آن را به جای مربع خالی
جلوی گزینه  ،جایگزین نمائید .
 .8ضروری است تا فرم و مستندات همراه آن به روش ذیل توسط متقاضی شماره گذاری شوند :
الف  :نحوه نام گذاری فایل فرم  :نام فایل فرم متقاضی یک کدشناسایی سه بخشی است .که از چپ به راست به صورت
انگلیسی به صورت زیر خواهد بود .
نظام مهندسی استان – نام متقاضی به انگلیسی  -نام خانوادگی متقاضی به انگلیسی

بعنوان مثال نام فایل فرم مشخصات آقای رضا احمدی که عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است بر اساس
دستور العمل فوق بدین صورت خواهد بود Ahmadi-reza -Kerman :
ب  :نام فایل های مستندات همراه فرم مشخصات متقاضی نیز بر اساس نام فوق خواهد بود به گونه ای که برای نام گذاری
فایل های پیوست  ،نام فوق تکرار می شود و در انتهای آن بعد از گذاشتن یک خط تیره  ،شماره به صورت عدد قید می شود .
بعنوان مثال اگر آقای رضا احمدی سه فایل ضمیمه کرده باشد شماره گذاری فایل های پیوست بدین قرار خواهد بود :
عنوان مدرک یا مستند ارسال شده
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*مجددا یادآوری می شود به هیچ عنوان نام گذاری فایل ها به صورت فارسی نباشد .
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