
كارو بهداشت فني حفاظت: قانون كار چهارم فصل

ـ كليات اول مبحث

 شـورايعالي از طريقكه دستورالعملهايي كشور رعايت ماديو منابع انساني نيروي صيانت برايـ85 ماده
از جلـوگيري جهـت( پزشـكيو آمـوزش، درمان بهداشتو وزارت) فني حفاظت تأمين جهت( فني حفاظت

و محيط بهداشتو تأميناي حرفه بيماريهاي و كارگر ، كارگاهها، كارفرمايان كليه شود، برايمي تدوين) كار كار
. است الزاميو كارآموزان كارگران

و بهداشت فنيلاصو رعايتبهو مكلف بوده فصل اين مقررات نيز مشمول خانوادگي كارگاههايـ تبصره
.باشند كار مي

و از اعضـامي فني حفاظت هاي نامهو آئين موازين تهيه مسؤول فني حفاظت شورايعاليـ86 ماده باشـد
:گرددمي تشكيل ذيل

و امور اجتماعي1 كه يا معاونـ وزير كار  شورا خواهد بود رئيس او

 صنايع وزارتـ معاون2

مع3  سنگين صنايع وزارت اونـ

 كشاورزي وزارتـ معاون4

 نفت وزارتـ معاون5

و فلزات معادن وزارتـ معاون6

 جهاد سازندگي وزارتـ معاون7

 زيست محيط حفاظت سازمانـ رئيس8

 فني هاي در رشته دانشگاه با تجربهـ دو نفر از استادان9

 صنايع از مديرانـ دو نفر10



 كارگرانـ دو نفر از نمايندگان11

كل12 و امور اجتماعي كار وزارت بازرسيـ مدير . دبير شورا خواهد بودكه كار

به پيشنهاداتـ1 تبصره و امور اجتماعي تصويب شورا توانـد مـي لـزومو شورا در صـورت رسيده وزير كار
و انجام در محيط كارگران فني حفاظتبه مربوط هاي نامهينآئ طرح تهيه براي شورا،به مربوط ساير وظايف كار

.دهد تشكيل از كارشناسان مركب تخصصي هاي كميته

و امـور اجتمـاعي تصويببه فني حفاظت شورا با پيشنهاد شورايعالي داخلي نامه آئينـ2 تبصره  وزير كـار
. رسيدخواهد

 دسـتورالعملي مطـابق صنايع مديرانو نمايندگان كارگران، نمايندگان اساتيد دانشگاه انتخابـ3 تبصره
به تهيه فني حفاظت شورايعالي توسط خواهد بود كه و امور اجتماعي تصويبو . خواهد رسيد وزير كار

و يا كارگاههاي احداث جديدي ند كارگاهبخواهكهو حقوقي حقيقي اشخاصـ87 ماده را نمايند موجود
و نقشه دهند، مكلفند بدواً برنامه توسعه در امـر بينـي پيش مورد نظر را از لحاظو طرحهاي ساختماني هاي كار

به كار، برايو بهداشت فني حفاظت و تأييد و امور اجتماعي وزارت اظهارنظر و امور وزارت.نددار ارسال كار كار
 بـه مزبـور منـوط از كارگاههاي برداري بهره. نمايد اعالم ماهيك مدت خود را ظرف نظرات است موظف اجتماعي
.خواهد بودو بهداشتي حفاظتي مقررات رعايت

و عرضه ساختبهكه يا حقوقي حقيقي اشخاصـ88 ماده  رعايـت بـه زند مكلـف پردامي ماشين يا ورود
.باشندمي مناسبو حفاظتي موارد ايمني

و لوازمي برداري از بهره مكلفند پيش كارفرمايانـ89 ماده آنهـا آزمـايش كـه از ماشينها، دستگاهها، ابزار
 را توسـطزمال آزمايشـهاي اسـت شـده شـناخته ضـروري فنـي حفاظت شورايعالي مصوب هاي نامه آئين مطابق

