
 

 

22-3-182FO124(00) 

 

 مراحل اخذ گواهیناهم اتدیی صالحیت کارشناسان و مسئولین حفاظت فنی واحداهی مشمول اقنون کار

 چهارکوچه سوم  –خیابان کاشانی  -بلوار مالک اشتر –سیرجان : آدرس 

 307-7227-7702،        307-7225-0753: تلفن 

 رافه اجتماعی استان کرماناداره کل تعاون ، کار و  
 شهرستان سیرجان اداره تعاون ، کار و رافه اجتماعی 

 اخذ تایید مشمول بودن توسط واحد بازرسی کار و دریافت فرم شماره یک از بازرسی اداره کار  .1

و تحویل فرم های شماره  یک و نیز تکمیل فرم شماره   ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان  مراجعه به انجمن متخصصین  .2

در قسمت سمت راستت  )توجیه افراد در خصوص نحوه تکمیل اطالعات خواسته شده فرم ها ، مدارک و مستندات مربوطه )دو 

و . ردد باالی فرم شماره یک حتما بایستی آرم شرکت معرفی کننده و در قسمت سمت چپ شماره و تاریخ دبیرخانه شرکت قید گ

 (( شماره دو نصب گردد  روی فرم متقاضی  یک قطعه عکس

انجمتن متخصصتین  ایمنتی و    از طریق ( درصورت نداشتن مدرک)گذراندن دوره های آموزش ایمنی عمومی و ارزیابی ریسک  .3

   بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان 

 مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و اخذ احراز هویت در سامانه جامع روابط کار  .4

مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به منظور تطبیق تصویر شناسنامه ، کارت ملی ، مدرک تحصیلی ، گواهینامه پایان خدمت ، گواهینامه  .5

 ین مدارک های دوره آموزشی ایمنی عمومی و ارزیابی ریسک و اخذ کپی برابر با اصل ا

 بهداشت و ایمنی  متخصصین اسکن تمامی اوراق پرونده توسط متقاضی در قالب یک سی دی به همراه اصل مدارک و تحویل به انجمن .6

    سیرجان شهرستان ای حرفه

  حفاظت تنظیم مدارک پرونده توسط انجمن متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای سیرجان در سامانه تایید صالحیت کارشناسان .7

ارسال پرونده فیزیکی به واحد بازرسی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیرجان و اعالم زمان مراجعه به واحد  فنی ،

 بازرسی از طریق پیامک یا تماس تلفنی

 اخذ نظریه بازرس کار و نامه ارسال مدارک به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان .8

 واحد بازرسی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان ارسال پرونده به .9

 تحویل گواهی متقاضی .11

 ارایه آمار عملکرد توسط انجمن متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای سیرجان به واحد بازرسی اداره تعاون،کار و رفاه .11

         شهرستان سیرجان به صورت ماهیانه  اجتماعی
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 فلوچارت 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             

 اخذ تایید مشمول بودن توسط واحد

 بازرسی کار و دریافت فرم شماره یک از

 بازرسی اداره کار

 

مراجعه به انجمن متخصصین  ایمنی و 

   بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان 

واریز فیش جهت ثبت 

ایمنی آموزشی نام دوره 

 عمومی و ارزیابی ریسک

برگزاری دوره آموزشی 

ایمنی عمومی و ارزیابی 

 ریسک

 

 مراجعه به دفتر پیشخوان دولت

 جهت احراز هویت

 دفتر اسناد رسمیمراجعه به 
 

 

 

 

 تشکیل پرونده

 تحویل پرونده به انجمن 

صنفی متخصصین 

  سیرجان ایمنی

 
 ثبت پرونده در سامانه تایید صالحیت

 کارشناسان حفاظت فنی

و نامه ارسال  سیرجان اخذ نظریه بازرس کار

مدارک به اداره کل تعاون ، کار و رفاه 

 اجتماعی استان کرمان

 ارسال پرونده به واحد بازرسی اداره

 کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 استان کرمان

گواهی  صدور

 متقاضی

 غیرتایید
 کمیته تجدید نظر

 تایید 

 کمیته 

 تایید 
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           1نمونه فرم شماره  

  

 بسمه تعالی 

 

 " 1فرم شماره  – کارفرما سوی از  فنی حفاظت مسئول  نامه  معرفی فرم "

