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 : تعهد نامه اجرای الزامات  ایمنی بهداشت و محیط زیست پیمانکاران 

 اسم / اسامی متعهدله شرکت ) دارندگان حق امضا اسناد تعهدآور ( :

 نوع فعالیت یا موضوعات همکاری در پروژه :

.................دارندگان حق امضا اسناد تعهدآور از شرکت اینجانب / اینجانبان ....................................

/موسسه/کارگاه/شخص حقیقی ...............................................بدینوسیله تعهد می نمایم /می نماییم که مفاد طرح 

و سایر قوانین وزارت تعاون کار و رفاه  ایمنی بهداشت و محیط زیست پروژه ...................................................

اجتماعی ، وزارت بهداشت و درمان علوم پزشکی، زیست محیطی و مقرارت ملی ساختمان جاری در ایران را در 

حین اجرای قرارداد رعایت نمایم / نماییم و مسعولیت هرگونه حوادث ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را بپذیرم 

 / بپذیریم.

 مذکور بوجود آمد آن را اجرا نمایم /نماییم.الزام هد می شوم / می شویم هرگونه تغییری در همچنین متع

اینجانب / اینجانبان مسئولیت توجیه کلیه نفرات پرسنل و پیمانکاران فرعی خود را برعهده گرفته و درصورت 

گردیم تا هرگونه ضرر ،  عدم رعایت موارد ایمنی بهداشت و محیط زیستی از جانب ایشان متعهد می گردم/ می

زیان، جرایم و خسارات مالی و جانی احتمالی که توسط مراجع قانونی ذیصالح معین می گردد و همچنین جرایم 

عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار شهرداری شیراز )..............آخرین صورت وضعیت ماهیانه ( را جبران 

 نمایم / نماییم. 
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  :اماتالز منظور و هدف -1

 یراد و محـیط زیسـت در کلیـه مجموعـه هــا و زیــرمجموعه هـای شـهردار    حفـظ و صـیانت از سـالمتی و ایمنـی کلیـه افـ

هایی شـاداب و بـا انگیـزه جهت بهره وری هر چه بیشتردر پـروژه هـا    بـا هـدف بهـره منـدی از محیطـی سـالم و انسـان رازیش

 به شرح زیر : 

 مشخص نمودن حداقل الزامات HSE و محیط های قراردادی ملـزم بـه    یرداراست که پیمانکاران درهنگام کار در شه

 باشند. یآن م تیرعا

 یمانکاریپ یها تیدر فعال ستیز طیو مح یمنیهمزمان به موضوعات بهداشت، ا توجه 

 تا رسیدن به پایین تـرین   کار از تالش در جهت دستیابی به حداکثر سـطح ایمنـی و کـاهش مـداوم حـوادث ناشـی

 .  حد ممکن

 ین تـرین حـد   تـا پـای   شغلی هـای المت کارکنـان و محـیط کـار و کـاهش مـداوم بیماریحفظ و ارتقای سـطح سـ

 های واگیردار.   پیشگیری از بروز بیماری ممکن و

 زیست محیطی نامطلوب تهیــه و دســتیابی اســتانداردهای الزم جهــت کــاهش و کنتــرل مــداوم اثــرات 

  ایمنی سیسـتم آموزشـی بـا رویکـرد سـالمت،ارتقای سطح اگـاهی کارکنـان و اسـتقرار ( و محیط زیستHSE.) 

 هـا و اقـدامات   برنامـه   اجرای ، کنتـرل هـا وها پیشگیری و جلوگیری از تخریب محـیط زیسـت بـا انجـام بازرسـی

  .پیشگیرانه و اصالحی

 

 دامنه کاربرد:  -2

بوده و با توجه به  یمانکاریپ یها تیفعال یباشد که دارا یوابسته م یو سازمان ها رازیش یدامنه کاربرد این دستورالعمل در شهردار

مقاطعـه دهنـده    ستیز طیبخش مح زیو ن یو بهداشت حرفه ا یمنیا یپروژه انجام خدمات، ساختار سازمان یریپذ سکیو ر تیماه

 باشد. یم دهقابل استفا

 

 تعاریف:  -3

  :/ پیمان دهنده مقاطعه دهنده

اجرای عملیات موضوع پیمان را بر اسـا  اسـناد و مـداری پیمـان بـه       یک سوی پیمان است و ی است کهحقیقی یا حقوق شخص 

   می باشند. مقاطع دهنده ایشان در حکم  و جانشین های قانونی پیمانکار واگذار می نماید درضمن نمایندگان
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 :  / مقاطعه کارپیمانکار

خصوصی اعم از  (های مختلف شهرداری شیرازحوزه )مقاطعه دهنده داد با طرف قرارو ذیصالحی که  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 

، مدیریت ها و کلیه زیرمجموعه های شـهرداری شـیراز بـه    سازمانها، مناطقیا دولتی خارج از مجموعه شهرداری شیراز که از طرف 

قرارداد یا توافق مسئولیت انجام کـاری را  اسا  لعمل به کار گرفته می شوند و برمنظور انجام برخی فعالیت های موضوع این دستورا

 نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند. ،در محدوده شهرداری برعهده دارد

     پیمانکار اصلی :

موضوع  دهندهو طرف قرارداد با پیمان  که براسا  اسناد و مداری پیمان به عنوان مجری اصلیشخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی  

  پیمان شناخته می شود.

    : )جزئی( پیمانکار فرعی

توجـه بـه منـدرجات پیمـان و توافـق      که پیمانکار اصلی با و خارج از مجموعه شهرداری شیراز شخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی

اجـرای تعهـدات براسـا  اسـناد و      وی برای انجام بخشی از امور، قرارداد منعقد نموده و پیمانکار مربوطه ملزم بهبا مقاطعه دهنده 

 مداری موضوع پیمان می باشد.  

 صاحب کار : 

قانونی مالک کارگاه بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات یا فعالیت کارگاه را مقام شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم 

مقاطعه دهنده نامیده می شود و در صورتی که خـود  ، اول به یک یا چند پیمانکار محول می نماید که در این حالت مطابق تعریف بند

محسـوب   مقاطعه دهندهقانون کار به کار گمارد از نظر این قانون  2راسا یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه متعلق به خود برطبق ماده 

 می گردد. 

 : ایمنی بهداشت و حفاظت کارکنان امور

 .می باشد واقع در اداره کل سرمایه انسانیکه ه ای ه ایمنی و بهداشت حرفیطواحد مرکزی در ح

 : امور ایمنی و بهداشت حرفه ای

   . / حوزه ها که داری واحدی به نام امور ایمنی و بهداشت حرفه ای می باشندسازمان ها/ معاونت ها/ مناطق

 : مرکزی  کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 13ن نامه داخلی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کـار شـهرداری شـیراز و مـاده     حفاظت فنی و بهداشت کار طبق آییمرکزی کمیته 

مـی  تعیین و تایید مدیر کل اداره سرمایه انسانی امور ایمنی بهداشت و حفاظت کارکنان به پیشنهاد می باشد و اعضای آن قانون کار 

 گردد. 
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  :هر سازمان، معاونت، منطقه و حوزهکمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

قـانون کـار    13کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار طبق آیین نامه داخلی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شهرداری شیراز و ماده 

   می باشد. 

