
 

 طوسيطوسيطوسيطوسي    خيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصير    بنيادبنيادبنيادبنياد

    آيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها

 >>بازرسي كار  –انضباط كار  <<

 

 :كار قانون 99 ماده تبصره  موضوع كار يبازرس يچگونگ نامه نييآ

 

 ژهيو به مربوطه يها نامه نييآ و كار قانون مقررات ياجرا حسن بر نظارت جهت در موظفند كار بازرسان -1 ماده

 اتباع و نوجوان كارگران ، زنان اشتغال ، كارگران رفاه كار،مزد، مدت به مربوط يتيحما مقررات ، يفن حفاظت يعال يشورا مصوبات

 كمك ، كارگران ذهاب و ابيا و وخواربار مسكن نهيهز كمك ، يكار اضافه ، شبانه كار ، يكار نوبت ، ي،مرخص يخارج

 كه يمدارك به و داده قرار قيوتحق يبررس مورد را مراتب ، كارگران مشاغل يبند طبقه و ديتول شيافزا پاداش ، مهيب ، يمند عائله

 رونوشت مذكور مدارك و اسناد دفاتر، از يقسمت اي و تمام از ازين صورت در و مراجعه باشد كارگاه كارگر و كار امور به مربوط

 .ندينما ليتحص

 اجازه به ازين و كارفرما يقبل اطالع بدون يخانوادگ يها كارگاه ياستثنا به كار قانون مشمول يها كارگاه از يبازرس -2 ماده

 .رديپذ يم انجام مربوطه واحد طرف از شده نييتع شيپ از برنامه براساس يو

 دهيرس ياجتماع امور و كار ريوز يامضا به كه را يبازرس ژهيو ييشناسا كارت ، يبازرس هنگام موظفند كار بازرسان - تبصره

 .ندينما ارائه يو ندهينما اي كارفرما به و باشند داشته همراه است

 از يفن حفاظت يعال يشورا مصوب يها نامه نييآ و مقررات ياجرا حسن بر نظارت منظور به موظفند كار بازرسان -3 ماده

 .آورند عمل به يمنيا يبازرس كارگاه يها قسمت همه

 مواد به و توجه مربوطه يها نامه نييآ به كار، نوع و صنعت نوع به توجه با ها كارگاه از يبازرس هنگام ديبا كار بازرسان -4 ماده

 .ندينما  استناد آن

 و كتبا را مراتب موظفند دهند، يم صيتشخ خطرناك را ازكارگاه يقسمت اي دستگاه كار ادامه كه يموارد در كار بازرسان -5 ماده

 .كنند ابالغ كارفرما به خطر رفع و كار توقف جهت خود متبوع اداره قيطر از

 وآموزش ييراهنما به نسبت انيكارفرما و كارگران به يكاف حاتيتوض  ارائه ضمن لزوم موارد در موظفند كار بازرسان -6 ماده

 .ندينما اقدام آنان يحضور

 كار، قانون 89 و 88 ماده به توجه با خطرناك و منيا ريغ آالت نيماش ديتول مشاهده صورت در موظفند كار بازرسان -7 ماده

 .ندينما ابالغ مربوطه انيكارفرما خودبه متبوع اداره قيطر از و كتبا را الزم يها ييراهنما و تذكرات

 از كار يبازرس كل اداره يها دستورالعمل طبق خود، مشاهدات هيكل مورد در ، يبازرس انجام از پس موظفند كار بازرسان -8 ماده

 .كنند ميتسل خود متبوع  اداره به  و هيته يكتب گزارش موجود نواقص و كارگاه مشخصات



 اداره  قيطر از و كتبا را مراتب سپس و اعالم كارگاه نيولئمس به راحضورا موجود راداتيا و نواقص مكلفند كار بازرسان -9 ماده

 .ندينما ابالغ راداتيا و نواقص رفع جهت در مناسب و معقول مهلت نييتع با و كارفرما به خود متبوع

 به موظف كار بازرسان راداتيا و نواقص از يبرخ اي تمام  رفع عدم و شده ابالغ موارد ياجرا عدم صورت در -10 ماده

 .باشند يم خود متبوع اداره قيطر از ييقضا مراجع از نيمتخلف بيتعق درخواست

 اداره طرف از كه مربوطه يها دستورالعمل و مقررات رابراساس كار از يناش حوادث هيكل موظفند كار بازرسان -11 ماده

 ابالغ و گزارشات ميتنظ و هيته به نسبت و داده قرار ليتحل و هيتجز و يبررس ، يبازرس مورد شود، يم صادر كار يبازرس كل

 .ندينما اقدام مشابه حوادث وقوع از يريجلوگ منظور به كارفرما به الزم يها دستورالعمل

 خود متبوع اداره قيطر از)  ييقضا و يانتظام( كننده درخواست مراجع به را حوادث گزارش رونوشت موظفند كار بازرسان -12 ماده

 .دارند ارسال

 قرار توجه مورد و اخذ را يقانون يپزشك هينظر موظفند كار بازرسان عضو، نقص و  فوت  به منجر حوادث يبررس  درهنگام -13 ماده

 .دهند

 .شود انجام كار بازرسان از نفر 2 توسط االمكان يعضوحت نقص اي فوت به منجر حوادث يبررس -14 ماده

 اقدام مستقال عضو نقص و فوت به منجر حوادث يبررس به توانند ينم يتجرب كار سابقه سال سه از كمتر با كار بازرسان - تبصره

 .ندينما

 .باشد يم ريپذ امكان ييقضا مراجع درخواست به صرفا يكارشناس  هينظر  ابراز و كار از يناش حوادث مجدد يبررس -15 ماده

 باشد افتاده  اتفاق مربوطه آالت نيماش اي كارگاه يمنيا نواقص  علت به حادثه چنانچه كار از يناش حوادث يبررس در -16 ماده

 .دينما اقدام كار قانون 105 ماده طبق است موظف كار بازرس

 با مشمول يها كارگاه از كار بهداشت و يفن حفاظت يها تهيكم نمودن فعال و ليتشك يبرا مكلفند كار بازرسان -17 ماده

 .كنند نظر تبادل ها تهيكم نيا با متشكله  جلسات در شركت با لزوم صورت در و نموده يهمكار انيكارفرما

 و كار وزارت توسط كه يآموزش يكالسها در ديبا كار بازرسان ، انيكارفرما و كارگران يمنيا فرهنگ يارتقا جهت -18 ماده

 .ندينما اقدام يحفاظت و  يمنيا دروس سيتدر به نسبت و شركت ،گردد يم ليتشك ياجتماع امور

 و كار واحد كار بازرسان نيب از)  ازدهمي فصل( كار قانون 177ـ 176 ـ 175 ـ 174 ـ 173 مواد در نظر مورد ندهينما -19 ماده

 .گردد يم انتخاب محل ياموراجتماع

 مورخ جلسه در رانيا ياسالم يجمهور كار قانون 99 ماده تبصره استناد به تبصره 2 و ماده 19 بر مشتمل نامه نييآ نيا

 .ديرس ياجتماع امور و كار ريوز  بيتصو به 8/9/77 خيتار در و هيته يفن حفاظت يعال يشورا19/8/77

 

 


