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 ـ كلیات اول مبحث

 )جهت فنی حفاظت شورایعالی از طریق كه دستورالعملهایی كشور رعایت مادی و منابع انسانی نیروی صیانت برای  ـ58 ماده 

كار و  بهداشت و تأمین ایحرفه از بیماریهای جلوگیری )جهت   پزشكی و آموزش ، درمانبهداشت ( و وزارتفنی حفاظت  تأمین

 .است الزامی و كارآموزان ، كارگرانكارگاهها، كارفرمایان كلیه شود، برایمی كار( تدوین كارگر و محیط

 باشند.كار می و بهداشت فنی اصول رعایت به و مكلف بوده فصل این مقررات نیز مشمول خانوادگی كارگاههای  ـتبصره 

 گردد:می تشكیل باشد و از اعضا ذیلمی  فنی حفاظت هاینامهو آئین موازین تهیه مسؤول فنی حفاظت شورایعالی  ـ58 ماده 

 شورا خواهد بود رئیس او كه یا معاون كار و امور اجتماعی ـ وزیر1 

 صنایع وزارت ـ معاون2 

 سنگین صنایع وزارت ـ معاون3 

 كشاورزی وزارت ـ معاون4 

 نفت وزارت ـ معاون5 

 و فلزات معادن وزارت ـ معاون6 

 جهاد سازندگی وزارت ـ معاون7 

 زیستمحیط حفاظت سازمان ـ رئیس8 

 فنی هایدر رشته دانشگاه با تجربه ـ دو نفر از استادان9 

 صنایع ـ دو نفر از مدیران11 

 كارگران ـ دو نفر از نمایندگان11 

 دبیر شورا خواهد بود. كه كار و امور اجتماعی كار وزارت بازرسی ـ مدیر كل12 

 طرح تهیه تواند برایمی لزوم و شورا در صورت رسیده یر كار و امور اجتماعیوز تصویب شورا به پیشنهادات  ـ1 تبصره 

ز ا مركب تخصصی هایشورا، كمیته به مربوط سایر وظایف كار و انجام در محیط كارگران فنی حفاظت به مربوط هاینامهآئین

 دهد. تشكیل كارشناسان

 خواهد رسید. وزیر كار و امور اجتماعی تصویب به فنی حفاظت شورا با پیشنهاد شورایعالی داخلی نامهآئین  ـ2 تبصره 

 توسط خواهد بود كه دستورالعملی مطابق صنایع مدیران و نمایندگان كارگران ، نمایندگاناساتید دانشگاه انتخاب  ـ3 تبصره 

 خواهد رسید. یر كار و امور اجتماعیوز تصویب و به تهیه فنی حفاظت شورایعالی

دهند، مكلفند  موجود را توسعه نمایند و یا كارگاههای احداث جدیدی بخواهند كارگاه كه و حقوقی حقیقی اشخاص  ـ58 ماده 

ظر اظهارن كار، برای و بهداشت فنی در امر حفاظت بینیپیش مورد نظر را از لحاظ و طرحهای ساختمانی هایكار و نقشه بدواً برنامه

 اعالم ماهیك مدت خود را ظرف نظرات است موظف كار و امور اجتماعی دارند. وزارت ارسال كار و امور اجتماعی وزارت و تأیید به

 خواهد بود. و بهداشتی حفاظتی مقررات رعایت به مزبور منوط از كارگاههای بردارینماید. بهره

 یو حفاظت موارد ایمنی رعایت به پردازند مكلفمی ماشین یا ورود و عرضه ساخت به كه یا حقوقی حقیقی اشخاص  ـ55 ماده 

 باشند.می مناسب



 هاینامهینآئ آنها مطابق آزمایش كه از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازمی برداریاز بهره مكلفند پیش كارفرمایان  ـ58 ماده 

 آزمایشگاهها و مراكز مورد تأیید شورایعالی را توسط الزم آزمایشهای است شده شناخته ضروری فنی حفاظت شورایعالی مصوب

 نمایند. لارسا كار و امور اجتماعی وزارت به اطالع از آنها را برای نسخه و یك را حفظ مربوطه و مدارك داده انجام فنی حفاظت

 را وارد یا تولید كنند، باید مشخصات و بهداشتی فنی حفاظت بخواهند لوازم كه یا حقوقی حقیقی اشخاص كلیه  ـ89 ماده 

ارند و د ارسال پزشكی و آموزش ، درمانبهداشت و وزارت كار و امور اجتماعی وزارت به آن هایبا نمونه مورد همراه را حسب وسایل

 نمایند. اقدام وسایل این یا وارد كردن ساخت از تأیید، به پس

 حفاظت عالی شورای مصوبات مكلفند براساس قانون این 85 ماده موضوع واحدهای كلیه  و مسووالن كارفرمایان  ـ81 ماده 

