
  

 متقاضی محترم گواهینامه تایید صالحیت ایمنی
 

 با سالم؛ 

اخذ گواهینامه تایید صالحیت ایمنی  شرایط  از  اطالعات  مشاوره  و  شما با مجموعه مشاوره و اطالع رسانی ایران گواه جهت  

اداره کار ، گواهینامه ایمنی اداره کار یا صالحیت ایمنی اداره کار ( تماس گرفته اید. مدارک الزمه جهت اخذ   HSE)    پیمانکاران

گواهینامه همینطور روند پیگیری تشکیل پرونده در این فرم کامل توضیح داده شده. بنابراین با مطالعه دقیق نامه می توانید  

 مایید. اقدامات الزم جهت اخذ گواهینامه پیگیری ن 

توسط اداره کار استان ها صادر می گردد، لذا متقاضیان می بایست از     گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران(  1نکته مهم  

 استانی که اساسنامه شرکت خود را ثبت کرده اند اقدام نمایند. 

کت پیمانکاری مالک قرار نمیگیرد بلکه فقط  جهت اخذ گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران، پیمان یا پروژه شر:  1تبصره  

 آدرس ثبت شده در اساسنامه مهم هست.

تمامی شرکت های فعال در حوزه پیمانکاری حتی شرکت های مشاوره  به      گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران(  2نکته مهم  

 ای هم تعلق میگیرد.

صالحیت ایمنی پیمانکاری باید پیش نیاز ) گواهینامه صالحیت پیمانکار به عنوان رتبه  شرکت ها جهت اخذ گواهینامه تایید  :  2تبصره

یا گواهینامه تایید صالحیت شرکت های خدماتی به عنوان مجوز اداره کار ( داشته باشند و در صورت عدم ارائه پیش نیاز نمی  

 توانند گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نمایند. 

اعتباری دو ساله داشته و پیمانکار موظف هستند در صورت     گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران( 3مهم نکته 

 انعقاد قرارداد رسمی با کارفرما ، قرارداد خود را در واحد بایگانی اداره کار ثبت نموده و رونوشت قرارداد تهیه نماید.

بعد از اخذ گواهینامه تایید صالحیت اقدام نکند جهت ثبت قرارداد در اداره کار چنانچه پیمانکار به هر دلیلی  :3تبصره 

 برای سال بعد گواهینامه اخذ شده قابلیت تمدید نداشته و اداره کار می تواند شرکت متخلف را تعلیق نماید.

مان فعال جهت معرفی به شرکت های پیمانکاری جهت اخذ گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران باید پی ( 4  نکته

اداره کار داشته باشند، در غیر این صورت تا اعالم پروژه فعال به اداره کار جهت بازرسی نمی توانند گواهینامه تایید  

 صالحیت ایمنی اخذ نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری شرکت های خدماتی یا تمدید گواهینامه  حال اینکه شرکت های پیمانکاری جهت اخذ 

 به چه مدارکی نیاز دارند.

 با ما همراه شوید........

 

 

 

 صبر کنید ، شما می توانید به راحتی مسیر خود را جهت گرفتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری تسهیل کنید.

 مجموعه ایران گواه برای  شما یک پیشنهاد شگفت انگیز دارد

متقاضی محترم در صورت دریافت گواهینامه های  ایزو برای حضور در مناقصه ، مشاوره و کلیه روند دریافت گواهینامه تایید  

  صالحیت پیمانکاری توسط مجموعه ایران گواه برای شما  انجام می شود .  

 

 سامانه تصویر مدارک اسکن شده جهت بارگزاری در 

 

نظر به تشکیل پرونده بدون نقص و سرعت بخشیدن به روند کار خواهشمنداست ابتدا مدارک مورد نیاز زیر را تهیه و سپس اقدام 

 بفرمایید. الزم به ذکر است بدون هر یک از این مدارک ، پرونده ناقص محسوب شده و روند کار به بن بست خواهد خورد. 

 پشت و رو کارت ملی مدیر عامل تصویر تمامی صفحات شناسنامه و ➢

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل ➢

مجوز  یاجواز بهره برداری و  یا صالحیت پیمانکاری اداره کار)مجوز اداره کار(  یاتصویر گواهی صالحیت پیمانکاری )رتبه یا گرید(  ➢

های نیروی انتظامی ، وزارت نفت ، وزارت نیرو ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، وزارت جهاد کشاورزی ، نظام مهندسی ، 

 وزارت راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن ، صنایع دفاع 

 تصویر مفاصا حساب بیمه برای قراردادهای اتمام شده در صورت وجود  ➢

 ر صورت وجود ) این تاییدیه توسط اداره کار صادر می گردد(تصویر تاییدیه صالحیت مسئول ایمنی د ➢

 تصویر جدول بیست اداره دارایی  ➢

 تصویر لیست بیمه و برگه پرداخت پروژه   ➢
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 تصویر اساسنامه شرکت  ➢

 تصویر آگهی تاسیس و تغییرات ➢

 

