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 نامه آموزش ايمني كارفرمايان، كارگران و كارآموزان دستورالعمل اجرايي آيين

 

 آيين نامه آموزش ايمني كارفرمايان، كارگران و كارآموزان مصوب 9اين دستورالعمل  به استناد ماده 

 به امضاي وزير كار و امور اجتماعي 5/3/1389شورايعالي حفاظت فني كه درتاريخ 3/12/1388مورخ 

 رسيده ،تهيه گرديده است. 

 - واژههاي كليدي1

 مجموعه فرايند آموزش كه داراي هدف، محتوي، برنامه و ارزشيابي است و - دورههاي آموزشي ايمني:1-1

باهدف ارتقاي سطح آگاهي و دانش ايمني براي مخاطبين برگزار ميگردد و ميتواند در يك مكان خاص و 

 يا بصورت مجازي و غيرحضوري اجرا شود.

 مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار وزارت كار و امور اجتماعي  - مركز تحقيقات ستاد:1-2

مستقر در تهران 

 مراكز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار  مستقر در استانهاي كرمان، - مراكز تابعه:1-3

 آذربايجان شرقي، خوزستان و خراسان رضوي و ساير مراكزي كه از اين پس راهاندازي ميگردند.

 محتواي آموزش مطابق استاندارد مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت -  محتواي دورههاي آموزش ايمني:1-4

فني و بهداشت كار تعيين ميشود و اين محتوا مشتمل بر سرفصل مباحث قابل ارايه در برنامههاي 

 آموزشي است كه منطبق با نوع دوره و سطوح شركت كنندگان تدوين ميگردد.

  براساس نوع دوره و مطابق با شرايط شركتكنندهها مدت زمان دورهها: - 1-5

  تعيين ميشود.

 به شركتكنندگان پس از طي دوره و در صورت كسب قبولي توسط مراجع ذيصالح  - گواهينامه:1-6

 گواهينامه تعلق خواهد گرفت.

موسسات واشخاص حقيقي و حقوقي كه از مركز تحقيقات ستادي وزارت كار و امور -مجوز صالحيت: 1-7

اجتماعي ومراجع صالحيت دار مجوز فعاليت در زمينه آموزش ايمني را كسب نمودهاند،  ميتوانند با 

رعايت محتوي و سرفصل دورههاي آموزش و شرايط برگزاري، اين دورهها را در محل مناسب 

 اختصاصي يا در محل كارگاه و يا بصورت مجازي برگزار كنند و در پايان دوره گواهينامه صادر نمايند.
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 اين مرجع به موجب كميته اي خواهد بودكه درمركز مرجع صالحيتدار رسيدگي به شكايات و تخلفات: - 1-8

رييس مركز تحقيقات ستادي، مدير كل بازرسي كار، يك تحقيقات ستادي مستقر بوده واعضاي آن شامل : 

نفر بازرس كار استان(به انتخاب مديركل بازرسي كار) يك نفر كارشناس آموزش مركز تحقيقات ستادي، 

يك نفر نماينده اداره كل حراست، يك نفر مشاور حفاظت فني و خدمات ايمني( بدون حق رأي)مي باشد 

-در صورت تخلف توسط مجريان در آيينمركز تحقيقات ستادي ميباشد و مسئوليت اين كميته با رئيس 

نامه آموزش كارفرمايان، كارگران و كارآموزان واين دستورالعمل، كميته مذكورموضوع را رسيدگي مي 

نمايد.  

اختيارات كميته مذكور قابل واگذاري به كميته هاي استاني مي باشد كه تركيب آن شامل:مسئول تبصره  :

مركز تحقيقات دراستان، رئيس اداره بازرسي كار،يك نفربازرس كار استان(به انتخاب مديركل استان) يك 

نفر كارشناس اموزش مركزتحقيقات دراستان،رئيس حراست اداره كل استان ويك نفرمشاور حفاظت فني 

وخدمات ايمني(بدون حق راي)مي باشد ودرصورت عدم وجودمركز تحقيقات دراستان به جاي مسئول 

مركزتحقيقات وكارشناس آموزش به ترتيب مديركل استان ونماينده آموزشي ادارات كل استان 

 هاجايگزين ]آن هاخواهند شد.  