و مراكز مورد تأييد شورايعالي يك را حفظ مربوطهو مدارك داده انجام فني حفاظت آزمايشگاهها از آنها نسخهو
و امور اجتماعي وزارتبه اطالع را براي .نمايند ارسال كار

را وارد يا توليد كنند،و بهداشتي فني حفاظت بخواهند لوازمكه يا حقوقي حقيقي اشخاص كليهـ90 ماده
و امـور اجتمـاعي وزارتبهآن هاي با نمونه مورد همراه را حسب وسايل بايد مشخصات ، بهداشـتو وزارت كـار

پس ارسال پزشكيو آموزش درمان و به دارند .نمايند اقدام وسايل اين يا وارد كردن ساخت از تأييد،



 مصـوبات مكلفنـد براسـاس قـانون اين85 ماده موضوع واحدهاي كليهو مسووالن كارفرمايانـ91 ماده
و امكانـات كار، وسـايل در محيط كارگرانو بهداشتو سالمت حفاظت تأمين براي فني حفاظت عالي شوراي
به اربرد وسايلكو چگونگي قرار دادهو در اختيار آنان را تهيه الزم و در خصوص آنان فوقالذكر را  رعايت بياموزند

و حفـاظتي از وسـايلو نگهـداري اسـتفادهبه افراد مذكور نيز ملزم. نمايند نظارتو بهداشتي حفاظتي مقررات
. باشندمي كارگاه مربوط دستورالعملهايو اجراي فردي بهداشتي

به شاغلينكه قانون اين85 ماده موضوع دهايواح كليهـ92 ماده بروز كار در معرض نوع اقتضاي در آنها
و حداقل تشكيل پزشكي افراد مذكور پرونده همه از كار قرار دارند بايد براي ناشي بيماريهاي باريك سالي دهند

به الزميو آزمايشها از آنها معاينه درماني مراكز بهداشتي توسط و نتيجه عمل را  ضبط مربوط را در پرونده آورند
.نمايند

كه نظر داده پزشكي شوراي با تشخيص چنانچهـ1 تبصره از كـار ناشـي بيمـاري بـه شده فرد معاينه شود
و مسؤولين مبتال يا در معرض مـذكور پزشكي شوراييهنظر مكلفند كار او را براساس مربوطه ابتال باشد كارفرما

.نمايند تعيين ديگري مناسب، در قسمت السعيحق كاهش بدون

و امور اجتماعي، وزارت بيماراني چنين مشاهده در صورتـ2 تبصره و تأييـد مجـددبه مكلف كار بازديد
. كار خواهد بود محيط وايمنيو بهداشت فني شرايط

درو بهداشـتي حفـاظتي مقـررات اجـراي بر حسنو نظارت كارگران مشاركت نظور جلبمبهـ93 ماده
و امـور اجتمـاعي وزارتكه وبيماريها، در كارگاههايي از حوادثو پيشگيري كار محيط ، بهداشـتو وزارت كار
شد كار تشكيلشتو بهدا فني حفاظت دهند كميتة تشخيص ضروري پزشكيو آموزش درمان .خواهد

 كارگـاهو امـور فنـياي حرفهو بهداشت فني حفاظت در زمينه مذكور از افراد متخصص كميتهـ1 تبصره
و از بينمي تشكيل و امور اجتمـاعي هاي مورد تأييد وزارتخانهكه واجد شرايطي اعضا، دو نفر شخص شود و كار
كهمي باشند تعيين پزشكيشو آموز، درمان بهداشت مـذكور بـا كميته ميان ارتباط برقراري شان وظيفه گردند

و وزارت و امور اجتماعي كارفرما .باشدمي پزشكيو آموزش، درمان بهداشتو وزارت كار

كه دستورالعملهايي اعضا براساسو تركيب تشكيل نحوهـ2 تبصره و امـور وزارت توسـط خواهد بود كـار
شدو ابالغ تهيه پزشكيو آموزش، درمان بهداشتو وزارت اجتماعي . خواهد

