"مدارک مًرد ویبس مسئًل ایمىی جهت ثبت وبم در سبمبوه تبیید صالحیت مسئًلیه ایمىی"
 -1تصَیز کبرت هلی ٍ ضٌبسٌبهِ
-2تصَیز عکس 3*4
 -3تصَیز قزارداد کبر هعتبز( قزارداد کبری هٌعقذُ فیوببیي هسئَل ایوٌی ٍ کبرفزهب )
 -4تصَیز گَاّی پبیبى تحصیالت
 -5تصَیز سَابق بیوِ ٍ تصَیز لیست بیوِ کبرگبُ کِ در آى ًبم هسئَل ایوٌی درج ضذُ ببضذ ( بب هْز ٍ تبییذیِ ضعبِ )
 -6تصَیز گَاّی دٍرُ ّبی آهَسش عوَهی ایوٌی (40سبعتِ) ٍ ارسیببی ریسک ( 16سبعتِ)
 -7تصَیز گَاّی سَابق کبری خصَصبٌ در سهیٌِ ایوٌی
 -8تصَیز فزم صَرتدلسِ کویتِ حفبظت فٌی ( در صَرتیکِ تعذاد ًیزٍّبی کبرگبُ بیص اس ً 25فز ببضذ )
 -9آخزیي آگْی تغییزات ّیبت هذیزُ ضزکت
 -10تصَیز گَاّیٌبهِ تبییذ صالحیت پیوبًکبری (درج صحیح سهیٌِ فعبلیت ضزکت بٌببز گَاّیٌبهِ ّبی تبییذ صالحیت پیوبًکبری )

تًجه :


در صَرت ًقص هذارک اس ارخبع پزًٍذُ هتقبضی بِ هزحلِ ببسرسی خذاً خَدداری گزدد.



رضتِ تحصیلی هسئَل ایوٌی ببیذ هزتبط بب فعبلیت کبرگبُ هحل اضتغبل آى ببضذ .بزای هثبل هٌْذس هعذى بزای فعبلیت در هعبدى ٍ هٌْذس
ضیوی بزای ٍاحذّبی ضیویبیی.



درج صحیح سهیٌِ فعبلیت ضزکت بٌببز گَاّیٌبهِ ّبی تبییذ صالحیت پیوبًکبری



توبم فبیل ّبی ارسبلی اسکي رًگی ٍ قببل خَاًذى ٍ بزرسی ببضذ (.حذاکثز حدن  1هگبببیت آپلَد ضَد )



پس اس ارسبل پزًٍذُ ،فزد هتقبضی بِ پزًٍذُ دستزسی ًخَاّذ داضت.



در صَرت عذم تبییذ پزًٍذُ ،هتقبضی هی تَاًذ ظزف هذت 15رٍس اس سهبى ابالغ اعتزاض خَد را در سبهبًِ ثبت ًوبیذ.
" مدارک مًرد ویبس پیمبوکبر جهت ثبت وبم در سبمبوه تبیید صالحیت ایمىی امًر پیمبوکبری"
جهت درخًاست معزفی وبمه بزای شزکت در مىبقصه

.1

تصَیز گَاّیٌبهِ آهَسش عوَهی ایوٌی کبرفزهبیبى(هذیزعبهل)

.2

تصَیز صفحِ اٍل ٍ دٍم ضٌبسٌبهِ هذیز عبهل

.3

تصَیز کبرت هلی هذیز عبهل

.4

تصَیز سٌذ هبلکیت/اخبرُ ًبهِ دفتز هزکشی

.5

تصَیز گَاّی صالحیت فٌی پیوبًکبری(رتبِ بٌذی)

.6

گشارش حبدثِ ببسرسی کبر(در صَرت بزٍس حبدثِ کبربزی)

.7

تصَیز هفبصب حسبة

.8

تصَیز فیص هبلی ّشیٌِ تطکیل پزًٍذُ

.9

تصَیز فیص هبلی دٍرُ آهَسش کبرفزهبیی

 .10اسبسٌبهِ
 .11تصَیز آگْی تبسیس
 .12آخزیي آگْی تغییزات
 .13تصَیز تعْذًبهِ هحضزی هبٌی بز ًذاضتي پیوبى فعبل
 .14تصَیز آگْی هٌبقصِ دستگبُ
 .15تصَیز ًتبیح ببسگطبیی پبکت ّبی هٌبقصِ قبلی

تًجه :


استبى هحل ثبت ضزکت خزاسبى رضَی ببضذ.



