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 موضوع مناقصه:  -1 
 خدمات بهداشتی و درمانی پرسنل انجام و مرکز بهداشت برونسپاری انجام خدمات 

 مدت انجام کار:  -2

 گردد.تعيين مي يكسالبه مدت  19/05/1401لغايت   20/05/1400مدت انجام خدمات موضوع مناقصه از تاريخ 

 محل کار: -3
 جاده سيمان بهبهان  10محل اجرای خدمات موضوع اين مناقصه کارخانه سيمان بهبهان به نشاني : کيلومتر 

 کارفرما:  -4

 )سهامي عام(. بهبهان شرکت سيمان

 پیمانكار:-5

شخيص داده  صه ت ضوع اين مناق صالحيت برای اجرای مو شخص حقيقي يا حقوقي که از نظر کارفرما واجد  به معني هر 

 کليه شرايط مورد نظر کارفرما را در اين مناقصه رعايت نموده و با وی قرارداد منعقد گردد.شده و 

ستان  - صالحیت ایمنی و پیمانکاری از اداره کل کار و اداره امور اجتماعی ا ست دارای تاییدیه  پیمانکار میبای

سال  صه را از مرا 1399در  سناد بوده همچنین مجوز اجرای امور مورد نظر در این مناق ضمیمه ا جع مربوطه 

مناقصههه نمایدب بدی ی اسههت پیدههن اد قیمت پیمانکاری که مدارا ذور امیکر ضههمیمه اسههناد  ن نبا ههد 

 بررسی نخواهد  دب

 دستگاه نظارت:  -6

   .می گردد  معرفيهر شخص حقيقی يا حقوقی می باشد، که از سوی کارفرما جهت نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد به پيمانکار 

 اسناد مناقصه:-7

الزم بذکر است کلیه موارد ذيل می بايست باشد: ) اسناد مناقصه که پيشنهاد دهنده بايد ارائه نمايد بشرح زير مي -

 (ممهور و به امضاء شرکت کننده رسیده باشد 

 شرايط عمومي مناقصه  -الف

 قرارداد -ب 

 فرم پيشنهاد قيمت شرکت در مناقصه –پ 

 استرداد تضمين شرکت در مناقصه/مزايدهفرم درخواست  –ت 

 ليست آناليز حقوق و دستمزد  -ث 

 5تا  1پيوستهای شماره  -د 

 رونوشت مصدق اساسنامه و آخرين آگهي روزنامه رسمي در مورد دارندگان امضاء مجاز -ذ 

 رزومه و سوابق کاری و گواهي رضايت کارفرمايان سابق پيمانکار -ف

صالحیت اداره –ج   ستان بهبهان کار و امور اجتماعی و تايید  شهر صوص  شبكه درمان  ساير مجوزات از مراجع مربوطه در خ

 .موضوع اين مناقصه 

 

 ارائه گواهي ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده .-چ
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 ارائه گواهي موديان مالياتي و کد اقتصادی –ح 

 

 تضمین شرکت در مناقصه  -8

 برای مدت اجرای موضوع مناقصه و پنجاه میلیون ريال( يكصدريال )  150.000.000تضمين شرکت در مناقصه معادل 

صورت ارائه ضمانت نامه بانكی، و يا واريز سپرده نقدی در وجه شرکت سیمان به بوده که مي بايست از سوی پيشنهاد دهنده 

سيبا   بهبهان ساب  شماره ح شود.)  0105648832003به  ضارائه  شده فقط به نام ضمنا تاکيد مي گردد ت امين ارائه 

 (  شرکت مناقصه گر باشد

 باشد. ماه سهدهنده ، ميبايست مدت اعتبار آن حداقل  در صورت ارائه ضمانتنامه بانکي از سوی پيشنهاد : 1تبصره 

يا پیشنهاددهنده میبايست از قراردادن هرگونه وجه نقد، چك مسافرتی يا ايران چك، چكهای شخصی يا شرکتی :  2تبصره 

صه در پاکت شرکت در مناق ضمین  سیمان بهبهان بعنوان ت شرکت  ساير مطالبات خود از  شده  و  ضمین  های چك ت

صه خودداری نمايد سناد مناق در غير اينصووورت مناقصووه گزار در قبال آن هيه ونه مسوو وليتي نداشووته و کليه  ا

ب بسته به همراه تضمين ياد شده پيشنهادهای وی باطل شده تلقي گرديده و پاکت پيشنهاد قيمت بصورت در

 به شرکت کننده در مناقصه عودت داده مي شود.

ضمانتنامه نباید مغایرت  تذکر مهم : ست کننده  نام  رکت کننده در مناقصه با نام پرداخت کننده وجه نقد تضمین یا درخوا

  دا ته با دب

 تاريخ آخرين مهلت ارائه پیشنهاد -9
 الف( مهلت ارائه پيشنهاد:

ساعت  باشد. پیشنهاد دهندگان بايد پیشنهاد خود میباشد. مهلت مذکور قابل تمديد نمی 09/05/1400تاريخ  14آخرين مهلت ارائه پیشنهاد تا 

ست  7را طبق مفاد بند  شده فوق ابتدا می باي ضاء نموده و قبل از پايان موعد مقرر ذکر  شرايط تهیه و پاکتهای محتوی آنها را مهر و ام از اين 

پاکات حاوی پیشنهادات در دبیرخانه اداری به طور رسمی ثبت و سپس توسط متقاضی به  واحد حراست  شرکت سیمان بهبهان  تسلیم و رسید 

 دريافت دارند .

 پيشنهادهائي که خارج از موعد مقرر تسليم شود دريافت نخواهد شد . -

 شرايط مناقصه -10
به  "ج"و  "ب"،  "الف"ضاء مجاز تعهد آور پيشنهاد دهنده رسيده و همراه با  پيشنهاد قيمت در پاکتهای ( تمامي اسناد مناقصه بايد به مهر و ام1-10

 شد به کارفرما تسليم شود.خواهد ترتيبي که ذکر 

سه2-10 شرکت فقط  ساس مقررات  شنهادهای دريافتي بر ا ست همهنين از پي صله مختار ا شنهادهای وا سمتي از پي  ( کارفرما در رّد يا قبول هر يك يا ق

 شوند. پيشنهاد به عنوان برنده اول، دوم و سوم انتخاب مي

ي کرده اند، عالوه بر اقدام طبق مقررات و آيين نامه مربوطه، تبّاني ( در صورتي که اطالع حاصل شود که هر يك از پيشنهاد دهندگان با يکدي ر تبان3-10

 کنندگان از فهرست پيمانکاران طرف همکاری با شرکت سيمان بهبهان  برای هميشه حذف خواهندشد. 

دهنده ميبايست تمام اسناد و مدارك  ( از آنجا که کارفرما با تنظيم نمودن اين اسناد سعي در حفظ منافع طرفين قرارداد خواهد نمود، لذا پيشنهاد4-10

 مناقصه را بدون تغيير، حذف و يا قراردادن شرط در آن تنظيم، مهر و امضاء نمايد. در غير اينصورت آن پيشنهاد ناقص و مردود خواهد شد. 

شرط بوده و هر نوع ابهام، خدشه، عي5-10 صه بايد از هر حيث کامل و بدون قيد و  شنهاد قيمت مناق صه يا ( برگ پي سناد و مدارك مناق ب و يا نقص در ا

شنه شنهاد خواهد بود و مدارك عيناً به پي ضمين کافي، باعث رّد آن پي شتن ت صه و يا ندا شرايط مناق شنهاد مشروط، مبهم و بر خالف  اد ارائه پي

 مناقصات آتي محروم شود. شود و نيز ممکن است به تشخيص کارفرما، پيشنهاد دهنده، از شرکت در استعالمات و دهنده مسترد مي

شرکت ( 6-10 شند بايد مراتب را کتباً به اين  شته با صه ابهامي دا سبت به مفهوم و مدارك مناق صه که ن شرکت کنندگان در مناق هر يك از 

يه ونه اطالع داده و با هماهم ي با واحد امور قرارداد ها تقاضووای توضوويا نمايند و پ  از تکميل نمودن اسووناد و ارائه پيشوونهاد ه

   عذری از سوی پيشنهاد دهنده به بهانه عدم اطالع مسموع نميباشد.
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صه و نحو7-10 سناد و مدارك مناق ضافه نمودن ا ضيا يا تجديد نظر يا حذف و ا سوی کارفرما از طريق  ة( هرگونه تو صحيا آنها از  تغيير و ت

 اعالم و جز اسناد و مدارك مناقصه منظور خواهد شد.   behcco.irسايت مناقصه گزار

ارائه  10-6کننده در مناقصه در صورتيکه هرگونه پيشنهادی داشته باشد ميتواند نظرات خود را  قبل از ارائه قيمت مطابق بند ( شرکت8-10

 باشد. نمايد ، وليکن مناقصه گذار موظف به رعايت آن نمي

پيش  11ماده ت حداکثر يك هفته پ  از ابالغ کارفرما و در دست داشتن تضمين اجرای تعهدات ذکر شده در بايس( برنده مناقصه مي9-10

شريفاتي به  صه وی بدون هيه ونه ت شرکت در مناق ضمين  صورت ت سبت به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اين نوي  قرارداد، ن

تراضي ندارد و در صورت وجود نفرات دوم و سوم، موضوع به شرح فوق به شود و مضمون عنه حق هيه ونه اعنفع کارفرما ضبط مي

ترتيب به آنها ابالغ خواهد شد. در صورتيکه نفرات مزبور به ترتيب ظرف مدت تعيين شده از تاريخ ابالغ کتبي، موافقت کتبي خود را 

 د شد. اعالم ننمايند ، سپرده آنان نيز به نفع شرکت ضبط و موضوع مناقصه تجديد خواه

 شود. تضمين شرکت در مناقصه نفرات بعدی با  درخواست شرکت کننده مسترد مي، ( پ  از تعيين نفرات اول، دوم و سوم10-10

صره  سترد :  1تب ضمين اجرای تعهدات وی، به آنان م سوم پ  از انعقاد قرارداد با نفر اول و دريافت ت صه نفر دوم و  شرکت در مناق ضمين  ت

 خواهد شد. 

کننده وجه نقد واريزی يا ضمانتنامه شرکتها يا افراد حقيقي برنده نشده در مناقصه فقط با تکميل فرم درخواست بوسيله پرداخت : 2تبصره 

 گردد.وجه )شرکت کننده در مناقصه( و با ارائه مدارك شناسايي معتبر مسترد مي

 . مفاد آن مي باشد  "وده و ممهور و امضاء نمودن آن به معني پذيرفتن تمامابديهي است متن نهايي قرارداد  به پيوست همين اسناد ب( 11-10

شرکت در 12-10 صه را به دقت مطالعه نموده و خود را ملزم به رعايت آنها بداند به هر حال  سناد مدارك مناق شنهاد دهنده بايد کليه ا ( پي

سناد و مدارك مناقصه را به دقت خوانده و هرگونه اطالعاتي مربوط به  مناقصه و امضای پيشنهاد به منزله آن تلقي شده که تمامي ا

 آنها را به دست آورده و نسبت به هيچ جزء از آنها هيه ونه ابهام يا جهل برای او وجود ندارد . 

 آور است. ( ذکر ارقام و مبالغ پيشنهادی به حروف در مواردی که تصريا گرديده ضروری و الزام13-10

 ت و اوراق و اسناد مناقصه بايد به امضاء مجاز و مهر شرکت يا مؤسسه پيشنهاد دهنده رسيده باشد. ( کليه صفحا14-10

سناد 15-10 سناد مناقصه در صورتيکه يك يا چند قسمت از ا (  ضمن تاکيد مجدد مبني بر ممهور و امضاء نمودن کليه صفحات و اوراق و ا

سيده با شنهاد دهنده نر ضاء پي صه به ام سناد و مدارك مدارك مناق صات ا شخ شرايط و م شنهاد به منزله قبول تمام  سليم پي شد ت

 مناقصه از طرف پيشنهاددهنده تلقي خواهد شد. 

 باشد.هزينه درج يك نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه می( 16-10

 تكمیل و ارسال اسناد مناقصه  ةنحو -11

 هووا بووه نووام تتهيووه و پ  از نووام گووذاری هريووك از پوواکپوواکووت  3بووايسووووت ابتوودا ( شووورکووت کننوودگووان در منوواقصووووه مي1-11

پاکت بزرگتر قرار داده  1پاکت را در  3)الف ، ب و ج(، مدارك مربوط را بر اساس شرايط مناقصه به هر پاکت درون آن گذاشته و هر 

صه بر روی پاکت بزرگ، در موعد مقرر  اداری به طور رسمی  پاکات حاوی پیشنهادات را در دبیرخانهو پ  از درج عنوان مناق

 ثبت و سپس توسط متقاضی به  واحد حراست  شرکت سیمان بهبهان  تسلیم و رسید دريافت دارند .

 بالزم به ذکر است درج عنوان مناقصه بر روی پاکت ضروری می با د تذکر مهم :

 قرار داده شود عبارتند از :  "الف"مدارك و اسنادی که بايد در پاکت  (2-11

 شرايط مناقصه تهيه شده باشد. 8تضمين شرکت در مناقصه که بايد طبق شرح مندرج در بند 

 قرارداده شود عبارتند از :  "ب"( اسناد و مدارکی که بايد در پاکت 3-11
صورت یک مجموعه در یک )  سناد همراه با رزومه کاری خود ب ضافا هر چ و به ترتیب و به طور کامال تفکیک ی( پکFolderمدارک و ا شود و م شده قرارداده 

 و بصورت رسمی برابر با اصل گردد . ( با ذکر نام بر اساس محتوای هر بخش  مشخص باشد Lableبخش دارای برچسب پرونده )

 بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور پيشنهاد دهنده رسيده باشد. ( اسناد مناقصه و پيش نوي  قرارداد که مي1-3-11

 رائه گواهي تاييد صالحيت صادره از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي مبني بر تأييد صالحيت حرفه ای پيشنهاد دهنده.( ا2-3-11

ه گواهينامه ( پيمانکار ميبايست دارای گواهينامه تاييد صالحيت ايمني صادره از اداره تعاون، کار و رفاه اجتمايي استان خوزستان باشد و در صورتيک3-3-11

 ه باشد.مذکور صادره از ادارات ساير استانها باشد، الزم است نسبت به اخذ تاييديه از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتمايي استان  خوزستان رسيد
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 ( سوابق کاری پيشنهاد دهنده ، با ذکر مشخصات و تلفن کارفرما.4-3-11

 ( گردش مالي و بيمه ای پيشنهاد دهنده ظرف يکسال گذشته.5-3-11

 ( دارا بودن رضايت نامه از کارفرمايان سابق.6-3-11

 .اين اسناد ميباشد 4تکميل نمودن فرم ارزيابي اوليه ايمني، بهداشت و محيط زيست پيمانکاران که فرم مذکور در پيوست شماره ( 7-3-11

 آنها.( توان مندی مديريت و سرپرستي پيشنهاد دهنده از نظر کادر متخصص و ميزان تحصيالت 8-3-11

 ( ارائه تائيد صالحيت موضوع انجام مناقصه از دانش اه علوم پزشکي .9-3-11

 ( تصاوير آمبوالنسي که پيمانکار قصد استفاده از آن را دارد.11-3-10

 قرارداده شود عبارتند از :  "ج"( اسناد و مدارکي که بايد در پاکت 11-4-11

ماه اعتبار بوده و هرگونه پيشنهاد احتمالي دي ر که بايست دارای حداقل سهمهر شرکت که ميبرگ پيشنهاد قيمت با امضای مجاز و ممهور به 

 اعالم شده است. 10-8در بند 

دفتر رياست جمهوری،  21/12/1390به تاريخ  250893شماره  بخشنامهپیمانكار میبايست در هنگام تنظیم و تحويل پیشنهاد قیمت مطابق  تذکر مهم :

نسبت به دريافت مفاصا حساب مالیاتی ، بیمه ای و بانكی خود اقدام نموده و مدارك مثبته خود را به دستگاه مناقصه گذار )موضوع پیوست( 

 ارائه نمايد.

شته باشند و پيشنهاد دهنده به وکالت از طرف مس ولين شرکت پيشنه : 1تبصره  سنامه حق توکيل به غير دا سا اد بدهد، بايد در صورتي که دارندگان امضاء مجاز در ا

 به کارفرما تسليم نمايد.  "ب " رونوشت مصدق وکالتنامه رسمي خود را همراه با پيشنهاد قيمت در پاکت

صره  شود : 2تب شده فوق ، پاکت  تاکید می  شاره  سناد و مدارك ا صورت ناقص بودن ا سته به  "ج"در  سرب صورت  شد و ب شنهاد قيمت( باز نخواهد  )پي

 پيشنهاد دهنده مسترد مي گردد. 

 مالیاتها، عوارض و بیمه های اجتماعی  : -12
قرارداد تعلق  ميگيرد می به اين پرداخت هرگونه عوارض ، ماليات و حقوق بيمه تامين اجتماعی و غيره از هر نوع و هر قبيل که به موجب قوانين و مقررات دولت جمهوری اسال

 به عهده پيشنهاد دهنده می باشد .

 تعهدات پیشنهاد دهنده   -13 
شرکت  سانات............................................................................ اينجانب به نمايندگی از طرف  صه و محل اجرای کار و همچنین نو شرايط مناق احتمالی  اعالم می نمايم که از 

سناد را تهیه و تكمیل نموده و به عذر عدم اطالع يا تغییر قیمت تا پايان مدت اعتبار که حداقل ساس ا شته و بر اين ا سه ماه پس از آخرين مهلت  قیمت اطالع کامل دا

 باشد، حق هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت.تسلیم اسناد مناقصه می

 ار :شرايط و نكات مهم جهت تعیین پیمانك -14
 پيمانکار بر مبنای کل قيمت پيشنهادی با توجه به موارد زير تعيين خواهد شد :

 قبول شرايط و مشخصات موضوع قرارداد و تکميل اوراق اطالعات آن در پيشنهاد . -1-14

شنهاد دهنده همزمان با امضای پيشنهاد کارفرما چنانچه مصلحت باشد ميتواند جهت تسريع در کار از اجرای بعضی از تشريفات رسمی صرفنظر کند. پ -2-14 ي

يچگونه ادعائی هرگونه حق اعتراض و دعوی عليه کارفرما يا کارکنان يا نمايندگان او را در مورد پيشننننهاد نداشنننته و اعالا مينمايد که از اين بابت حق ه

 نخواهد داشت 

که پيشنهاد مورد بررسی است  بايد از هرگونه تماس با هر يك از کارکنان کارفرما برای  پيشنهاد دهنده يا نمايندگان آنان و ساير طرفهای  ذينفع در موقعی -3-14

شنهاددهنده  سيله هر پي ستقيم بو ستقيم يا غير م شی جهت اعمال نفوذ م ش شنهاد خودداری کنند . هر نوع کو سی پي سبت به نتايج برر سب اطالع ن موجب ک

 سلب صالحيت پيشنهاددهنده خواهد بود .

 د نظر قرارخواهد گرفت .ملی از قبيل انطباق با مشخصات و جداول، سوابق قابل اعتماد، رضايت کارفرمايان قبلی، در موقع بررسی پيشنهادها و انتخاب پيمانکار مورعوا -4-14

 واگذاری کار : -15

صورتيکه پ  از عقد قرارداد و در طول مدت اجرای آن و يا قبل از خاتمه قرارداد، درکار وقوفه  سمتي از در  شود، پيمانکار تمام يا ق صل  حا

قرارداد خود را بدون داشووتن مجوز به شووخص حقيقي يا حقوقي دي ری واگذار کرده اسووت بدسووتور کارفرما از پيمانکار خلع يد و نام چنين 

مسأله به کارفرما وارد شده پيمانکاری بطور دائم از فهرست شرکتهای ذيصالح طرف کارفرما حذف خواهد شد و کليه زيانهايي که ناشي از اين 

شتن مجوز های  های پيمانکار اخذ خواهد گرديد.باشد از محل سپرده و هر گاه معلوم شود پيمانکار تمام يا قسمتي از قرارداد خود را بدون دا

 الزم به دي ری واگذار کرده است قرارداد منفسخ مي گردد .

 پاسخگويی به سؤاالت  -16 
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 .توانند در صورت هرگونه سؤال، با واحد امور قراردادهای شرکت سيمان بهبهان به  نشاني زير تماس حاصل فرمايندمي متقاضيان شرکت در مناقصه

 واحد بازرگانی 280داخلی  061-52723031-5جاده سد مخزنی مارون شرکت سیمان بهبهان  10کیلو متر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"برگ پیشنهاد قیمت  "    

ينجننانننب  يننندگی از شنننرکننت ....................................ا نمننا ......... بننه شنننمنناره  بننت .................................................................... بننه 

های مستقيم و غير که شامل کليه هزينه....................................... با قبول کليه شرايط ذکر شده در پيش نويس قرارداد، پيشنهاد قيمت خود را 

شامل حقوق ماهيانه کارکنان، ماليات حقوق، بيمه تأمين اجتماعی، بازخريد خدمت، هزينه اياب و ذهاب و کليه هزينه ستقيم از هر قبيل  های م

 های متفرقه به شرح زير اعالا می دارد.باالسری و هزينه

و ارائه خدمات بهداشتی مرکز بهداشت خدمات برونسپاری  نجاا امور مربوط بهارزش مجموعه خدمات و تعهدات پيمانکار در ا -1

 ........... (  ريال   .........................)( به حروف ................. به عدد ) معادلماه  برای هرو درمانی پرسنل 

نتگاه آمبوالنس -2 ن نار گيری به جهت يك دس ن ن نلغ به ک ن ندد              مب ن ن ن ن نعادل به ع نرارداد  برای هر ماه م نرايط مندرج در ق مطابق ش

 ) ................................( به حروف ).................................... (  ريال   
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............................... و به حروف مبلغ مورد نياز جهت خريد دارو مطابق شنننرايط مندرج در قرارداد برای هر ماه معادل به عدد ..... -3

 ......................................... ريال

.... ) ريال (  محاسنننبه .......................... معادل   (  و دارو ) پرسننننل و آمبوالنس ماهه 12  انجاا خدماتای مبلغ کل قرارداد بر  -4

 گردد .می

 ضمناً اين مبلغ با محاسبه کليه کسور قانونی )به استثناء ماليات بر ارزش افزوده(، و بصورت ناخالص می باشد.   -5

 چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم كه :

 پس از ابالغ کارفرما ، قرارداد مربوطه را امضاء نموده و نسبت به ارائه کليه تضامين قرارداد اقداا نمايم. روز 7حداکثر ظرف مدت   -1

 انجاا کليه تعهدات را مطابق با مفاد اسناد مناقصه و قرارداد و پيوستهای آن رعايت نمايم.  -2

 گرديده، جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب ميگردد.اسناد و مدارك مناقصه که مهر و امضاء تأييد می نمايم که کليه ضمائم،   -3

 اطالع کامل دارا که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به اين شرکت  را ندارد.  -4

بنام  0105648832003ريال در وجه شركت سيمان  بهبهان  به شماره حساب سيبا  50.000.0001راي تضمين شركت در مناقصه  مبلغ ب -5

بهبهان واريز و يا ضمانتنامه معتبر بانكي، به نفع شركت سيمان بهبهان  )سهامي عام( به همان مبلغ كه مدت اعتبار آن حداقل شركت سيمان 

سه ماه از تاريخ صدور بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد را ضميمه پيشنهاد خود نموده است . از ارسال چک بانكي و تضمين 

 خوداري شود  "شده و وجه نقد جدا

، تعهد می نمايم در صورتيکه پس از اعالا از سوی کارفرما حاضر به انعقاد قرارداد با قيمتهای پيشنهادی نگردا و يا از شرايط عدول نمايم  -6

 کارفرما حق دارد تضمين شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نمايد.

رکت کنندگان می بايست طی فيش بانکی به همان حساب ذکر شده پرداخت و فيش مربوطه ريال بوده که ش 200.000خريد برگ شرايط مناقصه به مبلغ  -7

 . را ضميمه پاکت الف نمايند

پیشنهاد دهندگان از ارائه هر گونه چک بعنوان تضمین )اعم از چکهای مسافرتی، ایران چک، شخصی یا شرکتی و ارائه سند  تذكر مهم : 

بوده و پاکت پیشنهاد قیمت  ساقط طلبکاری از شرکت سیمان بهبهان ( خودداری نمایند در غیر اینصورت پیشنهاد قیمت آنها از درجه اعتبار 

 ب آنها بازگشایی نمیگردد

 . به قيمتهای پيشنهادی فوق هيچگونه تعديلی تعلق نميگيرد 

  ماه توقف در خط توليد را هم در بر نامه ريزی خود  2پيمانکار می بايست عالوه بر ميزان لحاظ شده توقف، دو تعميرات اساسی در سال

 لحاظ کنند 

 نشاني :                              نام و نام خانوادگي:                                                        نام شركت :     

 مهر و امضاء:                              شماره تلفن و فاكس :                                         :                       تاريخ             

 مناقصه/مزایده فرم درخواست استرداد تضمین شرکت در

 

 مدیر محترم امور بازرگانی شرکت سیمان ................

 خواهشمند است در صورت عدم تأييد پيشنهاد قيمت اين شرکت/اينجانب ......................................... 

به حساب  ...................................................... ، تضمين مربوطه، به مبلغ ......................................... ريال مناقصه در مزايده

....... کد بانك ..................... شعبه شبا به شماره .................................................................................... بانك ..................

 ................................. بنام ................................................................. واريز گردد، و يا 



 شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

   

8 

 

............. به تاريخ ............................... ضمانت نامه بانکي/ چك بين بانکي/ چك تضمين شده بانکي به شماره ..............................

 گردد.صادره از سوی بانك ............................ کد بانك ................ شعبه ....................... باطل و به آن بانك مسترد 

 مهر و امضا پیمانکار

 

========================================================== 

 مدیر محترم امورمالی 

به شماره   تضمين شده بانکي چك ، چك بين بانکي ضمانت نامه بانکي احتراماً، نسبت به استرداد، وجه واريزی 

...................................................... ريال به حساب شبا به .............................................. صادره از بانك .............................. به مبلغ 

ر الزم .... به نام ....................................... دستوشماره ................................................................................. بانك ................................

