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موارد قانونی مربوط به سالمت کار در قانون کار کشور را بیان کنند.
مواد قانونی مربوط به سالمت کار در قانون تأمین اجتماعی را بیان کنند.
ماده قانونی مربوط به معاینات پزشکی شاغلین را بیان کنند.
ماده قانونی مربوط به کنترل و ارزشییابی در زمینه بهداشت کار را بیان کنند.
مواد قانونی مربوط به بازرسی های سرزده کارشناسان بهداشت کار از صنایع را بیان کنند.
مواد قانونی مربوط به نحوه برخورد با متخلفان از قوانین سالمت کار را بیان کنند.
مواد قانونی مربوط به نحوه پرداخت هزینه های مربوط به معالجه و غرامت بیماریهای شغلی را
بیان کنند.
نهادهای نظارتی کشور که در زمینه سالمت کار فعالیت دارند را نام ببرند.
شرح وظائف مراکز بهداشتی کشور در زمینه سالمت کار را تشریح نمایند.
وظائف اصلی کارشناسان بهداشت کار در زمینه سالمت کار را تشریح نمایند.
طرح های کشوری در زمینه سالمت کار را شرح دهند.
شرح فعالیت ها را در طرح های مربوط به کنترل مواد خطرناک بیان کنند.
شرح فعالیت ها ا در طرح مربوط به خدمات طب کار بیان کنند.
نکات اصلی در تدوین برنامه عملیاتی در زمینه سالمت کار را بیان کنند.
برای هریک از طرح های کشوری در زمینه سالمت کار  ،برنامه عملیاتی تدوین نمایند..
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جایگاه سالمت کار در قوانین ومقررات کشور
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جایگاه سالمت کار در قوانین ومقررات کشور
ماده : 85
برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور  ،رعایت
دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (
جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت  ،درمان و
آموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و
تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار ) تدوین می شود ،
برای کلیه کارگاهها  ،کارفرمایان  ،کارگران و کارآموزان
الزامی است .
تبصره – کارگاههای خانوادگی نیز مشمول این مقررات بوده
و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.

جایگاه سالمت کار در قوانین ومقررات کشور
ماده : 91
کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده  85این
قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی
برای تامین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط
کار  ،وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان قرار
داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند
و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت
نمایند  .افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از
وسایل حفاظتی و بهداشتی و فردی و اجرای
دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.

جایگاه سالمت کار در قوانین ومقررات کشور
ماده : 92
کلیه واحدهای موضوع ماده  85این قانون که شاغلین در
آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از
کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی
تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی
– درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای الزم بعمل آورند و
نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

جایگاه سالمت کار در قوانین ومقررات کشور
ماده : 96
به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی  ،اداره کل بازرسی وزارت کار و امور
اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود :
الف – نظارت براجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت
و زیان آور و خطرناک  ،مدت کار  ،مزد  ،رفاه کارگر  ،اشتغال زنان و کارگران نوجوان .
ب – نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت
فنی .
ج -آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران  ،کارفرمایان و کلیه افرادی که در
معرض صدمات وضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
د – بررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد الزم
جهت اصالح میزان ها و دستورالعملهای مربوط به موارد مذکور  ،متناسب با تحوالت و پیشرفتهای
تکنولوژی .
ه – رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این
گونه موارد به منظور پیشگیری از حوادث.
تبصره  -1وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی  ،کنترل  ،ارزشیابی و
بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات الزم در این زمینه را به
عمل آورد.

جایگاه سالمت کار در قوانین ومقررات کشور
ماده : 98
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش
حق دارند بدون اطالع قبلی در هر موقع از شبانه روز به
موسسات مشمول ماده  85این قانون وارد شده و به بازرسی
بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه
مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت
تحصیل نمایند .
ماده : 101
گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط
به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین
دادگستری خواهد بود .

جایگاه سالمت کار در قوانین ومقررات کشور
ماده : 104
کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و
کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند
و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطالعات ومدارک
الزم به آنان خودداری نمایند  ،حسب مورد به مجازاتهای مقرر در
این قانون محکوم خواهند شد .
ماده : 105
هرگاه در حین بازرسی  ،به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت
حرفه ای  ،احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود  ،بازرس
کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به
کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطالع دهند .

