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ـ موارد تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ۵

ـ تمذیذ ۵ـ  ۱
مبٌ قجل اص اوقضبی مـذ    ۲متقبضی داسای گًاَیىبمٍ تبئیذ غالحیت ایمىی، مکلف است 

اػتجبس گًاَیىبمٍ خًد، وسجت ثٍ تمذیذ آن ثشاثش دستًسالؼمل َبی غبدسٌ اداسٌ کل ثبصسسی 
.کبس اقذام ومبیذ

:تؼلیق  ـ ۵ـ  ۲
تطخیع )دسمًاسد صیش گًاَیىبمٍ تبییذ غالحیت ایمىی ثىب ثٍ تطخیع کمیتٍ استبوی 

مبٌ تؼلیق می گشدد ي پیمبوکبس حق  ۶، ثٍ ضشح ریل اص یک الی (غالحیت ي تجذیذ وظش
:َیچ گًوٍ اوؼقبد قشاسداد جذیذ تب اتمبم مُلت تؼییه ضذٌ سا وذاسد

ػذم اسسبل اعالػب  الصم مبوىذ گضاسش حًادث ي سبیش مًاسد مشثًعٍ پس اص یک ثبس ( الف
.مبٌ ۱اخغبس کتجی ثٍ مذ  



ـ موارد تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ۵

ػذم حضًس مسئًل ایمىی تبئیذ غالحیت ضذٌ دس پشيطٌ، ػذم اجـشای مـذیشیت سیسـک    ( ة

ٌ َب، ثکبسگیشی کبسگشان فبقـذ گـًاَی آمـًصش ایمىـی ي ػـذم يجـًد کمیتـٍ         ایمىی دس پشيط

ٌ َبی  ٍ َبی مػًة  ۲۵حفبظت فىی ي ثُذاضت کبس دس کبسگب وفش ثٍ ثبال ي ػذم سػبیت آییه وبم

.مبٌ ۲ضًسای ػبلی حفبظت فىی پس اص یک ثبس اخغبس کتجی ثٍ مذ  

تمذیذ پیمـبن، اسائـٍ گًاَیىبمـٍ یـب مؼشفـی وبمـٍ       / پیمبن جذیذ/ ػذم اسائٍ تػًیش قشاسداد( ج

مخذيش ي غیش مؼتجش اص صمبن کطف تخلف ثٍ تطخیع کمیتٍ استبوی پس اص یک ثبس اخغـبس  

.مبٌ ۳کتجی ثٍ مذ  یک الی 

ٍ َـبی        ( د ثشيص حبدثٍ مىجش ثٍ فً ، قغغ ػضً یب وقع ػضـً دس اثـش ػـذم سػبیـت آیـیه وبمـ

مػًة ضًسای ػبلی حفبظت فىی ثىب ثٍ گضاسش ثبصسس کبس مجىی ثش قػًس کبسفشمب ثـٍ مـذ    

.مبٌ ۶یک الی 



ـ موارد تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ۵

ـ اثغبل ۵ـ  ۳

گًاَیىبمٍ تبییذ غالحیت ایمىی دس غًس  تکشاس مًاسد مىذسج دس ثخص تؼلیق حست مًسد ثب وظش کمیتٍ 

سـبل جُـت اثغـبل ثـٍ کمیتـٍ اسـتبوی        ۲مبٌ الـی   ۶ثذيی تطخیع غالحیت استبوی ایه دستًسالؼمل 

اسایٍ می گشدد ي پس اص غـذيس سیی اثغـبل، پیمبوکـبس فبقـذ تبئیـذ غـالحیت ایمىـی تلقـی         ( تجذیذ وظش)

.می گشدد

ـ اداسٌ کل استبن مًظف است، ظشف دي َفتٍ وسجت ثٍ اثالؽ سیی کمیتٍ تجذیذ وظـش اسـتبن ثـٍ    ۱تجػشٌ

