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 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به انضمام (» بكارگيري مسؤول ايمني در كارگاهها«نامه  به پيوست يك فقره آيين
گردد،  ال مي قانون كار براي درج در آن روزنامه ارس٨٥ مادهمصوب موضوع ) لوح فشرده

دستور فرماييد پس از درج يك نوبت، نسبت به ارسال يك نسخه از روزنامه حاوي 
 .نامه چاپ شده به دفتر روابط عمومي اقدام نمايند آيين

  علي ربيعي ـوزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
 

 ها نامه  بکار گيري مسؤول ايمني در کارگاه آيين
هاي مشمول و  کارگاهقاي سطح ايمني درنامه به منظور ارت  اين آيين:هدف

 مند نمودن بكارگيري افراد شايسته و واجد صالحيت در زمينه ايمني و پيشگيري نظام
تدوين  وادث ناشي از كار و براي صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشورـح از

 . گرديده است
 ار جمهوري اسالمي  قانون ک٨٦ و٨٥نامه به استناد مواد   اين آيين:دامنه شمول

 . باشد  ميءاالجرا هاي مشمول اين قانون الزم اهـکارگدوين و براي تماميـايران ت
هاي ايمني و حفاظت فني  نامه کارفرما مکلف است به منظور اجراي آيينـ ١ماده

مصوب شورايعالي حفاظت فني، با توجه به شرايط و مخاطرات کارگاه و بر اساس شرح 
اند  نامه تأييد صالحيت شده ، افرادي را که مطابق اين آيين)١ (وظايف پيوست شماره

 . مسؤوالن ايمني بکارگيري نمايد/  عنوان مسؤولرا به
مسؤول حفاظت فني، افسر ايمني، :  تمامي افرادي که با يکي ازعناوينـ تبصره

يند، نما ها فعاليت مي ناظرايمني، رابط ايمني، هميار ايمني، کارشناس ايمني در کارگاه
نامه بوده و الزم است صالحيت نامبردگان توسط اداره بازرسي کار  مشمول اين آيين
دار وظايف محوله مندرج در اين  تأييديه، در كارگاه  عهده اخذ بررسي و پس از

 . نامه گردند آيين
مسؤوالن / تعيين اولويت جذب و نحوه حضور مسؤول سياست گذاري وـ ٢ماده

 مول، براساس وسعت کارگاه، تعداد كارگران شاغل، نوع فعاليت وهاي مش ايمني دركارگاه
مقررات قانوني مربوطه الزام گرديده،  ها و نامه آيين مواردي كه در مخاطرات موجود، به جز

براساس ضوابطي خواهد بود که توسط کارگروهي متشکل از نمايندگان کارگر و کارفرما 
رسي کار تدوين و توسط مديرکل بازرسي کار در شوراي عالي حفاظت فني و اداره کل باز

 . ابالغ خواهد گرديد
احراز و صدورتأييديه صالحيت براي مسؤول ايمني، مطابق جدول پيوست ـ ٣ماده

اداره بازرسي (نامه، توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان  اين آيين) ٢(شماره 
 . شود انجام مي) کار

مسؤول ايمني با امضاي رييس بازرسي کار استان و تأييديه صالحيت ـ ١تبصره
 . براي مدت دو سال صادر خواهد شد

مجدد صالحيت مسؤول ايمني، با بررسي مستندات ارايه شده  تمديدـ ٢تبصره
هاي آموزشي و بازرسي از محل کارگاه توسط بازرس کار  مرتبط با شرح وظايف، طي دوره

 . محل انجام خواهد شد
صالحيت، نظر مديرکل استان اعتراض متقاضي به عدم تأييد درصورت ـ ٣تبصره

اعالم و در صورت اعتراض مجدد، موضوع توسط اداره کل بازرسي کار بررسي و اعالم نظر 
 . قطعي خواهد گرديد

بخشهاي غيرحاکميتي فرآيند تأييد صالحيت، بنابر تشخيص اداره ـ ٤تبصره
ابل واگذاري به بخش غيردولتي کل بازرسي کار و مطابق مقررات جاري کشور، ق

 . خواهد بود
هاي آموزش عمومي و  مسؤوالن ايمني موظف به گذراندن دوره/ مسؤولـ ٤ماده

آموزش ايمني نامه  آيينبازآموزي تخصصي خواهند بود که توسط مرجع ذيصالح موضوع 
توسط کارگران، کارفرمايان و کارآموزان و با هماهنگي اداره کل بازرسي کار تعيين و 

