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 (00-90)ویزایشمدارک السم جهت اخذ گواهینبمه صالحیت ایمنی پیمبنکبران

 زیبل1111111يازیصمبلغ .1

 بٍ وبم اوجمه

 نزد بانک آینده     3139157402330  شمبزٌ حسبة

 3139-0573-0330-7103 شمبزٌ کبزت

،تکمیل ي بٍ داولًد   https://b2n.ir/PRKARاحساش ًَیت دز سبمبوٍ جبمع زيابظ کبز تًسظ اوجمه )فسم اکسل زا اش  .2

 َصیىٍ دز شمبن عی پسيسٍ اخر خًاَد شد. ازسبل ومبیید(19914584181شمبزٌ ياتس آپ 

 تبسیس آگُی ، تغییسات آخسیه زيشوبمٍ آگُی– اسبسىبمٍ .4 تکمیل تعُد وبمٍ مسبًعٍ .3

 پیمبوُب کل بٍ مسبًط کبزکىبن بیمٍ لیست سیهآخ .6 اقدام دزدست پیمبوُبی کلیٍ کپی .5

 مسکصی دفتس ملکی سىد یب وبمٍ اجبزٌ کپی .1 عبمل مدیس تحصیلی مدزک آخسیه .7

 يثبت وبم دز سبمبوٍ  ازائٍ قسازداد مسئًل ایمىی عبق ضًابظ جبزی .11 تکمیل فسم شمبزٌ یک .9

 ملعب مدیس ي مدیسٌ َیبت اعضبی کلیٍ شىبسىبمٍ ي ملی کبزت اصل بسابس کپی .11

 ...(ي کبز ادازٌ -سبجبت)  ذیصالح مساجع اش صبدزٌ پیمبوکبزی صالحیت گًاَیىبمٍ کپی .12

 اوجمه بٍ خغبة شسکت سسبسگ دز مکتًة صًزت بٍ پیمبوکبزان ایمىی صالحیت اخر دزخًاست .13

سبعتٍ کبزگسان( دز صًزت فقدان  8آمًشش   -کپی گًاَی َبی آمًششی )ایمىی پیمبوکبزی يیژٌ مدیس عبمل ي َیبت مدیسٌ .14
 .(تمبس بگیسید 33344524 گًاَی بب اوجمه

مزاجعه             HSETABRIZ.irwww.ن سایت  ااخذ صالحیت ایمىی پیماوکارداولًد فزمها یا )جهت داولًد به قسمت 

 اوجمه اخذ ومایید.(  ومایید يیا فزمها را اسدفتز

 

اس استبن محل ثبت شزکت مقدور می ببشد در صورت طی پزوسه اشتببه مسئولیت  "ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمبنکبران صزفب نکته:

 بب شزکت پیمبنکبر خواهد بود.

بب تًجٍ بٍ مسًيلیت  HSEحًسٌ رشتٍ َبی غیز مزتبط بب سطح علمی پبییه در  وکتٍ :در ياگذاری یب قبًل سمت مسئًل ایمىی بٍ

 قبوًن مجبسات اسالمی دقت کبفی داشتٍ ببشید. 595بٍ مبدٌ  سىگیه ایه سمت

  

شت حرهف ای و محیط زیست استان آرذبایجان شرقی  نجمن صنفی ایمنی ، بهدا
 ا
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