جایگاه سالمت کار در قوانین ومقررات کشور
ماده : 176

متخلفان از هر یک موارد مذکور در مواد -79 -77 -75 – 61 – 52
 91 -84 -83برای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا
تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده
وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد  ،به ازای هر کارگر به
ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :
 -1برای تا  10نفر  200 ،تا  500برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
 -2برای تا 100نفر نسبت به مازاد  10نفر  20 ،تا  50برابر حداقل مزد
روزانه یک کارگر.
 -3برای باالتر از  100نفر نسبت به مازاد  100نفر  10 ،تا  20برابر حداقل
مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرارتخلف  ،متخلفان مذکور به حبس از  91روز تا  180روز
محکوم خواهند شد.

جایگاه سالمت کار در قوانین ومقررات کشور

قانون
تامین اجتماعی

جایگاه سالمت کار در قوانین ومقررات کشور
ماده : 66
در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت
مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات
بهداشتی و احتیاط الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان
هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و
طبق ماده  50این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

ماده :88
انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است .
بیمه شدگانی که در محیط کار با مواد زیان آور از قبیل گازهای سمی ،
اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هرسال یکبار از طرف
سازمان معاینه پزشکی شوند.

جایگاه سالمت کار در قوانین ومقررات کشور
ماده : 90
افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با
کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از
به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.
در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که
نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و
کارفرما در معاینه پزشکی آنه تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده
دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان مقررات این
قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق
ماده  50این قانون مطالبه و وصول خواهد نمود.

خدمات سالمت کار در کشور *
در وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی مسئولیت تامین سالمت  ،نیروی کار
که قشر عظیم جمعیت کشور را تشکیل می دهند به عهده مرکز سالمت محیط
وکار این وزارتخانه گذارده شده است  ،این مرکز به منظور دسترسی شاغلین به
حداقل موازین بهداشتی  ،کارگاهها وکارخانجات کشور را براساس تعداد کارگر
بقرار ذیل تقسیم بندی نموده است .
الف ) واحدهای تولیدی با بعد کارکنان  19نفر وکمتر که ضمن اعمال نظارت از طریق
شبکه های بهداشتی ،درمانی  ،برنامه های آموزشی در زمینه بهداشتی  ،ایمنی
نیز برای آنان با کمک حرف گوناگون وصنوف برگزار خواهد شد .
ب ) واحدهای تولیدی با بعد کارکنان  20تا  49نفر کارگر به منظور ایجاد ایستگاه
بهگر.
ج ) واحدهای تولیدی با بعد کارکنان بین  50تا  499نفر کارگر به منظور تاسیس
خانه های بهداشت کار .
د ) واحد های تولیدی با بعد کارکنان  500نفر کارگر یا بیشتر به منظور احداث مراکز
بهداشت کار .

شرح وظائف مراکزبهداشتی در کشور
 .1شناسایی کارگاهها و کارخانجات منطقه تحت پوشش و شناسایی ،بررسی و ارزیابی
عوامل زیان آور موجود در کارگاهها
 .2پیگیری و نظارت جهت راه اندازی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،ایستگاه بهگر و
خانه بهداشت کارگری در کارخانجات مشمول
 .3پیگیری و هماهنگی برای انجام معاینات دوره ای کارگران و ارسال به موقع گزارش ان
توسط کارفرما
 .4بررسی گزارش معاینات دوره ای انجام شده و پیگیری جهت کنترل عوامل زیان آور
محیط کار کارخانجات با توجه به بیماریهای گزارش شده کارگران
 .5تهیه برنامه عملیاتی سالیانه جهت پوشش منطقه با هماهنگی های درون بخشی و برون و
فعالیت بر اساس برنامه تهیه شده
 .6آموزش مدیران ،کارگران و صنوف به صورت گروهی چهره به چهره و تهیه برنامه های
آموزشی مدون اولویت بندی آن
 .7همکاری در اجرای کالسهای آموزشی و بازآموزی بهورزان ،بهداشتیاران ،بهگران و
کارشناسان
 .8نظارت و همکاری جهت اجرای برنامه های طرح بهگر ،بقا ،صنوف ،خانه بهداشت کارگری

