
1 

 

 (معین )مسئول ایمنی معدنقراداد کار 

 
 الف: مشخصات کارفرما

 شرکت/ نام و نام خانوادگی:                        شماره ثبت/شناسنامه:                      کد شناسه/ کد ملی:                 

 آدرس:

 تلفن و فکس:

 

 ب: مشخصات مسئول ایمنی:

 شماره شناسنامه:                                کدملی:                  نام و نام خانوادگی:              

 آدرس:

 غال:                          تلفن و فکس:                                آدرس ایمیل:                                          شماره عضویت/ شماره پروانه اشت

 زمینه اول و پایه آن:                                   زمینه دوم و پایه آن:                                    رسته:                 

 

 ج: محل اجرای قرارداد:

رجه فعالیت:                     نام معدن:                                نوع ماده معدنی:                       میزان استخراج سالیانه:                   د

 روستای                         شماره پروانه بهره برداری:                            واقع در استان                       شهرستان                       بخش   

 :موقعیت جغرافیایی و آدرس معدن

منعقد می گردد و طرفین ضمن عقد خارج الزم و متعقد و ی قانون معادن ئن نامه اجراآئی 55و  56 مستند به مواداین قرارداد 

 ملزم به اجرای آن می باشند.

 

با موضوع قرارداد عبارت است از پإیرش مسئول ایمنی معدن                  متعلق به کارفرما از طرف مسئول ایمنی  -1

 مهندسی معدن. توجه به مفاد این قرار داد و مقررات سازمان نظام

 مدت اعتبار قراداد - 2

...... مداه تعیدین مدی گدردد کده بدا موافقدت طدرفین بدا          .............. بمددت ....... .............. لغایت ......................از تاریخ .............

  هماهنگی سازمان نظام مهندسی معدن استان این قرارداد قابل تمدید خواهد بود.

 ایمنی معدنظایف و مسئولیتهای شرح و -4

 خواهد رسید. طرفین داد می باشد که به امضایرطبق برگ ضمیمه قرا

 تکالیف کارفرما  -6

 طبق برگ ضمیمه قرارداد می باشد که به امضای کارفرما خواهد رسید.

 معدن ایمنیتعداد روزهای کار مسئول  -5
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با توجه به شرایط  ایمنیفنی معدن ایران تعداد روزهای کار مسئول سازمان نظام مهندسی  5/11/84طبق دستور العمل مصوب  

 تعیین و مورد قبول کارفرما نیز قرار گرفت........................................... ماه بصورت تمام وقت  اقلیمی منطقه

 ایمنی حق الزحمه ماهانه مسئول  -7

طبدق مبدانی قیمدت     ماه ایه پروانه اشتغال وی و بر اساس حق الزحمه پایه نفربا توجه به پ معدنایمنی  حق الزحمه ماهانه مسئول

بدده عدددد مبلدد  و ضددریت ویددغه شددغلی گددراری خدددمات مهندسددی و بددا در نظددر گددرفتن ضددرایت منطقدده ای  سددختی کددار   

و تعیددین ............................. .....................................بده حدروف ....................................  .............................................. ریدال  

 . مورد توافق طرفین قرار گرفت

فرما بوده و حداکثر معادل ربر عهده کابهره برداری  عدنعزیمت به مجهت  معدن ایمنیهزینه ایاب و ذهاب مسئول  :1بصره ت

 .خواهد بود برابر هزینه معمول آژانسهای تلفنی منطقه 2/1

    حق ماموریت  -8

 56به ماموریت برای انجام کدار در خدارج از مطدیط معمدولی کدار و بدا فاصدله حدداقل         معدن ایمنی در صورت اعزام مسئول 

کیلومتر  حق ماموریت تعلق خواهد گرفت که به حق الزحمه روزانه وی اضافه می شود مشروط بر آنکه مدت آن در هر مداه  

  ل کار ماهانه وی تجاوز نکند.درصد مدت ک 53از 

 

 

 ایمنی معدنامضاء و مهر مسئول                                    امضاء)اثر انگشت( و مهر کارفرما                                         

 

 

 

 ایمنی معدنهزینه سفر و اقامت مسئول  -9

اجاره ای(با ارائه الشه بلدیط و در صدورت عددم ارائده     ر اتوبوس اتومبیل انجام ماموریت ها عین وجه بلیط )هواپیما  قطا برای

بلیط به ازای هر کیلو متر رفت و برگشت )مجموعاٌ( طبق جدول راههای کشور و مبانی قیمت گراری خدمات مهندسی معدن 

بعهده کارفرما خواهدد  تعیین خواهد شد. در سفر هائی که با اقامت شت همراه است هزینه اقامت طبق اصل صورتطساب هتل 

  بود.