 صادر فرماييد.

 مدیر بازرگانی
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 "به نام خدا"

 

 

 

سپاری واحد بهداری و انجام خدمات بهداشتی برونقرارداد 

 (1400درمانی شرکت سیمان بهبهان ) سال 

 
 

 
  شماره قرارداد

  سیمان بهبهان سهامی عام شرکت کارفرما

 نماينده کارفرما  دستگاه نظارت

  پیمانكار
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وشناسه ملی  411197588117وکد اقتصادی  817اين قرارداد بین شرکت سیمان بهبهان )سهامی عام( به شماره ثبت 

جاده  10 لومتریک  -به آدرس :   بهبهان)مدير عامل(  و عضو هیات مديره جعفر مطیعی  به نمايندگی  آقای   10430111131

شرکت ...................... . به نمايندگی ......... و  از يكطرفرفرما کا بعنوان  061-53733031-5سد مخزنی مارون  تلفن: 

.............. بشماره موبايل ................... و شماره  آدرس : به. به شناسه ملی  ................ و کد اقتصادی ................... . 

از طرف ديگر صورتجلسه کمیسیون معامالت شماره ............ و با توجه به  پیمانكار بعنوانتلفن ................  

  می گردد منعقد 

 موضوع قرارداد: -1ماده
(  اریبهبهان ) اعم از پزشك و به مانیسسهامی عام مرکز بهداشت کار شرکت  ازیمورد ن یروهاین نیو تام یکار یتهایانجام فعال

موارد  ريمناقصه و سا طيارائه شده در برگ شرا ستیدارو مطابق ل دياستاندارد با راننده مربوطه و خر طيآمبوالنس با شرا نیتام

 یمانكاریپ یروهاین هی، کلیقرارداد ،یپرسنل شرکت اعم از پرسنل رسم هیبه کل یذکر شده در قرارداد جهت ارائه خدمات پزشك

 و بهداشت کار. یحفاظت فن ینامه ها نیآئ تيو ارباب رجوع با رعا

 :محدوده جغرافیايی -2ماده 

ها محدوده کاری قرارداد کل سايت خط توليد شامل آسياب سنگ، مواد خام، کوره، آسياب های سيمان، آبرساني و باسکول  

کل ها و بطور کلي های اداری و فني مهمانسرا و سوله های تاسيساتي و انبار کارخانه و معادن و باربریو کليه ساختمان

 محدوده جغرافيايي تحت مالکيت شرکت سيمان بهبهان در شهرستان بهبهان مي باشد.

 

 مدت زمان قرارداد :  –3ماده 
 ماه می باشد  . 12به مدت   19/05/1401لغايت   1400/ 20/05مدت قرار داد از تاريخ 

در صورت تاييد دست اه نظارت پيمانکار  در سه ماهه اول از طرف دست اه نظارت، پيمانکار مورد ارزيابي قرار مي گيرد که

به کار خود ادامه مي دهد و در غير اينصورت قرارداد بعد از تأييد مديريت شرکت خاتمه يافته تلقي گرديده و بايد پيمانکار 

بدون هيه ونه قيد و شرطي نسبت به تحويل واحد بر اساس کيفيت تحويل داده شده مطابق اسناد و مدارك اقدام نمايد 

 ضرر کارفرما از مطالبات پيمانکار کسر مي گردد. و

 

 مبلغ قرار داد : - 4ماده 

 گرديد. تعیین ريال( ......................................... ماهیانه قرارداد موضوع مبلغ:  4-1

( قرارداد 1400ماه انتهايي )فروردين و ارديبهشت  2ماهه ابتدای قرارداد مي باشد و مبالغ  10: مبلغ قرارداد مربوط به  4-2

 اضافه مي گردد.  1بند  4به  مبلغ ماده  1401بر اساس مصوبه شورای عالي کار در سال 

ادامه دهد  پ  از پايان مدت قرارداد همهنان کار خود يك ماهدرخواست کارفرما پيمانکار مطابق با  يکهصورت در:  4-3

 .اضافه مي گردد 1بند  4مبلغ ماده 1401مبنای محاسبه آن ماه بر اساس مصوبه شورای عالي کار در سال 

 بر گردد حادث دستمزد و تجهيزات تهيه دارو، نرخ افزايش اثر بر که تغييرات گونه هر که دارد مي اعالم :پيمانکار 4-4

مي 1بند  4 ماده در مندرج مبلغ برابر قرارداد موضوع اجرای به موظف پيمانکار و باشد نداشته تاثير شده توافق واحد مبلغ

 .بود نخواهد قبول قابل آينده در قيمت افزايش ادعای هيه ونه و باشد
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ر دال بر ثبت نام ماليات بر : در مبلغ فوق ماليات بر ارزش افزوده لحاظ ن رديده و در صورت ارائه گواهينامه معتب 4-5

ارزش افزوده به ذيل فاکتور و يا صورت وضعيت های پيمانکار مبلغ قانوني مصوبه اعالمي سازمان امور مالياتي کشور اضافه 

 گردد.و پرداخت مي

  :پرداخت ةنحو -5 ماده

پيمانکار پ  از تأييد دست اه نظارت الزحمه مورد قرارداد در پايان هر ماه، طبق صورت وضعيت ارائه شده توسط : حق 5-1

 و کسر کسورات قانوني به حساب شماره ................................. واريز خواهد شد.

کارفرما مس وليتي  نکند چنانهه پيمانکار در طي مدت قرارداد بصورت کتبي شماره حساب دي ری را به کارفرما اعالم:  5-2

بند  5در ماده  پيمانکار نداشته و تمامي مطالبات پيمانکار را به شماره حساب ذکر شدهدر قبال مسدود شدن حساب قبلي 

 اين قرارداد واريز مي نمايد. 1

هر ماه از طريق سيستم بانکي  پنجمپيمانکار موظف است حقوق و مزايای پرسنل تحت پوشش خود را حداکثر تا :  5-3

ت  بانکي ، فيش حقوقي ، ليست بيمه پرسنل در ماه قبل را  تحويل امور به حساب آنان واريز و بالفاصله يك نسخه از ليس

مالي و توسعه منابع انساني نمايد و در صورت عدم رعايت کامل اين بند ، صورت وضعيت پيمانکار  پرداخت نمي گردد و 

مزايای پرسنل در ماه مورد  کارفرما مجاز خواهد بود ازطريق پيمانکار تامين نيروی انساني اقدام به پرداخت کليه حقوق و

درصد هزينه باالسری از  %20نظر نمايد و به دنبال اين اقدام کليه هزينه های پرداختي انجام شده توسط کارفرما همراه با 

صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد شد. در هر حال کارفرما در خصوص پرداخت حقوق و مزايای به موقع کارکنان 

 ي نخواهد داشت .پيمانکار، هيچ مس وليت

درصد، يك درصد از صورت وضعيت ماهانه  90: بر اساس فرم ارزيابي عملکرد ، به ازای هر يك درصد کمتر از 5-4 

پيمانکارکسر مي گردد. تائيد نهايي فرم ارزيابي عملکرد با امضای مدير توسعه منابع انساني شرکت سيمان بهبهان معتبر 

 مي باشد. 

ت هر ماه صورت وضعيت ارائه شده توسط پيمانکار را طبق تاييد دست اه نظارت و امضای مدير : کارفرما موظف اس 5-5

 توسعه منابع انساني پرداخت نمايد. 

:  پيمانکار بدون تاييد کارفرما حق افزايش و کاهش حقوق هيچ کدام از کارگران زير مجموعه را نداشته و در صورت  5-6

ز کتبي از سوی کارفرما اخذ و به تاييد مديريت منابع انساني رسانده شود در غير افزايش و کاهش حقوق مي بايست مجو

 اينصورت مس وليت متوجه پيمانکار بوده و کارفرما هيه ونه مس وليتي ندارد.

 : با توجه به شرايط بازار چنانهه کارفرما مجبور به توقف بيش از دو ماه شرکت سيمان بهبهان شود، کارفرما مي تواند 5-7

 قرارداد را يك طرفه فسخ و پيمانکار حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص ندارد .

: با عنايت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پرسنل پيمانکاری واحد بهداری، پيمانکار حق اجرای طرح طبقه بندی  5-8

 مشاغل جديدی را به هيچ وجه ندارد.  

 تائيد توسط دفتر تابل شرکت و تائيد نهايي مدير توسعه منابع انساني شرکتپ  از  زيرمجموعه کارگران کار : اضافه 5-9

کار پرداخت شده توسط پيمانکار را در صورت وضعيت شود هزينه اضافهگردد. کارفرما متعهد مي پرداخت پيمانکار توسط

 همان ماه لحاظ و به حساب پيمانکار واريز نمايد.

 پيمانکار به متعلق مطالبات وجود و پيمانکار توسط واحد بهداری کارگران نيقانو حقوق پرداخت عدم صورت : در 5-10

 حکم صدور از پ  پيمانکار مطالبات محل از مذکور معوقه حقوق پرداخت به مجاز  بهبهان  سيمان شرکت کارفرما، نزد
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 حکم صدور زمان تا و باشد مي اجتماعي رفاه و کار تعاون، اداره اختالف حل و تشخيص های هيأت جمله از قانوني، مراجع

. ندارد اعتراضي هيه ونه حق پيمانکار و مي ردد توقيف کارفرما نزد پيمانکار مطالبات کليه قانوني مراجع طريق از قطعي

 گردد. مي کسر پيمانکار از باالسری هزينه درصد 20 با کارفرما توسط حقوق پرداخت صورت در و

و تائيد مدير واحد مربوطه و متعاقباً تائيد کميته طبقه بندی مشاغل و موافقت  : در صورت پيشنهاد ناظر قرارداد5-11

کارفرما بر اساس عملکرد مثبت و شرايط احراز پرسنل، پيمانکار مي تواند گروه شغلي يا فوق العاده بازار کار پرسنل زير 

ده و تائيد کميته مطالبات پيمانکاران شرکت مجموعه را افزايش داده و هزينه ريالي اين ايتم را بر اساس مستندات ارائه ش

 از کارفرما دريافت نمايد.

: در صورت عملکرد مثبت و بهينه واحد و تائيد کارفرما، بر اساس ليست ارائه شده ناظر قرارداد و تائيد مدير واحد 5-12

گرفته شده است پ  از کسر مربوطه ، پيمانکار موظف است مبلغ تعيين شده را بعنوان پرداختي مازاد دستمزد در نظر 

 کسورات قانوني همراه با حقوق به پرسنل پرداخت نمايد. ضمنا هزينه ريالي اين بند بعهده کارفرما مي باشد.

: در صورت موافقت کارفرما جهت تخصيص مبالغي تحت عنوان اعياد و مناسبتها، پيمانکار موظف است مبلغ تعيين 5-13

دستمزد در نظر گرفته شده است پ  از کسر کسورات قانوني به پرسنل پرداخت نمايد.  شده را که بعنوان پرداختي مازاد

 ضمنا هزينه ريالي اين بند بعهده کارفرما است.

: در صورت تولد فرزند هر يك از کارگران پيمانکار در طول مدت قرارداد ، پيمانکار موظف است اسناد مثبته را جهت 5-14

د به کارفرما ارائه نمايد و کارفرما هزينه ريالي آن را مطابق با مصوبه شورای عالي کار به بررسي و پرداخت ريالي حق اوال

پيمانکار پرداخت کند. در صورت عدم رائه مستندات الزم در ماه تولد فرزند از سوی پيمانکار، هر گونه تاخير در پرداخت 

 بعهده و هزينه پيمانکار مي باشد.

قانون کار جمهوری اسالمي ايران در پايان قرارداد، ذخيره مرخصي کارگران زير مجموعه  : پيمانکار موظف است حسب5-15

 را پرداخت نمايد.

: کليه مواردی که در اين قرارداد ديده نشده، مطابق قانون کار، رای وحدت رويه، قانون تامين اجتماعي اقدام مي 5-16

 گردد

 

 کسورات قانونی قرارداد: -6ماده 

عوارض قانوني به عهده  سايرجمله ماليات ، حقوق سازمان تامين اجتماعي و  از  قانونيکليه کسورات   پرداخت: 6-1

  .ميباشد پيمانکار

قانون تامين اجتماعي کسر که باز پرداخت سپرده بيمه و  38% بعنوان سپرده بيمه ماده  5 از هر صورت وضعيت: 6-2

ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي است ) پيمانکار مکلف پرداخت آخرين صورت وضعيت پيمانکار منوط به 

قانون تامين اجتماعي کارگران خود را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد وکليه حقوق بيمه رابه  38است طبق ماده 

 همين قانون بپردازد ( 28ترتيب مقرر در ماده 

حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما  نيان تضمدرصد به عنو 10معادل  ،هر صورت وضعيت: از 6-3 

 ي،قطع تيصورت وضع نامه بانکي، تائيدارائه ضمانت پ  از درصد( 5) مبلغ نينصف ا قابل ذکر است .شوديم ین هدار

پيمانکار  به، ، ارائه فيش حقوقي و مدارك بانکي دال بر پرداخت حقوق پرسنل در پايان هرماه مهيارائه مفاصا حساب ب
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مانده در پايان قرارداد پ  از ارائه مفاصا حساب بيمه، تصفيه حساب با نيروهای خود و درصد باقي 5 پرداخت مي گردد و

 شود. يآزاد متحويل واحد بهداری و تائيد ناظر قرارداد و مدير توسعه منابع انساني 

ل ريالي ليست بيمه از حسن انجام کار همان ماه از : در صورت عدم ارسال ليست بيمه پرسنل در مهلت قانوني معاد 6-4

صورت وضعيت پيمانکار کسر مي گردد. همهنين حق بيمه محاسبه شده مي بايست منطبق با ليست حقوق و دستمزد و 

ليست ارسالي به سازمان تامين باشد و در اين خصوص نبايد تضادی وجود داشته باشد و چنانهه پيمانکار حق بيمه کارگران 

 کمتر واريز نمايد مبلغ مابه التفاوت از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد. را

درصد( از صورت  30: در صورت وجود افرادی خارج از سازمان در ليست بيمه پيمانکار مبلغ حق بيمه اين افراد )6-5

سر خواهد شد.اين بند وضعيت پيمانکار کسر خواهد شد و معادل دو درصد از حسن انجام کار پيمانکار در همان ماه ک

 شامل کليه افراد اعم از شخص پيمانکار، حسابدار، منشي و ... مي باشد.

 

 اسناد و مدارك قرارداد : –7ماده 

گواهي تائيد صالحيت از دانش اه اسناد مناقصه ،  گواهينامه تاييد صالحيت ايمني و پيمانکاری مورد تاييد اداره کار استان ، 

صورتجلسه کميسيون معامالت ، گواهينامه مالياتي ، اساسنامه شرکت ، بيمه نامه مس وليت مدني  علوم پزشکي ، 

تامين اجتماعي  ، فرم ارزيابي عملکرد ماهيانه پيمانکار، فرم  معيار های ارزيابي کيفي پيمانکاران  66به همراه کلوز 

ان بهبهان جز الينفك قرارداد مي شرکت سيم HSEو طرح طبقه بندی مشاغل و همهنين دستورالعمل واحد 

 باشد و قرارداد منعقده بدون تاييد موارد مذکور فاقد وجاهت قانوني است. 

 

 شرايط کلی قرارداد : – 8ماده 

: اين قرار داد منحصرا با پيمانکار طرف قرار داد منعقد گرديده و پيمانکار حق واگذاری حقوق ناشي از قرار داد را  8-1

ندارد و چنانهه به هر دليل ) فوت، محروميتهای اجتماعي ، فسخ قرار داد و يا غيره  "عنوان کال و يا جزئاغير تحت هيچ به

( رابطه کاری کارفرما با پيمانکار قطع گردد با توجه به اينکه قرار داد قائم  به وجود طرف قرارداد است برای ورثه و ذی 

 متصور نبوده و کارفرما به هر طريق که صالح بداند عمل مي نمايد . حقوق شرکت مذکور هيه ونه حقوقي از اين قرار داد

: تامين وسائط نقليه جهت اياب وذهاب کارگران پيمانکار و همهنين تهيه غذا )مطابق با ليست حقوق دستمزد پيوست  8-2

و تامين اجتماعي در قبال  شده( بعهده پيمانکار مي باشد. بطور کلي پيمانکار ملزم به رعايت کليه مقررات و قوانين کار 

 کارکنان خود خواهد بود.

:  چنانهه پيمانکار و کارکنان آن به علت عملکرد نامطلوب و استفاده غير اصولي از قطعات و تجهيزات و اموال تحويل 8-3

نکار ضامن شده و عدم رسيدگي و نظارت بر کار آنان موجبات خساراتي برای تجهيزات موجود در واحد را فراهم آورند پيما

 گردد.عمل مي 5بند 10جبران آن مي باشند . ميزان خسارت توسط دست اه نظارت  تعيين و طبق ماده 

: هر گونه اتفاق و حادثه ای اعم از جاني و مالي  که در محيط کار برای کارکنان بوجود آيد مس ول جبران خسارات  8-4

پيمانکار خواهد بود و هيه ونه مس وليتي از اين بابت بعهده کارفرما قانوني ناشي از حادثه و مس وليت کيفری آن متوجه 

نخواهد بود. زيرا با واگذاری کار در محدوده های مورد قرارداد به پيمانکار، کليه اقدامات کنترلي و نظارت و حفاظتي بعهده 

 پيمانکار خواهد بود.
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و کارفرمائي توسط کارگران پيمانکار در مراجع قضائي و  در صورت اقامه هرگونه دعاوی يا شکايتي ناشي از روابط کارگری

غير قضائي از جمله اداره کار محل، ديوان عدالت اداری و شورای حل اختالف دادگستری که منجر به محکوميت کارفرما 

کسر و به  از قبيل پرداخت ديه يا جزای نقدی گردد، کارفرما حق دارد اين گونه موارد محکوميت را از مطالبات پيمانکار

نفع  خود ضبط نمايد. در صورت انقضای قرارداد و يا تسويه حساب پيمانکار با  کارفرما و عدم موجودی مطالبات نزد کارفرما 

 ، پيمانکار متعهد به پرداخت اين ونه محکوميت ها مي باشد و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط نموده است .

امات و بررسيهای الزم در مورد ساده کردن کار و انجام امور به بهترين شکل در  واحدهای تحت : پيمانکار ملزم به اقد 8-5

بايست قبال به صورت مکتوب و مستند با ناظر کنترل خود بوده و هر گونه تغييرات در سيستم و روش اجرايي کار را مي

 قرارداد هماهنگ نمايد.

جهت کارکنان و سرپرست) نماينده تام االختيار(خود کارت تردد  : پيمانکار موظف است با همکاری دفترتابل 8-6

الکترونيکي تهيه نمايد. ساعات ورود و خروج دقيقا ثبت گرديده و از ورود افراد غير مجاز به شرکت و واحد تحت قرارداد 

 اکيداً ممانعت بعمل آورد.

ها و روش جاری و دستور العملهای  شرکت سيمان  : کليه کارکنان پيمانکار ملزم به رعايت آيين نامه ها و بخشنامه8-7

 بهبهان مي باشند. 

: پيمانکار موظف است نسبت به تهيه يك دفتر ثبت گزارش روزانه از امور انجام شده اقدام نمايد و کليه وقايع، 8-8

تا مالك رسيدگي های درخواست ها، انجام کارهای روزانه و موردی و ساير امور ساعات کاری واحد بهداری را ثبت نمايد 

 برداری مديريتي قرار گيرد.دست اه نظارت و بهره

: کليه لوازم و تجهيزات )اموال منقوب و غيرمنقول( موجود در محدوده قرارداد با ذکر کيفيت و مشخصات طي 8-9

هر گونه صورتجلسه ای به صورت مکتوب به پيمانکار تحويل مي گردد و پيمانکار موظف است کليه وسايل موجود و 

 تجهيزات جديد را بنحو احسن ن هداری نمايد .

: پيمانکار اعالم مي دارد که در موقع امضاء قرارداد مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتي و کشوری مصوب 8-10

ار نيز بوده و اگر خالف آن ثابت شود ، قرارداد فسخ مي گردد در صورتي که در حين اجرای قرارداد پيمانک 1377سال  

 مشمول اين  قانون گردد قرارداد فسخ خواهد شد .

: پيمانکار تائيد مي نمايد که از جميع قوانين و مقررات مربوط به کار و بيمه های اجتماعي و حفاظت فني و همهنين 8-11

در هر حال مس وليت قوانين  مربوط به مالياتها و عوارض قانوني کامال ًمطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت کند . 

 عدم اجرای قوانين و مقررات فوق الذکر متوجه پيمانکار خواهد بود.

: سازماندهي نيروی انساني بر اساس تخصص و تجربه و تعداد مورد نياز برای انجام قرارداد ، همهنين برنامه و  8-12

نفر( به  10چارت سازماني واحد مذکور) سازماندهي در شيفت کاری که به تصويب ناظر رسيده باشد و ارائه نفرات مطابق

های کاری و تعداد پرسنل با ذکر نوع تخصص که ضميمه قرارداد مي باشد با تائيد ناظرقرارداد بر عهده تفکيك تعداد پست

 پيمانکار مي باشد.

باً به کارفرما معرفي بايست نماينده تام االختيار خود را قبل از انعقاد قرارداد کت: مدير عامل شرکت پيمانکاری مي 8-13

 نمايد.

: پيمانکار موظف است از روش های نوين علمي جهت بهبود روند بهداشتي و سالمت پرسنل استفاده نمايد. همهنين  8-14

در راستای به روزرساني تجهيزات واحد بهدرای پيشنهادات خود را به کارفرما برای تحقق بهبهود شرايط کاری ارائه دهد. 
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است هر امکاناتي که جهت ارتقا کيفيت خدمات دهي در نظر گرفته مي شود ) اعم از تجهيزات و لوازم پيمانکار موظف 

 جانبي( نهايت همکاری را معمول نمايد.

 : پيمانکار موظف است جهت ارتقا و آموزش نيروهای واحد زيرمجموعه اهتمام الزم را به کار گيرد.8-15

آموزشي شرکت نسبت به حضور نيروهای خود در کالسهای اموزشي ارائه شده پيمانکار موظف است طبق تقويم  -1تبصره 

از سوی کارفرما اقدام نمايد در صورت غيبت غير موجه هزينه اموزش طبق دستورالعمل و آيين نامه های آموزشي شرکت 

 سيمان بهبهان به ازای هر غيبت از دريافتي پيمانکار کسر مي گردد.

اری مي بايست گواهينمامه آموزشي معتبر مبني برگذارندن دوره های آموزشي کمك بهياری نيروهای واحد بهد -2تبصره 

يا کمك پرستاری ارائه نمايند در صورت عدم ارائه پيمانکار ظرف مدت سه ماه نسبت به اموزش نيروها و ارائه مدرك معتبر 

د تائيد مي باشد در صورت گذشت بيش از سه اقدام نمايد. تمامي گواهينامه های آموزشي تا سه سال از تاريخ صدور مور

 سال از تاريخ صدور، پيمانکار نسبت به آموزش نيروها اقدام نمايد.

بعد از ظهر  -شيفت کاری صبا 4: انجام وظايف محوله روزانه بر اساس چارت سازماني پيوست بصورت نوبت کاری ) 8-16

ارائه خدمات برای پيمانکار مطلقاً ممنوع بوده و پيمانکار مجاز و شب  و استراحت ( و نيز روزکاری مي باشد. تعطيلي در 

نيست تحت هيچ شرايط و عنواني مبادرت به تعطيلي واحد مربوطه نمايد. در صورت انجام اين عمل بدون دستور ناظر، 

ور، کارفرما معادل نصف صورت وضعيت همان ماه از سوی کارفرما جريمه خواهد شد. در صورت تکرار عالوه بر جريمه مذک

 حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

: چنانهه کارفرما حکمي بر اخراج هر يك از کارکنان پيمانکار  بدليل رفتار خالف ش ون و رويه کارخانه صادر و يا 8-17

اهده مديريت و فني انجام کار و يا عدم توانايي مجموعه کارهای سازمان مش –نظارت  -عدم توانايي آنان در امور سرپرستي

نمايد  مراتب را به پيمانکار ابالغ و پيمانکار حسب مورد  متعهد به تعيين جانشين پرسنل صالا و جلب نظر کارفرما  خواهد 

 بود. کليه هزينه های قانوني حاصل از اين مورد، بعهده پيمانکار مي باشد.

مورد کارکناني که بنا به تشخيص کارفرما  : جلب رضايت کارکنان در هر حال و شرايط  بعهده پيمانکار مي باشد. در8-18

و ناظر قرارداد ، صالحيت کار در کارخانه سيمان را نداشته باشند و اخراج آنان )بر اساس آيين نامه انضباطي شرکت سيمان 

بهبهان( موجب صدور حکمي در محکوميت پيمانکار بر پذيرش کارگر مورد نظر شود، پيمانکار متعهد است در صورت 

در مراجع قانوني اداره کار ) هي ت تشخيص و حل اختالف( با اخراج کارگر خاطي موافقت کرده و تا صدور حکم تصويب 

قطعي از حضور کارگر در محل کار ممانعت به عمل آورد و به صورت موقت کارگری با تائيد ناظر قرارداد جاي زين وی 

 نمايد.

داد و مدير توسعه منابع انساني حق تغيير شيفت و تغيير عنوان شغل :  پيمانکار بدون اخذ مجور کتبي از ناظر قرار8-19

 پرسنل زير مجموعه خود را به هيچ وجه ندارد. 

