
 

 

 

 اطالعات و شرایط اخذ مجوز اداره کار )گواهی تایید صالحیت شرکتهای خدماتی( و هزینه های مربوطه  موضوع :  

 رزومه شرکت ایران گواه : 
 

صفرتاصد ) ازشروع تا     ISO , CE , HSE همچنین پیاده سازی الزامات استاندارد    رایگانفعالیت مرکز ایران گواه مشاوره    زمینه

دوره کارگری همچنین  ، برگزاری دوره های مسئول ایمنی ،  جهت اخذ گواهینامه  تاندارد مورد نظر (  رسیدن به مدرک فیزیکی اس

دوره کارفرمایی جهت اخذ گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران ، مجوز اداره کار تحت نظارت وزارت تعاون کارورفاه  

مشاوره جهت اخذ مجوز اداره کار ، اخذ گواهینامه  اخذ طرح طبقه بندی مشاغل با تائیدیه اداره کار و بدون تائیدیه ،    اجتماعی ،  

 الحیت ایمنی پیمانکاران ، اخذ رتبه پیمانکاری ، اخذ رتبه برق ، اخذ گرید ، اخذ رتبه انفورماتیک میباشد  .تایید ص

 

 خدمات شرکت ایران گواه : 
 

 برگزاری دوره های مسئول ایمنی ، دوره کارفرمایی ، دوره کارگری تحت نظارت وزارت کار -

برگزار میگردد ، کالسها توسط   22: دوره های مسئول ایمنی ، کارفرمایی همچنین کارگری در کالس واقع در منطقه   1تبصره

مدرس وزارت کار صورت میپذیرد همچنین پایان هردوره درهمان مرکز برگزاری کالس آزمون توسط وزارت کار اخذ 

 میگردد ، هزینه کالسها برعهده متقاضی میباشد 

 ه بندی مشاغل توسط همکار در مرکز وزارت تعاون مورد تایید وزارت کار اخذ طرح طبق -

: چنانچه متقاضی خواهان اخذ طرح طبقه بندی مشاغل توسط مرکز ایران گواه باشد میبایست هزینه جداگانه واریز   2تبصره

 نماید  

 صدور نامه جهت شرکت در مناقصه در سربرگ اداری شرکت ایران گواه -

 اخذ گواهینامه دوماهه موقت اداره کار جهت حضور در مناقصات -

 ساعت شبانه روز  24ملی همچنین بین المللی طی  مشاوره رایگان جهت اخذ گواهینامه -

 ... 



 

 

 با قیمت ارزان TUV از برند های معتبر جهانی همانند  ISO مشاوره همچنین پیاده سازی الزامات استاندارد   -

 IAFانجمن  تحت نظارت  AB جهت اخذ گواهینامه توسط مراجع    ISO پیاده سازی الزامات استاندارد  -

شرکت در مناقصات مورد تایید مسئول مناقصه همچنین تحت نظارت وزارت صنعت ، معدن اخذ فوری گواهینامه جهت  -

 وتجارت

 جهت اخذ گواهینامه  ISO پیاده سازی رایگان الزامات استاندارد  -

 صدور فاکتور رسمی جهت اخذ انواع گواهینامه ملی و بین المللی  -

و فعالیت اصلی مرکز مشاوره همچنین پیاده سازی مستندات ، : بلحاظ اینکه شرکت ایران گواه مرکز مشاوره بوده   3تبصره

درصد  25فروش مستندات بوده نه صرفا صدور گواهینامه ؛ بنابراین متقاضی چنانچه فاکتور رسمی بخواهد میبایست مبلغ 

 ارزش افزوده پرداخت نماید   درصد بعنوان مالیات 9بعنوان مالیات عملکرد همچنین 

توسط سایت    MIS، مدرک  EFQM ، مدرک  EN ، مدرک  E&P ، مدرک   GMP اخذ انواع گواهینامه همانند مدرک  -

 های معتبر مورد تایید وزارت تعاون ، وزارت صنعت ، وزارت بازرگانی ، اداره کل تجهیزات پزشکی  

-  

 پیمانکاری ) مجوز اداره کار (گواهینامه تائید صالحیت  اخذشرایط همچنین هزینه  

 

مجوز اداره کار )گواهی تایید صالحیت شرکتهای خدماتی ( ،  ابتدا   دریافت برای  معظم مجموعه آن تمایل به نظر احتراماً

و خالصه شده زیر را مطالعه و با توجه به اهداف مجموعه خود تصمیم گیری و اقدام فرمایید. همچنین می   خیلی مهمموارد  

توانید از مشاوره رایگان این مرکز درخصوص کسب اطالعات حقوقی و فنی بیشتر استفاده نموده تا بتوانید بهترین تصمیم را 

 متناسب بانیاز واقعی خود اتخاذ کنید.

واهینامه تایید صالحیت شرکتهای خدماتی اداره کار که همان مجوز اداره کار یا رتبه شرکتهای خدماتی نیز : گ 1نکته مهم 

نامیده می شود با گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران کامالً متفاوت بوده و فقط و فقط بایستی از طریق اداره کار استان 

 رج شده است اقدام نمود. مربوطه که آدرس شرکت متقاضی در اساسنامه د

 ماه زمان خواهد برد. 4الی  2: مدت زمان اخذ این گواهینامه حداقل بین  2نکته مهم 

 : گواهینامه صالحیت اداره کار سه سال با شرط تمدید اعتبار سالیانه، اعتبار دارد. 3نکته مهم 



 

 

ر خواهشمنداست ابتدا مدارک مورد نیاز زیر : نظر به تشکیل پرونده بدون نقص و سرعت بخشیدن به روند کا 4نکته مهم  

را تهیه کرده 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.

