
وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرجع تصويب: وزارت کار و اموراجتماعي

١٠٩٧شماره ويژه نامه: 
١٣٩٧ آبان ۵شنبه،

٢١۴۴۵شماره سال هفتاد و چهار 

دستورالعمل اجرايی آييننامه ايمنی امور پيمانکاری

١۴٩٠۶۴٣٠/٧/١٣٩٧شماره 

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

) قانون کار و تبصره ذیل آن به پيشنهاد٨۶به پيوست «دستورالعمل اجرایی آیيننامه ایمنی امور پيمانکاری»، که به استناد ماده (
شورای عالی حفاظت فنی به تصویب سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسيده است. منضم به لوح فشرده آن برای
درج در روزنامه رسمی کشور ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایيد، پس از درج یک نوبت در آن روزنامه، نسبت به ارسال

دو نسخه از آن حاوی دستورالعمل چاپ شده به این وزارتخانه اقدام نمایند.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی ـ ابراهيم صادقیفر

دستورالعمل اجرایی آیيننامه ایمنی امور پيمانکاری

) آیيننامه ایمنی امور پيمانکاری ـ که بر اساس٢ به استناد تبصره ماده (٢۶/۴/١٣٩٧شورای عالی حفاظت فنی در جلسه مورخ  
 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی وقت رسيده است ـ دستورالعمل اجرایی۵/٣/١٣٨٩پيشنهاد شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ 

آن آیيننامه  را بشرح زیر تهيه نموده است:

ـ تعاریف١

ـ متقاضی١ـ ١

شخص حقيقی یا حقوقی است که دارای تائيدیه صالحيت حرفهای از مراجع قانونی مورد تائيد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
میباشد.

ـ تشخيص صالحيت ایمنی٢ـ ١

فرآیندی است که در آن صالحيت ایمنی متقاضی با توجه به شاخصهای مندرج در آیيننامه  ایمنی امور پيمانکاری و این دستورالعمل
توسط کميتههای ذی ربط احراز میگردد.

ـ کميته بدوی تشخيص صالحيت استانی٣ـ ١

کميتهای است که وظيفه تشخيص و تأیيد صالحيت ایمنی اشخاص متقاضی اخذ گواهينامه تائيد صالحيت ایمنی پيمانکاری را در
چارچوب آیيننامه ایمنی امور پيمانکاری و این دستورالعمل در سطح استان دارد (محل تشکيل جلسات این کميته در اداره کل استان

میباشد).

ـ کميته تجدید نظر استانی۴ـ ١

کميتهای است که به منظور بررسی و تجدید نظر در تصميمات  متخذه «کميته بدوی استانی تشخيص صالحيت» در محل اداره کل
استان تشکيل میشود

 نظارت و بررسی ـ کميته۵ـ ١
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کميتهای است که به منظور نظارت عالی بر حسن اجرای این دستورالعمل و عملکرد کميتههای استانی و مبادی ذیربط و اتخاذ
تصميمات الزم حسب تشخيص در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار) تشکيل میشود.

 ـ گواهينامه تایيد صالحيت ایمنی پيمانکاری۶ـ ١

مدرکی است که بر اساس مقررات آیيننامه ایمنی امور پيمانکاری به منظور اعالم صالحيت ایمنی متقاضی از سوی کميته استانی
تشخيص صالحيت  استانی یا کميته تجدید نظر استانی برای پيمانکار واجد شرایط از طریق سامانه صادر میگردد.

 ـ معرفی نامه (گواهی موقت)٧ـ ١

ً به منظور شرکت متقاضی در مناقصات، در صورتی که متقاضی فاقد پيمان فعال در هنگام درخواست صدور گواهينامه باشد، صرفا
معرفینامهای با مدت اعتبار دو ماه از سوی اداره کل استان برای دستگاه برگزار کننده مناقصه برابر دستورالعملهای ابالغی اداره کل

بازرسی کار از طریق سامانه صادر میگردد.