 و قرار داده و در اختیار آنان را تهیه الزم و امكانات كار، وسایل در محیط كارگران و بهداشت و سالمت حفاظت  تأمین برای فنی

ور نیز نمایند. افراد مذك نظارت و بهداشتی حفاظتی مقررات رعایت بیاموزند و در خصوص آنان فوقالذكر را به كاربرد وسایل چگونگی

 باشند.می كارگاه مربوط دستورالعملهای و اجرای فردی و بهداشتی حفاظتی از وسایل و نگهداری فادهاست به ملزم

ز ا ناشی بروز بیماریهای كار در معرض نوع اقتضای در آنها به شاغلین كه قانون این 85 ماده موضوع واحدهای كلیه  ـ82 ماده 

از آنها  درمانی مراكز بهداشتی بار توسط یك سالی دهند و حداقل تشكیل پزشكی افراد مذكور پرونده همه كار قرار دارند باید برای

 نمایند. ضبط مربوط را در پرونده آورند و نتیجه عملرا به الزم و آزمایشهای معاینه

ابتال  از كار مبتال یا در معرض ناشی بیماری به شده معاینه فرد شود كه نظر داده پزشكی شورای با تشخیص چنانچه  ـ1 تبصره 

 مناسب ، در قسمتالسعیحق كاهش مذكور بدون پزشكی شورای نظریه مكلفند كار او را براساس مربوطه باشد كارفرما و مسؤولین

 نمایند. تعیین دیگری

 و بهداشت فنی بازدید و تأیید مجدد شرایط به مكلف كار و امور اجتماعی ارت، وزبیمارانی چنین مشاهده در صورت  ـ2 تبصره 

 كار خواهد بود. محیط وایمنی

 و پیشگیری  كار در محیط و بهداشتی حفاظتی مقررات اجرای بر حسن و نظارت  كارگران مشاركت منظور جلببه  ـ83 ماده 

دهند  تشخیص ضروری پزشكی و آموزش ، درمانبهداشت و وزارت كار و امور اجتماعی وزارت كه هاییوبیماریها، در كارگاه از حوادث

 خواهد شد. كار تشكیل و بهداشت فنی حفاظت كمیتة

ز شود و امی تشكیل كارگاه و امور فنی ایحرفه و بهداشت فنی حفاظت در زمینه مذكور از افراد متخصص كمیته  ـ1 تبصره 

د باشن پزشكی و آموزش ، درمانو بهداشت كار و امور اجتماعی هایمورد تأیید وزارتخانه كه واجد شرایطی اعضا، دو نفر شخص بین

 رمان، دهداشتب و وزارت  كار و امور اجتماعی مذكور با كارفرما و وزارت كمیته میان ارتباط برقراری شانوظیفه گردند كهمی تعیین

 باشد.می پزشكی و آموزش

 و وزارت كار و امور اجتماعی وزارت توسط خواهد بود كه دستورالعملهایی اعضا براساس و تركیب تشكیل نحوه  ـ2 تبصره 

 خواهد شد. و ابالغ تهیه پزشكی و آموزش ، درمانبهداشت

یا  حادثه وقوع امكان قانون این 85 ماده موضوع واحدهای یا كاركنان نفر از كارگرانیا چند  یك كه در مواردی  ـ89 ماده 

 ار یا مسؤولك و بهداشت فنی حفاظت كمیته را به توانند مراتبنمایند می بینیپیش یا واحد مربوطه از كار را در كارگاه ناشی بیماری

شود یم منظور نگهداری همین به كه در دفتری شدهفرد مطلع توسط امر نیز بایستی دهند و این كار اطالع و بهداشت فنی حفاظت

 گردد. ثبت

 موضوع وقتدر اسرع است نداند موظف از كار را محقق ناشی یا بیماری حادثه واحد، وقوع كارفرما یا مسؤول چنانچه  ـتبصره 

 مذكور موظف كار و امور اجتماعی نماید. اداره اعالم محل كار و امور اجتماعی اداره نزدیكترین خود به تو نظرا با دالیل را همراه

 نماید. را معمول الزم و اقدام رسیدگی موضوع كار به بازرسین توسط وقت در اسرع است



در  ذكر شده موضوع واحدهای كارفرما یا مسؤولین كار برعهده و بهداشت فنی و ضوابط مقررات اجرای مسؤولیت  ـ88 ماده 

 دهد، شخص رخ ایواحد، حادثه كارفرما یا مسؤولین مذكور از سوی مقررات رعایت بر اثر عدمخواهد بود. هرگاه قانون این 85 ماده

 .است مسؤول قانون در این درجمن و نیز مجازاتهای و حقوقی  مذكور از نظر كیفری كارفرما یا مسؤول

 كه ایاز كار را در دفتر ویژه ناشی حوادث موظفند كلیه قانون این 85 ماده موضوع واحدهای كارفرما یا مسؤوالن  ـ1 تبصره 

