ًوًَِ پيطٌْبزي لرارزاز كبر ثراي هسئَليي ايوٌي

ضوبرُ

اين فرم تايپ شده و در سربرگ شركت باشد

تبريد

قرارداد كبر مسئول ايمني

ايي لرارزاز ثِ هَجت هبزُ ( )10

لبًَى كبر جوَْري اسالهي ايراى ٍ تجصرُ ( )3

الحبلي ثِ هبزُ (  )7لبًَى كبر ثيي

كبرفرهبً/وبيٌسُ لبًًَي كبرفرهب ٍ كبرگر هٌؼمس هي گرزز .
 )1هطرصبت عرفيي :
كبرفرهبً /وبيٌسُ لبًًَي كبرفرهب
آلبي  /ذبًن  /ضركت  .......................................فرزًس  ..............................ضوبرُ ضٌبسٌبهِ /ضوبرُ ثجت .................................
ثِ ًطبًي  ...................................................................................................................................... :ضوبرُ توبس........................ :
كبرگر
آلبي  /ذبًن  ..............................................فرزًس  ................................تبريد تَلس ٍ .......................ضؼيت تبًّل ....................
ضوبرُ ضٌبسٌبهِ  ......................ضوبرُ هلي  ........................................تحصيالت ...............................................................
ثِ ًطبًي  ................................................................................................................................... :ضوبرُ توبس.......................... :
ًَ )2ع لرارزاز  :زائن

هَلت

ًَ )3ع كبر يب حرفِ يب حجن كبر يب ٍظيفِ اي كِ كبرگر ثِ آى اضتغبل هي يبثس  :هسئَل ايوٌي
(كليبت ضرح ٍظبيف ثراسبس پيَست ضوبرُ  1آئيي ًبهِ ثكبرگيري هسئَليي ايوٌي زر كبرگبُ ّب هصَة ضَراي ػبلي حفبظت فٌي)

 )4هحل اًجبم كبر ........................................................................................................................................................................ :
 )5هست لرارزاز  :از تبريد  ...................................تب تبريد  ......................................ثِ هست  ............هبُ ذَرضيسي
 )6سبػبت كبر ٍ تؼساز رٍزّبي حضَر هسئَل ايوٌي زر ضركت زر ّفتِ........................................................................ :
هيساى سبػبت كبر ٍ سبػت ضرٍع ٍ پبيبى آى ثب تَافك عرفيي تؼييي هي گرزز  .سبػبت كبر ًوي تَاًس ثيص از هيساى هٌسرج
زر لبًَى كبر تؼييي ضَز ليكي كوتر از آى هجبز است .
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 )7حك السؼي :
رٍزاًِ ..................................ريبل (حمَق هبّبًِ  :ػسز  ............................./ريبل  ،حرٍف ............................................. /ريبل)

 )8حمَق ٍ هسايبي كبرگر  :ثصَرت ّفتگي /هبّبًِ ثِ حسبة ضوبرُ ً ...................................................................سز ثبًك
 .......................................ضؼجِ  .............................................تَسظ كبرفرهب يب ًوبيٌسُ لبًًَي ٍي پرزاذت هي گرزز .
 )9ثيوِ  :ثِ هَجت هبزُ (  )148لبًَى كبر  ،كبرفرهب هكلف است كبرگر را ًسز سبزهبى تبهيي اجتوبػي ٍ يب سبير
زستگبُ ّبي ثيوِ گر ثيوِ ًوبيس .
 )10ػيسي ٍ پبزاش سبالًِ  :ثِ هَجت هبزُ ٍاحسُ لبًَى هرثَط ثِ تؼييي ػيسي ٍ پبزاش سبالًِ كبرگراى ضبغل زر
كبرگبُ ّبي هطوَل لبًَى كبر -هصَة  1370/12/6هجلس ضَاري اسالهي  ،ثِ ازاي يك سبل كبر هؼبزل ضصت رٍز هسز
ثبثت /هجٌب (تب سمف ًَز رٍز حسالل هسز رٍزاًِ لبًًَي كبرگراى ) ثِ ػٌَاى ػيسي ٍ پبزاش سبالًِ ثِ كبرگر پرزاذت
هي ضَز  .ثراي كبر كوتر از يك سبل  ،هيساى ػيسي ٍ پبزاش ٍ سمف هرثَط ثِ ًسجت هحبسجِ ذَاّس ضس .
 )11حك سٌَات يب هسايبي پبيبى كبر  :ثِ ٌّگبم فسد يب ذبتوِ لرارزاز كبر حك سٌَات  ،هغبثك لبًَى ٍ هصَثِ
هَرخ  87/8/25هجوغ تطريص هصلحت ًظبم ثِ ًسجت كبركرز كبرگر پرزاذت هي ضَز .
 )12ضرايظ فسد لرارزاز  :ايي لرارزاز زر هَارز شيل  ،تَسظ ّر يك از عرفيي لبثل فسد است .
فسد لرارزاز  ................رٍز لجل ثِ عرف همبثل كتجبً اػالم هي ضَز .
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
 )13سبير هَضَػبت هٌسرج زر لبًَى كبر ٍ همررات تجؼي از جولِ هرذصي استحمبلي  ،كوك ّسيٌِ هسكي ٍ كوك ّسيٌِ
ػبئلِ هٌسي ًسجت ثِ ايي لرارزاز اػوبل ذَاّس ضس .
 )14ايي لرارزاز زر چْبر ًسرِ تٌظين هي ضَز كِ يك ًسرِ ًسز كبرفرهب  ،يك ًسرِ ًسز كبرگر  ،يك ًسرِ ثِ تطكل
كبرگري (زر صَرت ٍجَز) ٍ يك ًسرِ ًيس تَسظ كبرفرهب از عريك رايبًبهِ يب ايٌترًت ٍ يب زيگر رٍش ّب ثِ ازارُ تؼبٍى
كبر ٍ رفبُ اجتوبػي هحل تحَيل هي ضَز .
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