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:هدف  
سـطح  دو ر این شیوه نامه براي ایجاد وحدت رویه و ساماندهی نظام آموزشی ایمنی کـار در امـور پیمانکـاري د   

  .ینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران تهیه گردیده استهجهت اخذ گوا) پیمانکار(ایان و کارفرم ،کارآموزان و انکارگر

  :دامنه فعالیت

  مشمول قانون کار )یمانکارانپ(و کارفرمایان ،کارآموزانکلیه کارگران

  :مستندات قانونی

 2نامه ایمنی امور پیمانکاري و بند ج مـاده  آیین قانون کار و نیز 96و 91،85،13مواد  در اجراينامه این شیوه

به تصویب  5/3/89نامه مطروحه که توسط شوراي عالی حفاظت فنی تدوین ودر تاریخ دستورالعمل اجرایی آیین

دسـتورالعمل  13و 9و 8و همچنـین بـه اسـتناد مـواد      اسـت  رسیدهوقت ون ، کار ورفاه اجتماعی وزیر محترم تعا

 شوراي عـالی حفاظـت فنـی    19/2/1390مصوب نامه آموزش ایمنی کارفرمایان،کارگران و کارآموزان اجرایی آیین

  .تنظیم گردیده است
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 :مرجع ذیصالح -1

زاري آزمون ، تهیـه اسـتاندارد و محتـوي و سرفصـل     برگ هاي آموزشی،مرجع ذیصالح در تایید مجریان دوره 

  .می باشد   "مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار  "آموزشی و صدور گواهینامه پایان دوره 

 :و نحوه ارایه خدمات آموزشی دوره هاي آموزشی برگزاريذیصالح مجریان  -2

 مـات یو تعل قـات یتحق يگـروه هـا   و و بهداشـت کـار سـتاد    یحفاظت فن ماتیو تعل قاتیمرکز تحق -2-1

 تابعهو بهداشت کار  یحفاظت فن

 و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانهابازرسان کار با هماهنگی مرکز ستاد  - 2-2

از مرکز تحقیقات و تعلیمـات حفاظـت    داراي صالحیت آموزش ایمنی کار اشخاص حقیقی و حقوقی -2-3

 با هماهنگی مرکز ستادوغی فنی و بهداشت کار ، طبق دستورالعمل ابال

که صالحیت برگزاري دوره هاي آموزشی ایمنـی کـار را از    و انجمنهایی سازمانها سایر موسسات، -2-4

 :اخذ نمایندرعایت موارد ذیل با مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار 

  .اجراي دوره ها بر اساس سرفصل هاي مصوب مرکز -2-4-1
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بنا به تشخیص مرکز تحقیقات و تعلیمـات حفاظـت فنـی و    واجدین صالحیت تدریس بهره مندي از  -2-4-2

و هـاي تابعـه اسـتانی    و گـروه و کارشناسـان مرکـز    سراسر کشـور از جمله بازرسان کاربهداشت کار 

  ایمنیمشاوران حفاظت فنی و خدمات 

حفاظـت فنـی و    تحقیقـات و تعلیمـات   از طریـق مرکـز  دوره آموزشـی  آزمون و صدور گواهینامه  -2-4-3

  گیردمی ستاد و گروه هاي تحقیقاتی و آموزشی صورت بهداشت کار

 :هاي آموزش ایمنی پیمانکاراندوره - 3

  :انتحت پوشش پیمانکار و کارآموزان کار براي کارگرانو بهداشت دوره آموزشی ایمنی   -1- 3

 )انکارویژه کارگران پیم( کارآموزش عمومی ایمنی و بهداشت : دوره آموزشیعنوان  -3-1-1

 ساعت  8 :زمان دورهمدت  -3-1-2

محیط کـار، آمـوزش افـراد در     درشناسایی اعمال نا ایمن و شرایط نا ایمن : هاي دوره آموزشیسرفصل - 3-1-3

، آشـنایی بـا روشـهاي    و چگونگی بکـارگیري آن مناسب و استاندارد حفاظت فردي مورد استفاده از وسایل 