قانون کار نسبت بکارکرد مسئول ایمنی معدن مطاسبه و پرداخت خواهد  59مزایای قانونی فوق العاده  ها وفق ماده  -2تبصره 

 شد.

 .پرداخت اضافه کاری13

یمندی معددن قابدل    قانون کار و ظوابط حداک  بدر مطدل کدار مسدئول ا      69انجام اضافه کاری با توافق طرفین قرارداد طبق ماده 

 پرداخت میباشد.

 ساعت کار مسئول ایمنی معدن.11
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قانون کار از سوی کار فرمدا   61ساعت کار مسئول ایمنی معدن با عنایت و عرف و روال کارگاه )مطل کار( و به استناد ماده 

ر مطدل کدار حظدور یافتده و     تعیین و اعالم میشود. بنابرین مسئول فنی موظف است در ایام و ساعات تعیین شده بطور مستمر د

 انجام وظیفه نماید.

 . مرخصی ها 12

ماه کارکرد مسئول ایمنی معدن حق استفاده از ید  مداه مرخصدی اسدتطقاقی بدا       12به ازاء هر قانون کار  54با عنایت به ماده 

 واهد گردید.که تعطیالت رسمی کشوری جزء مرخصی مطسوب نخروز جمعه و استفاده از مزد را خواهد داشت  4احتساب 

قانون کار میزان مرخصی اسدتطقاقی آن بدر حسدت مدا ه      58در صورتی که کار مسئول ایمنی فصلی باشد طبق ماده -2تبصره 

 های کارکرد وی تعیین و پرداخت خواهد شد.

جتمداعی  بکار طبق مقررات جاری کشور نزد سازمان تامین ا . کارفرما مکلف است مسئول ایمنی معدن را از تاریخ اشتغال15

  بیمه اجباری نماید.

عددن مطسدوب   م.تصویر پروانه اشتغال و گواهی سازمان نظام مهندسی مهدن استان جزء مدارک استخدامی مسئول ایمندی  14

 می گردد.

.مسئول ایمنی معدن و کارفرما موظف هستند عالوه بر مفاد قرارداد مزبور وظایف و تکالیف پیوسدتی را کدامال ملطدو  و    16

 یند.رعایت نما

.هر گونه تغیر در مفاد و شرایط قرارداد بدون توافق طرفین و اطالع سازمان نظام مهندسی معدن استان در حک  تغیر شرایط 15

 تلقی شده و زیان دیده میتواند جهت خسارت وارده بمراحل حل اختالف قانونی کار مراجعه کند.

وابط فنی و حرفه ای و آئدین نامده ایمندی    طرح مصوب و ض های خود در چهارچوب مسئولیت . مسئول ایمنی برای اجرای17

 موسسه متبوع دارای اختیار کامل بوده و زیر نظر مسئول فنی و یا رئیس معدن انجام وظیفه خواهد نمود.معدن و مقررات  

ر صورت ادامه اشتغال قرارداد( خود به خود خاتمه یافته تلقی میشود بنابرین د 1. این قرارداد در تاریخ انقضاء )موضوع بند 18

مندرج در  18قرارداد حاظر و  15طبق مواد    الزم است مراحل استخدامی مرکور مجددامسئول ایمنی بیش از مدت قرارداد 

 مندرج در تکالیف قانونی کارفرما تکرار گردد. 1شرح وظایف مسئول فنی معدن و ماده 

هدر ید  سدال اعد  از     توجه بمدت اشتغال مسئول فنی معدن نسبت به . پس از خاتمه قرارداد طبق مقررات  قانون کار و با 19

قانون کار(  24تناوب و بر اساس آخرین مزد ثابت   معادل ی  ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار)موضوع ماده ممتوالی یا 

 به مسئول ایمنی معدن پرداخت خاهد گردید.از طرف کارفرما 

فی ما بدین در مرحلده اول از طریدق داوری و حکمیدت مرضدی الطدرفین حدل و فصدل         . در صورت بروز هر گونه اختالف 23

در غیر این صورت موضوع از طریق نظام مهندسی معدن استان بمراجع ذیصالح مندرج در قانون کدار ارجداع   خواهد گردید 

 خواهد گردید.