باشد همواره کليه شرايط نظافتي واحد در محدوده بهداری را به طور مستمر تحت کنترل داشته : پيمانکار موظف مي 8-20

ر ميتواند در صورت مشاهده هر وضعيت نامطلوبي آن را به پيمانکار اعالم نمايد و کليه اقدامات مورد لزوم را انجام دهد . ناظ

و در صورت عدم اقدام پيمانکار جهت نظافت محل نظر طبق نظر دست اه نظارت معادل با ضرر و زيان وارد شده مطابق 

 قرارداد عمل خواهد شد. 5بند  10ماده 
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ر و تامين اجتماعي ، آيين نامه های حفاظت و بهداشت کار، مقررات : پيمانکار متعهد به رعايت ضوابط قانون کا8-21

سازمان حفاظت از محيط زيست و نيز ساير مقررات بر اساس کليه قوانين و مقررات و الزامات دولتي جمهوری اسالمي 

 ايران بوده و کليه مس وليت قضايي و قانوني کامال متوجه پيمانکار ميباشد

ساعته  8در زمان تعميرات اساسي تمام پرسنل خود را به صالحديد دست اه نظارت ) بصورت  : پيمانکار موظف است8-22

قرارداد عمل  10ماده  5-10ساعته و حضور در روز  يا شب( در محل کار حاضر نمايد در غير اينصورت مطابق بند  12، 

 خواهد شد .

 رفع اشکال تجهيزات بعهده  پيمانکار مي باشد .: تهيه کليه تجهيزات مورد نياز در آمبوالن  و تعميرات و  8-23

: پيمانکار موظف است در صورت استفاده نيرو از مرخصي ) استحقاقي يا استعالجي (  هم پست وی را  جاي زين 8-24

 قرارداد عمل خواهد شد. 3بند  10نمايد تا شيفت دچار کمبود نيرو نباشد . در غير اينصورت مطابق ماده 

دی که در اين قرارداد پيش بيني نشده باشد بر اساس قانون تجارت وقانون کاروساير قوانين ومقررات : بقيه موار8-25

 مربوطه خواهد بود.

باشد ، طبق برنامه زمانبندی ارائه شده از طريق دست اه نظارت  کليه امور مربوط به سروي  ها : پيمانکار موظف مي8-26

ين شده انجام و نتايج را به صورت کتبي انعکاس نمايد . در غير اين صورت مطابق و تعميرات تجهيزات را بر اساس زمان تعي

 قرارداد عمل خواهد شد . 5بند  10ماده 

و پاسخ ويي به اقامه و طرح هرگونه دعوی توسط نيروهای پيمانکار در مراجع ذيصالح در مورد حقوق متعلقه : 8-27

پايان کار و ساير موارد عليه پيمانکار تماماً متوجه و بعهده پيمانکار بوده  مطالبات قانوني، خسارت اخراج و حوادث، مزايای

 است و هيه ونه ارتباطي به کارفرما نخواهد داشت. 

: در صورتي که در پايان قرارداد کارفرما مطلع شود که حقوق قانوني کارگران مذکور توسط پيمانکار به طور کامل 8-28

طرح دعوی توسط کارگران و صدور رای در مراجع اداره کار کارفرما مجاز خواهد بود از پرداخت نشده است آن اه بعد از 

مطالبات متعلق به پيمانکار نزد کارفرما )شرکت سيمان  بهبهان(  اقدام به پرداخت حقوق معوقه مذکور نمايد و پيمانکار 

 حق هيه ونه اعتراضي ندارد.

نمايد که توانايي پرداخت کليه هزينه های پرسنلي و ساير سمي اقرار و تعهد مي: پيمانکار با امضاء اين قرارداد بطور ر8-29

 هزينه های مربوط به موضوع قرارداد را به مدت حد اقل دو ماه بدون اينکه مبلغي را از طرف کارفرما دريافت نمايد، دارد.

انکار مي بايست سالم و ايمن بودن آن را تاييد چنانهه ابزار کاری از طرف کارفرما در اختيار پيمانکار قرار گيرد پيم :8-30

نموده و در صورتي که از ابزار مورد استفاده حادثه ای ايجاد کند مس وليت آن مطلقاً متوجه پيمانکار است که ايمن بودن 

 را تاييد نموده است .  آن

عدم  لوازم تحويليي از تجهيزات و چنانهه پيمانکار و کارکنان آن به علت عملکرد نامطلوب و استفاده غيراصول : 8-31

ميزان ، ها فراهم آورندرسيدگي و نظارت برکار آنان موجبات خساراتي برای تجهيزات موجود در واحد و يا ساير قسمت

از محل تضامين خسارت توسط کارشناسان شرکت و ناظرين قرارداد تعيين و پيمانکار ملزم به پرداخت وجه معادل آن 

  باشند.مي

در شروع قرارداد نيروهای خود را ملزم به ارائه سو پيشينه، عدم اعتياد و ازمايشات بدو استخدام است پيمانکار موظف : 8-32

نمايد که پ  از تاييد نهايي در محل مورد نظر به کار گمارده شوند، چنانهه نيرو های پيمانکار در محيط کار به هر نحو و 

توهين، فحاشي ، هتك حرمت ، سرقت ، خسارت جاني و مالي  به افراد حقيقي و  يا به هر عنوان منجر به تنش ، درگيری،
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عهده و به هزينه پيمانکار مي باشد و کارفرما اعالم مي نمايد در اين يا حقوقي گردند، مس وليت قضائئ و انتظامي آن به

 خصوص هيه ونه مس وليتي چه حقوقي و چه کيفری ندارد. 

امور قضايي امتناع ورزد کارفرما مي تواند اقدامات الزم را تا حصول نتيجه انجام دهد و کليه هزينه چنانهه پيمانکار از انجام 

 قرارداد منظور مي گردد. 5بند  10های انجام شده توسط کارفرما مطابق ماده 

استفاده و بکارگيری قانون کار پيمانکار جهت تعهدات خود در اين قرارداد به هيچ عنوان مجاز به  181: عطف به ماده 33-8

اتباع خارجي فاقد پروانه کار نمي باشد و در صورت تخلف از مقررات مطروحه کارفرما در مقابل پيمانکار و جرايم پيش 

 بيني شده در قانون مصون و مبرا مي باشد.

، آيين نامه حداقل  : پيمانکار تاييد مي نمايد که از جميع قوانين و مقررات مربوط به کار ، طرح طبقه بندی مشاغل34-8

مطلع بوده و متعهد است همه  "دستمزد و بيمه های تامين اجتماعي و همهنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض کامال

آنها را رعايت کند. به همين منظور پيمانکار ملزم است با آگاهي از مفاد قانون کار دولت جمهوری اسالمي ايران منجمله 

ن دستمزد سطوح قانوني و سايرمزايای قانوني کارگران ، پيمان امضا نمايد و به اين ترتيب هر گونه قوانين مربوط به ميزا

 ادعای بعدی از سوی پيمانکار قابل قبول نخواهد بود. 

نمايد کليه حقوق و مزايای قانوني کارکنان پيمانکاری ) حق السعي ( از قبيل حقوق ، کمك عائله مندی پيمانکار تاييد مي

و حق اوالد ، فوق العاده کمك هزينه مسکن و خوارو بار ؛ دستمزد روزهای جمعه و تعطيل ، فوق العاده نوبت کاری ، 

ش سنواتي حقوق کارکنان ، اضافه دستمزد بابت شرايط کار مرخصي ، اضافه کار ، پاداش ، عيدی ساليانه ، حق بيمه ، افزاي

و محيط و هر نوع فوق العاده ، ماليات ، عوارض ، معاينات پزشکي بدو استخدام و ساير حقوق متعلق به پيمان اعم از آنهايي 

ط پيمان ، مطرح که در اين پيمان تصريا شده يا نشده باشد و همهنين ساير مواردی که طبق قانون کار به اقتضای شراي

 خواهد بود به عهده پيمانکار بوده و کليه آنها را برآورد نموده و در قيمت پيشنهادی خود منظور نموده است. 

پيمانکار از مفاد اين ماده و نحوه اجرای مقررات مربوط به آن اطالع کامل دارد و هيه ونه ادعايي در اين مورد از وی 

ت کليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون کار به عهده پيمانکار مي باشد و کارفرما تعهدی پذيرفته نخواهد شد. الزم بذکر اس

 در اين زمينه ندارد.

پيمانکار در قبال اعمال خود ، کارکنان ، و نمايندگان خود مس وليت کامل داشته و متعهد مي گردد که خود يا کارکنان و 

مقررات نظام جمهوری اسالمي ايران و مقررات جاری کارفرما را در مورد  يا نمايندگان وی در حين اجرای پيمان ، قوانين و

حمل و نقل ، آتش سوزی ، بهداشت ، ايمني و محيط زيست رعايت نمايند. پيمانکار ، کارفرما را در قبال ضرر و زيانهای 

 هد داشت. حاصل از عدم رعايت قوانين و مقررات فوق الذکر از طرف خود و يا کارکنان خود ، مبرا خوا

: پرداخت هر گونه ماليات )در صورت تعلق( و حل و فصل کليه مسائل مالياتي و تسويه حساب نهايي منحصرا به 35-8

مجل  شورای اسالمي حاکم بر قرارداد  31/4/1394عهده پيمانکار مي باشد. قانون اصالح قانون مالياتهای مستقيم مصوب 

 فزوده در صورت ارائه گواهي ارزش افزوده به عهده کارفرما مي باشد. مي باشد. ضمنا پرداخت ماليات بر ارزش ا

در هر حال مس وليت عدم اجرای قوانين و مقررات فوق الذکر متوجه پيمانکار خواهد بود. کارفرما در برابر هر گونه ادعای 

 تام و تمام آن با پيمانکار است. اشخاص ثالث يا پيمانکار يا کارکنان پيمانکار مصون و مبرا از پاسخ ويي بوده و مس وليت

 ادورای بعهده پيمانکار مي باشد. معاينات به پرسنل واحد بهداری اعزام هزينه:   8-36

: پيمانکار حق استفاده از نيروی بازنشسته،  مشمول نظام وظيفه )سرباز(، افرادی که به سن قانوني نرسيده باشند،  37-8

 ن اتباع خارجي را به هيچ عنوان ندارد.افراد دارای معافيت تحصيلي و کارگرا
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جايي، افزايش و يا کاهش نيروهای واحد بهداری را بدون اخذ به: پيمانکار تا پايان قرارداد حق هيه ونه تغيير، جا38-8

مجوز از کارفرما ندارد. در صورت تخطي کارگران زيرمجموعه يا عدم رضايت کارفرما يا پيمانکار، پ  از تائيد دست اه 

 ظارت، مدير منابع انساني و مديريت شرکت قطع همکاری نيرو بالمانع مي باشد. ن

: پايان مدت زمان قرارداد نيروهای واحد بهداری با .................................... که در زمان شروع به کار به صورت متفاوت 39-8

مجوزی برای اخراج پرسنل محسوب نمي گردد و پيمانکار کوتاه مدت )سه ماهه، شش ماهه، ده ماهه منعقد شده( به عنوان 

پ  از تائيد ناظرين قرارداد و مدير توسعه منابع انساني ملزم به تمديد قرارداد تا پايان قرارداد يکساله خود با کارگر خواهد 

 بود.

  دستگاه نظارت :  :9ماده 

عمليات نظارت بر اجرای تعهداتي که پيمانکار طبق مفاد قرار داد ، اسناد  و مدارك پيوست  تقبل نموده است ، بعهده 

 واحدهای زير خواهد بود: 

 مدير توسعه منابع انساني شرکت سيمان بهبهان -1

 رئي  ايمني و بهداشت  -2

منابع انساني، توسعه بهداشت در زيرمجموعه واحد تبصره: با توجه به چارت سازماني شرکت و قرار گرفتن واحد ايمني و 

 تائيد و نظر نهايي برگ ارزشيابي عملکرد و مفاد اين قرارداد بر عهده مدير توسعه منابع انساني مي باشد.

: پيمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فني و همهنين طبق دستوراتي که دست اه نظارت اعالم مي 9-1  

م دهد. همهنين پيمانکار موظف است همه امور محوله و تصميمات خود را با هماهن ي دست اه نظارت انجام نمايد انجا

 دهد.

 :  نظر دست اه نظارت سلب حق از کارفرما نمي نمايد.9-2

 خسارت تاخیر و عدم اجرای تعهدات  : -10ماده 

اد به طور کامل انجام دهد و موجبات رضايت کارفرما : پيمانکار موظف است کليه تعهدات خود را بر اساس مفاد قرارد 10-1

درصد  20را فراهم نمايد. در غير اين صورت کارفرما مي تواند راساً به هزينه پيمانکار اقدام به اجرای مفاد قرداد نموده و با 

تعهدات موضوع قرارداد چنانهه ناتواني پيمانکار در اجرای هزينه باالسری در محاسبات پرداختي از پيمانکار کسر نمايد و 

 طرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.کارفرما مي تواند بصورت يك احراز گردد در هر زمان در طول مدت قرارداد

: درصورت تصميم کارفرما به فسخ قرارداد مطالبات پيمانکار تا تاريخ فسخ محاسبه و پ  از کسر کسورات قانوني و  10-2

ها از تضامين وی برداشت مي گردد.  با ابالغ فسخ پرداخت و در صورت عدم تامين خسارات و بدهيخساراتهای احتمالي 

قرارداد برای پيمانکار هيه ونه حقوقي ناشي از اين قرارداد وجود نداشته و پيمانکار موظف است سريعا نسبت به تحويل 

از ابالغ فسخ قرار داد به تحويل محدوده مذکور اقدام نکند  واحد مورد قرارداد اقدام نمايد. چنانهه بر خالف مفاد اين بند پ 

) بيست ميليون ( ريال بابت خسارات ناشي از تاخير در ايفای  000/000/20پيمانکار مي بايست به ازاء هر روز تاخير مبلغ 

 تعهد به کارفرما پرداخت نمايد.

و جهت جاي زيني در پست فاقد نيرو طبق چارت پيشنهادی در مدت قرارداد  نسبت به بکارگيری نيرپيمانکار : چنانهه  10-3

ريال جريمه در  3.000.000جهت انجام موضوع قرارداد عمل نکند به ازای غيبت و يا تاخير هر نفر در شيفت کاری مبلغ 

و  رددمحاسبه و از صورت وضعيت پيمانکار در آن ماه کسر گ  دست اه نظارتو خسارات وارده از طرف نظر گرفته مي شود 

 ادعائي نخواهد داشت. هيه ونه پيمانکار از اين بابت
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قرارداد توسط پيمانکار، کارفرما مي تواند اقدام به جبران هزينه وارده به خود  8ماده  33: در صورت عدم رعايت بند 10-4

 درصد هزينه  باالسری از مطالبات و ساير تضامين پيمانکار نمايد. 20با احتساب 

دم رعايت کليه ی بند های مربوط به تعهدات پيمانکار در قرارداد توسط پيمانکار، کارفرما مي تواند : در صورت ع10-5

درصد هزينه  باالسری از مطالبات و ساير تضامين پيمانکار  20خود راسا اقدام نموده و هزينه های وارده را با احتساب 

 نمايد.
 

 تضامین قرارداد : -11ماده 

................................ ضمانت نامه بانکي به شماره ............................................................. و ...................................پيمانکار دو فقره 

را بعنوان تضمين میلیون ( ريال  چهارصد) 400.000.000هر کدام به مبلغ بانك ....................... شعبه ...........................  

الذکر تا پايان مدت قرارداد نزد کارفرما باقي  مانده و با تأييد فوقضمانتنامه اجرای تعهدات به کارفرما تسليم نمايد . 

دست اه نظارت در پايان قرارداد به پيمانکار مسترد خواهد شد.  بديهي است هرگونه خسارت وارده به کارفرما که ناشي از 

دم اجرای هر يك از مفاد اين قرارداد باشد  از محل تضمين مذکور و يا دي ر مطالبات پيمانکار کسر و برداشت خواهد ع

 شد.

 

 تعهدات پیمانكار: -12ماده 

از خود نيروهای نامطلوب و غير اصولي  استفادهپيمانکار ملزم به تأمين خسارات وارده به کارفرما که ناشي از  : 12-1

شرکت منابع انساني  واحد مديرواحد يا دي ر قسمتهای شرکت خواهد بود و خسارات احتمالي توسط تجهيزات و لوازم 

 يا تضامين پيمانکار کسر خواهد شد. و ناظر قرارداد محاسبه و از مطالبات وسيمان بهبهان 

مراجع ذيصالح در مورد حقوق متعلقه و پاسخ ويي به اقامه و طرح هرگونه دعوی توسط نيروهای پيمانکار در  : 12-2

معوقه مطالبات قانوني ، خسارت اخراج و حوادث ، مزايای پايان کار و ساير موارد عليه پيمانکار تماما متوجه وبعهده پيمانکار 

 بوده است و هيه ونه ارتباطي به کارفرما نخواهد داشت.

الزم برای اعزام همه يا بعضي از پرسنل خود به دوره های : در صورت تشخيص کارفرما پيمانکار مي بايست آمادگي 12-3

 آموزشي مورد نظر را داشته و هزينه های آن را تقبل نمايد.

: پيمانکار موظف به پرداخت بدون تأخير حقوق و مزايای کليه پرسنل خود مطابق با قوانين کار بدون در نظر گرفتن 12-4

باشد. در هر حال کارفرما در خصوص پرداخت حقوق و مزايای دو ماه ميپرداخت صورت وضعيت توسط کارفرما برای مدت 

 به موقع کارکنان پيمانکار، هيچ مس وليتي نخواهد داشت.

کارفرما مطابق با  محيطي و شرايط و مقررات محيط کارپيمانکار ملزم به رعايت مسائل ايمني و بهداشتي و زيست :12-5

 باشد. مي دستورالعمل های مربوطه

کارفرما هيه ونه مس وليتي در مورد تهيه غذا ، امکانات رفاهي ، ملزومات پزشکي مورد نياز واحد بهداری و ساير  : 12-6

های پيمانکار را نداشته و پيمانکار ملزم به تامين کليه نيازمندی های عمليات کار و نيازهای کارکنان مي باشد نيازمندی

ما در مورد استفاده از امکانات کارخانه پيمانکار از اين امکانات استفاده نمايد بر در صورتيکه با هماهن ي و موافقت کارفر

 اساس توافقات موردی ارزش خدمات و اجناس ازمطالبات پيمانکار برداشت خواهد شد.

 . مي باشدهای اجتماعي نسبت به عوامل تحت پوشش خود پيمانکار ملزم به اجرای قوانين کار و بيمه  :12-7
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نفر ( باشد.  11در صورت تحميل ضرر و زيان به کارخانه که ناشي از عدم رعايت کامل چارت سازماني پيوست ) : 12-8

درصد هزينه  20در صورت تخطي پيمانکار از اين بند کارفرما مي تواند اقدام به جبران خسارت وارده به خود با احتساب 

 .باالسری از صورت وضعيت و ساير تضامين پيمانکار نمايد

 باشد.ه عهده پيمانکار ميلوازم و تجهيزات مورد نياز در آمبوالن  بتأمين کليه  :12-9

و مشاوره کارشناسي در مورد نيازهای بوجود آمده، تغيير و تبديل تجهيزات موجود و انجام  اتارائه پيشنهاد : 12-10

و همکاری کامل با کارشناسان  ه کاری خودحوزهای الزم و ادواری درخصوص کليه دست اهها و تجهيزات مستقر در سروي 

 باشد. های سازنده بعهده پيمانکار ميشرکت  های داخلي و خارجي وشرکت 

ملزم  خريد بوده وتجهيزات مورد نياز جهت های الزم و مستدل در انتخاب پيمانکار ملزم به انجام مشاوره و توصيه :12-11

  اين لوازم مي باشد . صحياهای سازندگان در بکارگيری رعايت توصيهبه 

پيمانکار ملزم به کنترل سيستم اطفاء حريق و درخواست و پي يری در مورد تهيه لوازم اطفاء حريق و آموزش به  :12-12

 باشد.  های بهداشت و ايمني ميکارکنان در استفاده از آن و همکاری با واحد ايمني و رعايت دستورالعمل

ارداد برای هريك از نيروهای پيمانکار حادثه ای رخ دهد که منجر به عدم حضور وی و : چنانهه در طول مدت قر12-13

بستری شدن او گردد، پيمانکار با هماهن ي دست اه نظارت موظف به جاي زيني موقت فردی به جای فرد حادثه ديده بوده 

 .  که پ  از بهبودی، پيمانکار مي بايست مقدمات بازگشت وی به کار را فراهم نمايد

 با شرکت بهداشت مرکز جهت کارفرما تاييد مورد و شرايط واجد پزشك تامين به نسبت است موظف : پيمانکار12-14

 رسمي تعطيالت ايام و جمعه روز جز به 15:30 لغايت 11:30 ساعت از ساعت 4 روزانه بصورت نظارت دست اه هماهن ي

 . نمايد اقدام

 مرخصي يا و غيبت صورت در و است الزامي  پنجشنبه لغايت شنبه روز از هفته طول در پزشك روزانه : حضور12-15

 عدم و پزشك غيبت صورت در. باشد مي از کارفرما با اخذ تاييد پزشك نمودن جاي زين به موظف پيمانکار پزشك،

ضعيت پيمانکار در ميليون ريال از صورت و 4به ازای هر روز غيبت  قرارداد ناظر تاييد با پيمانکار توسط پزشك جاي زيني

 همان ماه کسر مي گردد.

 هن ام در و سيمان بهبهان ثبت شرکت تردد سامانه در الکترونيکي بصورت را پزشك تردد است موظف : پيمانکار12-16

 .کند ضميمه را خود پرسنل کليه تردد ليست وضعيت صورت پرداخت

 شهرستان بهداشت مرکز تاييد مورد و باشد گذرانده را کار طب های دوره بايد شرکت بهداشت مرکز : پزشك12-17

 .باشد بهبهان

 پزشك نمودن جاي زين به موظف پيمانکار بهبهان شهرستان بهداشت مرکز توسط پزشك تاييد عدم صورت : در12-18

  مي باشد شرايط واجد

 افراد در خاصي بيماری چنانهه افراد ادواری آزمايشات قرائت و پزشکي پرونده بررسي از پ  است موظف : پزشك12-19

 پيشرفت از پيش يری خصوص در مقتضي طريق به و نموده شناسايي را مي باشد پيشرفت حال در گذشته سال به نسبت

 . نمايد اقدام آنها درمان و افراد بيماری

 بازنشست ان اختصاصي فايل در را وی پزشکي پرونده پرسنل شدن بازنشسته صورت در است موظف : پيمانکار12-20

 .آورد عمل به مذکور های پرونده از الزم مراقبت و نموده باي اني
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 بصورت را دوره ای معاينات فرم اطالعات کليه است موظف پيمانکار دوره ای، معاينات به پرسنل اعزام هن ام : در12-21

 .نمايد تکميل خوانا و دقيق

 و قراردادی و رسمي پرسنل جزء و اند شده حادثه دچار شرکت در که پرسنلي جهت فقط است موظف : پيمانکار12-22

 برای حادثه وقوع صورت در. نمايد تکميل قانوني مهلت در و کامل بصورت را حادثه مخصوص فرم مي باشند پيمانکاری

 .نمايد ن هداری بهداری در جداگانه ای زونکن در سوابق جزء را حادثه گزارش بايد پيمانکار پرسنل،

 ن هداری و رساني روز به استخدام، از قبل معاينات ادواری، معاينات انجام در کامل پيمانکار موظف است همکاری: 12-23

 پرسنل را داشته باشد. پزشکي پرونده های

 غير داليلي به پزشکي غير تجهيزات و پزشکي تجهيزات از اعم بهداری در موجود وسايل از کدام هر صورتيکه : در12-24

و مدير  قرارداد ناظر به مربوطه داليل ذکر با کتبي بصورت را مراتب بايد پيمانکار شوند مستعمل يا و  گرديده استفاده قابل

قرارداد عمل خواهد  10باشد و مطابق ماده  مربوطه عواقب جواب وی بايد اينصورت غير در نمايد اعالم منابع انساني سريعا

 . شد.

 مي ميسر قرارداد ناظر هماهن ي با فقط مي پذيرفته انجام گذشته سنوات در که حهمشرو خدمات گونه هر : حذف12-25

 . پذيرد صورت پيمانکار کتبي درخواست طريق از بايد و باشد

 نامه بيمه و نمايد  پيراپزشکان و پزشکان حرفه ای مس وليت بيمه را خود نيروهای از نفر 2 است مکلف : پيمانکار12-26

 را بيمه نامه از نسخه يك و نمونده اجتماعي تامين بيمه را خود نيروهای کليه همهنين و دهد ارائه قرارداد بپيوست را

 .نمايد قرارداد ناظر تحويل

 مبالغ و شرايط اساس بر قرارداد مدت پايان از پ  ماه يك کارفرما درخواست صورت در مي گردد متعهد : پيمانکار12-27

 .دهد ادامه خود کار به قرارداد همين

 حق پيمانکار و قرارداد عمل مي گردد 15مطابق ماده  پيمانکار، طرف از قرارداد مفاد رعايت عدم صورت : در12-28

 .ندارد اعتراضي هيه ونه

(  غيره و ارتفاع از ترس ، صرع)  خاص بيمارهای به بودن مبتال بدليل که را کارکناني بکارگيری حق پيمانکار : 12-29

 . ندارد را بود خواهد محتمل برايشان خطراتي بروز

 مسوليت بيمه قرارداد موضوع انجام مقابل در را خود پوشش تحت نيروهای قرارداد ابتدای در است موظف پيمانکار : 12-30

 پايان از پ  و نمايد ارائه( و دست اه نظارت بازرگاني واحد)  کارفرما به آنرا کپي و نموده کارکنان مقابل در کارفرما مدني

 نظارت دست اه توسط پيمانکار وضعيت صورت اينصورت غير در نمايد اقدام آن تمديد به نسبت مذکور نامه بيمه اعتبار

 . نمي گردد تائيد

 ملحفه روزانه و نظافت روزانه را غيره و تزريقات اتاق و پزشك اتاق شامل بهداری ساختمان است موظف : پيمانکار12-31

 نظافت مسوليت حال هر در و نمايد استفاده مصرف يکبار های ملحفه يا و شسته را تزريقات اتاق و پزشك اتاق تخت های

 . ميباشد پيمانکار بعهده بهداری محل بهداشت رعايت و کار انجام وسايل کردن ضدعفوني و بهداری ساختمان

 .برسد قرارداد ناظرين تاييد و رويت به بايد بکار شروع از قبل  بهياران و پرستاران کاری سوابق و علمي : مدارك12-32

 کارخانه پرسنل مالي و جاني خسارات از اعم فوق پرسنل به بهداری خدمات از ناشي حوادث کليه مس وليت : 12-33

 .  بود نخواهد کارفرما بعهده بابت اين از مس وليتي هيه ونه و بوده پيمانکار بعهده
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 بودن سالم از و کنترل را بهداری در موجود های دست اه است ملزم قرارداد موضوع انجام به شروع بدو در : پيمانکار12-34

 بوده پيمانکار متوجه مطلقاً مس وليت مذکور های دست اه کارايي در اشکاالتي بروز صورت در و کند حاصل اطمينان آنها

 . است نموده تاييد را آنها بودن سالم که

 چهار صورت به آمبوالن  رانندگان و بهيار پرسنل کاری شيفت. شود اداره گردشي کامال بصورت بايد ها : شيفت12-35

 و قرارداد ناظر با هماهن ي بدون پيمانکار. نمود خواهند وظيفه انجام روزکار صورت به پرسنل بقيه و بود خواهد شيفت

 .ندارد را پرسنل شيفت تغيير حق انساني منابع توسعه مدير کتبي تائيد

 ناظر دارو کمبود صورت در تا نمايد معرفي شهر سطا در ای داروخانه مکتوب بصورت است موظف پيمانکار : 12-36

 قرارداد ناظر نظر با مطابق دارو ظرفيت. )نمايد تکميل را شرکت بهداری داروخانه ظرفيت پيمانکار هزينه با ناظر مستقيماً

 (باشد مي

جهت سم پاشي، طعمه گذاری و غيره را مطابق با نظر ناظر قرارداد در ماههای : پيمانکار ملزم مي باشد اقدامات الزم 12-37

   سال انجام دهد. الزم به ذکر است تامين سم مورد نياز بعهده کارفرما و در اختيار پيمانکار گذاشته مي شود.

