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  ٦/١١/١٣٩٤                                                                            ٢١٣٤٤٥رهشما
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

  با سالم و احترام
به انضمام لوح (» نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني آيين«به پيوست 

به استناد تبصره كه ، قانون كار ٨٦ده مصوب شوراي عالي حفاظت فني موضوع ما) فشرده
  .گردد ماده مذكور به تصويب رسيده است براي درج در آن روزنامه ارسال مي) ١(

نسبت به ارسال يك نسخه ، خواهشمند است دستور فرماييد پس از درج يك نوبت
   .نامه چاپ شده به اين وزارتخانه اقدام نمايند از روزنامه حاوي آيين

  ر و رفاه اجتماعي ـ علي ربيعيكا، وزير تعاون
  

  نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني آيين
مند  نظام مشمول و يکارگاهها در يمنيسطح ا يبمنظور ارتقا نامه آيينن يا :هدف

حوادث  از يريشگيپ و يمنينه خدمات ايزم ت دريصالح ياشخاص دارا يريبکارگ نمودن
قانون کار  ٨٦کشور بموجب ماده  يمنابع ماد و يانسان يروين انت ازيص يکار برا از يناش

  .ده استين گرديران تدويا ياسالم يجمهور
 مشمول قانون کار و مشاوران حفاظت يهاه کارگاهيکل نامه براينيين آيا :دامنه شمول

  .باشدياالجرا م الزم يمنيو خدمات ا يفن
  فيتعارـ  فصل اول

  :درور به كار مييمشروح زنامه اصطالحات زير در معاني در اين آيين
نامه در اين آيين :فعاليت مرجع داراي صالحيت براي صدور پروانه و مجوز

 مات حفاظتيقات و تعليمرکز تحق، مرجع داراي صالحيت براي صدور پروانه و مجوز فعاليت
 ن پس در متن با عنوانيباشد كه از اکار و رفاه اجتماعي مي، و بهداشت کار وزارت تعاون يفن

  .گرددمرکز ذكر مي
قانون کار  ٨٦است که به استناد ماده  ييشورا :يحفاظت فن يعال يشورا

نامه با نام شورا نيين آين پس در ايل شده است و از ايران تشکيا ياسالم يجمهور
  .گردديعنوان م

است که پس از احراز شرايط  يا حقوقي يقيشخص حق :تيصالح يشخص دارا
  .گرددموفق به كسب پروانه صالحيت مي يه و طي مراحل قانونناممندرج در اين آيين
 كتبي است كه ابتدا به شخص حقوقي متقاضي براي تاسيس يموافقت :هيموافقت اول

 ششم احراز شرايط مندرج در فصل يبرا، نامههاي موضوع اين آييناندازي فعاليتو راه
  .شودصالح صادر مي ينامه از طرف مرجع ذاين آيين
براي اشخاص ، مجوزي است كه پس از طي مراحل برابر مقررات :نه صالحيتپروا

  .گرددحقيقي و حقوقي داراي صالحيت توسط مركز صادر مي
ک از موارد يت در هر يصالح ياست که شخص دارا يتينوع فعال :يتخصص نهيزم

  .باشديمجاز به ارائه خدمات در آن م، نامهنيين آيا ٢مندرج در ماده 
 يبرا يو تيصالح كه است يمنيو خدمات ا يمشاور حفاظت فن :ينمسئول ف

مرجع  ياز سو مرتبط ينه تخصصيک زمينامه در حداقل نيين آيمشمول ا خدماتارائه 
ت يصالح يدارا ياشخاص حقوق يداراي صالحيت مجاز شناخته شده و امور تخصص

 .رديگيانجام م يو توسط
  تيو ابطال پروانه صالحق يتعل، ديتمد، مقررات صدورـ فصل دوم 

 يقيق پروانه صالحيت براي اشخاص حقيابطال و تعل، ديتمد، مرجع صدور ـ١ماده
  .باشدمركز مي، نامهموضوع اين آيين يمتقاض يا حقوقي

هاي تخصصي زير براي اشخاص حقيقي و حقوقي پروانه صالحيت در زمينه ـ٢ماده
  :شودواجد شرايط صادر مي

