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مند نمودن بكارگيري افراد  كارگاههاي مشمول و نظامارتقاء سطح ايمني در نامه به منظور  اين آئينهدف: 
شايسته و واجد صالحيت در زمينه ايمني و پيشگيري از حوادث ناشي از كار و براي صيانت از نيروي انساني و 

 منابع مادي كشور تدوين گرديده است.

ان تدوين و براي تمامي قانون كار جمهوري اسالمي اير 86و  85نامه به استناد مواد  اين آئين دامنه شمول:
 باشد.  االجراء مي ول اين قانون الزممكارگاههاي مش

نامه ايمني و حفاظت فني مصوب شوراي عالي  حفاظت فني،  كارفرما مكلف است به منظور اجراي آئين -1ماده 
اين افرادي را كه مطابق ، )1با توجه به شرايط و مخاطرات كارگاه و براساس شرح وظايف پيوست شماره (

 اند را به عنوان مسئول/ مسئوالن ايمني بكارگيري نمايد. نامه تأييد صالحيت شده آئين

تمامي افرادي كه با يكي از عناوين: مسئول حفاظت فني، افسر ايمني، ناظر ايمني، رابط ايمني، هميار  -تبصره
وده و الزم است صالحيت نامه ب نمايند، مشمول اين آئين ايمني، كارشناس ايمني در كارگاهها فعاليت مي

دار وظايف محوله مندرج در  نامبردگان توسط اداره بازرسي كار بررسي و پس از اخذ تأييديه، در كارگاه عهده
 نامه گردند.  ينآئ

گذاري و تعيين اولويت جذب و نحوه حضور مسئول/ مسئوالن ايمني در كارگاههاي مشمول،  سياست -2ماده 
ها و  نامه كارگران شاغل، نوع فعاليت و مخاطرات موجود، به جز مواردي كه در آئين براساس وسعت كارگاه، تعداد

مقررات قانوني مربوطه الزام گرديده، براساس ضوابطي خواهد بود كه توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان 
زرسي كار ابالغ مديركل با طكارگر و كارفرما در شوراي عالي حفاظت فني و اداره كل بازرسي كار تدوين و توس

 خواهد گرديد.

نامه،  ) اين آيين2احراز و صدور تأييديه صالحيت براي مسئول ايمني، مطابق جدول پيوست شماره ( -3ماده 
 شود.  توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان (اداره بازرسي كار) انجام مي

هاي  ت ارائه شده مرتبط با شرح وظايف، طي دورهتأييديه صالحيت مسئول ايمني، با بررسي مستندا -1تبصره 
 آموزشي و بازرسي از محل كارگاه توسط بازرس كار محل انجام خواهد شد. 

تمديد مجدد صالحيت مسئول ايمني، با بررسي مستندات ارائه شده مرتبط با شرح وظايف، طي  -2تبصره 
 ل انجام خواهد شد.هاي آموزشي و بازرسي از محل كارگاه توسط بازرس كار مح دوره

در صورت اعتراض متقاضي به عدم تأييد صالحيت، نظر مديركل استان اعالم و در صورت اعتراض  -3تبصره 
 مجدد، موضوع توسط اداره كل بازرسي كار بررسي و اعالم نظر قطعي خواهد گرديد.

سي كار و مطابق مقررات بخشهاي غيرحاكميتي فرايند تأييد صالحيت، بنابر تشخيص اداره كل بازر -4تبصره 
 جاري كشور، قابل واگذاري به بخش غيردولتي خواهد بود.
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هاي آموزش عمومي و بازآموزي تخصصي خواهند بود  مسئول/مسئوالن ايمني موظف به گذراندن دوره -4ماده 
هماهنگي اداره نامه آموزش ايمني كارگران، كارفرمايان و كارآموزان و با  كه توسط مرجع ذيصالح موضوع آيين

 گردد. كل بازرسي كار تعيين و توسط مجريان آموزشي ذيصالح برگزار مي

افرادي كه گواهينامه قبولي در آزمونهاي ادواري دوره عمومي ايمني كه توسط مركز تحقيقات و  -1تبصره 
مه دوره عمومي معاف از شرط ارائه گواهينا  گردد را ارائه نمايند، تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار برگزار مي

 باشند.  مي

هاي آموزشي و بازآموزي مورد نياز مسئول/ مسئوالن ايمني شاغل در  هاي مربوط به دوره هزينه -2تبصره 
 كارگاه، توسط كارفرماي مربوطه پرداخت خواهد گرديد.

