
 

 

 راهنمای ثبت نام در سایت تاییدیه صالحیت مسئولین ایمنی

 

 وارد آدرس زیر شوید -1
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در بخش ثبت نام یک نام کاربری و رمز عبور بسازید ) توجه داشته باشید از حروف و اعداد انگلیسی استفاده  -2

 نمائید(

)توجه داشته باشید  به صورت دقیق تکمیل نماییدقسمت های مربوط به اطالعات کارگاه را  ،در مرحله اول -3

 اطالعات کارگاه قابل ویرایش نیستند، لطفا در وارد کردن اطالعات دقت کنید(

شده  درست تکمیلپس از تکمیل اطالعات کارگاه روی گزینه تایید و ارسال کلیک کنید، اگر همه قسمت ها  -4

 .به صفحه بعد منتقل می شویدباشد 

اطالعات شخصی مسئول ایمنی را  ،مرحله بعدی )منوی سمت راست قسمت وضعیت پرونده( ورود بهپس از  -5

 .تکمیل کنید

 .اری مدارک، اصل مدارک مسئول ایمنی اسکن شده و بارگذاری نماییددر قسمت بارگذ -6

نی که رشته تحصیلی آن ها مرتبط با ایمنی است اختیاری میباشد توجه داشته باشید سوابق بیمه برای کسا -7

حتما تامین اجتماعی  توسط شده تاییدسوابق بیمه )حداقل یکسال(  ،و برای افرادی با رشته غیر مرتبط

 .بارگذاری گردد

د رکت دارای چنهمچنین در صورتی که یک ش .که آدرس اشتغال و آدرس کارگاه حتما یکی باشد توجه شود -8

 .باشد باید ثبت نام های مجزا صورت گیرد کارگاه فعال

 .همچنین سوابق کاری مسئول ایمنی حداقل به مدت یک سال مرتبط با زمینه فعالیت شرکت درج شود -9

پس از تکمیل تمامی گزینه ها گزینه ارسال برای شما فعال میگردد که با کلیک روی آن پرونده ارسال  -10

 .سخ از سوی مراجع مرتبط )در قسمت گردش کار پرونده( باشیدمیگردد و منتظر پا

http://www.isaap.mcls.gov.ir/


 

 

نفر فرد مورد نظر نمیتواند همزمان به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای و  25در کارگاه های باالی  -11

 .مسئول ایمنی فعالیت داشته باشد

)فرمت  نی تنظیم گرددمیزان حضور مسئول ایمنی در کارگاه براساس آئین نامه به کارگیری مسئوالن ایم -12

 www.Gilhse.irمورد تایید اداره کار برای عقد قرارداد در سایت انجمن موجود میباشد( 

و  مدرک دوره های ایمنی عمومی ،در قسمت دوره های آموزشی برای رشته های غیرمرتبط با ایمنی -13

 .ارزیابی ریسک حتما بارگذاری شود

لیست بیمه و نامه  کپی مدارک اسکن شده،) مکتوبینترنتی مدارک حداکثر یک هفته بعد از ثبت نام ا -14

دانلود شده از سایت انجمن( را به دفتر انجمن ایمنی  2و  1حداقل یکسال و فرم های شماره به مدت سابقه کار 

در غیر این صورت ثبت نام شما  .تحویل دهیدواقع در رشت خیابان حاجی آباد باالی فروشگاه آنتیک طبقه سوم 

 برگشت داده میشود.

 

 

 با سپاس

 انجمن مسئوالن ایمنی و حفاظت فنی استان گیالن

                                       


