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 لطفاً قبل از شروع ثبت نام و بارگذاری مدارک به موارد ذیل توجه فرمایید: محترم متقاضی

اطمینان حاصل نمایید که با توجه به اهمیت موضوع ، جهت جلوگیری از اتالف زمان و هزینه در ابتدا  -1

مسئول به عنوان در کارگاه مورد نظر مرتبط بوده و شما میتوانید مدرک تحصیلی شما با موضوع فعالیت کارگاه 

 ب ارسال نمایید.ابتدا بصورت مکتو ایمنی فعالیت نمایید. جهت این موضوع درخواست خود را

 تثنی میباشند(الن رشته های مرتبط از این بند مس*)فارغ التحصی

نام کاربری و گذرواژه خود را با شرایط ذیل ، ثبت نام در سامانه  قسمت در جهت ثبت نام در سامانه ، -2

 تعریف نمایید:

 اعداد( و بدون فاصله باشد.، که بصورت التین )یا ترکیبی از التین و   کاراکتر 6 حداقل :کاربری نام*

 ، که بصورت التین )یا ترکیبی از التین و اعداد( و بدون فاصله باشد.  کاراکتر 6 حداقل گذرواژه:*

 .قوانین سامانه را مطالعه نموده و تیک تایید را درج نمایید 

 .کد امنیتی را براساس شکل موجود در باکس کد امنیتی تایپ نموده و ثبت نام نمایید 

https://isaap.mcls.gov.ir/


 

 

را براساس فرم شماره  اطالعات کارفرما پس از وارد شدن به سامانه در سمت باالی صفحه ، سمت راست  - 3

 .نمایید کلیک تایید و ارسالدر انتها به روی گزینه یک آیین نامه تکمیل نموده و 

 * در تکمیل اطالعات این صفحه دقت نمایید ، این صفحه غیرقابل تغییر میباشد*

  پروژه ها( میباشند که در لیست  +در تکمیل فرم منظور از تعداد کارگران، کلیه پرسنلی )دفتر مرکزی

 ثبت شده اند.بیمه 

 .جمع تعداد کارگران مرد و زن میبایستی با جمع تعداد کارگران شیفت صبح ، عصر و شب یکسان باشد 

 

 

 



 

و  دوره های آموزشی،  کاری سوابق،  مشخصات فردبخش های  اطالعات پرونده:در قسمت  -4

 .تغییر یابند کاملبه حالت  ناتمامرا تکمیل نمایید تا از حالت  پیوست ها

کلیه اطالعات و مشخصات اولیه ، مشخصات تماس و مشخصات تحصیلی درج  :مشخصات فرددر قسمت  -5

 گردد.

  میباشد. تماس مشخصاتانتخاب شده در قسمت  محل اشتغالاستان بررسی پرونده متقاضی براساس 

 

به صورت دقیق ثبت سوابق شغلی  "اضافه کردن"با کلیک کردن روی گزینه  :سوابق کاریدر قسمت  -6

 نمایید.

 



 
 

اقدام به وارد نمودن دوره  "اضافه کردن"با کلیک کردن بر روی گزینه  : دوره های آموزشیدر قسمت  -7

 های آموزشی نمایید.

، جهت دریافت اسامی  تایید میباشند مورد ذی صالح جهت برگزاری دوره ها توجه داشته باشید فقط مراجع

 مراجع ذی صالح وارد لینک ذیل شوید: 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 

https://crtosh.mcls.gov.ir/fa/mojavez 

 

  فارغ التحصیل شده اند ، نیازی به  1392نی که بعد از سال با ایم رشته های مرتبط دانش آموختگان

 یابی ریسک ندارند.رزاشناسایی خطرات و  گذراندن دوره

 .دانش آموختگان رشته های مرتبط  با ایمنی نیاز به گذراندن دوره ایمنی عمومی ندارند 

 

 

 

https://crtosh.mcls.gov.ir/fa/mojavez


 

 

 مگابایت آپلود نمایید. 1حجم حداکثر  بااسکن کلیه مدارک را  : قسمت پیوست هادر -8

 نکات مهم در ارسال مدارک :

 (تمامی فایل ها با دستگاه اسکنر و بصورت رنگی اسکن شوند. ) عکس و اسکن با گوشی موبایل مورد تایید نمیباشد

 اصل مدارک اسکن شوند نه کپی مدارک

 مدارک مورد نیاز: 

 

  عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد. باشد.و بدون هیچگونه حاشیه  4*3اسکن تصویر متقاضی بصورت عکس 

  باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. متقاضیتصویر  

 نامه و ... ( قابل قبول نمیباشداز روی کارتهای شناسایی )کارت ملی، شناس تصویر متقاضی اسکن. 

