
 كار  و بھداشت  فني  حفاظت: قانون كار چھارم  صلف
    ـ كلیات  اول  مبحث

  شورايعالي  از طريق  كه  دستورالعملھايي  كشور رعايت  مادي  و منابع  انساني  نیروي  صیانت  براي   ـ٨۵  ماده 

از   جلوگیري  جھت(    پزشكي  و آموزش  ، درمان بھداشت  و وزارت)  فني  حفاظت   تأمین  جھت(  فني  حفاظت

،  كارگاھھا، كارفرمايان  كلیه  شود، براي مي  تدوين )كار  كار و كارگر و محیط  بھداشت  و تأمین  اي حرفه  بیماريھاي

  . است  الزامي  و كارآموزان  كارگران

  و بھداشت  فني  اصول  رعايت  به  و مكلف  بوده  فصل  اين  مقررات  نیز مشمول  خانوادگي  كارگاھھاي  ـ تبصره 

  .باشند كار مي

باشد و از اعضا  مي   فني  حفاظت  ھاي نامه و آئین  وازينم  تھیه  مسؤول  فني  حفاظت  شورايعالي  ـ٨۶  ماده 

  :گردد مي  تشكیل  ذيل

  شورا خواھد بود  رئیس  او كه  يا معاون  ـ وزير كار و امور اجتماعي١ 

    صنايع  وزارت  ـ معاون٢ 

    سنگین  صنايع  وزارت  ـ معاون٣ 

    كشاورزي  وزارت  ـ معاون۴ 

    نفت  وزارت  ـ معاون۵ 

    و فلزات  معادن  وزارت  ـ معاون۶ 

    جھاد سازندگي  وزارت  ـ معاون٧ 

    زيست محیط  حفاظت  سازمان  ـ رئیس٨ 

    فني  ھاي در رشته  دانشگاه  با تجربه  ـ دو نفر از استادان٩ 

    صنايع  ـ دو نفر از مديران١٠ 

    كارگران  ـ دو نفر از نمايندگان١١ 

  . دبیر شورا خواھد بود  كه  كار و امور اجتماعي  ار وزارتك  بازرسي  ـ مدير كل١٢ 

  تواند براي مي  لزوم  و شورا در صورت  رسیده  وزير كار و امور اجتماعي  تصويب  شورا به  پیشنھادات  ـ١  تبصره 

شورا،   به  مربوط  ساير وظايف  كار و انجام  در محیط  كارگران  فني  حفاظت  به  مربوط  ھاي نامه آئین  طرح  تھیه

  .دھد  تشكیل  از كارشناسان  مركب  تخصصي  ھاي كمیته

   

  وزير كار و امور اجتماعي  تصويب  به  فني  حفاظت  شورا با پیشنھاد شورايعالي  داخلي  نامه آئین  ـ٢  تبصره

  . خواھد رسید

  دستورالعملي  مطابق  صنايع  مديران  و نمايندگان  كارگران  ، نمايندگان اساتید دانشگاه  انتخاب  ـ٣  تبصره 

  . خواھد رسید  وزير كار و امور اجتماعي  تصويب  و به  تھیه  فني  حفاظت  شورايعالي  توسط  خواھد بود كه

موجود را   نمايند و يا كارگاھھاي  احداث  جديدي  بخواھند كارگاه  كه  و حقوقي  حقیقي  اشخاص ـ ٨٧  ماده 

در امر   بیني پیش  مورد نظر را از لحاظ  و طرحھاي  ساختماني  ھاي كار و نقشه  بدوًا برنامهدھند، مكلفند   توسعه



كار و امور   وزارت. دارند  ارسال  كار و امور اجتماعي  وزارت  اظھارنظر و تأيید به  كار، براي  و بھداشت  فني  حفاظت

  به  مزبور منوط  از كارگاھھاي  برداري بھره. نمايد  ماعال  ماه يك  مدت  خود را ظرف  نظرات  است  موظف  اجتماعي

  .خواھد بود  و بھداشتي  حفاظتي  مقررات  رعايت

  رعايت  به  پردازند مكلف مي  ماشین  يا ورود و عرضه  ساخت  به  كه  يا حقوقي  حقیقي  اشخاص  ـ٨٨  ماده 

  .باشند مي  مناسب  و حفاظتي  موارد ايمني

آنھا   آزمايش  كه  از ماشینھا، دستگاھھا، ابزار و لوازمي  برداري از بھره  مكلفند پیش  كارفرمايان  ـ٨٩  ماده 

