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

 

 

 

 

 

حداقل میزان  رشته تحصیلی تعداد کارگران
 توضیحات حضور در ماه

 نفر 25کمتر از 

مرتبط با فعالیت  فنی و مهندسی و علوم پایه
 کارگاه  مرتبط با فعالیتسال سابقه کاري  یکداشتن  روز 8 کارگاه

  روز 6 کاردان ایمنی

  روز 4 مرتبط با ایمنی ایمنی و رشته هاي یکارشناس

 نفر 49تا  25بین 

مرتبط با فعالیت  فنی و مهندسی و علوم پایه
 کارگاه  داشتن یک سال سابقه کاري مرتبط با فعالیت تمام وقت کارگاه

  روز8 کاردان ایمنی

  روز 6 کارشناس ایمنی و رشته هاي مرتبط با آن

 نفر 99تا 50بین 
  تمام وقت کاردان ایمنی

  روز 12 کارشناس ایمنی و رشته هاي مرتبط با آن

  تمام وقت کارشناس ایمنی و رشته هاي مرتبط با آن نفر به باال 100
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 )بگروه (متوسط حضور مسوول ایمنی در کارگاه هاي خطر شرایط

 

حداقل میزان  رشته تحصیلی تعداد کارگران
 توضیحات حضور در ماه

 نفر 25کمتر از 

 کارگاهداشتن دو سال سابقه کاري مرتبط با فعالیت  تمام وقت دیپلم ترجیحا فنی

 کارگاهداشتن یک سال سابقه کاري مرتبط با فعالیت  تمام وقت کاردان فنی

مرتبط با فعالیت  فنی و مهندسی و علوم پایه
 کارگاه داشتن یک سال سابقه کاري مرتبط با فعالیت  روز 6 کارگاه

  روز 4 کاردان ایمنی

  روز 2 کارشناس ایمنی و رشته هاي مرتبط با آن

 نفر 49تا  25بین 

مرتبط با فعالیت  فنی و مهندسی و علوم پایه
 داشتن یک سال سابقه کاري مرتبط با فعالیت روز 12 کارگاه

  روز6 کاردان ایمنی

  روز 4 کارشناس ایمنی و رشته هاي مرتبط با آن

 نفر 99تا 50بین 

مرتبط با فعالیت  فنی و مهندسی و علوم پایه
 داشتن یک سال سابقه کاري مرتبط با فعالیت تمام وقت کارگاه

  روز 12 کاردان ایمنی

  روز 8 کارشناس ایمنی و رشته هاي مرتبط با آن

  تمام وقت کارشناس ایمنی و رشته هاي مرتبط با آن نفر به باال 100
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 )جگروه (خطرکم حضور مسوول ایمنی در کارگاه هاي شرایط 

 

 

 

 رشته تحصیلی تعداد کارگران
حداقل 

میزان حضور 
 در ماه

 توضیحات

 نفر 25کمتر از 

 کارگاه داشتن دو سال سابقه کاري مرتبط با فعالیت تمام وقت ترجیحا فنی دیپلم

 کارگاهداشتن یک سال سابقه کاري مرتبط با فعالیت  تمام وقت کاردان فنی

 کارگاهسال سابقه کاري مرتبط با فعالیت  یکداشتن  روز 4 مرتبط با فعالیت کارگاه فنی و مهندسی و علوم پایه

  روز 4 کاردان ایمنی

  روز 2 ایمنی و رشته هاي مرتبط با آن کارشناس 

 نفر 49تا  25بین 
 سال سابقه کاري مرتبط با فعالیت  یکداشتن  تمام وقت مرتبط با فعالیت کارگاه فنی و مهندسی و علوم پایه

  روز4 کاردان ایمنی

  روز 2 کارشناس ایمنی و رشته هاي مرتبط با آن

 نفر 99تا 50بین 
 سال سابقه کاري مرتبط با فعالیت یکداشتن  تمام وقت مرتبط با فعالیت کارگاه فنی و مهندسی و علوم پایه

  روز 8 کاردان ایمنی

  روز 6 ایمنی و رشته هاي مرتبط با آنکارشناس 

 نفر 249تا 100بین 

 سال سابقه کاري مرتبط با فعالیت  یکداشتن  تمام وقت مرتبط با فعالیت کارگاه فنی و مهندسی و علوم پایه

  تمام وقت کاردان ایمنی

  روز 12 کارشناس ایمنی و رشته هاي مرتبط با آن

  تمام وقت و رشته هاي مرتبط با آنکارشناس ایمنی  نفر به باال 250
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 : تکمیلی وضیحاتت
 لزاماتحداقل ا عنوانکارگاه ها، ب مسوول ایمنی مورد نیازاین دستورالعمل در خصوص شرایط حضور و تعداد  .1