 با کارداني مدرك بودن دارا با بهياری يا پرستاری کارداني مدرك با ماهر کار نيروی نفر 4 است موظف : پيمانکار12-38

 (  نفر 1 شيفت هر در) ب مارد کار به رسيده قرارداد ناظر تائيد و رويت به آنها مدرك که مفيد کار سابقه سال 2 اقل حد

 . گمارد کار به خدماتي نيروی بعنوان را نفر 1 است موظف : پيمانکار12-39

در  .نمايد وظيفه انجام بهداری در بصورت صبا کار ثابت است موظف 39-12 بند در اشاره مورد خدماتي : نيروی12-40

 صورت تشخيص ناظر قرارداد نيروی خدماتي مي بايست در بقيه ساعات روز انجام وظيفه نمايد

 کليه شامل حقوقي فيش. نمايد تحويل آنان به را خود پرسنل حقوقي فيش ماه هر پايان در است موظف : پيمانکار12-41

 .ميباشد شده بيني پيش کار قانون در که دي ر موارد و کاری اضافه شيفت، حق بيمه، حق زا اعم پرداختها

راننده (  نفر يك شيفت هر در) ب مارد کار به دار صالحيت آمبوالن  راننده نفر 4 حداقل است موظف : پيمانکار12-42

 را گذرانده باشد.آمبوالن  مي بايست حداقل گواهينامه پايه دو داشته و دوره امداد و نجات 

 کار حداکثر حال هر در. باشد اورژان  مراکز استاندارد و مقررات براساس بايستي آمبوالن  راننده خدمت : مدت12-43

 .نمايد تجاوز ساعت 12 از نبايد آمبوالن  راننده

 کنترل نظر از مي بايست همهنين و سالم "کامال رواني و ،روحي جسمي وضع نظر از بايد آمبوالن  : راننده12-44

 .باشد اعتماد قابل هيجانات و احساسات

 مراکز به دسترسي مسير ترين کوتاه با بايد و باشد داشته آگاهي بخوبي خود مس وليت نوع از بايد آمبوالن  : راننده12-45

 .باشد داشته آشنايي "کامال شهر درماني

 کار تحويل نامه بيمه کپي و شوند مدني مس وليت بيمه پيمانکار توسط بايد بهداری پرسنل و آمبوالن  : رانندگان12-46

 .گردد قرارداد ناظر  فرما

 .باشد برخوردار ثالث شخص بيمه از قرارداد مدت طول در بايستي الذکر فوق : آمبوالن 12-47

مورد نياز اين واحد است و پيمانکار ملزم به ارائه اين نوع آمبوالن  مي باشد. الزم بذکر است  B: آمبوالن  تجهيز  12-48

 ارائه مجوز کارکرد آمبوالن  از سوی دست اه نظارت منوط به تاييد نهايي از سوی اورژان  شهرستان بهبهان مي باشد.

 در شود فرستاده تعميرگاه به عيب رفع جهت است الزم و مي ردد فني نقص دچار آمبوالن  که مواردی : در 12-49

 شرايط با آمبوالن  دست اه يك است موظف پيمانکار باشد داشته نياز زمان ساعت 24 از بيش تعمير مدت صورتيکه
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در  .نمايد جاي زين را مناسب سواری دست اه يك نيز ساعت 4 از کمتر موارد در نمايد جاي زين را استاندارد و مناسب

ميليون ريال از صورت وضعيت پيمانکار در همان ماه  5ساعت روزانه مبلغ  4صورتي عدم جاي زيني آمبوالن  پ  از 

 توسط ناظر قرارداد کسر مي گردد.

 نمايد: چك آمبوالن  در را ذيل موارد هفت ي بصورت است موظف : پيمانکار12-50

 اطمينان و غيره و خودرو برقي سيستم آژير، ، چراغها ، رادياتور ، اطریب ، ترمز ، ها الستيك ، ها چرخ روزانه بررسي( الف

 آنها بودن سالم از

 . دربها قفل بودن درست و شدن باز ، شدن بسته نظر از آمبوالن  دربهای کليه بررسي( ب

  آنها بودن سالم از اطمينان و خودرو کولر سرمايشي سيستم و( بخار) گرمايشي سيستم بررسي( پ

  آن بودن سالم از اطمينان و زاپاس چرخ نمودن چك( ج

  خودرو مخصوص حريق اطفا کپسول دست اه يك به آمبوالن  بودن مجهز( د

  آن بودن سالم از اطمينان و آمبوالن  سوئيچ و استارت روزانه بررسي( ر

  روزانه بصورت آمبوالن  بنزين باك بودن پر از اطمينان( ز

 ....  غيره و غبار و گرد هرگونه از بودن عاری و آمبوالن  داخل و بيروني قسمتهای کليه بودن تميز( ط

 ...  و برانکارد ، ساکشن ، دست اه ، اکسيژن کپسول نظير آمبوالس همراه دست اههای کليه بودن کار به آماده و موجود( ع

 درماني مراکز به اورژانسي بيمار و مصدوم انتقال ضرورت صورت در فقط شرکت از خارج به بهداری آمبوالن  : اعزام12-51

 . باشد مي مجاز شهر سطا و بيمارستانهای

 مي باشد قرارداد ناظر تأئيد و پزشك بعهده شرکت از خارج به آمبوالن  اعزام عدم يا و اعزام ضرورت : تشخيص12-52

 .   پذيرد مي انجام مربوطه مس وليت قبول با که که

ضوابط قانون کار و تامين اجتماعي، آيين نامه های حفاظت و بهداشت کار، مقررات : پيمانکار متعهد به رعايت  12-53

سازمان حفاظت از محيط زيست و نيز ساير مقررات بر اساس کليه قوانين و مقررات و الزامات دولتي جمهوری اسالمي 

ارد فوق کارفرما هيه ونه مس وليتي باشد. در قبال موايران بوده کليه مس وليت قضايي و قانوني کامال متوجه پيمانکار مي

 را بر عهده نمي يرد.

: پيمانکار مکلف است در ابتدای قرارداد نيروهای تحت پوشش خود را در مقابل انجام موضوع قرارداد بيمه مس وليت 12-54

ور نسبت به تمديد آن مدني بي نام نمايد و بيمه نامه را به پيوست قرارداد ارائه دهد و پ  از پايان اعتبار بيمه نامه مذک

 اقدام نمايد در غير اينصورت صورت وضعيت پيمانکار توسط دست اه نظارت تائيد نمي گردد.

: پيمانکار موظف به تهيه کليه مواد بهداشتي ، لوازم تزريقات، الکل، پنبه، گاز، باند و ساير وسايل و مواد مورد نياز 12-55

 ) تي و ..( واحد بهداری بر عهده پيمانکار است. خدمات درماني مي باشد. ضمناً وسايل نظافت

 : پيمانکار اعالم مي نمايد دارای پرونده بيمه در سازمان تأمين اجتماعي شعبه ....... شهرستان .............. مي باشد.12-55

ب مارد.  : پيمانکار موظف است يك نفر را با مدرك بهداشت حرفه ای به عنوان سرپرست واحد بهداری به کار12-56

سرپرست بهداری نماينده تام االختيار پيمانکار مي باشد که زير نظر مدير توسعه منابع انساني و بر اساس وظايف ابالغي 

 از طرف مديرتوسعه منابع انساني انجام وظيفه مي نمايد.

 تعهدات کارفرما:  -13ماده 
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شغول بکار اين قرارداد در شرکت سيمان بهبهان کارگران م حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور( %4چهار درصد ): 1-13

 توسط کارفرما به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي گردد.

: کارفرما تعهد مي نمايد دو سوم حق بيمه تکميلي کارگران پيمانکار واحد بهداری را پرداخت نمايد. و يك سوم  13-2

سر و به حساب بيمه طرف قرارداد شرکت واريز گردد. پيمانکار باقيمانده ماهانه توسط کارفرما از صورت وضعيت پيمانکار ک

 موظف است ماهانه مبلغ يك سوم حق بيمه تکميلي هر پرسنل را از حقوق همان ماه کسر نمايد.

 اندازه دست اه ، کالو اتو دست اه ، ساکشن دست اه ، اکسيژن کپسول برآنکارد، تخت، بهداری، ساختمان : تامين13-3

 که خدمات ارائه جهت کننده گرم و سرد تاسيسات معاينه، وسايل و دارو های قفسه مربوطه، گوشي با خون فشار گيری

 باشد مي ملزم پيمانکار بعهده کارفرما بوده و شد خواهد پيمانکار تحويل کارفرما نمايندگان حضور با ای صورتجلسه طي

 بودن سالم لحاظ از آنها تائيد منزله به وسايل از استفاده و نمايد تاييد را آنها بودن سالم تجهيزات از استفاده از قبل

   باشد.مي

 عهده کارفرما مي باشد.به تلفن گاز و ، برق آب، تامين ساختمان بهداری تعميرات کليه: 4-13

دست اه نظارت  هماهن ي با که غيره و معاينات ادواری اديومتری، برداری، نمونه راديوگرافي، آزمايشات کليه هزينه: 5-13

 . باشدمي کارفرما بعهده گيرد مي انجام پيمانکار برای نيروهای رسمي و قراردادی شرکت سيمان بهبهان که توسط

 خواهد کارفرما عهده شوينده به مواد پرسنل واحد بهداری و مصرفي شير ماهانه سهميه گرددمي متعهد : کارفرما13-6

 .بود

نياز، عينك و  مورد کار،کفش لباس يکبار تجهيزات حفاظت فردی شامل ماه شش هر گردد مي متعهد : کارفرما 13-7

 .کند تأمين را ماسك پرسنل

 
 تعهدات پیمانكار در زمینه ايمنی ، بهداشت شغلی و محیط زيست : -14ماده 

 ISOو  ISO45000: پيمانکار مس ول کنترل و نظارت بر استفاده کارکنان از وسايل ايمني بوده و ضمن آموزش 14-1

 مس ول بهداشت و وضعيت زيست محيطي ، محيط کار نيز مي باشد  14001

: کمربند ايمني ، عينك ايمني ، ماسکهای ايمني و ساير موارد با نظر واحد ايمني و بهداشت کارخانه و بسته به نوع 2-14

 باشد . کار تعيين شده و استفاده از آنها ضروری مي

پيمانکار از لباس کار و دي ر وسايل حفاظت فردی کارکنان مجتمع به صورت امانت و به هر صورت  : استفاده پرسنل 3-14

 دي ر ممنوع ميباشد . 

 : پيمانکار مس ول کنترل و نظارت بر استفاده کليه کارکنان خود از لباس کار متحد الشکل مي باشد. 4-14

و محيط زيست مراجع قانوني و آيين نامه های ايمني و بهداشت : پيمانکار ملزم به رعايت مقررات ايمني و بهداشت  5-14

باشد. در صورت عدم اجرای اين موارد هر يك از واحدهای ايمني و بهداشت ( مي HSEو محيط زيست داخلي کارفرما )

کار نتيجه را اقدام يا در فرم ارزشيابي عملکرد ماهيانه پيمان 10ماده   5صنعتي و يا محيط زيست ميتوانند بر اساس بند 

 منعک  کنند. 

: کليه پرسنل پيمانکار موظف به رعايت کليه نکات ايمني و محيط زيستي بوده و در صورت عدم رعايت نکات تذکر  6-14

داده شده نماينده کارفرما اختيار دارد در اين خصوص تصميم گيری نموده و از ورود وی به محيط کار جلوگيری به عمل 

 آورد.
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( را به کارفرما معرفي HSEار موظف ميباشد که نماينده ايمني و محيط زيست خود ) نماينده به واحد : پيمانک 7-14

نموده و اين نماينده نقش رابط واحد ايمني و بهداشت بين کارفرما و پيمانکار را برعهده دارد.اين رابط مس وليت نظارت بر 

 ط زيست کارفرما در محدوده کاری پيمانکار ميباشد.حسن اجرای الزامات قانوني و آيين نامه های ايمني و محي

تواند از کليه محيط های : واحد ايمني و بهداشت و محيط زيست شرکت بر اساس روال کاری خود در هر زماني مي 8-14

ع از کاری پيمانکار بازديد به عمل آورد. نتايج اين بازديد به مدير کارخانه و در صورت الزام به مديريت عامل جهت اطال

وضعيت ايمني و بهداشت و محيط زيست پيمانکار اطالع داده ميشود . مضافا هر يك از واحدهای ايمني و بهداشت صنعتي 

را اعمال نمايند  10ماده  5و يا محيط زيست ميتوانند بر اساس بازديد صورت پذيرفته ، همان روز را مالك قرار دهند و بند 

 انه پيمانکار نتيجه بازديد را منعک  کنند . و يا در فرم ارزشيابي عملکرد ماهي

 باشد. : ترددهای بي مورد در محوطه کارخانه با وسيله نقليه و يا بدون وسيله نقليه جهت پرسنل پيمانکار ممنوع مي9-14

: آشنايي با عوامل زيان آور محيط کار و جنبه های زيست محيطي و روشهای کنترل آنها و همکاری کامل در  10-14

 .  IMSهت استقرار ج

 کارخانه . HSE:  دفع صحيا زباله های بيمارستاني با هماهن ي کميته  11-14

(دارد با واحد ايمني و بهداشت  Permit: پيمانکار موظف است قبل از اجرای عملياتي که نياز به صدور مجوز )  12-14

 هماهن ي نموده و پ  از دريافت مجوز شروع به کار نمايد . 

 ابزار کار پيمانکار بايد متناسب با نوع کار و سالم باشد و از استفاده از ابزار فرسوده و غير ايمن خودداری گردد. : 13-14

باشد به گونه ای برنامه ريزی نمايد تا به صورت مستمر کليه مستندات مربوط به سيستم های : پيمانکار موظف مي14-14

شامل ) خط و مشي ، جنبه های زيست محيطي ، ريسکهای ايمني ،  مديريت زيست محيطي ، ايمني و بهداشت صنعتي

و ساير موارد ( ضمن وجود در واحد به روز رساني نيز شده باشد. و مضافا در زمينه کنترل  HSEروشها و دستورالعملهای 

 ه شود . مستندات و آگاهي از محتويات مستندات کليه آموزشهای الزم توسط پيمانکار به پرسنل زير مجموعه داد

کاری بعهده پيمانکار  انضباطکنترل و نظارت دقيق بر پرسنل در انجام وظايف و رعايت مسائل ايمني و رعايت :  15-14

 .ميباشد

: پيمانکار موظف است در طول اجرای قرارداد و قبل از اتمام زمان قرارداد معاينات ادواری پرسنل خود را با  16-14

 اشت صنعتي انجام دهد.هماهن ي با واحد ايمني و بهد

ماده  5: هزينه معاينات ادواری به عهده پيمانکار است. همهنين در صورت عدم انجام اين بند کافرما مطابق بند  17-14

 اقدام مي نمايد .  10

و : پيمانکار بايد کليه کارگران خود را با توجه به خطرات محيط کار  به استفاده از وسايل حفاظت فردی مناسب  18-14

استاندارد مورد تأييد واحد ايمني و بهداشت صنعتي کارخانه اجبار نمايد و بر استفاده کارگران از وسايل مذکور نظارت 

کننده وسيله حفاظت فردی به واحد ايمني نمايد . پيمانکار بايد برگه تحويل وسايل حفاظت فردی را با امضاء فرد دريافت

 ارسال نمايد.

گونه حادثه منجر به جراحت پيمانکار موظف است همان روز پ  از وقوع حادثه اقدام به پر : در صورت وقوع هر19-14

کردن برگ حادثه ناشي از کار نموده و ضمن ارسال گزارش مذکور به مراکز قانوني يك نسخه از برگه مذکور را در اختيار 

 واحد ايمني و بهداشت صنعتي نمايد.
 فسخ قرارداد -15 ماده 
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از طرف پيمانکار کارفرما مي  انجام تعهدات در آشکارو مديريتي ضعف فني ت عدم رعايت مفاد قرارداد و : در صور1-15

 تواند با سه اخطار کتبي و مجوز کميسيون معامالت، قرارداد را يکطرفه فسخ نمايد و پيمانکار حق هيه ونه اعتراضي ندارد.

 رد ذيل فسخ نمايد: موا در هر يك از را اين قرارداد، به پيمانکارروزه قبلي  5دادن اخطار  مي تواند با کارفرما:  2-15

انجام خدمات بيش از مدت تعيين شده در برنامه زمانبندی  مرحله از هر در اب به پيمانکارصقابل انت تأخير  صورت در –الف 

 توسط دست اه نظارت.

 آن منصوب گردد .  يا مدير تصفيه برشود يا شرکت وی منحل شود و  صادر ورشکست ي پيمانکار  حکم اگر –ب 

 رابطه با اين قرارداد به تشخيص مراجع ذيصالح .و در رابطه با اشخاص ثالث  فساد مالي پيمانکار در بروز –ج 

و هر گاه معلوم شود پيمانکار تمام يا قسمتي از قرارداد خود را بدون  انتقال پيمان به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما . -د

 جوز های الزم به دي ری واگذار کرده است قرارداد منفسخ مي گردد .داشتن م

 .اعالم کتبي به پيمانکار پ  از  روز 7در شروع عمليات اجرائي بيش از  تأخير -ذ

 که موجب دادن اخطار که تخلف و يا امری را فرصت دارد 1-15 بندروز از تاريخ دريافت اخطار موضوع  3 پيمانکار:  3-15

قرارداد از طرف کارفرما قابل فسخ  ،کارفرما نباشدمورد قبول  پيمانکاره است، اصالح نمايد . درصورتيکه داليل شد کارفرما

 . خواهد بود و پيمانکار ملزم به جبران تمامي زيانها و خسارتهای وارده به کارفرما مي باشد

 بود.  خواهد پيمانکار به عهدهمس وليت جبران خسارت وارده ، در صورت فسخ اين قرارداد به علت تخلف پيمانکار : 4-15

اين صورت  که در فسخ شود نيز 16ماده فاد ممکن است به علت حوادث قهريه )فورس ماژور( طبق م اين قرارداد : 5-15

 خواهد بود .  ماده مذکور به ترتيب مقرر در آثار تبعي فسخ 

رما مجبور به توقف بيش از دو ماه شرکت سيمان بهبهان شود، کارفرما مي : با توجه به شرايط بازار چنانهه کارف 6-15

 تواند قرارداد را يك طرفه فسخ و پيمانکار حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص ندارد .

و  : هرگاه کارفرما قرارداد را به يکي از علل مشروحه در فوق، فسخ کند مراتب را کتباً به اطالع پيمانکار مي رساند 7-15

 همهنين احتياجي به انجام دادن تشريفات قضائي و اداری نخواهد داشت .
 فورس ماژور: -16ماده 

يك عامل قوه قهريه )فورس ماژور ( شامل  به علت بروز طرفين اين قرارداد از  يك درصورتي که اجرای تعهدات هر : 16-1

سيل، شيوع بيماريهای مسری،  سوزی های دامنه دار،اعالم نشده(، شورش، زلزله، آتش  اعالم شده و : جنگ ) اعم از

طرف مزبور به اجرای تعهدی که تحت تأثيرحوادث قهريه )فورس ماژور(  ، تعهدبه تاخير افتد محاصره يا تحريم دولتي، 

طرفين مس ول  يك از هيچ واقع شده است، به مدتي معادل تأخير ناشي از بروز عامل فورس ماژور، تمديد مي گردد و

 اجرای تعهد مربوطه ديده است، نخواهد بود.  نتيجه عدم اجرا و يا تأخير در در اراتي که طرف دي رخس

طرفي  درصورتي که هريك از طرفين بخواهد اعالم فورس ماژور نمايد، بايد موضوع را به طرف دي رکتباً اطالع دهد. : 2-16

 جهت تقليل يا از بين بردن اثرات فورس ماژور قدامات الزم راا گذاشته است بايد اثر او که حوادث قهريه )فورس ماژور( بر

 حوادث قهريه )فورس ماژور( نمايد.  از ترين مدت ممکن اقدام به آغاز و ادامه اجرای تعهدات متأثرانجام دهد و ظرف کوتاه

ر به اجرای تعهدات خود قاد يك ماهاز  فورس ماژور هر يك از طرفين برای مدتي متجاوز درصورتي که به علت بروز : 3-16

مالقات و تصميم  ،به موجب اين قرارداد نباشند، طرفين جهت اتخاذ تصميم درخصوص فسخ يا عدم فسخ اين قرارداد

 . در صورت عدم نتيجه، نظر کارفرما مالك عمل خواهد بود. خواهند نمود مقتضي اتخاذ

از طرف يکدي ر مالقات ننمايند اين قرارداد  رفين باماهه ط يكانقضای دوره  روز از 10درصورتي که ظرف مدت  : 4-16

 قابل فسخ خواهد بود . کارفرما، 
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 :حل اختالفات -17ماده 

انحالل و مسائل  اياجرا  ايدر خصوص انعقاد  نکهيمستقل از قرارداد هر گونه ادعا و اختالف ولو کرارا اعم از ا يبعنوان توافق

 یگذار هيشرکت سرما يامور حقوق ريداور منصوب توسط مد قيان باشد از طر ريمفاد قرارداد و غ یو اجرا رياز تفس يناش

 – یگاند ابانيخ -تهران يبه نشان 10101942066 يو شناسه مل 151394 ثبتعام( به شماره  ي)سهام نيتام مانيس

 گردد . مي فصل و حل دوم طبقه – 14 پالك ، سوم بست بن

 يقبول داور م خيشش ماه از تار یداراست و مدت زمان داور زيرا ن نيطرف انيمصالحه و سازش م اريداور منصوب اخت 

است .  ديسال ( راساً توسط داور قابل تمد ميو ن كي) حداکثر   ريماهه د شدو دوره ش یداور برا صيباشد و حسب تشخ

( به  يحقوق اي يقيجلب ثالث )اعم از هر شخص حق اياعالم موافقت خود را در خصوص ورود ثالث و  ارياخت نيضمناً طرف

 نمودند .  ضيمقام ناصب ) وفق صدر ماده حاضر ( تفو

و الزم االجرا  يقطع نيطرف یداور مذکور برا ميدر اختالفات متعدد . تصم ايباشد  ففقره اختال كيدر  نکهيصرف نظر از ا

 نيطرف ياظهار نامه به نشان قياز طر یرا جهيبا ارسال نت ايو  يپست سفارش قياز طر ايو  یبوده و به صورت ابالغ حضور

ابالغ اظهار نامه به منزله ابالغ است و  ياهگو ايمامور پست و  يمندرج در قرارداد حاضر ، ارسال و ابالغ خواهد شد گواه

اعم از حق  یداور یها نهيهز يو تمام گردديم نييتع هييبر اساس تعرفه قضا یخود را دارد . حق الزحمه داور يآثار قانون

 باشد . يم یداور یرا همي/ عل هيبر عهده محکوم عل رهيو غ يکارشناس نهيالزحمه داور ، هز

قابل کسر و احتساب  یو نيتضام ايشده از هر گونه مطالبات نزد طرف مقابل و  ادي نهي، هز رفهر ط تيدر صورت محکوم 

با  يدگيرس باتيترت هيو کل ی( داوريمحل جلسات )احتمال نييباشد . ضمناً تع يقابل مطالبه م يطرق قانون رياز سا ايو 

بطالن  ايابطال  ايانحالل اقاله ، فسخ ، انفساخ  رتمستقل از قرارداد بوده و در صو یباشد . توافق داور يداور منصوب م

 است . يکماکان به قوت خود باق یقرارداد ، توافق داور نياز ا يقسمت ايتمام 

 

 :اقامتگاه -18اده م

 شرکت سيمان بهبهان  -جاده سد مخزني مارون  10کيلومتر  کارفرما :

 آدرس : پيمانکار : 

 تغيير آدرس اعالم مشده باشد، که  به اطالع طرف مقابل رسانده شود و مادامينشاني مراتب بايد کتباً در صورت تغيير 

 نخواهد بود.مورد پذيرش و عذر عدم اطالع  قابل قبول محسوب،  رسال هرگونه نامه يا اخطار به اقامت اه طرفينا

ضمنا اخطارهای کارفرما به پيمانکار با تحويل حضوری در مقابل گرفتن رسيد يا بوسيله پست سفارشي به نشاني پيمانکار 

 مندرج در قرارداد صورت مي گيرد.

همهنين مکاتبات پيمانکار مي بايست حضوراً، بصورت تايپ شده در برگه آرم دار شرکت و در ازاء دريافت رسيد به واحد  

 دبير خانه تسليم گردد يا به نشاني کارفرما پست سفارشي شود .
 