 ـ سامانه اخذ گواهينامه تائيد صالحيت ایمنی پيمانکاران سراسر کشور٨ـ ١

ً از طریق آن سامانهای که کليه فرآیندهای اخذ گواهينامه تائيد صالحيت ایمنی پيمانکاری (ثبت نام متقاضی تا صدور گواهينامه) صرفا
 وزارت تعاون، و مالکيت معنوی و پایگاه اطالعاتی آن (سرور) متعلق بهhttps://svcc.mcls.gov.irانجام میگيرد، نشانی سامانه مذکور 

کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار) میباشد.

 ـ اداره کل استان:٩ـ ١

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل ثبت شرکت (اقامتگاه قانونی) و یا محل سکونت متقاضی حقيقی

 ـ ساختار و وظایف٢

ـ کميته بدوی تشخيص صالحيت استانی متشکل از افراد زیر میباشد:١ـ٢

الف) مدیر روابط کار استان به عنوان رئيس کميته

ب) رئيس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان دبير کميته

ج) رئيس گروه تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان و در صورت نبودن آن گروه در استان، رابط آموزشی مورد تائيد
مرکز تحقيقات و تعليمات، حفاظت فنی و بهداشت کار ستاد

کارفرمایی در استانکانون عالید) نماینده

هـ ) نماینده تشکلهای عالی کارگری در استان

عالیـ١تبصره کانون  توسط  مذکور  اعضای  باشد،   ( هـ   ، د  بندهای(  در  اشاره  مورد  نمایندگان  فاقد  استان  که  صورتی  در   
کارفرمایی/تشکل عالی کارگری مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از مکاتبه باید معرفی و در صورت عدم معرفی در مدت مذکور، افراد یاد

شده توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان انتخاب میگردند.

. نفر از اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین مالک است۴ جلسات با حضور حداقل ـ٢تبصره

 در صورت تساوی آراء (موافق و مخالف) جلسه بعدی با حضور همه اعضاء تشکيل خواهد شد.ـ٣تبصره

تشکالت توسط مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای مدت دو سال صادر میگردد. احکام اعضای:۴تبصره

 روز کاری (منطبق قوانين موضوعی) از تاریخ ابالغ رسمی، قابل تجدید١۵ رأی کميته تشخيص صالحيت، حداکثر ظرف مدت  ـ۵تبصره
نظر است.

 ـ کميته تجدید نظر استانی متشکل از افراد زیر است:٢ ـ ٢

الف) مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان ریاست کميته

ب) رئيس بازرسی کار استان به عنوان دبير کميته

ج) بازرس کار منتخب (مسلط به امور مرتبط) با معرفی رئيس اداره بازرسی کار و تائيد مدیر کل استان

کارفرمایی در استان (به انتخاب کانون عالی کارفرمایی)کانون عالید) نماینده

هـ) نماینده تشکلهای عالی کارگری در استان (به انتخاب تشکل عالی کارگری)

 نفر از اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین مالک است.۴ جلسات با حضور حداقل ـ١تبصره

 در صورت تساوی آراء (موافق و مخالف) جلسه بعدی با حضور همه اعضا تشکيل خواهد شد.ـ٢تبصره

 روز کاری به متقاضی ابالغ میگردد.١٠ آراء کميته تجدید نظر پس از صدور، قطعی و الزم االجرا است و ظرف مدت ـ٣تبصره
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 احکام اعضاء توسط مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای مدت دو سال صادر میگردد.ـ۴تبصره

:ـ وظایف اداره بازرسی کار استان در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر است٣ـ ٢

الف) انجام نظارت و بازرسی از پروژههای فعال پيمانکاران از جنبه رعایت آیيننامهها و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار.

ب) نظارت و رسيدگی به شکایات و گزارشات واصله.

 تشکيل پرونده برابر دستورالعملهای ابالغی قابل واگذاری به مبادی تعيين شده بر اساس ضوابط و مقررات جاری کشورتبصره ـ
میباشد. مبادی تعيين شده موظفند، برابر دستورالعملهای ابالغی اداره کل بازرسی کار موارد الزم را اجرایی نمایند و اداره کل
استان موظف است، در صورت گزارش مستند هر گونه تخلف از سوی مبادی تعيين شده برخورد قانونی برابر دستورالعملهای ابالغی

اداره کل بازرسی کار بعمل آورد.