كارگاه، كه قبل كارفرما مكلف است ظرف مدت يكسال نسبت به تطبيق شرايط مسئول/ مسئوالن ايمني -5ماده
 نامه اقدام نمايد.  اند، با مفاد آيين ول بكار بودهغنامه مش از تصويب اين آيين

اند، با ارائه  نامه، با عنوان مسئول ايمني در كارگاه مشغول بكار بوده افرادي كه قبل از تصويب اين آيين -تبصره
 باشند.  گواهي سابقه، از شرايط احراز رشته تحصيلي معاف مي

كارفرما مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا گزارش عملكرد مسئول ايمني براساس شرح وظايف پيوست  -6ه ماد
در پايان هر فصل بصورت مكتوب و يا از طريق سامانه الكترونيكي كه به همين منظور   نامه، ) اين آيين1شماره (

 محل ارسال نمايد.  طراحي خواهد شد، به واحد بازرسي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي

كار و  نامه توسط وزارت تعاون، سامانه گزارش عملكرد ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين آيين -تبصره
 رفاه اجتماعي طراحي و اجراء خواهد گرديد.

كارفرما مكلف است پس از اعالم تأييد صالحيت  گردند، درخصوص افرادي كه بدواً در كارگاه شاغل مي -7ماده 
كار منعقد و يك نسخه از آن را به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل  ادمسئول ايمني، با نامبردگان قرارد

 اي كه اعالم خواهد شد ثبت نمايد.  ارسال و يا در سامانه

كار و رفاه  كارفرما مكلف است در صورت رابطه كاري با مسئول ايمني، مراتب را به اداره تعاون، -8ماده 
شرايط اقدام نمايد به طوري كه  اعي محل (بازرسي كار) اعالم و بالفاصله نسبت به جايگزيني فرد واجداجتم

 حت هيچ شرايطي كارگاه بدون مسئول ايمني نباشد. ت

نامه ذكر گرديده به عهده كارفرما بوده و  مسئوليت اجراي شرح وظايف مسئول ايمني كه در اين آيين -9ماده 
هاي قانوني كارفرما در قبال وظايف محوله براساس قانون  خاص مذكور رافع مسئوليتبكارگيري شخص يا اش

 كار و ساير قوانين و مقررات ديگر نخواهد بود. 
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قانون كار جمهوري اسالمي ايران  176و  91، 86، 88تبصره به استناد مواد  9ماده و  9نامه مشتمل بر  اين آيين
به تصويب وزير تعاون، كار  16/2/1394حفاظت فني تدوين و در تاريخ شوراي عالي  31/1/1394در جلسه مورخ 

 و رفاه اجتماعي رسيد.

 شرح وظايف مسئول ايمني  -1پيوست شماره 

 همكاري و تشريك مساعي با بازرسان كار. .1

هاي ايمني مرتبط با فعاليت كارگاه و پيگيري  ها و دستورالعمل نامه شناسايي و مستند نمودن آيين .2
 انطباق كارگاه با قوانين مقررات مذكور.درخصوص 

 هاي پاسخگويي و كنترل خطرات موجود در كارگاه. ارزيابي ريسك و تهيه برنامه  شناسايي خطر، .3

 ط به اقدامات اصالحي و بهبود شرايط ايمني در كارگاه و نظارت بر اجراي آنها بوهاي مر پيگيري برنامه .4

ستمر از فرايند انجام كار و شرايط كار كارگران كارگاه تدوين برنامه عملياتي به منظور بازرسي م .5
 درخصوص ايمني و مستند نمودن نتايج و اعالم به مديريت و پيگيري تصميمات مديريتي.

