به نام خدا

تاریخ :

فرم شماره  ( 1فرم معرفینامه مسئول حفاظت فنی(مسئول ایمنی) از سوی کارفرما )

شماره :

اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان .............
با سالم
احتراما،در اجرای آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه ها مصوب  74/4/11شورای عالی حفاظت فنی  ،این واحد ضمن ارائه اطالعات
ذیل،درنظردارد با خانم  /آقاي  ........................بعنوان مسوول ایمنی همکاری نماید.خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی صالحیت و صدور تاییدیه برای
نامبرده اقدام و از نتیجه این واحد رامطلع نمایند.
نام و نام خانوادگی کارفرما
مهرو امضاء

مشخصات دستگاه معرف


نام واحد  ،شرکت یا مؤسسه :



نام و نام خانوادگی کارفرما یا مدیر عامل :



نوع فعالیت یا خدمات شرکت یا موسسه ( بر اساس اساسنامه شرکت):



تعداد کل کارگران ( حداکثر نیروی الزم ) :



کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار :



آدرس دفتر شرکت :



آدرس کارگاه :



مساحت کارگاه:

دارد

موبایل مدیر عامل :

مرد :
ندارد

زن :

تعداد کارکنان شاغل در بخش ایمنی(در صورت وجود) :
تلفن :
آدرس الکترونیکی:

کد پستی:

مدارك الزم جهت تائید صالحیت مسئول حفاظت فنی( مسئول ایمنی)
 -1كپي و اصل كارت شناسائي ( ملي و شناسامه ) مسئول حفاظت ايمني  ( .كپي ها برابر با اصل باشند )
 -2كپي و اصل آخرين مدرك تحصيلي مسئول حفاظت ايمني ( .كپي برابر با اصل باشد )
 -3ارائه دو فرم تكميل شده  1و  ( 2فرمهاي مذكور از بازرس كار اداره كار محل دريافت گردد )
 -4كپي قرارداد كار في مابين مسئول حفاظت ايمني و دستگاه معرف  ( .كپي برابر با اصل باشد )
 -5دو قطعه عكس  3*4متعلق به مسئول حفاظت ايمني ( .پشت نويسي شده )
 -6شركت در دوره هاي آموزش ايمني شامل  - 1 :ايمني عمومي  _2ارزيابي ريسک

( توسط مراجع ذيصالح )

 -7كپي و اصل گواهي نامه دوره هاي آموزش ايمني فوق الذكر  ( .كپي برابر با اصل باشد )
 -8كپي و اصل كارت پايان يا معافيت از خدمت ( كپي ها برابر با اصل باشند )
 -9گزارش عملكرد فصلي( )Kermanhse.irقسمت تشكيل پرونده/گزارش فصلي
 -10آخرين آگهي تغييرات هيئت مديره

 -11ثبت نام در سامانه_()isaap.mcls.gov.ir

محل ثبت نام دوره ها  :بلوار جمهوری اسالمی خ هزار يكشب  ( 13كانون انجمنهاي متخصصين ايمني )

تلفن 32475639 :

توجه  :به مدارك يا فرم ناقص به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
توجه  :درج تاريخ و شماره نامه صادره در باالي فرم شماره  1توسط دستگاه معرف الزامي ميباشد .
مهم  :تحويل مدارك فوق الذكر و دريافت گواهي مربوطه با حضور شخص مسئول حفاظت فنی(مسئول ايمني) صورت خواهد گرفت .
اظهار نظر بازرس کار شهرستان  ( :اظهار نظر خوانا و با نام و امضاء حد اقل در یک خط با دلیل باشد )

( توسط مسئول حفاظت فنی تکمیل گردد )

فرم2

شماره ثبت :
تاریخ :

اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان کرمان
"فرم درخواست بررسی صالحیت ( فرم شماره  ( )2توسط مسئول حفاظت فنی تکمیل شود )

شهر :

شهرستان :

الف) مشخصات مسئول حفاظت فنی :
نام پدر :

نام و نام خانوادگی :

تاریخ تولد :

آخرین مدرك و رشته تحصیلی :

کد ملی :

دانشگاه محل تحصیل :
کدپستی :

آدرس مسئول حفاظت فنی :
تلفن همراه :

تلفن ثابت :
وضعیت تاهل :

ب) سوابق کاری مسئول حفاظت فنی  ( :به ترتيب از آخرين كارگاه ثبت گردد )
سمت و عنوان شغلی

نام کارگاه

ج) مشخصات دوره های آموزشی طی شده در زمینه ایمنی :
نام دوره آموزشی

مدت دوره

تاریخ دوره

از تاریخ

تا تاریخ

توضیحات

( تصوير گواهي دوره ها پيوست گردد )
مرجع صدورگواهینامه

توضیحات

د)تعهدات مسئول حفاظت فنی :
اينجانب ......................ضمن تاييد صحت مندرجات فوق الذکر با ارائه معرفی نامه شماره  ..........مورخ .........ازکارگاه ..................
متقاضی تشکيل پرونده در اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی برای بررسی صالحيت بعنوان مسئول حفاظت فنی کارگاه فوق الذکر بوده و متعهد ميگردم
ضمن رعايت مفاد آيين نامه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه ها،کليه موارد ابالغی از طرف واحد بازرسی کار آن اداره را رعايت و
عملکرد خود را بصورت ادواری جهت بررسی و اعالم نظر ارسال نمايم .
امضاء مسئول حفاظت فنی