مراجع قضایی و پيگيری آن به منظور جلوگيری ازج) شناسایی پيمانکاران فاقد گواهينامه صالحيت ایمنی و ارجاع پروندههای آنها به
ادامه فعاليت آنان مطابق مقررات.

 ـ کميته نظارت و بررسی از افراد زیر تشکيل میگردد:۴ ـ ٢

الف) مدیر کل بازرسی کار و دبير شورای عالی حفاظت فنی (رئيس کميته)

ب) رئيس مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت کار

ج) رئيس اداره برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد اداره کل بازرسی کار (دبير کميته)

د) بازرس کار منتخب(مسلط به امور مرتبط) اداره کل بازرسی کار

ه) کارشناس حقوقی اداره کل بازرسی کار

و) نماینده کانون عالی کارفرمایی

ز) نماینده تشکل عالی کارگری

 در صورت لزوم برای رسيدگی برخی موضوعات نماینده مطلع اداره کل استان حضور خواهد یافت.ـ١تبصره

 نفر از اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین مالک است.۴ جلسـات با حضور حداقل ـ٢تبصره

 احکام اعضاء توسط رئيس شورای عالی حفاظت فنی برای مدت دو سال صادر میگردد.ـ٣تبصره

 ـ گواهينامه تائيد صالحيت ایمنی پيمانکاری شامل مشخصات زیر میباشد:۵ ـ ٢

الف) نام شخص حقيقی/ حقوقی

ب) کد ملی شخص حقيقی

ج) شماره و تاریخ ثبت و شناسه شرکت (حقوقی)

د) کد کارگاه بيمه شده (دفتر مرکزی) ویژه اشخاص حقوقی

ه) نشانی و کد پستی

و) تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الکترونيکی پيمانکار

ز) زمينه فعاليت پيمانکار با ذکر مرجع ذیصالح طبق مندرجات برگه صالحيت پيمانکاری و یا کارت پيمانکار شخص حقيقی

ح) مدت اعتبار گواهينامه تایيد صالحيت ایمنی

 ـ٣ و ۵ ـ ٢ و ۵ ـ ١ط) درج شرایط تمدید، تعليق و ابطال گواهينامه، زمان ارائه مدارک مربوطه جهت تمدید گواهينامه و نيز درج بندهای 
 دستورالعمل در پشت گواهينامه۵

) سال از تاریخ صدور، معتبر خواهد بود.٢ مدت ( این گواهينامه با امضای مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بهـ١تبصره

گواهينامه مذکور منوط به اطالع کتبی به اداره کل تعاون، کار و رفاهـ٢تبصره  انجام کار دراستانهای غير از استان صادر کننده 
اجتماعی استان محل فعاليت و استفاده از کارگران آموزش دیده در زمينه ایمنی میباشد.

ـ شاخصهای صدور معرفی نامه به شرح زیر است :٢ ـ ۶

ً برای آن دسته از پيمانکاران فاقد پيمان فعال، معرفی نامه صادر میگردد.٢ ـ ۶ـ ١ ـ صرفا

ً جهتـ معرفينامه پس از ثبت اطالعات متقاضی در سامانه مربوطه٢ ـ ۶ـ ٢ و ارائه مستندات الزم برابر دستورالعمل ابالغی صرفا
 روز کاری از طریق سامانه توسط اداره کل استان ممهور شده صادر میگردد.٣شرکت در مناقصه، ظرف 
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 ماه از تاریخ صدور، معتبر خواهد بود.٢ـ معرفی نامه با امضای رئيس بازرسی کار، به مدت ٢ ـ ۶ـ ٣

ً برای شرکت در مناقصات به دستگاه مناقصهگذار ارائه میگردد.٢ ـ۶ـ ۴ ـ معرفی نامه صرفا

ـ متقاضی مکلف است نتيجه مناقصه را در سامانه ثبت نماید.٢ ـ ۶ ـ ۵

ـ متقاضی معرفینامه پس از برنده شدن در مناقصات، مکلف است نسبت به اخذ گواهينامه تائيد صالحيت ایمنی پيمانکاری٢ ـ ۶ ـ ۶
اقدام نماید.