  .اري هاي ناشی از کارپیشگیري و کنترل حوادث شغلی و بیم

  .منابع آموزشی پس از تایید مرجع ذیصالح قابل استفاده می باشند -3-1-4
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  ساعت 8به مدت  )کارگران پیمانکاریژه و(استاندارد دوره آموزشی عمومی ایمنی و بهداشت کار

  محتواي دروس  سرفصل دروس  ردیف
زمان 

  ساعت/تئوري

 زمان عملی

  ساعت/
  ساعت/جمع

1  
شناسایی اعمال نا ایمن و 

    کار طیدر مح شرایط نا ایمن

 نیبرخورد با ماش، فاعسقوط از ارتشامل کار   طیخطرات در مح نیمهمتر

شناسایی اعمال   -و انفجار يسوز آتش، ها و سقف وارهید زشیر، آالت

کار  ،یحفاظت فن ينامه ها نییو آ یمنیبه نکات ا یتوجه یب( ناایمن شامل

و  یهنگام خستگ کار هنگام کار، عجله عدم توجه به اخطارها، بدون مجوز و

شرایط ناایمن ...) و گام کارهن یشوخ اعمال پر خطر، ،انجامیخواب آلودگ

بدون  يها دستگاه، هشدار میبدون حفاظ و عال يلبه ها و پرتگاه ها (شامل

ابزار و  وجود مواد خطرناك در کارگاه،  وجود، یمنیا يحفاظ و پوشش ها

عوامل  وجودو پاش در کارگاه،  ختیو ر  ینظم یب وب،یمع يدستگاه ها

، ارتعاش، پرتوهاي زیان آور، اکار مانند  سر و صد طیآور در مح انیز

،  هیتهو ستمینقص درس ای فقدان، ..عوامل شیمیایی، عوامل ارگونومیکی و 

  )قیخاموش کننده حر لیفقدان وسا

2  --  2  

2  

آموزش افراد در مورد استفاده 

مناسب  يحفاظت فرد لیاز وسا

 یو استاندارد و چگونگ

  آن يریبکارگ

ارفرما  و کنترل و نظارت استفاده لزوم تهیه وسایل حفاظت فردي توسط ک
از آن توسط کارگران،  تشریح وسایل حفاظت فردي به عنوان آخرین 

و چشمها، انواع  حفاظت صورتنحوه  انواع عینک و   (راهکار ایمنی شامل 
حفاظت ، انواع ماسک و روشهاي حفاظت شنوایی  نحوه گوشی ها و

، دستکش ها و اظت پاهاحف، کفش ایمنی وحفاظت سر، کاله ایمنی و تنفسی
 ، هارنس و کمربند هاي ایمنی و وسایل حفاظت الکتریکی، حفاظت دستها

، نمایش و نحوه استفاده از وسایل ...)حفاظت  در برابر سقوط و  نحوه
  حفاظت فردي،

2  1 3  

3  
و  يریشگیپ يبا روشها ییآشنا

 يماریو ب یکنترل حوادث شغل

  از کار یناش يها

ثبت و  -حوادث جادیعلل ا -هرم حوادث - ز کارا یحوادث ناش فیتعر

بهبود شرایط ایمنی محیط کار و انجام اقدامات  -گزارش شبه حوادث

  اصالحی و حذف و کنترل علل ایجاد حوادث و بیماریهاي ناشی از کار
2  -- 2  

  1  --  1  ---   آزمون  4

  8  1  7  ---   جمع  5
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 :کار براي کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاريو بهداشت دوره آموزشی ایمنی -3-2

  )ویژه کارفرمایان پیمانکار( آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار: دوره آموزشیعنوان  -3-2-1

  ساعت  20 :زمان دورهمدت -3-2-2

آیـین نامـه هـاي عمـومی      و نایی با مقررات قانون کار در زمینه ایمنـی آش:هاي دوره آموزشیسرفصل -3-2-3

معرفـی سیسـتمها و    ،و کنترل آنها ناشی از کار و بیماریهاي ، آشنایی با حوادث حفاظت فنی و بهداشت کار

شـناخت روشـهاي   و  الگوهاي مـدیریت ایمنـی و بهداشـت کار،آشـنایی بـا عوامـل زیـان آور محـیط کـار         