ر سازمان های نظام مهندسدی    و در اختیاه که جملگی حک  واحدی دارند تنظیخنس 4تبصره در  2ماده و  23این قرارداد در 

 شود. استان و طرفین قرارداد گراشته می معدن و صنعت  معدن و تجارت

               

 معدن یمنیامضاء)اثر انگشت( و مهر کارفرما                                           امضاء و مهر مسئول ا                  
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 های مسئول ایمنی معدنشرح وظایف و مسئولیت  

 قرارداد 4موضوع بند 

مسئول ایمنی معدن ناظر بر رعایت اصول و ضوابط ایمنی  بهداشت مطیط و حفاظت مطیط زیست بر اساس آئدین نامده هدا و    

دستورالعمل های مربوط است و بعنوان ناظر و کنترل کننده عملیات و انطباق دادن معدن با بندهای مندرج در مشروحه ذیل و 

 دیگر آئین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی تعیین می شود.

تعهدات دارنده پروانه عملیات در مورد حسن اجرای قوانین و آئین نامه ها  مقررات و ضدوابط فندی در ارتبداط بدا      .1

 ایمنی   بهداشت مطیط کار و حفاظت مطیط زیست 

 ل در ایمنی معدنرعایت اصول و مقررات فنی و مهندسی و استانداردهای متداو .2

 برقراری شرایط ایمن در مطل کار و رعایت مقررات ایمنی توسط کارکنان معدن .5

 حفظ بهداشت مطیط کار و رعایت موازین حفاظت مطیط زیست و تالش برای پیشگیری از حوادث و مخاطرات  .4

 ...(در ایمنی معدناستفاده مطلوب از منابع)مالی  تجهیزات  ماشین آالت  نیروی انسانی  مواد اولیه و.... .6

پیشنهاد ایجاد تشکیالت ایمنی و گروه امداد و نجات متناست بدا ندوع فعالیدت معددنی و بعهدده گدرفتن مسدئولیت         .5

 عملیات امداد و نجات در هنگام بروز حوادث

 اموزش کارکنان در ارتباط با ایمنی   بهداشت کار و مطیط زیست جهت بهنگام نگهداری سطح آموزشی آنان .7

 رشد فناوری و بکارگیری فنون و روشهای نوین در ایمنی .8

بازرسی معدن و توصیه و پیشنهادات الزم  جهت پیشگیری و رفع خطر و در صورت حساسدیت موضدوع گدزارش     .9

 به مسئول معدن

در صورت تشخیص خطر حتمی   برابر مقررات درخواست توقف عملیات از مقام مافوق تدا رفدع عوامدل خطدر و      .13

 اصالح آن

صنعت  معدن ام اقدامات الزم هنگام وقوع حوادث معدنی و اعالم فوری به سازمان های نظام مهندسی معدن و انج .11

 استان و تهیه و تایید گزارشات مربوطه  و تجارت

 بازدید از کلیه کارگاه های معدنی در هر شیفت کاری حداقل یکبار در روز .12

طرح مصوب و ضوابط فندی و حرفده ای و آئدین نامده      مسئول ایمنی برای اجرای مسئولیت های خود در چارچوب .15

ایمنی معادن و مقررات موسسه متبوع دارای اختیار کامل است .چنانچه مقام مدافوق و ی بدر کداهش اختیدارات او     

اصرار ورزد یا دستوری بر خالف مقررات و ضوابط فنی و حرفه ای و آئین نامه ایمنی معادن صدادر کندد مسدئول    

   صدنعت  معددن و تجدارت   ا به وی مترکر شود و در صورت عدم توجده مراتدت را بده سدازمان     ایمنی میتواند کتب

سازمان کار و امور اجتماعی و سازمان نظام مهندسی معدن استان کتبا گزارش کندد در ایدن صدورت ان بخدش از     

به تشدخیص سدازمان    مسئولیت وی که بر اثر کاهش اختیارات یا صدور دستور مغایر با مقررات قابل اجرا نباشد بنا

 نظام مهندسی معدن استان )طبق دستورا لعمل هائی که متعاقباٌ ابالغ می شود(از وی ساقط می شود.