 ـ مدارک مورد نياز جهت اخذ گواهينامه تایيد صالحيت ایمنی پيمانکاری:٣

الف) تصویر گواهی تائيد صالحيت حرفهای  پيمانکاری از مراجع ذیصالح

 متقاضيان موظفند برای انجام کار، گواهينامه صالحيت حرفهای پيمانکاری از مراجع قانونی مورد تائيد وزارت تعاون، کار و رفاهتبصره ـ
اجتماعی (اداره کل بازرسی کار) اخذ نمایند؛ در شرایطی که متقاضيان حقيقی فاقد مرجع ذیصالح برای تائيد صالحيت انجام کار
باشند، موظفند از انجمنهای صنفی یا مجامع صنفی تخصصی گواهی فعاليت را ارائه نمایند و در صورتی که انجمنهای صنفی یا مجامع
صنفی تخصصی  نيز وجود نداشت؛ موظفند مدرک معتبری دال بر داشتن توان علمی، فنی، تجربی، مهارتی و اجرایی نوع فعاليت

ارائه نمایند.

ب) سوابق کاری پيمانکار

 دارا بودن پيمان و قرارداد فعال از شروط الزم برای بررسی صدور گواهينامه تائيد صالحيت ایمنی پيمانکاری میباشد. برـ١تبصره
همين اساس متقاضيان موظفند ضمن معرفی نشانی مکان پروژه، اطالعات مورد نياز آن از قبيل موضوع فعاليت و مدت قرارداد و نيز

تعداد کارگران و حوادث رخ داده در چهار سال اخير را در سامانه مربوطه درج نمایند.

برابرـ٢تبصره را  فعال  قراردادهای  وجود  بررسی  برای  الزم  استعالمات  است،  موظف  استانی  صالحيت  تشخيص  کميته   
دستورالعملهای ابالغی اداره کل بازرسی کار اخذ نمایند.

ج) تصویر گواهی آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان در رشته مربوطه وفق مفاد آیيننامهی آموزش ایمنی کارفرمایان،
کارگران و کارآموزان و شيوه نامه جامع آموزش ایمنی پيمانکاران در کليه پيمانهای فعال

ً با اولویت مدیرعامل الزامی میباشد.ـ١تبصره  آموزش ایمنی کارفرمایان، حداقل برای یکی از اعضای هيأت مدیره ترجيحا

 برای صدور معرفی نامه، شرکت در دوره آموزش ایمنی کارفرمایی الزامی است.ـ٢تبصره

د) فهرست تجهيزات و لوازم ایمنی متناسب با نوع کاردر صورت وجود طبق قرارداد/ پيمان

ه) تصویر شناسنامه و کارت ملی (برای مدیر عامل شخص حقوقی و کارفرمای شخص حقيقی)

 اظهارنامه مالياتی سال قبل از سازمان امور مالياتی کشور (جدول درآمد ناخالص پيمانکاری)٢٠و) رونوشت جدول شماره 

ز) معرفی مسئول ایمنی برای پيمانکاران فعال بر اساس آیيننامه بکارگيری مسئولين ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی و نيز
دستورالعملهای ابالغی اداره کل بازرسی کار

بر تهيه مستندات الزم در خصوص مدیریت ریسک ایمنی (شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و اقدامات ارائه تعهد کتبی مبنی  ح) 
کنترلی) از پروژههای فعال بر اساس دستورالعمل ابالغی اداره کل بازرسی کار.

آگهی تاسيس شرکت، اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغييرات شرکت (برای اشخاص حقوقی)ط) 

ی) نشانی پستی معتبر دفتر مرکزی پيمانکار با ارائه سند ملکی و یا اجارهنامه معتبر با کد رهگيری.

ً باید نشانی محل سکونت خود را ارائه نمایند. ـ۶تبصره   در صورتی که اشخاص حقيقی فاقد دفتر کار باشند، الزاما

ک) ليست بيمه کارگران شاغل در پروژه فعال.

