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آموزش ایمنی و بهداشت ویژه کارفرمایان

بسمه تعالی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

اداره بازرسی کار



Company Logo

ار و در ایمن سازی محیط ک( پیمانکار)مسئولیت کارگر و کارفرما
پیشگیری ازحوادث ناشی از کار

عوامل ایجاد حادثه بررسی و راههای پیشگیری از حوادث مشابه مشخص •

.شود

کخار فعالیت هایی در زمینه شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در محیط•

.انجام شود

.  برای شناسایی نقاط پر خطر و اصالح  و ایمن سازی اقدام شود•

ین کارگران به عنوان نزدیک ترین افراد به خطرات در محخیط کخارب به خر•

.اطالعات از شرایط ناایمن محیط کار را دارند
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ار و در ایمن سازی محیط ک( پیمانکار)مسئولیت کارگر و کارفرما
پیشگیری ازحوادث ناشی از کار

ب بخا تشکیل تیم های داخلیب م شخکل از کخارگرانب سرپرسخ ان و مخدیران•

کمک مشاوران ایمنخی و راهنمخایی بازرسخان کخارب بخه مننخور شناسخایی 

ازی خطرات و اولویت بندی اقدامات اصالحی و پیگیری عملیات ایمن سخ

.محیط کار

انجام فعالیت های ایمنی بصورت روزانه و مداوم توسط تیم های ایمنی•

.پیمانکاران جزء جدا نشدنی هر فرایند صنع ی و خدماتی هس ند•
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مسئولیت کارفرما در قبال پیمانکار
تعیین کامل وظایف و محدوده کاری  پیمانکار •
ی خطخرات دس یابی به پیشنهادات وارزیابی آنها بمننور حصول اطمینان از شناسائی تمام•

در محدوده کاری 
بازرسی تاسیسات و دس گاههای پیشنهادی پیمانکار •
ممیزی کارکنان پیمانکار از جهت انجام صحیح کارها •
توافق و هماهنگی با پیمانکار در ارائه گزارشات حوادث و شبه حوادث •
حمایت و تشویق پیمانکار به مننور دس یابی به عملیات ایمنی •
ای ننارت بر عملکرد پیمانکار بمننور اجرای صحیح مقررات و در صورت عدم اقخد امب اجخر•

اقدامات تنبیهی 
ننارت بر امر آموزش ارائه شده توسط پیمانکار به کارگران•
.ابعهان صاب ناظر بر عملکرد پیمانکار و تجزیه و تحلیل اقدامات پیمانکارو نیروهای ت•
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مسئولیت های پیمانکار
تامین ایمنی و بهداشت کارگران تحت پوشش خود•
همخخاهنگی و توافخخق در پیخخروی از قخخوانین  ایمنخخی و بهداشخخت کخخار و دسخخ ورالعملها و •

اس انداردها
ارائه دس ورالعملها و روش های ایمنی بمننور جلوگیری از حوادث •
تامین تأسیسات و دس گاههای ایمن و بدون عیب •
اعالم کلیه حوادث و رخ دادها و شبه حوادث به کارفرما و بازرسی کار•
“در صورت لزوم”گماردن مسئول ایمنی •
تهیه دس گاههای حفاظ ی و ایمنی مورد نیاز •
تدوین برنامه بهداشت صنع ی و پیروی از قوانین و کن رل مواد خطرآفرین•
ایجاد یک سیس م مدیریت ایمنی مورد قبول مراجع قانونی •
وان انجام آزمایش ها و معاینات بدو خدمت و حین خدمت و بکارگیری نیروها با توجه به ت•

افراد 
( جزء)آموزش ایمنی پیمانکار تحت امر •
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تشکیالت کن رل و ننارت 

: بازرسی•

.بازرسی ها کمك بسزایی در پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی می نمایند

:های حفاظت فنیکمیته•

انعکاس کلیه نواقص حفاظتی و بهداشتی به کارفرما.   1

طرح مسائل و مشکالت ایمنی، ارائه آموزش به کارگران.  2

 تهیه دستورالعمل های الزم و خط مشی ایمنی و بهداشت کار.  3

:مدیریت سیستم های ایمنی و بهداشتی•

رنامه هاای اگر مدیریت نقش نظارت بر بخشهای مختلف برنامه ایمنی، را بدرستی ایفا نکند ب

.ایمنی بالاثر خواهند بود
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تشکیالت کن رل و ننارت 

:تأثیر بسزایی در کاهش حوادث ناشی از کار خواهند داشت و شاملاقدامات آموزشی 

آموزشهای بدو استخدام برای کارگران تازه کار

آموزشهای مستمر یا ضمن خدمت

.دوره های آموزشی باید مداوم و در فواصل زمانی معین برگزار گردد

یش از باس ناد آیین نامه آموزش کارفرمایانب کارگران و کارآموزانب کارفرما مکلخف اسخت پخ

کار بخه بکار گماردن کارگران و کارآموزانب نسبت به ارایه آموزشهای ایمنی م ناسب با نوع

.آنان از طریق مراجع ذیصالح اقدام نماید
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آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

: قانون کار 85ماده 

کاه از هاییبرای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستور العمل

و وزارت بهداشات،( جهت تأمین حفاظت فنای)طریق شورای عالی حفاظت فنی 

ت جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداش)درمان و آموزش پزشکی 

تدوین می شود، بارای کلیاه کارگاههاا ،کارفرمایاان ،( کار و کارگر و محیط کار

.کارگران و کارآموزان الزامی است
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آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

( : تاسیس کارگاه)قانون کار87ماده 

کارگاه اشخاصی حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی تأسیس نمایند یا

هاای های ساختمانی و طرحموجود را توسعه دهند مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه

نظر مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهار

. و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند 

ها منوط به رعایت  مقررات حفاظتی و بهداشاتی خواهادبهره برداری از کارگاه

.  بود
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آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

( :گواهی نامه سالمت ماشین آالت)قانون کار 89ماده 

زمی که کارفرمایان مکلفندپیش ازبهره برداری ازماشینها، دستگاهها، ابزار و لوا

آزمایش آنها مطابق با آئین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنای ضاروری

د شناخته شده است، آزمایش های الزم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تاییا

ها شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارك مربوطه را حفظ و یك نسخه ازآن

.را برای اطالع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند 
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آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

(:تولید یا واردات تجهیزات ایمنی)قانون کا  90ماده 

را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنای و بهداشاتی

ن وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه هاای آ

به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارساال 

. دارند و پس از تایید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند
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آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

( : تجهیزات ایمنی)قانون کار 91ماده 

قانون کار مکلفناد بار 85کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده 

اساس مصوبات شورای عالی حفاظات فنای بارای تاأمین حفاظات و ساالمت و 

ان بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنا

ص قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آناان بیاموزناد و درخصاو

ه افراد ماذکور نیاز ملازم با. رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند 

ملهای استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستور الع

. مربوطه کارگاه می باشند
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آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

