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    كاركاركاركار    بهداشتبهداشتبهداشتبهداشت    وووو    ييييفنفنفنفن    حفاظتحفاظتحفاظتحفاظت    ----    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 اتيكل - اول مبحث

 جهت( يفن حفاظت يعال يشورا قيطر از كه ييها دستورالعمل تيرعا كشور يماد منابع و يانسان يروين انتيص يبرا -85 ماده

 كار بهداشت نيتأم و يا حرفه يها يماريب  از يريجلوگ جهت( يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت و) يفن حفاظت نيتأم

 .است يالزام كارآموزان و كارگران ان،يكارفرما ها، كارگاه ي هيكل يبرا شود، يم نيتدو) كار طيمح و كارگر و

 .باشند يم كار بهداشت و يفن اصول تيرعا به مكلف و بوده فصل نيا مقررات مشمول زين يخانوادگ يها كارگاه -تبصره

 :گردد يم ليتشك ليذ ياعضا از و باشد يم يفن حفاظت يها نامه نييآ و نيمواز هيته مسئول يفن حفاظت يعال يشورا -86 ماده

 .بود خواهد شورا سيرئ كه او معاون اي ياجتماع امور و كار ريوز -1

 .عيصنا وزارت معاون -2

 .نيسنگ عيصنا وزارت معاون -3

 .يكشاورز وزارت معاون -4

 .نفت وزارت معاون -5

 .فلزات و معادن وزارت معاون -6

 .يسازندگ جهاد وزارت معاون -7

 .ستيز طيمح حفاظت سازمان سيرئ -8

 .يفن يها رشته در دانشگاه ي باتجربه استادان از نفر دو -9

 .عيصنا رانيمد از نفر دو -10



 .كارگران ندگانينما از نفر دو -11

 .بود خواهد شورا ريدب كه ياجتماع امور و كار وزارت كار يبازرس كل ريمد -12

 طرح هيته يبرا تواند يم لزوم صورت در شورا و دهيرس ياجتماع امور و كار ريوز بيتصو به شورا شنهاداتيپ -1 تبصره

 از مركب يتخصص يها تهيكم شورا، به مربوط فيوظا ريسا انجام و كار طيمح در كارگران يفن حفاظت به مربوط يها نامه نييآ

 .دهد ليتشك كارشناسان

 .ديرس خواهد ياجتماع امور و كار ريوز بيتصو به يفن حفاظت يعال يشورا شنهاديپ با شورا يداخل نامه نييآ -2 تبصره

 توسط كه بود خواهد يدستورالعمل مطابق عيصنا رانيمد ندگانينما و كارگران ندگانينما دانشگاه، دياسات انتخاب -3 تبصره

 .ديرس خواهد ياجتماع امور و كار ريوز بيتصو به هيته يفن حفاظت يعال يشورا

 مكلفند دهند، توسعه را موجود يها كارگاه اي و ندينما احداث يديجد كارگاه بخواهند كه يحقوق و يقيحق اشخاص -87 ماده

 اظهار يبرا كار، بهداشت و يفن حفاظت امر در ينيب شيپ لحاظ از را نظر مورد يها طرح و يساختمان يها نقشه و كار ي برنامه بدواً

 كي مدت ظرف را خود نظرات است موظف ياجتماع امور و كار وزارت. دارند ارسال ياجتماع امور و كار وزارت به دييتأ و نظر

 .بود خواهد يبهداشت و يحفاظت مقررات تيرعا به منوط مزبور يها كارگاه از يبردار بهره. دينما اعالم ماه

 يحفاظت و يمنيا موارد تيرعا به مكلف پردازند يم نيماش عرضه و ورود اي ساخت به كه يحقوق اي يقيحق اشخاص -88 ماده

 .باشند يم مناسب

 مصوب يها نامه نييآ مطابق ها آن شيآزما كه يلوازم و ابزار ها، دستگاه ها، نيماش يبردار بهره از شيپ مكلفند انيكارفرما -89 ماده

 يعال يشورا دييتأ مورد مراكز و ها شگاهيآزما توسط را الزم يها شيآزما است شده شناخته يضرور يفن حفاظت يعال يشورا

 ارسال ياجتماع امور و كار وزارت به اطالع يبرا را ها آن از نسخه كي و حفظ را مربوطه مدارك و داده انجام يفن حفاظت

 .ندينما

 ليوسا مشخصات ديبا كنند، ديتول اي وارد را يبهداشت و يفن حفاظت لوازم بخواهند كه يحقوق اي يقيحق اشخاص ي هيكل -90 ماده

 و دارند ارسال يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت و ياجتماع امور و كار وزارت به آن يها نمونه با همراه مورد حسب را