هتقبضی دارای تبییذ صالحیت حزفِ ای اس هزاخع قبًًَی هَرد تبییذ ٍسارت تعبٍى ،کبر ٍ رفبُ اختوبعی ببضذ.



هتقبضی( اٍلَیت بب هذیزعبهل ) دٍرُ ّبی آهَسضی هزبَطِ را گذراًذُ ببضذ( .گَاّیٌبهِ آهَسش ایوٌی کبرفزهبیبى)



هتقبضی ًسبت بِ تطکیل ٍ تکویل پزًٍذُ فیشیکی ٍ ارائِ هستٌذات السم در اًدوي ّبی هزبَطِ اقذام ًوَدُ ببضذ.



هتقبضی ًسبت بِ ثبت ،تکویل ٍ ًیش ارسبل اطالعبت کبهل در سبهبًِ هزبَطِ اقذام ًوَدُ ببضذ.



هتقبضی فبقذ پیوبى فعبل در ٌّگبم درخَاست صذٍر گَاّیٌبهِ ببضذ.



بزرسی ٍ کٌتزل تکویل بَدى توبهی فیلذ ّب ٍ هذارک درخَاستی دیگز در سبهبًِ



هعزفی ًبهِ صزفبً بزای ضزکت در هٌبقصبت بِ دستگبُ هٌبقصِ گذار ارائِ هی گزدد.



هتقبضی هکلف است ًتیدِ هٌبقصِ را در سبهبًِ ثبت ٍ اعالم ًوبیذ.



هتقبضی هعزفی ًبهِ ،پس اس بزًذُ ضذى در هٌبقصبت هکلف است ًسبت بِ اخذ گَاّیٌبهِ تبییذ صالحیت ایوٌی پیوبًکبری اقذام ًوبیذ.



درخَاست هتقبضی پس اس طزح در کویتِ تطخیص صالحیت استبًی خْت صذٍر هعزفی ًبهِ ٍ یب عذم صذٍر بِ هتقبضی اعالم هی گزدد.

"مدارک مًرد ویبس پیمبوکبر جهت ثبت وبم در سبمبوه تبیید صالحیت ایمىی امًر پیمبوکبری"
جهت درخًاست صدير گًاهیىبمه تبیید صالحیت ایمىی
.1

تصَیز گَاّیٌبهِ آهَسش عوَهی ایوٌی کبرفزهبیبى ( 20سبعتِ)

.2

تصَیز گَاّیٌبهِ آهَسش عوَهی کبرگزاى ( 8سبعتِ )

.3

تصَیز صفحِ اٍل ٍ دٍم ضٌبسٌبهِ هذیز عبهل

.4

تصَیز کبرت هلی هذیزعبهل

.5

تصَیز سٌذ هبلکیت/اخبرُ ًبهِ دفتز هزکشی

.6

تصَیز گَاّی صالحیت فٌی پیوبًکبری

.7

تصَیز صفحبت قزارداد کبر

.8

گشارش حبدثِ ببسرسی کبر (در صَرت بزٍس حبدثِ کبربزی)

.9

تصَیز هفبصب حسبة

 .10گَاّیٌبهِ تبییذ صالحیت هسئَل ایوٌی
 .11لیست بیوِ تبهیي اختوبعی پزسٌل بب تبییذیِ ضعبِ
 .12تصَیز کذ بیوِ هتوزکش کبرگبُ بب تبییذیِ ضعبِ
 .13تصَیز فیص هبلی ّشیٌِ تطکیل پزًٍذُ
 .14تصَیز فیص هبلی دٍرُ آهَسش کبرفزهبیی
 .15اسبسٌبهِ
 .16تصَیز آگْی تبسیس
 .17آخزیي آگْی تغییزات

تًجه :


در صَرت ًقص هذارک اس ارخبع پزًٍذُ هتقبضی بِ هزحلِ ادارُ کل کبر خذاً خَدداری گزدد.