عالوه بر مركز تحقيقات ستادي و مراكز تابعه ، موسسات وكليه اشخاص حقيقي  مجري دوره آموزشي: -9-1

و حقوقي كه مجوز برگزاري اين دورهها را از مركز تحقيقات ستادي اخذ نمودهاند نيز به عنوان مجري 

دوره حق برگزاري دورههاي آموزشي فوق را خواهند داشت  

 - فراگيران2

 قانون جمهوري اسالمي ايران كليه كارفرمايان.كارگران وكارآموزان (كارورزان) مشمول 85به استناد ماده 

قانون كار موظف به گذراندن دوره هاي آموزش ايمني متناسب باشغل. دربدو استخدام وحين خدمت مي 

 باشند

      ساختاردوره ها-3

 شامل دورههايي است كه در آن خطرات محيط كار و اصول اوليه ايمني -: دوره هاي آموزش ايمني مقدماتي:1-3

 كار براي ايجاد و ارتقاء سطح آگاهي فرهنگ ايمني، آموزش داده ميشود.

- شامل دورههايي است كه در آن آموزش تخصصي با توجه به ويژگي- دورههاي آموزش تخصصي ايمني:2-3

هاي شغل در جهت افزايش آگاهيهاي تخصصي در مورد شغل مشخص به فراگيران ارايه مي شود    تا 
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موجب افزايش سطح دانش آنها نسبت به خطرات و حوادث احتمالي در آن رشته و پيشگيري از حوادث 

 احتمالي در هنگام كار گردد.

 - روشهاي انجام آموزش4

 به روشي گفته ميشود كه در آن آموزش به صورت حضوري و با شركت عالقمندان -آموزش حضوري:1-4

در كالس و براساس استانداردهاي تعريف شده از سوي مرجع ذيصالح با محتوا و سرفصل دروس 

آموزش حضوري ميتواند  مشخص تدريس انجام شده و در پايان دوره آزمون مربوط برگزار ميشود.

 بصورت حضوردركالس و يا در محل كارگاه باشد.

به روشي از آموزش اطالق ميشود كه در آن اطالعات مربوط به  ):E-Learning- آموزش مجازي،(1-4

  و مولتي مديا ) و اينترنت در CDصورت غير حضوري و از طريق  مكتوب يا به صورت الكترونيكي ( 

اختيار عالقمندان قرار ميگيرد و پس از پاسخ به سواالت يا انجام تكاليف خواسته شده به صورت كتبي 

و  الكترونيك يا از طريق اينترنت در سايت مورد نظر قرار داده ميشود و سنجش صورت مي گيرد 

 آموزش مجازي قابل تركيب با آموزش حضوري ميباشد كه به آن دورههاي تركيبي -آموزش تركيبي:1-4

 گفته ميشود در اين دوره سنجش آزمون و ارزيابي به صورت حضوري انجام ميشود.

 - زمان آموزش5

  ساعت يا كمتر باشد.8 آموزشهايي كه مدت آن - آموزش كوتاه مدت:1-5

 ساعت باشد . 8به آموزشي گفته ميشود كه مدت آن بيشتر از - آموزش ميان مدت: 2-5

 - نوع آموزش6

براي هر فراگير در زمان قبل از شروع به كار و پيش از ورود به محل كارگاه اين - بدو استخدام: 1-6

آموزشها ارايه مي گردد و از طريق آن با خطرات عمومي و تخصصي مربوطه به شغل خود و كارگاه 

  ساعت مي باشد .3آشنا ميشود. حداقل دوره آموزش بدو استخدام  

هرفراگير بايستي آموزش ضمن خدمت و بازآموزي در زمينه ايمني كه - ضمن خدمت و بازآموزي: 2-6

توسط مرجع ذيصالح و ادارات كار و امور اجتماعي استان هاو حسب شرايط ازطرف كارفرما تعيين و 

در صورتي كه ماهيت شغل يا محل كار  بديهي است نحوه استمرار آن مشخص ميگردد را طي نمايد. 