 .ندينما اقدام ليوسا نيا كردن وارد اي ساخت به د،ييتأ از پس

 يفن حفاظت يعال يشورا مصوبات اساس بر مكلفند قانون نيا 85 ماده موضوع يواحدها ي هيكل مسئوالن و انيكارفرما -91 ماده

 و داده قرار آنان ارياخت در و هيته را الزم امكانات و ليوسا كار، طيمح در كارگران بهداشت و سالمت و حفاظت نيتأم يبرا

 افراد. ندينما نظارت يبهداشت و يحفاظت مقررات تيرعا خصوص در و اموزنديب آنان به را الذكر فوق ليوسا كاربرد يچگونگ

 .باشند يم كارگاه مربوطه يها دستورالعمل ياجرا و يفرد يبهداشت و يحفاظت ليوسا از ينگهدار و استفاده به ملزم زين مذكور

 از يناش يها يماريب بروز معرض در كار نوع ياقتضا به ها آن در نيشاغل كه قانون نيا 85 ماده موضوع يواحدها ي هيكل -92 ماده

 از يدرمان يبهداشت مراكز توسط بار كي يسال حداقل و دهند ليتشك يپزشك ي پرونده مذكور افراد همه يبرا ديبا دارند قرار كار

 .ندينما ضبط مربوطه پرونده در را جهينت و آورند عمل به را الزم يها شيآزما و نهيمعا ها آن



 باشد ابتال معرض در اي مبتال كار از يناش يماريب به شده نهيمعا فرد كه شود داده نظر يپزشك يشورا صيتشخ با چنانچه -1 تبصره

 مناسب قسمت در ،يالسع حق كاهش بدون مذكور يپزشك يشورا ي هينظر اساس بر را او كار مكلفند مربوطه نيمسئول و كارفرما

 .ندينما نييتع يگريد

 بهداشت و يفن طيشرا مجدد دييتأ و ديبازد به مكلف ياجتماع امور و كار وزارت ،يمارانيب نيچن ي مشاهده صورت در -2 تبصره

 .بود خواهد كار طيمح يمنيا و

 از يريشگيپ و كار طيمح در يبهداشت و يحفاظت مقررات ياجرا حسن بر نظارت و كارگران مشاركت جلب منظور به -93 ماده

 ضرورت يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت و ياجتماع امور و كار وزارت كه ييها كارگاه در ها، يماريب و حوادث

 .شد خواهد ليتشك كار بهداشت و يفن حفاظت ي تهيكم دهند صيتشخ

 نيب از و شود يم ليتشك كارگاه يفن امور و يا حرفه بهداشت و يفن حفاظت نهيزم در متخصص افراد از مذكور ي تهيكم -1 تبصره

 نييتع باشند يپزشك آموزش و درمان بهداشت، و ياجتماع امور و كار وزارتخانه دييتأ مورد كه يطيشرا واجد شخص نفر دو اعضا

 و درمان بهداشت، وزارت و ياجتماع امور و كار وزارت و كارفرما با مذكور تهيكم انيم ارتباط يبرقرار شان فهيوظ كه گردند يم

 .شد خواهد ابالغ و هيته يپزشك آموزش

 وزارت و ياجتماع امور و كار وزارت توسط كه بود خواهد ييدستورالعملها اساس بر اعضا بيترك و ليتشك ي نحوه -2 تبصره

 .شد خواهد ابالغ و هيته يپزشك آموزش و درمان بهداشت،

 يماريب اي حادثه وقوع امكان قانون نيا 85 ماده موضوع يواحدها كاركنان اي كارگران از نفر چند اي كي كه يموارد در -94 ماده

 مسئول اي كار بهداشت و يفن حفاظت ي تهيكم به را مراتب توانند يم ندينما ينيب شيپ مربوطه واحد اي كارگاه در كار از يناش

 شود يم ينگهدار منظور نيهم به كه يدفتر در شده مطلع فرد توسط يستيبا زين امر نيا و دهند اطالع كار بهداشت و يفن حفاظت

 .گردد ثبت

 موضوع وقت اسرع در است موظف نداند محقق را كار از يناش يماريب اي حادثه وقوع واحد، مسئول اي كارفرما چنانچه -تبصره

 ياجتماع امور و كار اداره. دينما اعالم محل ياجتماع امور و كار اداره نيتر كينزد به خود نظرات و ليدال با همراه را است

 .دينما معمول را الزم اقدام و يدگيرس موضوع به كار نيبازرس توسط وقت اسرع در است موظف مذكور

 در ذكرشده موضوع يواحدها نيمسئول اي كارفرما ي عهده بر كار بهداشت و يفن ضوابط و مقررات ياجرا تيمسئول -95 ماده

 دهد، رخ يا حادثه واحد، نيمسئول اي كارفرما يسو از مذكور مقررات تيرعا عدم براثر هرگاه. بود خواهد قانون نيا 85 ماده