بزرسی اعالم توبهی پزٍصُ ّبی فعبل در سبهبًِ تَسط پیوبًکبر



بزرسی ٍ کٌتزل تکویل بَدى توبهی فیلذ ّب در سبهبًِ تَسط پیوبًکبر



توبم فبیل ّبی ارسبلی اسکي رًگی ٍ قببل خَاًذى ٍ بزرسی ببضذ (.حذاکثز حدن  1هگبببیت آپلَد ضَد )



پس اس ارسبل پزًٍذُ ،فزد هتقبضی بِ پزًٍذُ دستزسی ًخَاّذ داضت.



در صَرت عذم تبییذ پزًٍذُ ،هتقبضی هی تَاًذ ظزف هذت 15رٍس اس سهبى ابالغ اعتزاض خَد را در سبهبًِ ثبت ًوبیذ.

 متقبضیبن مًظفىد در ابتدای فزآیىد اخذ گًاهیىبمه هبی ایمىی ي ثبت وبم در سبمبوه مزبًطه ،آییه وبمه هب ي دستًرالعمل هبی ایمىی ي راهىمبی
سبمبوه هبی مسئًلیه ایمىی ي ایمىی پیمبوکبران را تهیه ي بطًر کبمل مطبلعه ومبیىد.


قبًَى کبر خوَْری اسالهی ایزاى ( خصَصبً فصل چْبرم حفبظت فٌی ٍ بْذاضت کبر)



آییي ًبهِ ایوٌی اهَر پیوبًکبری



دستَرالعول اخزایی آییي ًبهِ ایوٌی اهَر پیوبًکبری



آییي ًبهِ بکبرگیزی هسئَل ایوٌی در کبرگبّْب



دستَرالعول ضزایط حضَر ٍ بکبرگیزی هسئَل ایوٌی در کبرگبّْب



آییي ًبهِ آهَسش ایوٌی کبرفزهبیبى،کبرگزاى ٍ کبرآهَساى



آییي ًبهِ کویتِ حفبظت فٌی ٍ بْذاضت کبر



آییي ًبهِ حفبظت ٍ بْذاضت عوَهی در کبرگبُّب



آییي ًبهِ ٍسبیل حفبظت فزدی



ٍ آییي ًبهِ ّبی ایوٌی هزتبط بب فعبلیت کبرگبُ ...

گشارش فصلی عولکزد هسٍَل ایوٌی دٍرُ ارسیابی اس :

/ /

تا

/ /

الف .هشخصات عوَهی کارگاُ:

ًام ضشکت /کاسگاُ :

هالکیت□:خصَصی□،دٍلتی□،تؼاًٍی □ػوَهی،
سایش:
تؼذاد کاسگشاى:

تؼذاد پیواًکاساى:

تؼذاد کاسگشاى پیواًکاساى:

تؼذاد ضیفت ّای کاسی:

تؼذاد هسٍَلیي ایوٌی هستمش دس ّش ضیفت:
ضیفت :3
ضیفت :2
ضیفت:1

ًام کاسفشها:

ًام هذیش/هسٍَل

تؼذاد کاسکٌاى تخص ایوٌی:

ایوٌی:

تاسیخ صذٍس تاییذ صالحیت اٍلیِ هسٍَل ایوٌی:

ًحَُ حضَس هسٍَل ایوٌی دس کاسگاُ□ :توام ٍلت□ پاسُ ٍلت

حَصُ فؼالیت:
(صٌؼت،هؼذى،ساختواى،آب ٍ تشق ٍ گاص،خذهات،سایش)

هحصَل /خذهت تَلیذی :

تلفي کاسگاُ:

فکس کاسگاُ:

آدسس هحل فؼالیت:

تلفي تواس هسٍَل ایوٌی :

ًام ٍ اهضای هسٍَل ایوٌی
تْیِ گشارش:

ًام ٍ اهضای کارفزها

تاریخ

گشارش فصلی عولکزد هسٍَل ایوٌی دٍرُ ارسیابی اس :