 ـ فرآیند اجرایی  تائيد صالحيت ایمنی۴

مراحل ذیل به منظور اجرای فرآیند بررسی تایيد صالحيت ایمنی متقاضی ضروری است:

 دستورالعمل) جهت صدور گواهی تائيد صالحيت ایمنی پيمانکاری توسط متقاضی٢ـ تهيه مدارک مورد نياز (مطابق بند ۴ـ ١

ـ ارائه گواهیهای آموزشی وفق شيوهنامههای جامع آموزش ایمنی پيمانکاران و مسئوليـن ایمنی از طریق مجریان آموزشی۴ـ٢
ذیصـالح و بارگـذاری آن در سـامانه توسط متقاضی.

 متقاضيان موظفند؛ هنگام ثبت نام نشانی دفتر مرکزی(محل استان ثبت شرکت) را در سامانه مربوطه وارد نمایند و درـ١تبصره
ً نشانی دفتر مرکزی (محل استان ثبت صورتی که متقاضيانی که دارای شعبات مختلف در شهرهای سراسر کشور میباشند؛ صرفا

شرکت) را ثبت نمایند.

 برای آن دسته از متقاضيانی که خارج از محل ثبت شرکت پيمان دارند، برای آموزش ایمنی دوره کارگری، مجریان آموزشیـ٢تبصره
ذی صالح (محل استان ثبت شرکت) میتوانند با هماهنگی مجریان آموزشی ذیصالح سایر استانها (محل استان فعاليت) نسبت به
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برگزاری دورههای آموزشی اقدام نمایند.

 متقاضيانی که مراحل آموزشی را طی ننمودهاند (عدم وجود گواهينامه آموزشی کارگران، کارفرمایان و مسئولين ایمنی وـ٣تبصره
تایيدهای آموزشی مربوطه) پرونده آنها قابل طرح در کميتههای مربوطه این دستورالعمل نمیباشد (در صورت تعداد باالی کارگران در
پيمانهای فعال، تعيين اولویت آموزشهای ایمنی کارگری با توجه به ریسک خطر بر عهده ادارات استانی با هماهنگی مرکز تحقيقات

و تعليمات، حفاظت فنی و بهداشت کار میباشد).

ـ ثبت، تکميل و نيز ارسال اطالعات کامل برای درخواست صدور گواهی تائيد صالحيت ایمنی از طرف پيمانکار و یا نماینده قانونی۴ـ ٣
وی از طریق سامانه.

 ساعت کاری.۴٨ـ ارائه مدارک الزم برابر اصل به اداره کل استان مربوطه توسط مبادی تعيين حداکثر ۴ ـ ۴

 مبادی تعيين شده در صورت کامل نبودن مدارک و شرایط متقاضيان، موظفند نسبت به اعالم نقایص اقدام و متقاضی موظفتبصره ـ
است در اسرع وقت جهت رفع نقایص اقدام نماید (در صورت کامل بودن مدارک، پرونده الکترونيکی به اداره کل استان مربوطه ارسال

خواهد شد).

ـ بررسی پروندهای ارسالی و ارجاع آن به بازرس کار شهرستانهای کشور براساس موقعيت مکانی پيمانهای فعال از طریق۴ ـ ۵
 ساعت کاری.۴٨سامانه مربوطه توسط اداره کل کار استان حداکثر ظرف مدت 

ـ بازدید از تجهيزات و امکانات ایمنی پيمانکار و ارائه گزارش به کميته استانی تشخيص صالحيت توسط بازرس کار (محل فعاليت)۴ ـ ۶
 روزکاری ( در صورت وجود پيمان یا قرارداد).١۵از طریق سامانه مربوطه ظرف مدت حداکثر 

کليه متقاضيان در صورت وجود پيمان، موظفند کليه اطالعات مرتبط مورد نياز پيمانهای فعال را در سامانه مربوطه ثبتـ ١تبصره
نمایند.

در صورت مشاهده مغایرت موارد ایمنی توسط بازرس کار در پروژههای اعالمی متقاضی، نامبرده موظف است در قالبـ ٢تبصره
گزارش و ابالغيه موارد نقص را اعالم و متقاضی در اسرع وقت رفع نقص نماید و در صورت عدم مشاهده مغایرت موارد ایمنی با ارسال

گزارش و درج آن در سامانه به کميته تشخيص صالحيت استانی ارسالنمایند.