 امكان قانون اين85 ماده موضوع واحدهاي يا كاركنان يا چند نفر از كارگرانيككه در موارديـ94 ماده
مي بيني پيش يا واحد مربوطه از كار را در كارگاه ناشي يا بيماري حادثه وقوع  كميتـه را بـه توانند مراتب نمايند



و اين كار اطالعو بهداشت فني حفاظت كار يا مسؤولو بهداشت فني حفاظت فرد توسط امر نيز بايستي دهند
.گردد شود ثبتمي منظور نگهداري همينبهكه در دفتري شده مطلع

در است نداند موظف از كار را محقق ناشي يا بيماري حادثه واحد، وقوع كارفرما يا مسؤول چنانچهـ تبصره
بهو نظرات با داليل را همراه موضوع وقت اسرع و امور اجتماعي اداره نزديكترين خود  اداره. نمايد اعالم محل كار

و امور اجتماعي به بازرسين توسطتوق در اسرع است مذكور موظف كار را الزمو اقـدام رسـيدگي موضـوع كار
.نمايد معمول

 واحـدهاي كارفرما يـا مسـؤولين كار برعهدهو بهداشت فنيو ضوابط مقررات اجراي مسؤوليتـ95 ماده
كارفرمـا يـا مذكور از سـوي مقررات رعايت بر اثر عدم هرگاه. خواهد بود قانون اين85 در ماده ذكر شده موضوع

و نيـز مجازاتهـايو حقوقي مذكور از نظر كيفري كارفرما يا مسؤول دهد، شخصرخاي واحد، حادثه مسؤولين
. است مسؤول قانون در اين مندرج

در اشين حوادث موظفند كليه قانون اين85 ماده موضوع واحدهاي كارفرما يا مسؤوالنـ1 تبصره از كار را
و امور اجتماعي وزارت از طريقآن فرمكهاي دفتر ويژه بهو مراتب گردد ثبتمي اعالم كار  كتبي صورت را سريعاً

و امور اجتماعي اداره اطالع به .برسانند محل كار

و بهداشـت فنـي حفاظت براي قانون اين85 ماده موضوع واحدهاي كارفرما يا مديران چنانچهـ2 تبصره
و كارگر با وجود آموزشهاي را در اختيار كارگر قرار داده الزمو امكانات كار، وسايل  قبلـيو تـذكرات الزم باشند

 در صـورت. نخواهد داشت ننمايد كارفرما مسئوليتي استفاده موجود از آنهاو مقررات دستورالعملبه توجه بدون
.نافذ خواهد بود اختالفحل هيأت، رأي بروز اختالف

 كارـ بازرسي دوم مبحث

و امـور وزارت بازرسـي كـل، اداره فني حفاظتو ضوابط قانون اين صحيح منظور اجرايبهـ96 ماده كـار
:شودمي تشكيل ذيليفبا وظا اجتماعي

به مقررات بر اجرايـ نظارت الف به شرايط ناظر و سـخت كارهـاي بـه مربـوط حمـايتي مقـررات ويـژه كار
و خطرناك زيان  نوجوانو كارگران زنان كارگر، اشتغال كار، مزد، رفاه، مدت آور

و دستورالعملهاي نامهو آئين كار قانون مقررات صحيح بر اجرايـ نظارتب  فني حفاظتبه مربوط ها



 در معـرض كـه افـراديو كليـه، كارفرمايان كارگرانو راهنمايي فني حفاظتبه مربوط مسائلـ آموزشج
.از كار قرار دارند ناشيو خطرات از حوادث ناشيو ضايعات صدمات