  را توسط  الزم  آزمايشھاي  است  شده  شناخته  ضروري  فني  حفاظت  شورايعالي  مصوب  ھاي نامه آئین  مطابق

از آنھا را   نسخه  و يك  را حفظ  مربوطه  و مدارك  داده  انجام  فني  حفاظت  آزمايشگاھھا و مراكز مورد تأيید شورايعالي

  .نمايند  ارسال  كار و امور اجتماعي  وزارت  به  اطالع  براي

را وارد يا تولید كنند،   و بھداشتي  فني  حفاظت  بخواھند لوازم  كه  يا حقوقي  حقیقي  اشخاص  كلیه  ـ٩٠  ماده 

،  بھداشت  و وزارت  كار و امور اجتماعي  وزارت  به  آن  ھاي با نمونه  مراهمورد ھ  را حسب  وسايل  بايد مشخصات

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

  مصوبات  كلفند براساسم  قانون  اين ٨۵  ماده  موضوع  واحدھاي  كلیه   و مسووالن  كارفرمايان   ـ٩١  ماده 

  و امكانات  كار، وسايل  در محیط  كارگران  و بھداشت  و سالمت  حفاظت   تأمین  براي  فني  حفاظت  عالي  شوراي

  رعايت  بیاموزند و در خصوص  آنان  فوقالذكر را به  كاربرد وسايل  و چگونگي  قرار داده  و در اختیار آنان  را تھیه  الزم

و   حفاظتي  از وسايل  و نگھداري  استفاده  به  افراد مذكور نیز ملزم. نمايند  نظارت  و بھداشتي  ظتيحفا  مقررات

  . باشند مي  كارگاه  مربوط  دستورالعملھاي  و اجراي  فردي  بھداشتي

بروز   ر در معرضكا  نوع  اقتضاي  در آنھا به  شاغلین  كه  قانون  اين ٨۵  ماده  موضوع  واحدھاي  كلیه  ـ٩٢  ماده 

بار  يك  سالي  دھند و حداقل  تشكیل  پزشكي  افراد مذكور پرونده  ھمه  از كار قرار دارند بايد براي  ناشي  بیماريھاي

  ضبط  مربوط  را در پرونده  آورند و نتیجه  عمل را به  الزم  و آزمايشھاي  از آنھا معاينه  درماني  مراكز بھداشتي  توسط

  .نمايند

   

از كار   ناشي  بیماري  به  شده  فرد معاينه  شود كه  نظر داده  پزشكي  شوراي  با تشخیص  چنانچه  ـ١  صرهتب

مذكور   پزشكي  شوراي  نظريه  مكلفند كار او را براساس  مربوطه  ابتال باشد كارفرما و مسؤولین  مبتال يا در معرض

  .نمايند  عیینت  ديگري  مناسب  ، در قسمت السعي حق  كاھش  بدون

بازديد و تأيید مجدد   به  مكلف  كار و امور اجتماعي  ، وزارت بیماراني  چنین  مشاھده  در صورت  ـ٢  تبصره 

  . كار خواھد بود  محیط  وايمني  و بھداشت  فني  شرايط

  در محیط  بھداشتيو   حفاظتي  مقررات  اجراي  بر حسن  و نظارت   كارگران  مشاركت  منظور جلب به  ـ٩٣  ماده 

و   ، درمان بھداشت  و وزارت  كار و امور اجتماعي  وزارت  كه  وبیماريھا، در كارگاھھايي  از حوادث  و پیشگیري  كار

  .خواھد شد  كار تشكیل  و بھداشت  فني  حفاظت  دھند كمیتة  تشخیص  ضروري  پزشكي  آموزش

  كارگاه  و امور فني  اي حرفه  و بھداشت  فني  حفاظت  مینهدر ز  مذكور از افراد متخصص  كمیته  ـ١  تبصره 

و   كار و امور اجتماعي  ھاي مورد تأيید وزارتخانه  كه  واجد شرايطي  اعضا، دو نفر شخص  شود و از بین مي  تشكیل

مذكور با   كمیته  میان  ارتباط  برقراري  شان وظیفه  گردند كه مي  باشند تعیین  پزشكي  و آموزش  ، درمان بھداشت

  .باشد مي  پزشكي  و آموزش  ، درمان بھداشت  و وزارت   كار و امور اجتماعي  كارفرما و وزارت



كار و امور   وزارت  توسط  خواھد بود كه  دستورالعملھايي  اعضا براساس  و تركیب  تشكیل  نحوه  ـ٢  تبصره 