 .گردد مجريان آموزشي ذيصالح برگزار مي
هاي ادواري دوره عمومي ايمني که  افرادي که گواهينامه قبولي در آزمونـ ١تبصره

گردد را ارايه  توسط مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت کار برگزار مي
 . باشند نمايند، از شرط ارايه گواهينامه دوره عمومي معاف مي

هاي آموزشي و بازآموزي مورد نياز  هاي مربوط به دوره هزينه ـ٢تبصره
ربوطه پرداخت ـرماي مـط کارفـي شاغل در کارگاه، توسـمسؤوالن ايمن/ ؤولـمس

 . خواهد گرديد
/  كارفرما مکلف است ظرف مدت يک سال نسبت به تطبيق شرايط مسؤول ـ٥ماده

 نامه اند، با مفاد آيين مه مشغول بكار بودهنا مسؤوالن ايمني کارگاه، كه قبل ازتصويب اين آيين
 . اقدام نمايد

نامه، با عنوان مسؤول ايمني در   افرادي که قبل از تصويب اين آيينـ تبصره
ته تحصيلي ـرط احراز رشـواهي سابقه، از شـاند، با ارايه گ ودهـغول بکار بـکارگاه مش
 . باشند معاف مي
خاذ نمايد تا گزارش عملکرد مسؤول ايمني  کارفرما مکلف است ترتيبي ات ـ٦ماده

نامه، در پايان هر فصل به صورت  اين آيين) ١(بر اساس شرح وظايف پيوست شماره 
مکتوب و يا از طريق سامانه الكترونيكي که به همين منظور طراحي خواهد شد، به واحد 

 . بازرسي اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محل ارسال نمايد
نامه  مانه گزارش عملکرد ظرف مدت يکسال از تاريخ تصويب اين آيين ساـ تبصره

 . توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي طراحي و اجرا خواهد گرديد
گردند، کارفرما مکلف است   در کارگاه شاغل مي در خصوص افرادي که بدواًـ٧ماده

 کار منعقد ويک نسخه از پس از اعالم تأييد صالحيت مسؤول ايمني، با نامبردگان قرارداد
 اي که اعالم خواهد شد، آن را به اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعي محل ارسال و يا در سامانه

 . ثبت نمايد
 کارفرما مکلف است در صورت قطع رابطه كاري با مسؤول ايمني، مراتب را  ـ٨ماده

 الفاصله نسبت به جايگزينياعالم و ب) بازرسي کار(به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محل 
فرد واجد شرايط اقدام نمايد بطوري که تحت هيچ شرايطي کارگاه بدون مسؤول 

 .  نباشدايمني
نامه ذکر   مسؤوليت اجراي شرح وظايف مسؤول ايمني که در اين آيين ـ٩ماده

هاي  گرديده بعهده کارفرما بوده و بکارگيري شخص يا اشخاص مذکور رافع مسؤوليت
کارفرما در قبال وظايف محوله براساس قانون کار و ساير قوانين و مقررات ديگر قانوني 

 . نخواهد بود
 قانون ١٧٦ و٩١، ٨٦، ٨٥به استناد مواد   تبصره ٩و   ماده ٩نامه مشتمل بر  اين آيين

 شوراي عالي حفاظت فني تدوين ٣١/١/١٣٩٤کار جمهوري اسالمي ايران در جلسه مورخ 
  .  به تصويب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي رسيد١٦/٢/١٣٩٤و در تاريخ 

      
 شرح وظايف مسؤول ايمنيـ ١پيوست شماره 

 .  با بازرسان کاريک مساعي و تشريهمکار. ١
ت ي مرتبط با فعاليمني ايها و دستورالعملها نامه  و مستند نمودن آيينييشناسا. ٢

 ن مقررات مذکورين در خصوص انطباق کارگاه با قوايريگيکارگاه و پ
 و کنترل خطرات ييهاي پاسخگو ه برنامهيسک و تهي ريابي خطر، ارزييشناسا. ٣

 . موجود درکارگاه
 در کارگاه و يمنيط اي و بهبود شرايهاي مربوط به  اقدامات اصالح  برنامهيريگيپ. ٤

  آنهاينظارت بر اجرا
ط کار يد انجام کار و شراني مستمر از فرآي به منظور بازرسياتين برنامه عمليتدو. ٥

 يريگيت و پيريج و اعالم به مدي و مستند نمودن نتايمنيکارگران کارگاه در خصوص ا
 . يتيريمات مديتصم

