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تشریح الزامات ایمنی پیمانکاران و مسئولیت های 

حقوقی و قانونی کارفرمایان در قبال کارگران

تکالیف قانونی



: قانون کار 85ماده 

ریا  هاایی کاا از طبراي صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشور رعایت دستور العمل

و وزارت بهداشت، درماان و مماوز ( جهت تأمین حفاظت فنی)شوراي عالی حفاظت فنی 

ط جهت جلوگیري از بیماریهاي حرفا اي و تامین بهداشات کاار و کاارگر و محای)پزشکی 

.ستتدوین می شود، براي کلیا کارگاهها ،کارفرمایان ، کارگران و کارمموزان الزامی ا( کار



(:  استفاده از تجهرزات ایمنی)قانون کار 91ماده 

قانون کار مکلفناد بار اساا  85کارفرمایان و مسئوالن کلیا واحدهاي موضوع ماده 

ران در مصوبات شوراي عالی حفاظت فنی براي تأمین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگ

اربرد محیط کار ، وسایل و امکانات الزم را تهیا و در اختیار منان قرار داده و چگونگی کا

تی وسایل فوق الذکر را با منان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفااظتی و بهداشا

افراد ماذکور نیاز ملازم باا اساتفاده و نگهاداري از وساایل حفااظتی و. نظارت نمایند 

. بهداشتی فردي و اجراي دستور العملهاي مربوطا کارگاه می باشند



آشنايي با قوانين و مقررات مرتبط با ايمني 
( : طب کار)قانون کار 92ماده 

این قانون کا شاغلین در منها باا اقتاااي ناوع کاار در 85کلیا واحد هاي موضوع ماده 

بهداشاتی معرض بروز بیماریهاي ناشی از کارقرار دارند بایستی سالی یکباار توساط مراکاز

.ماینددرمانی معاینا و مزمایشات الزم را با عمل مورند و نتیجا را در پرونده مربوط ضبط ن
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تعاریف و اصطالحات 

هرعامل داراي انرژي کا پتانسیل صادما باا فارد را داشاتا :  خطر
.باشد میتواند عامل خطر محسوب شود

ایمنی با معنی در اماان باودن از خطار و میازان دوري از :   ايمني
.خطر است

:  ایمنی را چنین تعریف می کند(ILO)سازمان بین المللی 
رات بالقوه ایمنی عبارت است از فقدان هر گونه اتفاق یا حادثه نا مطلوب و پیشگیری از خط

نها را که ممکن است در آینده به عمل در آمده و سالمتی فرد یا تعادل محیطی یا هر دوی آ
ه کار بردن مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی است که ب: به عبارت دیگر  ایمنی . مختل نماید

وثری حفظ و آنها بتواند نیروی انسانی و سرمایه را در مقابل خطرات نهفته در صنعت به نحو م
در امان بودن از ریسك غیر قابل قبول یك خطر: در کل ایمنی.حراست نماید



:Incidentرویداد◆
/ظیفهوانجاممسیردرکهشودمیاطالقوقایعیازوسیعیگروهبه

-میهارویدادگروهاینازبخشیحادثه.میکنندایجاداختاللکار
یمبخیرکهاستحوادثیرویدادهااینازدیگربخشوباشد

.گذرند
:Accidentحادثه◆

منجرهکای(ناخواسته)شدهریزیبرنامهغیررویدادهرازعبارتست
زیستحیطمیاوتأسیسات/تجهیزاتبهصدمهیاکارکنانآسیببه

.گردد
Nearحادثهشبه◆ miss:

بههنشدتجهیزاتبهصدمهیاافرادآسیببهمنجرکهرویدادی
.گذرندمیخیربهمواردیکهدیگرعبارت

تعاريف و اصطالحات 



تعاريف و اصطالحات 
حادثه ناشي از کار •

رویدادي غیر منتظره کا در هنگام کار روي میدهد و جریان عاادي کاار را متوقاف مای 
ت سازد و داراي پیامدهاي جسمی و روانی براي کارگران و خسارات اقتصادي براي شارک