 

HSE PLAN:   

طرح ایمنی و بهداشت و محیط زیست که پیمانکاران موظفند در زمان برگزاری مناقصه به عنوان بخشی از پیشنهاد فنـی خـود بـه     

 گیرد. ن بایستی مورد بازنگری قرار نمایند و در تمام طول مدت پیما ارائه ندهمقاطعه ده

زیست جهت پیشگیری از بـروز حـوادث،    هدف از این طرح، تشریح و تبیین کلیه فعالیت های تاثیرگذار بر ایمنی، بهداشت و محیط

جهـت  محیطی و اعتبارات ناشـی از آن هـا    ، آلودگی های زیست محیطی و کاهش پیامدهای جانی، مالی، زیستبیماری های شغلی

  در پروژه می باشد. HSE، پیمانکاران اصلی، پیمانکاران فرعی و کلیه افراد و بهبود عملکرد مقاطعه دهنده

 (: PERMITپرمیت )

PERMIT ( یا مجوز ایمنی کارPTW ) ، که مطابق دسـتورالعمل بازرسـیهای پیشـگیرانه    ایمنی است فرم مجوز کارHSE بـرای ، 

درصورت انجـام کلیـه کارهـای    و  شروع به کار کلیه پیمانکاران و پاره ای از فعالیت های مشخص شده در آن دستورالعمل الزامیست

مستمر و غیرمستمر در کارگاه ها، بایستی اجازه کار از واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای یـا کمیتـه حفاظـت فنـی و بهداشـت کـار،       

 ار کسب گردد. مسئول محوطه و درخواست کننده ک

: با توجه به اینکه دستور العمل و چک لیست های مجوز کار در مرحله پیش نویس می باشد لذا بعد از تهیه نهایی در هر زمـان   تذکر

 . که ابالغ شود پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد

 

 

 پیمانکاران:  -4

 :  ی شوندپیمانکاران در این دستورالعمل به چند دسته ذیل تقسیم م. 4-1

 . پیمانکاران قراردادهای تامین نیروی انسانی شامل :4-1-1

 پیمانکاران قراردادهای اداری، خدماتی، نگهبانی، تنظیفات .4-1-1-1

 نوع قرارداد عمرانی( 3پیمانکاران قراردادهای عمرانی ). 4-1-1-2
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 و احداث(پیمانکاران قرارداد های فضای سبز شامل )حفظ و نگهداری، کاشت . 4-1-1-3

 . پیمانکاران قرارداد های خدمات مشاوره  4-1-2

به آن دسته از پیمانکارانی اطالق می گردد که کار نظارتی از قبیل چـک کـردن نـرم    )  . پیمانکاران با موضوع قرارداد نظارت4-1-3

راه انـدازی نـرم افـزار سیسـتم هـا      افزار, نظارت بر اجرای یک فعالیت، پروژه های عمرانی، پژوهشی و .... داشته و یا جهت نصب و 

 (درشهرداری حضور می یابند

 . سایر پیمانکاران  4-1-4

 

 انواع پیمانکاران : . 4-2

و پیمانکاران بزرگ تقسـیم مـی   پیمانکاران کوچک به دو دسته و تعداد کارگران وع و حجم کار محوله پیمانکاران اجرایی بر اسا  ن

   . شوند

 ر گروه یا یک پیمانکار کل باشند.به صورت گروهی از کارگران که ممکن است تحت قالب یک سپیمانکاران کوچکی که  -4-2-1

  .پیمانکاران کوچک با توجه به حجم  و مبلغ قرارداد قرارداد نیز به عنوان پیمانکاران کوچک قلمداد خواهد شد 

های بـزرگ و طـوالنی مـدت و از طریـق عقـد       پیمانکاران بزرگ: شامل پیمانکارانی هستند که عموما جهت انجام فعالیت -4-2-2

 مجزا می باشند. مشغول بکار شده و دارای ساختار سازمانی شهرداری قرارداد با 

 انکار بزرگ نیز قلمداد خواهد شد.نفر بعنوان پیم 252پیمانکاران با تعداد نفرات باالی )تعریف شماره یک(: پیمانکاران بزرگ 

 بعنوان پیمانکـار بـزرگ نیـز قلمـداد     و مبلغ قرارداد، پیمانکاران با توجه به حجم کار  و()تعریف شماره د :پیمانکاران بزرگ

  خواهد شد. 

 

 

 مسئولیتها:  -5

 قبـل از عقـد   موظـف اسـت   حوزه / منطقه و نیز واحد امور قراردادهای هر سازمان/معاونت/اداره کل سرمایه انسانی  بخش

و کمیتـه مرکـزی   ایمنی بهداشت و حفاظـت کارکنـان شـهرداری    امور را از  آن  HSEقرارداد با پیمانکاران بزرگ تاییدیه 

امور ایمنی و بهداشت حرفه  تایید آن توسطبه تاییدیه پیمانکاران کوچک منوط  دریافت نماید.و بهداشت کار حفاظت فنی 

   میباشد./ حوزه معاونت/ منطقهسازمان/ای یا کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هر 
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 موظف است در عـر   شهرداری شیراز و کمیته مرکزی حفاظت فنی و بهداشت کار  بهداشت و حفاظت کارکنانایمنی  امور

و ارائـه نتـایب بـه     بزرگ پیمانکاران HSE نسبت به ارزیابیپیمانکاری  خدماتدرخواست کننده  روز پس از اعالم واحد 15

   اقدام نماید. / حوزهمعاونت/ منطقهسازمان/  هرامور قراردادهای 

       هـر  پیمانکـاری   مسئولیت توجیه و ابالغ مفاد این دستورالعمل به پیمانکـار برعهـده واحـد درخواسـت کننـده خـدمات

  میباشد./ حوزه سازمان/معاونت/ منطقه

  ضمیمه قرارداد پیمانکـاران   این دستورالعمل را 5موظف است بند / حوزه سازمان/معاونت/ منطقهامور قراردادهای هر واحد

   .نماید

 ایمنی و بهداشت حرفه ای یا کمیته حفاظت فنی و بهداشـت  جرای این دستورالعمل برعهده امور حسن ائولیت نظارت برمس

   میباشد. / حوزهسازمان/معاونت/ منطقه در هر و واحد واگذار کننده کار به پیمانکارکار 

   .مسئولیت رعایت مفاد این دستورالعمل با کلیه پیمانکاران می باشد 

 

 

  اقدامات :شرح  -6

ایمنی بهداشت و حفاظـت کارکنـان و کمیتـه     ها ملزم به معرفی پیمانکار به واحد درخواست کنندگان کار و مسئولین کارگاه -1 -6

 .  باشند از شروع کار می قبل مرکزی حفاظت فنی و بهداشت کار مرکزی

هـت انجـام   ج HSE planی بـه ارائـه   موظـف  پروژه  اجرایو  قبل از انجام عملیات عمرانی(  2-1-3پیمانکاران بزرگ ) بند  -6-2

  .می باشند فعالیت های خود به شهرداری

HSE plan    برسد. شهرداری  ایمنی بهداشت و حفاظت کارکنان و کمیته مرکزی حفاظت فنی و بهداشت کارمی باید به تایید واحد

   .مقیم در پروژه می باشندنی و بهداشت حرفه ای ایم و یا کارشنا   HSEاین قبیل پیمانکاران ملزم به داشتن دپارتمان 

می باشـند. ایـن    ایمنی و بهداشت کار مرکزی تاییدیه از سوی کمیته مرکزی پیمانکاران کوچک ملزم به تکمیل و ارائه ی فرم – 6-3

ا کمیته حفاظـت فنـی و   امور ایمنی و بهداشت حرفه ای یفرم باید توسط سرپرست پیمانکاری تکمیل و مهر و امضاء شده و به تایید 

  . برسد نیز شهرداری /حوزهسازمان/معاونت/ منطقه بهداشت کار هر

ایمنـی و بهداشـت    تذکرات مسئولین و بازرسـان نقطه نظرات، پیشنهادات و به  ملزم هستند و پرسنل مربوطهاصلی  پیمانکار -6-4

 انو رعایت کامل آنها را عینا بـه پیمانکـار   ه آنها عمل نمایندتوجه و ب، بازرسان علوم پزشکی بازرسان اداره کارشهرداری،   حرفه ای

   فرعی خود )درصورت وجود( منتقل نموده و بررعایت کامل آنها توسط این پیمانکاران نظارت نمایند.
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لعمل محسوب شده و کلیه ضوابط این دسـتورا  اصلی عملکرد و پرسنل پیمانکاران فرعی به منزله عملکرد و پرسنل پیمانکار  -6-5

تمامی پیمانکاران فرعـی خـود    HSEمسئول پاسخگویی در مورد عملکرد  اصلی خصوص پیمانکار برای آنها جاری بوده و لذا دراین

  است.