  بیشتر از یک صفحه باشد ، میتوانید با کلیک کردن بر اگرتعداد صفحات قرارداد و یا صورتجلسه کمیته حفاظفت فنی

 روی گزینه افزودن تصاویر بیشتری آیلود نمایید.

 شناسنامهتصویر  تصویر کارت ملی 4*3ی لعکس پرسن

 تصویر کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تصویر گواهینامه دروه های آموزشی تصویر مدارک تحصیلی دانشگاهی

 اسکن سوابق بیمه ، برای رشته های غیرمرتبط با ایمنی ضروری میباشد تصویر قرداد مسئول ایمنی با شرکت



 

 

 بعد از تکمیل پیوست ها : -9

را انجام پرونده  گزینه تایید و ارسال  "وضعیت پرونده"بعد از تکمیل فایل های پیوست با مراجعه به قسمت 

 نمایید.

 

 

 بعد از ارسال پرونده: -10

 .هر سه روز یکبار پرونده خود را مشاهده نمایید 

 .نواقص اعالم شده را برطرف نموده و پرونده را مجدداً ارسال نمایید 

 

 

 

 

 



 

 

 در صورت رد صالحیت شما در اداره بازرسی کار*

 تواند می متقاضی ، نگردد واقع تایید مورد و مردود متقاضی پرونده دالیلی بنابه که صورتی در: اعتراض ثبت

 نماید. اعتراض ابالغ زمان از روز 15 مدت ظرف آمده پیش مورد به نسبت قسمت این در

 عبور رمز و کاربری کد کردن وارد با تنها و سامانه این طریق از پرونده کنترل روند و پیگیری ها کلیه: توجه

 .باشد می امکانپذیر متقاضیان کلیه برای

 .داشت نخواهد دسترسی پرونده به متقاضی فرد ، پرونده ارسال از پس

 متقاضی برعهده آن از ناشی عواقب اشتباه صورت در و نمایید توجه آنها صحت به اطالعات کردن وارد هنگام در

 .میباشد

 .میباشد متقاضی عهده به اطالعات کردن تایپ در اشتباه و امالیی های غلط کلیه

 ان کن وضعیت در پرونده است شده اعالم واقیت خالف اطالعات گردد مشخص نام ثبت از مرحله هر در که درصورتی

 .گرفت قرارخواهد قانونی پیگرد مورد باشد داشته را فریب هرگونه قصد فرد اگر و. میگیرد قرار یکن لم

 توهین کننده، تهدید مضر، قانونی، غیر اطالعاتی و فایلها انتشار: گرفت خواهد قرار قانونی پیگرد مورد ذیل موارد

 از خاصی دسته یا و گروه ، نژاد به که اطالعاتی همینطور و باشد مبتذل و آمیز افترا اخالقی، غیر آور، زیان آمیز،

 نهاد و افراد به دروغین سخنان و بیانات دادن نسبت همینطور و نهادها یا اشخاص هویت جعل. باشد کننده توهین مردم

 قبیل از. )باشید نداشته را آنها انجام حق دیگر، مسائل یا و قانونی نظر از که محتوایی و مفهوم هر انتشار خاص های

 قوانین و استخدامی روابط نظر از چنانچه نهادها، و سازمانها برخی محرمانه و اختصاصی اطالعات و داخلی اطالعات

 قطع منظور به که ای برنامه و فایل و کد هر و کامپیوتری ویروسهای انتشار.( باشد شده منع کار این سازمانها، داخلی

 ها کامپیوتر تجهیزات و افزار نرم و افزار سخت به و باشد شده طراحی کامپیوتری های سیستم انداختن کار از و کردن

 که مقرراتی و رویه هر و المللی بین و ملی قوانین بیانات، کاری، مواضع به عمدیغی  یا عمدی تجاوز. برساند آسیب

 .کند حمایت آن از قانونی قدرت