ثبت آمار حوادث ناشي از كار و گزارش آن به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل و همچنين تجزيه و  .6
 رار موارد مشابه.تحليل آنها به منظور جلوگيري از تك

همكاري در زمينه نيازسنجي، آموزش و اثربخشي آموزشهاي ايمني كارگران و همچنين انجام اقداماتي در  .7
 رساني موضوعات مرتبط با ايمني. سازي و اطالع زمينه فرهنگ

نيازسنجي، نظارت بر خريد، آموزش تحويل و استفاده از وظايف حفاظت فردي و همچنين بازديد و معاينه  .8
 به جهت جايگزيني تجهيزات معيوب در كارگاه. وسايل مذكور 

آالت و ابزار كار به نحوه صحيح  نظارت بر نظم و ترتيب و آرايش مواد اوليه و محصوالت و استقرار ماشين .9
و ايمن و همچنين تشريك مساعي در تطابق صحيح كار و كارگر در محيط كار و همچنين نظارت بر 

 .مديريت تغيير در كارگاه
هاي ايمني و حفاظت فني براي تمامي دستگاهها و ابزارها و نظارت بر رعايت  تهيه و تدوين دستورالعمل .10

 هاي مذكور. دستورالعمل

شناسايي اعمال نا ايمن به جهت ايراد تذكرات و تشويق و ايجاد انگيزه مناسب براي اعمال و رفتار ايمن   .11
 كارفرما در كارگران و پيشنهادات الزم در اين خصوص به 

همكاري در تدوين رويه اجرايي آمادگي و مديريت بحران و واكنش در شرايط اضطراري و همچنين  .12
 برگزاري مانورهاي آمادگي در شرايط اضطراري.

اعالم نظر در امور ايمني پيمانكاران بكار گرفته شده در كارگاه و ايجاد همكاري الزم و مناسب با  .13
 رعايت قوانين و مقررات ايمني توسط نامبردگان و ارائه گزارش به كارفرما پيمانكاران در جهت 

 ها و جلسات مرتبط با موضوع ايمني و بهداشت در كارگاه  شركت در جلسات آموزشي و بازآموزي، همايش .14
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هاي مرتبط  نامه هاي ايمني الزم براي وسايل و تجهيزات مطابق با آيين گيري در جهت اخذ گواهينامهپي .15
 نظير ارت، ديگ بخار و ...

 و در دسترس قرار دادن آن براي افراد در معرض دهاي استاندار مواد شيميايي مطابق فرمت MSDSتهيه  .16

اخذ، مستند نمودن و بررسي گزارشات، شكايات و اعتراضات وارده درخصوص مسايل ايمني و ارجاع  .17
 گيري. موضوع به كميته و افراد مسئول در كارگاه براي تصميم

 انجام ساير وظايف محوله در حوزه ايمني. .18

 مسئول ايمني  شرايط صدور تأييديه براي فعاليت -2پيوست شماره 

 الف: ارائه مدارك زير

 نامه از كارگاه متقاضي معرفي .1

، تصوير برابر اصل گواهي پايان تحصيالت مطابق  3×4تكميل فرم ثبت نام به همراه: يك قطعه عكس  .2
 هاي جدول ذيل رشته

 هاي آموزشي ذيل: گواهي قبولي در دوره .3

 دوره عمومي ايمني با گواهي قبولي در آزمون ادواري
 (RISK assessment)دوره شناسايي خطر و ارزيابي ريسك 
 شركت در  جلسه توجيه شرح وظايف 

 دوره تخصصي ايمني (براي تأييد صالحيت مجدد)
 

 د كار با كارفرما مطابق جدول ذيلتصوير قراردا :ب
 

 مقطع تحصيلي رديف
تجربه كاري  آموزشهاي الزم

مرتبط براساس 
 ليست بيمه

 مالحظات )نحوه حضور برحسب تعداد كارگران (كارگاه
دوره عمومي 

 (اوليه)
تخصصي 
 (بازآموزي)

 250-500 100-249 50-99 25-49 25كمتر از 
بيش از 

500 
 

  - - - - - تمام وقت  سال  2 × × ديپلم ترجيحاً فني  1 

  - - - - - تمام وقت  سال  1 × × كاردان فني  2

3 
كاردان ايمني و 

 هاي زيرمجموعه رشته
- × - 

تمام وقت 
 وقت پاره

  - - - - تمام وقت

 

كارشناس فني، 
مهندسي و علوم پايه 

 شيمي) –(فيزيك 
 سال  1 × ×

 تمام وقت
 پاره وقت 

 وقتتمام 
 پاره وقت

  - - تمام وقت  تمام وقت 

 

كارشناس ايمني و 
باالتر و رشته 
 زيرمجموعه

- × - 
 تمام وقت

 پاره وقت  
 تمام وقت 
 پاره وقت

تمام وقت 
 پاره وقت

  تمام وقت تمام وقت  تمام وقت 

 