 . اخذ گردد مقاطعه دهندهاصلی به پیمانکاران فرعی باید موافقت رای واگذاری کار از طرف پیمانکار ب -6 -6

 و ابالغیـه هـای   روش ها و دستورالعمل هاکلیه و رعایت  ملزم به مطالعهنیز ه به نوع کارخود پیمانکار و پرسنل مربوطه با توج -6-7

HSE  واحد ایمنی بهداشت و حفاظت کارکنان و نیز کمیتـه مرکـزی حفاظـت فنـی و بهداشـت کـار       مربوط به نوع کار که از طرف

  .به آنان ارائه می گردد می باشند یشهردار

مطـابق قـوانین    ایی و شناخت الزم نسبت به محل اجرای پروژه و فعالیت های مرتبط با تعهـدات خـود  پیمانکار بایستی آشن -6-8

 . را داشته باشد موجود

اخذ کرده باشد و رفاه اجتماعی پیمانکار ملزم است قبل از شروع کار گواهی تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران را از وزارت کار  -1 -6

امـور ایمنـی و بهداشـت    ایمنی بهداشت و حفاظت کارکنان مرکزی و نیـز  امور های )دایره قراردادها و یک نسخه از آن را به واحد و

 . تحویل دهدحوزه  /سازمان/معاونت/ منطقههر حرفه ای یا کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

  ل اجرای فعالیت باشد.تایید صالحیت ایمنی بایستی متناسب با نوع کار و نیز مربوط به اداره کار شهرستان مح -6-12

و بهداشت کار به صورت  یحفاظت فن تهیکم لیاقدام به تشک دیبا مانکاریو بهداشت کار پ یحفاظت فن تهینامه کم نییطبق آ -6-11

، شهدای والفجرو نیز موظف است یک نسخه از آن را به اداره کار، یک نسخه به یکی از سه مراکز بهداشت ) دینما کبارحداقل ماهی ی

واحد بهداشت حرفه ای( و یک نسخه به واحد امور ایمنی و بهداشت حرفه ای یا کمیتـه حفاظـت    –هدای گمنام و شهدای انقالب ش

 فنی و بهداشت کار هر سازمان، معاونت، منطقه و حوزه ارسال نماید.  

و یا حداقل یـک نفـر را بـه     حرفه ای و بهداشت یمنی، یک نفر را به عنوان مسئول اکار موظف است قبل از آغاز فعالیتپیمان -6-12

و کمیته مرکزی حفاظت فنی و  و کتباً به کارفرماکارگاه انجام وظیفه خواهد کرد تعیین  یمنیکه تحت نظر مسؤل ا یمنیاافسر  عنوان

   معرفی نماید.بهداشت کار و نیز واحد ایمنی بهداشت و حفاظت کارکنان 

اشت حرفه ای کلیه پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری پس از اخذ تاییدیه هـای الزم  کارشناسان ایمنی و بهد تایید نهایی -6-13

دانشـگاه  )مرکز بهداشت شهدای انقالب، مرکز بهداشت شهدای والفجر، مرکز بهداشت شـهدای گمنـام(   از واحد بهداشت حرفه ای 

بـا تاییـد    سـپس  ومرکزی می باشد  و حفاظت کارکنانایمنی بهداشت  بعهده واحد و رفاه اجتماعی ، کارتعاونعلوم پزشکی و اداره 

   ، شروع به کار نمایند.بصورت مکتوب مقاطعه دهنده
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نفر باشد با توجه به نوع کار و به تشخیص واحد ایمنی بهداشت حرفه ای هر  25در صورتیکه تعداد نفرات پیمانکار کمتر از :  1تبصره 

)با تایید اداره کار و یکی از مراکز بهداشت  ینوان مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ابع بایستی یک نفرحوزه  سازمان/معاونت/ منطقه/

 .معرفی گرددبه کمیته مرکزی حفاظت فنی و بهداشت کار توسط پیمانکار استخدام و مذکور( 

ناش ایمنی و بهداشـت  ( بایستی یک نفر بعنوان کارش 11تا  25نفر باشد )  25: درصورتی که تعداد نفرات پیمانکار بیش از  2 تبصره

 معرفی گردد. کمیته مرکزی حفاظت فنی و بهداشت کار حرفه ای توسط پیمانکار استخدام و 

بهداشت حرفه ای و یک نفـر   مسئول( نفر باشد بایستی یک نفر بعنوان  411 -122درصورتیکه تعداد نفرات پیمانکار بین ) :  3 تبصره

  معرفی گردد.کمیته مرکزی حفاظت فنی و بهداشت کار به م و ایمنی توسط پیمانکار استخدا مسئولبعنوان 

ایمنی و دو نفر بعنوان کارشنا   مسئولنفر باشد بایستی یک نفر به عنوان  522: درصورتیکه تعداد نفرات پیمانکار بیش از  4تبصره 

   ی گردد.معرفکمیته مرکزی حفاظت فنی و بهداشت کار به بهداشت حرفه ای توسط پیمانکار استخدام و 

مسئول ایمنی و حفاظت فنی می بایستی ترجیحا از فارغ التحصیالن حفاظت فنی و ایمنی کار باشد لـیکن بـا توجـه بـه     :  5تبصره 

کمبود نیرو در این رشته می توان آنان را از میان رشته های مرتبط با ایمنی نظیر مهندسی صنایع با گرایش ایمنی صـنعتی و رشـته   

 مورد تایید اداره کار باشد.  در هر صورت باید  انتخاب نمود وو دارای تجربه کافی مهندسی   -های فنی 

واحـد  مـورد تاییـد    و دارای تجربـه کـافی   ول بهداشت حرفه ای می بایستی از فارغ التحصیالن بهداشت حرفـه ای ئمس:  6تبصره 

واحـد   شـیراز  یا دانشگاه علوم پزشـکی ای گمنام یا شهدوالفجر  شهدای انقالب یاشهدای کز بهداشت امربهداشت حرفه ای یکی از 

  .باشدبهداشت حرفه ای 

مورد تأیید کارفرما( ثابت کند که افراد مسئول و ناظر بر امور بهداشـت،  )پیمانکار بایستی به وسیله مستندات ومداری کافی  -6-14

این زمینـه نبـوده و در    درر نجام تعهدات پیمانکافرما ناقض اایمنی و محیط زیست کامالً واجد شرایط هستند. بدیهی است تایید کار

 .  باشد در هر زمان و با اعالم نماینده کارفرما، پیمانکار موظف به جایگزینی افراد واجد صالحیت می حیتصورت عدم احراز صال

یا بهداشت حرفـه  کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای شاغل در شهرداری مجاز نمی باشند که به عنوان کارشنا  ایمنی  -6-15

و از ادامه کـار آنـان جلـوگیری     بکارگیری ایشان تخلف محسوب شدهای پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری نیز همکاری نمایند و 

 .  بعمل خواهد آمد

ش ارت بهداشـت، درمـان و آمـوز   وز)قانون کار و همچنین آئین نامـه هـا و مقـررات     12پیمانکار موظف است مطابق با ماده  -6-16

توسـط  را برای کارکنان خـود  )باتوجه به نتایب ارزیابی آالینده های محیط کار(  ، تخصصیمعاینات پزشکی اولیه و دوره ای( پزشکی

اجـرا نمـوده و نتـایب آن را در پرونـده     دارای مجـوز قـانونی   خصوصی مراکز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مراکز طب کار 

ن بایـد  آبدیهی اسـت هزینـه    .و نیز یک نسخه از آن را تحویل یکی از مراکز بهداشت نماید نماید اشتی کارکنان خود نگهداریبهد

  پرداخت گردد.  (به استثنای معاینات بدو استخدام توسط پیمانکار)
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ایـد  تبصره : چنانچه بنابر تشخیص پزشک متخصص طب کار نیاز باشد کارگر نسبت به پیگیری روند درمانی تشخیصی خود اقدام نم

 این مهم توسط پیمانکار می بایست مورد پیگیری قرار گیرد و هزینه آن به عهده پیمانکار می باشد.  

