
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 راهنماي اجراي

 آيين نامه مسوول ايمني در كارگاهها

 

 تهيه و تنظيم :

 اداره كل بازرسي كار

 (اداره بررسي و تجزيه و تحليل حوادث ناشي از كار)
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 بسمه تعالي

  مقدمه:

     آيين نا مه بكارگيري مسوول ايمني در كارگاه ها  پس از حدود يك سال فعاليت كارشناسي و با اخذ نظر 

از متخصصين ، كارشناسان ،تشكل هاي كارگري وكارفرمايي و بازرسان كارسراسركشور در جلسه مورخ 

 به تصويب وزير محترم تعاون كار و 16/2/1394 شوراي عالي حفاظت فني تدوين و در مورخ 31/1/1394

 اين آيين نامه براي اطالع عموم در روزنامه رسمي چاپ 30/2/1394رفاه اجتماعي رسيد. همچنين در مورخ 

 گرديده است.

انتظار مي رود با اجراي اين آيين نامه كه با هدف ارتقاي سطح ايمني در كارگاه هاي مشمول و نظام 

مند نمودن بكارگيري افراد شايسته و واجد صالحيت در زمينه ايمني و پيشگيري ازحوادث ناشي از 

كار تدوين گرديده ضمن بهره مندي از ظرفيت عظيم كارگران و كارفرمايان در ارتقاي ايمني كار در 

سطح كشور شاهد تحولي شگرف در اين زمينه بوده و موجبات حفظ منابع مادي و سرمايه هاي 

 انساني كشور  فراهم گردد.

 قانون كارجمهوري اسالمي ايران 86و85خاطر نشان مي دارد اين آيين نامه  كه به استناد مواد 

 قانون، براي تمامي كارگاه هاي مشمول الزم االجرا بوده و متخلفان 91تدوين گرديده،  به استناد ماده 

  قانون كار مورد تعقيب  قرارخواهندگرفت.176از تكاليف مقرر، مطابق ماده 

. 

بمنظور آشنايي همكاران بازرسي كار با اين آيين نامه، شرح ماده: مواد آيين نامه و نحوه اجراي هريك از  

  آنها تهيه و جهت اطالع همكاران محترم تقديم مي گردد.
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U1مادهU كارفرما مكلف است به منظور اجراي آيين نامه هاي ايمني و حفاظت فني مصوب شورايعالي حفاظت فني، با توجه به:

)،افرادي را كه مطابق اين آيين نامه تاييد صالحيت شده اند 1شرايط و مخاطرات كارگاه و بر اساس شرح وظايف پيوست شماره (

 را به عنوان مسوول/ مسووالن ايمني بكارگيري نمايد.

U:تبصرهU تمامي افرادي كه با يكي ازعناوين:مسوول حفاظت فني، افسرايمني، ناظرايمني، رابط ايمني، هميار ايمني، كارشناس 

ايمني در كارگاه ها فعاليت مي نمايند، مشمول اين آيين نامه بوده و الزم است صالحيت نامبردگان توسط اداره بازرسي كار 

 بررسي و پس از اخذ تاييديه،در كارگاه  عهده دار وظايف محوله مندرج در اين آيين نامه گردند.

U:شرح مادهU:در اين ماده به سه موضوع تاكيد شده كه از اهداف اصلي تدوين اين آيين نامه مي باشند  

. ضرورت تاييد صالحيت مسوول ايمني 2.ضرورت بكارگيري مسوول ايمني در تمامي كارگاه هاي مشمول1 

. انجام وظيفه مسوول ايمني مطابق شرح وظايف پيوست يك آيين نامه .در تبصره ذيل 3شاغل در كارگاه ها و 

اين ماده اشاره شده كه تمامي افرادي كه با عناويني نظيرمسوول حفاظت فني، افسر ايمني،هميار ايمني و غيره 

 در كارگاه ها فعاليت مي نمايند نيز مشمول تاييد صالحيت بازرسي كار مي باشند.

:سياست گذاري وتعيين اولويت جذب و نحوه حضور مسوول/مسووالن ايمني دركارگاه هاي مشمول،براساس وسعت 2ماده

كارگاه، تعداد كارگران شاغل،نوع فعاليت ومخاطرات موجود،به جزمواردي كه در آيين نامه ها و مقررات قانوني مربوطه الزام 

گرديده، براساس ضوابطي خواهد بود كه توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان كارگر و كارفرما در شوراي عالي حفاظت فني 

 و اداره كل بازرسي كار تدوين و توسط مدير كل بازرسي كار ابالغ خواهد گرديد.