  . خواھد شد  و ابالغ  ھیهت  پزشكي  و آموزش  ، درمان بھداشت  و وزارت  اجتماعي

  وقوع  امكان  قانون  اين ٨۵  ماده  موضوع  واحدھاي  يا كاركنان  يا چند نفر از كارگران  يك  كه  در مواردي  ـ٩۴  ماده 

  حفاظت  كمیته  را به  توانند مراتب نمايند مي  بیني پیش  يا واحد مربوطه  از كار را در كارگاه  ناشي  يا بیماري  حادثه

فرد   توسط  امر نیز بايستي  دھند و اين  كار اطالع  و بھداشت  فني  حفاظت  كار يا مسؤول  و بھداشت  فني

  .گردد  شود ثبت مي  منظور نگھداري  ھمین  به  كه  در دفتري  شده مطلع

در   است  نداند موظف  از كار را محقق  ناشي  يا بیماري  حادثه  واحد، وقوع  كارفرما يا مسؤول  چنانچه  ـ تبصره 

  اداره. نمايد  اعالم  محل  كار و امور اجتماعي  اداره  نزديكترين  خود به  و نظرات  با داليل  را ھمراه  موضوع  وقت اسرع

را   الزم  و اقدام  رسیدگي  موضوع  كار به  بازرسین  توسط  وقت  در اسرع  است  مذكور موظف  كار و امور اجتماعي

  .دنماي  معمول

  واحدھاي  كارفرما يا مسؤولین  كار برعھده  و بھداشت  فني  و ضوابط  مقررات  اجراي  مسؤولیت  ـ٩۵  ماده 

كارفرما يا   مذكور از سوي  مقررات  رعايت  بر اثر عدم ھرگاه. خواھد بود  قانون  اين ٨۵  در ماده  ذكر شده  موضوع

  و نیز مجازاتھاي  و حقوقي   مذكور از نظر كیفري  رما يا مسؤولكارف  دھد، شخص  رخ  اي واحد، حادثه  مسؤولین

  . است  مسؤول  قانون  در اين  مندرج

   

از كار را در   ناشي  حوادث  موظفند كلیه  قانون  اين ٨۵  ماده  موضوع  واحدھاي  كارفرما يا مسؤوالن  ـ١  تبصره

  كتبي  صورت را سريعًا به  و مراتب  گردد ثبت مي  اعالم  ور اجتماعيكار و ام  وزارت  از طريق  آن  فرم  كه  اي دفتر ويژه

  .برسانند  محل  كار و امور اجتماعي  اداره  اطالع  به

كار،   و بھداشت  فني  حفاظت  براي  قانون  اين ٨۵  ماده  موضوع  واحدھاي  كارفرما يا مديران  چنانچه  ـ٢  تبصره 

  بدون  قبلي  و تذكرات  الزم  باشند و كارگر با وجود آموزشھاي  اختیار كارگر قرار داده را در  الزم  و امكانات  وسايل

بروز   در صورت.  نخواھد داشت  ننمايد كارفرما مسئولیتي  موجود از آنھا استفاده  و مقررات  دستورالعمل  به  توجه

  .نافذ خواھد بود  اختالف  حل  ھیأت  ، رأي اختالف
  كار  زرسيـ با  دوم  مبحث

كار و امور   وزارت  بازرسي  كل  ، اداره فني  حفاظت  و ضوابط  قانون  اين  صحیح  منظور اجراي به   ـ٩۶  ماده 

  :شود مي  تشكیل  ذيل  با وظايف  اجتماعي

آور و  و زيان  سخت  كارھاي  به  مربوط  حمايتي  مقررات  ويژه  كار به  شرايط  ناظر به  مقررات  بر اجراي  ـ نظارت الف 

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

    فني  حفاظت  به  مربوط  ھا و دستورالعملھاي نامه كار و آئین   قانون  مقررات  صحیح  بر اجراي  ـ نظارت ب 

  در معرض  كه  افرادي  و كلیه  مايان، كارفر كارگران  و راھنمايي  فني  حفاظت  به  مربوط  مسائل  ـ آموزش ج 

  .از كار قرار دارند  ناشي  و خطرات  از حوادث  ناشي  و ضايعات  صدمات

  اصالح  جھت  پیشنھاد الزم  و تھیه  فني  حفاظت  مقررات  از اجراي  ناشي  اشكاالت  پیرامون  و تحقیق  دـ بررسي 