 نسخ قرارداد :
پس از امضاء، هر نسخه آن دارای حكم واحد بوده و بین طرفین و قائم نسخه در شرکت سیمان  بهبهان  تنظیم شده است که  3ماده،  18اين قرارداد دارای 

   . مقام قانونی آنها الزم االتباع میباشد
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 ارفرماک                 پیمانكار                                                                                    
 

 مدير عامل                    عضو هيات مديره                                                                                                    

 جعفر مطيعي تواندشتي                                                                                           

 : ونوشتر
 بازرگانی 

 امور مالی 

  توسعه منابع انسانی- HSE  

 بهبهان مالیاتی امور اداره 

 بهبهان شعبه – اجتماعی تامین سازمان 

 گزارش ارائه و قرارداد اجراي بر كامل نظارت انجام و اطالع جهت صنعتي بهداشت و ايمني رئیس و انساني منابع توسعه مدير قرارداد محترم ناظر 
 . تعهدات و قرارداد مفاد با كار انجام نحوه مغايرت موارد و احتمالي تاخیر يا و كار پیشرفت انجام نحوه خصوص در

 پیمانكار 

 حراست 
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سرپرست بهداری با 

 مدرک بهداشت حرفه ای

 پزشک

 نفر 4بهیار 

 
 نفر 1نظافت چی  نفر 4راننده آمبوالنس 

 1پیوست شماره 

 چارت سازمانی واحد
 چارت سازمانی واحد مرکز بهداشت 

، مهر و  لیتكم یخود را با درج نام و نام خانوادگ یاعضاء چارت سازمان هیکل یاسام ستيبایشرکت کنندگان م ،یمال شنهادیدر هنگام ارائه پ -

 .نديارائه نما

صالحیت فنی کلیه پرسنل پیشنهادی توسط پیمانكار می بايست به تائید ناظر قرارداد برسد و تائیديه کتبی اخذ گردد. در صورتی که افراد  -

 نكار بايد بالفاصله اقدام به تغییر و تعويض افراد در همان بدو شروع  قرارداد نمايد.پیشنهاد داده شده مورد تائید ناظر نباشند، آنگاه پیما

 نمی باشد.هر گونه تغییر و جابجايی در شرايط پرسنلی واحد  بايد با اخذ مجوز کتبی از ناظر قرارداد باشد و در غیر اينصورت تغییرات مورد تايید  -

 مرکز بهداشت  پرسنلی مورد نیاز نفره   11 ارتچ
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 2پیوست شماره 

 بخشنامه
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 3پیوست شماره 
 فرم ارزیابی اولیه پیمانکاران

 

 کلیه معیارهای عنوان شده در جدول ذيل ، بر اساس آيین نامه و قانون برگزاری مناقصات مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 جدول معیارهای ارزيابی پیمانكاران

 زير معیار معیار ارزيابی رديف

امتیاز

زير 

 معیار

امتیاز کل 

 ) معیار (

 تجربه ) سابقه اجرايي ( 1

 سوابق کارهای اجرايي ) مرتبط با موضوع قرار داد(
 ضروری است مدير عامل شرکت تخصص فني مرتبط و مورد تائيد کميته فني داشته باشد

20  

25 
 5 تعداد کارها

2 
کارهای حسن سابقه در 

 قبلي
 سال گذشته از دست اههای نظارت قبل 5اطالعات حداکثر  اخذ

 

13 

 

13 

 توان تجهيزاتي 3

)پيمانکار ملزم به تهيه کليه تجهيزات مورد نيازواحد ) بال استثناء ( در شروع 

قرارداد بوده و ميبايست به روئيت ناظر قرارداد رسانده و تائيديه کتبي اخذ 

 نمايد (

 

7 

 

7 

 دانش فني  4
  4 مرتبط عضوکادر تحصيل کرده تعداد 

 6 عضوکادر سابقه مفيد و مرتبط  10

 توان مديريتي 5

سال سابقه فني و مديريتي مرتبط يا  5سرپرست واحد با لحاظ نمودن حداقل 

 با دو سال سابقه کار مرتبط کارشناس بهداشت
7  

15 
 8 حسن سابقه سرپرست

 مربوطهکادر توان فني  6

 اجرايي و عملياتي در مراکز بهداشتيسابقه 

 
8  

20 
 12 چارت سازماني واحد

 10  گردش مالي سه سال گذشته توان مالي 7

 100   مجموع امتيازها 8

 می باشد .  50حد نصاب پذيرش و تايید پیمانكار توسط کمیته فنی و بازرگانی امتیاز 
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 4پیوست شماره 
 اولیه ایمنی و بهداشت پیمانکارانفرم ارزیابی 

 
 

 
 
 
 
 

YX

110

210

320

420

510

610

720

امتیاز نهايی :                                             واحد : محیط زيست                                            تاريخ :

آيا نسبت به آلودگی های آب و خاك و همچنین پسماندهای عادی و ويژه آشنايی دارند ؟  الف(خیر □ ب( بلی  □

مسئول يا نماينده پیمانكار :    

تاريخ :

آيا نسبت به جنبه های زيست محیطی مرتبط با کار خود آشنايی دارند؟  الف(خیر □    ب( بلی  □

                                                                                                1. ضعیف 2. متوسط 3. خوب 4.عالی

آيا جهت کنترل ريزش مواد ) روغن،مواد شیمیای و... (دستورالعمل و تمهیداتی را پیش بینی نموده ايد؟  الف(خیر 

□      ب( بلی  □

امتیاز ارزيابی

وزن ف
دي

ر

موضوع مناقصه:نام پیمانكار :

کد :

ويرايش : 01

تاريخ :     /    /

شماره صفحه : 1 تا 1

آيا به سیستم مديريت زيست محیطی EMS آشنايی داريد ؟  الف(خیر □               ب( بلی  □

آيا پرسنل شرکت به قوانین و مقرارت سازمان حفاظت محیط زيست و مديريت پسماند آشنايی دارند؟  الف(خیر □ 

              ب( بلی  □
آيا پرسنل شرکت آموزش های خاصی در خصوص پسماند و بازيافت آنها ديده اند ؟   الف(خیر □               ب( بلی  

□

آيا دستورالعمل و تمهیداتی جهت جمع آوری و بازيافت ضايعات خود دارند؟  الف(خیر □   ب( بلی  □

فرم ارزیابی اولیه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست پیمانکاران

(∑▒〖 ∗ 〗)/(∑▒ )
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YX

112

212

34

44

52

64

73

83

93

102

111

50

                                             واحد : محیط زيست                                            تاريخ :

فرم ارزیابی اولیه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست پیمانکاران

کد :

ويرايش : 01

تاريخ :     /    /

شماره صفحه : 1تا 3

آيا شما  پرسنل شما دوره های آموزشی عمومی و تخصصی ايمنی صنعتی را مطابق با نیاز  شغلی طی نموده و دارای گواهینامه مربوطه می باشد                ؟الف(خیر □  

                ب( بلی  □     لیست مذکور را پیوست نمايید

ف
دي

ر

موضوع مناقصه:نام پیمانكار :
امتیاز ارزيابی

وزن
X *Y

آيا شرکت شما جهت انجام موضوع قرارداد دارای گواهینامه يا مجوز صالحیت انجام کار از مراکز ذيربط می باشد        ؟الف(خیر □                  ب( بلی  □                 

                   B  کپی آن را ضمیمه فرمائید

  B                                    □  آيا شرکت دارای تايید يه صالحیت ايمنی از وزارت کار ) اداره تعاون ، رفاه اجتماعی ( می باشد      ؟الف(خیر □                  ب( بلی

کپی آن را ضمیمه فرمائید

              ISO9000                          ISO14000  . شرکت شما دارای کدامیك از گواهینامه های سیستم مديريت می باشد

OHSAS18000                         کپی ضمیمه گردد

آيا تا کنون در شرکت سیمان فعالیت دادشته ايد   . مستندات شرکت هاسیمانی که در آن فعالیت داشته ايد ضمیمه گردد        ؟الف(خیر □                  ب( بلی  □

آيا  با خطرات موجود در محیط کار شرکت سیمان آشنايی داريد    لف(خیر □                  ب( بلی  □

امتیاز نهايی :مسئول يا نماينده پیمانكار :    تاريخ :

آيا با آيین نامه های  حفاظت فرنی و بهداشت کار آشنايی داريد ؟                                    الف(خیر □                  ب( بلی  □

آيا  با آيین ناتمه ايمنی امور پیمانكاری آشنايی داريد                                                   الف(خیر □                  ب( بلی  □

آيا با کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار آشنايی داريد                                                الف(خیر □                  ب( بلی  □

به  نظر شما مسئولیت تامین  ايمنی پرسنل  پیمانكار در يك شرکت  بعهده کیست  . ؟ا لف(خیر □                  ب( بلی  □

آيا رانندگان شرکت شما دارای گواهینامه رانندگی و يژه رانندگی با وسايل نقلیه و ماشین آالت سبك و سنگین و جرثقیل و لیفتراك که مورد استفاده قرار می دهید 

می باشند ؟ الف(خیر □                  ب( بلی  □     کپی گداهینامه ها  را پیوست نمايید

( ▒∑)/(〖 ∗ 〗▒∑)                                                                                                1. ضعیف 2. متوسط 3. خوب 4.عالی
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YX

123

132

142

154

162

172

183

192

2012

214

224

40

امتیاز نهايی :مسئول يا نماينده پیمانكار :    تاريخ :                                             واحد : محیط زيست                                            تاريخ :

آيا با الزامات مربوط به انجام معاينات دوره ای جهت پرسنل خود آشنايی داريد و خود را ملزم به انجام آن می دانید الف(خیر □               ب( بلی  □

آيا پرسنل شما تحت پوشش بیمه مسولیت مدنی می باشند و کلوز 66 تامین اجتماعی را  پوشش داده ايد ؟  الف(خیر □               ب( بلی  □      B کپی آن را ضمیمه 

فرمائید

آيا شما کلیه ابزارآالت تخصصی سالم و استاندارد مورد نیاز را جهت انجام موضوع قرارداد بكار خواهید گرفت  ؟الف(خیر □                  ب( بلی  □     لیست مذکور را 

پیوست نمايید

آيا شرکت شما جهت اسكان پرسنل خود در شرکت سیمان کانكس ايمن مناسب و مجهز به تعداد کافی در اختیار دارد ؟الف(خیر □                  ب( بلی  □

آيا پرسنل شما قبل از ورود به شرکت سیمان جهت شروع کار مجهز به لباس کار متحد الشكل با نام و آرم شرکت شما ، کاله ايمنی ، کفش ايمنی می باشند ؟ الف(خیر □    

              ب( بلی  □

آيا تاکنون پرسنل شرکت شما در ساير پروژه ها حادثه منجر به جراحت شديد ، نقص عضو ، و يا فوت رخ داده است ؟الف(خیر □                  ب( بلی  □     جراحت شديد 

.......... مورد   / نقص عضو ............. مورد   / فوت ....... مورد

آيا وسايل نقلیه و يا ماشین آالت سنگین ، جرثقیل ها و باال برها و ..... که توسط آن شرکت جهت انجام موضوع قرارداد مورد استفاده قرار می گیرند ، دارای برگ معاينه فنی 

و گواهی نامه تست سالمت فنی و ايمنی معتبر می باشند ؟ الف(خیر □                  ب( بلی  □     لیست مذکور را پیوست نمايید

در هنگام مستقر نمودن پرسنل خود در شرکت چه مواردی را از نظر ايمنی و بهداشت مدنظر قرار می دهید  ؟

ه بر رعايت اصول ايمنی و بهداشت توسط پرسنل خود چگونه عمل می نمايید . توضیح دهید ؟ جهت نظارت روزان

کلیه امكاناتیكه جهت انجام کار ايمن و پیشگیری از بروز حادثه در اختیار داريد و در انجام موضوع قرارداد بكار خواهید گرفت را نام ببريد  ؟

آيا رانندگان شرکت شما دارای گواهینامه رانندگی و يژه رانندگی با وسايل نقلیه و ماشین آالت سبك و سنگین و جرثقیل و لیفتراك که مورد استفاده قرار می دهید می 

باشند ؟ الف(خیر □                  ب( بلی  □     کپی گداهینامه ها  را پیوست نمايید

                                                                                                1. ضعیف 2. متوسط 3. خوب 4.عالی

ف
دي

ر

موضوع مناقصه:نام پیمانكار :
امتیاز ارزيابی

وزن
X *Y

فرم ارزیابی اولیه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست پیمانکاران

کد :

ويرايش : 01

تاريخ :     /    /

شماره صفحه : 2 تا 3

(∑▒〖 ∗ 〗)/(∑▒ )
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234

242

253

262

                                             واحد : محیط زيست                                            تاريخ :

                                                                                                1. ضعیف 2. متوسط 3. خوب 4.عالی

ف
دي

ر

موضوع مناقصه:نام پیمانكار :

امتیاز ارزيابی

وزن

X *Y

امتیاز نهايی :مسئول يا نماينده پیمانكار :    تاريخ :

فرم ارزیابی اولیه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست پیمانکاران

کد :

ويرايش : 01

آيا از لیست وسايل حفاظت فردی مورد نیاز که بايد جهت انجام موضوع قرارداد در اختیار پرسنل قرار دهید آگاهی 

داريد ؟  الف(خیر □                  ب( بلی  □     لیست مذکور را پیوست نمايید

تاريخ :     /    /

شماره صفحه : 3 تا 3

آيا کارگران حرفه ای و تخصصی شما ) جوشكار ، برقكار، تراشكار، دريل کارو ...( دارای گواهینامه صالحیت فعالیت 

تخصصی مربوطه می باشند و گواهینامه آموزشی مربوطه را از مراکز ذيصالح اخذ نموده اند ؟    الف(خیر □              

 ب( بلی  □        کپی گواهینامه را ضمیمه فرمائید

آيا جهت نظارت و پیگیری امور ايمنی و بهداشت پرسنل تحت پوشش شما، فرد واجد صالحیتی را بعنوان مسئول 

ايمنی و بهداشت معرفی می نمائید ؟  الف(خیر □               ب( بلی  □                  مشخصات فرد مذکور 

را ضمیمه فرمائید

آيا شرکت شما در زمینه رعايت اصول ايمنی و بهداشت تاکنون تقدر نامه دريافت نموده است ؟   الف(خیر □           

    ب( بلی  □      کپی آن را ضمیمه فرمائید

(∑▒〖 ∗ 
〗)/(∑▒ 
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  1صفحِ: 

 

 

 هقذهِ: .1

ٚض ٚ تطای تحمك تٛؾؼٝ   تطیٗ ؾطٔایٝ ؾاظٔاٖ، تٟثٛز فطایٙسٞای واضی زض ضاؾتای تِٛیس ٚ ػّٕیات تٟطٜ تٛجٝ تٝ ٘یطٚی ا٘ؿا٘ی تٝ ػٙٛاٖ انّی

وؿة ضٚ پطزاذتٗ تٝ ٔٛضٛػات ایٕٙی، تٟساقت تٝ یىی اظ اِٚٛیتٟای  ضٚ٘س. اظ ایٗ قٕاض ٔی پصیطی ؾاظٔاٟ٘ا تٝ پایساض اظ ٟٕٔتطیٗ ٔؼیاضٞای ضلاتت

ٔٙس تٝ ایٗ ٔٛضٛػات إٞیت تؿیاضی زاضز.  ٌیطی اظ یه ٍ٘طـ جأغ ٚ ٘ظاْ ٚ واض زض ؾاظٔاٟ٘ای أطٚظی تثسیُ قسٜ اؾت. زض ایٗ ٔیاٖ تٟطٜ

 پاؾری تٝ ایٗ ٟٔٓ اؾت.ٔسیطیت تٟساقت، ایٕٙی ؾیؿتٓ 

ٙایی وأُ تا ٔحیظ ٚ قطایظ واض، تا پتا٘ؿیُ واض زض ٔحیغٟای پیٕا٘ىاضی تٝ ِحاػ تٙٛع واض، حضٛض ٌطٟٚٞای ٔرتّف واضی ٚ ٘یع ػسْ آق

چٙساٖ  زض ػّٕیات پیٕا٘ىاضی إٞیتی زٚ ایٕٙی ٚ تٟساقتضٚ پطزاذتٗ تٝ ٔٛضٛػات  تاالی ٚلٛع حٛازث ایٕٙی، تٟساقتی ٕٞطاٜ اؾت؛ اظ ایٗ

 پیٕا٘ىاضاٖ تٝ وس ظیؿت ٔحیظ ٚ تٟساقت ، ایٕٙی اِٚیٝ اضظیاتی عثك فطْاضظیاتی اِٚیٝ پیٕا٘ىاضاٖ الظْ تصوط اؾت  یاتس. ٔی

HS.W5.A39.F01 ٚ  عی فطْ اضظیاتی ػّٕىطز  تٕأی زؾتٛضاِؼُٕ ٞای اضایٝ قسٜ اظ ؾٛی واضفطٔا اظ عطیك نٛضت ٚضؼیت اضؾاِیHSE 

 ٔٛضز اضظیاتی لطاض ٔی ٌیطز.HS.W5.A39.F02 پیٕا٘ىاضاٖ ٔٛضزی قطوت ؾیٕاٖ تٟثٟاٖ تٝ وس 

 آالت ٍ تجْیسات هاضیي .2

 هاضیي االت ایوٌی ٍ بْذاضتالساهات عوَهی  -2-1

 قٙاؾایی ذغطات -

 عٛض وّی ػثاضتٙس اظ: آالت ٔٛضز اؾتفازٜ ذٛز الساْ وٙس. ایٗ ذغطات تٝ پیٕا٘ىاض تایس ٘ؿثت تٝ قٙاؾایی ا٘ٛاع ذغطات ٔاقیٗ •

 ذغطات ٔىا٘یىی -

 ذغطات اِىتطیىی -

 ذغطات حطاضتی -

 ذغطات ٘اقی اظ نسا -

 اضتؼاـذغطات ٘اقی اظ  -

 ذغطات ٘اقی اظ تكؼكغ -

 ذغطات ٘اقی اظ ٔٛاز ٚ اجؿاْ -

 ذغطات ٘اقی اظ ػسْ ضػایت انَٛ اضٌٛ٘ٛٔیه -

 ٔٙظٛض پیكٍیطی اظ ٚلٛع حٛازث ٔحتُٕ اتراش ٕ٘ایس. پیٕا٘ىاض تایس تطای ا٘ٛاع ذغطات قٙاؾایی قسٜ، تساتیطی تٝ  •

آٔٛظقٟای ٔٛضز ٘یاظ ضا تطای ا٘جاْ السأات پیكٍیطا٘ٝ ٚ وٙتطِی ٚ ٘یع ٘حٜٛ  پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت تؿتٝ تٝ ٘ٛع ٚ قست حٛازث احتٕاِی، •

 ٔٛاجٟٝ تا حٛازث فطاٞٓ ٕ٘ایس.
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  2صفحِ: 

 

 

 ًگْذاری ٍ تعویرات پیطگیراًِ -2-2

آالت، پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت یه تط٘أٝ ٔسٖٚ تطای تؼٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی تسٚیٗ ٚ  ٔٙظٛض حهَٛ اعٕیٙاٖ اظ ػّٕىطز ٔٙاؾة تجٟیعات ٚ ٔاقیٗ تٝ •

 اجطا ٕ٘ایس.

یظ آالت ٔٛضز اؾتفازٜ ذٛز ضا ٔٛضز تاظضؾی لطاض زٞس ٚ زض نٛضت ٔكاٞسٜ ٞطٌٛ٘ٝ قطا ای تجٟیعات ٚ ٔاقیٗ پیٕا٘ىاض تایس تٝ نٛضت زٚضٜ •

 ، ٘ؿثت تٝ تطعطف وطزٖ ٔٛضز الساْ وٙس.ایٕٙی ٚ تٟساقت٘أٙغثك تا اِعأات 

 واضفطٔا ٔٛضز تاظٍ٘طی لطاض ٌیطز. ایٕٙی ٚ تٟساقتٞای تؼٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی پیٕا٘ىاض تایس تٝ نٛضت ٔؿتٕط تا ٕٞاٍٞٙی أٛض  تط٘أٝ •

 آالت تجْیسات ایوٌی هاضیي-3-2

 آالت ٚ تجٟیعات، تجٟیعات ایٕٙی ٔٙاؾة تساضن تثیٙس. طی اظ حازحٝ زض ٍٞٙاْ واض تا ٔاقیٗپیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت تٝ ٔٙظٛض پیكٍی •

تطزاضی ٔجٟع تٝ تجٟیعات ایٕٙی الظْ ٞؿتٙس، پیٕا٘ىاض ٔٛظف تٝ ٘ظاضت تط  آالت ٚ تجٟیعات زض اتتسای تٟطٜ تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ تیكتط ٔاقیٗ •

 ٘حٜٛ واضتطز نحیح آٟ٘ا اؾت.

 ٞای تؼٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی تجٟیعات ذٛز، اظ ٚجٛز ٚ اؾتفازٜ تجٟیعات ایٕٙی اعٕیٙاٖ حانُ وٙس. تط٘أٝ پیٕا٘ىاض تایس زض •

 زیسٌی، پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت ٘ؿثت تٝ تؼٛیض یا تؼٕیط تجٟیعات ایٕٙی الساْ وٙس. زض نٛضت فمساٖ، ذطاتی یا آؾیة •

 ٌصاضی ٚ ذهٛنیات حفاػ حفاػ -

ضٚ پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت ػالٜٚ تط ضػایت ٔٛاضز شوط قسٜ ٘ؿثت تٝ اؾتمطاض ٚ  عات ایٕٙی ٞؿتٙس؛ اظ ایٗآالت ٟٕٔتطیٗ تجٟی حفاظٟای ٔاقیٗ •

 اؾتفازٜ اظ حفاظٟای ٔٙاؾة الساْ ٕ٘ایس. ذهٛنیات یه حفاػ ٔٙاؾة ػثاضتٙس اظ:

 عزیه قسٖ تٝ زؾتٍاٜ ٕٔىٗ ٘كٛزحفاػ تایس حفاظت ضا تٝ عٛض وأُ تأٔیٗ ٕ٘ایس ٚ زض نٛضت ػُٕ ٘ىطزٖ آٖ زؾتٍاٜ ٘یع ػُٕ ٘ىٙس یا ٘ -

 حفاػ تایس اظ زاذُ قسٖ زض ٔٙغمٝ ذغط، ٍٞٙاْ واض پیكٍیطی وٙس -

 حفاػ ٘ثایس ٔٛجة ٘اضاحتی واضٌط قٛز. -

 حفاػ ٘ثایس تاػج ِغٕٝ تٝ تِٛیس قٛز. -

 حفاػ تایس تٝ عٛض ذٛزواض یا تا وٕتطیٗ تالـ تٝ واض افتس. -

 قٛز. اقس وٝ ا٘جاْ ٔیحفاػ تایس ٔتٙاؾة تا ٔاقیٗ ٚ واضی ت -

 تٟتط اؾت حفاػ جعئی اظ ٔاقیٗ تاقس. -

 واضی، تاظضؾی، تٙظیٓ ٚ تؼٕیط ٔاقیٗ تٝ ٚجٛز آٚضز. حفاػ ٘ثایس اقىاِی تطای ضٚغٗ -

 حفاػ تایس تتٛا٘س ٔست ٔسیسی تا حسالُ ٔطالثت ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌیطز. -
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  3صفحِ: 

 

 

 حفاػ تایس زض ٔماتُ فطؾٛزٌی ٚ ضطتٝ ٔماٚٔت وٙس. -

 حفاػ تایس تازٚاْ تٛزٜ ٚزض تطاتط آتف ٚ ٔٛاز ذٛض٘سٜ ٔماٚٔت وٙس. -

 ذٛز حفاػ ٘ثایس ٔٙثغ ایجاز ذغط تاقس )زاضای اجعایی ٘ثاقس وٝ ٔٛجة حازحٝ ٌطزز(، -

 تیٙی ٘كسٜ ٘یع ٘مف حفاظتی ایفا ٕ٘ایس حفاػ تایس زض ٔماتُ حٛازث پیف -

 ایوٌی اًَاع هاضیي آالت -4-2

آالت ٚ تجٟیعات، تؿتٝ تٝ ٘ٛع فؼاِیت، زؾتٛضاِؼُٕ ٞای  زض ٔٛضز ٔاقیٗ ایٕٙی ٚ تٟساقتالٜٚ تط ٔالحظات ػٕٛٔی پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت ػ •

 ٚیػٜ ایٕٙی ٔاقیٗ آالت ضا تٝ اجطا زضآٚضز.

 ایوٌی ابسار -5-2

 ٔٙظٛض ا٘جاْ فؼاِیتٟای واضی فطاٞٓ وٙس. پیٕا٘ىاض تایس اتعاض ٔٙاؾة تٝ •

یس ٔؼیٛب، قىؿتٝ، تطن ذٛضزٜ یا ذٕیسٜ تاقس. اؾتفازٜ اظ ایٗ اتعاض ٕٔٙٛع اؾت ٚ پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت ٘ؿثت تٝ اتعاضٞای ٔٛضز اؾتفازٜ ٘ثا •

 تؼٕیط یا اظ ضزٜ ذاضج وطزٖ آٟ٘ا الساْ وٙس.

ىی ٚ پٙٛٔاتیه( ضا تطای اتعاض ذال ٔٛضز اؾتفازٜ ذٛز)قأُ اتعاض زؾتی، تطلی، ٔىا٘ی "زؾتٛضاِؼُٕ ایٕٙی اتعاض"وّیٝ پیٕا٘ىاضاٖ ٔٛظفٙس  •

 تٟیٝ ٚ اجطا ٕ٘ایٙس.

پیٕا٘ىاض تایس زاضای یه تط٘أٝ وٙتطَ ٔطوعی اتعاض تٝ ٔٙظٛض حهَٛ اعٕیٙاٖ اظ ٔكرم تٛزٖ ٔحُ، اؾتفازٜ نحیح ٚ ٘یع ؾآِ تٛزٖ اتعاض  •

 تاقس.