  ).ييايميو ش يکيزيف(ط کار يآور محانيعوامل زو کنترل  يبررس ـ الف
  .بخار و ظروف تحت فشار هايايمني ديگ ـ ب
  .ايمني برق ـ پ
  .ايمني معدن ـ ت
  .يصنعت يو آسانسورها يبرق يهاپله، ليجرثق، باالبر يايمن ـ ث
  .كار هاي ايمني در محيطها و راه حلارائه سيستم ـ ج
  .يويه صنعتته يابيارز مشاوره و، يبررس ـ چ
  .قيء حراطفا هاي اعالم وسيستم يابيارز مشاوره و، يبررسـ  ح
  .ايمني ساختمان ـ خ
  .نامه مربوطهنييکارگران و کارآموزان به استناد آ، انيکار به کارفرما يمنيا آموزش ـد

گذاري نسبت با موافقت شوراي سياست، نامهنيياز و مطابق آيحسب ن ـ تبصره
  .گردديجديد اقدام م يي تخصصهاايجاد زمينه به

 براي انجام مشاوره حفاظت فني و خدمات ايمني حقوقياشخاص حقيقي يا  ـ٣ماده
پروانه مزبور . نامه بايد نسبت به اخذ پروانه صالحيت از مركز اقدام نمايندمشمول اين آيين

  .گردد مي ک سال صادريمدت  يدر دوره اول برا

ارائه ، ه نظر كميته ارزيابي و نظارت بر عملكردپروانه صالحيت با توجه ب ـ٤ماده
 يهاي بازآموزي اعالم شده از سوي مركز براو شركت در دورهتكليفي منظم گزارشات 

  .شوديد ميسه ساله تمد يهادوره
 مركز مكلف است در صورت درخواست شخص داراي صالحيت و دارا بودن ـ١تبصره
به تمديد پروانه اقدام نمايد و در صورت  حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت، شرايط الزم

مراتب را به صورت كتبي با ذكر داليل به متقاضي ، تقاضا توسط مركز يا وجود نواقص رد
  .دياعالم نما

اعتبار پروانه خود  يماه قبل از انقضا ٢ت مکلفند يصالح ياشخاص دارا ـ٢تبصره
د پروانه يا تجديد يتمد ياواست مکتوب همراه با مستندات الزم برـنسبت به ارائه درخ

  .نديمرکز اقدام نما به
د در يدارنده پروانه با، تيدر صورت مفقود يا مخدوش شدن پروانه صالح ـ ٥هماد

يا جايگزين  يصدور پروانه المثن. دياسرع وقت نسبت به اعالم موضوع به مرکز اقدام نما
  .بالمانع است مربوطه يهانهيوي و اخذ هز يتوسط مرکز با ارائه درخواست كتب

 صدور المثني و گذراندن، تمديد، ديتجد، صدور، آزمون، نامثبت يهاهزينه ـ ٦ماده
ب هيأت وزيران يو تصو يکار و رفاه اجتماع، به پيشنهاد وزارت تعاون يي آموزشهادوره

 .شودين مييتع
  التيارکان و تشک ـ فصل سوم

 ص ويته تشخيکم«، »يگذاراستيس يشورا«: الت شامليارکان و تشک ـ٧ماده 
  .باشديم» ته  انضباطييکم«و » ته ارزيابي و نظارت بر عملکرديکم«، »تيصالح تأييد

ريزي و نظارت عاليه برنامه، گذاريگذاري با اهداف سياستشوراي سياست ـ ٨ماده
  :شودنامه با اعضاي زير تشكيل ميبر اجراي اين آيين

 .شورامعاون روابط كار به عنوان رئيس  ـ الف
 .رئيس مركز به عنوان دبير شورا ـ ب
 .مدير كل بازرسي كار ـ پ
 يعال ير شورايدب يكي از اساتيد دانشگاه عضو شوراي عالي حفاظت فني با نظر ـ ت

 .يحفاظت فن
  ).قانون کار ١٣١ت موضوع ماده يبا رعا(نون عالي كارفرمايان سراسر كشور رئيس كا ـ ث
  ).قانون کار ١٣٦ماده  تيبارعا( نده کارگرانينما ـ ج
  .يمنياخدمات  و يمشاوران حفاظت فن يرئيس تشکل قانون ـ چ

از مشاوران  يکي، »چ«موضوع بند  يدر صورت عدم وجود تشكل قانون ـ١تبصره
  .گردديشورا به عنوان نماينده انتخاب م سيرئ ديبه پيشنهاد دبير و تائ طيواجد شرا