    تكنولوژي  و پیشرفتھاي  با تحوالت  ذكور، مناسبموارد م  به  مربوط  ھاي ھا و دستورالعمل میزان

موارد   گونه اين  و آماري  عمومي  و تحلیل  و تجزيه  مشمول  از كار در كارگاھھاي  ناشي  حوادث  به  ـ رسیدگي ه 

  . حوادث  منظور پیشگیري به



در   و بازرسي  ، ارزشیابي ترل، كن ريزي برنامه  مسؤول  پزشكي  و آموزش  ، درمان بھداشت  وزارت  ـ١  تبصره 

  .آورد  عمل به  زمینه  را در اين  الزم  اقدامات  است  و موظف  بوده  كارگري  كار و درمان  بھداشت  زمینه

  تقاضاي  لزوم  و در صورت  و نواقص  و معايب  با تذكر اشكاالت  مستمر، ھمراه  صورت به  بازرسي  ـ٢  تبصره 

  .گیرد مي  انجام  صالح  جعدر مرا  متخلفان  تعقیب

  در بدو استخدام  و علمي  نظري  آموزش  ھاي دوره  گذراندن  به  كار منوط  بازرسي  در سمت  اشتغال  ـ٩٧  ماده 

  . است

كار و   وزارت  كار با پیشنھاد مشترك  بھداشت  كار و كارشناسان  بازرسان  استخدام  شرايط  نامه آئین  ـ تبصره 

  ھیأت  تصويب  به  و استخدامي  امور اداري  و سازمان  پزشكي  و آموزش  ، درمان بھداشت  ، وزارت اجتماعيامور 

كند و    را تأمین  بازرسان  شغلي  و استقالل  ثبات  خواھد شد كه  تدوين  نحوي  به  شرايط  اين. خواھد رسید  وزيران

  .بدارد  مصون  تعرض  آنھا را از ھر نوع

در   قبلي  اطالع  دارند بدون  حق  خويش  كار در حدود وظايف  بھداشت  كار و كارشناسان  بازرسان  ـ٩٨  ماده 

  توانند به بپردازند و نیز مي  بازرسي  و به  وارد شده  قانون  اين ٨۵  ماده  مشمول  موسسات  روز به از شبانه  ھر موقع

  .نمايند  تحصیل  از آنھا رونوشت  يا قسمتي  از تمام  لزوم  صورت و در  مراجعه  در موسسه  مربوطه  دفاتر و مدارك

  خواھد بود  محل  دادستان  كتبي  اجازه  به  منوط  خانوادگي  كارگاھھاي  كار به  ورود بازرسان  ـ تبصره 

با   كارگران  كه  موادي  از تركیبات  منظور اطالع دارند به  كار حق  بھداشت  كار و كارشناسان  بازرسان   ـ٩٩  ماده

در   است  الزم  آزمايش  براي  كه  اي اندازه  گیرند، به قرار مي  كار مورد استفاده  باشند و يا در انجام مي  آنھا در تماس

  .نمايند  خود تسلیم  مستقیم  روساي  بگیرند و به  رسید، نمونه  مقابل

با پیشنھاد   خواھد بود كه  اي نامه آئین  مطابقكار   بازرسي  چگونگي  به  مربوط  ساير مقررات  ـ تبصره 

و   ، درمان و وزير بھداشت  وزير كار و امور اجتماعي  تصويب  مورد به  كار حسب  و بھداشت  فني  حفاظت  شورايعالي

  . خواھد رسید  پزشكي  آموزش

مورد با امضاء وزير   حسب  ويژه  كارت  ، داراي اي حرفه  بھداشت  كار و كارشناسان  بازرسان  كلیه ـ ١٠٠  ماده 

آنھا باشد و   بايد ھمراه  بازرسي  ھنگام  ھستند كه  پزشكي  و آموزش  ، درمان يا وزير بھداشت  كار و امور اجتماعي

  .شود  ارائه  كارگاه  يا مسوولین  رسمي  مقامات  تقاضاي  در صورت

  و اختیاراتشان  حدود و ظايف  به  كار در موارد مربوط  بھداشت  كار و كارشناسان  بازرسان  گزارش  ـ١٠١  ماده 

  .خواھد بود  دادگستري  ضابطین  گزارش  در حكم

  مراجع  در جلسات  و كارشناس  مطلع  عنوان توانند به كار مي  بھداشت  كار و كارشناسان  بازرسان   ـ١  تبصره 