، اهمیت و لـزوم تهیـه و اسـتفاده از وسـایل حفاظـت فـردي، تشـریح         آنها و کنترل يسیستماتیک پیشگیر

آشـنایی  ، الزامات ایمنی پیمانکاران و بررسی مسئولیت هاي حقوقی و قانونی کارفرمایان در قبال کارگران 

  .فعالیتهر ث موضوعی مرتبط با دبا حوا ییبا اصول  و فرایند مدیریت ریسک و آشنا

  .آموزشی پس از تایید مرجع ذیصالح قابل استفاده می باشندمنابع  -3-2-4
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  ساعت 20به مدت  )یان پیمانکارکارفرما ویژه ( استاندارد دوره آموزشی عمومی ایمنی و بهداشت کار  

  محتواي دروس  سرفصل دروس  ردیف
زمان 

  ساعت/تئوري

 زمان عملی

  ساعت/

  /جمع

  ساعت

1  

آشنایی با عوامل زیان آور 

محیط کار و ،شناخت روشهاي 

سیستماتیک پیشگیري و کنترل 

   آنها

سر و صدا، ارتعاش، ( عوامل  فیزیکی  -شناسایی عوامل زیان آور محیط کارمدیریت و 

 مکانیکی و  عوامل شیمیایی محیط کار ، عوامل) نور،  پرتوها، عوامل محیطی

  ارگونومیکی، کنترلهاي مهندسی و مدیریتی بهبود شرایط محیط کار
4  --  4  

2  
 و بیماریهاي  آشنایی با حوادث

  ناشی از کار و کنترل آنها

 - هرم حوادث- نه هاي مستقیم و غیر مستقیم حوادثهزی  - از کار یحوادث ناش فیتعر
انجام اقدامات اصالحی و حذف و کنترل  - ثبت و گزارش شبه حوادث -حوادث جادیعلل ا

  علل ایجاد حوادث و بیماریهاي ناشی از کار

4  -- 4  

3  
معرفی سیستمها و الگوهاي 

  مدیریت ایمنی و بهداشت کار

   - )HSE-MS(کار، سالمت و محیط زیست  معرفی سیستم مدیریت ایمنی

  )OHSAS18001(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار
2  -- 2  

4  
با مقررات قانون کار در  ییآشنا

 ينامه ها نییو آ یمنیا نهیزم

  یمنیا یعموم

 - آیین نامه مقررات عمومی کارگاهها -و بهداشت کار آیین نامه کمیته هاي حفاظت فنی

  متناسب با محیط کار   و الزامات قانونیو بهداشت کار آیین نامه هاي ایمنی 
2  -- 2  

5  

آشنایی با اصول  و فرایند 

مدیریت ریسک و آشنایی با 

حوادث موضوعی مرتبط با هر 

  فعالیت

 ضرورت تدوین پالن هاي  مدیریت ریسک -ارزیابی ریسک –تعاریف شناسایی خطر 

   ارزیابی ریسک روشهاي شناسایی خطرات وانواع آشنایی با اصول و 
2  -- 2  

6  

تشریح الزامات ایمنی 

پیمانکاران و بررسی مسئولیت 

هاي حقوقی و قانونی 

  کارفرمایان در قبال کارگران

مسئولیت مدیران،  -  مقررات ایمنی تشریح آیین نامه ایمنی پیمانکاران و آشنایی با 

لیت هاي پیمانکار مسئو - مسئولیت  کارفرما در قبال پیمانکار   - سرپرستان و کارگران

  در قبال کارگران  
2  -- 2  

7  
اهمیت و لزوم تهیه و استفاده 

  از وسایل حفاظت فردي

و کنترل و نظارت استفاده   استانداردوسایل حفاظت فردي  مسئولیت کارفرما در تامین

  از آن توسط کارگران،  تشریح وسایل حفاظت فردي به عنوان آخرین راهکار ایمنی
2  -- 2  

  2  --  2  ---   نآزمو  8

  20  --  20  ---   جمع  9
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گواهینامـه  دارنـدگان  و یا  از دانشگاههاي معتبر مرتبط با ایمنی و بهداشت کاردارندگان مدارك  تحصیلی  :1تبصره

از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت ط با ایمنی و بهداشت کار مرتب آموزشی پایان دوره هاي