ر و يا با درخواست هر يك از اعضاء پس جلسات شورا حداقل سالي يك با ـ٢تبصره
يابد و مصوبات آن با اكثريت آرا نفر رسميت مي ٥رئيس شورا و با حضور حداقل  تأييداز 

  .الزم االجرا است
سال  ٣مدت  يبرا يکار و رفاه اجتماع، ر تعاونياحکام اعضاء توسط وز ـ٣تبصره 

  .گردديصادر م
هدف بررسي و احراز شرايط عمومي و  صالحيت با تأييد كميته تشخيص و ـ٩ماده

  :شوداختصاصي متقاضيان با اعضاي زير تشكيل مي
  ).به عنوان رئيس كميته( يقاتيو نظارت بر واحدهاي تحق يزيرس گروه برنامهيرئـ  الف
  .مركز يقاتيتحق يو نظارت بر واحدها يزيركارشناس گروه برنامه ـ ب
 .كار مركزحفاظت  كارشناس ـ پ
  .نده از اداره كل بازرسي كارير نمادو نف ـ ت
  .قانون کار ١٣١ت موضوع ماده يان سراسر کشور با رعايکارفرما ينده کانون عالينما ـ ث
  .قانون کار ١٣٦ماده  تيرعا کارگران با ندهينما ـ ج

كميته ارزيابي و نظارت بر عملكرد با هدف نظارت بر حسن ارائه خدمات  ـ١٠ماده
  :شودنه صالحيت با اعضاي زير تشكيل ميتوسط اشخاص داراي پروا

  ).به عنوان رئيس كميته( يقاتيو نظارت بر واحدهاي تحق يزيرس گروه برنامهيرئـ  الف
 .كارشناس حفاظت كار مركز ـ ب
  .كارشناس آموزش مركز ـ پ
  .كار يسبازرنده از اداره کل يدو نفر نماـ  ت
 ١٣١ت موضوع ماده يبا رعاان سراسر کشور يکارفرما ينده کانون عالينما ـ ث

  .کار قانون
  .قانون کار ١٣٦ماده  تيرعا کارگران با ندهينما ـ ج

پروانه  با هدف رسيدگي به شكايات و تخلفات اشخاص داراي يته انضباطيکم ـ١١ماده
  :شودصالحيت با اعضاي زير تشكيل مي

  ).به عنوان رئيس كميته(رئيس مرکز ـ  الف
  ).ييعاون اجراحاً ميترج(معاون مركز  ـ ب
 .معاون اداره كل بازرسي کار ـ پ
  .نده مرکز حراست وزارت متبوعينما ـ ت
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  .مركز يقاتيتحق يو نظارت بر واحدها يزيررئيس گروه برنامه ـ ث
 ١٣١ت موضوع ماده يان سراسر کشور با رعايکارفرما ينده کانون عالينما ـ ج

  .قانون کار
  .قانون کار ١٣٦ماده  تيرعا کارگران با ندهينما ـ چ

بدون حق ( يمنياخدمات  و يمشاوران حفاظت فن ينده تشکل قانونينما ـتبصره 
  .ديتواند در جلسه شرکت نمايم) يرأ

هاي سه گانه موضوع نمايندگان كانون عالي كارفرمايان و كارگران در كميته ـ١٢ماده
  .مرتبط باشند هاي فني و مهندسيبايد حداقل داراي مدرك كارشناسي در رشته ٧ماده 

 يس شوراينامه توسط رئنيين آيگانه موضوع اسه يهاتهيکم ياحکام اعضا ـ١٣ماده
 .گردديصادر م يگذاراستيس

  تيدارندگان پروانه صالحتخلفات به شكايات و  يدگيرس ـ فصل چهارم
و  اعتبار فاقد، تعليق يدر موارد زير پروانه صالحيت حسب نظر كميته انضباط ـ١٤ماده

 :دابطال خواهد شيا 
 .تفوت دارنده پروانه صالحي ـ الف
 محكوميت قطعي دارنده پروانه صالحيت به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت ـ ب

 .ينقضاي مدت محروميت ازحقوق اجتماعحقوق اجتماعي باشد تا ا از
صدور گواهينامه يا ، ها و تذکرات قانوني مراجع ذيصالحت ابالغيهيعدم رعاـ  پ

 هاي مصوب شوراي عالي حفاظتو دستورالعملها  نامهآيين، مقررات، رش بر خالف قوانينگزا
 .هاي مركزفني و همچنين دستورالعمل