 فراگيرتغيير كند آموزشهاي مرتبط با نوع كار جديد بايد طي شود و گواهي مربوط به آن اخذ گردد. 
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 در صورتي كه تغييري در شرايط وفرايند كار ايجاد شود، آموزش ايمني ويژه آن - آموزشهاي ويژه:3-6

عمليات بايد بالفاصله طي شود و اطالعات ايمني مربوط به آن در اختيار فراگير قرار داده شود.  

 - محل آموزش7

مركز تحقيقات ستادي و مراكز  ازفضاي آموزشي- مراكز تحقيقاتي و ادارات كار و امور اجتماعي استان ها: 1-7

و امور اجتماعي استانهاوباهماهنگي از ساير مكانهاي آموزشي كه امكانات  تابعه و همچنين ادارات كار

برگزاري كالسهاي آموزشي درآن وجود داشته باشدبراي برگزاري دورههاي آموزش ايمني عمومي و 

 تخصصي استفاده خواهد شد.

بنا به درخواست واحدهاي متقاضي برگزاري دورههاي آموزشي در محل صنعت و با - محل كارگاه:  2-7

استفاده از فضا و امكانات آن كارگاه امكانپذير ميباشد. در اين صورت تهيه كليه امكانات مربوطه كمك 

آموزشي از قبيل رايانه، ويديو پروژكتور و وايت برد به عهده شركت متقاضي ميباشد. 

 - گواهينامههاي آموزشي8

 در پايان دوره هاي آموزشي و پس از آزمون در صورت احراز شرايط و موفقيت در كسب حداقل -1-8

) گواهينامه طي دوره به شركتكنندگان اعطا ميگردد. اين گواهينامهها مشتمل 20 از 10نمره تعيين شده(

 بر مشخصات زير است و ممهور به مهر مرجع صالحيتدار خواهد بود:

 كد پستي - نوع دوره آموزشي-نام دوره آموزشي- زمان و –نام و نام خانوادگي شركتكننده- كد ملي 

ساعت دوره آموزشي-كد اختصاصي دوره- رتبه كسب شده و نام و مشخصات برگزاركننده دوره  

اتخاذ تدابير الزم در جهت ارتقاي ضريب ايمني گواهينامه صادره از سوي مراجع صادركننده تبصره -

 گواهينامه ضروري است.

 ساعت و صدور گواهينامه ميبايست كد دوره اختصاصي از 8 براي دورههاي آموزشي باالتر از -2-8

مركز تحقيقات ستادي اخذ گرديده و توسط مراجع ذيصالح اجرا گردد. 

 - مجريان دورههاي آموزشي9

 مركز تحقيقات ستادي ومراكزتابعه باتاييد مركزتحقيقات ستاد ،  اقدام - مركز تحقيقات ستادي و مراكز تابعه:1-9

 به اجراي دورههاي آموزشي با سرفصل استاندارد مورد تأييد مينمايند.

 آييننامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني 3به استناد ماده  - مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني:2-9

داراي مجوز فعاليت آموزش از مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار ميباشند با رعايت 
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محتواي دورهها و سرفصلهاي عنوان شده در دورههاي عمومي و تخصصي و با هماهنگي با مركز 

تحقيقات ستادي و اخذ كد دوره مورد نظر مجاز به اجراي دورههاي آموزش ايمني فوقالذكر خواهند بود. 

 قانون كار جمهوري اسالمي ايران بازرسان 96 با استناد به بند ج ماده - بازرسان كار سراسر كشور:3-9

كارسراسركشور ميتوانند به امر آموزش ايمني كار با نظارت مركز تحقيقات ستادي و هماهنگي ادارات 

كار و امور اجتماعي استانها اقدام نمايند. 