مستثنی طی دوره آموزشی عمومی ایمنی و بهداشت کار از  این مرکزمرکز، با نظر مورد تأیید  مجریانکار یا 

  .می باشند

مـالی مشـخص   با نوع کار و مخاطرات احت متناسب  دوره آموزشی اختصاصی می بایستی هاي سرفصل: 2تبصره

  .گرددمشخص  شودارائه می  کارفرماشده از نتایج ارزیابی ریسک که توسط 

  

 :هاي آموزشی هزینه دوره - 4

و  تحقیقات و تعلیمـات حفاظـت فنـی و بهداشـت کـار     وگروه هاي  مرکز ستادکه توسط  هزینه دوره آموزشی

محتـرم   هیـأت  14/7/92مـورخ   ه  48716ت /126655شـماره   طبق مصـوبه ، گرددبرگزار میادارات کل اجرایی 

 :به شرح ذیل می باشد وزیران

 .باشدمی )ده هزار ریال( ریال 000/10ساعت  -به ازاي هرنفر: شهریه دوره کارگري-4-1

 .باشدمی )ریالشانزده هزار (  000/16ساعت  -به ازاي هرنفر: شهریه دوره کارفرمایی-4-2
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بانـک ملـی    2171869006009به شماره حساب سیبا ن هزینه هاي فوق طبق مصوبه هیأت محترم وزیرا-4-3

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی (کل حاصل درآمدهاي خدمات آموزشی و فرهنگیداري ایران به نام خزانه

  .واریز خواهد شد) وبهداشت کار

مات هاي صنفی ذیصالح و یا مشاوران حفاظت فنی و خدهایی که توسط موسسات و انجمنهزینه دوره -4-4

بر اساس قیمت تمام شده بایستی قبـل از برگـزاري    گردد ایمنی کار در زمینه ایمنی امور پیمانکاري برگزار می

  .و فهرست آن به مرجع ذیصالح ارسال گردد محاسبه مطروحه توسط مجریان آموزشی دوره

  .باشدنفر می 30هاي آموزشی کننده در دورهافراد شرکت کثرحدا-4-5

  

 :هاي آموزشیورهمکان اجراي د - 5

گروه هاي تحقیقاتی و آموزشی، ادارات کـل تعـاون، کـار و رفـاه     تواند در محل مرکز ستاد، موزشی میدوره آ

مسـئولین   و انجمـن هـاي صـنفی    کـانون  ،  نظام مهندسی ساختمان در اسـتانها  هاي، سازماناجتماعی استان

  .باشد وطهو سایر موسسات ذیصالح مربکار وبهداشت حفاظت فنی، ایمنی 
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 :آموزشی صدور گواهینامه -6

 مکلفنـد  ،تابعـه آموزشـی  و یتحقیقـات  گروه هـاي ستاد و  مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار

صـدور و ارسـال گواهینامـه    ،،به اخـذ آزمون   پس از اخذ مستندات آموزشی نسبت مطابق گردش کار پیوستی

  .آموزشی اقدام نمایند

روز کاري نسبت به بررسی و  5اد و گروه هاي تحقیقاتی وآموزشی تابعه مکلفند طی مدت مرکز ست: 1تبصره 

  .اعالم نتایج آزمون در سامانه اقدام نمایند

مجریان ذیصالح مکلفند کلیه مدارك و مستندات آموزشی از قبیل فیش واریـزي، فهرسـت حضـور و    : 2تبصره 

روزکـاري پـس از پایـان     3مون را حداکثر ظـرف مـدت    زآکنندگان  پذیرفته شده در غیاب و مشخصات شرکت

  .دوره به مرکز ستاد ویا  گروه هاي تحقیقاتی و آموزشی ارسال نمایند

برگزاري آزمون دوره هاي آموزشی صرفاً از طریق مرجع ذیصالح موضوع این آیین نامه مجاز بوده :3تبصره

  .نمرات آزمون می باشد 50%و حد نصاب قبولی، کسب حداقل 

ظـرف مـدت     ،موزشـی متقاضـیان  آدر صورت تکمیـل بـودن مسـتندات     گواهینامه قبولی در آزمون :4صرهتب