 ساعت کاری٧٢ـ بررسی پرونده در کميته تشخيص صالحيت ظرف مدت حداکثر ۴ـ ٧

 جلسات کميته تشخيص هر هفته یک بار به صورت منظم برگزار میگردد.ـ١تبصره

 در صورتی که بررسی پرونده متقاضی در کميته تشخيص صالحيت استانی با مخالفت اکثریت آرا مواجه گردید؛  پرونده با ذکرـ٢تبصره
 روز کاری اعتراض خود را به١۵دالیل به متقاضی عودت داده میشود و در صورت اعتراض، متقاضی مهلت دارد حداکثر ظرف مدت 

کميته تجدید نظر استانی از طریق سامانه ارسال نماید.

 پس از رفع نقص و اعالم آن توسط متقاضی، الزم است گزارش بازرس کار به کميته استانی تجدید نظر جهت بررسی ارسالـ٣تبصره
گردد.

ـ صدور گواهی تائيد صالحيت ایمنی پيمانکاری بنا به تشخيص کميته استانی از طریق سامانه توسط اداره کل استان ظرف مدت۴ ـ ٨
ساعت کاری۴٨حداکثر 

تمدید، تعليق و ابطال گواهينامه تایيد صالحيت ایمنی ـ موارد۵

 ـ تمدید۵ ـ ١

 ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهينامه خود، نسبت به تمدید آن برابر٢متقاضی دارای گواهينامه تائيد صالحيت ایمنی، مکلف است 
دستورالعملهای صادره اداره کل بازرسی کار اقدام نماید.

 ـ  تعليق:۵ ـ ٢

۶به شرح ذیل از یک الی درموارد زیر گواهينامه تایيد صالحيت ایمنی بنا به تشخيص کميته استانی (تشخيص صالحيت و تجدید نظر)،
ماه تعليق میگردد و پيمانکار حق هيچ گونه انعقاد قرارداد جدید تا اتمام مهلت تعيين شده را ندارد:

 ماه .١الف) عدم ارسال اطالعات الزم مانند گزارش حوادث و سایر موارد مربوطه پس از یک بار اخطار کتبی به مدت 

ب) عدم حضور مسئول ایمنی تائيد صالحيت شده در پروژه، عدم اجرای مدیریت ریسک ایمنی در پروژهها، بکارگيری کارگران فاقد
 نفر به باال و عدم رعایت آیيننامههای مصوب٢۵گواهی آموزش ایمنی و عدم وجود کميته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای 

 ماه.٢شورای عالی حفاظت فنی پس از یک بار اخطار کتبی به مدت 

ج) عدم ارائه تصویر قرارداد/ پيمان جدید/ تمدید پيمان، ارائه گواهينامه یا معرفی نامه مخدوش و غير معتبر از زمان کشف تخلف به
 ماه.٣تشخيص کميته استانی پس از یک بار اخطار کتبی به مدت یک الی 

د) بروز حادثه منجر به فوت، قطع عضو یا نقص عضو در اثر عدم رعایت آیيننامههای مصوب شورای عالی حفاظت فنی بنا به گزارش
 ماه.۶بازرس کار مبنی بر قصور کارفرما به مدت یک الی 

 ـ ابطال۵ ـ ٣
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گواهينامه تایيد صالحيت ایمنی در صورت تکرار موارد مندرج در بخش تعليق حسب مورد با نظر کميته بدوی تشخيص صالحيت استانی
 سال جهت ابطال به کميته استانی (تجدید نظر) ارایه میگردد و پس از صدور رأی ابطال، پيمانکار فاقد٢ ماه الی ۶این دستورالعمل 

تائيد صالحيت ایمنی تلقی میگردد.

 اداره کل استان موظف است، ظرف دو هفته نسبت به ابالغ رأی کميته تجدید نظر استان به کارفرما (مقاطعه دهنده) وـ١تبصره
پيمانکار (مقاطعه کار) اقدام نماید.

ایمنیـ٢تبصره تائيد صالحيت  ابطال گواهينامه  بر  اعتراض به رأی کميته تجدید نظر استانی مبنی   متقاضی میتواند در صورت 
پيمانکاری نسبت به ارائه درخواست تجدید نظر ظرف مدت یک ماه از ابالغ رأی به کميته نظارت و بررسی اقدام نماید.