 
  سیرجان شهرستان اجتماعی رفاه و کار ، تعاون ادارهبه 

 با سالم 

 همکلاری .. ………………… عنلوان  بله ................................... خلان  /آقلا  بلا  ذیلل،درنظردارد  اطالعات ارائه ضمن واحد این احتراماً                

 . نمایند رامطلع واحد این نتیجه از و اقدام نامبرده برای تاییدیه صدور و صالحیت بررسی به نسبت فرمایید دستور است خواهشمند.نماید

 

 

 نام و نام خانوادگی کارفرما                                              

 مهر و امضاء                                              

 

  :دستگاه معرف مشخصات 

 : موسسه یا شرکت ، واحد نام

 : عامل مدیر همراه تلفن شماره                                 : عامل مدیر یا خانوادگی کارفرما نام و نام

 :  موسسه یا شرکت خدمات یا فعالیت نوع

 :            (زن :                  مرد : )تعداد کارگران 

  ندارد  دارد : کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

 ( : در صورت وجود )تعداد کارکنان شاغل در بخش ایمنی 

 : آدرس 

 : تلفن 

 : کد پستی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تاریخ 

 : شماره 
 

 آرم شرکت
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           1فرم شماره راهنمای تکمیل نمونه  

   

 بسمه تعالی 
 " 1فرم شماره  – کارفرما سوی از  فنی حفاظت مسئول  نامه  معرفی فرم "

 
   تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیرجان به اداره

 با سالم 

. همکلاری نمایلد    ..........................بعنلوان   ..........................خلان   /این واحد ضمن ارائله اطالعلات ذیلل ، در نظلر دارد بلا آقلا       "احتراما          

 .ت به بررسی صالحیت و صدور تاییدیه برای نامبرده اقدام و از نتیجه این واحد رامطلع نمایند خواهشمند است دستور فرمائید نسب

 

 

                                             

 

 

 نام و نام خانوادگی کارفرما                                               

 مهر و امضاء                                              

 

  :دستگاه معرف مشخصات 

 Aشرکت :  موسسه یا شرکت ، واحد نام 

 0000-000-0000 :شماره تلفن همراه مدیر عامل                 Bخان  / آقای  :نام و نام خانوادگی کارفرما 

  

 : موسسه یا شرکت خدمات یا فعالیت نوع

 

 (        9:    زن           09:        مرد : )تعداد کارگران 

 

  ندارد  دارد : کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

 ( : در صورت وجود )تعداد کارکنان شاغل در بخش ایمنی 

 : آدرس 

 : تلفن 

 : کد پستی 

 

 

 

 30/30/0011:  تاریخ 

 57/774/020: شماره 

  

درج نام و نام 

خانوادگی 

 مسئول ایمنی

 
 

 

نام و نام خانوادگی 

مهر / مدیرعامل 

 شرکت

کلیه اطالعات ذیل در 

 سربرگ شرکت

 منظور کمیته های

حفاظت فنی که بصورت 

 ماهیانه تشکیل می گردد

 

آدرس ، تلفن ، کدپستی 

 دفتر شرکت می باشد 

درج تاریخ و شماره دبیرخانه 

 الزامی استشرکتتان 

 

سمت مسئول 

 ایمنی 
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 2نمونه فرم شماره 

 

 

 

 "2 شماره فرم -یتالحص بررسی درخواست فرم"               

 شهرستان سیرجان

 مشخصات متقاضی(الف

                         :تاریخ تولد                                        : نام پدر                                             :نام و نام خانوادگی

 : آخرین مدرک و رشته تحصیلی :                                                             کد ملی

                                   :دانشگاه محل تحصیل

  : نشانی

 .:تلفن همراه                                     : تلفن ثابت                                                        :کدپستی

 (گردد ثبت کارگاه آخرین از ترتیب به):  کاری سوابق (ب

 توضیحات تا تاریخ از تاریخ سمت و عنوان شغلی نام کارگاه

     

     

     

 

 (گردد پیوست ها دوره گواهی تصویر):ایمنی زمینه در شده طی آموزشی های دوره مشخصات (ج

مرجع صدور  تاریخ دوره مدت نام دوره

 گواهینامه

 توضیحات

     

     