/ /

تا

/ /

ب :عولکزد ایوٌی کارگاُ
-1کویتِ حفاظت فٌی ٍ بْذاشت کار(در صَرتی کِ کارگاُ هشوَل تشکیل کویتِ حفاظت فٌی ٍ بْذاشت کار هی باشذ ایي لسوت تکویل گزدد)
آیا کویتِ حفاظت فٌی کاسگاُ هغاتك آییي ًاهِ هشتظ تطکیل گشدیذُ است؟ □ تلِ

□خیش

آیا خلسات کویتِ تِ عَس هٌظن ٍ هستوش تا حضَس اػضاء تشگضاس هی ضَد؟ □ تلِ

□خیش

آیا صَست خلسات کویتِ تِ عَس هٌظن تِ اداسُ کاس هحل اسسال هی ضَد؟ □ تلِ

□خیش

هطخصات اػضای کویتِ حفاظت دس خذٍل ریل دسج ًواییذ:
سدیف

سوت دس کویتِ حفاظت فٌی ٍ
تْذاضت کاس

1

ًوایٌذُ کاسفشها

2

هذیش فٌی /سشاستادکاساى

3

ًوایٌذُ کاسگشاى

4

هسٍَل ایوٌی

5

هسٍَل تْذاضت حشفِ ای

ًام ٍ اهضای هسٍَل ایوٌی

ًام ٍ ًام خاًَادگی

ساتمِ دس کاسگاُ

ًام ٍ اهضای کارفزها

تاریخ تْیِ گشارش:

/ /

گشارش فصلی عولکزد هسٍَل ایوٌی دٍرُ ارسیابی اس :

تا

/ /

-2هذیزیت ریسک  :شٌاسایی خطز ،ارسیابی ریسک ٍ تْیِ بزًاهِ ّای پاسخگَیی ٍ کٌتزل خطزات
ًام سٍش  /سٍضْای ضٌاسایی خغشات ٍ اسصیاتی سیسک:
تاسیخ اٍلیي هشحلِ ضٌاسایی خغشات
سدیف ًام ٍاحذ کاسگاّی

تؼذاد تاصًگشی
تؼذاد
پشسٌل ٍاحذ

تؼذاد خغشات
ضٌاسایی ضذُ

تاسیخ آخشیي تاصًگشی

عثمِ سیسک (هَسد)
غیشلاتل لثَل

الذاهات اصالحی تؼشیف ضذُ (هَسد)

لاتل لثَل

فٌی ٍ هٌْذسی

الذاهات هذیشیتی

دسصذ پیطشفت الذاهات اصالحی

ٍسایل حفاظت فشدی

اًدام ضذُ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ً-3ظارت بز فزآیٌذ اًجام کار ٍ شزایط کار کارگزاى
آیا تشًاهِ هستوشی تشای تاصدیذ ٍ تاصسسی اص ضشایظ ایوٌی کاسگاُ تؼشیف ضذُ دس هحیظ کاس ٍخَد داسد؟دٍسُ صهاًی تاصسسی تَسظ هسٍَل یا ًاظشاى  /افسشاى ایوٌی □ :سٍصاًِ □ّفتگی
ضیَُ احشاص اًغثاق ،گضاسش دّی ٍ ثثت ًتایح □ :چک لیست

□گضاسش هطشٍح□سایش تا رکش ًام .............................................

تؼذاد گضاسش ّای ثثت ضذُ هٌتح اص تاصسسی ّا دس دٍسُ اسصیاتی:
دس صَستیکِ کاسگاُ داسای ًظام تطَیك ٍ تزکش تشای سفتاس صحیح ٍ اػوال ًاایوي است تؼذاد هَاسد ثثت ضذُ دس دٍسُ اسصیاتی تش اساس آییي ًاهِ اًضثاعی کاسگاُ :

ًام ٍ اهضای هسٍَل ایوٌی

ًام ٍ اهضای کارفزها

تاریخ تْیِ گشارش:

گشارش فصلی عولکزد هسٍَل ایوٌی دٍرُ ارسیابی اس :