 در صورت تکرار موارد تعليق و ابطال، نظر کميته نظارت و بررسی درخصوص اعتبار گواهينامه صالحيت ایمنی پيمانکاری نافذـ٣تبصره
خواهد بود.

 ـ مقررات عمومی۶

 ـ پيمانکار مکلف است در صورت عقد قرارداد پيمان جدید یا تمدید پيمان و یا تغيير در شرایط پيمان، قبل از شروع به کار، ضمن ثبت۶ـ ١
آن در سامانه یک نسخه از تصویر مفاد پيمان را به اداره کل استان تحویل نماید.

 ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهينامه تائيد صالحيت ایمنی، نسبت به تحویل مدارک مورد نياز٢ ـ پيمانکار مکلف است حداکثر ۶ـ ٢
جهت تمدید برابر دستورالعملهای صادره از اداره کل بازرسی کار اقدام نماید.

 ،۵ ـ مسئوليت کارفرما و پيمانکار در خصوص انجام امور ایمنی و هزینههای مربوط به آن باید در مفاد قرارداد/پيمان با رعایت مواد ۶ـ ٣
 آئين نامه ایمنی امور پيمانکاری به صراحت ذکرگردد.٧ و ۶

برابر دستورالعملهای صادره ـ ۶ـ ۴ اداره کلدر صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا عدم همراهی از سوی مبادی تعيين شده 
بازرسی اقدامات قانونی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه صورت گيرد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب به٢١/٧/١٣٩٧ تاریخ  تبصره و ضمایم مربوطه در ٣٣ بند و ۶این دستورالعمل در 
 میگردد.١٧/١١/١٣٩٠رسيده است و جایگزین دستورالعمل مورخ 

سرپرست وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ـ انوشيروان محسنی بند پی

 

جمهوری اسالمی ایران

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ........

معرفی نامه

دستگاه برگزار کننده مناقصه

با سالم و احترام

) امور پيمانکاری، مصوب ٢     در اجرای تبصره ماده  ایمنی   شورای عالی حفاظت فنی، صالحيت شرکت٣/١٢/١٣٨٨) آیيننامه 
.................... به مدیریت ................................ در کميته تشخيص صالحيت ایمنی استان مورد بررسی قرار گرفت. نظر به اینکه
مطابق اظهارات و مدارک ارایه شده توسط متقاضی، شرکت در حال حاضر فاقد قرارداد پيمانکاری در مرحله اجرا ميباشد و بدین ترتيب
امکان بازرسی و ارزیابی نحوه فعاليت فراهم نبوده است؛ با عنایت به مستندات موجود در پرونده، صالحيت ایمنی پيمانکار به مدت دو
ً برای شرکت در مناقصه مورد موافقت قرار ميگيرد. پيمانکار مکلف است در صورت عقد هر گونه قرارداد پيمانکاری، مراتب را به ماه صرفا

این اداره کل اطالع دهد و مراحل تکميلی برای اخذ گواهينامه اصلی را پس از برنده شدن در مناقصه، پيگيری و اقدام نماید.

ایمنی به نشانی تائيد صالحيت  گواهينامه  اصالت معرفينامه، به سامانه  احراز  دستگاههای برگزار کننده مناقصات مکلفند جهت 
https://svcc.mcls.gov.ir و استعالم الزم را اخذ نمایند.مراجعه

نام و نام خانوادگی                                                                                          

رئيس بازرسی کار                                                                                           
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جمهوری اسالمی ایران

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ........

گواهينامه تائيد صالحيت ایمنی پيمانکاری

شـورای عالـی حفاظت فنی، صـدور گواهينـامه تایـيـد٣/١٢/١٣٨٨) آیيننامه ایمنی امور پيمانکاری، مصوب ٢در اجرای تبصره ماده (
صالحيت ایمنـی به شخـص حقيقی/حقوقی................................................. با مشخصات زیر:

 ـ نام مدیر عامل/ فرد حقيقی١

 ـ کد ملی فرد حقيقی(درصورت حقيقی بودن)٢

 ـ کد کارگاه (دفتر مرکزی) ویژه اشخاص حقوقی:٣

 ـ نشانی و کدپستی٣

 ـ تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الکترونيکی۴

 ـ شماره و تاریخ ثبت و شناسه شرکت (حقوقی)۵

با موضوع فعاليت در زمينه زیر:

.............................................................................................................................................................

