گزدش کار بزرسی و صذور تاییذ یه
شزوع

صالحیت بزای مسوول ایمنی

معزفی متقاضی احزاس سمت مسوول ایمنی به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهزستان
محل فعالیت ،توسط کارفزمای کارگاه مشمول مطابق فزم شماره 1

مزاجعه متقاضی به واحذ باسرسی کار محل جهت تشکیل پزونذه ،با ارایه مذارک مورد
نیاس و تکمیل فزم شماره 2

اخذو تکمیل مذارک موردنیاسو ارسال پزونذه به اداره باسرسی کار مزکش استان توسط
اداره شهزستان مزبوطه

عذم تاییذ
بزرسی و اعالم نظز توسط کارگزوه مستقز در اداره باسرسی کار مزکش استان

نتیجه بزرسی و اعالم نظز

تاییذ
تاییذیه صالحیت توسط اداره باسرسی کار مزکش استان(فزم شماره )3
صذور نامه بله

و ارسال اصل و رونوشت آن به اداره شهزستان

دعوت اس متقاضی و شزکت در جلسه توجیهی و آشنایی با شزح وظایف در اداره
شهزستان

تحویل نامه تاییذیه صالحیت به مسوول ایمنی یاکارفزمایا نماینذه کارفزما

عقذ قزاردادکار با مسوول ایمنی توسط کارفزما(بزای کسانی که قبال در کارگاه
شاغل نبوده انذ)

ارسال یک نسخه اس قزارداد کار به اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهزستان

پایان

*مذارک موردنیاس بزای صذور تاییذیه صالحیت:


دي قطعٍ عکس 3*4



تصًیر برابر اصل گًاَی پایان تحصیالت مطابق رشتٍ َای تحصیلی ذکر شدٌ در آییه وامٍ



تکمیل فرم شمارٌ  1درخًاست بررسی صالحیت تًسط کارفرما در سربرگ کارگاٌ/شرکت



تکمیل فرم شمارٌ  2درخًاست بررسی صالحیت تًسط متقاضی



اصل وتصویز قزارداد منعقذ شذه با کارفزما درخصوص بزرسی نوع رابطه کاری ( تمام وقت یا پاره وقت ) حسب مورد



اصل وتصویز لیست بیمه متقاضی درخصوص بزرسی نوع رابطه کاری ( تمام وقت یا پاره وقت ) حسب مورد



تصًیر ي اصل(جُت اوطباق) گًاَی آمًزش عمًمی ایمىی ي یا قبًلی در آزمًن ادياری (برای کساوی کٍ رشتٍ تحصیلی آوُا ایمىی ي مرتبط ومی باشد)



تصًیر ي اصل (جُت اوطباق) ي یا گًاَی برابر اصل گًاَی ديرٌ آمًزشی شىاسایی خطر ي ارزیابی ریسک () Risk assessment



لیست بیمٍ متقاضی



قرارداد کار