( : طب کار)قانون کار 92ماده 

این قانون که شاغلین در آنها به اقتضاای ناوع 85کلیه واحد های موضوع ماده 

توساط کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کارقرار دارند بایستی سالی یکباار

ر مراکز بهداشتی درمانی معاینه و آزمایشات الزم را به عمل آورناد و نتیجاه را د

.پرونده مربوط ضبط نمایند

بخ ال چنانچه با ننر شورای پزشکی فرد معاینه شده به بیمخاری ناشخی از کخار م:  1تبصره 
بخدون باشد کارفرما و مسئولین مربوط مکلفند کخار او را بخر اسخاظ ننخر شخورای پزشخکی

. کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند
د در صورت مشاهده چنین بیمارانی ب وزرات کار و امور اج ماعی مکلف به بازدیخ: 2تبصره 

.  و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود
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آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

(:تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار)قانون کار 93ماده  
بمنظور جلب  مشارکت  کارگران  و نظارت  بر حسن  اجارای  مقاررات  حفااظتی  و
بهداشتی  در محیط کار و پیشگیری  از حاوادث  و بیماریهاا، در کارگاههاائی  کاه
وزارت  کار و امور اجتماعی  و وزارت  بهداشت  ، درمان  و آماوزش  پزشکی ضاروری  

. تشخیص  دهند کمیته  حفاظت  فنی  و بهداشت  کار تشکیل  خواهد شد
کمی ه  مذکور از افراد م صص   در زمینه  حفاظت  فنخی  و بهداشخت  حرفخه ای  و: 1تبصره  

ورد تائید و از بین اعضاء دو نفر شص   واجد شرایطی  که  م. امور فنی  کارگاه  تشکیل  میشود
وزارتصانه های  کار و امور اج مخاعی  و بهداشخت ب درمخان  و آمخوزش  پزشخکی  باشخند تعیخین  

ار وامخور میگردند که  وظیفه  شان  برقراری  ارتباط میان  کمی ه  مذکور با کارفرما و وزارت  کخ
. اج ماعی  و وزارت  بهداشتب درمان  و آموزش  پزشکی  می باشد 

وسخط هائی خواهد بخود کخه تنحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساظ دس ورالعمل: 2تبصره
وزارت کار و امور اج ماعی و وزارت بهداشتب درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابالغ خواهخد 

.شد
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آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

:قانون کار   9۴ماده

این 85در مواردی که یك یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 

ش قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطاه پای

سائول بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کاار یاا م

ع شده حفاظت فنی و بهداشت کار اطالع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطل

.شود ثبت گردددر دفتری که به همین منظور نگهداری می

اند ب چنانچه کارفرما یا مسئول واحد ب وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق ند: 1تبصره

و موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دالیل و ننرات خود به نزدیک رین واحخد کخار

امور اج ماعی محل اعالم نماید اداره کار و امور اج ماعی مذکور موظف اسخت در اسخرع وقخت 

.توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام الزم را معمول نماید
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آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

:قانون کار   95ماده
یاا عهاده کارفرماا مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشات کاار بار 

این قانون خواهد بود هرگاه بر اثار 85واحدهای موضوع ذکر شده در ماده مسئولین
عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسائول واحاد حادثاه ای ره دهاد ، 

ج در و نیز مجازاتهای منادرحقوقی و کیفری مذکور از نظر مسئولیا شخص کارفرما 
.این قانون مسئول است 

ایخن قخانون موظفنخد کلیخه حخوادث ۸۵کارفرما یا مسئوالن واحد های موضوع ماده : 1تبصره
د ب ناشی از کار را در دف ر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اج ماعی اعالم میگخرد
.دثبت و مراتب را سریعاً به صورت ک بی به اطالع اداره کار و امور اج ماعی محل برسانن

این قانون برای حفاظت فنی و ۸۵چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده : 2تبصره
بهداشت کار وسایل و امکانات الزم را در اخ یخار کخارگر قخرار داده باشخند و کخارگر بخا وجخود

های الزم و تذکرات قبلی ب بخدون توجخه بخه دسخ ورالعمل و مقخررات موجخودب از آنهخا آموزش
ل کارفرما مسئولی ی نصواهد داشخت در صخورت بخروز اخخ الي رای هیخات حخ. اس فاده ننماید

.اخ الي نافذ خواهد بود
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آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

(  :بازرسی از کارگاه)قانون کار 98ماده
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظاایف خاویش حاق 

ول دارند بدون اطالع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشم
ند باه این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توان85ماده 

دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا
.قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند

ورود بازرسان کار به کارگاههای خخانوادگی منخوط بخه اجخازه ک بخی : 1تبصره
.دادس ان محل خواهد بود
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آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

:قانون کار   10۴ماده

ساان کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کاار و کارشنا

ام بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا ماانع انجا

وظیفه ایشاان شاوند یاا از دادن اطالعاات و مادارك الزم باه آناان 

خودداری نمایند، حسب مورد باه مجازات هاای مقارر در ایان قاانون 

.محکوم خواهند شد
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آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

:قانون کار  105ماده

یخا هرگاه در حین بازرسی به تشصی  بازرظ کار یا کارشناظ بهداشت حرفه ای اح مخال وقخوع حادثخه و

ک بخاً بروز خطر در کارگاه داده شودب بازرظ کار یا کارشناظ بهداشت حرفه ای مکلف هس ند مراتب را فخوراً و

.به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مس قیم خود اطالع دهند

وزارت کار و امور اج ماعی و وزارت بهداشخت ب درمخان و آمخوزش پزشخکی حسخب مخورد گخزارش : 1تبصره

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای ب از دادسرای عمومی محل و در صورت عخدم تشخکیل دادسخرا از

مایخد دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و الك و مهر تمام یا قسم ی از کارگاه را صادر ن

عطیل توسط دادس ان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابالغ قابل اجراست دس ور رفع ت

یخربط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرظ کار یا کارشناظ بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذ

. دادگس ری رفع نواق  و معایب موجود را تائید نموده باشند
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آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

:قانون کار  105ماده

گران کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شودب مزد کخار: 2تبصره

.کارگاه را بپردازد

م ضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اع راض به گزارش بازرظ کخار و : 3تبصره

اه صالح یا کارشناظ بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه ب می توانند از مراجع مزبور ب به دادگ

مایخد شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبخت بخه موضخوع رسخیدگی ن

.تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است
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آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

رب قانون تأمین اج ماعیب درصورت وقوع حادثه ناشی از کا6۵براساظ ماده •
کارفرمخخا مکلخخف اسخخت اقخخدامات الزم اولیخخه را بخخرای جلخخوگیری از تشخخدید 

روز اداری از تخاری  3وضعیت  حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظري 
انچه چن.وقوع حادثه به صورت ک بی به سازمان تأمین اج ماعی اطالع دهد