 جهـت پيشـنهاد الزمو تهيـه فنـي حفاظـت مقـررات از اجراي ناشي اشكاالت پيرامونو تحقيق دـ بررسي
و دستورالعمل ميزان اصالح  تكنولوژيو پيشرفتهاي با تحوالت موارد مذكور، مناسببه مربوط هاي ها

موارد گونه اينو آماري عموميو تحليلو تجزيه مشمول از كار در كارگاههاي ناشي حوادثبهـ رسيدگيه
. حوادث منظور پيشگيري به

درو بازرسـي، ارزشـيابي، كنتـرل ريزي برنامه مسؤول پزشكيو آموزش، درمان بهداشت وزارتـ1 تبصره
و درمان بهداشت زمينه .آورد عملبه زمينه را در اين الزم اقدامات استو موظف بوده كارگري كار

 تقاضـاي لـزومو در صورتو نواقصو معايب با تذكر اشكاالت مستمر، همراه صورتبه بازرسيـ2 تبصره
.گيردمي انجام صالح در مراجع متخلفان تعقيب

در بـدوو علمـي نظـري آمـوزش هـاي دوره گذرانـدن بـه كار منـوط بازرسي در سمت اشتغالـ97 ماده
. است استخدام

و كارشناسان بازرسان استخدام شرايط نامه آئينـ تبصره و وزارت كار با پيشنهاد مشترك بهداشت كار كار
 هيـأت تصـويب بـهو اسـتخدامي امور اداريو سازمان پزشكيو آموزش، درمان بهداشت، وزارت امور اجتماعي

كه تدوين حوينبه شرايط اين. خواهد رسيد وزيران و را تأمين بازرسان شغليو استقالل ثبات خواهد شد كند
.بدارد مصون تعرض آنها را از هر نوع

و كارشناسان بازرسانـ98 ماده در قبلي اطالع دارند بدونحق خويش كار در حدود وظايف بهداشت كار
به از شبانه هر موقع به وارد شده قانون اين85 ماده مشمول موسسات روز مي بازرسيو و نيز  توانند بـه بپردازند

و مدارك .نمايند تحصيل از آنها رونوشت يا قسمتي از تمام لزومو در صورت مراجعه در موسسه مربوطه دفاتر

به ورود بازرسانـ تبصره  خواهد بود محل دادستان كتبي اجازهبه منوط خانوادگي كارگاههاي كار

و كارشناسان بازرسانـ99 ماده حق بهداشت كار به كار  كـارگرانكه موادي از تركيبات منظور اطالع دارند
و يا در انجاممي با آنها در تماس مي كار مورد استفاده باشند به قرار  اسـت الزم آزمايش برايكهاي اندازه گيرند،

به رسيد، نمونه ابلدر مق و .نمايند خود تسليم مستقيم روساي بگيرند



بـا پيشـنهاد خواهـد بـود كـهاي نامـه آئـين كار مطـابق بازرسي چگونگيبه مربوط ساير مقرراتـ تبصره
به كار حسبو بهداشت فني حفاظت شورايعالي و امور اجتماعي تصويب مورد ب وزير كار و، درمان هداشتو وزير
. خواهد رسيد پزشكي آموزش

و كارشناسان بازرسان كليهـ 100 ماده مورد با امضـاء وزيـر حسب ويژه كارت، داراياي حرفه بهداشت كار
و امور اجتماعي كه پزشكيو آموزش، درمان يا وزير بهداشت كار و آنها باشـد بايد همراه بازرسي هنگام هستند

.شود ارائه كارگاه يا مسوولين رسمي مقامات تقاضاي در صورت

و كارشناسان بازرسان گزارشـ101 ماده و ظايفبه كار در موارد مربوط بهداشت كار و اختياراتشان حدود
.خواهد بود دادگستري ضابطين گزارش در حكم

و كارشناسان بازرسانـ1 تبصره مي داشتبه كار به كار  مراجـع در جلساتو كارشناس مطلع عنوان توانند
.نمايند شركت اختالف حل