.یا سازمان می باشد
بيماريهاي شغلي•

یماري ناشای از هر کاري کا با فیزیولوژي بدن انسان تطاب  نداشتا باشد میتواند تولید ب
.کار نماید

:دو خاصيت عمده آن عبارتنداز

ز وقاوع، اکثر منها قبل از وقوع قابل پیشگیري هستند ولای پاا ا
. اغلب غیرقابل درمان هستند

ا بامادت تماا  و شدت تماا  دو فاکتور اساسی موثر در بروز بیماري ناشی از کار، 
.نمودعوامل بیماري زا است و با کاهش هرکدام میتوان بیماریهاي ناشی از کار را کنترل



 FAC : First Aid Caseحوادث جزئی ◆

ده و آسیبهایی جزئی که در آن شخص آسیب دیده به طور سرپایی مداوا ش
.قادر به ادامه کارهای محوله می باشد

ساعت نیاز 48یا حوادثی که فقط نیاز به کمك های اولیه داشته و حداکثر زیر 
جهیزات و به استراحت پزشکی یا غیبت از کار دارند و یا اینکه خسارت به ت

می ماشین آالت به نحوی است که حداکثر مانع از ادامه کار آنها در همان روز
.شود

LTI: Lost Time Injuryحوادث نا توان کننده◆

ه مدت قادر به انجام کارهای محوله بدر آن شخص آسیب دیدهآسیبهایی که
تعداد روزهای کاری ازدست . )ساعت نمی باشد48بیش از دو روز کاری یعنی 

(رفته در اثر حوادث

تعاريف و اصطالحات 



ناشي از کارهايبيماريآمار حوادث و 



آمار جهانی حوادث ارائه شده از سوی (ILO)سازمان بين المللی کار 

سال 

میالدی2015

از موعد بازنشستگی پیش
%40: در اثر حوادث کاری 

حادثه  و بیماری منجر به فوت
نفر6400|:  در هر روز

متوفیان حوادث و 
لبیماریهای شغلی در سا

نفر2/340/000

هزینه مالی

GDP% 7تا 5

روزهای از 
دست رفته به ازای هر   

روز 7500فوت 

ار تعداد بیماریهای ناشی از ک
برابر حوادث ناشی 6معادل 

از کار است

ناشي از کارهايبيماريآمار حوادث و 







هرم حوادث 
(  روز از محل کار3، غیبت بیش از نقصعضومنجر به فوت، )حوادث شدید 

(  منجر به غیبت یک روز از محل کار)حوادث کوچک 
( اولیه در محل کارگاه رفع میشودکمکهايبا ) حوادث جزیی 

(ستاکه منجر به صدمه جسمی به کارگر نشده و در واقع به خیر گذشته رویدادي) شبه حادثه 



حوادث ناشي از کارهايهزينه 



عوامل زيان آور محيط کار
:کارمحيطزيان آورعوامل❖
رکامحیطدرکامی شوداطالقعواملیباکارمحیطزیان مورعوامل•

تمدبلندومدتکوتاهدرافرادجسمانیسالمتسطحدراختاللباعث
:استزیرمواردشاملومی گردد

کارمحیطفیزیکیزیان مورعوامل•
کارمحیطشیمیاییزیان مورعوامل•
کارمحیطروانیزیان مورعوامل•
کارمحیطبیولوژیکیزیان مورعوامل•
کارمحیطارگونومیکیعوامل•
کارمحیطمکانیکیزیان مورعوامل•



عوامل زيان آور محيط کار

زیان مور در محیط کارفيزيكيعوامل ➢

ر عوامل فیزیکی زیان مور ماهیت انرژي دارند و  در صورت تماا  باا کاارگران می توانناد با
:مهمترین این عوامل عبارتند از. سالمت منان اثرات سوء با جاي بگذارند

:سر وصدا ✓

.دسیبل می باشد85ساعت کار 8طب  مقررات ، صداي مجاز براي •
85)در صورت امکان باید نسبت با کاهش صداي محیط کار با  پاایین تار از حاد مجااز •

ساتفاده اقدام نمود، در غیر این صورت باید از گوشی ها و وسایل حفاظتی مناسب ا( دسیبل
. نمود