ی کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضخع حادثه دیخده م حمخل هزینخه های
مان شود از آنجایی که بیمه شده تحت پوشش تأمین اج ماعی اسخت و سخاز
بخرای مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان است کارفرما می توانخد
.دریافت هزینه های خود به سازمان تأمین اج ماعی مراجعه کند

ي سه تأکید سازمان تأمین اج ماعی برای اطالع رسانی کارفرما از حادثه ظر•
روز اداری بخخه دلیخخل ارسخخال بازرسخخان بخخرای تشخخصی  ماهیخخت حادثخخه و 
همچنخخین بهره منخخدی بیمه شخخده از حمایت هخخای درمخخانی بیمه شخخده از 

.حمایت های درمانی و بیمه ای مقرر در قانون تأمین اج ماعی است
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آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی 

ه قانون تأمین اج ماعی در مواردی که وقوع حادثه ناشی از کخار بخ66ماده •

علت عدم توجه کارفرما در زمینه رعایت مقخررات حفاظخت ایمنخی و فنخی

ی باشدب سازمان تأمین اج ماعی پس از اخذ ننخر بازرسخانب تعهخدات قخانون

.درخصوص بیمه شده را اعمال و خسارات وارده از کارفرما را وصول می کند
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آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

، دوره کارفرما یا نماینده قانونی وی مکلف است پیش از راه اندازی کارگاه-1ماده 
.های آموزش ایمنی عمومی متناسب با نوع کار را بگذراند

، در کارگاههایی که قبل از تصویب این آیین نامه راه اندازی شده اسات-2ماده 
کارگران و کارآموزان شاغل می بایست دوره های آموزش ایمنی را طای نماوده و 

.گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند

ه در مورد کارگاههایی که قبل از تصویب این آیین نامه راه انادازی شاد-3ماده 
. اند، کارفرمایان مکلفند دوره های آموزش ایمنی را طی نمایند

ب د رمواردی که کار از طریق پیمانکاری انجام میگیرد، کارفرما یا صااح-۴ماده 
آنهاا، کار مکلف است قبل از انعقاد قرارداد، از پیمانکاران و کارگران تحت پوشش

.مستندات آموزش ایمنی را اخذ نمایند

ت به کارفرما مکلف است پیش از بکار گماردن کارگران و کارآموزان نسب-5ماده 
.مایدارایه آموزش ایمنی متناسب با نوع کار به آنان از طریق مرجع ذیصالح اقدام ن
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آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

ار باه کارفرما مکلف است با تایید مراجع ذیصالح آموزش های ایمنی متناسب با نوع کا-6ماده 
.کارگران شاغل و کارآموزان خود ارایه نماید

هاای در کارگاه هایی که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل مای باشاند، گذرانادن دوره-7ماده 
.رددآموزش ایمنی مطابق این آیین نامه بایستی در شناسنامه شغلی کارگران مربوطه لحاظ گ

طی دوره های آموزش ایمنی بایاد باه عناوان یکای از ضاروریات انتخااب و معرفای -8ماده 
.کارفرمایان و کارافرینان و کارگران نمونه منظور گردد

گروه دستورالعمل اجرایی این آیین نامه که سطح بندی آموزش و همچنین اولویت بندی-9ماده 
.هدف را شامل میشود توسط کمیته ای متشکل از اعضای تعیین شده تدوین شده است

کلیه دوره های آموزش ایمنی در سراسر کشور از طریق مراجع ذیصالح انجاام خواهاد -10ماده 
.گرفت

قانون کار از طریاق 96ادارات کار و امور اجتماعی استانها مکلفند به موجب بند ج ماده -11ماده 
.بازرسان کار، نظارت های الزم را اعمال نمایند

و چگونگی اجرای دوره های آموزشی بر عهده مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنای-12ماده 
.بهداشت کار ستادی است
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آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
ای به منظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجار: 1ماده  

ور در مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کش
ر، کارگاه های مشمول و همچنین پیشیگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کاا

ه هاای حفظ و ارتقاء سالمتی کارگران و سالم سازی محیط های کار، تشکیل کمیت
مه در حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین نا

.کارگاههای کشور الزامی است
ای نفر کارگر باشند، کارفرما مکلف است کمیته25کارگاههایی که دارای : 2ماده  

:ل دهدبه نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه با اعضای ذیل تشکی
کارفرما یا نماینده تام االختیار او–1
نماینده شورای اسالمی کار یا نماینده کارگران کارگاه–2
مدیرفنی و در صورت نبودن او یکی از سراستادکاران کارگاه–3
مسئول حفاظت فنی–۴
مسئول بهداشت حرفه ای–5
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آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
ای نفر کارگر باشند، کارفرما مکلف است کمیته25کارگاههایی که دارای : 2ماده  

:ل دهدبه نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه با اعضای ذیل تشکی
اظت فنخی مسئول حفاظت فنی می بایس ی ترجیحاً از فارغ ال حصیالن رش ه حف: 1تبصره 

.و ایمنی کار باشد

ای رفهمسئول  بهداشت حرفه ای می بایس ی ترجیحاً فارغ ال حصیل بهداشت ح:2تبصره  
.یا پزشک عمومی مورد تایید مرکز بهداشت شهرس ان باشد

رنامخه اعضای کمی ه حفاظت فنی و بهداشت کار با هزینه کارفرمخا بایسخ ی در ب: 3تبصره 
ربط های ذیهای آموزشی و بازآموزی مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار که توسط ارگان

.برگزار می گردد شرکت نمایند
نفر نفر کارگر داش ه باشخند در صخورتی کخه100تا 2۵در کارگاه هایی که بین : ۴تبصره 

داقل سه نفر یک یا دو نفر از اعضاء کمی ه در کارگاه حضور نداش ه باشند جلسه کمی ه با ح
نخی یخا از افراد مذکور تشکیل می گردد مشروط بر آنکه در این کمی خه مسخئول حفاظخت ف

.مسئول بهداشت حرفه ای حضور داش ه باشد
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آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
نفر کارگر دارند و نوع کار آنها ایجاب نماید25در کارگاه هایی که کمتر از : 3ماده  

رما ای محل، کارفبا نظر مشترك و هماهنگ بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه
.مکلف به تشکیل کمیته مذکور خواهد بود

-یل مخیدر اینگونه کارگاه ها کمی ه مذکور با سه نفر از اعضاء به شرح ذیل تشک:  1تبصره
:گردد

کارفرما یا نماینده تام االخ یار وی–1
نماینده شورای اسالمی کار یا نماینده کارگران کارگاه–2
.مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای–3

بایخد ای برای اینگونه کارگاه هخاصالحیت مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه: 2تبصره 
.به تایید اداره کار و مرکز بهداشت محل برسد
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آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
شخکیل در کلیه کارگاه هایی که کمی ه حفاظت فنی و بهداشت کار با سه نفخر ت:  3تبصره 
رآنکخه مشخروط ب. تواند یک نفر باشخدای میگردد مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفهمی

های الزم که با هزینه کارفرما توسخط مرکخز بهداشخت و یخا اداره کخل محخل پس از آموزش
.حسب مورد تشکیل می گردد شرکت نموده و گواهی نامه الزمه را دریافت نماید

جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بایاد الاقال هرمااه یاك باار : ۴ماده  
ان اعضاء تشکیل گردد و در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب یك نفر دبیر از می

کمیته باه تعیین زمان تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات. کمیته اقدام نمایند
.عهده دبیر جلسه خواهد بود

ت در مواقع ضروری یا زودتر از موعد با پیشنهاد مدیرکارخانه یا مسخئول حفاظخ:  1تبصره 
.ای کمی ه تشکیل خواهد شدفنی و یا مسئول بهداشت حرفه

کارفرمخا مکلخف اسخت یخک نسخصه از تصخمیمات کمی خه مخذکور و همچنخین :  3تبصره 
.صورتجلسات تننیم شده را به اداره کار و مرکز بهداشت مربوطه ارسال نماید
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آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
:وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به شرح ذیل است: 5ماده  
هادات طرح مسایل و مشکالت حفاظ ی و بهداش ی در جلسات کمی خه و ارایخه پیشخن–1

.الزم به کارفرما جهت رفع نواق  و سالم سازی محیط کار

ع آنهخا انعکاظ کلیه ایرادات و نواق  حفاظ ی و بهداش ی و پیشنهادات الزم جهت رف–2
.به کارفرمای کارگاه

همکاری و تشریک مساعی با کارشناسان بهداشخت حرفخه ای و بازرسخان کخار جهخت –3
.اجرای مقررات حفاظ ی و بهداشت کار

اظ ی توجیه و آشنا سازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداش ی و حفخ–4
.در محیط کار

های الزم برای انجخام کخار مطمخئنب سخالم وهمکاری با کارفرما در تهیه دس ورالعمل–۵
یط بدون خطر و همچنین اس فاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداش ی و حفخاظ ی در محخ

.کار
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آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
:وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به شرح ذیل است: 5ماده  
ت کخار که درامرحفاظت فنی و بهداشت حفخاظ ی و بهداشخپیشنهاد به کارفرما جهت تشویق کارگرانی–6

.عالقه و جدیت دارند

ناشخی پیگیری الزم به مننور تهیه و ارسال صورتجلسات کمی ه و همچنین فرم های مربوط به حوادث–7
.از کار و بیماری های ناشی از کار به ارگان های ذیربط

ء کخارگران پیگیری الزم در انجام معاینات قبل از اس صدام و معاینات ادواری به مننور پیشگیری از اب ال–۸
.به بیماری های ناشی از کار و ارایه ن ایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه

در اعالم موارد مشکوك به بیماری های حرفه ای از طریق کارفرما به مراکز بهداشت مربوطه و همکاری–9
ال شده و یخا در ای مب های حرفهتعیین شغل مناسب برای کارگرانی که به تشصی  شورای پزشکی به بیماری

(.قانون کار92ماده 1موضوع تبصره . )معرض اب ال آنها قرار دارند

رم جمع آوری آمار و اطالعات مربوطه از نقطه ننر مسایل حفاظ ی و بهداش ی و تننخیم و تکمیخل فخ–10
.صورت نواق  موجود در کارگاه

.ه از آنهابازدید و معاینه ابزار کار و وسایل حفاظ ی و بهداش ی در محیط کار و ننارت بر حسن اس فاد-11
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آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
نه های ناشی از کار کارگران و تعیین ضخریب تکخرار و ضخریب شخدت سخاالثبت آمار حوادث و بیماری–12

.حوادث

ای و همچنین نصخب پوسخ رهای آموزشخیهای حرفهننارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماری–13
.بهداش ی و حفاظ ی در محیط کار

.های ایجاد خطرات حفاظ ی و بهداش ی در کارگاهاعالم کانون–14
حخو ننارت بر ننم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصوالت و اس قرار ماشخین آالت و ابخزار کخار بخه ن–1۵

.صحیح و ایمن و همچنین تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار

هر کارگاه تعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظ ی و بهداش ی برحسب شرایط اخ صاصی–16
هخای جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط کار و پیشگیری از ایجاد حوادث اح مخالی و بیمخاری

.شغلی

در های اجرایی حفاظ ی و بهداش ی جهت اعمال در داخل کارگاهتهیه و تصویب و صدور دس ورالعمل–17
یولخويیکی و مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماری های ناشی از عوامل فیزیکیب شیمیاییب ارگونخومیکیب ب

.روانی محیط کار

ت وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئولین حفاظات و بهداشا: 6ماده  
های قانونی کارفرما درقبال مقارراتوجه رافع مسئولیتهیچحرفه ای در کارگاه به
.وضع شده نخواهد بود
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آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها
وط به کلیه کارگاه های موجود و کارگاه هایی که در آتیه تاسیس می شوند باید مقررات عمومی مرب: 1ماده 

.قانون کار رعایت نمایند4۸حفاظت و بهداشت کار را که در این آئین نامه مقرر می شود طبق ماده 

ساختمان 
.ساخ مان کارگاه ها و کارخانه ها باید با وضع آب و هوای محل م ناسب باشد: 2ماده 

م ر مکعب فضا مننخور گخردد و فضخای اشخغال شخده بخه 12برای هر کارگر در کارگاه حداقل باید : 3ماده 
ای مزبخور وسیله ماشین آالت یا ابزار و اثاثیه مربوط به کار همچنین فضای باالتر از ارتفاع سه م خر جخزء فضخ

.شودمحسوب نمی

داخخل ه سقف و بدنه و کف عمارات کارگاه باید با مصالحی ساخ ه و اندود شود که از نفوذ رطوبت ب: ۴ماده 
.گرما و یا سرمای خارج گردداالمکان مانع نفوذنماید و ح ی کارگاه جلوگیری 

 شو کف عمارات کارگاه باید هموار و بدون حفره بوده و به نحوی مناسب مفروش شود که قابل شس: 5ماده 
.باشد و تولید گرد و غبار نکند و موجب لغزیدن کارگران نگردد

یب در مواردی که نوع کار اق ضای ریص ه شدن آب را به کف کارگاه داش ه باشد بایخد کخف کارگخاه دارای شخ
.م ناسب و مجرای مصصوص برای خروج آب و جلوگیری از جمع شدن آب در کف کارگاه باشد
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آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها
اه تا یک در محل هایی که مواد شیمیایی و سمی بکار می برند باید بدنه دیوار کارگ: 6ماده 

.م ر و شصت سان یم ر ارتفاع از کف زمین قابل شس شو باشد

ل هایی موجود باشد که اح مخاها یا سوراخدر صورتی که در ساخ مان کارگاه دهانه: 7ماده 
داقل هایی کخه حخسقوط اشصاص برود باید به وسیله نصب پوشش های فلزی محکم و نرده