 راهنماي اجراي  آيين نامه  بكار گيري مسوول ايمني در كارگاه ها

 

3 
 

U نكته مهم در اين آيين نامه، عبارت به جز مواردي كه در آيين نامه ها و مقررات قانوني الزام گرديدهU .مي باشد

در اين خصوص بايستي توضيح داد كه در حال حاضر مطابق قوانين و مقررات و آيين نامه هاي  ذيل كارفرمايان 

 مكلف به بكارگماري مسوول ايمني در كارگاه هاي خود مي باشند. 

1. U:آيين نامه كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار 

 

2. U 1391آيين نامه ايمني در معادن مصوب سال:  

 نفر يك و ايمني مسئول عنوان به نفر يك بايد هستند كارگر نفر 25 حداقل داراي كه معادني كليه در -1 ماده

 عالي شوراي مصوب كار بهداشت و فني حفاظت كميته آييننامه استناد به حرفه اي مسئول بهداشت عنوان به

 .شود محول فني مسئول به ميتواند نفر25 از كمتر معادن در  اين مسئوليت .گردد تعيين فني حفاظت

3. U 12مقررات ملي ساختمان(مبحث( 

 از متر 18 از ارتفاع بيش با يا و  مترمربع3000 از بيش زيربناي با بناهاي ساختماني  - دركارگاه12-1-5-5

 موظف مجري گذر، كف از متر 3 بيش از گودبرداري در همچنين و كارگر نفر 25 حداقل داشتن يا و پي روي

 در ايمني مسئول حضور و تعيين .باشد مي ناظر ومهندس كاركنان به وي معرفي و ايمني مسئول تعيين به

 .باشد نمي مربوطه مسئولين و قانوني مجري مسئوليتهاي رافع كارگاه

U:با عنايت به موارد فوق االشاره در خصوص اجراي اين آيين نامه بايستي به نكات زير  توجه داشت 
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در كارگاه هايي كه در باال به آنها اشاره گرديد الزم است پيگيري گردد تا كارفرما ضمن بكارگيري  .1

مسوول ايمني نسبت به تاييد و تمديد صالحيت نامبردگان اقدامات الزم را انجام دهد (موضوع ماده 

 يك)

2. Uساير كارگاه هاU در اين خصوص پيش بيني شده كه كارگروهي متشكل از نمايندگان كارگر و كارفرما در :

شوراي عالي حفاظت فني و اداره كل بازرسي كار در اين خصوص سياستگذاري نموده و نتيجه 

تصميمات توسط مدير كل بازرسي كار ابالغ گردد. خاطر نشان مي دارد تا زمان ابالغ اين راهنما، 

كارگروه مذكورتصميم گيري نداشته و واحدهاي اجرايي مي توانند پيشنهادات خود را در خصوص 

 مشمول نمودن كارگاه ها به اداره كل بازرسي كار ارسال نمايند.

U3ماده :U)اين آيين نامه، توسط اداره كل تعاون،كار و 2احرازو صدورتاييديه صالحيت براي مسوول ايمني، مطابق جدول پيوست شماره (

 رفاه اجتماعي استان(اداره بازرسي كار) انجام مي شود.

 : تاييديه صالحيت مسوول ايمني با امضاي رييس بازرسي كار استان و براي مدت دو سال صادر خواهد شد.1تبصره

:تمديدمجدد صالحيت مسوول ايمني، با بررسي مستندات ارايه شده مرتبط با شرح وظايف، طي دوره هاي آموزشي و بازرسي از 2تبصره

 محل كارگاه توسط بازرس كار محل انجام خواهد شد.

:درصورت اعتراض متقاضي به عدم تاييد صالحيت،نظر مدير كل استان اعالم و در صورت اعتراض مجدد،موضوع توسط اداره كل 3تبصره

بازرسي كار بررسي و اعالم نظر قطعي خواهد گرديد. 

:بخشهاي غيرحاكميتي فرآيند تاييد صالحيت، بنابر تشخيص اداره كل بازرسي كارو مطابق مقررات جاري كشور، قابل واگذاري به 4تبصره

بخش غيردولتي خواهد بود. 
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U :شرح مادهU اين ماده و تبصره هاي ذيل آن به مرجع صدور تاييد صالحيت و فرآيند انجام دو فعاليت :صدور و

 تمديد صالحيت اشاره دارد.