شرح وظائف مراکزبهداشتی در کشور
 .9شرکت در جلسات هفتگی به طور فعال و ارائه پیشنهاد و راهکار در موارد لزوم
 .10بازدید منظم از کارگاهها و کارخانجات و تشکیل پرونده بهداشتی برای آنان
 .11پیگیری جهت کنترل عوامل زیان آور محیط کار به منظور کاهش حوادث و
بیماریهای ناشی از کار در کل کارگاهها و کارخانجات
 .12ارجاع کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی و پیگیری آن
 .13اندازه گیری و نمونه برداری عوامل زیان آور محیط کار جهت بررسی و مقایسه
با  TLVو پیگیری جهت کنترل اینگونه عوامل
 .14پیگیری به موقع موارد نقص بهداشتی موجود در کارگاهها و کارخانجات
 .15جمع آوری و ارسال بموقع آمار ماهیانه ،شش ماهه ،سالیانه و تهیه شاخص
منطقه
 .16تهیه نمودار آماری و نقشه منطقه تحت پوشش
 .17پیگیری شکوائیه های ارسال شده و ارسال بازخوراند

شرح وظائف مراکزبهداشتی در کشور
 .18ثبت اطالعات مربوط به صورتجلسات کمیته های حفاظت فنی و بهداشت
کار و ارسال بازخوراند آن به کارخانجات
 .19نظارت بر بهداشت آب کارگاهها و کارخانجات و نحوه توزیع آن
 .20بازدید و پیگیری جهت استعالمهای اداره صنایع و مجامع امور صنفی به
منظور صدور پروانه کسبی و یا بهره برداری
 .21نظارت و پیگیری جهت امور مربوط به شرکت های خصوصی و دولتی ارائه
هنده خدمات بهداشت حرفه ای و طب کار
 .22شناسایی مشاغل سخت و زیان آور و پیگیری جهت کاهش اینگونه
مشاغل و کنترل عوامل زیان آور محیط کار
 .23پیگیری جهت بهبود شاخص های بهداشت حرفه ای منطقه تحت پوشش
 .24نظارت بر نحوه دفع مواد زائد و فاضالبهای صنعتی بصورت بهداشتی در
کارگاهها و کارخانجات

طرح های کشوری در زمینه سالمت کار*
طرح نظارت بر خدمات طب کار
طرح بازرسی هدفمند و تشدید بازرسی
طرح سالمت کارکنان ادارات دولتی وبیمارستان ها ،بانک ها و واحدهای
خدمات دفتری
طرح نظارت بر شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای
طرح بقا-بهداشت کشاورزی ونظارت بر مراکز بهداشتی درمانی روستایی
طرح کنترل یا حذف مواد خطرناک شامل :جیوه  ،سرب ،آزبست  ،سیلیس
طرح کنترل سروصدا
طرح کنترل پرتو
طرح پیاده سازی ارگونومی
طرح ایمنی مواد شیمیایی
طرح آموزش بهگر  ،بهداشتیار کار وکارشناسان بهداشت حرفه ای

شرح فعالیت برنامه کنترل یا حذف مواد خطرناک شامل :جیوه
 ،سرب ،آزبست  ،سیلیس
-1آموزش کارشناسان بازرس بهداشت حرفه ای وسایرپرسنل همکار
-2تهیه آمار واحدهای تولیدی  ،خدماتی ،معدنی وکشاورزی دارای عامل زیان آور
-3تهیه برنامه عملیاتی
-4پیگیری دراندازه گیری میزان آلودگی با همکاری بازرسان
-5پیگیری دراندازه گیری میزان مواجهه و راههای کنترل آلودگی ازمحیط کار
-6تهیه شاخص کارگاهها وکارگران درمعرض خطر آلودگی
-7تهیه مطالب آموزشی برای کارفرمایان ،کارگران ،بهداشتیاران  ،بهگران و کارشناسان شاغل
درصنایع
-8پیگیری در اجرای کالس های آموزشی برای گروههای هدف
 -9نظارت بر شرکت های خصوصی و پرسنل بهداشتی که اندازه گیری عوامل زیان آور را انجام
می دهند.
 -10اجرای کارتحقیقاتی در زمینه عوارض ناشی ازکار در راهکارهای کنترل
 -11تهیه و تکمیل چک لیست بررسی میزان عوامل زیان آور و راهکارهای کنترلی
 -12ارسال آمار واطالعات درخواستی به مرکز سالمت محیط کار

طرح کنترل سیلیس

Silica – SiO2
Crystalline Silica
Quartz
Tridymite
Cristobalite

Amorphous Silica

طرح کنترل سیلیس
مشاغل مواجهه با سیلیس
مشاغل با مواجهه باال و ریسک خطرناک با امکان کنترل
سیلیس به طرق مهندسی
مشاغل با مواجهه باال و ریسک خطرناک با کنترل سیلیس به
شیوه های فردی