در بدو به کارگیری کارکنـان و قبـل از اجـرای    ) پیمانکار موظف است با توجه به نوع کار و شرایط آب و هوایی و محل کارگاه -6-17

ه از لحاظ سن و فیزیک بدنی و شرایط روحی و روانی با کار مورد نظر کـامالً تطـابق   از نیروهایی استفاده نماید ک (فعالیت های جدید

 باشـد  یماز پرسنل خود و مصاحبه های تخصصی  بدو استخدام شاتیموظف به اخذ آزما مانکاریکار پ نیداشته باشد. جهت حصول ا

)ارائه مسـتندات   حیت بوده و به کارگرفته شونداطمینان حاصل کند که کارکنان جذب شده براسا  موارد ذیل واجد صال و بایستی

 (فصل چهارم قانون کار 12و 12براسا  رعایت مواد قانونی  از مراکز ذی صالح مورد تایید

 روانی و جسمی سالمت 

 یتجرب های مهارت 

 رکا انجام دانش 

رد بازنگری و ارزیابی قرار دهـد، ایـن   موظف است صالحیت کارکنان خود را برای انجام وظایفشان به طور مرتب مو پیمانکار، -6-18

بررسی ها شامل شناسایی و بهینه نمودن عوامل و تجهیزات برای ارتقاء کیفی فعالیت های کارکنان و آموزش های مـورد نیـاز آنهـا    

کنـان  هرگاه در حین اجرای قرارداد وضعیتی بوجود آید که ممکن است ایمنـی و تندرسـتی کار  و  جهت دستیابی به این منظورباشد

وضعیت را بطـور  نتواند آن  حرفه ایو بهداشت  یمنیپیمانکار را با مشکل مواجهه سازد و یا برای سایرین ایجاد خطر نماید و بازر  ا

    . یا سرپرست کارگاه را از وضعیت پیش آمده آگاه سازد یمنیا، باید بالفاصله مسؤل مناسبی مدیریت کند

 :ه می شوند باید یگری که از طریق پیمانکار به کار گماردکارکنان پیمانکار و یا هر کس د -6-11

  ارائـه  ). ا باشـند راطالعـات الزم را در ایـن زمینـه دا   در زمینه وظایف شغلی خود آموزش های الزم را فرا گرفته و دانش و

 (تاییدیه از مراجع ذی صالحمستندات و 

 مطابق بـا   دستورالعمل های مربوطهمقرارات و و نیز زیست  انین ایمنی و بهداشت و محیطدر رابطه با قورا های الزم آموزش

 (ذی صالح تاییدیه از مراجعارائه مستندات و ) .کارفرما فراگیرند HSEمقررات 

کارکنـان   HSEپیمانکار موظف است آموزش درصورتیکه پیمانکاران فرعی به کارکنان خود آموزش های الزم را ارائه ندهند  -6-22

 .انجام دهد پیمانکاران فرعی را

محـل   و مداری بایست شامل نام افـراد  :موزش کارکنان خود را ارائه نمایدپیمانکار باید مداری و مستندات الزم در زمینه آ  -6-21

دوره  مراجـع ذی صـالح برگـزار کننـده    مهر و امضای  و زمان اجرای دوره و اسامی مربیان آموزش دیده، محتوای دوره،امضای افراد 

  باشد.آموزشی 
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واحد امور ایمنی و بهداشت حرفه ای یا با توجه به حجم و نوع فعالیت پیمانکار باید به تایید  HSEمدت زمان آموزش های  یادآوری:

  رسانده شود. /حوزهسازمان/معاونت/ منطقهکمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هر 

 زقانون کار و نی 11)مطابق ماده  با کار خودمتناسب  ی، بهداشتی و حفاظت فردکار موظف است کلیه تجهیزات ایمنیپیمان  -6-22

در ضمن  را فراهم و در اختیار کلیه نیروهای خود قرار دهد،( و آموزش پزشکی راهنمای وسایل حفاظت فردی وزارت بهداشت درمان

برای مشاغل خـاص   (ر دارندسر وکای افرادی که با موادقابل اشتعال نظیر لبا  های ضد آتش برا)باید تجهیزات حفاظت فردی ویژه 

و مستندات آن را به امور ایمنی و  و نیز اموزش های الزم جهت استفاده صحیح از این وسایل را نیز به نیروهای خود دهد فراهم گردد

ورد در صورت عدم انجام این م ، معاونت، منطقه و حوزه ارایه دهدهداشت کار هر سازمانبهداشت حرفه ای یا کمیته حفاظت فنی و ب

  می شود. مشمول جرایم

و پیمانکـاران   میباشند که در اختیار ایشان قرارگرفته پرسنل پیمانکار ملزم به استفاده ازتجهیزات حفاظت فردی و ایمنی -23 -6

 . مکلف به نظارت بر استفاده از وسایل مذکور توسط کارکنان خود می باشند

یـا نماینـده   سازمان/معاونت/ منطقـه /حـوزه   یته حفاظت فنی و بهداشت کار هر واحد امور ایمنی و بهداشت حرفه ای یا کم: تبصره 

به علت استفاده از وسـایل حفاظـت   پیمانکار  ود نمی توانند از استفاده از وسایل حفاظت فردی معیوب جلوگیری کن مقاطعه دهنده

  . جرایم خواهد شد مشمولفردی معیوب 

و بهداشـت و محـیط    یمنیودن وسایل ایمنی و... رافع مسئولیت پیمانکار در قبال موازین اویا فراهم نم یمنیتذکر : بکارگیری نیرو ا

 بدنبال نمی آورد.  ینمی باشد و هیچگونه تعهدی برای شهردار زیست

ل بـدن  ر ارتفاع و حمایل بند کامد( نیاز به سامانه های کار 22/1بیست سانتی متر ) یک متر و هرگونه کار در ارتفاع بیش از  -24 -6

هـر سـازمان/معاونت/ منطقـه    ( یا جان پناه مورد تأیید امور ایمنی و بهداشت حرفه ای یا کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار )هارنس

   میباشد. /حوزه 

در مورد تمامی حوادث بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی حـاد از  و نیز در صورت وقوع هر نوع حادثه برای کارکنان پیمانکار  -6-25

سریعاً نسبت بـه  پیمانکار بایستی  "حوادث منجر به فوت، خسارات مالی قابل توجه و یا آلودگی های زیست محیطی وسیع":  قبیل

را  مقاطعه دهنـده نماینده  و  اقدام نمایداداره کار و مراجع ذیربط  سازمان تامین اجتماعی و تهیه گزارش کامل حادثه و ارسال آن به

 .  مطلع نماید

حـداکثر   کار بایستی هرگونه حادثه ناشی از کار که جهت پرسنل آن رخ می دهد با ذکر اقدامات انجام شده و علـت آن پیمان -6-26

واحد ایمنی بهداشت و حفاظت کارکنان و نیز به واحد امور ایمنی و بهداشت حرفه ای یا کمیته حفاظت فنی  به  روز بعد از حادثهسه 

   گزارش نماید.شهرداری /حوزه قهسازمان/معاونت/ منطو بهداشت کار هر 
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( را در اولین فرصت به NEAR MISSیا مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای وی موظف است حوادث بخیر گذشته )پیمانکار  -6-27

واحد امور ایمنی و بهداشت حرفه ای یا کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هر سازمان /معاونـت/ منطقـه/حوزه شـهرداری گـزارش     

 نماید.