در صورت وجود صداي بیش از حد مجاز در محایط کاار، زماان تماا  متناساب باا من •
.کاهش می یابد



اثرات صدا بر سالمت كاركنان 

ایم، ایجاد افت شنوایي موقت و د) اثرات بر مكانیسم شنوایي •

(برگشت پذیر و برگشت ناپذیر، وزوز گوش

ریتم اثرات فیزیولوژیكي مثل افزایش ضربان قلب ، افزایش•

تنفس ، افزایش فشار خون، 

اثرات رواني مثل كاهش تمركز ، افزایش هیجان پذیري ، •

افزایش اشتباهات فردي عصبانیت و افسردگي
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كنترل صدا

:كاهش مواجهه با صدا تا حد مجاز•

، سرویس و روغنكاري قطعات ماشین آالت)كاهش صداي منابع صوتي •

(تعمیر قطعات معیوب و نصب پایه هاي ضد ارتعاش 

نصب مواد جاذب در سطوح كارگاه و )كاهش صدا در مسیر انتشار •

(اتاقک اپراتور-ایجاد فاصله تا منبع صدا-كاهش صداي انعكاسي

گوشي هاي روي گوش؛ گوشي هاي )استفاده از گوشي هاي حفاظتي•

(داخل گوش 



عوامل زیان مور محیط کار
:ارتعا ✓

ر اثار ارتعا  یك موج مکانیکی است کا در اثر نوسان اجسام مادي حول نقطا تعادل خود ایجاد می شود و د
: تما  با بدن موجب اختالل در کار طبیعی بدن می شود و بر دو نوع است

(رانندگان وسایل نقلیا سنگین در اثر کار بر روي دستگاه هاي مرتعش)ارتعا  تمام بدن • 
اثرات گوارشی مثل سوء هاضما ، دل درد و اسهال • 
سرگیجا، تهوع و بی حالی: اثرات عصبی شامل• 
اثرات اسکلتی عاالنی مثل کمردرد یا درد گردن• 
مود براي پیشگیري باید از صندلی مناسب و با فنربندي و ابر سالم در وسایل نقلیا استفاده ن• 
...( در اثر کار با دستگاه هاي مرتعش مانند پیکور ، دریل، اره برقی و: ) ارتعا  دست و بازو• 
دن اثرات نامطلوب بر نسوج نرم دست و عروق خونی داشتا و مانع خون رسانی باا قسامت هاي انتهاایی با• 

(سندروم رینولد یا انگشت سفید)مانند سر انگشت ها می شود 

(مرتروز مفصل مرنج)اثرات نامطلوب بر روي نسوج سخت دست مثل استخوان ها و مفاصل دارد • 
ود و از براي کاهش عوارض ارتعا  بایستی از وسایل حفاظتی مانند از دستکش ضاد ارتعاا  اساتفاده شا• 

.محکم گرفتن ابزار مرتعش خودداري نمود



ارتعاش دست و 

بازو 

منتقل شده از 

ابزارهای دستی

ل ارتعاش تمام بدن منتق

شده از ماشین آالت



سندروم ارتعاش دست و بازو

(رینولدپدیدهثانویهحالت)سفیدانگشتسندروم•

بازووشانهاعصابرویاثر•

هااستخوانرویتغییرات•

بازوودستمفاصلو•



عوامل زیان مور محیط کار
: گرما و سرماي محیط کار و هواي قابل تحمل ✓

کارگري مثالً براي. باتوجا با فصول سال، منابع ایجاد استر  هاي گرمایی یا سرمایی ، مشخص خواهند شد 
باع کا در فصل سرما در محیط  باز کار می کند ، سرماي هوا و براي کارگر سردخانا ، تجهیازات سارمازا ، من

کولر ، پنکا )ده در فصل گرم سال نیز سیستم هاي کنترلی از قبیل وسایل خنك کنن. ایجاد استر  می باشند 
وع ازجملا تجهیزات کنترلی در این قسمت ، باتوجاا باا نا... ، سایبان ، شیلدهاي محافظ ، هواکش ها و...( و 