 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صالحیت اداره کار : 

 آگهی  -1)مدارک مورد نیاز جهت عضویت : و پشتیبانی و فنی و مهندسی  شرکتهای خدماتیعضویت در انجمن صنفی  .1

 مدرک  -4 (اصل برابر کپی) تغییرات آگهی -3 (اصل برابر کپی) رسمی روزنامه و اساسنامه-2 (اصل برابر کپی) تاسیس

 عامل مدیر 3*4  عکس قطعه 2 و ملی کارت و شناسنامه -5 (اصل  برابر کپی) مدیره هیات رئیس و عامل مدیر تحصیلی

 عضویت(  خواست در نامه-7 (اصل برابر کپی) ملکی سند یا نامه اجاره -6 (اصل برابر کپی)

 اساسنامه و روزنامه رسمی تاسیس و آگهی تاسیس و شرکت نامه یا اظهارنامه ثبت شرکت  .2

 سی در صورت وجود تغییرات آدرس، هیئت مدیره یا موضوع وسرمایه و بازر روزنامه های رسمی .3

 مدیر عامل وتمام اعضای هیئت مدیره و آدرس و تلفن و کد پستی  3*4عکس شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی و .4

لیست بیمه پرسنل و برگه پرداختی و فیش واریزی بیمه دفتر مرکزی و پیمانها ) منتهی به آخرین ماه در خواست   .5

 کار( تاییدصالحیت شرکتهای خدماتی اداره 

 اجاره نامه یا سند مالکیت )در صورت اجاره ای بودن ملک ، اجاره نامه باید دارای کد رهگیری باشد.(  .6

 لیست حقوق پرسنل دفترمرکزی و پیمانها ) طبق فرمت درخواستی اداره کار (  .7

 لیست تجهیزات دفتر مرکزی به همراه فاکتورهای خرید آنها .8

رح طبقه بندی مشاغل از وزارت کار برای تمام پرسنل حتی یک نفر ) طرح طبقه بندی مشاغل بهمراه تاییدیه ط .9

 بابت پرسنل دفتر مرکزی و پیمان(

 تصویر شناسنامه و کارت ملی ومدرک تحصیلی و آدرس و تلفن و کد پستی تمام کارکنان لیست بیمه دفتر مرکزی .10

 در صورت وجود تصویر گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری  .11

 سال قبل و برگه قطعیت مالیاتی آنها  4مالیاتی  اظهارنامه .12

 صالحیت اداره کار قبلی )در صورت وجود( .13

 حساب بیمه   سال اخیربرای هرسال فقط یک نمونه و در صورت اتمام پروژه مفاصا  4قراردادهای  .14

 تصویر گواهینامه آموزشی کارفرمایی  .15

 مهندسی و فنی و تیبانیپش و خدماتی شرکتهای  صنفی انجمن از گواهینامه درخواست نامه .16

: برگزاری دوره های آموزشی کارفرمایی الزامی بوده و به هیچ وجه غیر قابل اغماض نیست.  دراین دوره باید   5نکته مهم  

 یک نفر  که مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره می باشد میباست شرکت کند و حتما تحصیالتشان بایددیپلم و یا باالتر باشد.

و پشتیبانی و فنی و مهندسی به نرخ روز )درحال حاضر بهمراه   شرکتهای خدماتی  هزینه های عضویت در انجمن:    6نکته مهم  

 تومان (می باشد. ) برعهده متقاضی(  500,000تومان(  و) تمدید عضویت مبلغ  900,000دریافت پروانه عضویت 

 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده آموزش کارفرمایی :       



 

 

 
 شناسنامه و کارت ملی)پشت ورو ( و مدرک تحصیلی )کپی برابر اصل محضری(  .1

 3*4قطعه عکس  2 .2

 هزارتومان فعال برای تاریخ روز( بابت آموزش کارفرمایی )  برعهده متقاضی (  250ریال) 250000فیش واریز  .3

 300,000ای کارشناسی وبازرسی از شرکت مربوطه توسط بازرس اداره کار به نرخ روز )درحال حاضر  : هزینه ه  7نکته مهم  

 تومان( می باشد. )  برعهده متقاضی ( 
 

 

الزم به ذکر است که گواهی تایید صالحیت شرکتهای خدماتی در رشته های )زمینه های( زیر اعطاء  

 می گردد: 

 فضای سبز   -4خدمات عمومی و نگهبانی    –  3تعمیرونگهداری و تجهیزات و وسایل اداری    -2امور آشپزخانه ورستوران  

 حمل ونقل  -7چاپ و تکثیر    -6تاسیسات    -5

 

 مرکز مشاوره و اطالع رسانی ایران گواه بزرگترین مرجع اطالع رسانی درخصوص نحوه اخذ گواهینامه  

 

 فاطمه بیات   –مرکز مشاوره و اطالع رسانی ایران گواه  

 

    

 