  .  پیمانکار موظف به پیگیری وضعیت درمان کارکنان مصدوم خود پس از انتقال به مراکز درمانی است -28 -6

موظف می باشد در صورت مشاهده هرگونه اقدام ناایمن که امکان بروز حادثه درآن بـوده ویـا عملیـاتی کـه دارای      مانکاریپ -6-21

مخاطرات زیست محیطی باشد و تذکرات وتمهیدات معمول درمرتفع کردن آن کارساز نباشد پس از متوقـف کـردن کـار، بالفاصـله     

سـازمان/معاونت/  بهداشت حرفه ای یا کمیته حفاظـت فنـی و بهداشـت کـار هـر      ا و واحد امور ایمنی و ارفرممراتب را به نماینده ک

 .کتباً اعالم نمایدحوزه منطقه/

از  ناشیمی باشد و هزینه  های اجرایی آن در طول انجام پیمان پیمانکار ملزم به اجرای قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل -6-32

 .  متوجه پیمانکار می باشدالعمل های سازمان مدیریت پسماند باتوجه به دستور اجرای ناقص یا عدم اجرای آن

پیمانکار باید در حوادثی که نشـتی   فعالیت های پیمانکار نباید موجب بروز آلودگی وتخریب زیست محیطی در منطقه شود. -31 -6

)ضمن هماهنگی بـا  مینی راه می یابد، به هوا، خای، آب های سطحی و زیرز (اسید، باز، و موارد مشابه) به همراه داشته و یک آالینده

و منطقه آلوده را پاکسازی و نماینـده کارفرمـا را بالفاصـله مطلـع نمایـد. کنتـرل        سریعاً نشتی را متوقف نموده(  مراجع ذی صالح

  است. فعالیت پیمانکاربرعهده پیمانکار درمحدوده(آب، هوا و خای) ومدیریت هرگونه آالینده

بـا   (نظیر تکرار مداوم حوادث، بیماری های واگیر، موارد مشـکوی و..  ) ت در صورت مشاهده موارد خاصموظف اس مانکاریپ -6-32

)مالی، انسانی، فیزیکی( کلیه مراحل را مطـابق   نیاز دام نماید و با تخصیص منابع موردانجام اقدامات مناسب نسبت به مقابله با آنها اق

   .دایتضمین نمقوانین ایمنی بهداشت و محیط زیست 

حضور دارنـد بـه   محدوده کار پیمانکار موظف است احتیاط های الزم را در خصوص ایمنی کارکنان خود و افراد دیگر که در  -6-33

، جبران خسارت وارده کارعمل آورد. در صورت عدم دقت و توجه کافی پیمانکار به مسائل ایمنی و بروز هرگونه حادثه در حین انجام 

و نیـز  کارفرما و اشخاص ثالث و نیروهای پیمانکار از هر نوع و به هر میزان به عهـده پیمانکـار اسـت     کارکنان و به وسایل، تجهیزات

، ضرر و زیان به افراد و اموال شهرداری و پیمانکار ناشی از سهل انگاری پرسنل و نقـص تجهیـزات   مسئولیت هرگونه حادثه، خسارت

  . رما هیچگونه مسؤلیتی دراین خصوص نخواهد داشتو کارف پیمانکار، برعهده پیمانکارخواهد بود

پیمانکار مکلف است متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه جعبه کمک های اولیه مجهز بـه تجهیـزات و داروهـای     -6-34

    الزم را تهیه و در نقاطی که دسترسی فوری به آنها برای کارگران میسر باشد نصب نماید.

متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه حداقل دو نفر از کارکنان پیمانکار آموزش کمک های اولیه را برای الزم است  -6-35

    عکس العمل سریع در هنگام وقوع حادثه گذرانده باشند و به نماینده کارفرما معرفی گردد.
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امین کند که طراحی و ساخت آنها بـدون اشـکال   ، موظف است تأسیسات و دستگاه هایی را تپیمانکار حسب موضوع پیمان -6-36

درابتدای پروژه و حین ) . همچنین باید با ارائه تاییدیه های الزم ویا آزمایش های کافیشوند تعمیر و نگهداریباشد و به طرز مناسب 

، افراد، اموال و یـا  ونه خطریه طور ایمن بوده و هیچ گاطمینان حاصل نماید که عملکرد آنها ب( کار به صورت دوره ای و یا حسب نیاز

  محیط زیست را تهدید نمیکند.

کلیه دستگاه ها و ماشین االت پیمانکار بایستی دارای تایید ایمنی از سازمان مربوطه را داشته باشند )دارای استاندارد هـای  -6-37

ی صحت عملکرد اجزا باشـند )بـرای مثـال    مرتبط باشد(، الزاما دارای برگ معاینه فنی معتبر و تاییدیه )گواهی( سالمت شامل گواه

 سیم بکسل جرثقیل ها می بایست دارای تاییدیه کشش زیربار باشند( 

سازمان  وکلیه رانندگان ماشین االت پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه ویژه از مراجع ذیربط از جمله راهنمایی و رانندگی  -6-38

سه سال از تاریخ صدور گواهینامه آنان گذشته باشد و نیز دارای کارت سالمت مخصـوص  مربوط به همان وسیله نقلیه بوده و حداقل 

 .  رانندگان و کپسول اطفای حریق باشند و نیز بایستی معاینات طب کار مخصوص را گذرانده باشند

و )وال و پرسنل شـهرداری  ایمن که احتمال آسیب به امار، وسایل و خودروهای معیوب و نابکارگیری هرگونه ماشین آالت، ابز -6-31

 را فراهم می آورد توسط پیمانکار ممنوع میباشد.( شهروندان شهر را در محدوده کاری همچنین

و با کسب مجوز از  اضطراریق و سیستم های ایمنی جز در مواقع تجهیزات شهرداری از جمله تابلو های برهرگونه دستکاری  -6-42

  .وع استتوسط پرسنل پیمانکار ممنافراد ذیربط 

بوده، بدنه کابل و دوشاخه و پریز آنها سـالم باشـد و ایجـاد     (EARTHوسایل برقی بایستی مجهز به سیستم اتصال زمین ) -6-41

 جرقه نکند طرف قرارداد به هیچ عنوان حق استفاده از وسایل انفجاری را در محل کار خود ندارند. 

در طول انجـام کـار نظـم را رعایـت     است کار ممنوع بوده و پیمانکار موظف  ریخت و پاش و پخش آشغال در کارگاه و محیط -6-42

 های تعیین شده در کارگاه اقدام نماید. نموده و پس از پایان کار ضمن تمیز کردن محل نسبت به انتقال ضایعات خود به محل

مـی  سرپوشیده، حین کار و تردد ممنوع  ها و کلیه اماکن در کارگاه آتشافروختن و روشن کردن کبریت،  استعمال دخانیات -6-43

بدیهی است مصرف مشروبات الکلی و هرگونه مخدرات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود و با متخلفین شـدیدا برخـورد خواهـد     . باشد

 شد. 

ـ  زیست مانند آسیب به درختان و فضاهرگونه آسیب به محیط  -6-44  ودگیهای سبز و ریختن مواد روغنی بر روی زمین و سـایر آل

  خواهد بود.)طبق قوانین جاری کشور( های زیست محیطی ممنوع بوده و در صورت ارتکاب مستوجب جریمه 

  به جز محدوده محل کار خود را ندارند. شهرداریهای دیگر  پیمانکار و پرسنل مربوطه حق سرکشی به محل -6-45

ممنوع بوده و پیمانکار بایسـتی از روشـهای بـی     شهرداری کنانهای غیر معمول و ایجاد مزاحمت برای کار انجام کار با روش -6-46

   جهت انجام کار استفاده نماید.و متعارف خطر و صحیح 
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طرف قرارداد موظف است برای کلیه کارکنان خود کارت شناسایی معتبر صادر نماید. کلیه کارکنان پیمانکـار بایـد در تمـام     -5-47

شناسایی خود را روی سینه نصب نماینـد. درخصـوص نیروهـای خـدماتی و متصـدیان       ساعاتی که در محل کار حضور دارند کارت

 سرویس های بهداشتی و نیروهای آشپزخانه دارا بودن کارت بهداشت الزامی است.  