 واضوٙاٖ تایس آٔٛظقٟای ٔٛضز ٘یاظ ضا زض ٔٛضز ٘حٜٛ اؾتفازٜ اتعاض زؾتی ٌصضا٘سٜ تاقٙس. •

 ٍسائل برقی بایستی دارای هطخصات زیر باضٌذ:  -5-2-1

 وّیٝ ٚؾائُ تطلی تایؿتی ؾآِ ٚزاضای ؾیٓ اتهاَ تٝ ظٔیٗ تاقٙس. •

 ٚضٚز ٚ اؾتفازٜ اظ واتُ ٚ ؾیؿتٓ تطق زٚ تىٝ ٚ یا زاضای ظزٌی تٝ ٔٙغمٝ ٕٔٙٛع اؾت. •

 وّیٝ تجٟیعات تطلی تایؿتی ؾآِ ٚ زاضای زٚ قاذٝ ٔٙاؾة تاقٙس. •

 پیٕا٘ىاضاٖ جٟت واضٌاٜ ذٛز ٘یاظ تٝ اتهاَ تطق زاقتٝ تاقٙس، تایس جؼثٝ تطق ٔٙاؾة تٟیٝ ٕ٘ایٙس. چٙا٘چٝ •

 جؼثٝ تطق تایس حتٕاً زاضای اتهاَ تٝ ظٔیٗ ٚ فیٛظ اتٛٔاتیه / وّیس ذٛزواض اظ لثیُ فیٛظ ٔیٙیاتٛضی تا آٔپط ٔٙاؾة تاقس. •

 تأییس ازاضٜ تاظضؾی تطق لطاض ٌیطز.جؼثٝ تطق تایس لثُ اظ ٚضٚز تٝ قطوت ٔٛضز تاظزیس ٚ  •

وّیٝ ٚؾایُ تطلی پیٕا٘ىاض تایؿتی اظ ؾالٔت وأُ تطذٛضزاض تٛزٜ ٚ فالس ٞط ٘ٛع ٘مم اظ لثیُ قىؿتٍی، تطن ذٛضزٌی ٚ یا ٞط ٘ٛع ػیة  •

 زیٍطی وٝ تاػج تطٚظ حازحٝ ٌطزز، تاقٙس.
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  4صفحِ: 

 

 

 اقس.لؿٕت ٌطز٘سٜ وّیٝ ٚؾائُ فٛق تایؿتی زاضای حفاػ ؾآِ ٚ ٔٙاؾة ت •

 اتعاضٞای تطلی لاتُ حُٕ تایس ٔجٟع تٝ ؾیؿتٓ تٛلف تاقس تا زض نٛضت ضٞا قسٖ وّیس اتعاض، تالفانّٝ جطیاٖ تطق آٖ لغغ قٛز. •

 ٚ پٛقف ٔٙاؾة تاقس.  زؾتٝ ٚ تس٘ٝ اتعاض تؿتٝ تٝ ٘ٛع واضتطز تایس زاضای ػایك •

 ّا ٍ دفاتر پیواًکار تجْیس کارگاُ -6-2

ٔجتٕغ/عطح  ایٕٙی ٚ تٟساقتپیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت لثُ اظ قطٚع پیٕاٖ، ٘ؿثت تٝ تجٟیع واضٌاٜ ذٛز الساْ ٕ٘ٛزٜ ٚ پؽ اظ تأییس أٛض  •

 فؼاِیت ذٛز ضا آغاظ ٕ٘ایس.

 پیٕا٘ىاض تایس ِیؿت تجٟیعات ضطٚضی ضا لثُ اظ ٚضٚز تٝ ؾایت اضائٝ ٕ٘ایس. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞایی اظ ایٗ تجٟیعات ػثاضتؿت اظ: •

 آؾیاتٟای ٔتحطن -

 ٔراظٖ ٚ تجٟیعات ؾٙستالؾت -

 ؾاظی واضٌاٟٞای تتٗ -

 ایٕٙی ٚ تٟساقتاؾتمطاض ٞطٌٛ٘ٝ وا٘تیٙط ٚ یا ترهیم فضائی جٟت واضٌاٜ یا ا٘ثاض پیٕا٘ىاض ٔٙٛط تٝ اذص ٔجٛظ اظ ٚاحس شیطتظ ٚ تأییس أٛض  •

 ٔجتٕغ/عطح ٔی تاقس.

ٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی تجٟیعات ذٛز الساْ ٕ٘ٛزٜ ٚ آظٔایكات الظْ ٚ تاظضؾی فٙی اظ تجٟیعات پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت تٝ ٘حٛ ٔٙاؾثی ٘ؿثت تٝ تؼ •

 ذٛز ضا تؼُٕ آٚضزٜ ٚ اظ ایٕٗ تٛزٖ آٟ٘ا اعٕیٙاٖ حانُ ٕ٘ایس تغٛضیىٝ ٞیچٍٛ٘ٝ ذغطی، افطاز، أٛاَ ضا تٟسیس ٕ٘ٙایس

 ٍرٍد ابسار ٍ لَازم کار -6-2-1

 تاظزیس ٚ ؾالٔت آٟ٘ا ٔٛضز تأییس لطاض ٌیطز. ایٕٙی ٚ تٟساقتی لثُ اظ ٚضٚز تٝ ٔحُ، تٛؾظ أٛض وّیٝ ٚؾائُ ٚ ازٚات تطلی پیٕا٘ىاض تایؿت •

 تاقس. ٚضٚز ٚ اؾتفازٜ اظ زؾتٍاٟٞائی وٝ زاضای ٘كتی ضٚغٗ،ٌاظٚئیُ ٚ یا تٙعیٗ تٛزٜ ٚ یا ٘مم فٙی زاقتٝ تاقٙس، تٝ قطوت ٕٔٙٛع ٔی •

 ٜ ٚ وّیٝ اتهاالت ٚ قیًّٙ ٞای ٔطتٛعٝ تایس ؾآِ ٚ فالس ظزٌی تاقٙس.وٕپطؾٛضٞای ٞٛا تایؿتی زاضی قیط اعٕیٙاٖ تٛز •

پیٕا٘ىاض جٟت ا٘جاْ واضٞای ؾاذتٕاٖ حتی االٔىاٖ تایس اظ ٔهاِح ؾاذتٕا٘ی ٚ ؾاظٜ ٞای فّعی پیف ؾاذتٝ ٚ تتٖٛ آٔازٜ اؾتفازٜ وٙس. زض  •

 طز.تٛاٖ اظ تتٛ٘یط زیعِی اؾتفازٜ و ٔٛاضز ذال تا اجاظٜ ٔؿؤِٚیٗ قطوت ٔی

 تاقس. جٟت ا٘جاْ تطقىاضی تایس اظ ٌاظ اؾتیّٗ اؾتفازٜ ٕ٘ٛز. اؾتفازٜ اظ ٌاظ عثیؼی جٟت تطقىاضی ٕٔٙٛع ٔی •

 وّیٝ ؾیّٙسضٞای ٞٛا ٚ اؾتیّٗ تایؿتی زاضای والٞه تاقٙس. •

 ٔا٘ٛٔتطؾیّٙسضٞا تایؿتی وأالً ؾآِ تاقٙس. •

 قٙس.قیًّٙ ٞای ٔطتٛعٝ تایس ؾآِ، فالس ظزٌی ٚ ؾٛذتٍی تا •
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
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 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  5صفحِ: 

 

 

 وّیٝ اتهاالت قیًّٙ ٞا تایؿتی تا تؿتٟای ٔرهٛل ٔحىٓ قسٜ تاقس ٚ اؾتفازٜ اظ ؾیٓ تجای تؿت ٕٔٙٛع اؾت. •

 ٘اظِٟای تطقىاضی ٚ قیط فّىٝ آٖ تایس ؾآِ ٚ زض ضٍٟ٘ای ٔرتّف تاقٙس. •

 ایٕٙی ٚ تٟساقتٚضٚز اتعاض ٚ ٚؾائُ پیٕا٘ىاض تٝ قطوت زض ؾاػات غیط ازاضی ٕٔٙٛع اؾت ٍٔط تا اجاظٜ ٕ٘ایٙسٜ أٛض  •

 ٞای ذغط٘ان تایس اظ ٘ٛع ضس ا٘فجاض تاقس. وّیٝ اتعاضآالت ٔٛضز اؾتفازٜ زض ٔحٛعٝ •

 ًطاًی کارفرها تجْیسات ایوٌی ٍ آتص-6-2-2

٘كا٘ی واضفطٔا آقٙا ٕ٘ایٙس، تا زض ٍٞٙاْ ٚلٛع حٛازث تا تٛجٝ تٝ قطح  وّیٝ پیٕا٘ىاضاٖ ٔٛظفٙس واضوٙاٖ ذٛز ضا تا تجٟیعات ایٕٙی ٚ آتف •

 ایٕٙی ٚ تٟساقتٚظایف ٔحِٛٝ ٚ زض نٛضت ٘یاظ اظ ایٗ تجٟیعات اؾتفازٜ ٕ٘ایٙس. أىاٖ ٚ ٘حٜٛ اؾتفازٜ اظ ایٗ تجٟیعات تایس تٝ تاییس أٛض 

 ؾیسٜ تاقس.ض

واضفطٔا زض ذهٛل اؾتفازٜ پیٕا٘ىاض، واضوٙاٖ پیٕا٘ىاض تایس زض ظٔیٙٝ اؾتفازٜ اظ ایٗ تجٟیعات  ایٕٙی ٚ تٟساقتزض نٛضت نالحسیس أٛض  •

 آٔٛظـ زازٜ قٛ٘س. ایٗ تجٟیعات ػثاضتٙس اظ:

 ٘كا٘ی ؾیؿتٓ آب آتف -

 ٞای اعفاء حطیك وپؿَٛ -

 قٛٞای ایٕٙی ٞا ٚ چكٓ زٚـ -

 ٟٞای تٙفؿی ٞٛای فكطزٜزؾتٍا -

 ٞای ضس ٌاظ ٔاؾه -

 ٞای اضغطاضی تّفٗ -

 ؾیؿتٓ اػالْ ذغط -

 ٞای زؾتی( زض حیغٝ فؼاِیتٟای ذٛز اؾت. وٙٙسٜ ٘كا٘ی)اظ جّٕٝ ذأٛـ پیٕا٘ىاض ٔؿؤَٚ تساضن تجٟیعات ایٕٙی ٚ آتف •

 در ًصب تجْیسات ایوٌی ٍ بْذاضتهالحظات -6-2-3

زض  ایٕٙی ٚ تٟساقتنٛضت وأُ ضػایت ٕ٘ایس. ٟٕٔتطیٗ اِعأات  ضا تٝ ایٕٙی ٚ تٟساقتپیٕا٘ىاض تایس زض ٍٞٙاْ ٘هة تجٟیعات ٔالحظات  •

 ٘هة تجٟیعات ػثاضتٙس اظ:

 ٌیطی اظ تجٟیعات شاتا ایٕٗ اؾتفازٜ اظ تٟطٜ -

 ضػایت انَٛ اضٌٛ٘ٛٔی زض حُٕ ٚ ٘مُ تجٟیعات ٚ ٔٛاز -

 اض ٔٙاؾة)ایٕٗ ٚ اضٌٛ٘ٛٔیه( تطای ٘هةاؾتفازٜ اظ اتع -
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 تجْیسات حفاظت فردی-7-2

 پیٕا٘ىاض تایس تجٟیعات حفاظت فطزی ٔٙاؾة ٚ ٚؾایُ ایٕٙی ٔٛضز ٘یاظ افطاز ضا ٔغاتك تا لٛا٘یٗ ٚ تا ٞعیٙٝ ذٛز فطاٞٓ ٕ٘ایس. •

 تٟیٝ ٔاتطیؽ تجٟیعات حفاظت فطزی -

 پیٕا٘ىاض اجثاضی اؾت :تٟیٝ تجٟیعات حفاظت فطزی ظیط تطای وّیٝ ٘فطات  •

 قطوت. ایٕٙی ٚ تٟساقتـ والٜ ایٕٙی تا ضً٘ ذال قطوت ٔطتٛعٝ ٚ زاضای اؾتحىاْ ٔٙاؾة تا تأئیس أٛض 

 ـ ِثاؼ ٔتحساِكىُ تا ٘اْ ٚ آضْ قطوت پیٕا٘ىاضی.

 ـ وفف ایٕٙی ٔٙاؾة تا ٘ٛع واض.

 أی اؾت :تجٟیعات حفاظت فطزی ظیط تطای وّیٝ ٘فطات پیٕا٘ىاض تط حؿة ٔٛضز اِع •

 ـ ػیٙه ایٕٙی.

 ـ ٌٛقی.

 ـ ٔاؾه ٚ فیّتط ضس ٌاظ.

 ـ ٔاؾه پاضچٝ ای ٚ یا ٔاؾه جٛقىاضی تط حؿة ٘ٛع واض.

 ـ زؾتىف ٔٙاؾة تا ٘ٛع واض.

 ـ وٕطتٙس ایٕٙی تطای واض زض اضتفاع.

 ـ تاضا٘ی تطای واض زض ٔحیظ تاضا٘ی.

 ـ چىٕٝ ٔٙاؾة تا ٘ٛع واض.

 واض ٔٙاؾة تا ٘ٛع واض. ـ ِثاؼ

 ٚؾایُ حفاظت فطزی ٚیػٜ تطای واضٞای ذال.ـ 

 قطوت ٚ یا ٚاحس شیطتظ اظ ٚؾائّی ٕٞچٖٛ زؾتٍاٜ تٙفؿی تهٛضت أا٘ی اؾتفازٜ وٙس. ایٕٙی ٚ تٟساقتتٛا٘س تا اجاظٜ أٛض  پیٕا٘ىاض ٔی •

 تساضن تجٟیعات حفاظت فطزی -

 زی ٔٙاؾة تطای واضوٙاٖ ذٛز الساْ ٕ٘ایس.پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت لثُ اظ قطٚع پیٕاٖ، ٘ؿثت تٝ تٟیٝ ٚؾایُ حفاظت فط •

 وّیٝ ٚؾایُ حفاظت فطزی تایؿتی اظ جٙؽ ٔطغٛب ٚ ٔماْٚ تٟیٝ ٌطز٘س. •
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ایٕٙی ٚ ٚؾایُ حفاظت فطزی ذطیساضی قسٜ تٛؾظ پیٕا٘ىاض لثُ اظ ٚضٚز تٝ قطوت تایس اظ ٘ظط ٔطغٛتیت ٚ ٔٙاؾة تٛزٖ ٔٛضز تأییس أٛض  •

 لطاض ٌیطز. تٟساقت

 اؾتفازٜ اظ تجٟیعات حفاظت فطزیآٔٛظـ ٘حٜٛ  -

 پیٕا٘ىاض تایس آٔٛظقٟای الظْ ضا تٝ ٔٙظٛض آٌاٞی پطؾُٙ اظ ٘حٜٛ اؾتفازٜ تجٟیعات حفاظت فطزی فطاٞٓ ٕ٘ایس •

  ٘ظاضت تط اؾتفازٜ -

 ٕ٘ایٙس. پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت تٙحٛی تط٘أٝ ضیعی ٕ٘ایس وٝ وّیٝ واضوٙاٖ تحت ؾطپطؾتی اٚ اظ ٚؾائُ حفاظتی تحٛیّی اؾتفازٜ •

 زض نٛضت ػسْ اؾتفازٜ اظ تجٟیعات حفاظتی تٛؾظ واضوٙاٖ پیٕا٘ىاض، تطذٛضزٞای ا٘ضثاعی ظیط تؼُٕ ذٛاٞس آٔس: •

 اذغاض قفاٞی تٝ پیٕا٘ىاض ٚ زضذٛاؾت اذص تؼٟس اظ فطز ذاعی تطای اؾتفازٜ اظ ٚؾائُ حفاظت فطزی. -1

 اذغاض وتثی تٝ پیٕا٘ىاض ٚ زضذٛاؾت اذطاج فطز ذاعی. -2

 ٚ تهٛیة ٔسیطیت قطوت. ایٕٙی ٚ تٟساقتاػٕاَ جطیٕٝ ٘مسی پیٕا٘ىاض ٚ وؿط اظ ؾپطزٜ حؿٗ ا٘جاْ واض ٘أثطزٜ تا ٘ظط أٛض  -3

 ِغٛ لطاضزاز. -4

 ًقلیِ ٍسائط  ایوٌی ٍ بْذاضتهالحظات -8-2

 ٘مّیٝ  ٔمطضات تطزز ٚؾائظ -

 ( تطای وّیٝ افطاز اظجّٕٝ پیٕا٘ىاضاٖ اِعأی اؾت. 5-3٘مّیٝ) تٙس  اجطای ٔمطضات تطزز ٚؾائظ  •

 ٔجٛظ ػثٛض ٚؾائظ ٘مّیٝ پیٕا٘ىاضاٖ زض ٔحسٚزٜ قطوت -

تایس ٘اْ تاقٙس. زض ٔجٛظ تطزز  قطوت ٔی ایٕٙی ٚ تٟساقتٔٙظٛض تطزز زض ٔحسٚزٜ قطوت ٔٛظف تٝ اذص ٔجٛظ اظ أٛض  ضا٘ٙسٌاٖ پیٕا٘ىاض تٝ •

 ضا٘ٙسٜ ٚ ٘ٛع ٚؾیّٝ ٘مّیٝ شوط قسٜ تاقس.

 ٕ٘ایس. واضفطٔا اظ تطزز ٚؾائظ ٘مّیٝ تسٖٚ ٔجٛظ ٚ تسٖٚ ٔؼایٙٝ فٙی جٌّٛیطی ٔی ایٕٙی ٚ تٟساقتأٛض  •

 تاقس؛ پیٕا٘ىاض ٔٛظف تٝ وٙتطَ ٔجٛظ ضا٘ٙسٌاٖ پیٕا٘ىاض ٔی ایٕٙی ٚ تٟساقتٔؿؤَٚ/تاظضؾ •

 ٞا ٚ پیأسٞای تطزز ٚؾائظ ٘مّیٝ تسٖٚ ٔجٛظ زض ٔحسٚزٜ قطوت تطػٟسٜ پیٕا٘ىاض اؾت. وّیٝ ٔؿؤِٚیت •

 ٍٟ٘ساضی ٚ ؾطٚیؽ ٚؾایُ ٘مّیٝ -

 زاقتٗ تطي ٔؼایٙٝ فٙی تطای وّیٝ ٚؾائظ ٘مّیٝ اِعأی اؾت. •

ٚ زض نٛضت ٚجٛز ٘مم فٙی ٘ؿثت تٝ تطعطف وطزٖ نٛضت ٔٙظٓ تاظضؾی ٕ٘ایس  پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت ٚؾایُ ٘مّیٝ ٔٛضز اؾتفازٜ ذٛز ضا تٝ •

 آٖ الساْ وٙس.
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 ٔحیغی تاال زاض٘س، ٔجاظ ٘یؿت. اؾتفازٜ اظ ذٛزضٚٞا، ٚؾایُ ٚ تجٟیعاتی وٝ آِٛزٌی تٟساقتی ٚ ظیؿت •

 ؾطٚیؽ ٚؾائظ ٘مّیٝ تایس زض ٔحّٟای ذانی وٝ تٝ ایٗ ٔٙظٛض زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ، ا٘جاْ ٌیطز. •

 ایٗ ٔٙظٛض زض ٔحُ واض ٚجٛز ٘ساقتٝ تاقس، پیٕا٘ىاض ٔجاظ تٝ ؾطٚیؽ ٚؾائظ ٘مّیٝ زض ٔحُ واض ٘یؿت. تثهطٜ: چٙا٘چٝ ٔحّی تٝ

 هَاد.3

 سازی هَاد ًقل ٍ رخیرُ ٍ  در حول  ایوٌی ٍ بْذاضتهالحظات عوَهی -3-1

اعی وّیٝ پیٕا٘ىاضاٖ ٔٛظفٙس ٔٛاضز شیُ ضا تؿتٝ تٝ ٘ٛع فؼاِیت زض ا٘ثاضٞای ٔٛاز اِٚیٝ، ِٛاظْ ٔهطفی، لغؼات یسوی، اتعاضآالت ٚ اجٙاؼ اؾم •

 ضػایت وٙٙس.

 تخلیِ ٍ بارگیری -3-2

جایی زؾتی تاض ضا ضػایت  قٛز، واضوٙاٖ تایس زض ٍٞٙاْ ترّیٝ ٚ تاضٌیطی واال انَٛ جاتٝ چٙا٘چٝ ترّیٝ ٚ تاضٌیطی تٝ نٛضت زؾتی ا٘جاْ ٔی •

 ٕ٘ایٙس.

ای تؼثیٝ قٛ٘س وٝ زض حیٗ ػّٕیات ترّیٝ ٚ تاضٌیطی، ٔعاحٕتی تطای ػّٕیات واضفطٔا ٚ ؾایط  ٌٛ٘ٝ ٔحّٟای ترّیٝ ٚ تاضٌیطی تایس تٝ •

 پیٕا٘ىاضاٖ ایجاز ٘ىٙس.

 بٌذی ٍ چیذهاى اقالم بٌذی، بستِ طبقِ -3-3

تٙسی الالْ، ػالٜٚ تط ایجاز ؾِٟٛت زض  پیٕا٘ىاض تایس تطتیثی اتراش وٙس وٝ الالْ ٔٛجٛز زض ا٘ثاض تٝ عٛض ٔٙاؾة عثمٝ تٙسی قٛ٘س. عثمٝ •

 ؾاظز. اِؼُٕ ؾطیغ زض ٔٛالغ اضغطاضی ضا ٕٔىٗ ٔی ضزیاتی الالْ، ػىؽ

 زض ا٘ثاض ٔٛاز قیٕیایی عثمٝ تٙسی ٚ جساؾاظی الالْ ٘اؾاظٌاض اِعأی اؾت. •

ٌصاضی اؾتفازٜ قٛز. واضوٙاٖ تایس تا ا٘ٛاع ؾیؿتٕٟای  تٙسی ٚ تطچؿة تٙسی ٔٛاز قیٕیایی تایس اظ اؾتا٘ساضزٞای عثمٝ زض زؾتٝ •

  ایٗ ٔٙظٛض فطاٞٓ وٙس. ت آٔٛظقٟای الظْ ضا تٝٚ....( آقٙا قٛ٘س. پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾ   تٙسی)تطچؿة ٌصاضی، وسیًٙ ضٍ٘ی عثمٝ

 ای تاقس وٝ ػالٜٚ تط ایجاز ؾِٟٛت زض زؾتطؾی، اظ ؾمٛط ٚ ضیعـ آٟ٘ا پیكٍیطی ٕ٘ایس. چیسٔاٖ الالْ زض ا٘ثاض تایس تٝ ٌٛ٘ٝ •

 ظط ٌطفتٝ قٛز.زض ٘  زض چیسٔاٖ الالْ ٕٞٛاضٜ تایس فانّٝ ٔٙاؾة)تیٗ الالْ، تیٗ الالْ ٚ زیٛاضٞا، تیٗ الالْ ٚ ؾمف(، •

 تجٟیعات ٍٟ٘ساضی ٚ جاتجایی الالْ زض ا٘ثاض -

 پیواًکار بایذ تجْیسات کافی ٍ هٌاسب بِ هٌظَر ًگْذاری ٍ جابجایی اقالم در اًبار فراّن کٌذ. ازجولِ: -3-4

 پاِتٟای چٛتی ٚ فّعی)تؿتٝ تٝ ٘ٛع واض( -

 ؾثسٞای ٍٟ٘ساضی الالْ -

 ِیفتطان ٚ تطاوٟای زؾتی -
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 آؾا٘ؿٛضٞای ؾغّی -

 ا٘ٛاع ٘ماِٝ -

 جطحمیُ -

 ؾایط -

قٛز، ػالٜٚ  ٘ٛاض ٘ماِٝ ٚ...( اؾتفازٜ ٔی  ِیفتطان،  پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت زض ا٘ثاضٞایی وٝ تٝ ِحاػ حجٓ فؼاِیتٟا، اظ تجٟیعات ٔىا٘یعٜ)جطاحماَ، •

ٝ ٚ زض اذتیاض واضوٙاٖ ذٛز لطاض زٞس. ایٗ زؾتٛضاِؼّٕٟا تایس زؾتٛضاِؼّٕٟای ایٕٙی ٔطتٛط تٝ ایٗ تجٟیعات ضا تٟی  تط زؾتٛضاِؼّٕٟای ػّٕیاتی،

 واضفطٔا تطؾس. ایٕٙی ٚ تٟساقتتٝ تاییس أٛض 

 واضفطٔا، اظ زؾتٛضاِؼّٕٟای ٔٛجٛز واضفطٔا زض ایٗ ظٔیٙٝ اؾتفازٜ وٙس. ایٕٙی ٚ تٟساقتتٛا٘س، تا نالحسیس ٕ٘ایٙسٜ  تثهطٜ: پیٕا٘ىاض ٔی

 ضرایط هحیطی اًبار  -3-5

 تؿتٝ تٝ ٘ٛع الالْ ا٘ثاض قسٜ تایس قطایظ ٔحیغی ٔٙاؾة)زٔا، ضعٛتت، ضٚقٙایی( تطلطاض ٌطزز. •

 پیٕا٘ىاض تایس تؿٟیالت تٟٛیٝ)ٔٛضؼی ٚ ػٕٛٔی( ٔٙاؾة زض ٔحُ ا٘ثاض تساضن تثیٙس.  تطای تطلطاضی قطایظ ٔحیغی ٔٙاؾة، •

 ٘ىاض تایس تجٟیعات حفاظتی ٔٙاؾة تٝ تؼساز وافی زض اذتیاض واضوٙاٖ لطاض زٞس.پصیط ٘ثاقس، پیٕا تثهطٜ: چٙا٘چٝ تٟٛیٝ ا٘ثاض تٝ ٞط زِیّی أىاٖ

 ٞای غیطضطٚضی تاقس. ٞای ا٘ثاض تایس اظ جٙؽ ٔٙاؾة ٚ فالس ٞطٌٛ٘ٝ ٔٙفص ٚ ٘إٞٛاضی وف ٚ زیٛاضٜ •

 ِٚیٝ ضثظ ٚ ضتظ زض ٔحیظ واض آقٙا قٛ٘س.پیٕا٘ىاض تایس زاضای یه تط٘أٝ ؾأا٘سٞی ٚ ضثظ ٚ ضتظ تطای ا٘ثاض تاقس. واضوٙاٖ تایس تا انَٛ ا •

 ًطاًی در اًبار تجْیسات ایوٌی ٍ آتص -3-5-1

 ٘كا٘ی ٔٙاؾة ٚ وافی زض ا٘ثاض ٔؿتمط وٙس. پیٕا٘ىاض تایس تا تٛجٝ تٝ ٘ٛع الالْ ا٘ثاض قسٜ تجٟیعات ایٕٙی ٚ آتف •

پیٕا٘ىاض تٟیٝ ٚ زض ٔحّٟای ٔٙاؾة ٘هة  ایٕٙی ٚ تٟساقتٛض تجٟیعات اعفاء حطیك تایس تا تٛجٝ تٝ ٘ٛع حطیمٟای احتٕاِی ٚ تا ٘ظاضت أ •

 ٌطزز.