در کميته تشخيص صالحيت ایمنی استان مورد تائيد قرار گرفت.

 سال از تاریخ  صدور اعتبار دارد.٢این گواهينامه به مدت 

ایمنی به نشانی تائيد صالحيت  گواهينامه  اصالت معرفينامه، به سامانه  احراز  دستگاههای برگزار کننده مناقصات مکلفند جهت 
https://svcc.mcls.gov.ir و استعالم الزم را اخذ نمایند.مراجعه

                                                                                نام و نام خانوادگی

                                                                             مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موارد مندرج در پشت گواهينامه

شرایط تمدید، تعليق و ابطال گواهينامه تایيد صالحيت ایمنی

الف ـ تمدید

متقاضی دارای گواهينامه تائيد صالحيت ایمنی، مکلف است دو ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهينامه خود، نسبت به تمدید آن 
برابر دستورالعملهای صادره اداره کل بازرسی کار اقدام نماید.

ب ـ تعليق

 به شرح ذیل از یک الیدر موارد زیر گواهينامه تایيد صالحيت ایمنی بنا به تشخيص کميته استانی (تشخيص صالحيت و تجدید نظر)،
حق هيچگونه انعقاد قرارداد جدید تا اتمام مهلت تعيين شده را ندارد:  ماه  تعليق ميگردد و پيمانکار۶

 ماه .١الف) عدم ارسال اطالعات الزم مانند گزارش حوادث و سایر موارد مربوطه پس از یک بار اخطار کتبی به مدت 

ب) عدم حضور مسئول ایمنی تائيد صالحيت شده در پروژه، عدم اجرای مدیریت ریسک ایمنی در پروژهها، بکارگيری کارگران فاقد
 نفر به باال و عدم رعایت آیيننامههای مصوب٢۵گواهی آموزش ایمنی و عدم وجود کميته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای 

 ماه .٢شورای عالی حفاظت فنی پس از یک بار اخطار کتبی به مدت 
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ج) عدم ارائه تصویر قرارداد/ پيمان جدید/ تمدید پيمان،  ارائه گواهينامه یا معرفی نامه مخدوش و غير معتبر از زمان کشف تخلف به
 ماه.٣تشخيص کميته استانی پس از یک بار اخطار کتبی به مدت یک الی 

د) بروز حادثه منجر به فوت، قطع عضو یا نقص عضو در اثر عدم رعایت آیيننامههای مصوب شورای عالی حفاظت فنی بنا به گزارش
 ماه.۶بازرس کار  مبنی بر قصور کارفرما به مدت یک الی 

ج ـ ابطال

گواهينامه تایيد صالحيت ایمنی در صورت تکرار موارد مندرج در بخش "تعليق" حسب مورد با نظر کميته بدوی تشخيص صالحيت
 سال جهت ابطال به کميته استانی (تجدید نظر)  ارایه ميگردد و پس از صدور رأی ابطال،٢ ماه الی ۶استانی این دستورالعمل 

پيمانکار فاقد تائيد صالحيت ایمنی تلقی ميگردد.

 اداره کل استان موظف است ظرف دو هفته نسبت به ابالغ رای کميته تجدید نظر استان به کارفرما (مقاطعه دهنده) وـ١تبصره
پيمانکار (مقاطعه کار) اقدام نماید.

ایمنیـ٢تبصره تائيد صالحيت  گواهينامه  ابطال  بر  استانی مبنی  نظر  به رأی کميته تجدید  اعتراض  در صورت   متقاضی ميتواند 
پيمانکاری، نسبت به ارائه درخواست تجدید نظر ظرف یکماه از ابالغ رای به کميته نظارت و بررسی اقدام نماید.

 در صورت تکرار موارد تعليق و ابطال نظر کميته نظارت و بررسی در خصوص اعتبار گواهينامه صالحيت ایمنی پيمانکاری نافذـ٣تبصره
خواهد بود.

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=17398
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