.یدسان یم ر باشد موجبات جلوگیری از سقوط اشصاص و رفع خطر بعمل آ60ارتفاع آن 
سان یم ر و پاگردهای آن م ناسب بخا 120عرض پلکان عمومی کارگاه باید حداقل : 8ماده 

ایخد در مورد پلکان هایی که بیش از چهار پله دارد در طري بخاز پلکخان ب. عرض مزبور باشد
.نرده محکم نصب شود و در مسیر پلکان نباید هیچگونه مانعی وجود داش ه باشد

ای عمارات کارگاه باید به تناسب وسعت محل کار به انخدازه کخافی در و پنجخره بخر: 9ماده 
.ورود نور و هوا داش ه باشد

کارگاه هایی که وسایل کار و نوع محصول آن طوری است کخه بیشخ ر در معخرض: 10ماده 
.حریق واقع می شود ح ی االمکان باید با مصالح نسوز ساخ ه شوند
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آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها
در . مین شودم ناسب با نوع کار و محل تا( طبیعی یا مصنوعی)در هر کارگاه بایس ی روشنایی کافی : 11ماده 

ابهخای صورتی که برای روشنایی از نور مصنوعی قوی اس فاده شود باید بخرای ممانعخت از نخاراح ی چشخم حب
.مصصوصی نصب گردد

ا بایخد کلیه پنجره های بدنه و سقف که جهت روشنایی اطاق ها تعبیه شده و کلیه چراغهخا و حبابهخ: 12ماده 
.ننیف نگاه داش ه شود

تهویه و حرارت : فصل سوم 
در . محل کار در هر کارگاه باید بطوری تهویه شود که کارگران همیشه هوای سخالم تخنفس نماینخد: 13ماده 

الخی 30مورد محل های کار پوشیده مقدار حداقل هوای الزم برای هر کارگر بر حسب نوع کار در هر سخاعت 
.م ر مکعب می باشد۵0

ور بخا در کارگاه هایی که دود و یا گاز و یا گرد و غبار و یا بصارهای مضر ایجاد می شود باید مواد مزب: 1۴ماده 
یجاد وسایل فنی موثر طوری از محل تولید به خارج کارگاه هدایت شود که مزاحمت و خطری برای کارگران ا

.ننماید
.وددرکارگاه هایی که تهویه طبیعی کافی نباشد باید از وسایل تهویه مصنوعی اس فاده ش: 15ماده 
قابخل هر کارگاه باید دارای وسائلی باشد که در زمس ان و تابس ان درجه حرارت داخلی آن به وضخع: 16ماده 

.تحملی نگاهداری شود
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ارج در هر سالن کار به تناسب تعداد کارگران باید درهای یک طرفه ای که بخه خخ: 17ماده 

باز شوند بنام درهای نجات وجود داش ه باشد و درهای مزبور به راهروها و یا معابر خروجخی
.ساخ مان من هی شوند

درهای خروجی نجات هیچوقت نباید قفخل باشخد و بایخد بخه وسخیله عالیخم و یخا : 18ماده 
.چراغهای مصصوصی از داخل مشص  باشد

م خر و ۵طبقخه اول )کلیه پلکانها و پاگردها در ساخ مان های بلندتر از دو طبقخه : 19ماده 
.وندباید با مصالح ساخ مانی نسوز ساخ ه ش( شودم ر محاسبه می4سایر طبقات هر کدام 

در تخا درهایی که به طري پلکان باز می شود باید الاقل فاصلهرای به اندازه عرض: 20ماده 
.نصس ین پله برای توقف داش ه باشد

اعالم در کارگاه هایی که بیش ر اح مال بروز حریق می رود باید وسایل مصصوص: 21ماده 
.بکار رود به طوری که در تمام محوطه کار اعالم خطر شنیده شود( آيیر)خطر 
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آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها
کارفرما موظف است مواد مح رقه مورد نیاز کارخانه را در تانک ها و مصازنی کخه: 22ماده 

جزا و مقاوم در مقابل آتش باشند نگهداری نماید و این مصازن و تانک ها باید از محل کار م
.فاصله کافی داش ه باشند

ارد در نقاطی که مواد منفجره و یا مواد سریع االح راق یا سریع االش عال وجود د:23ماده 
.داس عمال دخانیات و روشن کردن و حمل کبریت و فندك و امثال آنها باید ممنوع گرد

: در موارد زیر تعبیه و نصب برق گیر الزامی است : 2۴ماده 

-مخیساخ مان هایی که در آن مواد قابل اح راق و یا انفجار تولید و یا ذخیره و انبار-الف
.شود

دیگخر درآنهخا اشخ عالو روغخن و یخا مخواد قابخل تانک ها و مصازنی که بنخزین و نفخت-ب
.شودنگهداری می

.کوره های مرتفع و دوکش های بلند-ج 
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آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها
لکهب زنجیر از قبیل تسمهب ف( ترانسمیسیون )کلیه قسمت های ان قال دهنده نیرو : 25ماده 

ها که امکان ایجاد سخانحه بخرای و چرخ دنده و امثال آن و همچنین قسمت هایی از ماشین
. کارگر داش ه باشد باید دارای پوشش و یا حفاظ با اس قامت کافی باشد

بصشی قبل از شروع به تعمیر و ننافت و روغنکاری ماشین ها باید بطور اطمینان: 26ماده 
.آنها را م وقف ساخت 

کار بااینمننور آزمایش یا پس ازتعمیر الزمست انداخ ن ماشین ها به هنگام راه-تبصره 
صالحیت او ننر مدیر فنی و یا نماینده فنی ذیابزار مطمئن به وسیله م صصصین فنی تحت

.انجام گیرد
ار در موقع تعمیر تانک ها و مصازن مواد خطرناك و قابل اح راق و اش عال و انفج: 27ماده 

وبی از قبیل مصازن بنزین و نفت و روغن و غیره باید مصازن مذکور تصلیخه و سخپس بخه خخ
شس شو شود به طوری که هر گونه مواد زائد و خطرناك از جخدار داخلخی آن زائخل گخردد و

ه های مصازن باز بخوده و بخبرای آنکه گازهای موجوده اح مالی بکلی خارج شود باید دریچه
.وسایل الزم تهویه گردد
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آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها
کخار وسایل و ادوات الک ریکی باید دارای حفاظ بوده و طوری سخاخ ه و نصخب و ب: 28ماده 

.برده شود که خطر برق زدگی و آتش سوزی وجود نداش ه باشد

شصاصخی نصب و ام حان و یا تننیم وسایل و ادوات الک ریکی باید فقخط توسخط ا: 29ماده 
رد که صالحیت فنی آنها محرز باشد انجام گیرد و م صصخ  قبخل از شخروع بکخار آنخرا مخو

.آزمایش قرار دهد

ز در برای جلوگیری از ازدیاد سیم های م حرك و آزاد الزمست به مقدار کافی پری: 30ماده 
.های مناسب نصب گردد تا به سهولت ب وان از آنها اس فاده نمودمحل