 كار و امور اجتماعی اداره اطالع به كتبی صورترا سریعاً به و مراتب گردد ثبتمی اعالم كار و امور اجتماعی وزارت از طریق آن فرم

 برسانند. محل

 و امكانات كار، وسایل و بهداشت فنی حفاظت برای قانون این 85 ماده موضوع واحدهای كارفرما یا مدیران چنانچه  ـ2 تبصره 

وجود م و مقررات دستورالعمل به توجه بدون قبلی تذكرات و الزم باشند و كارگر با وجود آموزشهای را در اختیار كارگر قرار داده الزم

 نافذ خواهد بود. اختالف حل هیأت ، رأیبروز اختالف . در صورتنخواهد داشت ننماید كارفرما مسئولیتی از آنها استفاده

 كار ـ بازرسی دوم مبحث

 لذی با وظایف كار و امور اجتماعی وزارت بازرسی كل ، ادارهفنی حفاظت و ضوابط قانون این صحیح منظور اجرایبه  ـ88 ماده 

 شود:می تشكیل

 ، مدتآور و خطرناكو زیان سخت كارهای به مربوط حمایتی مقررات ویژه كار به شرایط ناظر به مقررات بر اجرای ـ نظارتالف 

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

 فنی حفاظت به مربوط ها و دستورالعملهاینامهكار و آئین  قانون مقررات صحیح بر اجرای ـ نظارتب 

 یناش و ضایعات صدمات در معرض كه افرادی و كلیه ، كارفرمایانكارگران و راهنمایی فنی حفاظت به مربوط مسائل ـ آموزشج 

 از كار قرار دارند. ناشی و خطرات دثاز حوا

ها و میزان اصالح جهت پیشنهاد الزم و تهیه فنی حفاظت مقررات از اجرای ناشی اشكاالت پیرامون و تحقیق دـ بررسی 

 تكنولوژی و پیشرفتهای با تحوالت موارد مذكور، مناسب به مربوط هایدستورالعمل

 منظور پیشگیریموارد به گونهاین و آماری عمومی و تحلیل و تجزیه مشمول از كار در كارگاههای ناشی وادثح به ـ رسیدگیه 

 .حوادث

 كار و بهداشت در زمینه و بازرسی ، ارزشیابی، كنترلریزیبرنامه مسؤول پزشكی و آموزش ، درمانبهداشت وزارت  ـ1 تبصره 

 آورد. عملبه زمینه را در این الزم اقدامات است و موظف بوده كارگری درمان

در  متخلفان تعقیب تقاضای لزوم و در صورت و نواقص و معایب با تذكر اشكاالت مستمر، همراه صورتبه بازرسی  ـ2 تبصره 

 گیرد.می انجام صالح مراجع

 .است در بدو استخدام و علمی نظری آموزش هایدوره گذراندن به منوط كار بازرسی در سمت اشتغال  ـ88 ماده 

 ، وزارتكار و امور اجتماعی وزارت كار با پیشنهاد مشترك بهداشت كار و كارشناسان بازرسان استخدام شرایط نامهآئین  ـتبصره 

 نحوی به شرایط خواهد رسید. این وزیران هیأت تصویب به استخدامی و امور اداری و سازمان پزشكی و آموزش ، درمانبهداشت

 بدارد. مصون تعرض كند و آنها را از هر نوع  را تأمین بازرسان شغلی و استقالل ثبات خواهد شد كه تدوین

ز رواز شبانه در هر موقع قبلی اطالع د بدوندارن حق خویش كار در حدود وظایف بهداشت كار و كارشناسان بازرسان  ـ85 ماده 

 عهمراج در موسسه مربوطه دفاتر و مدارك توانند بهبپردازند و نیز می بازرسی و به وارد شده قانون این 85 ماده مشمول موسسات به

 نمایند. تحصیل از آنها رونوشت یا قسمتی از تمام لزوم و در صورت

 خواهد بود محل دادستان كتبی اجازه به منوط خانوادگی كارگاههای كار به ورود بازرسان  ـتبصره 



 با آنها در تماس كارگران كه موادی از تركیبات منظور اطالعدارند به كار حق بهداشت كار و كارشناسان بازرسان  ـ88 ماده

 و به بگیرند رسید، نمونه در مقابل است الزم آزمایش برای كه ایاندازه گیرند، بهقرار می استفادهكار مورد  باشند و یا در انجاممی

 نمایند. خود تسلیم مستقیم روسای

و  فنی حفاظت با پیشنهاد شورایعالی خواهد بود كه اینامهآئین كار مطابق بازرسی چگونگی به مربوط سایر مقررات  ـتبصره 

