
١٣٩۴ اردیبھشت ٣٠چھارشنبه،
وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

مرجع تصویب: وزارت کار و اموراجتماعي
٧٧٧شماره ویژه نامه: 

٢٠۴۴٨شماره سال ھفتاد و یک 

آییننامه بکار گیری مسؤول ایمنی در کارگاهھا

٢۵٨۴٨١٩/٢/١٣٩۴شماره
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 قانون کار برای٨۵به پیوست یک فقره آییننامه «بکارگیری مسؤول ایمنی در کارگاھھا» (به انضمام لوح فشرده) مصوب موضوع ماده
درج در آن روزنامه ارسال میگردد، دستور فرمایید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آییننامه چاپ

شده به دفتر روابط عمومی اقدام نمایند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی

آییننامه  بکار گیری مسؤول ایمنی در کارگاهھا
 این آییننامه به منظور ارتقای سطح ایمنی درکارگاهھای مشمول و نظاممند نمودن بکارگیری افراد شایسته و واجد صالحیت درھدف:

زمینه ایمنی و پیشگیری از حـوادث ناشی از کار و برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور تدوین گردیده است.
  قانون کار جمھوری اسالمی ایران تـدوین و برای تمامیکارگـاهھای مشمول این٨۶ و٨۵ این آییننامه به استناد مواد دامنه شمول:

قانون الزماالجراء میباشد.
کارفرما مکلف است به منظور اجرای آییننامهھای ایمنی و حفاظت فنی مصوب شورایعالی حفاظت فنی، با توجه به شرایط وـ ١ماده

)، افرادی را که مطابق این آییننامه تأیید صالحیت شدهاند را به عنوان١مخاطرات کارگاه و بر اساس شرح وظایف پیوست شماره (
مسؤول/ مسؤوالن ایمنی بکارگیری نماید.

 تمامی افرادی که با یکی ازعناوین: مسؤول حفاظت فنی، افسر ایمنی، ناظرایمنی، رابط ایمنی، ھمیار ایمنی، کارشناستبصرهـ
ایمنی در کارگاهھا فعالیت مینمایند، مشمول این آییننامه بوده و الزم است صالحیت نامبردگان توسط اداره بازرسی کار بررسی و

پس از اخذ تأییدیه، در کارگاه  عھدهدار وظایف محوله مندرج در این آییننامه گردند.
سیاست گذاری و تعیین اولویت جذب و نحوه حضور مسؤول/ مسؤوالن ایمنی درکارگاهھای مشمول، براساس وسعت کارگاه،ـ ٢ماده

تعداد کارگران شاغل، نوع فعالیت و مخاطرات موجود، به جز مواردی که در آییننامهھا و مقررات قانونی مربوطه الزام گردیده، براساس
ضوابطی خواھد بود که توسط کارگروھی متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرما در شورای عالی حفاظت فنی و اداره کل بازرسی کار

تدوین و توسط مدیرکل بازرسی کار ابالغ خواھد گردید.
) این آییننامه، توسط اداره کل تعاون، کار و٢احراز و صدورتأییدیه صالحیت برای مسؤول ایمنی، مطابق جدول پیوست شماره (ـ ٣ماده

رفاه اجتماعی استان (اداره بازرسی کار) انجام میشود.
تأییدیه صالحیت مسؤول ایمنی با امضای رییس بازرسی کار استان و برای مدت دو سال صادر خواھد شد.ـ ١تبصره
تمدید مجدد صالحیت مسؤول ایمنی، با بررسی مستندات ارایه شده مرتبط با شرح وظایف، طی دورهھای آموزشی وـ ٢تبصره

بازرسی از محل کارگاه توسط بازرس کار محل انجام خواھد شد.
درصورت اعتراض متقاضی به عدم تأیید صالحیت، نظر مدیرکل استان اعالم و در صورت اعتراض مجدد، موضوع توسط ادارهـ ٣تبصره