تواند جایگزین شرایط بهتري شود که قبل از اجراي این  تعریف شده و نمیالزم الرعایه براي کارگاه ها 
 .اجرایی شده است ،ها در کارگاه دستورالعمل

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

 .،مهندسی شیمی براي واحدهاي شیمیاییمعادن

بازرسی کار استان می تواند بنابر  ،که مسوول ایمنی بصورت پاره وقت فعالیت می نمایدکارگاه هایی در .3
کارگاه حضور مسوول ایمنی در را براي يساعت کار بیشتر ،در کارگاه ریسک موجود ایمنی و سطوحشرایط 

 .نمایدالزام 

یک  ،یمنیا مسوول بر عالوهالزم است  ،که مسوول ایمنی بصورت پاره وقت فعالیت می نماید یگاه هایدرکار .4
افسرایمنی، ناظر : نیعناویکی از  با ی مربوطهآموزشدوره هاي  ازگذراندن پس درکارگاه، شاغالن از نفر

 .داشته باشد مستمر در کارگاه حضور نشینجابعنوان بعنوان  ایمنی، رابط ایمنی، همیار ایمنی

مازاد در  شاغلنفر  100به ازاي هر(عالوه بر مسوول ایمنی اصلی، ،کارگر نفر 100 از شیب يها کارگاه در .5
 با نفر کیحداقل  ،)نفر در کارگاه هاي کم خطر 200نفر در خطر متوسط و هر  150هر  -کارگاه هاي پرخطر

 و معرفی به بازرسی کار از پس ،کارگاه مرتبط با نوع فعالیتو علوم پایه  یمهندس و یفن کارشناسیمدرك 
افسرایمنی، ناظر ایمنی، رابط ایمنی، همیار : نیعناوبا یکی از ،مسوول ایمنی یآموزشدوره هاي  گذراندن

 .فعالیت نماید کارگاهبصورت تمام وقت در ایمنی 

رابط ایمنی،  افسرایمنی، ناظر ایمنی،: نیعناویکی از با که نفر 5 هر يازا به پنجموضوع بند  يدر کارگاه ها .6
 یمهندس و یفن ای یمنیا یکارشناسحداقل  مدرك با سرپرستنفر کنمایند، یهمیار ایمنی فعالیت می 

 .مرتبط با فعالیت توصیه شده که نامبردگان زیر نظر مسوول ایمنی فعالیت می نمایند

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

 در بیش از یک شیفت کاري فعالیت می نماید، الزم است ترتیبی اتخاذ گردد که دردر مواردي که کارگاه  .8
با حضور مستمر  ،پنجبا یکی از عناوین مورد اشاره در بند  آموزش دیده افرادفرد یا تمامی شیفت هاي کاري 

 .اعمال گرددنظارت هاي الزم  در کارگاه،
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ارایه گزارش د، نفعالیت می نمای )پنجبند (ن صدراالشاره با یکی از عناویکه بیش از یک نفر ی یدر کارگاه ها .9
در  بصورت پاره وقت ول ایمنیومس عنوان فعالیت متقاضیانسقف .خواهد بودمسوول ایمنی عملکرد بر عهده 

توسط وفق قانون کار خواهد بود که در ماه مقررساعت کاري سقف با مبنا قرار دادن  و کارگاه 7، کارگاه ها
 .قابل تعدیل خواهد بوداداره بازرسی کار 

فنی و کارشناسی مدرك در صورتیکه  ،HSEك کارشناسی ارشد به باال در رشته متقاضیان داراي مدر .10
 .با فعالیت کارگاه باشد، معادل کارشناس ایمنی در نظر گرفته می شوند مرتبط آنها مهندسی 

 .خواهد بودکارگاه  فعالیت  مرتبط با ،دستورالعمل منظور از سابقه کاري در جداول .11

 فعالیت زیر نظر کارفرماي اصلی چند منطقه یا استان درعملیاتی چندین کارگاه  که مواردي در .12
و بایستی از طریق همان منطقه یا  خواهد بوداگانه مشمول دستورالعمل هر کارگاه بصورت جد، می نمایند

 .نمایداستان اقدام 

تصمیم تعریف نشده باشد، )پرخطر، متوسط و کم خطر(در صورتیکه فعالیتی در گروه هاي سه گانه  .13
 .گیري در خصوص طبقه خطر با اداره کل بازرسی کار خواهد بود

 ول ، تصمیم گیريادر نحوه اجراي مفاد این جدو یا اختالف نظر  ابهامشبهه و هر گونه  در صورت بروز .14
 .بعهده اداره کل بازرسی کار خواهد بود نهایی