موجـب   جـه یو در نتو بهداشت کار  یمنیمحدودیت های زمانی و تسریع در انجام پروژه نباید منجر به عدم رعایت الزامات ا -6-48

  .ثرات نامطلوب بر عملکرد آن در کلیه مراحل پیمان گرددا

)ایمنـی  تحت تأثیر قرار می گیرد می بایست تدابیر جدیـد  بهداشت و محیط زیست  یمنیبا تغییر شرایط پیمان که مسائل ا -6-41

اشـت حرفـه ای یـا کمیتـه     و واحد امـور ایمنـی و بهد   متناسب با تغییرات و پس از تأیید نماینده کارفرمابهداشت و محیط زیست( 

  .توسط پیمانکار اعمال شود/حوزه سازمان/معاونت/ منطقهحفاظت فنی و بهداشت کار هر 

پیمانکار باید برای شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک ها و پیش بینی اقدامات کنترلی و پیشگیرانه روش های شناخته شده و  -6-52

و تمهیدات الزم جهت جلـوگیری از بـروز حادثـه اعـم از      و از خطرات کار خود آگاه شود و آنها را به کار ببرد استاندارد داشته باشد

 تجهیزات ایمنی، وسایل حفاظت فردی و .. را از قبل بیندیشد. 

 مسئولیت تمامی مراحل شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار به عهده پیمانکار می باشد. -6-51

مانکار باید برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه، منابع و امکانات مورد نیاز را فراهم نمایـد و آمـوزش هـای مـرتبط را     پی -6-52

 .برای کلیه کارکنان خود و پیمانکاران فرعی فراهم نماید

   اجرا نماید. و بهداشت  یمنیاصول ا یپرسنل خود جهت اجرا قیو تشو هیالزم جهت تنب داتیباشد تمه یملزم م مانکاریپ -6-53

امور ایمنـی  توسط واحد  توسط کارکنان پیمانکار، برخوردهای انضباطی زیرو بهداشتی  یمنیدر صورت عدم رعایت مقررات ا -6-54

به ترتیب عمل  مقاطعه دهندهیا نماینده سازمان/معاونت/ منطقه /حوزه و بهداشت حرفه ای یا کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هر 

  د شد:خواه

به منظور عـدم تکـرار آن و    یمنیاخطار شفاهی به پیمانکار و حسب مورد درخواست اخذ تعهد از فرد خاطی برای رعایت مقررات ا •

 موارد مشابه.  

درخواست جایگزین و یا جابجـایی فـرد    (به تشخیص نماینده کارفرما)اخطار کتبی به پیمانکار و در صورت مقصر بودن فرد خاطی  •

 . خاطی

 (بدیهی است در صورت لزوم کارفرما از ورود فرد خاطی به داخل محوطه کارگاه یا محل عملیات جلوگیری خواهد نمود)

 جریمه مالی متناسب با تخلف کارکنان خاطی و لحاظ آن به حساب بدهی پیمانکار •

 کار و بهداشت یحفاظت فن تهیکم یبا توجه به نظر اعضا مانکاریپ تیممانعت از ادامه فعال •
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مـورد  بهداشت و محیط زیست و نیز برنامه هـای مـدیریت ریسـک خـود را      یمنیپیمانکار باید به صورت مستمر عملکرد ا -6-55

در مـواردی  )و هم به صورت غیردوره ای  (در فواصل زمانی معین)این بازنگری باید هم به صورت دوره ای  .بازبینی و ممیزی قرار دهد

آخرین ویرایش آن را در اختیار و  شود انجام( غییرات در فرایند انجام کار و یا درخواست نماینده کارفرمانظیر وقوع حوادث و ایجاد ت

  .قرار دهد/حوزه سازمان/معاونت/ منطقه و امور ایمنی و بهداشت حرفه ای یا کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هر نماینده کارفرما

کرد پیمانکار نظارت نموده تا در هنگام عدول از حد قابل قبول، طبق مفاد پیمان منعقده کارفرما می تواند در هر زمان بر عمل -6-56

انجام یا عدم انجام به موقع بازرسی و ممیزی های مذکور توسط کارفرمـا رافـع تعهـدات پیمانکـار در ایـن      . اقدام الزم به عمل آورد

  خصوص نمی باشد.

ـ یدر صورت ضرورت از طرف کارشنا  ا حرفه ای و بهداشت یمنیکارکنان پیمانکار، به ویژه مسئولین ا -6-57 کارفرمـا مـورد    یمن

به اندازه کافی واجد شرایط، بـا   و شرح وظایف خود انجام ایمن کارنظارت بر ممیزی قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود افراد برای 

    .تجربه و تحت کنترل می باشند

نقـص در دسـتگاه هـای مـورد      ایجاد شرایط ناایمن، یمنیاموارد ر اثر غفلت و عدم رعایت چنانچه پیمانکار و کارکنان آن ب -6-58

استفاده و انجام نادرست کار موجب بروز خساراتی به جان و مال کارکنان پیمانکار، کارفرما و شخص ثالـث، تأسیسـات و یـا محـیط     

کارفرما کافی نبوده و  یمنیضمنا صرف رعایت مقررات ا ارد.را دپرداخت جرائم و جبران خسارت وارده وظیفه  زیست گردد، پیمانکار 

   پیمانکار بایستی از صدمات احتمالی به کارکنان خود، کارفرما، شخص ثالث و مخاطرات زیست محیطی جلوگیری نماید.

شـتی، ایمنـی و زیسـت    و یا دیگر مصوباتی باشد که در رابطه با موارد بهدا قانونیمتعهد است تابع مصوبات مراجع  مانکاریپ -6-51

مشخص کرده و بـه   HSEمحیطی ابالغ می شوند. در این زمینه الزم است، شرح وظایف هر یک از کارکنان پیمانکار در قبال مسائل 

   .برساند مقاطعه دهندهصورت مکتوب به اطالع 

سشـنامه هـا و سـایر مـوارد     تکمیـل پر  HSEموظف است نسبت به گردآوری اطالعات و آمار مرتبط بـا عملکـرد    مانکاریپ -6-62

   .، اقدام نمایدHSEدرخواستی کارفرما درخصوص 

 و شده تهیه قرارداد عقد از پس که (…دستورالعمل ها، روش های اجرایی، راهنماها، فرم ها و )رعایت مقررات و مستنداتی   -6-61

 .باشد می الزامیپیمانکار  توسط گردد می ابالغ پیمانکار به کارفرما طرف از

پیمانکار می بایست تجهیزات و نیروی کار الزم را جهت اجرای دستورالعمل های واکنش در شرایط اضطراری فراهم نماید. در  -6-62

 .این رابطه پیمانکار موظف است نسبت به آموزش های الزم و تمرینات کافی برای افراد خود اقدام نماید

خود از برق شهری و یا مولد برق استفاده می کند بایـد از وسـایل برقـی    درصورتی که طرف قرارداد جهت روشنایی کارگاه  -6-63

استفاده نماید. حداکثر انـدازه یـا    ( RCDو محافظ جان ) استاندارد یا رله های حفاظتی و کابل های استاندارد جعبه تقسیم مناسب

ه محل کار تا منبع استفاده از برق زیاد باشـد بـا   متر می باشد و درصورتی که فاصل 3طول یا فاصله مجاز استفاده از کابل سیار عادی 
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مجوز ناظر از کابل استاندارد با جعبه تقسیم ایمن استفاده شود استفاده از شبکه برق عمومی شهر )تیرها و کابل ها و..( اکیدا ممنوع 

 است. 