کل بازرسی کار بررسی و اعالم نظر قطعی خواھد گردید.
بخشھای غیرحاکمیتی فرآیند تأیید صالحیت، بنابر تشخیص اداره کل بازرسی کار و مطابق مقررات جاری کشور، قابلـ ۴تبصره

واگذاری به بخش غیردولتی خواھد بود.
مسؤول/ مسؤوالن ایمنی موظف به گذراندن دورهھای آموزش عمومی و بازآموزی تخصصی خواھند بود که توسط مرجعـ ۴ماده

ذیصالح موضوع آییننامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان و با ھماھنگی اداره کل بازرسی کار تعیین و توسط مجریان
آموزشی ذیصالح برگزار میگردد.

افرادی که گواھینامه قبولی در آزمونھای ادواری دوره عمومی ایمنی که توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی وـ ١تبصره
بھداشت کار برگزار میگردد را ارایه نمایند، از شرط ارایه گواھینامه دوره عمومی معاف میباشند.

ھزینهھای مربوط به دورهھای آموزشی و بازآموزی مورد نیاز مسـؤول/ مسؤوالن ایمنـی شاغل در کارگاه، توسـط کارفـرمایـ ٢تبصره
مـربوطه پرداخت خواھد گردید.
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 کارفرما مکلف است ظرف مدت یک سال نسبت به تطبیق شرایط مسؤول/ مسؤوالن ایمنی کارگاه، که قبل ازتصویب این ـ۵ماده
آییننامه مشغول بکار بودهاند، با مفاد آییننامه اقدام نماید.

 افرادی که قبل از تصویب این آییننامه، با عنوان مسؤول ایمنی در کارگاه مشـغول بکار بـودهاند، با ارایه گـواھی سابقه، ازتبصرهـ
شـرط احراز رشـته تحصیلی معاف میباشند.

این١ کارفرما مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش عملکرد مسؤول ایمنی بر اساس شرح وظایف پیوست شماره ( ـ۶ماده  (
آییننامه، در پایان ھر فصل به صورت مکتوب و یا از طریق سامانه الکترونیکی که به ھمین منظور طراحی خواھد شد، به واحد بازرسی

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نماید.
 سامانه گزارش عملکرد ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این آییننامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی و اجراتبصرهـ

خواھد گردید.
 در خصوص افرادی که بدواً در کارگاه شاغل میگردند، کارفرما مکلف است پس از اعالم تأیید صالحیت مسؤول ایمنی، باـ٧ماده

نامبردگان قرارداد کار منعقد ویک نسخه از آن را به اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی محل ارسال و یا در سامانهای که اعالم خواھد شد،
ثبت نماید.

 کارفرما مکلف است در صورت قطع رابطه کاری با مسؤول ایمنی، مراتب را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل (بازرسی ـ٨ماده
کار) اعالم و بالفاصله نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط اقدام نماید بطوری که تحت ھیچ شرایطی کارگاه بدون مسؤول ایمنی

نباشد.
 مسؤولیت اجرای شرح وظایف مسؤول ایمنی که در این آییننامه ذکر گردیده بعھده کارفرما بوده و بکارگیری شخص یا ـ٩ماده

اشخاص مذکور رافع مسؤولیتھای قانونی کارفرما در قبال وظایف محوله براساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات دیگر نخواھد بود.
 قانون کار جمھوری اسالمی ایران در جلسه مورخ١٧۶ و٩١، ٨۶، ٨۵ تبصره به استناد مواد ٩ ماده و ٩این آییننامه مشتمل بر 

تاریخ ٣١/١/١٣٩۴ در  و  تدوین  فنی  حفاظت  عالی  شورای  رسید.٢/١٣٩۴/١۶  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  تصویب  به   

ـ شرح وظایف مسؤول ایمنی١پیوست شماره 
. ھمکاری و تشریک مساعی با بازرسان کار.١
یی و مستند نمودن آییننامهھا و دستورالعملھای ایمنی مرتبط با فعالیت کارگاه و پیگیری در خصوص انطباق کارگاه با. شناسا٢