  .يان شرايط الزم درخصوص اشخاص حقوقا فقديانحالل  ـ ت
  .ارائه خدمات با پروانه صالحيت فاقد اعتبارـ  ث
گذاري پس از دريافت سياست شوراي تأييد هاي مصوب موردعدم رعايت تعرفهـ  ج

  .نوبت اخطار كتبي ٢
  .واگذاري پروانه صالحيت به غير ـ چ
  .عدم ارائه گزارش مستمر پس از تذکرات مرکز ـ ح
  .خارج از صالحيت يدر امور هر گونه سوء استفاده از پروانه و ارائه مشاوره ـ خ

عهده  بر، نامهآيينگر تخلف از اين ير موارد و مصاديق دياخذ تصميم در سا ـتبصره 
  .باشدمي يكميته انضباط
ته يحسب مورد با نظر کم نامهعدم رعايت هر يك از مقررات اين آيين ـ١٥ماده

 آن ابطالو تعليق مجوز صالحيت ، ردرج در پروندة مشاو، موجب تذكر كتبي يانضباط
ر مقررات از قضايي باشد مراتب براب چنانچه هر يك از موارد مذكور واجد جنبهو  گرددمي
 ييم مراجع صالحه قضايچنانچه تصم. خواهد شد يريگيپ ييق مراجع صالحه قضايطر
  .باشديت مجدد مشاور بالمانع ميبر برائت باشد فعال يمبن

افت يک ماه پس از دريته انضباطي مكلف است حداكثر ظرف مدت يکم ـ١٦ماده
  .ديبه آن اقدام نما يدگيات نسبت به رسيشکا

  يقيت اشخاص حقيپروانه صالح يو تخصص يقررات عمومم ـ فصل پنجم
  :ر باشديز يشرايط عموم يت بايد دارايپروانه صالح يقيحق يمتقاض ـ١٧ماده
  .تابعيت جمهوري اسالمي ايران ـ الف
اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون  ـ ب

 .ايران ياسالم ياساسي جمهور
  .يمت جسماني منطبق با زمينه کارداشتن سال ـ پ
  .آقايان يدارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم برا ـ ت
  .يه گواهيبا ارا ينداشتن سوء سابقه و پيشينه کيفرـ  ث
 موسسات و، نهادها، هاسازمان، هادر دستگاه يمانييا پ يعدم اشتغال رسمـ  ج
  .هاي دولتي برابرمقرراتشركت

 يد گواهيبا يت پزشکيسال و باالتر و دارندگان معاف ٦٥ان با سن يمتقاض ـ تبصره
  .نديت از پزشک معتمد مرکز اخذ نماينه فعاليرا متناسب با زم يسالمت پزشک
نه يزممتناسب با از تجهيزات و محل کار  بايد تيصالح ياشخاص دارا ـ١٨ماده

  .ت برخوردار باشنديفعال
ار داشتن تجهيزات مناسب با نوع خدمات ارائه خدمات منوط به در اختي ـ١تبصره

  .باشدمي
  .نام ارائه نمايندمتقاضيان بايد نشاني و تلفن محل فعاليت خود را زمان ثبت ـ٢تبصره
دارنده  يا حقوقي يقيحقپروانه صالحيت با اشخاص  يهاي قانونمسئوليت ـ١٩ماده 

  .باشدقابل انتقال به غير نمي هپروانن يو ا است آن
س مرکز و يرئ ين پس از احراز صالحيت با امضااروانة صالحيت مشاورپ ـ٢٠ماده

د اعتبار آن منوط به ثبت در يد و تجدين تمديگردد؛ همچنيم صادرمعاون روابط کار 
  .باشديسامانه و درج مهر مرکز م

، تعهدآور يهاهيتأييد ها وگزارش، هال نامهيذ يقيمجاز اشخاص حق يامضا ـ٢١ماده
نه يت و زميشماره پروانه صالح، خواهد بود که در آن نام کامل مشاور يهمراه با مهر

  .به طور مجزا درج شده باشد يو يتخصص
شنهاد يبا پ يو حقوق يقيزان تعرفه خدمات مشاوران اشخاص حقيم ـ٢٢ماده
گردد ين ميو ابالغ آن توسط مرکز مع يگذاراستيس يشورا تأييد ،مربوطه يتشکل قانون