و كارشناسان بازرسانـ2 تبصره به نسبت اختالفحل مراجع گيري توانند در تصميم كار نمي بهداشت كار
بهكه هايي پرونده .كنند اند، شركت كرده در مورد آنها اظهارنظر بازرس عنوان قبالً

و كارشناسان بازرسانـ102 ماده كه بازرسيبه اقدام توانند در كارگاهي كار نمي بهداشت كار خود نمايند
آن طـور مسـتقيم بـه ايشـان اول درجـه سببي از اقربايو يا يكي سوم آنها تا طبقه نسبي از بستگان يا يكي  در
.باشند ذينفع

و كارشناسان بازرسانـ103 ماده حق بهداشت كار از از بركنـاري پـس مـورد حتـي ندارنـد در هـيچ كار
و اطالعات دولت خدمت كه اسرار به شغل مقتضايبه را و يا نـام آورده دست خود  آنـان بـه را كـه اشـخاص اند

.نمايند د، فاشان را گوشزد كرده يا موارد تخلف داده اطالعاتي

.خواهند بود مربوط مقرر در قوانين مجازاتهاي مشمول ماده اين از مقررات متخلفينـ تبصره

و كارشناسان ورود بازرسان مانعكهو ديگر كساني كارفرمايانـ104 ماده به بهداشت كار  كارگاههـاي كار
و يا مانع قانون اين مشمول  خودداري آنانبه الزمو مدارك اطالعات شوند يا از دادن ايشان وظيفهامانج گردند

به نمايند، حسب شد محكوم قانون مقرر در اين مجازاتهاي مورد .خواهند



به بازرسي در حين هرگاهـ105 ماده  وقـوع احتمـالاي حرفـه بهداشت كار يا كارشناس بازرس تشخيص،
را فوراً هستند مراتب مكلفاي حرفه بهداشت كار يا كارشناس شود، بازرس دادهو يا بروز خطر در كارگاه حادثه

به كارفرما يا نمايندهو كتباً به و نيز  دهند خود اطالع مستقيم رئيس او

و امور اجتماعي وزارتـ1 تبصره  مـورد گـزارش، حسـبكيپزشـو آمـوزش، درمان بهداشتو وزارت كار
و كارشناسان بازرسان  دادسرا از دادگـاه تشكيل عدمو در صورت محل عمومي از دادسراياي حرفه بهداشت كار
الك تقاضا خواهند كرد فوراً قرار تعطيل محل عمومي  دادستان. را صادر نمايد از كارگاه يا قسمتيو مهر تمامو
پس صدور قرار اقدامبه نسبت بالفاصله . اجراست قابل از ابالغو قرار مذكور

كه مزبور در صورتي مرجع توسط تعطيل دستور رفع  بهداشـت كـار يـا كارشـناس بازرس صادر خواهد شد
.باشند موجود را تأييد نمودهو معايب نواقص رفع دادگستري ذيربطو يا كارشناساناي حرفه

.را بپردازد كارگاه شود مزد كارگرانمي فوق كار تعطيل علتبهكه در ايامي است كارفرما مكلفـ2رهتبص

و يـا كارشـناس بازرس گزارشبه اعتراض در صورت ماده اين موضوع از قرارهاي متضررانـ3 تبصره  كار
ممي كارگاهو تعطيلاي حرفه بهداشت به راجعتوانند از و دادگاه شكايت صالح دادگاه مزبور،  اسـت مكلـف كنند

. اجراستو قابل قطعي دادگاه تصميم. نمايد رسيدگي موضوعبه از نوبتو خارج فوريت به

و آئينـ106 ماده و امـوركا وزارت پيشنهاد مشتركبه فصل اينبه مربوط اجرائي هاي نامه دستورالعملها ر
 خواهد رسيد وزيران هيأت تصويببه پزشكيو آموزش، درمان بهداشتو وزارت اجتماعي