 .است مسئول قانون نيا در مندرج يها مجازات زين و يحقوق و يفريك نظر از مذكور مسئول اي كارفرما شخص

 فرم كه يا ژهيو دفتر در را كار از يناش حوادث هيكل موظفند قانون نيا 85 ماده موضوع يواحدها مسئوالن اي كارفرما -1 تبصره

 امور و كار اداره اطالع به يكتب صورت به عاًيسر را مراتب و ثبت گردد يم اعالم ياجتماع امور و كار وزارت قيطر از آن

 .برسانند محل ياجتماع

 الزم امكانات و ليوسا كار بهداشت و يفن حفاظت يبرا قانون نيا 85 ماده موضوع يواحدها رانيمد اي كارفرما چنانچه -2 تبصره

 مقررات و دستورالعمل به توجه بدون يقبل تذكرات و الزم يها آموزش وجود با كارگر و باشند داده قرار كارگر ارياخت در را

 .بود خواهد نافذ اختالف حل اتيه يرأ اختالف برور صورت در. داشت نخواهد يتيمسئول كارفرما ديننما استفاده ها آن از موجود



 كار يبازرس - دوم مبحث

 ليذ فيوظا با ياجتماع امور و كار وزارت يبازرس كل اداره ،يفن حفاظت ضوابط و قانون نيا حيصح ياجرا منظور به -96 ماده

 :شود يم ليتشك

 خطرناك، و آور انيز و سخت يكارها به مربوط يتيحما مقررات ژهيو به كار طيشرا به ناظر مقررات ياجرا بر نظارت -الف

 .نوجوان كارگران و زنان اشتغال كارگر، رفاه مزد، كار، مدت

 .يفن حفاظت به مربوط يها دستورالعمل و ها نامه نييآ و كار قانون مقررات حيصح ياجرا بر نظارت -ب

 عاتيضا و صدمات معرض در كه يافراد ي هيكل و انيكارفرما كارگران، ييراهنما و يفن حفاظت به مربوط ليمسا آموزش -ج

 .دارند قرار كار از يناش خطرات و حوادث از يناش

 و ها زانيم اصالح جهت الزم شنهاديپ هيته و يفن حفاظت مقررات ياجرا از يناش اشكاالت رامونيپ قيتحق و يبررس -د

 .يتكنولوژ يها شرفتيپ و تحوالت با مناسب مذكور، موارد به مربوط يها دستورالعمل

 يريشگيپ منظور به موارد گونه نيا يآمار و يعموم ليتحل و هيتجز و مشمول يها كارگاه در كار از يناش حوادث به يدگيرس -هـ

 .حوادث

 و كار بهداشت ي نهيزم در يبازرس و يابيارزش كنترل، ،يزير برنامه مسئول يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت -1 تبصره

 .آورد عمل به نهيزم نيا در را الزم اقدامات است موظف و بوده يكارگر درمان

 در متخلفان بيتعق يتقاضا لزوم صورت در و نواقص و بيمعا و اشكاالت تذكر با همراه مستمر، صورت به يبازرس -2 تبصره

 .رديگ يم انجام صالح مراجع

 .است استخدام بدو در يعلم و ينظر آموزش يها دوره گذراندن به منوط كار يبازرس سمت در اشتغال - 97 ماده

 ،ياجتماع امور و كار وزارت مشترك شنهاديپ با كار بهداشت كارشناسان و كار بازرسان استخدام طيشرا ي نامه نييآ -تبصره

 به طيشرا نيا. ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به ياستخدام و يادار امور سازمان و يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 .بدارد مصون تعرض نوع هر از را ها آن و كند نيتأم را بازرسان يشغل استقالل و ثبت كه شد خواهد نيتدو ينحو

 روز شبانه از موقع هر در يقبل اطالع بدون دارند حق شيخو فيوظا حدود در كار بهداشت كارشناسان و كار بازرسان -98 ماده

 مراجعه مؤسسه در مربوطه مدارك و دفاتر به توانند يم زين و بپردازند يبازرس به و شده وارد قانون نيا 85 ماده مشمول مؤسسات به

 .ندينما ليتحص رونوشت ها آن از يقسمت اي تمام از لزوم صورت در و

 .بود خواهد محل دادستان يكتب ي اجازه به منوط يخانوادگ يها كارگاه به كار بازرسان ورود -تبصره

 تماس در ها آن با كارگران كه يمواد باتيترك از اطالع منظور به دارند حق كار بهداشت كارشناسان و كار بازرسان -99 ماده

 به و رنديبگ نمونه د،يرس مقابل در است الزم شيآزما يبرا كه يا اندازه به رند،يگ يم قرار استفاده مورد كار انجام در اي و باشند يم

 .ندينما ميتسل خود ميمستق يرؤسا



 و يفن حفاظت يعال يشورا شنهاديپ با كه بود خواهد يا نامه نييآ مطابق كار يبازرس يچگونگ به مربوط مقررات ريسا -تبصره