  .نمايند  شركت  اختالف  حل

  به  نسبت  اختالف  حل  مراجع  گیري توانند در تصمیم كار نمي  بھداشت  رشناسانكار و كا  بازرسان   ـ٢  تبصره 

  .كنند  اند، شركت در مورد آنھا اظھارنظر كرده  بازرس  عنوان قبًال به  كه  ھايي پرونده

خود   يند كهنما  بازرسي  به  اقدام  توانند در كارگاھي كار نمي  بھداشت  كار و كارشناسان  بازرسان  ـ١٠٢  ماده 

  در آن  طور مستقیم به  ايشان  اول  درجه  سببي  از اقرباي  و يا يكي  سوم  آنھا تا طبقه  نسبي  از بستگان  يا يكي

  .باشند  ذينفع



  از خدمت  از بركناري  پس  مورد حتي  ندارند در ھیچ  كار حق  بھداشت  كار و كارشناسان  بازرسان  ـ١٠٣  ماده 

  اطالعاتي  آنان  به  را كه  اشخاص  اند و يا نام آورده  دست  خود به  شغل  مقتضاي  به  را كه  اطالعاتاسرار و   دولت

  .نمايند  اند، فاش را گوشزد كرده  يا موارد تخلف  داده

  .خواھند بود  مربوط  مقرر در قوانین  مجازاتھاي  مشمول  ماده  اين  از مقررات  متخلفین  ـ تبصره 

  كارگاھھاي  كار به  بھداشت  كار و كارشناسان  ورود بازرسان  مانع  كه  و ديگر كساني  كارفرمايان  ـ١٠۴  ماده 

  خودداري  آنان  به  الزم  و مدارك  اطالعات  شوند يا از دادن  ايشان  وظیفه  انجام  گردند و يا مانع  قانون  اين  مشمول

  .خواھند شد  محكوم  قانون  اينمقرر در   مجازاتھاي  مورد به  نمايند، حسب

  وقوع  احتمال  اي حرفه  بھداشت  كار يا كارشناس  بازرس  تشخیص  ، به بازرسي  در حین  ھرگاه  ـ١٠۵  ماده 

را فورًا و   ھستند مراتب  مكلف  اي حرفه  بھداشت  كار يا كارشناس  شود، بازرس  داده  و يا بروز خطر در كارگاه  حادثه

  دھند  خود اطالع  مستقیم  رئیس  او و نیز به  ارفرما يا نمايندهك  كتبًا به

  مورد گزارش  ، حسب پزشكي  و آموزش  ، درمان بھداشت  و وزارت  كار و امور اجتماعي  وزارت  ـ١  تبصره

  از دادگاهدادسرا   تشكیل  عدم  و در صورت  محل  عمومي  از دادسراي  اي حرفه  بھداشت  كار و كارشناسان  بازرسان

  دادستان. را صادر نمايد  از كارگاه  يا قسمتي  و مھر تمام  و الك  تقاضا خواھند كرد فورًا قرار تعطیل  محل  عمومي

  . اجراست  قابل  از ابالغ  و قرار مذكور پس  صدور قرار اقدام  به  نسبت  بالفاصله

  بھداشت  كار يا كارشناس  بازرس  ھد شد كهصادر خوا  مزبور در صورتي  مرجع  توسط  تعطیل  دستور رفع 

  .باشند  موجود را تأيید نموده  و معايب  نواقص  رفع  دادگستري  ذيربط  و يا كارشناسان  اي حرفه

  .را بپردازد  كارگاه  شود مزد كارگران مي  فوق كار تعطیل  علت به  كه  در ايامي  است  كارفرما مكلف  ـ٢  تبصره 

  كار و يا كارشناس  بازرس  گزارش  به  اعتراض  در صورت  ماده  اين  موضوع  از قرارھاي  متضرران  ـ٣  تبصره 

  به  است  مكلف  كنند و دادگاه  شكايت  صالح  دادگاه  مزبور، به  توانند از مراجع مي  كارگاه  و تعطیل  اي حرفه  بھداشت

  . اجراست  و قابل  قطعي  دادگاه  تصمیم. نمايد  رسیدگي  موضوع  به  از نوبت  و خارج  فوريت

كار و امور   وزارت  پیشنھاد مشترك  به  فصل  اين  به  مربوط  اجرائي  ھاي نامه دستورالعملھا و آئین  ـ١٠۶  ماده 

  خواھد رسي  وزيران  ھیأت  تصويب  به  پزشكي  و آموزش  ، درمان بھداشت  و وزارت  اجتماعي
 