 خواهد رسید. پزشكی و آموزش ، درمانو وزیر بهداشت وزیر كار و امور اجتماعی تصویب مورد به كار حسب بهداشت

 مورد با امضاء وزیر كار و امور اجتماعی حسب ویژه كارت ، دارایایحرفه بهداشت كار و كارشناسان بازرسان كلیه  ـ199 ماده 

یا  رسمی مقامات تقاضای آنها باشد و در صورت باید همراه بازرسی هنگام هستند كه پزشكی و آموزش ، درمانیا وزیر بهداشت

 شود. ارائه كارگاه مسوولین

 شگزار در حكم و اختیاراتشان حدود و ظایف به كار در موارد مربوط بهداشت كار و كارشناسان بازرسان گزارش  ـ191 ماده 

 خواهد بود. دادگستری ضابطین

 شركت اختالف حل مراجع در جلسات و كارشناس مطلع عنوانتوانند بهكار می بهداشت كار و كارشناسان بازرسان  ـ1 تبصره 

 نمایند.

قباًل  كه هاییپرونده به نسبت اختالف حل مراجع گیریتوانند در تصمیمكار نمی بهداشت كار و كارشناسان بازرسان  ـ2 تبصره 

 كنند. اند، شركتدر مورد آنها اظهارنظر كرده بازرس عنوانبه

 ستگاناز ب خود یا یكی نمایند كه بازرسی به اقدام توانند در كارگاهیكار نمی بهداشت كار و كارشناسان بازرسان  ـ192 ماده 

 باشند. ذینفع در آن طور مستقیمبه ایشان اول درجه سببی از اقربای و یا یكی سوم آنها تا طبقه نسبی

اسرار و  دولت از خدمت از بركناری پس مورد حتی ندارند در هیچ كار حق بهداشت كار و كارشناسان بازرسان  ـ193 ماده 

اند، را گوشزد كرده یا موارد تخلف داده اطالعاتی آنان به را كه اشخاص اند و یا نامآورده دست خود به شغل مقتضای به را كه اطالعات

 نمایند. فاش

 خواهند بود. مربوط مقرر در قوانین مجازاتهای مشمول ماده این از مقررات متخلفین  ـتبصره 

 انونق این مشمول كارگاههای كار به بهداشت اسانكار و كارشن ورود بازرسان مانع كه و دیگر كسانی كارفرمایان  ـ199 ماده 

مقرر  مجازاتهای مورد به نمایند، حسب خودداری آنان به الزم و مدارك اطالعات شوند یا از دادن ایشان وظیفه انجام گردند و یا مانع

 خواهند شد. محكوم قانون در این

و یا بروز خطر  حادثه وقوع احتمال ایحرفه بهداشت كار یا كارشناس بازرس تشخیص ، بهبازرسی در حین هرگاه  ـ198 ماده 

 یز بهاو و ن كارفرما یا نماینده را فوراً و كتبًا به هستند مراتب مكلف ایحرفه بهداشت كار یا كارشناس شود، بازرس داده در كارگاه

 هندد خود اطالع مستقیم رئیس

 كار و كارشناسان بازرسان مورد گزارش ، حسبپزشكی و آموزش ، درمانبهداشت و وزارت كار و امور اجتماعی وزارت  ـ1 تبصره

 تقاضا خواهند كرد فوراً قرار تعطیل محل عمومی دادسرا از دادگاه تشكیل عدم و در صورت محل عمومی از دادسرای ایحرفه بهداشت

 ابلق از ابالغ و قرار مذكور پس صدور قرار اقدام به نسبت بالفاصله را صادر نماید. دادستان از كارگاه یا قسمتی و مهر تمام و الك

 .اجراست

 اسانشنو یا كار ایحرفه بهداشت كار یا كارشناس بازرس صادر خواهد شد كه مزبور در صورتی مرجع توسط تعطیل دستور رفع 

 باشند. موجود را تأیید نموده و معایب نواقص رفع دادگستری ذیربط

 را بپردازد. كارگاه شود مزد كارگرانمی فوق كار تعطیل علتبه كه در ایامی است كارفرما مكلف  ـ2 تبصره 



و  ایحرفه بهداشت كار و یا كارشناس بازرس زارشگ به اعتراض در صورت ماده این موضوع از قرارهای متضرران  ـ3 تبصره 

 ضوعمو به از نوبت و خارج فوریت به است مكلف كنند و دادگاه شكایت صالح دادگاه مزبور، به توانند از مراجعمی كارگاه تعطیل

 .اجراست و قابل قطعی دادگاه نماید. تصمیم رسیدگی

 و وزارت كار و امور اجتماعی وزارت پیشنهاد مشترك به فصل این به مربوط اجرائی هاینامهملها و آئیندستورالع  ـ198 ماده 

 .خواهد رسید وزیران هیأت تصویب به پزشكی و آموزش ، درمانبهداشت

  
 