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی  
 کرمان استان اجتماعی ورافه تعاون،کار کل اداره

 

 : شماره ثبت 

  : تاریخ 

 3*4عکس 
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 تعهدات (د

                                                  ملللور                   شلللماره نامللله معرفلللی ارائللله بلللا اللللذکر فلللو  منلللدرجات صلللحت تاییلللد ضلللمن                                              : اینجانللل 

 بررسلی  بلرای  اجتملاعی  ورفلاه  ،کلار  تعلاون  اداره در پرونلده  تشلکیل  متقاضلی                                                                                                  ازکارگلاه 

 واحلد  طرف از یغابال موارد ،کلیه ها کارگاه در مسوول بکارگیری نامه آیین مفاد رعایت ضمن میگردم متعهد و بوده الذکر فو  کارگاه ایمنی مسوول بعنوان حیتصال

 . نمای  ارسال نظر ماعال و بررسی جهت ادواری بصورت را خود عملکرد و رعایت را اداره آن کار بازرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء
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 2راهنمای تکمیل نمونه فرم شماره 

 

 

 

 "2 شماره فرم -یتالحص بررسی درخواست فرم"

 سیرجانشهرستان 

 مشخصات متقاضی(الف

                         :تاریخ تولد                                        : نام پدر                                             :نام و نام خانوادگی

 : آخرین مدرک و رشته تحصیلی :                                                             کد ملی

                                   :دانشگاه محل تحصیل

  : نشانی

 .:تلفن همراه                                     : تلفن ثابت                                                        :کدپستی

 (گردد ثبت کارگاه آخرین از ترتیب به):  کاری سوابق (ب

 توضیحات تا تاریخ از تاریخ سمت و عنوان شغلی نام کارگاه

  تاکنون 01/01/1300 سرپرست ایمنی  Aشرکت 

  90/19/1301 01/01/1304 کارشناس ایمنی  Bشرکت 

  90/19/1303 01/01/1309 کارشناس ایمنی Cشرکت 

 

 (گردد پیوست ها دوره گواهی تصویر):ایمنی زمینه در شده طی آموزشی های دوره مشخصات (ج

 توضیحات مرجع صدور گواهینامه تاریخ دوره مدت نام دوره

  انجمن ایمنی سیرجان  01/09/1300 1 ایمنی عمومی 

  انجمن ایمنی سیرجان  01/04/1300 30 ایمنی بر  

  انجمن ایمنی سیرجان  01/00/1300 40 ایمنی معادن

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی  
 کرمان استان اجتماعی ورافه تعاون،کار کل اداره

 

 30/30/0011: شماره ثبت 

 57/774/020: تاریخ 

 

 

شرکتتان درج تاریخ و شماره دبیرخانه 

 (1شماره تاریخ فرم شماره )الزامی است

 

 

عکس پرسنلی درخواست کننده 

 ( مسئول ایمنی)

 

 

 اطالعات مسئول ایمنی 

اطالعات سوابق کاری مسئول 

 ایمنی 

لیست دوره هایی که مسئول 

 ایمنی گذرانده است 
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 تعهدات (د

                                                  ملللور                شلللماره نامللله معرفلللی ارائللله بلللا اللللذکر فلللو  منلللدرجات صلللحت تاییلللد ضلللمن                                              : اینجانللل 

 بررسلی  بلرای  اجتملاعی  ورفلاه  ،کلار  تعلاون  اداره در پرونلده  تشلکیل  متقاضلی                                                                                                  ازکارگلاه 

 واحلد  طرف از یغابال موارد ،کلیه ها کارگاه در مسوول بکارگیری نامه آیین مفاد رعایت ضمن میگردم متعهد و بوده الذکر فو  کارگاه ایمنی مسوول بعنوان حیتصال

 . نمای  ارسال نظر ماعال و بررسی جهت ادواری بصورت را خود عملکرد و رعایت را اداره آن کار بازرسی

 

 
 امضاء

نام و نام خانوادگی مسئول 

 ایمنی

طبق فرم ) نام شرکت 

 ( 1شماره 

طبق ) تاریخ معرفی نامه 

 ( 1فرم شماره 

طبق ) شماره معرفی نامه 

 ( 1فرم شماره 

 امضاء مسئول ایمنی 

 

  

 

 