بازرسی از کلیه بخش های معدن و تجهیزات و ماشین آالت در هر زمان و بدون هیچ مطدودیت به منظور حصول  .14

 اطمینان از برقراری شرایط مجاز ایمنی طبق مقررات 
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تور جلوگیری از ورود کارکنان و افرادی که طبدق مقدررات ایمندی  دارای البسده مناسدت یدا تجهیدزات        صدور دس .16

 ایمنی نباشند

مسئول ایمنی میتواند با موافقت مسدئول مدافوق خدود یدا برحسدت سداختار تشدکیالتی معددن بعضدی یدا تمدامی از             .15

واگرار و در مواقدع الزم بدرای خدود    اختیارات یا وظایف خود را به شخص یا اشخاصی  ذیصالح شاغل در معدن 

 جانشین تعیین کند اما در هر حال کلیه مسئولیت ها همچنان بر عهده مسئول ایمنی است

 معدن یمنیامضاء)اثر انگشت( و مهر کارفرما                                                امضاء و مهر مسئول ا                                

یمنی معدن می تواند در صورت عدم تمایل به  ادامه همکاری با اعالم استعفای کتبی مشدروط بده اجدرای    مسئول ا .17

قانون کار پس از موافقت سازمان نظام مهندسی معدن استان و طبق مفاد قرارداد منعقده فی ما بین ویا طبق  26ماده 

 مقررات استخدامی موسسه از کار کناره گیری  نماید

قبل از پریرش کار یا انعقاد قرارداد میبایست گواهی تاًئیدیه صدالحیت و ظرفیدت اشدتغال باقیماندده     مسئولی ایمنی  .18

اسدتان تسدلی     صدنعت  معددن و تجدارت   خود را از سازمان نظام مهندسی معدن استان اخر و به کارفرما و سدازمان  

 نماید

نگدام ارائده خددمات حرفده ای جدز در      حفظ اسرار کارفرما و مطرمانه نگه داشتن اسناد و اطالعات کسدت شدده ه   .19

 مواردی که از نظر ایمنی خطرساز بوده یا توسط مقامات ذیصالح قانونی خواسته شود

همکاری با بازرسان اعزامی و مراجع مسئول ودر اختیدار قدرار دادن اطالعدات مدورد نیداز براسداس مقدررات و در         .23

 چهارچوب سیاست های موسسه متبوع

 ی نصت در مطل های تعیین شده طبق آئین نامه ایمنیتهیه نقشه رفع سوانح برا .21

 تهیه نقشه های تهویه در زمان الزم برای معادن زیر زمینی طبق آئین نامه ایمنی معادن و براساس طرح تهویه معدن .22

 اتخاذ تصمی   و صدور دستورات الزم برای بهبود ایمنی و رفع مشکالت و نواقص موجود .25

 ل های کار بطوریکه همیشه از وضعیت تمام مراحل کار مطلع باشدبازدید ادواری و اتفاقی از مط .24

 تنظی  برنامه آموزش ایمنی پرسنل معدن و نظارت بر اجرای ان .26

 تدوین ساختار تشکیالتی گروه ایمنی و گروه امداد و نجات و ارائه به مدیریت جهت تصویت .25

ط کار و حفظ مطیط زیست براسداس آئدین   تدوین دستورالعمل های اجرائی مورد نیاز برای ایمنی   بهداشت مطی .27

 نامه ها و مقررات ذیربط

 نظارت بر ایمنی عملیات آتشباری .28

 سازماندهی حفظ اسناد و مدارک فنی مربوط به تهویه   ایمنی   بهداشت مطیط کار و حفظ مطیط زیست .29

 همکاری هنگام بروز حوادث معدنی در سایر معادن طبق دستورات مقام مافوق .53

گونه اجرای عملیات آتشباری غیر مجاز و حوادث احتمالی در مطددوده بهدره بدرداری حدداکثر     گزارش کتبی هر .51

 استان صنعت  معدن و تجارتروز به سازمان های نظام مهندسی معدن  و  5ظرف 

تنظی  گزارشات ادواری در زمانهای الزم و ارسال گزارشات به مراجع ذیربط و ثبت اسناد در دفداتر مربوطده و در    .52

 طالعاتیبان  ا
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اسدتان   صدنعت  معددن و تجدارت   مسئول ایمنی موظف است در هر زمان که سازمان های نظام مهندسدی معددن و    .55

تکلیف نماید در مطدوده معدن مورد مسئولیت خود و یا در مطل سازمان جهت ارائه اطالعات مورد لزوم حضور 

 داشته باشند

انتظامی استان و در مدت اعتبار قرار داد اسدتخدامی  مسئول ایمنی معدن تا هنگام رسیدگی و صدور حک  شورای  .54

 همچنان عهده دار انجام وظایف و مسئولیت های خود خواهد بود
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 ایمنی معدن نونی دارنده پرونده عملیات)کارفرما(تکالیف قا

 قرارداد 5موضوع بند 

 نظام مهندسدی معددن و   صنعت  معدن و تجارتدارنده پروانه عملیات موظف است مسئول ایمنی را به سازمان های  -1

 سازمان کار و امور اجتماعی استان معرفی و مدت و شرایط استخدامی وی را اطالع دهد.