 قٛی ایٕٙی ٘هة وٙس. پیٕا٘ىاض تایس زض ا٘ثاض ٔٛاز قیٕیایی وٝ احتٕاَ ضیرت ٚ پاـ ٔٛاز ٚجٛز زاضز، تٝ تؼساز وافی زٚـ ٚ چكٓ •

ٞای آٔٛظقی ذٛز  تاقٙس؛ پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت زض تط٘أٝ ٘كا٘ی ضا فطا ٌطفتٝ واضوٙاٖ پیٕا٘ىاض تایس ٘حٜٛ اؾتفازٜ اظ تجٟیعات ایٕٙی ٚ آتف •

 ایٗ ٔٛضٛع ضا ِحاػ وٙس.

ای ٔٛضز تاظزیس لطاض ٌیط٘س تا اظ آٔازٜ تٝ واض تٛزٖ آٟ٘ا  ٘كا٘ی اظ جّٕٝ ٚؾایُ اعفاء حطیك تایس تٝ نٛضت زٚضٜ تجٟیعات ایٕٙی ٚ آتف •

 اعٕیٙاٖ حانُ ٌطزز.

واضفطٔا  ایٕٙی ٚ تٟساقتٞای ذٛز ضا تٝ أٛض عٛض ٔؿتٕط ٘ظاضت وٙس ٚ ٘تایج اضظیاتی وط قسٜ ضا تٝٔؿؤَٚ/ تاظضؼ ایٕٙی ٔٛظف اؾت ٔٛاضز ش •

 ٌعاضـ زٞس.
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 MSDSّای اطالعات ایوٌی هَاد  برگِ -3-6

تٟیٝ ( ضا MSDSٞای اعالػات ایٕٙی ٔٛاز) پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت تطای تٕاْ ٔٛاز قیٕیایی ٔٛضز اؾتفازٜ زض فطایٙسٞای واضی ذٛز تطٌٝ •

 تایس حاٚی اعالػات ظیط تاقس: جایی ٚ اؾتفازٜ تٝ واض تطز. ایٗ تطٌٝ  ٕ٘ایس ٚ زض وّیٝ ٔطاحُ حُٕ ٚ٘مُ، جاتٝ

 ٔكرهات وّی -

 ذهٛنیات فیعیىی ٚ قیٕیایی -

 ذغطات ایٕٙی -

 ذغطات تٟساقتی -

 حسٚز ٔجاظ -

 وٕىٟای اِٚیٝ ٚ ٘حٜٛ ٚاوٙف زض قطایظ اضغطاضی -

 حُٕ ٚ ٘مُ ٚ اؾتفازٜقطایظ ایٕٙی ا٘ثاضـ،  -

 ٞای اعالػات ایٕٙی ٔٛاز تٝ اجطا زضآٚضز. پیٕا٘ىاض تایس آٔٛظقٟای ٔٙاؾة ضا تٝ ٔٙظٛض آقٙایی واضوٙاٖ تا ٘حٜٛ اؾتفازٜ اظ تطٌٝ •

 هَاد خطرًاک -3-6-1

ا ٔٛاز ذغط٘ان تٝ ٞط ٌٛ٘ٝ ٔازٜ ای )ٔایغ، ٌاظ، پٛزض، ٔٛاز قیٕیایی( ٌفتٝ ٔی قٛز وٝ ٔی تٛا٘س اؾتكٕاْ قسٜ یا تّؼیسٜ قٛز یا زض تٕاؼ ت •

 پٛؾت ٚ چكٓ تٛزٜ ٚ زاضای پتا٘ؿیُ ایجاز آؾیة ٚ جطح تٛاؾغٝ ذٛال فیعیىی ٚ قیٕیایی یا ؾٕیت ذٛز تط ا٘ؿاٖ تاقس.

ٔجٛظ زضیافت ٕ٘ایس.  ایٕٙی ٚ تٟساقتاَ ایٗ ٔٛاز تٝ ٔجتٕغ یا جاتجایی ایٗ ٔٛاز زض ؾغح ٔجتٕغ زاضز تایس اظ أٛض پیٕا٘ىاضی وٝ لهس ا٘تم •

پیٕا٘ىاض تایس اظ ایٗ أط اعٕیٙاٖ  ایٕٙی ٚ تٟساقتاِعأی اؾت ٚ تاظضؼ  MSDSزض   ٍٞٙاْ واض تا ایٗ ٔٛاز ضػایت اِعأات ٔكرم قسٜ

 حانُ ٕ٘ایس.

یه وپی اظ ِیؿت ٔٛاز ذغط٘ان وٝ جاتجایی یا ا٘تماَ آٖ ٔس٘ظط اؾت ٚ یه وپی تٝ ضٚظ قسٜ اظ وّیٝ ٔٛاز ذغط٘ان زض زؾتطؼ ٚ تحت  •

 تؿّیٓ قٛز. ایٕٙی ٚ تٟساقتػّٕیات پیٕا٘ىاض تایس زض ظٔاٖ اذص ٔجٛظ تٝ أٛض 

ا٘ىاضاٖ ضا تٟیٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ظٔاٟ٘ای ٔمطض زض اذتیاض وّیٝ ٔٛاز ذغط٘ان زض زؾتطؼ واضوٙاٖ ذٛز ٚ پیٕ MSDSواضفطٔا ٔٛظف اؾت  •

 ٔتماضیاٖ لطاض زٞس.

٘ثایس ٚاضز ٔجتٕغ قٛز. ٔٛاز آظتؿتی ٔٛجٛز زض ٔجتٕغ ٘یع  ایٕٙی ٚ تٟساقتٞیچٍٛ٘ٝ آظتؿت یا ٔٛاز زاضای آظتؿت تسٖٚ ٔجٛظ وتثی أٛض  •

 .تایس ٔغاتك تا زؾتٛضاِؼّٕٟای واض تا آظتؿت ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌیطز

 سازی هَاد خطرًاک حول ٍ ًقل ٍ رخیرُ -3-6-2

o :پیٕا٘ىاض تایس تطای حُٕ ٚ ٘مُ، ٍٟ٘ساضی ٚ اؾتفازٜ اظ ٔٛاز قیٕیایی ذغط٘ان ٔٛاضز ظیط ضا ضػایت ٕ٘ایس 
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 جاتجایی، شذیطٜ ٚ اؾتفازٜ اظ ٔٛاز ذغط٘ان تایس ٔغاتك زؾتٛضاِؼّٕٟای ٔجتٕغ ٚ لٛا٘یٗ ٚ اؾتا٘ساضزٞای ّٔی ا٘جاْ قٛز. •

 تایس ٚضٚز ٚ ذطٚج ٞطٌٛ٘ٝ ٔٛاز ذغط٘ان ضا حثت ٚ ٍٟ٘ساضی ٕ٘ایٙس. ایٕٙی ٚ تٟساقتٞٓ پیٕا٘ىاض ٚ ٞٓ أٛض  •

 چاقٙی ٞا ٚ ٔٛاز ٔٙفجط وٙٙسٜ تایس زض ٔحّی جسا اظ ٔٛاز لاتُ ا٘فجاض ٍٟ٘ساضی قٛز. •

 ضـ قٛز.ٌعا ایٕٙی ٚ تٟساقتٞطٌٛ٘ٝ ؾطلت، فمساٖ ٚ ٘اپسیس قسٖ ٔٛاز تایس ؾطیؼاً تٝ أٛض  •

 فمظ افطاز زاضای ٌٛاٞیٙأٝ واض تا ٔٛاز ذغط٘ان ٔجاظ ٞؿتٙس تا ایٗ ٔٛاز ؾطٚواض زاقتٝ تاقٙس. •

 ِیتط تایس ٔحهٛض قٛز.  250وّیٝ ٔراظٖ شذیطٜ ٞیسضٚوطتٗ ٚ ٔٛاز قیٕیایی تعضٌتط اظ  •

 ِیتط تایس زض ٔحّٟای ٔؼیٗ ٚ ٔهٛب وفؿاظی قسٜ تاقس. 250ظطٚف شذیطٜ ٞیسضٚوطتٗ ٚ ٔٛاز قیٕیایی وٛچىتط اظ  •

 اؾتفازٜ اظ تا٘ىٟای شذیطٜ ظیطظٔیٙی زض ؾغح ؾایت ٕٔٙٛع اؾت. •

ضفطٔا وؿة قسٜ تاقس. پؽ اظ وا ایٕٙی ٚ تٟساقتاحساث ٔحُ شذیطٜ جسیس تٛؾظ پیٕا٘ىاض ٕٔٙٛع اؾت ٍٔط آ٘ىٝ اتتسا ٔجٛظ الظْ اظ أٛض  •

اػغای ٔجٛظ احساث، تٝ ٔٙظٛض اعٕیٙاٖ اظ زضؾتی واض، ٘حٜٛ احساث ٔحُ شذیطٜ، تٛیػٜ وفؿاظی ٚ زیٛاضٜ ٞا، عثك تط٘أٝ ٔكرم تٛؾظ أٛض 

زضنٛضتیىٝ آِٛزٜ ٘یؿت واضفطٔا تایس ٔٛضز تاظضؾی لطاض ٌیطز. وفؿاظی تایس تٝ ٘حٛی ا٘جاْ قٛز وٝ ضٚا٘اب ٘اقی اظ تاض٘سٌی  ایٕٙی ٚ تٟساقت

 ایٕٙی ٚ تٟساقتجٕغ ٘كٛز. زضنٛضتیىٝ ضٚا٘اب ٘اقی اظ تاض٘سٌی زض ٔحُ، آِٛزٜ تاقس تطای زؾتیاتی تٝ ضٚـ زفغ ٔٙاؾة ضٚا٘اب، تایس اظ أٛض 

 وؿة تىّیف قٛز.

تیىٝ پیٕا٘ىاض اظ زیعَ غ٘طاتٛضٞای ( لطاض زازٜ قٛز. زضنٛضSpill Traysغ٘طاتٛضٞا تایس تط ضٚی ؾیٙی ٞای جٕغ آٚضی ضیعقٟای احتٕاِی ) •

 ایجاز ٕ٘ایس. Spill Traysاجاضٜ ای اؾتفازٜ وٙس ذٛز پاؾرٍٛ ٚ ٔتؼٟس تٛزٜ ٚ تایس تطای ٞط غ٘طاتٛض یه 

واضفطٔا اذص وطزٜ  ایٕٙی ٚ تٟساقتپیٕا٘ىاض ٔجاظ تٝ ٚاضز ٕ٘ٛزٖ ٞیچٍٛ٘ٝ ٔازٜ قیٕیایی تٝ ؾایت ٘یؿت ٍٔط لثالً ٔجٛظ الظْ ضا اظ أٛض  •

 تاقس.

 ٍضعیتْای اضطراری ًاضی از هَاد خطرًاک -3-6-3

 پیٕا٘ىاض تایس زض عطح ٔسیطیت اضغطاضی ذٛز، ٚضؼیتٟای اضغطاضی ٘اقی اظ ٔٛاز ذغط٘ان ضا زض ٘ظط تٍیطز. •

 ؾاظی ٚ اؾتفازٜ اظ ٔٛاز ضا قأُ قٛز. عطح ٚضؼیت اضغطاضی تطای ٔٛاز ذغط٘ان تایس وّیٝ ٔطاحُ حُٕ ٚ ٘مُ، شذیطٜ •

 یٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت زؾتٛضاِؼّٕٟایی ضا تٝ ٔٙظٛض آٔازٌی ٚ ٚاوٙف زض قطایظ اضغطاضی ٘اقی اظ ٔٛاز ذغط٘ان تسٚیٗ ٕ٘ایس.پ •

 واضفطٔا تطؾس. ایٕٙی ٚ تٟساقتزؾتٛضاِؼّٕٟای آٔازٌی ٚ ٚاوٙف اضغطاضی پیٕا٘ىاض تایس تٝ تاییس أٛض •

 ٞا اعٕیٙاٖ حانُ وٙس. ضٚظ تٛزٖ ٚ آقٙایی واضوٙاٖ تا ایٗ زؾتٛضاِؼُٕ واضفطٔا تایس اظ تٝ •

 ؾٙستالؾت ٚ ضً٘ آٔیعی تا اؾپطی -

 زض ؾٙستالؾت ٘ثایس اظ ؾیّیؽ اؾتفازٜ قٛز. •
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 اؾتفازٜ قٛز. WET GARNET BLASTINGحتی االٔىاٖ تایس اظ  •

ت ٘أغّٛب فؼاِیت تط ؾایط واضوٙاٖ تایس تا حهاض ٔٙاؾة ٔحهٛض قسٜ ٚ تاتّٛ ذغط ٚاضز ٔٙغمٝ ػّٕیات ؾٙستالؾت تٝ ٔٙظٛض واٞف احطا •

 ٘كٛیس ػّٕیات ؾٙستالؾت زض زؾت ا٘جاْ اؾت زض ٔحّٟای ٔٙاؾة ٘هة قٛز.

ت ؾٙستالؾت ( ٔجٟع تٝ ٞٛای فیّتط قسٜ وٝ ٔٙثغ تأیٗ ٞٛا زض ذاضج اظ ٔٙغمٝ ػّٕیاSCBAزاض ) اؾتفازٜ اظ ٔاؾىٟای تٙفؿی اظ ٘ٛع والٜ •

 زض ایٗ ذهٛل ضطٚضی اؾت. MSDSلطاض زاضز یا ضػایت اِعأات شوط قسٜ زض 

لثُ اظ ا٘جاْ ٞطٌٛ٘ٝ ضً٘ آٔیعی تا اؾپطی یا ؾٙستالؾت ذاضج اظ واضٌاٜ اظ پیف عطاحی قسٜ، پیٕا٘ىاض تایس ٌعاضـ تحّیُ ایٕٙی قغّی  •

(JOB SAFETY ANALYSIS تٟیٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ تٝ أٛض )واضفطٔا تؿّیٓ ٕ٘ایس. تایٕٙی ٚ تٟساق 

 زضیافت قسٜ تاقس. ایٕٙی ٚ تٟساقتضٍٟ٘ا ٚ پّی اٚضتاٟ٘ای قأُ ایعٚؾیا٘ات ٘ثایس ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌیطز ٍٔط آ٘ىٝ لثالً ٔجٛظ وتثی اظ أٛض  •

اؾتٟای ؾایت ٚ ٔغاتك ( ٔؼس٘ی ؾٙتتیه )اِیاف قیكٝ ای، اِیاف پكٓ قیكٝ ٚ ؾطأیه( تایس ٔغاتك زؾتٛضاِؼّٕٟا ٚ ؾیFIBRESاِیاف ) •

 تا لٛا٘یٗ ٚ اؾتا٘ساضزٞای تٟساقتی ّٔی ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌیطز.

 ّا، هقررات ٍ... ( ّا، رٍیِ ّا )دستَرالعول رٍش . 7

تٝ ٘حٛی اؾت وٝ ذغطی افطاز، أٛاَ  ایٕٙی ٚ تٟساقتپیٕا٘ىاض ٔٛظف تٝ اضائٝ زؾتٛضاِؼُٕ ٞا ٚ ضٚـ ٞای ا٘جاْ واض تا ِحاػ وطزٖ اِعأات  •

 ضا تٟسیس ٘ىٙس.

 پیٕا٘ىاض تایس تسٚیٗ تط٘أٝ تٟساقت نٙؼتی ٚ پیطٚی اظ لٛا٘یٗ وٙتطَ ٔٛاز ذغط آفطیٗ تطای ؾالٔت افطاز ضا تضٕیٗ ٕ٘ایس. •

 ّای ایوٌی دستَرالعول -7-1

ایٕٙی ٚ زض اضتثاط تا ٔٛاضز شیُ اؾت. تٙا تٝ تكریم ٕ٘ایٙسٜ واضٌیطی زؾتٛضاِؼُٕ  پیٕا٘ىاض تؿتٝ تٝ ٘ٛع فؼاِیت ٔٛظف تٝ تٟیٝ ٚ تٝ •

 ٌیطز. ٞایی ضا تٝ واض تثطز وٝ تٛؾظ واضفطٔا زض اذتیاض ٚی لطاض ٔی تٛا٘س زؾتٛضاِؼُٕ قطوت، پیٕا٘ىاض ٔی تٟساقت

 ایٕٙی ٚ... ( ٞای قٛی ٞا ٚ چكٓ ٘كا٘ی ٔٛجٛز زض ؾایت )ٚؾایُ اعفاء حطیك زٚـ ٘حٜٛ تىاضٌیطی تجٟیعات ایٕٙی ٚ آتف -

 ایٕٙی واض زض اضتفاع -

 ایٕٙی تطق -

 ایٕٙی جٛقىاضی ٚ تطقىاضی -

 ایٕٙی حفاضی ٚ ٌٛز تطزاضی -

 LPGایٕٙی  -

 ایٕٙی ٘طزتاٖ -

 ایٕٙی جطحمیُ ٚ تاالتطٞا -
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 ایٕٙی ػّٕیات ؾاذتٕا٘ی -

 آالت ؾاذتٕا٘ی ایٕٙی ٔاقیٗ -

 ایٕٙی زض ا٘ثاض -

 ایٕٙی ؾیّٙسضٞا، ٌاظ فكطزٜ ٚ... -

 ایٕٙی ٔٛاز قیٕیایی )ٔٛاز لاتُ اقتؼاَ ٚ لاتُ ا٘فجاض، ٔٛاز ؾٕی، ٔٛاز ذٛض٘سٜ ٚ... ( -

 ایٕٙی ِیعض -

 ایٕٙی ٔغٙاعیؽ -

 ایٕٙی واض زض ٔجاٚضت زٔاٞای تاال -

 ایٕٙی واض تا پطتٛٞا )یٛ٘یعاٖ ٚ غیط یٛ٘یعاٖ( -

 ایٕٙی زاضتؿت ٌصاضی ٚ حفاظت زض تطاتط ؾمٛط -

 تؿتٝ ایٕٙی واض زض فضاٞای -

 ایٕٙی حفاضی ٚ ٌٛزتطزاضی -

 ایٕٙی ترطیة ٚ آٚاض تطزاضی -

 ایٕٙی زض ضا٘ٙسٌی -

- Lockout  / tag out 

: چٙا٘چٝ پیٕا٘ىاض ػالٜٚ تط ٔٛاضز فٛق اِصوط تا ذغطاتی زض ٔحُ واض ؾط ٚ واض زاقتٝ تاقس تایس زؾتٛضاِؼُٕ ٔطتٛط ضا تٟیٝ ٚ هَارد خاظ -7-2

 تٝ اجطا ٌصاضز.

 ایوٌی ٍ بْذاضتبازرسی  هویسی ٍ . 8

زض  ایٕٙی ٚ تٟساقتتٝ ٔٙظٛض حهَٛ اعٕیٙاٖ اظ ِحاػ قسٖ اِعأات  ایٕٙی ٚ تٟساقتٞای ٔٙظٓ ٕٔیعی ٚ تاظضؾی  پیٕا٘ىاض تایس تط٘أٝ •

 ٞا، ٍٟ٘ساضی ؾٛاتك ٚ السأات انالحی ٌطزز. پطٚغٜ زاقتٝ تاقس. ایٗ تط٘أٝ تایؿتی ٔىتٛب تٛزٜ ٚقأُ زأٙٝ، تٙاٚب، ٔؿؤِٚیت

زض  ایٕٙی ٚ تٟساقتای  ٞای غیط زٚضٜ ػُٕ آیس. ٕٔیعی  ای ٕٔیعی، تایس تاظزیسٞای اتفالی اظ ٔحُ ا٘جاْ واض تٝ ٞای زٚضٜ ػالٜٚ تط تط٘أٝ •

 ٛع حٛازث ٘یع ا٘جاْ قٛز.نٛضت ٚل

 طرح هذیریت اضطراری. 9
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  
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ٞای اضغطاضی تٛافك ٕ٘ایس. وفایت عطح پیٕا٘ىاض)زض نٛضت  قطوت تایس تا پیٕا٘ىاض زض ٔٛضز تسٚیٗ یه عطح ٔٙاؾة تطای ٔٛاجٟٝ تا ٚضؼیت •

 قطوت تطؾس. ایٕٙی ٚ تٟساقتٚجٛز( ٚ ٕٞاٍٞٙی آٖ تا عطح قطوت تایس تٝ تاییس أٛض 

تایس تط٘أٝ ٞای اضغطاضی ٚ زؾتٛضاِؼُٕ ٞای ذٛز ضا تٝ تأئیس واضفطٔا ضؾا٘سٜ تا اعٕیٙاٖ حانُ ٕ٘ایس وٝ تطای ٔماتّٝ تا ٔٛاضز پیف  پیٕا٘ىاض •

 تاقٙس. تیٙی ٘كسٜ، وافی ٔی

 عطح ٔسیطیت اضغطاضی تایس زض ؾٝ فاظ تٝ قطح شیُ تسٚیٗ ٌطزز:

 . قبل از ٍقَع1فاز-9-1

 آٔٛظقٟای الظْ تٝ ٔٙظٛض آٔازٌی جٟت ٚاوٙف زض قطایظ اضغطاضی زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز. تایس تطای واضوٙاٖ پیٕا٘ىاض •

 ٔا٘ٛضٞای ػّٕیاتی ٔطتثظ تا حٛظٜ فؼاِیت ذٛز قطوت وٙس.  تٛا٘س زض تط٘أٝ قطوت، پیٕا٘ىاض ٔی ایٕٙی ٚ تٟساقتتٙا تٝ نالحسیس أٛض  •

وٝ اجطای  عٛضی واضوٙاٖ پیٕا٘ىاض تایس ٔؿؤِٚیت اجطای لطاضزاز ضا تط ػٟسٜ زاقتٝ، تأؾیؿات ٚ ٘یطٚی واض الظْ ضا فطاٞٓ ٕ٘ایٙس تٝ •

فطا زؾتٛضاِؼّٕٟای اضغطاضی ٔٙاؾة ضا زض ٔحُ تضٕیٗ ٕ٘ایٙس. زض ایٗ ضاتغٝ افطاز قطوت ٚ پیٕا٘ىاض تایس آٔٛظقٟای الظْ ٚ تٕطیٟٙای وافی ضا 

 ٌیط٘س.

قطوت تایس زض ٔثاحج ٔطتٛعٝ تٝ ٚضؼیتٟای اضغطاضی ٔكاضوت ٕ٘ایس تغٛضیىٝ اظ تٙاؾة زؾتٛضاِؼّٕٟای پیٕا٘ىاض تا  ایٕٙی ٚ تٟساقتٔسیط  •

 زؾتٛضاِؼّٕٟای قطوت اعٕیٙاٖ حانُ ٕ٘ایس.

تٟسیسٞای  ؾٛظی، ٘كت ٔٛاز ذغط٘ان، نسٔٝ تٝ تجٟیعات، پیٕا٘ىاض تایؿتی زض ظٔاٖ ٚلٛع حٛازث جسی اظ لثیُ آتف •

 ٌصاضی( ٚ... السأات ٔمتضی ضا تطای واٞف احطات آٖ ا٘جاْ زٞس. تطٚضیؿتی)تٕة

 . حیي ٍقَع2فاز-9-2

ؾٛظی، ٘كت ٔٛاز ذغط٘ان، نسٔٝ تٝ تجٟیعات، تٟسیسٞای  پیٕا٘ىاض تایؿتی زض ظٔاٖ ٚلٛع حٛازث جسی اظ لثیُ آتف •

 حطات آٖ ا٘جاْ زٞس.ٌصاضی( ٚ... السأات ٔمتضی ضا تطای واٞف ا تطٚضیؿتی)تٕة

 قطوت ٌعاضـ ٕ٘ایس. ایٕٙی ٚ تٟساقتپیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت زض نٛضت ٚلٛع ٞط ٌٛ٘ٝ حازحٝ، ٔطاتة ضا ؾطیؼاً تٝ أٛض  •

پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت ٚؾایُ حفاظت فطزی ٔٙاؾة ٘ظیط ٔاؾه ٚ فیّتط ٌاظٞای ٔرتّف ٔٛجٛز زض قطوت ضا تٟیٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ تطای ٔٛالغ  •

 اضغطاضی زض اذتیاض واضوٙاٖ ذٛز لطاض زٞس.

