
  
  

٠٥/٠٣/١٣٨٩تاریخ تصویب : 

آیین نامھ ایمنی امور پیمانکاری

 :ھدف

 :نامھ عبارتست ازقانون کار جمھوری اسالمی ایران ھدف از تھیھ این آیین٩١و ٨٥، ١٣بھ استناد مواد 

)ھای کار رعایت گردد٭ تعریف الزامات ایمنی (کھ باید توسط پیمانکار در محیط

٭ تدوین یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانھ ایمنی پیمانکاران 

ھای پیمانکاری ٭ توجھ بھ قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت

٭ ایجاد روشی برای پایش عملکرد ایمنی آنھا و تشریح مدیریت ایمنی پیمانکاران بھ منظور بھبود مستمر عملکرد ایمنی پیمانکاران در تمام

ولھ ھای محفعالیت

سازی محیط کار و کاھش حوادث ناشی از کار بھ منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور ٭ ایمن

دامنھ کاربرد 

 .دھدشوند تحت پوشش قرار میھای پیمانکاری در کشور را کھ مشمول قانون کار جمھوری اسالمی ایران مینامھ تمام فعالیتاین آیین

فصل اول: تعاریف 

 :دھندهفرما/مقاطعھکار

نماید، در ضمن شخص حقیقی یا حقوقی است کھ اجرای عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان بھ پیمانکار واگذار می

 .باشندنمایندگان ایشان در حکم کارفرما می

پیمانکار/مقاطعھ کار 

 .گیردیمان، مسئولیت اجرای عملیات پیمان را بھ عھده میشخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی است کھ براساس اسناد و مدارک پ

 :قرارداد/پیمان

مابین کارفرما با پیمانکار اصلی یا پیمانکار اصلی با پیمانکاران فرعی یا مابین پیمانکاران فرعی با یکدیگر کھ پیمانی است مکتوب فی

است. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، کننده تعھدات و التزام طرفین قرارداد در موضوع پیمان آنان بیان

 .شودموضوع، مبلغ، مدت پیمان، تعھدات و اختیارات کارفرما و پیمانکار و فسخ یا خاتمھ پیمان مشخص می

 :پیمانکار اصلی

 .شودموضوع پیمان شناختھ میشخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی است کھ براساس اسناد و مدارک پیمان بھ عنوان مجری اصلی 

 :پیمانکار فرعی

شخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی است کھ پیمانکار اصلی با وی برای انجام بخشی از امور، قرارداد منعقد نموده و پیمانکار مربوطھ ملزم بھ 

 .باشداجرای تعھدات براساس اسناد و مدارک موضوع پیمان می

 :صاحب کار

مقام قانونی مالک کارگاه بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات یا فعالیت کارگاه را بھ یک یا وقی کھ مالک یا قائمشخصی است حقیقی یا حق



شود، و در صورتی کھ خود رأساً یک یا دھنده نامیده مینماید کھ در این حالت مطابق تعریف بند اول کارفرما یا مقاطعھچند پیمانکار محول می

 .گرددقانون کار بھ کارگمارد از نظر این قانون کارفرما محسوب می٢در کارگاه متعلق بھ خود بر طبق مادهتعدادی کارگر را

فصل دوم: مقررات 

کار (پیمانکار) بھ نحوی منعقد نماید کھ در آن دھنده (کارفرما) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعھقانون کار مقاطعھ١٣ـ مطابق ماده ١ماده

 .ھای مربوط بھ این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نمایدنامھکار (پیمانکار) متعھد گردد کھ تمامی مقررات قانون کار و آیینمقاطعھ

 .بایست صالحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایندـ پیمانکاران می٢ماده

گردد، لحاظ عالی حفاظت فنی تدوین مییمانکاران در دستورالعمل اجرایی کھ بھ ھمین منظور توسط شورایتبصره ـ نحوه تأیید صالحیت پ

 .خواھد شد

ـ کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید کھ صالحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار و اموراجتماعی تأیید ٣ماده

 .شده باشد

ھای حفاظت فنی و بھداشتی کار را در طول عملیات ھا و دستورالعملنامھانکاران اصلی و فرعی مکلفند کلیھ قوانین و مقررات، آیینـ پیم٤ماده

 .پیمان رعایت نمایند

 .ھا و تعھدات طرفین پیمان در مورد ایمنی باید صراحتاً در متن قرارداد لحاظ گرددـ کلیھ مسئولیت٥ماده 

ھای مربوط بھ امور ایمنی محاسبھ و در متن قرارداد لحاظ نموده و پیمانکار از ابتدای قرارداد م عقد قرارداد الزم است ھزینھـ در ھنگا٦ماده

 .با نظارت کارفرما موظف بھ اجرای آن گردد

و پیشگیرانھ مرتبط با ایمنی حسب ـ در ھـنگام عقدقرارداد پیمانکاری الزم است امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی٧ماده

 .مورد توسط طرفین تأمین گردد

ھای ایمنی از طریق مراجع ذیصالح بھ پرسنل تحت پوشش پیمانکاران بایست بر ارائھ آموزشھای مورد نیاز در زمینھـ کارفرما می٨ماده

 .اصلی و فرعی با توجھ بھ نوع فعالیت، نظارت نماید

مابین، بر عملکرد ایمنی کلیھ پیمانکاران خود نظارت ھای موجود و مفاد قرارداد فینامھبا توجھ بھ قوانین و آیینـ کارفرما مکلف است ٩ماده

 .نماید

ـ ھرگاه صاحب کار اجرای کلیھ عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کالً بھ یک پیمانکار محول نماید، پیمانکار مسئول اجرای مقررات١٠ماده

 .حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواھد بودمرتبط با 

ھای مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی بھ پیمانکار یا پیمانکاران ـ ھرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قسمت١١ماده

یمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد دیگر محول نماید، ھر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیھ مقررات مرتبط بوده و پ

 .ھا خواھد بودھماھنگی بین آن

ـ ھرگاه صاحب کار اجرای عملیات پیمان را بھ پیمانکاران مختلف محول نماید، ھر پیمانکار در محدوده پیمان خود، مسئول اجرای ١٢ماده

 .باشدھا میمقررات مرتبط خواھد بود و صاحب کار مسئول ایجاد ھماھنگی بین آن

ـ پیمانکاران ملزم بھ ثبت آمار و ارایھ گزارش حوادث ناشی از کار بھ کارفرما جھت ارسال بھ اداره کار و اموراجتماعی محل مطابق ١٣ماده

 .باشندقانون کار جمھوری اسالمی ایران می٩٥دستورالعمل اجرای تبصره یک ماده

٣/١٢/١٣٨٨قانون کار جمھوری اسالمی ایران در جلسھ مورخ ٩١، ٨٥ماده بھ استناد مواد١٣فصل و ٢نامھ مشتمل بر این آیین

رسیده است .بھ تصویب وزیر کار و امور اجتماعی ٥/٣/١٣٨٩عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ شورای