ها وها و م علقات و همچنین حفاظها و بستهای برق و لولهها و زره کابلپوشش: 31ماده 
لخوگیری از سایر قسمت های فلزی وسایل برق که مس قیماً تحت فشار برق نیس ند برای ج

.بروز خطرات اح مالی باید اتصال زمین موثری داش ه باشند
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ا حخداکثر های اتصال زمین باید دارای ضصامت کافی و در ن یجه مقاومت کم باشند تا ب وانند بسیم: 32ماده 

ناً بایخد در ضم. جریان اح مالی که در اثر از بین رف ن و یا خراب شدن عایق بوجود آید اس قامت داش ه باشند
زمین گخردد بهجریان برقموجب اتصالمدار جریان وسایل پیش بینی شود که در صورت پیدا شدن نقصی که

.کندتمام مدار یا قسمت معیوب آنرا قطع
ی آنهخا را در نقاطی که اح مال صدمه به سیم های اتصال زمین می رود بایس ی به وسخیله مکخانیک: 33ماده 

.محافنت نمود

ینکخه های الک ریکی م حرك که دارای قسمت های فلزی بدون عایق باشند اعم از ادر مورد دس گاه: 3۴ماده 
: با جریان م ناوب کار کنند یا دائم باید اح یاطات زیر بعمل آید

ه باشخند مگخر بدنه های فلزی بدون عایق وسایل مزبور بایس ی بطور اطمینان بصشی اتصال زمین داش -الف 
.ولت باشد2۵0اینکه جریان دائم با فشار کم ر از 

.ولت ممنوع است 2۵0بکار بردن دس گاه های الک ریکی م حرك با ول اي بیش از -ب 
. ار برده شوددر مواردی که بکار بردن سیم اتصال زمین موثر مقدور نباشد باید جریانی با ول اي کم ر بک-ج 

های آماده به اش عال و همچنین در مجاورت مواد قابل اش عال باید فقخط از وسخایل مصصخوصدر محیط-د 
.الک ریکی م حرکی اس فاده شود که از لحاظ عدم ایجاد اش عال اطمینان بصش باشد
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و به زمین در مدت تعمیر شبکه برق باید آنرا به وسیله کلید از منبع جریان قطع: 35ماده 

.ردم صل نمود و در صورت لزوم بین سیم های شبکه نیز اتصال مس قیم برقرار ک

و در محیطی که خطوط تحت فشار برق وجود دارد تعمیر یا نصب ماشخین آالت: 36ماده 
زدگی نماید اکیداً ممنخوع کشی یا هرعمل دیگر که ممکن است ایجاد برقدس گاه ها یا سیم

.و فقط پس از قطع جریان برق انجام آن مجاز خواهد بود

ی ه و سیم ها و کابل های برق باید دارای روپوش عایق مناسب با فشخار الک ریسخ: 37ماده 
نخی بخوده و روی اصخول ف( رطوبت ب گرما ب ضربه و ساییدگی و غیره )سایر شرایط موجوده 

. نصب و ح ی االمکان در لوله و یا کانال قرار گرف ه باشند

بایخد توان عایق نمودسیم های پل گردان ب جرثقیل و سایر سیم هایی را که نمی: 38ماده 
.طوری در حفاظ قرار داد که از اتصال اح مالی جلوگیری شود
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هایی که مواد منفجره و یا گازهای قابل اح خراق و مخواد قابخل اشخ عال در کارگاه: 39ماده 

از هخای برقخی بخه نحخوی باشخند کخه ایجخاد جرقخه ننمایخد وشود بایس ی اتصخالتولید می
.موتورهایی که طبق اصول فنی برای این قبیل کارها ساخ ه شده اس فاده شود

دارد بایخد هایی که اح مال تولیخد الک ریسخی ه سخاکنآالت و دس گاهکلیه ماشین: ۴0ماده 
لخوگیری اتصال زمین موثر داش ه باشند تا از تراکم بارهای الک ریسخی ه سخاکن روی آنهخا ج

.شود

گازها ب گخرد و غبخار و بصخارات)در محیطی که مواد قابل اش عال و یا قابل انفجار : ۴1ماده 
سخایل وجود دارد عالوه بر اتصال زمین باید بخه و( قابل انفجار و مایعات قابل اش عال و غیره

.مطمئن دیگری نیز از تراکم بارهای الک ریسی ه ساکن جلوگیری نمود
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ربس ه ها کارفرما مکلف است آب آشامیدنی گوارا و سالم به مقدار کافی در مصازن سدر کلیه کارگاه: ۴2ماده 

.و محفوظ که طبق اصول بهداشت ساخ ه و نگاهداری شود در دس رظ کارگران بگذارد

ه کنند باید قخرص هخای نمخک طعخام دادبه کارگرانی که در گرمای زیاد برای مدت مدیدی کار می: ۴3ماده 
.شود

.اس فاده از لیوان عمومی برای آشامیدن آب ممنوع است : ۴۴ماده 

نظم و نظافت در کارگاه : فصل هشتم 
محل های کار و سالن های کار براهروها ب  انبارها و سایر قسمت های دیگر کارگاه باید طبق اصخول: ۴5ماده 

.بهداشت نگاهداری شود
ف سالن دیوارها ب سقفب پنجره ها و درها و شیشه ها باید پاکیزه بوده و بی عیب نگاهداش ه شوند ک: ۴6ماده 

.ها باید پاکیزه بوده و در حدود امکان تر و لغزنده نباشد

یبخی های کار انجام شده و بخه ترتجارو و ننافت کردن تا جایی که امکان دارد باید در فواصل نوبت: ۴7ماده 
.صورت گیرد که از ان شار گرد و غبار جلوگیری شود

اد انداخ ن آب دهان و بینی روی زمین و دیوار و راه پله ممنوع است و در هر محل کار باید به تعخد: ۴8ماده 
ي بایخد این ظرو. کافی ظروي مصصوصی برای ریص ن زباله و ظروي دیگری برای انداخ ن اخالط موجود باشد

.قابل پاك کردن بوده و در شرایط مناسب بهداش ی نگهداری و گندزدایی شوند

42



Company Logo

آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها
ی فاضالب و سایر فضوالت کارخانجات باید به وسیله مجاری فاضالب به چاه هخا و یخا حوضخچه هخا: ۴9ماده 

نهخا طخوری تصفیه ریص ه شود و این مجاری باید با مصالح غیر قابل نفوذ ساخ ه شده و قطر داخلی و شخیب آ
کافی هایی که شیبدر محل. باشد که به سهولت فاضالب را به چاه ها و یا حوضچه های تصفیه هدایت نماید

.وجود ندارد به وسایل مکانیکی بایس ی این مننور تامین گردد

الت در کارگاه هایی که فضوالت حاصله ممکن است موجب مسمومیت یا بیماری گخردد بایخد فضخو: 50ماده 
والت باید مزبور با عملیات فیزیکی یا شیمیایی در حوضچه های مصصوص تصفیه گردد در هر حال در دفع فض
.از ننر حفظ سالمت و بهداشت و جلوگیری از خطرات ممکنه دقت و پیش بینی های الزمه بعمل آید