قوانین مقررات مذکور
یی خطر، ارزیابی ریسک و تھیه برنامهھای پاسخگویی و کنترل خطرات موجود درکارگاه.. شناسا٣
یگیری برنامهھای مربوط به  اقدامات اصالحی و بھبود شرایط ایمنی در کارگاه و نظارت بر اجرای آنھا. پ۴
ین برنامه عملیاتی به منظور بازرسی مستمر از فرآیند انجام کار و شرایط کار کارگران کارگاه در خصوص ایمنی و مستند نمودن. تدو۵

نتایج و اعالم به مدیریت و پیگیری تصمیمات مدیریتی.
ی از کار و گزارش آن به اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی محل وھمچنین تجزیه و تحلیل آنھا به منظور جلوگیری. ثبت آمار حوادث ناش۶

از تکرار موارد مشابه.
ی در زمینه نیاز سنجی، آموزش و سنجش اثر بخشی آموزشھای ایمنی کارگران کارگاه و ھمچنین انجام اقداماتی در زمینه.  ھمکار٧

فرھنگسازی و اطالعرسانی موضوعات مرتبط با ایمنی.
یازسنجی، نظارت برخرید، آموزش، تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و ھمچنین بازدید و معاینه وسایل مذکور بجھت. ن٨

جایگزینی تجھیزات معیوب در کارگاه.
یب و آرایش مواد اولیه و محصوالت و استقرار ماشینآالت و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و ھمچنین تشریک. نظارت بر نظم و ترت٩

مساعی در تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار و ھمچنین نظارت بر مدیریت تغییر در کارگاه
یه و تدوین دستورالعملھای ایمنی و حفاظت فنی برای تمامی دستگاھھا و ابزارھا و نظارت بر رعایت دستورالعملھای مذکور. ته١٠
یی اعمال ناایمن بجھت ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در کارگران وپیشنھادات الزم. شناسا١١

دراین خصوص به کارفرما
. ھمکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری و ھمچنین برگزاری مانورھای آمادگی در١٢

شرایط اضطراری
. اعالم نظر در امور ایمنی پیمانکاران بکار گرفته شده در کارگاه و ایجاد ھمکاری الزم و مناسب با پیمانکاران در جھت رعایت قوانین و١٣

مقررات ایمنی توسط نامبردگان و ارایه گزارش به کارفرما
.شرکت در جلسات آموزشی و بازآموزی، ھمایشھا و جلسات مرتبط با موضوع ایمنی و بھداشت در کارگاه١۴
. پیگیری در جھت اخذ گواھینامهھای ایمنی الزم برای وسایل و تجھیزات مطابق با آییننامهھای مرتبط نظیر ارت، دیگ بخار و١۵
 مواد شیمیایی مطابق فرمتھای استاندارد و در دسترس قراردادن آن برای افراد در معرضMSDS. تھیه ١۶
. اخذ، مستند نمودن و بررسی گزارشات، شکایات و اعتراضات وارده در خصوص مسایل ایمنی و ارجاع موضوع به کمیته و افراد١٧

مسؤول در کارگاه برای تصمیمگیری
. انجام سایر وظایف محوله در حوزه ایمنی١٨

ـ شرایط صدور تأییدیه برای فعالیت مسؤول ایمنی٢پیوست شماره 
الف. ارایه مدارک زیر:

. معرفینامه از کارگاه متقاضی١
، تصویر برابر اصل گواھی پایان تحصیالت مطابق رشتهھای جدول ذیل٣*۴. تکمیل فرم ثبت نام به ھمراه: یک قطعه عکس ٢
. گواھی قبولی در دورهھای آموزشی  ذیل: ٣

دوره عمومی ایمنی یا گواھی قبولی در آزمون ادواری
 )Risk assessmentدوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک (
شرکت در جلسه توجیھی شرح وظایف
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دوره تخصصی ایمنی (برای تأیید صالحیت مجدد)
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