.اقذام ومبیذ( مقبعؼٍ کبس)ي پیمبوکبس ( مقبعؼٍ دَىذٌ)کبسفشمب 



ـ موارد تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ۵

ـ متقبضی می تًاوذ دس غًس  اػتشاؼ ثـٍ سیی کمیتـٍ تجذیـذ وظـش اسـتبوی      ۲تجػشٌ

مجىی ثش اثغبل گًاَیىبمٍ تبئیذ غالحیت ایمىی پیمبوکبسی وسجت ثٍ اسائٍ دسخًاسـت  

.تجذیذ وظش ظشف مذ  یک مبٌ اص اثالؽ سیی ثٍ کمیتٍ وظبس  ي ثشسسی اقذام ومبیذ

ــ دس غـًس  تکـشاس مـًاسد تؼلیـق ي اثغـبل، وظـش کمیتـٍ وظـبس  ي ثشسسـی           ۳تجػشٌ

.دسخػًظ اػتجبس گًاَیىبمٍ غالحیت ایمىی پیمبوکبسی وبفز خًاَذ ثًد



ـ موارد تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ۵

ـ مقررات عمومی ۶

ـ پیمبوکبس مکلف است دس غًس  ػقذ قشاسداد پیمبن جذیذ یب تمذیذ پیمبن ي یب تغییـش    ۶ـ ۱

دس ضشایظ پیمبن، قجل اص ضشيع ثٍ کبس، ضمه ثجت آن دس سبمبوٍ یک وسخٍ اص تػـًیش مفـبد   

.پیمبن سا ثٍ اداسٌ کل استبن تحًیل ومبیذ



ـ موارد تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ۵

مبٌ قجل اص اوقضبی مذ  اػتجبس گًاَیىبمـٍ تبئیـذ غـالحیت ایمىـی،      ۲ـ پیمبوکبس مکلف است حذاکثش   ۶ـ ۲

وسجت ثٍ تحًیل مذاسک مًسد ویبص جُت تمذیذ ثشاثش دستًسالؼمل َبی غبدسٌ اص اداسٌ کل ثبصسسی کبس اقـذام  

.ومبیذ

ٍ َبی مشثًط ثـٍ آن ثبیـذ دس مفـبد      ۶ـ ۳ ـ مسئًلیت کبسفشمب ي پیمبوکبس دس خػًظ اوجبم امًس ایمىی ي َضیى

.آئیه وبمٍ ایمىی امًس پیمبوکبسی ثٍ غشاحت رکشگشدد ۷ي  ۶،  ۵پیمبن ثب سػبیت مًاد /قشاسداد

ـ دس غــًس  مطــبَذٌ َشگًوــٍ تخلــف ي یــب ػــذم َمشاَــی اص ســًی مجــبدی تؼیــیه ضــذٌ ثشاثــش     ۶ـــ ۴

اداسٌ کل ثبصسسی اقذامب  قبوًوی تًسظ اداسٌ کـل تؼـبين، کـبس ي سفـبٌ اجتمـبػی         دستًسالؼمل َبی غبدسٌ

.استبن مشثًعٍ غًس  گیشد



ـ موارد تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ۵

ضشایظ تمذیذ، تؼلیق ي اثغبل گًاَیىبمٍ تبییذ غالحیت ایمىی

الف ـ تمذیذ

متقبضی داسای گًاَیىبمٍ تبئیذ غالحیت ایمىی، مکلف است دي مبٌ قجـل اص اوقضـبی مـذ  اػتجـبس گًاَیىبمـٍ      

.َبی غبدسٌ اداسٌ کل ثبصسسی کبس اقذام ومبیذثشاثش دستًسالؼمل  خًد، وسجت ثٍ تمذیذ آن

ة ـ تؼلیق

تطـخیع غـالحیت ي تجذیـذ    )دس مًاسد صیش گًاَیىبمٍ تبییذ غالحیت ایمىی ثىب ثٍ تطخیع کمیتـٍ اسـتبوی   

گشدد ي پیمبوکبس حق َیچگًوٍ اوؼقبد قشاسداد جذیذ تـب اتمـبم   تؼلیق می  مبٌ ۶ثٍ ضشح ریل اص یک الی   ،(وظش