طااب  و هواي محیط کار باید با نحوي باشد کا از هر لحاظ  قابل تحمل یاشاد و میازان ت.استر  می باشند 
 پوشاد سازگاري فرد با شرایط محیط کار در سواب  کاري وي ثبت شده باشاد و میازان لباسای کاا فارد می

:املشرایط هواي محیط کار ش.  بایستی متناسب با نوع فعالیتی کا فرد در محیط انجام می دهد باشد

درجا حرارت محیط • 
رطوبت محیط • 
گرماي تشعشعی سطوح اطراف • 
سرعت جریان هوا در محیط کار• 



عوامل زیان مور محیط کار
عوامل شیمیایی  زیان مور در محیط کار➢

. د مواد شیمیایی کا با هر صورت وارد بدن شوند باعث بروز عوارض مختلف خواهند شا• 

میزان تحمل بدن انسان براي عناصار و ترکیباات مختلاف تفااوت دارد و باراي هار مااده

غال شیمیایی حدود مجاز تما  شغلی تعریف می شود کا در اثر تما  مداوم در مدت اشت

نفا، راه هاي ورود موارد شیمیایی با بدن از طری  پوست، ت. فرد باعث بروز بیماري نشود

ز راه مهمترین راه ورود مواد شیمیایی با بدن ا. می باشد... دستگاه گوار ، مخاط چشم  و 

. تنفا است



محیط کارشيمياييعوامل زیان مور ➢
تقسیم بندي مالینده هاي شیمیایی✓

محلول در مب بوده و باا سارعت جاذب مخااط چشام و بینای و گلاو شاده و : مواد التهاب مور و محرک • 
واد این م. سوزاننده و تاول مور بوده و سطوح مخاط مرطوب را متورم می کنند مثل ممونیاک، اسید ها و بازها 

ده و بخاطر التهاب ایجاد شده با راحتی قابل احسا  و تشخیص می باشند  و فرد با سرعت از محل دور شا
.  اقدام با درمان می نماید

 شاود این مواد محلول در مب نیستند و در ابتدا هیچ عالمت سوز  یا التهابی مشاهده نمی: مواد خفقان مور• 
افت ها، و لذا در مراحل ابتدایی تما  قابل تشخیص نیستند و پا از نفوذ در اعماق ریا و جذب در خون و ب

ا  با این از اینرو تم. با علت اختالفی کا در اکسیداسیون نسوج پیش می مورند عالیم خود را ظاهر می سازند
: مواد میتواند بسیار خطرناک و کشنده باشد

د مواد خفقان مور ساده کا موجب کاهش اکسیژن با طور جدي در هواي تنفسی و موجب خفگی  می شاون• 
مانند اتان

ار می اندازد مواد خفقان مور شیمیایی کا با طری  شیمیایی یکی از مراحل انتقال اکسیژن با بافت ها را از ک• 
د و باعاث کا در اثر ایجاد ترکیب پایدار با هموگلوبین از ترکیب من باا اکسایژن جلاوگیري میکنا coمانند 

.خفگی می شود

، اثر رخوت مور روي سلسلا اعصاب مرکزي مانند هیدروکربور هاي استیلنی: مواد بیهوشی مور و مخدر• 



يگازهاي سم 

:شودم  دادهتوضيحبخشايندر سم  گازهاياز ايپارهخواص

COكربنمنواكسيدي

اقاز .مزهبدونو رنگب   بو،ب   استگازي م  ليدتو كربنناقصاحتر
از بيشبار دويست)خونهموگلوبي   با زياد تركيب   ميلعلتهبو شود 

ن ژ نانتقالدر (اكست  ژ آنكمدار مقكند م  ايجاد اختاللبافتها بهاكست 
،کند ،اعصابمركز العملعكسكاهشباعث  

خفيفرسدرد هوشژ
  و تهوعو ضعفباعثبيشتر مقدار 

بانو تشنجو بيهوشژ قلبشديد ض 
.شودم  مرگو 

نكپسولهاياز استفاده ژ م  مكکريهاز گازهاايندفعبهخالصاكست 
.كند



عوامل زیان مور محیط کار
گرد و غبار✓
سامتی از گرد و غبار یکی از عوامل شیمیایی است کا  وارد محیط تنفسی شده و با نسبت قطر ذرات در ق• 