مشاغل با مواجهه اندک و کنترل سیلیس به طرق اصول
بهداشت اولیه ،آموزش بهداشت و استفاده از وسایل حفاظت
فردی

طرح کنترل سیلیس
مشاغل با مواجهه باال و ریسک خطرناک با امکان کنترل سیلیس به طرق مهندسی

سیلیس کوبی و دانه بندی سیلیس
شیشه سازی
سندبلستینگ
ظروف چینی
ریخته گری
موزائیک سازی و کاشی سازی
معادن روبسته با سیلیس بیش از  10درصد
سیمان پورتلند بیش از  3درصد و مواجهه باال

طرح کنترل سیلیس
مشاغل با مواجهه باال و ریسک خطرناک کنترل سیلیس به اصول اولیه بهداشت

معادن رو باز سیلیس
جابجایی سیلیس همراه با انتشار گرد و غبار
راه سازی (شرایط تونل سازی با توجه به نوع خاک)
معادن رو باز با مواجهه باال

طرح کنترل سیلیس
مشاغل با مواجهه اندک و کنترل سیلیس به طرق اصول بهداشت اولیه ،آموزش
بهداشت و استفاده از وسایل حفاظت فردی

کارخانجات سنگ بری به شیوه تر
سفال گری و کوزه گری
چینی سازی بهداشتی
مصالح فروشی
کارگران ساختمانی
بلوک زنی
ساب زنی به شیوه تر

طرح کنترل سیلیس
اهداف وزارت بهداشت و درمان

کنترل مواجهه در مشاغل با ریسک باال در سال 1390و 91
آموزش جهت مواجهه اصول اولیه بهداشتی در مشاغل با
ریسک پایین از سال  90تا 92

طرح کنترل سیلیس
مراحل انجام کار

شناسایی و آمار گیری تا پایان سال 1389
اعالم به شرکتها و کارخانجات جهت کنترل تا پایان سال
89
شروع پروتکل عملیاتی در کارگاهها در سال 1390
گزارش پیشرفت کار در دوره های  6ماهه

تهیه برنامه عملیاتی
 بیان مساله
نقاط قوت؛ نقاط ضعف ،فرصت ها و تهدیدها
هدف کلی
اهداف اختصاصی
استراتژیها
شرح فعالیت ها
شاخص های برنامه
ّبرآورد هزینه ها
جدول گانت

SWOT analysis

تهیه برنامه عملیاتی **،
عنوان هدف

فعالیت

مسئول اجرا

زمان اجرا

هزینه به ریال

نحوه پایش

موضوع کار گروهی
مطابق با قوانین کشور انجام معاینات دوره ای برای تمام شاغلین یکبار در سال
الزامی است .لیکن آمار و مستندات نشان میدهد در بسیاری از مناطق کشور
این معاینات بصورت منظم و به موقع انجام نمی شود .با توجه به این موضوع:

 .1به نظر شما مشکالت و موانع موجود در انجام این معاینات چیست؟
 .2مهمترین موانع موجود در انجام به موقع این معاینات در منطقه شما
کدام است؟
 .3به نظر شما چه راهکار هایی برای حل این مشکل وجود دارد و چه
عوامل و نهادهایی در انجام درست و منظم این معاینات نقش دارند؟
 .4در صورتی که در منطقه کاری خود تجربه ای در این مورد دارید ذکر
نمایید.

موضوع تکلیف فردی
در خصوص یکی از طرح های سالمت کار در
کشور یک برنامه عملیاتی شامل :بیان مسئله
 ،نقاط قوت و ضعف  ،تهدیدها و فرصت ها ،
اهداف کلی و اختصاصی ،شرح فعالیت ها و
جدول زمانبندی تهیه کنید.

طرح های کشوری در زمینه سالمت کار*
طرح نظارت بر خدمات طب کار
طرح بازرسی هدفمند و تشدید بازرسی
طرح سالمت کارکنان ادارات دولتی وبیمارستان ها ،بانک ها و واحدهای
خدمات دفتری
طرح نظارت بر شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای
طرح بقا-بهداشت کشاورزی ونظارت بر مراکز بهداشتی درمانی روستایی
طرح کنترل یا حذف مواد خطرناک شامل :جیوه  ،سرب ،آزبست  ،سیلیس
طرح کنترل سروصدا
طرح کنترل پرتو
طرح پیاده سازی ارگونومی
طرح ایمنی مواد شیمیایی
طرح آموزش بهگر  ،بهداشتیار کار وکارشناسان بهداشت حرفه ای