 .ديرس خواهد يپزشك آموزش و درمان بهداشت، ريوز و ياجتماع امور و كار ريوز بيتصو به مورد حسب كار بهداشت

 امور و كار ريوز يامضا با مورد حسب ژهيو كارت يدارا ،يا حرفه بهداشت كارشناسان و كار بازرسان ي هيكل -100 ماده

 مقامات يتقاضا صورت در و باشد ها آن همراه ديبا يبازرس هنگام كه هستند يپزشك آموزش و درمان بهداشت،  ريوز اي ياجتماع

 .شود ارائه كارگاه نيمسئول اي يرسم

 گزارش حكم در اراتشانياخت و فيوظا حدود به مربوط موارد در كار بهداشت كارشناسان و كار بازرسان گزارش -101 ماده

 .بود خواهد يدادگستر نيضابط

 شركت اختالف حل مراجع جلسات در كارشناس و مطلع عنوان به توانند يم كار بهداشت كارشناسان و كار بازرسان -1 تبصره

 .ندينما

 به قبالً كه ييها پرونده به نسبت اختالف حل مراجع يريگ ميتصم در توانند ينم كار بهداشت كارشناسان و كار بازرسان -2 تبصره

 .كنند شركت اند، كرده نظر اظهار ها آن مورد در بازرس عنوان

 بستگان  از يكي اي خود كه ندينما يبازرس به اقدام يكارگاه در توانند ينم كار بهداشت كارشناسان و كار بازرسان -102 ماده

 .باشند نفع يذ آن در ميمستق طور به شانيا اول ي درجه يسبب ياقربا از يكي اي و سوم ي طبقه تا ها آن ينسب

 و اسرار دولت، خدمت از يبركنار از پس يحت مورد چيه در ندارند حق كار بهداشت كارشناسان و كار بازرسان -103 ماده

 گوشزد را تخلف موارد اي داده ياطالعات آنان به كه را ياشخاص نام اي و اند آورده دست به خود شغل يمقتضا به كه را اطالعات

 .ندينما فاش اند، كرده

 .بود خواهند مربوط نيقوان در مقرر يها مجازات مشمول ماده نيا مقررات از نيمتخلف  -تبصره

 قانون نيا مشمول يها كارگاه به كار بهداشت كارشناسان و كار بازرسان ورود مانع كه يكسان گريد و انيكارفرما -104 ماده

 به مورد حسب ند،ينما يخوددار آنان به الزم مدراك و اطالعات دادن از اي و شوند شانيا ي فهيوظ انجام مانع اي و گردند

 .شد خواهند محكوم قانون نيا در مقرر يها مجازات

 در خطر بروز اي و حادثه وقوع احتمال يا حرفه بهداشت كارشناس اي كار بازرس صيتشخ به ،يبازرس نيح در گاه هر -105 ماده

 به زين و او ندهينما اي كارفرما به كتباً و فوراً را مراتب هستند مكلف يا حرفه بهداشت كارشناس اي كار بازرس شود، داده كارگاه

 .دهند اطالع خود ميمستق سيرئ

 و كار بازرسان گزارش مورد حسب ،يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت و ياجتماع امور و كار وزارت -1 تبصره

 خواهند تقاضا محل يعموم دادگاه از دادسرا ليتشك عدم صورت در و محل يعموم يدادسرا از يا حرفه بهداشت كارشناسان

 مذكور قرار و اقدام قرار صدور به نسبت بالفاصله دادستان. دينما صادر را كارگاه از يقسمت اي تمام مهر و الك و ليتعط فوراً كرد

 كارشناس اي كار بازرس كه شد خواهد صادر يصورت در مزبور مرجع توسط ليتعط رفع دستور. است اجرا قابل ابالغ از پس

 .باشند نموده دييتأ را موجود بيمعا و نواقص رفع يدادگستر ربط يذ كارشناسان اي و يا حرفه بهداشت

 .بپردازد را كارگاه كارگران مزد شود يم ليتعط كار فوق علت به كه ياميا در است مكلف كارفرما -2 تبصره



 و يا حرفه بهداشت كارشناس اي و كار بازرس گزارش به اعتراض صورت در ماده نيا موضوع يقرارها از متضرران -3 تبصره

 به نوبت از خارج و تيفور به است مكلف دادگاه و كنند تيشكا صالح دادگاه به مزبور، مراجع از توانند يم كارگاه ليتعط

 .است اجرا قابل و يقطع دادگاه ميتصم. دينما يدگيرس موضوع

 وزارت و ياجتماع امور و كار وزارت مشترك شنهاديپ به فصل نيا به مربوط يياجرا يها نامه نييآ و ها دستورالعمل -106 ماده

 .ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به يپزشك آموزش و درمان بهداشت،

    

    

 