:مُلت تؼییه ضذٌ سا وذاسد



ـ موارد تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ۵

 ۱ػذم اسسبل اعالػب  الصم مبوىذ گضاسش حًادث ي سبیش مًاسد مشثًعٍ پس اص یک ثبس اخغبس کتجی ثٍ مـذ   ( الف

.مبٌ

َـب،  ػذم حضًس مسئًل ایمىی تبئیذ غالحیت ضذٌ دس پشيطٌ، ػذم اجشای مذیشیت سیسـک ایمىـی دس پـشيطٌ   ( ة

  ٌ َـبی  ثکبسگیشی کبسگشان فبقذ گًاَی آمًصش ایمىی ي ػذم يجًد کمیتٍ حفبظت فىی ي ثُذاضت کـبس دس کبسگـب

َبی مػًة ضًسای ػبلی حفبظت فىی پس اص یـک ثـبس اخغـبس کتجـی ثـٍ      وبمٍوفش ثٍ ثبال ي ػذم سػبیت آییه ۲۵

.مبٌ ۲مذ  

اسائٍ گًاَیىبمٍ یب مؼشفی وبمٍ مخذيش ي غیش مؼتجـش اص    تمذیذ پیمبن،/ پیمبن جذیذ/ ػذم اسائٍ تػًیش قشاسداد( ج

.مبٌ ۳صمبن کطف تخلف ثٍ تطخیع کمیتٍ استبوی پس اص یک ثبس اخغبس کتجی ثٍ مذ  یک الی 

ٍ ثشيص حبدثٍ مىجش ثٍ فً ، قغغ ػضً یب وقع ػضً دس اثش ػذم سػبیت آییه( د َـبی مػـًة ضـًسای ػـبلی     وبمـ

.مبٌ ۶مجىی ثش قػًس کبسفشمب ثٍ مذ  یک الی   حفبظت فىی ثىب ثٍ گضاسش ثبصسس کبس



ـ موارد تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ۵

ج ـ اثغبل

حسـت   "تؼلیق"گًاَیىبمٍ تبییذ غالحیت ایمىی دس غًس  تکشاس مًاسد مىذسج دس ثخص 

سـبل   ۲مبٌ الـی   ۶مًسد ثب وظش کمیتٍ ثذيی تطخیع غالحیت استبوی ایه دستًسالؼمل 

گشدد ي پس اص غـذيس سیی اثغـبل،   اسایٍ می  (تجذیذ وظش)جُت اثغبل ثٍ کمیتٍ استبوی 

.گشددپیمبوکبس فبقذ تبئیذ غالحیت ایمىی تلقی می

ـ اداسٌ کل استبن مًظف است ظشف دي َفتٍ وسجت ثٍ اثالؽ سای کمیتـٍ تجذیـذ   ۱تجػشٌ

.اقذام ومبیذ( مقبعؼٍ کبس)ي پیمبوکبس ( مقبعؼٍ دَىذٌ)وظش استبن ثٍ کبسفشمب 



ـ موارد تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ۵

تًاوذ دس غًس  اػتشاؼ ثٍ سیی کمیتٍ تجذیذ وظش اسـتبوی مجىـی   ـ متقبضی می۲تجػشٌ

ثش اثغبل گًاَیىبمٍ تبئیذ غالحیت ایمىی پیمبوکبسی، وسجت ثٍ اسائـٍ دسخًاسـت تجذیـذ    

.وظش ظشف یکمبٌ اص اثالؽ سای ثٍ کمیتٍ وظبس  ي ثشسسی اقذام ومبیذ

ـ دس غًس  تکشاس مًاسد تؼلیق ي اثغبل وظش کمیتٍ وظبس  ي ثشسسـی دس خػـًظ   ۳تجػشٌ

.اػتجبس گًاَیىبمٍ غالحیت ایمىی پیمبوکبسی وبفز خًاَذ ثًد