  .باشنديت تعرفه مصوب ميملزم به رعا تيصالح يداراه اشخاص يو کل
  :ر را دارا باشديز يت بايد شرايط اختصاصيافت پروانه صالحيدر يمتقاض ـ٢٣ماده
ت يصالح تأييد ص ويته تشخيکم تأييد به تحصيلي مرتبط دارا بودن مدرك ـ الف

و  يگروه فن مرتبط هاييكي از رشتهدر  يارشد و دکتر يکارشناس، كارشناسيدر مقاطع 
  .حفاظت و بهداشت کار، ايبهداشت حرفه، علوم پايه، يمهندس

كارشناسي ارشد ، سالچهار  كارشناسي مدارك براي مرتبطداشتن سابقه كار  ـ ب
 .دو سال است دكتري دارندگان مدرک يبراسال و  سه

سال  ٥مشروط به داشتن حداقل ، مرتبط يکاردان يليان با مدارک تحصيمتقاض ـ پ
 ص ويته تشخيکم تأييد و بهداشت کار و مشروط به يمنيا ينهيد در زميبقه کار مفسا

  .باشنديت ميفعال ينهيک زميتنها مجاز به شرکت در آزمون ، تيصالح تأييد
  .گرددهاي مربوطه كه از طرف مركز برگزار ميقبولي در آزمون ـ ت
قات و يتحق يهاو گروهستاد  مركز تحقيقاتمرتبط بازرسان كار و كارشناسان  ـ ث

و بازخريد  مستعفي، بازنشسته(غيرشاغل  و بهداشت کار کشور يمات حفاظت فنيتعل
بدون در نظر گرفتن رشتة تحصيلي به شرط دارا بودن  )اجتماعيرفاه كار و ، تعاونوزارت 
ي تخصصي و همچنين افراد شاغل توانند در سه زمينهيمرتبط م كار سابقه سال ٨حداقل 
و بعد از طي  يمنينه آموزش ايچهار ساله فقط در زم با حداقل سابقه کار مرتبط مذکور

  .نديت اخذ نمايپروانه صالح، يورودشركت در آزمون  بدون، دوره آموزشي فنون تدريس 
ها و موسسات آموزش س دانشگاهيالتدرن حقياعضاي هيأت علمي و مدرس ـ ج

از شرکت در آزمون آموزش  نامهنيين آيا ٢كشور مرتبط با موضوع ماده  يعالي و پژوهش
  .باشنديمعاف م) صالحيت تأييد با نظر كميته تشخيص و( مرتبط يايمني و رشته تخصص

هاي تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار با ن مرکز و گروهيمدرس ـ چ
 ص وكميته تشخي تأييد ل ويژه ذيط وين شرايو همچن يتخصص، يط عموميدارا بودن شرا

  :باشنديمرتبط و رشته آموزش معاف م يدر آزمون زمينه تخصص از شرکت صالحيت تأييد
مرکز با  تأييد به ينه درخواستيس مرتبط با زميتدر ينهيساعت زم ٢٠٠حداقل ـ 

 .ارشد يحداقل مدرک کارشناس
مرکز با  تأييد به ينه درخواستيس مرتبط با زميتدر ينهيزم ساعت ٤٠٠حداقل ـ 

 .يارشناسمدرک ک
 .يت درخواستيفعال نهيمرتبط با زم يليرشته تحص ـ 

 توانند در سه زمينه تخصصيمتقاضيان حقيقي در مرحله بدوي حداكثر مي ـ١تبصره
 شوند و چنانچه عملكرد دارنده پروانه در زمان تمديد آن به تشخيص كميتهمتقاضي 

براي اخذ دو زمينه تخصصي  توانند تقاضاي آزمونمي، صالحيت مثبت ارزيابي شود تأييد
  .جديد را نمايند
نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني كه تا قبل از تصويب اين آيين ـ٢تبصره

 .باشندمعاف مي ١تبصره اند از شمولاقدام نمودهتخصصي  هاياخذ صالحيت در زمينه نسبت به
كتبي صورت ه ب هات در هر يک از زمينهيپروانه صالح يتخصصهاي آزمون ـ٢٤ماده

 ٦٠د حداقل يبا يگردد و متقاضييا مصاحبه فني برگزار م يدر صورت لزوم آزمون عمل و
 ٥٠آزمون توأم کسب حداقل  يدر صورت برگزار. درصد نمره آزمون كتبي را کسب کند

  .است يدرصد نمره آزمون عملي يا مصاحبه الزام
   يان حقوقيط و ضوابط متقاضيشرا ـ فصل ششم