سرد، حفاری و ... بایستی پـس از دریافـت    اعم از کار گرم، (به عنوان مجری کار) انجام هر نوع کاری توسط کارکنان پیمانکار -6-64

 .( از واحد  مربوطه صورت پذیردPTWاجازه کار بر اسا  دستورالعمل صدور مجوز کار)

و یـا عـدم اسـتفاده از     HSEنماینده کارفرما در صورت مشاهده انجام کار بدون دریافت مجوز الزم یا عدم رعایت مقررات   -6-65

نسبت به تعطیل نمودن کار اقدام نموده و تأمین خسارات حاصله بعهده پیمانکـار   می تواند نکار،تجهیزات حفاظت فردی توسط پیما

 می باشد.

و نیـز قـوانین و    ایمنی بهداشت و محیط زیسـت  خصوصدر پیمانکار موظف است کلیه قوانین و استانداردهای ملی و محلی -6-66

 رارعایـت کنـد.  ابالغ مـی شـود    فاظت فنی و بهداشت کار شهرداریحمرکزی استاندارد های عمومی و تخصصی که از سوی کمیته 

موظـف اسـت    مانکاریپ پیمانکار ملزم به رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملی در خصوص ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا می باشد.

ن و آمـوزش پزشـکی و نیـز    وزارت بهداشت و درمـا وزارت کار و  یو دستورالعمل ها نیقوان یاز سالمت کارکنان تمام انتیجهت ص

   .دیو بهداشت اجرا نما یمنیرا در خصوص اشهرداری 

  . تووووجه : این مبحث فقط درخصوص ساختمان های مشمول قانون نظام مهندسی می باشد و به دقت مجددا برررسی گردد

در صـورت عـدم رعایـت مقـررات و     عملکردهای پیمانکاران مشغول به کار را مورد بررسـی قـرار داده و   می تواند کارفرما  -6-67

هیچ گونه هزینـه ای از ایـن بابـت بـه پیمانکـار      تا رفع تخلف متوقف خواهد نمود و عملیات اجرایی را فوراً  یمنیدستورالعمل های ا

د پرداخت نخواهد شد، این توقفات به عنوان تاخیر غیرمجاز تلقی می گردد و در صورت عدم رفع نواقص طبق مفاد پیمان عمل خواه

  .شد

کـار و متناسـب بـا    و بهداشـت در محـل    یمنیا یاطالع رسان یو تابلوها میموظف است نسبت به اجرا و نصب عال مانکاریپ  -6-68

امـور ایمنـی و بهداشـت    واحد   دییبا تأ فعالیت هایی که انجام خواهد شد به منظور فرهنگ سازی و کنترل اقدامات ناایمن کارکنان

   .دیاقدام نما مقاطعه دهندهفنی و بهداشت کار  حرفه ای یا کمیته حفاظت

پیمانکار موظف است پس از پایان پروژه نسبت به پاکسازی محیط زیست از بین بردن موانع ایجاد شده، پرکـردن چالـه هـا،     -6-61

 گودال ها و کانال های حفر شده و... اقدام نموده و شرایط محل کار به حالت عادی بازگرداند.

پایان پروژه و اتمام قرارداد، جهت تسویه حساب نهایی، طرف قراراداد موظف به اخذ رضایت نامـه از واحـد ایمنـی و    پس از  -6-72

بهداشت حرفه ای یا کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هر سازمان/معاونت/ منطقه/حوزه شهرداری می باشـد. بـدیهی اسـت ایـن     

اله ها منتقل و پرونده ناتمام در رابطه با حادثه برای کارکنان پیمانکـار وجـود   رضایت نامه هنگامی صادر خواهد شد که ضایعات و نخ

منوط به انتقال ضـایعات و اخـذ تسـویه حسـاب و     ب و آزاد شدن سپردن طرف قرارداد نداشته باشد. در غیراینصورت تسویه حسا
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مل و پرداخت دیه و از کارافتـادگی بـه کارکنـان    رضایت نامه از کارگران مصدوم می باشد به هرحال طرف قرارداد ملزم به معالجه کا

 حادثه دیده خود می باشد.  

کار به آنـان واگـذار    مقاطعه دهندهکه برحسب مجوزهای مربوطه توسط پیمانکاران فرعی تحت پوشش پیمانکار اصلی کلیه  - 6-71 

عمل و نیـز مقـرارات محـیط زیسـت، هماننـد      گردیده، ملزم به رعایت کلیه مقرارات ایمنی و بهداشت کار و مندرجات این دستورال

درصـورت  مـی باشـد.    پیمانکار اصـلی  خواهند بود و مسئولیت ناشی از عدم اجرای موارد این دستورالعمل بعهده پیمانکاران اصلی 

اهد شـد  درصد جریمه نقدی نیز خو % پنب 5رعایت نکردن هریک از بندهای تعهدنامه پیمانکار عالوه بر جرایم خاص بند ها مشمول 

  . پیمانکار کسر خواهد گردیدهمان دوره که از صورت وضعیت 

ذکر    HSEتاسیس نشده باشد لذا واحد  HSEممکن است واحد، معاونت و حوزه ها منطقه، سازمان: با توجه به اینکه درهر 1تبصره 

منطقه، سازمان، معاونت و همان  حرفه ایاحد امور ایمنی و بهداشت یا و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارشده در این دستورالعمل 

  . خواهد بودحوزه 

همـان  عهده کارشنا  ایمنی و کارشنا  بهداشت حرفـه ای  بر /حوزهسازمان/معاونت/ منطقههر HSE: مسئولیت بازر   2ه رتبص

     می باشد.سازمان، معاونت و حوزه  ،منطقه

کار پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری و واحد های تابعه را تعیین مـی  : این دستورالعمل حداقل الزامات ایمنی و بهداشت 3تبصره 

، شرایط عمـومی و  جمله قانون کار و تامین اجتماعی کند لذا کلیه پیمانکاران مکلف هستند از قوانین و مقررات مربوط به کار خود از

حفاظت فنـی و وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش     خصوصی پیمان، آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی و مصوبات شورای عالی 

 آگاهی داشته و آنها را به کار ببرد. و قوانین ملی محیط زیست، پزشکی

 

 

 محل امضا مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای:                       محل امضاء کارفرما:                              محل امضاء پیمانکار:         
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  :جرایم -7

  ردیف نوع تخلف یا عیب و نقص مشاهده شده   تعرفه جریمه  

به ازاء هر مورد مشاهده شده در هر روز 

سااا ق مت ااق هاار سااا ق  02معاااد  

 طبق مراردادکارکرد نوع خودرو 

   دم بکارگتری ماشتن االت دارای گواهتنامه ویژه و تایتدیه ای نی از مراجع ذیربط  

 ن کارت سالمق مخصوص رانندگان و معاینات طا   بکارگتری راننده گان بدون داشت

 کار مخصوص رانندگان

  گواهتنامه رانندگی متناس  با وستله نقلته خود دم داشتن 

 شستشو و ضد فونی خودروهای خود در پایان شتفق کاری  دم 

 نداشتن جعبه ک ک های اولته و کپسو  های اطفای حریق در ماشتن آالت 

1 

ده در هر روز به ازاء هر مورد مشاهده ش

سااا ق مت ااق هاار سااا ق  02معاااد  

 طبق مراردادکارکرد نوع خودرو 

 برای خودروبرگه معاینه فنی، بت ه شخص ثالث و بت ه مسئولتق مدنی   دم داشتن 

  کثتفو  شکسته های آینهداشتن 

 نتک( و وسایل مابل اشتعا  در خودرو ح ل بنزین، ستلندر گاز )پتک 

 های خطر  ق  و ...( لو، فالشرها، چراغهای خودرو )چراغ ج چراغ نقص 

 شابرنگ دار و   یمناد  هشداردهنده شبرنگ دار، مثلث خطر، کله ی دم داشتن تابلوها

 (نیریهشدار دادن به سا ینوار خطر )در صورت رخداد سانحه برا

0 

به ازاء هر مورد مشاهده شده در هر روز 

برابر حقوق پایاه روزاناه یاک     0معاد  

 کارگر

 0 ه ک ک های اولته و کپسو  های اطفای حریق در مکان ها نداشتن جعب

به ازاء هر مورد مشاهده شده در هر روز 

برابرحقاوق پایاه روزاناه یاک      0معاد  

 کارگر  

بتگاناه   -معتااد  -استفاده از کارگران غتر مجاز ) دم توانایی جس ی و روحی و روانای 