ساير موسسات و سازمانهايي كه صالحيت برگزاري دوره هاي آموزش ايمني كار را از مرجع - 4-9

ذيصالح اخذ نموده اند ميتوانند مجري برگزاري دوره ها در حدود اختيارات و وظايف تعيين شده باشند 

. 

 - هزينه برگزاري دوره هاي آموزشي10

هزينه هر دوره آموزش كه توسط مركز تحقيقات ستاد و مراكز تابعه برگزار ميشود، براساس - 1-10

مجموعه قوانين مالي و محاسباتي وتعرفه مصوب دولت و شوراي اقتصاد ميباشد و مجري هزينه فوق 

را به شركت متقاضي و افراد شركتكننده اعالم نموده و پس از  پرداخت هزينه دوره توسط كارفرما و 

ارايه رسيد بانكي و رسيد مربوطه به مجري دوره، برگزاري آموزش امكانپذير خواهد بود. 

به جهت ايجاد فضاي رقابتي در مورد مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني و ساير موسسات -  2-10 

ذيصالح، اين هزينه به صورت دوساالنه توسط انجمن صنفي مربوطه پيشنهاد و با نظارت و هماهنگي 

مركز تحقيقات ستادي، تعيين  و ابالغ ميگردد. 

 - نظارت بر حسن اجراي كار11

  نظارت بر حسن اجراي كار در استانها با ادارات كل كار و امور اجتماعي مي باشد.-1-11

نظارت عاليه با مركز تحقيقاتي ستادي خواهد بود كه نظارت و ارزشيابي نهايي مجريان دوره و - 2-11

نحوه نظارت استانها و ادارات كل كار و امور اجتماعي به كار مجريان دورهها در استانها در اين مرحله 

باز ارزشيابي خواهد شد. 

 - ظرفيت دوره ها12

(برگزاري نشستهاي  نفر خواهد بود30 ظرفيت كالسهاي برگزار شده در دورههاي حضوري حداكثر تا - 1-12   

علمي و سمينارهاي آموزشي مرتبط و افزايش ظرفيت كالس با توجه به نوع دوره و امكانات آموزشي و با تأييد 
 مراجع ذيصالح مجاز خواهد بود).
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 ظرفيت دورههاي مجازي بدون محدوديت بوده و نحوه برگزاري آزمون در دورههاي تركيبي با -2-12

هماهنگي قبلي با مجريان دوره خواهد بود. 

-تعيين نماينده آموزشي  در ادارات كل كار و امور اجتماعي استانها 13

به منظور عملياتي نمودن اين دستورالعمل، ادارات كل كار و امور اجتماعي استان هايك نفر كارشناس 

مجرب و مطلع به عنوان نماينده آموزشي به مركز تحقيقات ستادي معرفي مي نمايند تا در راستاي 

تقويت زمينههاي همكاري و اجراي صحيح و بهينه كليه برنامههاي آموزشي در استان، اقدامات الزم رابه 

عمل آورند. 

 - اولويتبندي براي اجرايي نمودن آييننامه14

 با توجه به گستردگي كار و محدوديت امكانات ، تعيين اولويت ارايه آموزشهاي ايمني كار و -1-14

نحوه استمرار آن براي مشمولين اين دستورالعمل در هر استان، بر عهده ادارات كل كار و امور اجتماعي 

ميباشد. 

 كارفرمايان مكلفند در زمينه آموزش ايمني كارفرمايان وكارگران و كارآموزان واحدهاي تابعه با -2-14

مراجع ذيصالح همكاري هاي الزم را به عمل آورند. 

 آيين نامه آموزش ايمني كارفرمايان و 9اين دستورالعمل توسط كميته تدوين دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 

  توسط شوراي عالي حفاظت 13 19/2/90 بند و دو تبصره درجلسه مورخ   14كارگران و كارآموزان تهيه و در 

 به تصويب وزيركاروامور اجتماعي رسيد.2/5/1390فني تدوين ودرتاريخ 