ر يبه شرح ز يت حقوقيت شخصياحراز صالح يط و مدارک الزم برايشرا ـ٢٥ماده
  :باشديم

  .ثبت گردد يرتجاريو موسسات غها  د در اداره کل ثبت شرکتيشرکت با ـ الف
  .رات آنيين تغيکشور و آخر يثبتي در روزنامه رسم يآگه ـ ب
  .يو تلفن ثابت شرکت ثبت ينشان، نام ـ ت
  هيموافقت اول ـ ث
  .كار يمنيو ا يت در امور حفاظت فنيه اساسنامه شرکت مرتبط با فعالارائ ـ ج
 يهانهيت در زميپروانه صالح يدارا يک نفر مسئول فنيو به كارگيري  يمعرف ـ چ
  .نامهنيين آيمندرج در ا يتخصص

 .فراهم نمودن فضا و امكانات مورد نياز متناسب با زمينه فعاليت ـ ح
  .مقررات برابر يارائه کد اقتصاد ـ خ

، ط الزميتوانند پس از احراز شرايت ميپروانه صالح يدارا يقياشخاص حق ـ١تبصره
  .ندينما يت حقوقيت به شخصيل وضعياقدام به تبد
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تواند در صورت درخواست و احراز شرايط به عنوان مسئول مديرعامل مي ـ٢تبصره
  .فني فعاليت كند

مكلفند ، زمينه آموزش ايمني اشخاص حقوقي داراي پروانه صالحيت در ـ٣تبصره
هاي استاندارد مركز را بكار گيرند و بر اساس سرفصل تأييد مدرسان واجد شرايط و مورد

  .آموزشي مصوب مركز اقدام نمايند
در  يت ويک شرکت را ندارد و فعاليش از يت در بيحق فعال يمسئول فن ـ٢٦ماده

  .ممنوع است يقيقالب شخص حق
، ر در اساسنامهييت مکلف است هر گونه تغيصالح يدارا يشخص حقوق ـ٢٧ماده

  . ديک ماه کتباً به مرکز اعالم نمايرا حداکثر ظرف مدت  ير عامل و مسئول فنيمد
د عالوه يبا ياشخاص حقوق يو تخصص يفن يهاها و گزارشنامهيه گواهيکل ـ٢٨ماده
  .ز برسديد نظر نمور يتخصص نهيزم يبه امضاء مسئول فن، ر عامليمد تأييد بر امضاء و

  يو حقوق يقيف محوله اشخاص حقيوظاـ  فصل هفتم
د با يبا متقاضيان بات يصالح ين اشخاص دارايب ما يف يه قراردادهايکل ـ٢٩ماده

 .کشور تنظيم شوند جارين و مقررات ينقوات يرعا
 يحفاظت فن يهانامهنييت آيت ملزم به رعايه دارندگان پروانه صالحيکلـ ٣٠ماده

ارائه منظم گزارشات ، تيد به موقع پروانه صالحيتمد، مربوطه يهاو دستورالعمل يمنيو ا
  .باشنديمرکز م يبازآموز يهاماهانه و شرکت در دوره

حق واگذاري پروانه به غير را ، يقيدارندگان پروانه صالحيت اشخاص حقـ ٣١ماده
  .ندارند و شخصاً ملزم به انجام خدمات و مشاوره مربوطه هستند

ط يتحت هر شرا يمسئول فن يدر صورت قطع همکار يدارنده پروانه حقوق ـ٣٢ادهم
طرف  از ياه خدمات مشاورهيد و ارايموظف است بالفاصله موضوع را به مرکز اعالم نما

نصورت يا ريدر غ. ط خواهد بوديواجد شرا يمسئول فن ينيگزيو جا يمنوط به معرف، شرکت
  .عمل خواهد آمد به يريت شرکت جلوگياز ادامه فعال
مراتب را  يدارنده پروانه صالحيت مکلف است در صورت تغيير نشان ـ٣٣ماده

  .ديروز با اعالم نشاني جديد به مركز گزارش نما ١٥حداكثر ظرف مدت 
و خدمات  يحفاظت فنمشاوران  يتخصص يهانهيک از زميف هر يوظا ـ٣٤ماده

