((قرارداد مسئولین فنی معادن فعال ))
(جهت اعضاء کارورز)
این قرارداد بین دارنده پروانه عملیات معدنی و مسئول فنی معدن به شرح زیر منعقد میگردد .
موضوع قرارداد :
عبارتست از قبول مسئولیت فنی معدن  .....................................بشماره پروانه/گواهی کشف :
تاریخ :
واقع در استان :

شهرستان :

نزدیکترین آبادی :

بخش :

مشخصات معدن :
نوع ماده معدنی :

روش استخراج :

میزان تولید سالیانه :

درجه معدن :
مشخصات مسئول فنی :
خانم  /آقای /شرکت :

شماره شناسنامه  /ثبت :

صادره از :

کد ملی:

نام پدر:

رشته:

سال اخذ مدرک :

آخرین مدرک تحصیلی :

دانشگاه :

شماره عضویت :
مشخصات دارنده پروانه عملیات :
خانم  /آقای  /شرکت :

شماره شناسنامه  /ثبت :

صادره :

مدت قرارداد :
مدت این قرارداد از تاریخ

لغایت

بمدت

ماه میباشد کهه از تهاریخ

شروع قرارداد به مدت  01روز جهت ثبت در سازمان نظام مهندسی معدن دارای اعتبار خواهد بود.
و در صورت توافق طرفین و موافقت سازمان نظام مهندسی معدن استان با ارائهه الحاقیهه قهرارداد
جدید قابل تمدید خواهد بود در غیر اینصورت بهره بردار باید قبهل از اتمهام قهرارداد نسهبت بهه
انتخاب و معرفی مسئول فنی جدید اقدام تا در صورت تأیید سازمان با وی قرارداد منعقد نماید .
مبلغ قرارداد :
با توجه به بند  8شرح و شرایط شغل مسئول فنی معدن و تبصره  2ماده شهش ایهن قهرارداد  ،حهق
الزحمه مسئول فنی ماهانه مبلغ ( 01pدر سال  97معادل  7/711/111ریال) تعیین می گردد که دارنده
پروانه عملیات در پایان هر ماه در وجه مسئول فنی پرداخت خواهد نمو د .
نشانی دارنده پروانه عملیات:
تلفن ثابت:
شماره همراه:
آدرس ایمیل:
نشانی مسئول فنی معدن:
تلفن ثابت:
شماره همراه:
آدرس ایمیل:
امضاء مسئول فنی

شرایط قرارداد :
*ماده  : 0مسئول فنی معدن باید دارای پروانه اشتغال در رسته اسهتخراج معهدن و در زمینهه ههای
طراحی  -نظارت و یا اجرا با رتبه متناسب با درجه معدن ،دوره آموزش مسول فنی معهدن و ایمنهی
کار در معدن را گذرانده و سابقه کار مسولیت فنی در معدن ،که مورد تأیید سازمان نظام مهندسی
معدن استان (از این پس سازمان استان نامیده می شود) می باشد ،را دارا باشد.
*ماده  : 2مسئول فنی معدن با آگاهی کامل از قوانین و مقررات و آئین نامه ههای معهادن و شهرح و
شرایط شغل مسئول فنی متعهد می گردد کلیه موارد مندرج در شرح وظایف خود را بطور مسهتمر ،
دقیق و کامل اجرا نماید  .یک نسخه از شرح وظایف یاد شده ضمیمه قرارداد به مسئول فنی معهدن
تحویل خواهد شد .
*ماده  : 3مسئول فنی موظف است حداقل دوبار در هفته در معدن حضور داشته باشهد و گهزارش
هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد در سایت نظام مهندسی معدن بهه آدرس  www.ime.org.irتکمیهل و
بعد از پرینت با امضاء همه صفحات به سازمان نظام مهندسی معدن ارائه نماید.
اداره کلیه امور فنی معدن بعهده مسئول فنی است که مستقیماً زیر نظهر دارنهده پروانهه عملیهات
معدنی انجام وظیفه می نماید .
(رؤسا – سرپرستان و مسئولین بخشها و قسمتهای مختلف معدن زیر نظر مسئول فنی انجهام وظیفهه
می نمایند ) .
تبصره  – 0در محدوده هایی که دارای چند کارگاه معدنی مستقل از یکدیگر است  ،مسئول فنی می تواند برای
همه یک نفر بوده یا برای هر یک  ،مسئول فنی جداگانه تعیین و معرفی شهود و در اینصهورت دارنهده پروانهه
عملیات باید محدوده هر یک را تعیین و به اطالع سازمان صنایع و معادن استان برساند .
تبصره  – 2چنانچه دارنده پروانه عملیات بهره برداری قسمتی یا تمام محدوده معدنی را به شخص حقیقی یها
حقوقی دیگری به صورت پیمانی واگذار نماید  ،تعیین مسئول فنی نیز جهزو وظهایف پیمانکهار بهوده و بایهد در
قرارداد مربوط گنجانده شود ولی به هر حال معرفی وی به وزارت صنایع و معادن جزو مسئولیت های دارنهده
پروانه عملیات است .