. دستگاه تنفسی رسوب کرده و و در نهایت باعث بیماري هاي تنفسی می شود

در اثر خردایش مواد، ریز  از داخل دستگاه ها، ریز  از روي نوار نقالا: گرد و غبار اولیا • 
گرد  مجدد گرد و غبار در محیط کاار در اثار عادم جماع موري گارد و غباار از روي : گرد و غبار ثانویا• 

یط، وز  زمین،گستر  گرد و غبار از محل تولید با سایر قسمت ها،  تمیز نکردن دستگاه، خشك بودن محا
...باد، عبور افراد و ماشین مالت و لیفتراک و 

یایی غذا نباید در مکان هایی کا در معرض تما  با مواد شایم: تعیین و استفاده از محل مناسب غذاخوري• 
و خطرناک ، انواع بخار یا گرد و غبار هستند، قرار گیرد و باید از خاوردن و مشاامیدن در محیط هااي ملاوده

راحت و غذا بایستی در مکان هاي سربستا و پاک، نگهداري و مصرف شود و محل هایی براي اسات. پرهیز شود
.غذاخوري اختصاص یابد



عوامل زیان مور محیط کار
MSDS (Material Safety Data Sheet)یا  SDSارایا اطالعات مواد شیمیایی ✓

شاد، از منجا کا هر فرد ح  دارد و الزم است کا مواد شیمیایی کا با من سر و کار دارد را بشناسد و از خطرات من مگاه با
رف ضروري است این اطالعات روي برجسب ظروف مواد شیمیایی درج شده باشد و یا در بروشور همراه من در اختیار مص

.کننده قرار گیرد

درج اطالعات ضروري و خصوصیات مواد شیمیایی و محتواي مواد داخال قوطی هاا، روي لیبل هاا و برچساب ها، نظیار • 
(نقطا ذوب، نقطا جو ، درجا حرارت اشتعال) اطالعات فیزیکی

،  عالیام خطر و سرطان زایی من( کال )اطالعات مربوط با اثرات فیزیولوژیك و میزان سمیت و مارات من، طبقا بندي• 
ن در مسمومیت  با مواد شیمیایی تشکیل دهنده و محتوي در ظروف، اطالع از خطرات مواد شایمیایی،  امکاان انتشاار م

.  هوا، میزان واکنش پذیري، شرایط انبارداري، شرایط دفع مواد زاید و وسایل حفاظت فردي مناسب با من

.کمك هاي اولیا الزم در صورت تما  با مواد شیمیایی و بروز عالیم مسمومیت• 
. نصب برچسب خوانا همراه عالیم اختصاري روي ظروف مواد شیمیایی و اطالعات تکمیلی در بروشور مربوطا• 
ار و مشنایی با عالیم و نشانا هاي استاندارد و جهانی هشدار براي مواد خطرناک، سمی، خورناده، قابال اشاتعال و انفجا• 

.رادیو اکتیو روي ظروف مواد شیمیایی



درجا واکنش پذیري

خطرات خاص

خطرات بهداشتی

لوزي خطر

درجا متشگیري

:حدود مواجهه شغلي  :فرمول شيميايي  :نام تجاری ماده 

:خطرات شيميايي 

Flash Point    :
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:نقطه اشتعال 
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:حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري 
:  نقطااه ذوب 
:  حدود انفجاري 
:  حالليت در آب 
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:بيولوژيکعوامل زیان مور ➢
تاري، عوامل بیولوژیك عواملی هستند کا بیشاتر در مشااغل پزشاکی و پرسا

ا  صنایع تولید، تهیا و فرموري ماواد غاذایی دیاده می شاوند و فارد شااغل  با
ال باا اقتااي  شغل  خود با من  در تما   بوده و تما  شغلی با منها سابب ابات

بیماري می گردد، این عوامال شاامل باکتري هاا، ویرو  هاا، قار، هاا، کرم هاا، 
.  باشد-می...... انگل ها و 