  :باشديبه شرح زير م محيط كار يمنيا
  

  يف کلوظاي  رشته
گيري بررسي و اندازه

آور عوامل زيان
  يفيزيک

، گرما، فشار، نور، صدا، ارتعاش: لياز قب يعوامل زيان آور فيزيک يو ارزياب يبررسـ 
سازي  کنترل و بهينه يزان و ارايه طريق برايونيريغ يهاو اشعه، سرما و رطوبت

  .محيط کار در برابر عوامل مربوطه
گيري بررسي واندازه

آور مل زيانعوا
  شيميايي

، هاوميف، يگازها و بخارات سم: لياز قب يشيمياي آور عوامل زيان يابيارزو  يبررسـ 
در برابر  کار محيطسازي  و بهينه کنترل يارايه طريق براگرد و غبار و ، هاستيم

  .مربوطهعوامل 

هاي بخار ايمني ديگ
  ظروف تحت فشار و

 يک برايتست اولتراسون: لير مخرب از قبيغ يهاتست يبررسي ايمني و اجراـ 
ر ين سايبخار و همچن يهاگيانواع د يک برايدوراستاتيو تست ه يسنج ضخامت

آبگرم و  يهاگياتوکالوها و د، تحت فشار يمخازن هوا: ليظروف تحت فشار از قب
 .نانير اطميش: ليآنها از قب يمتعلقات حفاظت

  .ن ظروفيا يبرا يبردارايمني ادامه بهره يصدور گواهـ 

  ايمني برق

ها و ها و ارايه طرحکارگاه) ارت(از سيستم اتصال به زمين  يشات ادواريآزماـ 
ايمني صحت و ادامه  يآن و صدور گواه ياصالح و ارتقا يپيشنهادات برا

 .ستمياز س يبردار بهره
الح و اص يها و پيشنهادات براها و ارايه طرحر کارگاهيبرقگ يشات ادواريآزماـ 

 .آن يارتقا
ها و ارايه طريق در زمينه شبکه يحفاظت يهاسيستم يابيمشاوره و ارز، يبررسـ 

  ).ضعيف و فشار يفشار قو(برق  يايمن

، خطر يياز طريق شناسا يات معدنيدرعمل يمنين ايمشاوره به منظور تامـ   ايمني معدن
  .يمعدن يهادر کارگاه يکنترل خطرات شغل يشنهاد برايسک و پير يابيارز

لها يجرثق، باالبرها يايمن
و  يبرق يهاپلهـ 

  يصنعت يآسانسورها

 يهاپله، و متحرک يبرج، يادروازه، يسقف يهالياع جرثقانو يبررسي ايمنـ 
آنها در  يفتراک و متعلقات حفاظتيل يهانيباالبرها و ماش، آسانسورها، يبرق

  .از آنها ياربرد بهره ايمني ادامه يها و صدور گواهکارگاه

 ها و راهارائه سيستم
هاي ايمني در حل
  ط كارمحي

 .هااز کار در کارگاه يازحوادث ناش يريش گيپ يبرا يفن يهاارايه راه حلـ 
 .آالت حفاظ ماشينـ 
 يشنهاد برايتجهيزات و ابزارهاي صنعتي و ارائه پ، ماشين آالت يمنيا يبررسـ 

 .کار با آنها يمنيا يارتقا
  .هادر کارگاه يکنترل خطرات شغل يشنهاد برايسک و پير يابيارز، خطر يشناسائـ 

مشاوره ، يبررس
تهويه  يابيوارز

  يصنعت

 .معادن يها به استثنادر کارگاه) ها و محاسباتنقشه(ه يستم تهويس يبررسـ 
 .هاشده در كارگاه يه طراحيستم تهوينصب س ينظارت بر اجراـ 
  .هاه صنعتي در كارگاهمشاوره در خصوص امور تهويـ 

، خطر ياز طريق شناسائ يات ساختمانيدر عمل يمنين ايمشاوره به منظور تامـ   ايمني ساختمان
  .يساختمان يهادر کارگاه يکنترل خطرات شغل يشنهاد برايسک و پير يابيارز

  يف کلوظاي  رشته

مشاوره و ، يبررس
و تست  يابيارز

 هاي اعالم وسيستم
 ق يء حراطفا

 .هااعالم حريق در کارگاه يهامن سيستمينظارت بر عملکرد اـ 
 .هااطفاء حريق در کارگاه يهامن سيستمينظارت بر عملکرد اـ 
 در خصوص يکنترل خطرات شغل يشنهاد برايسک و پير يابيارز، خطر يشناسائـ 