رعایت مقررات آئین نامه ایمنی و حفاظت در معدن مورد بهره برداری و مسدایل زیسدت مطیطدی و     کارفرما ملزم بر -2

مقررات  منابع طبیعی و سایر قوانین حاک  بر فعالیت های معدنی در مطدوده معدن بوده و در ایجداد  سدینه کارهدای    

 بهره برداری میبایست مسائل ایمنی را کامال رعایت نماید.

اس کار مناست و وسایل حفاظت فردی از قبیل کفش ایمنی  کاله ایمنی دستکش و عیند  ایمندی و   تهیه و تامین لب -5

 غیره برای کلیه ی کارکنان در سر معدن 

کارفرما موظف است با مشورت مسئول ایمنی معدن استفاده صطیح و بکارگیری دقیق از دسدتورالعمل هدای ایمندی     -4

رداری کامال رعایت نموده و تمهیدات الزم برای پیشگیری از حدوادث   حفاظتی و بهداشتی را در معدن مورد بهره ب

 ناشی از کار در معدن را اعمال نماید

کار فرما موظف است زمینه و تمهیدات الزم را در جهت آموزش مسایل حفاظدت فندی و بهداشدت کدار و اسدتفاده       -6

 برای کارکنان معدن فراه  نمایدصطیح از وسایل حفاظت فردی و رعایت کامل مقررات با مشورت مسئول ایمنی 

در صورت عدم  توافق کاری با مسئول ایمنی   دارنده پروانه عملیات میتواند قبل از خاتمه مددت  اعتبدار قدرارداد بدا      -5

 26طرح موضوع در سازمان نظام مهندسی معدن و جلت رضایت سازمان نظام مهندسی معدن استان و با رعایت ماده 

بلی حداقل ی  ماه   فرد دیگری را به جای وی معرفی و تعیین کند. تازمان معرفی فرد جدید قانون کار و با اعالم ق

 مسئول ایمنی قبلی همچنان عهده دار وظایف و مسئولیت های قانونی خود بدوده و کارفرمدا موظدف بده حضدور در      

 .مطدوده در زمان تطویل مطدوده از مسئول ایمنی قبلی به مسئول ایمنی جدید خواهد بود
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قدرارداد تجداوز نمایدد دارندده پروانده عملیدات        12چنانکه مدت غیبت مسئول ایمنی از حدود مرخصی مقرر در بندد   -7

اسدتان شدخص دیگدری را طبدق      صنعت  معددن و تجدارت  موظف است با اطالع سازمان های نظام مهندسی معدن و 

 ضوابط جایگزین وی کرده و معرفی کند.

تواند در موردتخلفات احتمالی مسئول ایمنی معدن مطدابق مفداد قدرارداد فدی مدابین      کارفرما یا جانشین قانونی وی می  -8

 مشروط بر انکه قبال به وی ابالغ شده باشد عمل نموده ودر صورت لزوم از وی بمراجع ذیصالح نیز شکایت نماید.

تان ودر مددت  حق الزحمه مسئول ایمنی معدن  می بایست  تا هنگامی رسیدگی و صدور حک  شدورای انتظدامی اسد    -9

 اعتبار قرارداد استخدامی از طرف دارنده پروانه عملیات پرداخت شود.

پریرش مسئولیت های مندرج در شرح مسئولیت از طرف مسئول ایمنی معدن رافع مسئولیت های قدانونی کارفرمدا و    -13

 دارنده  پروانه عملیات نخواهد بود.

مکلف است در صورت بروز حادثه که منجر به فوت یدا نقدص    دارنده پروانه عملیات معدنی و یا نماینده قانونی وی -11

عضو و ... باشدبالفاصله مراتت را به مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقدت سدازمان هدای نظدام مهندسدی معددن و       

 استان را در جریان امر قراردهد. صنعت  معدن و تجارت

 59اسدتان )مداده    صدنعت  معددن و تجدارت   ان درصورت رکود معدن و یا عدم دریافت مجوز تعطیلی معدن از سازم -12

 آئین نامه اجرائی قانون معادن(  دارنده پروانه عملیات معدن موظف به پرداخت حق الزحمه مسئول ایمنی می باشد. 
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