مواد اولیه و محصول کارگاه باید طوری در داخل انبارها و یا کارگاه گذارده شخود کخه عبخور و مخرور : 51ماده 
شخود کخه کارگران و در صورت اق ضا وسایل نقلیه به راح ی ممکن باشد و ضمناً مواد مزبور باید طوری چیده

.خطر سقوط و بروز سوانح وجود نداش ه باشد
ایخد هر کارگاه باید دارای تعداد کافی مس راح مردانه و زنانه بطور مجزا باشخد سخاخ مان مسخ راح ب: 52ماده 

شخود از طوری باشد که بوی عفونت آن به وسیله هواکش به خارج من قل گردد و آبی که در آن اس عمال می
ابخه کارگر حداقل باید یک مس راح وجود داش ه باشد و در هر مس راح یک آف 2۵برای هر . شیر برداش ه شود

.گذاش ه شود شس شو و گندزدایی مرتب مس راح ها الزامی است 
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د که طبق هر کارگاه باید دارای تعداد کافی روشویی یا شیر باشد روشویی ها باید طوری ساخ ه شو: 53ماده 

نفر کارگر حداقل باید یک روشخویی وجخود 20برای هر . اصول بهداش ی قابل اس فاده و قابل پاك کردن باشد
.داش ه باشد

ارده و کارفرما مکلف است برای تامین ننافت کارگران به مقدار کخافی صخابون در اخ یخار آنخان گخذ: 5۴ماده 
.وسایل خشک کردن دست و روی کارگران را تامین نماید

ف و در کارگاه هایی که پوست بدن کارگران در معرض مواد سمی یا عفونی یا محرك یا مخواد کثیخ: 55ماده 
ت برای کنند کارفرما مکلف اسگرد و غبار بوده و همچنین در کارگاه هایی که کارگران در گرمای زیاد کار می

ه نماید هر شش نفر کارگری که در یک زمان کار خود را ترك می کنند حداقل یک دوش با آبگرم و سرد تهی
.و محل روش ها باید با مراقبت کامل ننیف و گندزدایی شود

شصصی در هر کارگاه باید اطاقی با وسعت کافی و قفسه های انفرادی برای تعویض و گذاردن لباظ: 56ماده 
.اطاق مزبور و قفسه های آن باید مرتباً تهویه و گندزدایی و پاکیزه شود. کارگران اخ صاص یابد
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ی هر کارگاه که کارگران آن در همانجا غذا صري می نمایند باید دارای محل مصصوصی با وسعت کخاف: 57ماده 

محخل غخذاخوری بایخد دارای . و تعداد الزم میز و نیمکت برای عده ای که در یک موقخع غخذا مخی خورنخد باشخد
.روشنایی کافی بوده و پیوس ه طبق اصول بهداش ی پاکیزه نگهداری شود

.ظروي غذاخوری باید همیشه پاك و عاری از هر گونه آلودگی باشد: 58ماده 

امخل کارکنان محل غذاخوری باید دارای روپوش تمیز بوده و نسبت به ننافت شصصی خود مراقبخت ک: 59ماده 
.بنمایند و ماهی یک مرتبه معاینه پزشکی بشوند

ه بخا کارگران قبل از ورود به محل غذاخوری باید دست و روی خود را با صابون بشویند و درصخورتی کخ: 60ماده 
.مواد سمی یا عفونی و یا کثیف سروکار دارند لباظ کار خود را تعویض نمایند

وسایل استحفاظی فردی : فصل دهم 
ایخد لبخاظ کخار ب. کارفرما موظف است در هر سال دو دست لباظ کار مجاناً در اخ یار هر کارگر بگذارد: 61ماده 

روز مناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر ب واند به راح ی وظائف خود را انجخام دهخد و موجخب بخ
.سوانح نگردد

.به کارگران زن عالوه بر لباظ کار باید سربند نیز داده شود-تبصره 
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ار وسخایل بر حسب نخوع کخ-به کارگرانی که با مواد شیمیایی کار می کنند باید عالوه بر لباظ کار : 62ماده 

ب مخواد اس حفاظی الزم از قبیل پیش بند و کفش و دس کش مصصوص و عینک و غیخره کخه آنخان را از آسخی
.مزبور مصون داردب داده شود

بنخد به کارگرانی که در مجاورت کوره های ذوب فلز و آهنگری کار می کنند باید لبخاظ یخا پخیش: 63ماده 
وق دس کش و کنند عالوه بر وسایل فنسوز و نقاب یا عینک و به کارگرانی که مس قیماً با مواد گداخ ه کار می

.کفش نسوز داده شود

هخر برای سیم کشی و هر نوع کار دیگر در ارتفاعات مانند دیوارها و پایخه هخای بلنخد و بطخور کلخی: 6۴ماده 
رگران کمربنخد محلی که امکان تعبیه وسایل حفاظ ی برای جلوگیری از سقوط کارگر مقدور نباشد باید به کخا

.اطمینان داده شود

کنند بایخد در محخل مصصوصخی جخدا از محخل لبخاظ کخنلباظ کارگرانی که با مواد سمی کار می: 65ماده 
.مصون بداردنفوذ سم کارگران را از آسیب ترتیبی شس شوشودکهنگاهداری و بهعمومی
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برای کارگرانی که موقع کار در معخرض سخقوط اجسخام قخرار دارنخد بایخد کفخش حفخاظ ی و کخاله : 66ماده 

.مصصوص حفاظ ی از فلز و یا ماده سصت دیگری که قابل اطمینان باشد تهیه شود

آالت مشغول کارفرما مکلف است مراقبت نماید کارگرانی که در نزدیکی قسمت های گردنده ماشین: 67ماده 
.سربند نگهداری نمایندکوتاه نموده و یا به وسیلهموهای خود را. کار می باشند

در مواردی که نوع کار طوری است که خطراتی برای چشم کارگران وجود دارد از قبیخل سخمباده و: 68ماده 
هخای مصصخوص مناسخب بخا کخار در جوشکاری و ماشین های تراش و ننائر آن کارفرما مکلخف اسخت عینخک

.دس رظ کارگران بگذارد

خطر برق کارفرما مکلف است به کارگرانی که روی شبکه تحت فشار برق کار می کنند و در معرض: 69ماده 
.زدگی هس ند عالوه بر ابزار مصصوص دس کش و کفش و کاله مصصوص عایق الک ریسی ه بدهد

مزبور در مواردی که جلوگیری از ان شار گرد و غبار و مواد شیمیایی و یا تهویه محیط آلوده به مواد: 70ماده 
ه و در از لحاظ فنی ممکن نباشد کارفرما موظف است ماسک و یا وسخایل اسخ حفاظی م ناسخب دیگخری تهیخ