  بطور خالصه مي توان گفت:

صدور و تمديد صالحيت مسوول ايمني توسط اداره بازرسي كار انجام مي گيرد اين تاييديه براي مدت  .1

 دو سال صادر خواهد شد.

صدور تاييدبه صالحيت براي متقاضي احراز سمت مسوول ايمني با معرفي نامه كارفرما(فرم شماره يك)  .2

و همچنين ارايه مدارك مورد نياز (فرم شماره دو) و بر اساس جدول رشته و مدرك تحصيلي پيوست 

  انجام مي شود.(گردش كار پيوست)U دوUشماره

 تمديد صالحيت مسوول ايمني با رعايت موارد زير انجام مي گيرد: .3

U .الفU بازرسي از كارگاه توسط بازرس كار به منظور ارزيابي گزارش عملكرد فصلي مسوول ايمني و ارايه

 گزارش

U.بU .گذراندن دوره بازآموزي و يا دوره تخصصي مرتبط با صنعت U.جU رضايت واحد بازرسي كار محل از 

 عملكرد مسوول ايمني

درصورت اعتراض مسوول ايمني به رد صالحيت در مرحله اول موضوع توسط مدير كل استان اعالم نظر  .4

شده و در صورت عدم پذيرش توسط مسوول ايمني موضوع به اداره كل بازرسي كار ارجاع و اعالم نظر 

 خواهد شد.
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) تا 4*ضممنا در خصوص واگذاري امورغيرحاكميتي فرآيند تاييد صالحيت به بخش غيردولتي(موضوع تبصره 

 كنون تصميمي اتخاذ نشده است.

: مسوول/مسووالن ايمني موظف به گذراندن دوره هاي آموزش عمومي و بازآموزي تخصصي خواهند بود كه توسط مرجع ذيصالح 4ماده

موضوع آيين نامه آموزش ايمني كارگران،كارفرمايان و كارآموزان و با هماهنگي اداره كل بازرسي كار تعيين و توسط مجريان آموزشي 

 ذيصالح برگزارمي گردد،

: افرادي كه گواهينامه قبولي در آزمون هاي ادواري دوره عمومي ايمني كه توسط مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت 1تبصره

 كار برگزار مي گردد را ارايه نمايند، از شرط ارايه گواهينامه دوره عمومي معاف مي باشند.

:هزينه هاي مربوط به دوره هاي آموزشي و بازآموزي مورد نياز مسوول/مسووالن ايمني شاغل در كارگاه، توسط كارفرماي مربوطه 2تبصره

 پرداخت خواهد گرديد.

U :شرح مادهU:در خصوص بحث آموزش كه در اين ماده به آن پرداخته شده ذكر چند نكته الزم است 

بمنظور ارتقاي سطح دانش علمي و فني،مسوول ايمني موظف به حضور در دوره هاي آموزشي خواهد  .1

با هماهنگي وتاييد اداره بود كه توسط مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار ستادي و 

تعيين و توسط مجريان آموزشي موضوع آيين نامه آموزش ايمني كارگران كارفرمايان و كل بازرسي كار 

 كارآموزان مصوب شوراي عالي حفاظت فني برگزار مي گردد.

هزينه هاي آموزشي مسووالن ايمني تنها براي شاغالن در كارگاه (همانند ساير شاغلين كارگاه)توسط  .2

 كارفرما پرداخت خواهد گرديد.

در خصوص افرادي كه بمنظور اخذ تاييديه صالحيت ملزم به ارايه دوره عمومي ايمني مي  .3

باشند(موضوع جدول پيوست دو) نامبردگان مي توانند با شركت در آزمون ادواري كه توسط مركز 
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تحقيقات برگزار مي گردد شركت و گواهينامه مربوطه را به عنوان جايگزين دوره هاي عمومي ايمني 

 ارايه نمايند.

شيوه نامه آموزش با همكاري مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار تدوين و درآينده  .4

 نزديك ابالغ خواهد گرديد.

:كارفرما مكلف است ظرف مدت يك سال نسبت به تطبيق شرايط مسوول/مسووالن ايمني كارگاه ،كه قبل ازتصويب اين آيين نامه 5ماده

 مشغول بكار بوده اند، با مفاد آيين نامه اقدام نمايد.

تبصره:افرادي كه قبل از تصويب اين آيين نامه، با عنوان مسوول ايمني در كارگاه مشغول بكار بوده اند، با ارايه گواهي سابقه، از شرط 

 احراز رشته تحصيلي معاف مي باشند.