کارم هااي ،  Bهپاتیات، HIVویارو  :  عوامل زیان مور بیولوژیاك مانناد 
 ( Qعامل تاب)حلقوي، قار، و عوامل عفونت هاي پوستی، کوکسیال بارنتی

.....و



:و مهندسی انسانیارگونوميعوامل مرتبط با ➢

ی پردازد ارگونومی یا مهندسی انسانی با تناسب کار و شغل با بدن انسان م
و ضمن اصالح و بهینا سازي محیط کار، مشااغل و تجهیازات و  متناساب
ا سازي محیط کار  با محدودیت ها و قابلیت هاي بادن کاارگر، شارایط را با
دن نحوي مماده می کند تا کمترین فشار و مسیب در اثر کار یاا شاغل باا با

باا کارگران در اثر فشار کاري و عدم رعایت مسایل مربوط. کارگر وارد شود
ارگونومی ، معماوال در سانین میاان ساالی دچاار بیماري هااي اساکلتی و 

.عاالنی ناشی از کار می شوند
د و کاربرد مسایل مربوط با ارگوناومی در محایط کاار باعاث افازایش تولیا
کاهش هزینا هاي درمانی،  افزایش رضایت شغلی و افزایش بهره وري



عوامل زیان مور محیط کار
:حمل و بلند کردن  دستی کاال

ررات در صورت عدم امکان استفاده از تجهیزات مکانیکی و اصالح شرایط و چیدمان دستگاه ها و وساایل، مقا
سایت، حمل و جابجایی بار بصورت یك نفره و حداکثر بار مجاز براي گروه هاي سنی مختلف و بر اساا  جن

.در حالت نشستا و ایستاده، مطاب  میین ناما حفاظتی حمل بار دستی تعیین می شود
.بطور کلی دو حالت متمایز براي بلند کردن بار با صورت دستی ممکن است اتفاق افتد

د در واقاع ستون فقرات خم شده و پاها مستقیم هستن( : رو  اشتباه در بلند کردن بار) حالت استوپ ( الف
بلند کردن بار با این رو  باعث می شود کا نیروهاي زیادي بر دیسك هاي بین مهره اي اعمال شوند

، زانو ها خم ستون فقرات کامال با صورت کشیده و مستقیم( : رو  صحیح بلند کردن بار) حالت اسکات ( ب
الت پا، بار شده و بار را کامال با بدن نزدیك نموده ، بار با دست ها محکم گرفتا می شود و سپا با نیروي عا

در این رو  نیرو هاي وارده بر ستون فقارات در حاد قابال مالحظاا اي کنتارل. با طرف باال هدایت می شود
. می شوند



:عوامل روانی محیط کار➢

در محایط شناسایی عوامل روانی محیط کار با منظور افزایش کیفیت زندگی و پیشگیري از بیماري هاي روحای و روانای
:کار 

خستگی مفرط ناشی از تبعیض، وجود فشارهاي روانی و استر  مداوم در محیط کار• 
عدم تناسب توان کارگر با فشار کاري، سرعت کار و مسئولیت هاي فردي • 
تعامل و ارتباط ضعیف کارگر با همکاران، سرپرستان و مدیران• 
انتقال درگیري هاي خانوادگی و مشکالت مالی و اجتماعی با محیط کار و عدم حمایت هاي کافی• 
استر  ناشی از رفتار خشونت ممیز و پرخاشگري همکاران و سرپرستان در محیط کار• 
مشکل تطاب  فرد با مدیریت و سرپرست جدید و تغییرات شغلی در محیط کار• 
مشکالت شخصیتی کارگر مانند گریز از فرمانبرداري، غیبت از کار، تاخیر و سهل انگاري • 
بی اطالعی از شیوه هاي انجام کار، کمی تجربا و مموز  ناکافی• 
خستگی مفرط و عدم تمرکز ناشی از کار دوم یا اضافا کاري بیش از حد• 
اضطراب مداوم ناشی از عدم امنیت شغلی و پرداخت ناکافی متناسب با سختی کار• 
عدم وجود فااي کار مناسب و محیط فیزیکی مانند دما و تهویا نامناسب، نور ناکافی، • 