.اخ یار کارگر مربوطه قرار دهد
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ار در محیط های مرطوب و در مورد کارهایی که در آب انجام می شود کارفرما باید به تناسب نوع ک: 71ماده 
رگران کفش یا چکمه های الس یکی و در صورت لزوم دس کش های غیر قابخل نفخوذ تهیخه و در دسخ رظ کخا

.بگذارد

و غیره از قبیل اوراق فلزی و جام های شیشه و خورده شیشه)به کارگرانی که با اشیاء و مواد برنده : 72ماده 
.کار می کنند باید دس کش های م ناسب با نوع کار داده شود( 

رسخی و در کارفرما مکلف است به وسیله مسئولین فنی خود کلیه وسخایل اسخ حفاظی را مرتبخاً باز: 73ماده 
.اشدصورت لزوم تعمیر و یا تعویض نماید تا پیوس ه وسایل مزبور برای تامین حفاظت کارگران آماده ب

و تهیه و در کارفرما مکلف است مراقبت نماید که کارگران مرتباً از وسایل اس حفاظی که به وسیله ا: 7۴ماده 
.وب می شودعدم اس فاده از وسایل مزبور قصور در انجام وظیفه محس. اخ یار آنان گذاش ه شده اس فاده نمایند
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یخده کارفرما مکلف است در صورت امکان مرکزی برای اس فاده فوری بیماران یا اشخصاص آسخیب د: 75ماده 
فسه مح وی تحت ننر یک یا چند پزشک یا پزشکیار تاسیس نماید و در صورت عدم امکان باید یک یا چند ق

فخوری داروها و لوازم کمک های اولیه م ناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه در نقاطی که دس رسی
سخیله مراکز کمک های اولیه و محل نصب قفسخه هخا بایخد بخه و. به آنها برای کارگران میسر باشد ایجاد نماید

کخارگران کارفرمایخانی کخه. عالیم مصصوص بصورتی مشص  باشد که کلیه کارگران از محل آن مطلع باشخند
مخاری آنان مشمول مقررات بیمه های اج ماعی می باشند می توانند در صورت وقوع حادثه ناشی از کار یخا بی

الیحه قانونی بیمه های اج ماعی کارگران از سخازمان ۸۵حرفه ای هزینه انجام کمک های اولیه را طبق ماده 
.بیمه های اج ماعی کارگران دریافت نمایند

کار اح مال مصاطرات مهم از قبیل خفگی و برق زدگی و امثال آنها سبب نوعدر کارگاه هایی که به: 76ماده 
.دیده پیش بینی های الزم را بنمایداست برای نجات کارگر آسیب وجود دارد کارفرما مکلف 
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ین پست کارفرما مکلف است به محض اطالع از اب ال یکی از کارگران به امراض واگیر مراتب را به اول: 77ماده 
.وزارت بهداری و همچنین به سازمان بیمه های اج ماعی کارگران اطالع دهد

ی کارفرما مکلف است دس ورات بهداش ی مربوط بخه کارگخاه خخود و همچنخین دسخ ورات بهداشخ : 78ماده 
مربوط به امراض واگیر و امراضی که به صورت همه گیری در آمده است برای اطالع کخارگران در محخل هخای 

.مناسب نصب نماید

کارفرما موظف است آمار بیماران و حادثه دیدگان خود را در آخر هر ماه به ادارات کار محل ارسال : 79ماده 
.دارد

قانون کار مصوب اسفند مخاه 60م صلفین از اجرای مقررات این آئین نامه مشمول شق دوم از ماده : 80ماده 
.خواهند بود1337
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مکلف است قخرارداد خخود را بخا ( کارفرما)قانون کار مقاطعه دهنده 13مطابق ماده ا 1ماده
هد گخردد م ع( پیمانکار)به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار ( پیمانکار)مقاطعه کار 

خخود که تمامی مقررات قانون کار و آئین نامه های مربوط به این قانون را در مورد کارکنان
.اعمال نماید

پیمانکاران می بایست صالحیت انجام کار خخود را از ننخر ایمنخی از وزارت کخار وا 2ماده
.امور اج ماعی اخذ نمایند

ننخور نحوه تأیید صالحیت پیمانکاران در دس ورالعمل اجرایخی کخه بخه همخین متبصره ا 
. توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوین می گرددب لحاظ خواهد شد

ار آنخان از کارفرما بایس ی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صالحیت انجام کا 3ماده
.ننر ایمنی توسط وزارت کار و اموراج ماعی تأیید شده باشد
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پیمانکخاران اصخلی و فرعخی مکلفنخد کلیخه قخوانین و مقخرراتب آئخین نامخه هخا و اا ۴ماده
.دهای حفاظت فنی و بهداش ی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایندس ورالعمل

مخ ن ها و تعهدات طرفین پیمان در مورد ایمنی باید صخراح اً درکلیه مسئولیتا 5ماده 
.قرارداد لحاظ گردد

در هنگام عقد قرارداد الزم است هزینه های مربوط به امور ایمنخی محاسخبه و در ا 6ماده
ی آن م ن قرارداد لحاظ نموده و پیمانکار از اب دای قرارداد با ننارت کارفرما موظف به اجخرا

.گردد
جخام در هخنگام عقدقرارداد پیمانکاری الزم است امکانات و منابع مورد نیاز برای انا 7ماده

.ن گردداقدامات کن رلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی حسب مورد توسط طرفین تأمی

بایست بر ارائه آموزشهای مورد نیاز در زمینخه هخای ایمنخی از طریخقکارفرما میا 8ماده
فعالیختب مراجع ذیصالح به پرسنل تحت پوشش پیمانکاران اصلی و فرعی با توجه بخه نخوع

.ننارت نماید
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ی کارفرما مکلف است با توجه به قوانین و آئین نامه های موجود و مفاد قرارداد فخا 9ماده
.مابینب بر عملکرد ایمنی کلیه پیمانکاران خود ننارت نماید

یخک هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از اب دا تا پایان کار کخالً بخها 10ماده
نخی در پیمانکار محول نمایدب پیمانکار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظخت فنخی و ایم

.کارگاه خواهد بود

هرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرمخا اجخرای قسخمت هخای مص لخف عملیخاتا 11ماده
مانکخار در پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نمایدب هر پی

ول محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقخررات مخرتبط بخوده و پیمانکخار اصخلی مسخئ
.ننارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود
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هر هرگاه صاحب کار اجرای عملیات پیمان را به پیمانکاران مص لف محول نمایدبا 12ماده
پیمانکار در محدوده پیمان خودب مسئول اجرای مقررات مرتبط خواهخد بخود و صخاحب کخار 

.مسئول ایجاد هماهنگی بین آنها می باشد

جهت پیمانکاران ملزم به ثبت آمار و ارایه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرماا 13ماده
9۵ارسال به اداره کار و اموراج ماعی محل مطابق دسخ ورالعمل اجخرای تبصخره یخک مخاده

.قانون کار جمهوری اسالمی ایران میباشند

54



Company Logo