U:شرح مادهU در اين ماده به كارگاه هايي كه قبل از تصويب اين آيين نامه داراي مسوول ايمني بوده اند (نظير 

كارگاه هاي مشمول آيين نامه كميته حفاظت و يا آيين نامه ايمني معادن)و احتماال شرايط مسوول ايمني آنها 

 با شرايط اين آيين نامه مطابقت ندارد يكسال فرصت انطباق داده شده است. 

ضمنا، در تبصره ذيل اين ماده شرايطي تسهيل كننده براي افرادي كه قبل از تصويب آيين نامه  با عنوان 

مسوول ايمني در كارگاه شاغل بوده اند و احيانا مدرك و رشته تحصيلي آنها با جدول پيوست دو مطابقت ندارد 

از شرط احراز رشته تحصيلي معاف Uشده بطوريكه نامبردگان  مي توانند با ارايه گواهي سابقه U،در نظر گرفته 

 گردند.

 



 راهنماي اجراي  آيين نامه  بكار گيري مسوول ايمني در كارگاه ها

 

8 
 

) اين آيين نامه،در 1:كارفرما مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا گزارش عملكرد مسوول ايمني بر اساس شرح وظايف پيوست شماره (6ماده

پايان هر فصل به صورت مكتوب و يا از طريق سامانه الكترونيكي كه به همين منظور طراحي خواهد شد، به واحد بازرسي اداره تعاون، كار و 

رفاه اجتماعي محل ارسال نمايد. 

تبصره: سامانه گزارش عملكرد ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين آيين نامه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طراحي و اجرا 

 خواهد گرديد. 

Uشرح مادهU مسوول ايمني موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را مطابق شرح وظايف پيوست :

شماره يك به واحد بازرسي كار شهرستان ارايه نمايد.ضمنا  سامانه مورد اشاره در تبصره ذيل اين ماده هنوز 

 طراحي نشده لذا الزم است  گزارش عملكرد بصورت دستي به واحد بازرسي كارمحل ارايه گردد.

: در خصوص افرادي كه بدوا در كارگاه شاغل مي گردند،كارفرما مكلف است پس از اعالم تاييد صالحيت مسوول ايمني، با نامبردگان 7ماده

 قرارداد كار منعقد ويك نسخه از آن را به اداره تعاون،كار ورفاه اجتماعي محل ارسال و يا در سامانه اي كه اعالم خواهد شد، ثبت نمايد.

Uشرح مادهU به منظور فراهم نمودن زمينه الزم براي امنيت شغلي مسووالن ايمني در كارگاه اين بند در آيين نامه:

لحاظ گرديده بر اين اساس كارفرما مكلف است با افرادي كه مطابق اين آيين نامه بعنوان مسوول ايمني در 

 كارگاه شاغل مي گردند قرار داد منطبق با قانون كار منعقد نمايد. 

خاطر نشان مي دارد بحث انعقاد قرار داد كار تنها براي كساني مي باشد كه بدوا در كارگاه شاغل مي گردند 

بنابراين قرارداد كاري كساني كه قبال در كارگاه شاغل بوده اند كماكان به همان شكل قبلي و بر اساس توافقات 

 قبلي با كارفرماي مربوطه باقي خواهد ماند

:كارفرما مكلف است در صورت قطع رابطه كاري با مسوول ايمني، مراتب را به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل (بازرسي كار) 8ماده

 اعالم و بالفاصله نسبت به جايگزيني فرد واجد شرايط اقدام نمايد بطوري كه تحت هيچ شرايطي كارگاه بدون مسوول ايمني نباشد.



 راهنماي اجراي  آيين نامه  بكار گيري مسوول ايمني در كارگاه ها

 

9 
 

U :شرح مادهU مطابق اين ماده كارگاه مشمول به هيچ عنوان نبايد بدون مسوول ايمني بماند بر همين اساس در

صورت قطع رابطه كاري بين مسوول ايمني و كارفرما، نامبرده موظف است نسبت به جايگزيني مسوول ايمني 

 اقدام نمايد.

: مسووليت اجراي شرح وظايف مسوول ايمني كه در اين آيين نامه ذكر گرديده بعهده كارفرما بوده و بكارگيري شخص يا اشخاص 9ماده

 مذكور رافع مسووليت هاي قانوني كارفرما در قبال وظايف محوله بر اساس قانون كار و ساير قوانين و مقررات ديگر نخواهد بود.

  