ِٚیٗ پیٕا٘ىاض ضٕٗ ٕٞىاضی زض چٙا٘چٝ زض حٛازث تٛلٛع پیٛؾتٝ، ٘یاظ تٝ أساز ٚ یا اػعاْ تٝ زضٔاٍ٘اٜ یا تیٕاضؾتاٖ ٚجٛز زاقتٝ تاقس، ٔؿؤ •

ایٕٙی ٚ اػعاْ ٔهسْٚ تٝ زضٔاٍ٘اٜ ٚ یا تیٕاضؾتاٖ تایؿتی ٔطاتة ضا تا شوط ٘اْ ٔهسْٚ ٚ ٔحُ ٚلٛع حازحٝ تٛؾیّٝ تّفٟٙای اضغطاضی تٝ أٛض 

 اعالع زٞٙس. تٟساقت

ؾه ٚ فیّتط( ٔجٟع ٕ٘ٛزٜ ٚ تط ذالف جٟت ٚظـ ٘فطات پیٕا٘ىاض تٕحض اػالْ ٘كت ٌاظ تایؿتی تالفانّٝ ذٛز ضا تٝ زؾتٍاٟٞای تٙفؿی )ٔا •

 تاز، ٔحٛعٝ آِٛزٜ ضا تطن ٕ٘ایٙس ٚ تٝ ٔحّٟای تجٕغ اظ پیف تؼییٗ قسٜ ػعیٕت وٙٙس.
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ٚ ٕٞاًٞٙ  یٕٙی ٚ تٟساقتچٙا٘چٝ افطازی تٝ ػٙٛاٖ ٔؿؤَٚ تطای قطایظ اضغطاضی ٔكرم قسٜ تاقٙس، الظْ اؾت تحت ؾطپطؾتی ٔؿؤٚال •

 زض ػّٕیات حضٛض یاتٙس.تا وٕیتٝ اضغطاضی قطوت 

تا ظٔاٖ ضؾیسٖ ٘یطٚٞای أساز،ٔؿؤِٚیٗ پیٕا٘ىاض تایؿتی اظ تجٕغ غیط ضطٚضی افطاز جٌّٛیطی تؼُٕ آٚضزٜ ٚ حتی إِمسٚض ٔؿیط تطزز  •

 ذٛزضٚٞای أسازی ضا تاظ ٍٟ٘ساض٘س.

٘ؿثت تٝ ذاضج ٕ٘ٛزٖ ذٛزضٚٞای ذٛز  تٟساقتایٕٙی ٚ ضا٘ٙسٌاٖ پیٕا٘ىاضٔٛظفٙس تٝ ٔحض اػالْ قطایظ اضغطاضی زض نٛضت اػالْ ٔؿَٛ  •

 اظ ٔؿیطٞای أٗ الساْ ٕ٘ایٙس. الظْ اؾت ایٗ واض تٝ ٘حٛی ا٘جاْ قٛز وٝ ٔعاحٕتی تطای ذٛزضٚٞای أسازی تٝ ٚجٛز ٘یاٚضز.

 ٞای تجٕغ الساْ ٕ٘ایٙس. پطؾُٙ ایٕٙی ٚ أٙیتی پیٕا٘ىاض تایؿتی زض ظٔاٖ ٚلٛع حٛازث ٘ؿثت تٝ تؼییٗ ٔؿیطٞای ترّیٝ ٚ ٔحُ •

 ٞای ذغط٘ان زض ٔحُ تٕا٘ٙس. پطؾُٙ ایٕٙی ٚ أٙیتی پیٕا٘ىاض تایؿتی تا ظٔاٖ اعٕیٙاٖ اظ ترّیٝ وّیٝ پطؾُٙ اظ ٔحُ •

 . پس از ٍقَع:3فاز-9-3

آٚضی ضایؼات  اضاٖ ٔٛظفٙس پؽ اظ پایاٖ ٚضؼیت اضغطاضی ٚ اػالْ قطایظ ػازی تٝ ٔحُ واض ذٛز تاظٌكتٝ ٚ ٘ؿثت تٝ جٕغٕٞٝ پیٕا٘ى •

 احتٕاِی ٚ آٔازٜ ٕ٘ٛزٖ ٔحیظ جٟت ازأٝ ػّٕیات الساْ وٙٙس.

 ایٕٙی ٚ تٟساقتازحٝ تٛؾظ أٛض تثهطٜ: چٙا٘چٝ ٚضؼیت اضغطاضی زلیما زض ٔحُ فؼاِیت پیٕا٘ىاض ضخ زازٜ تاقس، تا تٟیٝ ٌعاضـ اِٚیٝ ح •

 قطوت، ػّٕیات پاوؿاظی ٔحُ قطٚع ٘رٛاٞس قس.

 پیٕا٘ىاض ٔٛظف تٝ پیٍیطی ٚضؼیت زضٔاٖ واضوٙاٖ ٔهسْٚ ذٛز پؽ اظ ا٘تماَ تٝ ٔطاوع زضٔا٘ی)زض نٛضت ٘یاظ( اؾت •

 هجَزّای کار . 11

 کلیات)ًحَُ اًجام کار( -11-1

 تایؿتی اظ زضیافت اجاظٜ واض اظ ٚاحس ٔطتٛعٝ نٛضت پصیطز. 000٘ىاض اػٓ اظ واض ٌطْ، ؾطز، حفاضی ٚ ا٘جاْ ٞط ٘ٛع واضی تٛؾظ واضوٙاٖ پیٕا •

 اجاظٜ واض زضیافتی تایؿتی زاضای أضاء ٔؿؤَٚ ٚاحس، ٔؿؤَٚ پیٕا٘ىاضی ٚ ٘اظط ٔطتٛعٝ تاقس. •

ایٕٙی ٚ ٘اظط ٔطتٛعٝ جٟت زضیافت اجاظٜ واض تٝ أٛض تاقٙس، تٛؾظ  زض تسٚ قطٚع پیٕاٖ تایؿتی ٘فطات پیٕا٘ىاض وٝ زاضای أضاء ٔجاظ ٔی •

 ٔؼطفی ٌطز٘س. تٟساقت

 قطوت ٕٔٙٛع اؾت. ایٕٙی ٚ تٟساقتا٘جاْ واض زض ؾاػات غیط ازاضی، تسٖٚ ٕٞاٍٞٙی لثّی تا أٛض  •

 یٙس.واضوٙاٖ پیٕا٘ىاض ٔٛظفٙس ٍٞٙاْ ا٘جاْ واض اظ وّیٝ تجٟیعات حفاظت فطزی ٔتٙاؾة تا ٘ٛع واض اؾتفازٜ ٕ٘ا •

ٛ ػسْ اؾتفازٜ اظ ایٕٙی ٚ تٟساقتقطوت زض نٛضت ا٘جاْ واض تسٖٚ زضیافت اجاظٜ واض، یا تسٖٚ ضػایت ٔالحظات  ایٕٙی ٚ تٟساقتأٛض  •

 تاقس. تجٟیعات حفاظت فطزی، ٘ؿثت تٝ تؼغیُ ٕ٘ٛزٖ واض پیٕا٘ىاض الساْ ٕ٘ٛزٜ ٚ تأٔیٗ ذؿاضات حانّٝ تؼٟسٜ پیٕا٘ىاض ٔی

 پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت پؽ اظ ا٘جاْ واض ٘ؿثت تٝ پاوؿاظی ٚ تٟؿاظی ٔحیظ واض ٚ تاظٌطزا٘سٖ آٖ تٝ حاِت اِٚیٝ الساْ ٕ٘ایس. •
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  16صفحِ: 

 

 

 اؾتفازٜ اظ اتعاض ٚ ِٛاظْ ٘الم ٚ ٘ا ایٕٗ زض ٍٞٙاْ واض ٕٔٙٛع اؾت ٚ زض نٛضت ٔكاٞسٜ اظ ا٘جاْ واض جٌّٛیطی تؼُٕ ذٛاٞس آٔس. •

 یٕا٘ىاض، زض نٛضت ٔكاٞسٜ تٛلیف ذٛاٞس قس.اتعاض ٚ ِٛاظْ ٘ا ایٕٗ پ •

جٌّٛیطی تؼُٕ آیس، تا ظٔاٖ ضفغ ٘مم ٚ ٘اضؾائی ٚ نسٚض ایٕٙی ٚ تٟساقتچٙا٘چٝ اظ ازأٝ فؼاِیت پیٕا٘ىاض تسِیُ ػسْ ضػایت ٔالحظات  •

 قطوت، پیٕا٘ىاض حك ٞیچٍٛ٘ٝ فؼاِیتی ضا ٘رٛاٞس زاقت. ایٕٙی ٚ تٟساقتٔجٛظ ٔجسز اظ ؾٛی أٛض 

چٝ جٟت ا٘جاْ واضی ٘یاظ تٝ حفاضی تاقس پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت وّیٝ حفطٜ ٞا ٚ وا٘اِٟای ٔطتٛعٝ ضا ػالٔت ٌصاضی ٚ زض جّٛی آٟ٘ا چٙا٘ •

 ػالئٓ ٞكساض زٞٙسٜ لطاضزازٜ ٚ یا تا ٚؾیّٝ ٔٙاؾة پٛقف زٞس تٙحٛی وٝ زض تٕاْ ٔست قثا٘ٝ ضٚظ لاتُ ضٚیت تاقس.

٘ؿثت تٝ تٛلف واض الساْ ٚ زض نٛضت ٘یاظ ؾطیؼاً افطاز  ایٕٙی ٚ تٟساقتتٕحض اػالْ ٔؿؤِٚیٗ  زض ٚضؼیت اضغطاضی، پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت •

 ذٛز ضا اظ ٔحٛعٝ ذاضج ٕ٘ایس.

ٞای ػٕیك تیف اظ زٚ ٔتط، ٘هة تجٟیعات  تطای یىؿطی اظ فؼاِیت ٞای ؾاذتٕاٖ ٚ ٘هة وٝ اظ احتٕاَ ذغط تیكتطی زاض٘س، ٘ظیط حفاضی •

. ٔٛاضز ٔكَٕٛ ایٗ تٙس تایس ٔتٙاؾة تا زؾتٍاٜ ٘ظاضت واضفطٔا اجثاضی اؾتؾٍٙیٗ، واض زضاضتفاع تّٙس ٚ ٘هة ٔراظٖ، اذص ٔجٛظ واض اظ 

ظ ٔجطیاٖ عطح ٞا زضاؾطع ٚلت ٔكرم ٚ وتثاً تٝ پیٕا٘ىاضاٖ اػالْ ٚ زض تاتّٛٞای ایٕٙی ٔٛجٛز زضؾغح عطح، تٝ اعالع ٔاٞیت عطح ٞا تٛؾ

 ػْٕٛ تطؾس.

 ٔجٛظ واض ٌطْ -

 ٔجٛظ واض ؾطز -

 ٔجٛظ ٚضٚز -

 ٔجٛظ حفاضی -

 ٔجٛظ ٚضٚز ذٛزضٚ ٚ ضا٘ٙسٌی -

 زٞی، تطضؾی ٚ تجعیٝ ٚ تحّیُ حٛازث ٌعاضـ -

پیٕا٘ىاض زض نٛضت ِعْٚ زض ٔٛضز ایٗ ٔغّة وٝ زض ظٔیٙٝ ٌعاضـ زٞی قثٝ حٛازث، ضٚیسازٞا ٚ حٛازث، ضٚـ قطوت تىاض ضٚز قطوت تایس تا  •

 قطوت تطؾس. ایٕٙی ٚ تٟساقتٚ یا ایٙىٝ ؾیؿتٓ ٔطتٛط تٝ پیٕا٘ىاض پصیطفتٝ ٌطزز تٛافك ٕ٘ایس. وفایت ؾیؿتٓ پیٕا٘ىاض تایس تٝ تاییس أٛض 

 دّی حَادث گسارش -11-1

حٛازث ٔٙجط تٝ فٛت، ذؿاضات ٔاِی لاتُ "پیٕا٘ىاضاٖ ّٔعْ تٝ اعالع ضؾا٘ی ؾطیغ زض ٔٛضز تٕأی حٛازث ایٕٙی، تٟساقتی حاز اظ لثیُ:  •

 تاقٙس. قطوت ٔی ایٕٙی ٚ تٟساقتتٛجٝ تٝ ٕ٘ایٙسٜ 

 ثبت حَادث -11-2
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  17صفحِ: 

 

 

قطوت ٕٞچٙیٗ  ایٕٙی ٚ تٟساقتقتی، ایٕٙی تٝ ٕ٘ایٙسٌاٖ پیٕا٘ىاضاٖ انّی ٚ فطػی ّٔعْ تٝ حثت آٔاض ٚ اضائٝ ٌعاضـ حٛازث تٟسا -01-3

ضإٞٙای حثت، اعالع، تحمیك ٚ تجعیٝ ٚ تحّیُ "( تط اؾاؼ ٔهٛتٝ قٛضا زض ذهٛل Near-missاضؾاَ ٌعاضقات ٔطتٛط تٝ قثٝ حٛازث )

 تاقٙس. ٔی "حٛازث

ٌیطز تٟیٝ ٚ  وٙاٖ ذٛز زض ٔحُ واضٌاٜ ا٘جاْ ٔیپیٕا٘ىاض زفتط ٔرهٛنی تطای حثت ذهٛنیات تٕاْ ٔؼاِجات جعئی وٝ تٛؾظ واض -01-4

ٍٟ٘ساضی ذٛاٞس وطز. زض ایٗ وتاتچٝ اؾٓ ٚ ٔكرهات ٔهسْٚ ، تاضید ٚ ٘ٛع ٔؼاِجٝ تایس لیس قٛز ٚ ٔكرهات تایس زض زفتطچٝ زیٍطی تطای 

ٚاضزٜ عٛضی تاقس وٝ واضوٙاٖ تٝ ػّت  ػاللٝ ٚ تٛجٝ واضفطٔا ٚ ٔمأات زِٚتی حثت ٌطزز. زض نٛضتی وٝ حازحٝ ٘اتٛاٖ وٙٙسٜ تاقس یؼٙی نسٔٝ

ػسْ تٛا٘ایی ٘تٛا٘ٙس زض ٕٞاٖ ضٚظ ٚ تالفانّٝ تؼس اظ حازحٝ ؾطواض حاضط قٛ٘س پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت ٌعاضقی ضٚی فطْ ٔرهٛل تا ٘اْ ٌعاضـ 

طتٛعٝ یه ٘ؿرٝ آ٘طا تٝ حازحٝ وٝ تٛؾظ ازاضٜ تیٕٝ ٞای اجتٕاػی واضٌطاٖ تٟیٝ قسٜ تٙظیٓ ٚ ضٕٗ اضؾاَ ٘ؿرٝ انّی تٝ ازاضٜ تیٕٝ ٔ

 اضؾاَ زاقتٝ ٚ ٘ؿرٝ زیٍطی ضا تایٍا٘ی ٕ٘ایس. ایٕٙی ٚ تٟساقتأٛض

 حٛازث قثٝ -

 حٛازث -

 السأات انالحی -

 زضؾٟای حازحٝ -

ٕٞىاضی الظْ ضا ٔثصَٚ زاضز تا   تٕأی حٛازث تایس تٛؾظ پیٕا٘ىاض تطضؾی قٛز. پیٕا٘ىاض تایس زض ا٘جاْ ایٗ تطضؾی ٚ ضفغ ٔكىالت ٔٛجٛز، •

 تٕأی اػٕاَ ٚ قطایظ ٘ا ایٕٗ فٛضاً انالح قٛ٘س.

 ضت ٔمتضی زض اذتیاض وّیٝ افطاز لطاض ٌیطز.پؽ اظ تجعیٝ ٚ تحّیُ حٛازث تایس ٘تایج آٖ تٝ ٔٙظٛض پیكٍیطی اظ ٚلٛع حٛازث ٔكاتٝ تٝ نٛ •

 تحلیل رًٍذ حَادث -11-5

پیٕا٘ىاض ٔٛضز  ایٕٙی ٚ تٟساقتىاضفطٔا تٟیٝ ٚ زض اضظیاتی ػّٕىطز ایٕٙی ٚ تٟساقتزض پایاٖ ٞط زٚضٜ اظ لطاضزاز، آٔاض حٛازث تٛؾظ أٛض  •

 حثت قٛز. ی ٚ تٟساقتایٕٙ٘اْ ػّٕىطز  ای تٝ تجعیٝ ٚ تحّیُ لطاض ٌطفتٝ ٚ ٘تایج زض پطٚ٘سٜ

ا٘س تٛؾظ  ٚ ٔمایؿٝ آٔاض حٛازث ؾاال٘ٝ پیٕا٘ىاضاٖ، پیٕا٘ىاضا٘ی وٝ وٕتطیٗ ٚ تیكتطیٗ حٛازث ضا زاقتٝ ایٕٙی ٚ تٟساقتتا تطضؾی ػّٕىطز  •

ٞای  طوتتٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ضٛاتظ ٟٔٓ ا٘تراب ق ایٕٙی ٚ تٟساقتتٝ قطوت ٔؼطفی ٌطز٘س. زض ایٗ ٔٛضز ؾٛاتك  ایٕٙی ٚ تٟساقتأٛض 

 پیٕا٘ىاضی زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز.

 ّای اهٌیتی برًاهِ . 11

 قسٜ پیٕا٘ىاض ٘ساضز. قطوت ٞیچ ٔؿؤِٚیتی زض اضتثاط تا اقیاء ٌٓ •

 پیٕا٘ىاض تایؿتی یه تط٘أٝ أٙیتی ایجاز ٚ آٖ ضا تا تط٘أٝ قطوت ٕٞاًٞٙ وٙس. •

 پیٕا٘ىاض حك اؾتفازٜ اظ تؿٟیالت قطوت ضا تسٖٚ وؿة ٔجٛظ وتثی ٘ساضز. •
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ایوٌی  هقررات ایوٌی پیواًکاراى در حَزُ فعالیت  

 ٍ بْذاضت
 کٌٌذُتْیِ 

 تٟطٚظ ضؾٗ٘اْ ٚ أضا:  HS.W5.A39کذ سٌذ: 

 01بازًگری: 

 
 18از  18صفحِ: 

 

 

 ٞای تؼییٗ قسٜ ضا زاضز. ٞا ٚ ذطٚجی ٞا، ٚضٚزی پیٕا٘ىاض تٟٙا حك اؾتفازٜ اظ ٔؿیطٞا، جازٜ •

 ذٛاٞس قس. آظاض ٚ اشیت قأُ آظاض جٙؿی تٝ ٞیچ ػٙٛاٖ پصیطفتٝ ٘یؿت ٚ ترغی اظ ایٗ ٔٛضٛع تاػج اذطاج پیٕا٘ىاض اظ پیٕاٖ •

 تاقس. حُٕ اؾّحٝ ٌطْ قأُ ؾالح وٕطی یا ا٘ٛاع زیٍط آٖ زض ٔحسٚزٜ قطوت اویساً ٕٔٙٛع ٔی •

 ایوٌی ٍ بْذاضتًطریات  . 12

ٔٛضز اؾتفازٜ ذٛز ضا تٝ نٛضت ضایٍاٖ زض اذتیاض پیٕا٘ىاض لطاض زٞس تا زض جٟت  ایٕٙی ٚ تٟساقتٞای وافی اظ ٘كطیات  واضفطٔا تایس ٘ؿرٝ •

 آٌاٞی واضوٙاٖ پیٕا٘ىاض ٘یع ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌیطز. افعایف

وٝ پیٕا٘ىاض ٔٛظف اؾت ٘ؿرٝ ای اظ ٘كطیات اضائٝ قسٜ ضا تایٍا٘ی ٕ٘ایس تا تطای واضٌطاٖ جسیساالؾترساْ ذٛز ٔجسزاً اؾتفازٜ وٙس. تٝ ٘حٛی  •

 زضیافت ٚ ٔغاِؼٝ ٕ٘ایٙس. ضا ایٕٙی ٚ تٟساقتوّیٝ واضٌطاٖ پیٕا٘ىاض تایس وّیٝ ٘ىات ٟٔٓ ٚ آٔٛظقی ٘كطیات 

زض نٛضت ٔٙاؾة -واضفطٔا پیكٟٙاز ٕ٘ایس تا ایٕٙی ٚ تٟساقتٔٙاؾة ضا جٟت تٟیٝ تٝ أٛض  ایٕٙی ٚ تٟساقتتٛا٘س ٘كطیات  پیٕا٘ىاض ٔی •

 تٟیٝ ٚ زض اذتیاض ٍٕٞاٖ لطاض ٌیطز. -تٛزٖ

 :هستٌذات هرتبط. 13

 پیٕا٘ىاضاٖ ایٕٙی ٚ تٟساقتٔمطضات ػٕٛٔی 

 ٚ ذطٚج ٚ تطزز ذٛزضٚٞا )ؾطػت ٔجاظ ٚ... ( ٔمطضات ٚضٚز

 جسَٚ ٚؾایُ حفاظت فطزی

 تِٛیس ذظ آالت ٔاقیٗ ٌصاضی حفاػ ٚضؼیت وٙتطَ ِیؿت چه

 چه ِیؿت تاظضؾی ایٕٙی ٚؾائُ ٘مّیٝ 

 فطْ پطٔیت

 واضتىؽ تجٟیعات حفاظت فطزی

 فطْ ٌعاضـ ضٚیساز

 فطْ اعالػات فٙی ٚ حفاظت ایٕٙی ٔٛاز

 ضواین:. 14

 HS.W5.A39.F01                                       پیٕا٘ىاضاٖ ظیؿت ٔحیظ ٚ تٟساقت ، ایٕٙی اِٚیٝ اضظیاتی فطْ

 HS.W5.A39.F02              پیٕا٘ىاضاٖ ٔٛضزی قطوت ؾیٕاٖ تٟثٟاٖ  HSEفطْ اضظیاتی ػّٕىطز 
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ردي

ف
1400پایه حقوق نام و شهرتشماره پرسنلی

دستمزد

ساعتی

ساعت

عادي

اضافه

كار

جمعه

كاري
دستمزد عادي

دستمزداضا

فه

كار

دستمزد جمعه 

كاري

در

صد

شی

حق مسكنحق شيفت
تعداد 

اوالد
حق غذاحق بنحق اوالد

حق 

حق /سرپرستی

سرشيفتی

ذخيره 

مرخصی ساالنه
%3بيمه%20بيمه%7بيمهمشمول بيمهجمع كلسنواتعيدي

معافيت عيدي

وپاداش ماهانه

مشمول ماليات پس

از كسر معافيت
ماليات

جمع

كسورات
قابل پرداخت

هزینه كل هر

ماموریت-كارگر

1       36,360,204 165,27422401737,021,29901,123,8600.155,553,1944,581,81812,703,7776,109,0916,109,0910908,5926,060,0343,030,01773,200,77260,498,3524,234,88512,099,6701,814,9512,545,45551,172,2341,117,2235,352,10867,848,66487,115,393

2     35,943,805 163,38122401736,597,32901,110,9900.155,489,5994,581,81812,703,7776,109,0916,109,0910898,1875,990,6342,995,31772,585,83259,997,9184,199,85411,999,5841,799,9382,545,45550,627,0251,062,7025,262,55667,323,27686,385,353

3       33,170,071 150,77322401733,773,16301,025,2560.155,065,9744,581,818006,109,0916,109,0910828,8755,528,3452,764,17365,785,78656,664,3933,966,50811,332,8791,699,9322,545,45544,291,469429,1464,395,65461,390,13278,818,596

4      34,270,949 155,77722401734,894,05701,059,2830.155,234,1084,581,81825,407,5536,109,0916,109,0910856,3845,711,8252,855,91272,819,12357,987,4484,059,12111,597,4901,739,6232,545,45551,140,4531,114,0455,173,16667,645,95786,156,236

5      36,260,397 164,82022401736,919,67701,120,7750.155,537,9514,581,81812,703,7776,109,0916,109,0910906,0986,043,4003,021,70073,053,37760,378,4034,226,48812,075,6811,811,3522,545,45551,041,5521,104,1555,330,64367,722,73386,940,409

6       31,980,512 145,3662240032,561,976000.0004,581,81825,407,5536,109,0916,109,0910799,1495,330,0852,665,04363,563,80749,361,9763,455,3389,872,3951,480,8592,545,45542,679,789267,9783,723,31659,840,49074,917,061

7         36,004,011 163,65522401736,658,62901,112,8510.155,498,7944,581,818006,109,0916,109,0910899,6916,000,6693,000,33469,970,96860,070,2744,204,91912,014,0551,802,1082,545,45548,002,078800,2075,005,12664,965,84283,787,131

8       31,209,617 141,86222401731,777,0650964,6600.154,766,5594,581,818006,109,0916,109,0910779,8865,201,6032,600,80162,890,57354,308,2833,801,58010,861,6571,629,2492,545,45541,724,556172,4553,974,03558,916,53975,381,479

9       31,209,617 141,86222401731,777,0650964,6600.154,766,5594,581,818006,109,0916,109,0910779,8865,201,6032,600,80162,890,57354,308,2833,801,58010,861,6571,629,2492,545,45541,724,556172,4553,974,03558,916,53975,381,479

10       32,477,100 147,6232240033,067,593000.0004,581,81812,703,7776,109,0916,109,091650,000811,5585,412,8502,706,42562,152,20350,517,5933,536,23110,103,5191,515,5282,545,45541,145,910114,5903,650,82158,501,38173,771,249

11         83,000,000 377,2732240084,509,091000.0004,581,81812,703,7776,109,0916,109,09102,074,0576,638,7203,319,360116,045,004101,309,0917,091,63620,261,8183,039,2732,545,45590,870,3725,630,55512,722,191103,322,813139,346,095

2,4640136429,556,94308,482,335141,912,73850,399,998924,333,99167,200,00067,200,000650,00010,542,36363,119,76731,559,884794,958,018665,402,01446,578,141133,080,40319,962,06028,000,000554,419,99311,985,51158,563,652736,394,366948,000,481

.هزینه تجهيزات حفاظت فردي از جمله لباس كار، كفش ایمنی، ماسک، مواد بهداشتی و شير مصرفی ماهانه پرسنل بر عهده كارفرما بوده و قيمت پيشنهادي بدون در نظر گرفتن موارد مذكور ارائه گردد * 

.مسئوليت نظارت بر استفاده از موارد مذكور بر عهده پيمانكار می باشد* 

ليست حقوق پرسنل بهداري

جمع
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..……دستمزد ساعتی
1400سال ................فیش حقوقی ماه

...........:نام و نام خانوادگی:کد پرسنلی
کسورمزایاکارکرد

0بیمه تامین0دستمزد عادی0کارکرد عادی
0مالیات0اضافه کاری0کارکرد اضافه
0بیمه تکمیلی0جمعه کاری0جمعه کاری
0حق شیفت0.00حق شیفت
0حق مسکن0تعداد اوالد

0حق غذا0مرخصی
0حق اوالد
0حق بن
0عیدی
0سنوات

0حق پست
0سایر

0جمع کسور0جمع مزایا

0:خالص پرداختی

... …………………شرکت 
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