
 

 

 

 با سالم ؛

 اخذ گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران موضوع : اطالعات و شرایط  

 رزومه شرکت ایران گواه : 
 

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

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

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

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

 به برق ، اخذ گرید ، اخذ رتبه انفورماتیک میباشد  .تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران ، اخذ رتبه پیمانکاری ، اخذ رت

 

 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 

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

: 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  24اهینامه ملی همچنین بین المللی طی مشاوره رایگان جهت اخذ گو -

 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  -

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

 وتجارت

 جهت اخذ گواهینامه  ISO پیاده سازی رایگان الزامات استاندارد  -

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

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

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

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

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

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

 اخذ گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران شرایط همچنین هزینه  

 

و خالصه شده زیر را   خیلی مهماحتراماً نظر به تمایل آن مجموعه معظم برای دریافت گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران ،  ابتدا موارد 

مطالعه و با توجه به اهداف مجموعه خود تصمیم گیری و اقدام بفرمایید. همچنین می توانید از مشاوره رایگان این مرکز درخصوص کسب 

 نیاز واقعی خود بگیرید. عات حقوقی و فنی بیشتر استفاده نموده تا بتوانید بهترین تصمیم را متناسب بااطال

: گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران با گواهینامه صالحیت اداره کار که همان مجوز اداره کار هم نامیده می شود کامالً 1نکته مهم 

 ق اداره کار استان مربوطه که آدرس شرکت متقاضی در اساسنامه درج شده است اقدام نمود.متفاوت بوده و فقط بایستی از طری

کامالً متفاوت بوده و این دو گواهینامه مستقل از هم می باشند.  HSE: گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران با گواهینامه 2نکته مهم 

 پیمانکاران به اشتباه گرفته می شود. HSEا لفظ گواهینامه تایید گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران بعضا ب

 ماه به باال خواهد بود. 3: مدت زمان اخذ این گواهینامه حداقل3نکته مهم 



 

 

 سال اعتبار دارد و پس از دو سال بایستی تمدید گردد.2: گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران 4نکته مهم 

یل پرونده بدون نقص و سرعت بخشیدن به روند کار خواهشمنداست ابتدا مدارک مورد نیاز زیر را تهیه و سپس : نظر به تشک 5نکته مهم 

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

 سایت  تصویر اسکن شده ی مدارک الزامی جهت تشکیل ثبت در

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

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل

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

د انتظامی ، وزارت نفت ، وزارت نیرو ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، وزارت جهاد کشاورزی ، نظام مهندسی ، وزارت راه و شهرسازی ، بنیا

 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  

 تصویر اساسنامه شرکت 

 تصویر آگهی تاسیس و تغییرات

 مدارک الزامی جهت تشکیل پرونده فیزیکی 

 کارت ملی مدیر عاملکپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و پشت و روی 

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

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

 از اعضای هیئت مدیره باشد( 

 ه برای آموزش کارفرماییکپی برابر اصل مدرک تحصیلی نفر معرفی شد

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

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



 

 

 کپی برابر اصل روزنامه رسمی مربوط به تاسیس شرکت و تغییرات

 اصل اساسنامه شرکت   کپی برابر

 کپی قرارداد پروژه )های( جاری 

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

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

 سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیر عاملفرم تکمیل شده ی تعهد نامه در 

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

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

 ت ممهور به مهر و امضاء مدیر عاملفرم تکمیل شده ی گواهینامه در سربرگ شرک

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

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

 ت ممهور به مهر و امضاء مدیر عاملفرم تکمیل شده ی لیست تجهیزات ایمنی پروژه در سربرگ شرک

: برای هر پروژه نیاز به وجود یک سرپرست ایمنی یا با تحصیالت مرتبط مانند کارشناس ایمنی با مدرک کارشناسی ایمنی   6نکته مهم 

 میباشد و یا با تحصیالت غیر مرتبط با شرایط زیر مورد نیاز می باشد. HSEصنعتی یا بهداشت حرفه ای و یا 

 پرست ایمنی با تحصیالت مرتبط موجود باشد مدارک زیر الزم است:  اگر سر

 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 

 توسط سرپرست ایمنی   HSEدوره های آموزشی طی شده در رابطه با 



 

 

 گذراندن دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک  

 ساعته ایمنی عمومی الزامیست. 40وبرای سرپرست ایمنی که تحصیالت مرتبط ندارد، عالوه برموارد فوق دوره 

 سک و اصول ایمنی عمومی  در صورت ثبت نام فیش واریزی دوره های ارزیابی ری

 فرستاده شود.  jpg: تمامی مدارک فوق بایستی بصورت فایل اسکن شده در فرمت   7نکته مهم 

 : دریافت رسید تشکیل پرونده معموال پس از دو هفته جهت ارائه به مناقصات مقدور خواهد بود. 8نکته مهم 

مراحل اخذ گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ، لذا الزاماً متقاضی بایستی : با توجه به لزوم بازدید از کارگاه جهت طی  9نکنه مهم 

کارگاه فعال داشته باشد و درصورتیکه کارگاه فعال وجود نداشته باشد ، صدور اصل گواهینامه منوط خواهد شد به عقد قرارداد با  

اد یک نامه با مهلت دوماهه از اداره کار دریافت کرد که کارفرما و تجهیز و راه اندازی اولین کارگاه. اما می توان تا زمان عقد قرارد

 منوط به گذراندن مراحل تشکیل پرونده آنالین و فیزیکی و آموزش کارفرمایی می باشد.

 : کلیه دوره ها و کالس های الزامی شامل موارد زیر است:  10نکته مهم 

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

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

 مختلف متغیر میباشد( .

 دوره ارزیابی ریسک برای سرپرست ایمنی  

 تبط ندارد.دوره اصول ایمنی عمومی برای سرپرست ایمنی که تحصیالت مر

 پیگیری تا حصول نتیجه –ثبت نام درسایت  –تشکیل پرونده هزینه های مربوط به اخذ گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ، 

 درصورت تمایل جهت انجام موضوع توسط این مرکز، هزینه مرکز عالوه برهزینه های مستقیم وآموزش بشرح زیر میباشد

 6,500,000 +( n * 10,000 ) + ( m * 800,000 )  :کل به تومان نهیهز 

  m )ها( =  مهیب ستیمطابق با ل یو         تعداد کد کارگاه                    n )ها( = مهیب ستیتعداد کل نفرات در ل  

 

 ایران گواه مرکز مشاوره و اطالع رسانی 

 میانه اورایران و خ در خصوص نحوه اخذ انواع  گواهینامه های ملی و بین المللی در سطح 
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 مرکز مشاوره و اطالع رسانی ایران گواه  

 

 اسماعیلی 

    

 