/ /

/ /

تا

-4ثبت آهار حَادث ًاشی اس کار اتفاق افتادُ در دٍرُ ارسیابی بز اساس دفتز هَضَع تبصزُ هادُ 95لاًَى کار
آیا دس دسٍُ اسصیاتی حادثِ ای دس کاسگاُ تِ ٍلَع پیَستِ است؟ □ تلی
سدیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی حادثِ
دیذُ

ضغل

ًتیدِ حادثِ

□خیش(دس صَست هثثت تَدى پاسخ اعالػات هشتَط ،تِ ضشح خذٍل صیش تکویل گشدد).
هحل ٍلَع
حادثِ

تاسیخ ٍ
ساػت ٍلَع

ػلت ٍلَع حادثِ

الذاهات اصالحی اًدام ضذُ تشای پیطگیشی اص
حَادث هطاتِ

آیا دس کاسگاُ سیستوی تشای ثثت ضثِ حَادث ٍ گضاسش اػوال ٍ ضشایظ ًا ایوي ٍخَد داسد؟تَضیح دّیذ

 -5آهَسش ایوٌی (آهَسشْای بزگشار شذُ در دٍرُ ارسیابی)
آیا کارگزاى در بذٍ استخذام آهَسشْای ایوٌی السم هزتبط با ایوٌی کار را هی گذراًٌذ؟
سدیف

ػٌَاى دٍسُ ّای آهَصضی ضوي خذهت

تؼذاد ضشکت کٌٌذگاى دٍسُ
کاسگشاى سشپشستاى

ًام ٍ اهضای هسٍَل ایوٌی

□ تلِ
هذت آهَصش

□خیش
تاسیخ تشگضاسی

ساعت:
هحل تشگضاسی

هدشی آهَصش ٍ صذٍس گَاّیٌاهِ

کاسفشها/هذیشاى

ًام ٍ اهضای کارفزها

تاریخ تْیِ گشارش:

گشارش فصلی عولکزد هسٍَل ایوٌی دٍرُ ارسیابی اس :

تا

/ /

/ /

ٍ-6سایل حفاظت فزدی
□خیش

ٍسایل حفاظت فشدی هَسد ًیاص دسّش تخص اص کاسگاُ ٍ صهاًثٌذی تحَیل ،ضٌاسایی ٍ فْشست ضذُ است؟□ تلی
دستاسُ تشًاهِ صهاًثٌذی تحَیل تَضیح دّیذ:
ٍسایل حفاظت فشدی هَسد ًیاص دس ّش تخص اص کاسگاُ تْیِ ٍ تِ تؼذاد کافی دس اختیاس کاسگشاى گزاضتِ ضذُ است؟□ تلی
آیا ٍسایل ٍ تدْیضات هَسد استفادُ داسای تاییذیِ الصم اص هشاخغ ریصالح هی تاضٌذ؟□ تلی

□خیش

□خیش

-7دستَرالعولْای ایوٌی ٍ حفاظت فٌی
تؼذاد دستَسالؼولْای ایوٌی تذٍیي ضذُ تشای ایي تخص

سدیف ًام ٍاحذ کاسگاّی  /ػٌَاى ضغلی

 -آیا دستَسالؼولْا هستٌذساصی ضذُ است؟□ تلی

تؼذاد فشآیٌذّای تالیواًذُ کِ ًیاص تِ تْیِ دستَسالؼول داسًذ

□خیش

تؼذاد هَاد ضیویایی هَسد استفادُ دس کاسگاُ کِ تشای آًْا اعالػات هَاد ضیویایی  MSDSتْیِ ضذُ است................ .هَسد□خیش
آیا کاستشاى ٍ افشاد دس هؼشض ،تشگِ اعالػات هَاد ضیویایی سا دس اختیاس داسًذ ٍ آهَصش دیذُ اًذ؟□ تلی -آیا کاسگاُ داسای عشح یا تشًاهِ ٍاکٌص دس ضشایظ اضغشاسی هی تاضذ؟□ تلی

□خیش

هْوتشیي خغشات احتوالی کِ هی تَاًذ سثة ایداد ضشایظ اضغشاسی یا تحشاى دس کاسگاُ ضَد ضٌاسایی ضذُ است؟ □ تلیایي خغشات سا ًام تثشیذ:

□خیش

 آیا دس دٍسُ اسصیاتی دس کاسگاُ هاًَس آهادگی ٍ هماتلِ تا ضشایظ اضغشاسی اخشا ضذُ است؟ دس صَست هثثت تَدى پاسخ ،اعالػات صیش تکویل گشدد.تؼذاد هاًَسّای تشگضاس ضذُ:
ًام ٍ اهضای هسٍَل ایوٌی

تؼذاد افشاد ضشکت کٌٌذُ:

اسصیاتی آهادگی کاسگاُ□ خَب
ًام ٍ اهضای کارفزها

□هتَسظ

□ ضؼیف
تاریخ تْیِ گشارش:

گشارش فصلی عولکزد هسٍَل ایوٌی دٍرُ ارسیابی اس :

تا

/ /

 -8آیا سیستن صذٍر هجَس کار بزای فعالیت ّای ًظیز کار در ارتفاع ،کار در فضای بستِ ،کار گزم ٍ  ...در کارگاُ ٍجَد دارد؟ □ بلی

-9آیا هعایٌات پششکی لبل اس استخذام ٍ دٍرُ ای ٍفك هادُ  92لاًَى کار بزای کارگزاى کارگاُ اًجام هی شَد؟ □ بلی

/ /
□خیز

□خیز

-10ایوٌی پیواًکاراى
آیا کاسگاُ داسای پیواًکاساًی تشای اًدام فؼالیت ّای هختلف هی تاضذ؟
ًام پیواًکاس /ضشکت

سدیف

□ تلی

هَضَع پیواى

□خیش

(دس صَست هثثت تَدى پاسخ ،هطخصات پیواًکاساى تِ ضشح صیش ثثت گشدد)
هذت پیواى

تؼذاد کاسگشاى
پیواًکاس

آیا پیواًکاس تاییذیِ صالحیت ایوٌی اص تاصسسی کاس
داسًذ؟

1
2
3
4
5
-11گشارش پیگیزی اخذ گَاّیٌاهِ ایوٌی ٍسایل ٍ تجْیشات کارگاّی
سدیف ًَع تدْیضات
1

آساًسَسّا

2

تاالتش ّا ٍ خشثمیل ّا

3

دیگ ّای تخاس ٍ ظشٍف تحت فطاس

4

سیستن استیٌگ

گضاسش هختصش اص تاسیخ ٍ ًتیدِ تاصدیذ ،اخز گَاّیٌاهِ ٍ ًام هطاٍس صادس کٌٌذُ

5

ًام ٍ اهضای هسٍَل ایوٌی

ًام ٍ اهضای کارفزها

تاریخ تْیِ گشارش:

ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻮول اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ)ﮔﺮوه اﻟﻒ(

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان

ﮐﻤﺘﺮ از  25ﻧﻔﺮ

ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  49ﻧﻔﺮ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺣﻀﻮر در ﻣﺎه

ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﺎرﮔﺎه

 8روز

ﮐﺎردان اﯾﻤﻨﯽ

 6روز

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ

 4روز

ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﺎرﮔﺎه

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

ﮐﺎردان اﯾﻤﻨﯽ

8روز

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

 6روز
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

ﮐﺎردان اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﯿﻦ 50ﺗﺎ  99ﻧﻔﺮ

 100ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

 12روز

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

١

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه

داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه

ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻮول اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ)ﮔﺮوه ب(

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان

ﮐﻤﺘﺮ از  25ﻧﻔﺮ

ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  49ﻧﻔﺮ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺣﻀﻮر در ﻣﺎه

دﯾﭙﻠﻢ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻓﻨﯽ

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

داﺷﺘﻦ دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه

ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه

ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﺎرﮔﺎه

 6روز

داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه

ﮐﺎردان اﯾﻤﻨﯽ

 4روز

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

 2روز

ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﺎرﮔﺎه

 12روز

ﮐﺎردان اﯾﻤﻨﯽ

6روز

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

 4روز

ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﺎرﮔﺎه

ﺑﯿﻦ 50ﺗﺎ  99ﻧﻔﺮ

 100ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

ﮐﺎردان اﯾﻤﻨﯽ

 12روز

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

 8روز

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

٢

داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻮول اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﮐﻢ ﺧﻄﺮ)ﮔﺮوه ج(