 مدارک الزم جهت تشکیل پرونده فیزیکی                                                   

 
 کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی مدیر عامل  ➢

 کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه و پشت و رو کارت ملی هیئت مدیره ➢

آموزش کارفرمایی)نفر معرفی شده برای آموزش کارفرمایی باید مدیر از نفر معرفی شده برای  3*4یک عدد عکس  ➢

 عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره باشد( 

 کپی برابر اصل مدرک تحصیلی نفر معرفی شده برای آموزش کارفرمایی ➢

 کپی برابر اصل اجاره نامه )دارای کد رهگیری ( یا کپی سند ملکی دفتر مرکزی ➢

 ت پیمانکاری ) رتبه پیمانکاری ( / مجوز وزارت کار ) صالحیت اداره کار (   کپی برابر اصل گواهی صالحی  ➢

 کپی برابر اصل روزنامه رسمی مربوط به تاسیس شرکت و تغییرات  ➢

 کپی برابر اصل اساسنامه شرکت   ➢

 کپی قرارداد پروژه )های( جاری  ➢

 اجرا )ممهور به مهر شرکت شود( کپی آخرین لیست بیمه پرسنل و برگه پرداخت مربوط به قرارداد )های( در حال ➢

 فرم تکمیل شده اطالعات شرکت در سر برگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل ➢

 فرم تکمیل شده ی تعهد نامه در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل  ➢

 مل فرم تکمیل شده تقاضای تایید صالحیت ایمنی در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیر عا ➢

 فرم تکمیل شده ی درخواست دوره آموزشی کارفرمایی در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل  ➢

 فرم تکمیل شده ی گواهینامه در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل  ➢

 فرم تکمیل شده ی اعالم زمینه فعالیت و . . .  در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل  ➢

 م تکمیل شده ی ثبت نام دوره آموزشی در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل فر ➢

 فرم تکمیل شده ی لیست تجهیزات ایمنی پروژه در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل ➢

برای هر پروژه نیاز به وجود یک سرپرست ایمنی یا با تحصیالت مرتبط مانند کارشناس ایمنی با مدرک کارشناسی  ( 5نکته مهم 

 میباشد و یا با تحصیالت غیر مرتبط با شرایط زیر مورد نیاز می باشد. HSEایمنی صنعتی یا بهداشت حرفه ای و یا 
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 ست ایمنی با تحصیالت مرتبط موجود باشد مدارک زیر الزم است: اگر سرپر

 کپی برابر اصل مدارک تحصیلی  ➢

 کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی   ➢

 3*4دو عدد عکس پرسنلی  ➢

 کپی برابر اصل آخرین قرارداد با سرپرست ایمنی  ➢

 کپی صورت جلسه آخر کمیته ی حفاظت فنی و بهداشت کار ➢

 سرپرست ایمنی سوابق کاری  ➢

ساعته   16ساعته ایمنی بهداشت و دوره   40) دوره   توسط سرپرست ایمنی  HSEدوره های آموزشی طی شده در رابطه با  ➢

 ارزیابی ریسک( 

 در صورت ثبت نام فیش واریزی دوره های ارزیابی ریسک و اصول ایمنی عمومی   ➢

 فرستاده شود.  jpgتمامی مدارک فوق بایستی بصورت فایل اسکن شده در فرمت  ( 6نکته مهم 

 دریافت رسید تشکیل پرونده معموال پس از دو هفته جهت ارائه به مناقصات مقدور خواهد بود. (  7نکته مهم 

برگزاری و ارائه گواهینامه دوره های آموزشی اجباری برای مدیر عامل مجموعه ، کلیه پرسنل کارگاه و دفتر مرکزی    (  8نکته مهم    

 مجموعه و مسئول ایمنی کارگاه.

 ساعته.  8روز  1دوره عمومی کارگری برای کلیه پرسنل مندرج در لیست بیمه کارگاه به مدت  ➢

ساعته )که این دوره ها با توجه به انتخاب نوع  5روز  3ر از اعضای هیئت مدیره به مدت دوره کارفرمایی برای یک نف ➢

 درگاههای مختلف متغیر میباشد( .

 دوره ارزیابی ریسک برای سرپرست ایمنی   ➢

 دوره اصول ایمنی عمومی برای سرپرست ایمنی که تحصیالت مرتبط ندارد.  ➢

 ایمنی  یت پروژه همچنین  اخذ گواهینامه تایید صالحیتدر صورت تمایل جهت انجام موضوع مشاوره ، مدیر

 می باشد.  دوازده میلیون تومان توسط این مرکز انجام پذیرد کارمزد مرکز  ران پیمانکا

این هزینه غیر از هزینه های مستقیم و آموزش می باشد. کلیه هزینه های مستقیم شامل ثبت نام ، تشکیل پرونده ،  

 . تمدید بر عهده متقاضی می باشدآموزش،  عضویت و 

 از مجموعه ایران گواه با تضمین گواهینامه درخواستی خود را بخرید

 بزرگترین مرجع ثبت و صدور انواع گواهینامه بین المللی-مرکز مشاوره و اطالع رسانی ایران گواه

 خانم کوچکی –واحد پشتیبانی 
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