*ماده  : 4مسئول فنی موظف است کلیه موارد مندرج در طرح مصوب عملیات معدنی را مطالعهه و
عملیات انجام شده و در دست اجرای معدن را از نزدیک بررسی و با رعایهت اصهول فنهی  ،ایمنهی و
بهداشتی و ارائه رهنمودهای الزم بر فعالیت معدن نظارت نماید .
*ماده  : 5هریک از طرفین قرارداد در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری بایستی مراتب و دالیهل
خود را کتباً و حداقل یکماه قبل به سازمان صنایع و معادن و سازمان استان و طرف مربوطه اعهالم تها
اقدام الزم بعمل آید  .در هر حال تا معرفی مسئول فنی جدید واجد شرایط که نمی بایست از یک ماه
بیشتر باشد کماکان مسئولیت فنی معدن به عهده مسئول فنی فعلی خواهد بود .
*ماده  : 6مسئول فنی یا جانشین مورد تأیید وی موظف است تمام مدت در معهدن حضهور داشهته
باشد و گزارشات الزم را تهیه و در پایان هرماه گزارشات را تحت عنهوان گهزارش ماهیانهه و نهایتهاً
وضعیت موجود معدن را به سازمان صنایع و معادن استان منعکس نماید و نکات و مهوارد ضهروری را
در دفتر نظارت معدن درج و آنرا با ذکر تاریخ و امضاء نماید .

امضاء مسئول فنی

تبصره  : 0هرگاه مسئول فنی نتواند به دالیلی در معدن حضور یابد الزم است جانشین خود را کتبهاً بهه دارنهده
پروانه عملیات  ،سازمان صنایع و معادن و سازمان استان و جانشین خود اعالم نماید  .وظهایف مسهئول فنهی در
غیاب وی بعهده جانشین مسئول فنی خواهد بود .
تبصره  : 2نحوه پرداخت حق الزحمه مسئول فنی بر اساس حضور نامبرده سر معهدن و بهه صهورت نفهر روز و
برابر توافق طرفین می تواند مورد محاسبه قرار گیرد .
*ماده  : 7تغییر در نوع عملیات معدن – تغییر محل پیشکار و یا کارگاههای استخراجی – درخواست مواد ناریهه (
میزان – روش آتشباری و تنظیم صورت مصرف مواد ) و معرفی جهت اسهتفاده از تسههیالت اعتبهاری و سهایر
خدمات که از طرف سازمان صنایع و معادن استان و سایر سازمانها و ارگانها ارائه می گهردد  ،منهوط بهه تأییهد
مسئول فنی معدن خواهد بود .
*ماده  : 8مسئول فنی معدن نمی تواند شخصاً اقدام به تعطیل نمودن معدن نماید و هرگونهه تصهمیم در ایهن
رابطه به عهده سازمان صنایع و معادن استان می باشد مگر اینکه با توجه به آئین نامه فنی و نظارت بر معادن ،
خطرات جدی ناشی از فعالیتهای معدنی و یا حوادث طبیعی موجب آن گردد .
*ماده  : 9هرگاه برای دارنده پروانه عملیات ثابت شود که مسئول فنی معدن به وظایف خویش عمهل نمیکنهد
ضرورت دارد مراتب را کتباً با ذکر دالئل کافی به مسئول فنی  ،سازمان استان و سازمان صنایع و معادن اسهتان
گزارش نماید  ،سازمان استان می تواند در صورت اثبات ادعا  ،از سایر اعضهاء دارای صهالحیت فنهی جهایگزین
معرفی نماید .
*ماده  : 01دارنده پروانه عملیات معدنی موظف است کلیه مدارک و الزامات مربوط به معدن را بها توجهه بهه
مفاد ماده سه این قرارداد در اختیار مسئول فنی معدن قرار دهد .
*ماده  : 00هرگونه اختالف پیش آمده بین مسئول فنی و کارفرما پس از ابهال و ثبهت اعتراضهات بهه سهازمان
استان در مراجع قضایی قابل پیگیری خواهد بود.
*ماده  : 02مسئول فنی متعهد است کلیه تذکرات و دستورات صادره توسط سازمان صنایع و معهادن اسهتان و
سازمان استان را با هماهنگی دارنده پروانه عملیات دقیقاً نظارت و پیگیری نماید .
* ماده  :03مسئول فنی باید جانشین خود در معدن را به صورت کتبی به سازمان اعالم نماید .در صورت عهدم
تعیین جانشین حضور مسئول فنی در معدن تمام وقت و ضروری می باشد.
در بازدید های ادواری نظارتی از معادن درصورت عدم حضور مسئول فنی مراتب به شورای انتظامی و مراجهع
ذیصالح گزارش خواهد شد و در ارزیابی صالحیت ایشان مدنظر قرار خواهد گرفت .بهره بردار ههی تعههدی
در این خصوص نخواهد داشت.
ماده  :04مسئول فنی موظف است گزارش های ماهانه و ادواری خود را بهه مراجهع ذیهربط (سهازمان صهنعت،
معدن و تجارت ،نظام مهندسی معدن و بهره بردار) پس از وارد کردن اطالعات در بانک های اطالعهاتی ارائهه
نمایید.
ماده  :05این قرارداد تابع قانون نظام مهندسی معدن و سایر قوانین دولت جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
این قرارداد شامل  02ماده و چهار تبصره می باشد که در سه نسهخه تنظهیم و بهه امضهاء طهرفین رسهیده و
هرکدام حکم واحد دارند که در اختیار طرفین قرارداد  ،سازمان صنایع و معادن استان و سازمان نظام مهندسی
معدن استان قرار می گیرد .

نام و نام خانوادگی و

نام و نام خانوادگی و

مهر و امضاء بهره بردار

مهر و امضاء مسئول فنی
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