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان

ﮐﻤﺘﺮ از  25ﻧﻔﺮ

ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  49ﻧﻔﺮ

ﺑﯿﻦ 50ﺗﺎ  99ﻧﻔﺮ

ﺑﯿﻦ 100ﺗﺎ  249ﻧﻔﺮ

 250ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

ﺣﺪاﻗﻞ

ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﯾﭙﻠﻢ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻓﻨﯽ

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

داﺷﺘﻦ دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه

ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه

ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه

 4روز

داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه

ﮐﺎردان اﯾﻤﻨﯽ

 4روز

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

 2روز

در ﻣﺎه

ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

ﮐﺎردان اﯾﻤﻨﯽ

4روز

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

 2روز

ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

ﮐﺎردان اﯾﻤﻨﯽ

 8روز

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

 6روز

ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

ﮐﺎردان اﯾﻤﻨﯽ

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

 12روز

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

٣

داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ:
 .1اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر و ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﻮول اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ،ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎت
ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮي ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي اﯾﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ،اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .2ﻣﻨﻈﻮر از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺟﺪاول دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﻮول اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﺪن ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﻣﻌﺎدن،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.

 .3درﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻮول اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎر اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻄﻮح رﯾﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﮔﺎه ،ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻮول اﯾﻤﻨﯽ درﮐﺎرﮔﺎه
اﻟﺰام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 .4درﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻮول اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﻮول اﯾﻤﻨﯽ ،ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﻏﻼن درﮐﺎرﮔﺎه ،ﭘﺲ ازﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ :اﻓﺴﺮاﯾﻤﻨﯽ ،ﻧﺎﻇﺮ
اﯾﻤﻨﯽ ،راﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ ،ﻫﻤﯿﺎر اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 .5در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﯿﺶ از  100ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﻮول اﯾﻤﻨﯽ اﺻﻠﯽ) ،ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 100ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺎزاد در
ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ -ﻫﺮ  150ﻧﻔﺮ در ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻫﺮ  200ﻧﻔﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﮐﻢ ﺧﻄﺮ( ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ
ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ،ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎر و
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﻮول اﯾﻤﻨﯽ ،ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ازﻋﻨﺎوﯾﻦ :اﻓﺴﺮاﯾﻤﻨﯽ ،ﻧﺎﻇﺮ اﯾﻤﻨﯽ ،راﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ ،ﻫﻤﯿﺎر
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 .6در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  5ﻧﻔﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ :اﻓﺴﺮاﯾﻤﻨﯽ ،ﻧﺎﻇﺮ اﯾﻤﻨﯽ ،راﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ،
ﻫﻤﯿﺎر اﯾﻤﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪرك ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻮول اﯾﻤﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 .7ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﻮول اﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎ واﺣﺪ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﮐﺎرﮔﺎه/ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 .8در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺎه در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﻔﺖ ﻫﺎي ﮐﺎري ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺞ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ
در ﮐﺎرﮔﺎه ،ﻧﻈﺎرت ﻫﺎي ﻻزم اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.

٤

 .9در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺻﺪراﻻﺷﺎره )ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺞ( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اراﯾﻪ ﮔﺰارش
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﻮول اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺳﻘﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻮول اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ در
ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ 7 ،ﮐﺎرﮔﺎه و ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن ﺳﻘﻒ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﻣﻘﺮردر ﻣﺎه وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اداره ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.10

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن داراي ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در رﺷﺘﻪ  ،HSEدر ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻨﯽ و

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺎدل ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

.11

.12

ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري در ﺟﺪاول دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ درﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﻤﻮل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ
اﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

.13

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ )ﭘﺮﺧﻄﺮ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻢ ﺧﻄﺮ( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ،ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﮔﯿﺮي در ﺧﺼﻮص ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ اداره ﮐﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.14

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﻬﻪ و اﺑﻬﺎم و ﯾﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺟﺪاول  ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي

ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻌﻬﺪه اداره ﮐﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

٥