 .يسوزآتش
  آتش نشانيهاي  تست و شارژ انواع كپسولـ 

 كار يآموزش ايمن
و بهداشت کار  يمنيدر خصوص ا يو تخصص يمومع يآموزش يهاتدريس دورهـ 

 .كارگران و كارآموزان، به كارفرمايان
  .يدوره آموزش ينامه طيصدور گواهـ 

  
ف توسط اشخاص يارائه خدمات در موارد غير مندرج در جدول شرح وظا ـ تبصره

  .داراي صالحيت ممنوع است
 نامهز تصويب اين آيينكليه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني كه قبل ا ـ٣٥ماده

وضعيت ، ان اعتبار پروانه و يا تمديد بعدييموظفند تا پا، اندپروانه صالحيت اخذ نموده
  .نامه تطبيق دهندخود را با مفاد اين آيين

 هايي كه شاغلتوانند در كارگاهمشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني نمي ـ٣٦ماده
تا طبقه سوم و يا يكي از اقرباي سببي درجه اول  بوده و خود يا يكي از بستگان نسبي آنها

  .ايشان به طور مستقيم در آن ذينفع باشند ارائه خدمات نمايند
  ر مقرراتيسا ـصل هشتم ف

 ،الزم يهاگذاري و اعالم شاخصنظر شوراي سياست موظف است بامركز  ـ٣٧ماده
  .دينمامياقدام  تيدارندگان صالح يبند نسبت به رتبه
و نظارت بر مشاوران حفاظت  رساني اطالع سامانه جاديرکز نسبت به ام ـ٣٨ماده

 ينظارت بر عملكرد و سامانده، رساني اطالع ،نام منظور ثبتبه  يمنيخدمات ا و يفن
  .دياقدام نما تيصالح ياشخاص دارا
 مکان نظارتاها استان يتمام گردد که در يطراح يطور ديسامانه مذکور با ـ١تبصره
  .گردد سرين کار متوسط بازرسا
جاد سامانه مذکور مکلف به ارسال يت تا زمان ايدارندگان پروانه صالح ـ٢تبصره

  .باشنديبه مرکز م يق مقتضيو به طر يگزارشات به صورت کتب
هاي دستورالعملمرکز موظف است نسبت به تدوين و به روزرساني  ـ٣٩هماد

 رساني اطالع ،مه اقدام و از طريق سامانهناآيين دو هاي موضوع مادهاجرايي هر يك از زمينه
  .باشندمكلف به رعايت اين ضوابط مي تيصالح يو كليه اشخاص دارا دينما

پروانه  يدارا يحقوق اي و يقيکارفرما مکلف است ازخدمات اشخاص حق ـ٤٠ماده
  .نـامه استفاده نمايدايـن آيين دوموارد موضوع ماده  در تيصالح

نامه موفق به اخذ نييآ نيکه به استناد ا يحقوق اي يقياشخاص حق ـ٤١ماده
مجاز به ارائه خدمات حفاظت ، در زمينه مرتبط با صالحيت وندش مي تيپروانه صالح

 يعال يمصوب شورا يهانامهنيمطابق با آئقانون کار  ٨٩موضوع ماده  يمنيو ا يفن
  .باشند مي يحفاظت فن
ماه پس از زمان صدور در مركز  پروانه صالحيت صادره حداكثر تا شش ـ٤٢ماده

شود و درصورت عدم مراجعه شخص داراي صالحيت و يا نماينده وي براي نگهداري مي
  .گرددمدرك مذكور ابطال مي، دريافت پروانه
 برعهده شوراي نامه آيينن يمفاد ا يت نظارت برحسن اجرايمسئول ـ٤٣ماده

  .باشديگذاري مسياست
 ١٦/٦/١٣٩٤رخ ه مودر جلس تبصره تدوين و ١٨ ماده و ٤٣فصل و  ٨در  نامهين آيينا

كار و ، تعاونبه تصويب وزير  ٦/١١/١٣٩٤ و در مورخ تدوين حفاظت فني يعال يشورا
  .اجتماعي رسيد رفاه

و  يمشاورين حفاظت فن يينامه و دستورالعمل اجرانيين آيگزيجا نامه آيينن يا٭ 
  .ديگرد يور اجتماعر کار و اميوز ١٢/٦/١٣٨٦مصوب  يمنيخدمات ا

 علي ربيعيـ  كار و رفاه اجتماعي، وزير تعاون 
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