  .گردد میستاد صادر مرکز روز کاري توسط 14حداکثر 
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 :نظارت بر دوره هاي آموزشی - 7

قـرار   پـایش  مـورد  ذیل االشـاره   توسط  ناظرین واجد صالحیتمجریان  حوه و  کیفیت اجراي دوره و عملکردن

 :هد گرفتخوا

 به عنوان ناظر عالی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار  ستاد-7-1

 حفاظت فنی و بهداشت کار مستقر در اقطاب صنعتی و آموزشی گروه هاي تحقیقاتی-7-2

  )سراسر کشور یا کارشناسان گروههاي تحقیقاتی و آموزشی بازرسان کار(رابطان آموزشی-7-3

 :پیمانکاران در زمینه آموزش ایمنی کار شرایط اخذ صالحیت - 8

 
، فعالیت خواهند نمـود یا در پیمان هاي آتی پیمانکارانی که با عقد شرایط پیمان مشغول به کار می باشند -8-1

مراجـع  جهـت طـی دوره هـاي آموزشـی بـه      ) طبق لیست بیمه( موظفند فهرست کارگران تحت پوشش خود را 

 .معرفی نمایند ذیربط

الحیت پیمانکاران در زمینه آموزش صرفاً با داشتن گواهینامه طـی دوره هـاي آموزشـی بـراي     تأیید ص-8-2

  .کارگران تحت پوشش وکارفرمایان پیمانکار یا صاحب کار از طریق مراجع ذیصالح می باشد
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 :ضمانت اجرایی - 9

ی و الزام آور، زمینه مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند با اعمال سیاستهاي تشویقی، اطالع رسان

نموده و با تشریک مساعی و همکاري مرجع ذیصالح و  حضور مشمولین را در دوره هاي آموزشی فراهم

که مفاد آیین نامه و  مجریان، شیوه نامه مذکور را در حوزه مسئولیت خود اجرا کنند و مراقبت نمایند

  .یاده سازي گردددستورالعمل اجرایی آیین نامه به نحو مطلوب در سطح استان پ

 : شیوه نامه تدوین و ابالغ -10

  معاونت روابط کار رسیده  والزم االجرابه تصویب    4/06/94تبصره در تاریخ    6 و بند   10این شیوه نامه در 

  .می باشد 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع

از نامه تائید صالحیت ایمنی پیمانکاري درخواست متقاضی جهت اخذ گواهی
 معرفی شده  طریق سامانه

جهت صدور معرفی نامه  یایمنی عموم شناسایی و فراخوان متقاضیان فاقد گواهی آموزشی
توسط   انجمن صنفی مربوطه استان و یا   در سامانه  مندرج آموزش به مجریان آموزشی  ذیصالح

ر سامانه                     روز اداري از تاریخ ثبت متقاضی د 2ادارات اجرایی از طریق سامانه ظرف   

 

دارد؟ فراگیريآیا متقاضی نیار به   

و اعالم لیست به  شرکت و حضور متقاضی در جلسه آموزشی 
ارزشیابیمرجع  ذیصالح براي   

بر اساس استاندارد هاي تعیین شده  توسط مجري آموزشی  برگزاري دوره آموزشی
  روز کاري 5ظرف مدت   مرجع ذیصالح

توسط  )پایان دوره آموزشی( برگزارشده  شرکت متقاضی در آزمون
 مرجع ذیصالح

در سامانه  نتیجه آزموناعالم   

مرجع ذیصالح و ارسال آن به صدور گواهینامه توسط 
  روزکاري 14ظرف  مجري

داراي مدرك تحصیلی مرتبط یا داراي ( 
از مرجع ذیصالح  ه ایمنیگواهینامه طی دور

)می باشد  

 بله

 مردود

  قبول

 

به  موزشیآتوسط مجري  پذیرفته شدگان و مستندات ارسال لیست
  روز کاري3ظرف مرجع ذیصالح

روز کاري 5ظرف مرجع ذیصالح  توسط بررسی نتایج آزمون  

 پرداخت هزینه دوره آموزشی توسط متقاضی

 آموزشی تایید صالحیت گردش کار
 پیمانکاران

 تأیید صالحیت آموزشی پیمانکار

 خیر