یان خدمق و معافتق و دارای فامد کارت پا –کارمندان دولتی و شهرداری -فامد مجوز

 سوء پتشتنه کتفری و...(

4 

به ازاء هر مورد مشاهده شده در هر روز 

برابرحقاوق پایاه روزاناه یاک      0معاد  

 کارگر

 دم انجام معاینات بدو استخدام و واکستناستون نتروهاای تحاق پوشا  و تشاکتل     

 پرونده سالمق

5 

مت ااق باارآورد شااده  ×تعااداد پرساانل   6  دم انجام معاینات دوره ای کلته پرسنل خدماتی    
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 0×ظارت توسط دستگاه ن

به ازاء هر مورد مشاهده شده در هر روز 

برابرحقاوق پایاه روزاناه یاک      0معاد  

 کارگر

 دم انجام آموزش ای نی و بهداشق بدو استخدام و دوره ای)ماورد تایتاد اداره کاار و    

 بهداشق لوم پزشکی شتراز( کلته پرسنل توسط مسو  ای نی و 

7 

به ازاء هر مورد  ادم تشاکتل جلساات    

حقاوق   0/0ک تته در هار مااه معااد     

 تعداد پرسنل ×پایه روزانه یک کارگر 

 8  دم انجام آموزش های الزم در زمتنه شغلی از مراکز ذی صالح  

به ازاء هر مورد مشاهده شده در هر روز 

برابر حقوق پایه روزاناه یاک    12معاد  

 کارگر

مندی، پرچم خطار، بااتوم برمای، تاابلوی ایساق و       از وسایل ای نی و ترافتکی نظتر کلهه  دم استفاد

 های اصلی و پرتردد ختابان مناطق پر خطر مانند زن ستار و.... هنگام   لتات در چراغ چش ک

 ناای ن شرایط به خطر انداختن جان کارگر جهق انجام کار و کار در 

9 

ر روز به ازاء هرمورد مشاهده شده در ها 

برابر حقاوق پایاه روزاناه یاک      0معاد 

 کارگر  

  کاله ای نای، لباا  کاار، دساتک  کاار،    مانناد  )کارگر فامد وسایل حفاظق فردی مرتبط 

طاور کامال در    ( بهو .... ، هارنس ولبا  های ضد ات  و غترهکف  ای نی، ماسک تنفسی

 .ت امی سا ات انجام کار

  کاراستفاده از وسایل حفاظق فردی معتوب حتن 

12 

به ازاء هرمورد مشاهده شده در هار روز  

برابر حقاوق پایاه روزاناه یاک      4معاد 

 کارگر

   یتاد نشاده توساط    تأ دم تهته لوازم حفاظق فردی یا تهته لوازم حفاظق فردی نامناسا  و

   HSEواحد 

 دم توزیع به مومع و کامل وسایل حفاظق فردی به کارگران  

11 

هار روز  به ازاء هرمورد مشاهده شده در 

برابر حقاوق پایاه روزاناه یاک      0معاد 

 کارگر

   دم گزارش حوادث و شبه حوادث به محض وموع به مسئو HSE 

   دم ه کاری با مسئو HSE های آموزشی در برنامه 

 در جلسات آموزشی بهداشق و ای نی در زمان و محلی کاه کارشانا  ای نای و      دم شرکق

 بهداشق منطقه مربوطه

10 

د مشاهده شده در هر روز به ازاء هر مور

معاد  سه برابر حقوق پایه روزاناه یاک   

 کارگر

استفاده پت انکار از کارگران فامد لبا  فرم و مشخصاات فاردی باا توجاه باه فصاو        

 کاپشن و ...( -مختلف سا  )بارانی

10 

به ازاء هر مورد مشااهده شاده معااد       14  دم بکارگتری کارشنا  ای نی / کارشنا  بهداشق حرفه ای  
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حقوق و مزایای کامل روزانه هر یاک از  

وب مانون کاار و نتاز   موارد یاد شده مص

نظر ک تته حفاظق فنی و بهداشق کار 

 هر منطقه سازمان معاونق و حوزه

به ازاء هر مورد مشاهده شده در هر روز 

برابر حقوق پایاه روزاناه یاک     5معاد  

 کارگر

 در اجرای موانتن HSE دم ه کاری با واحد 

 HSEدم ر ایق شئونات شغلی و رفتار نامناس  با مسئو   

 

15 

به ازاء هر مورد در هر روز معاد  حقاوق و  

مزایای کامل روزانه هر یاک از ماوارد یااد    

 شده مصوب مانون کار  

موتورپو  و کادر اداری و کارشنا  ای نای و  -ن اینده-سرکارگر-کسر نتروهای انسانی )کارگر

 آن( و استفاده از کارگر روز مزد بهداشق حرفه ای و نظایر

16 

به ازاء هر مورد  ادم تشاکتل جلساات    

حقاوق   0/1ک تته در هار مااه معااد     

 تعداد پرسنل ×پایه روزانه یک کارگر 

 17  دم تشکتل ماهتانه ک تته حفاظق فنی و بهداشق کار  

به ازاء هر مورد مشاهده شده در هر روز 

 معاد  حقوق پایه روزانه یک کارگر  

آت  زدن و سوزاندن هر نوع پس اند  )حاصل از رفق و روب شاخه و بار  ، کاغا، ،   

مقوا ، پالستتک و هر نوع پس اند دیگر( باه منظاور کااه  حجام یاا از باتن باردن        

 پس اند و تولتد حرارت یا گرما در فصل سرما 

18 

 222/522به ازاء هار کتلاومتر تخطای    

 ریا   

 تخطی از سر ق مجاز ماشتن آالت
19 

طبق نظر کارفرما و نظار ک تتاه حفاظاق    

فنی و بهداشاق کاار هار منطقاه ساازمان      

 معاونق و حوزه

 هرگونه نشتی ، آلودگی های محتط زیستی، خسارات مالی به اموا  و تجهتزات و ...

02 

طبق نظر کارفرما و نظار ک تتاه حفاظاق    

فنی و بهداشاق کاار هار منطقاه ساازمان      

 معاونق و حوزه

 ا موارد ناای ن و غتربهداشتی و محتط زیستی که مش و  موارد باال نشود هر گونه نقص ی

01 

 



 

 

22 | P a g e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزامات ایمنی و بهداشت کار پیمانکاران حوزه های مختلف شهرداری شیراز به تایید واحدها و ارگان های ذیل رسیده است:

 کارشناسان اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی -

 ه علوم پزشکی شیراز )واحد بهداشت حرفه ای(کارشناسان دانشگا -

 کمیته تخصصی مرکزی ایمنی و بهداشت کار شهرداری شیراز -
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 دایره حقوقی شهرداری شیراز -

 دایره قراردادهای شهرداری شیراز -
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 پتروشیمی تعهد نامه اجرای الزامات ایمنی توسط پیمانکاران .2

، معاونات فنای و عمرانای شاهرداری تهاران،      در پروژه هاای عمرانای   (HSEبهداشت ایمنی و محیط زیست ) راهنمای .3

 انتشارات به آوران 

دستورالعمل کاری ایمنی و بهداشت شغلی )مربوط به افراد حقیقی و حقاوقی رارق قارارداد پیمانکااران، مشااوری        .4

 شهر تهران 4شزکت آب و فاضالب منطقه  -و..(

 های ایمنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی آیی  نامه  .5

 دستورالعمل های مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی .6

 فصل چهارم قانون کار .7

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز(انتشارات کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای ) .8

 ماند شهرداری شیراز  دستورالعمل ایمنی بهداشت و محیط زیست سازمان مدیریت پس .9

 