 ي از کار و گزارش آن به اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعيثبت آمار حوادث ناش. ٦
 . مشابه از تکرار موارد يريل آنها به منظور جلوگيه و تحلين تجزيمحل وهمچن

 يمني اي آموزشهاي، آموزش و سنجش اثر بخشياز سنجينه ني در زميهمکار.  ٧
 موضوعات يرسان  و اطالعيساز نه فرهنگي در زمين انجام اقداماتيکارگران کارگاه و همچن

 . يمني با امرتبط
ل حفاظت يل و استفاده از وسايد، آموزش، تحوي، نظارت برخريازسنجين. ٨

وب يزات معي تجهينيگزيل مذکور بجهت جاينه وسايد و معايدن بازي و همچنيفرد
 . در کارگاه
آالت و  نيه و محصوالت و استقرار ماشيش مواد اوليب و آراينظارت بر نظم و ترت. ٩

ح کار و کارگر ي در تطابق صحيک مساعين تشريمن و همچنيح و ايابزار کار به نحو صح
 ر در کارگاه ييت تغيرين نظارت بر مديط کار و همچنيدر مح
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 دستگاهها و ي تمامي براي و حفاظت فنيمني اين دستورالعملهايو تدوه يته. ١٠
  مذکوريت دستورالعملهايابزارها و نظارت بر رعا

زه مناسب يجاد انگيق و ايراد تذکرات و تشويمن بجهت اي اعمال نااييشناسا. ١١
 ن خصوص به کارفرمايدراشنهادات الزم يمن در کارگران وپي اعمال و رفتار ايبرا

همکاري در تدوين رويه اجرايي آمادگي و مديريت بحران و واکنش در شرايط . ١٢
 اضطراري و همچنين برگزاري مانورهاي آمادگي در شرايط اضطراري

اعالم نظر در امور ايمني پيمانکاران بکار گرفته شده در کارگاه و ايجاد همکاري . ١٣
 در جهت رعايت قوانين و مقررات ايمني توسط نامبردگان و الزم و مناسب با پيمانکاران

 ارايه گزارش به کارفرما
ها و جلسات مرتبط با موضوع  شرکت در جلسات آموزشي و بازآموزي، همايش.١٤

 ايمني و بهداشت در کارگاه
هاي ايمني الزم براي وسايل و تجهيزات  گواهينامه اخذ پيگيري در جهت. ١٥

 هاي مرتبط نظير ارت، ديگ بخار و نامه مطابق با آيين
هاي استاندارد و در دسترس   مواد شيميايي مطابق فرمتMSDSتهيه . ١٦

 قراردادن آن براي افراد در معرض

اخذ، مستند نمودن و بررسي گزارشات، شکايات و اعتراضات وارده در خصوص . ١٧
 گيري اي تصميممسايل ايمني و ارجاع موضوع به کميته و افراد مسؤول در کارگاه بر

 انجام ساير وظايف محوله در حوزه ايمني. ١٨
 شرايط صدور تأييديه براي فعاليت مسؤول ايمنيـ ٢پيوست شماره 

 : ارايه مدارک زير. الف
 نامه از کارگاه متقاضي معرفي. ١
، تصوير برابر اصل گواهي ٣*٤يک قطعه عکس : تکميل فرم ثبت نام به همراه. ٢

 هاي جدول ذيل  رشتهپايان تحصيالت مطابق
 :  هاي آموزشي  ذيل گواهي قبولي در دوره. ٣

 ي در آزمون ادواري قبوليا گواهي يمني ايدوره عموم
  )Risk assessment(سک ي ريابي خطر و ارزييدوره شناسا

 ف ي شرح وظايهيشرکت در جلسه توج
 )ت مجددي تأييد صالحيبرا (يمني ايدوره تخصص

 
 : با کارفرما مطابق جدول ذيلتصوير قرارداد کار . ب
 

 )نفر(نحوه حضور بر حسب تعداد کارگران  کارگاه  آموزشهاي الزم
دوره عمومي  مقطع تحصيلي رديف

 )اوليه(
تخصصي 

 )بازآموزي(

تجربه کاري 
مرتبط بر اساس 

 ٥٠٠بيش از  ٢٥٠  ـ٥٠٠ ١٠٠  ـ٢٤٩ ٥٠  ـ٩٩ ٢٥  ـ٤٩ ٢٥کمتر از ليست بيمه
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