
  
  قانون كار

  جمهوري اسالمي ايران
  
  
  

  تعاريف كلي واصول:     فصل اول                 
  )شرايط كار زنان   –مبحث چهارم (        شرايط كار   :  فصل سوم                 

  )شرايط كار نوجوانان   –مبحث پنجم (                                          
  )كليات   –مبحث اول (    هداشت كار حفاظت فني وب: فصل چهارم 

  )بازرسي كار    –مبحث دوم  (                                                           
  خدمات رفاهي كارگران:  فصل هشتم                 

  جرائم ومجازاتها:  فصل يازدهم                 
  مقررات متفرقه:  فصل دوازدهم                 

  
  
  
  
  
     



  : فصل اول 
  

  تعاريف كلي واصول
  

وكشاورزي مكلف به تبعيت از ايـن قـانون    كليه كارفرمايان ، كارگران ، كارگاهها ، موسسات توليدي ، صنعتي ، خدماتي  - 1ماده 
  .مي باشند 

  
ـ    حق السعي اعم از مزد ، كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هرعنوان در مقابل دريافت – 2ماده  ا حقوق ، سـهم سـود وي

  .كار مي كند ساير مزايا به درخواست كارفرما 
  

  .كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست يا حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار ميكند – 3ماده 
ما محسـوب مـي شـوند وكارفرمـا     مديران ومسئوالن وبطور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاه هستند ، نماينده كارفر

  .مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگران به عهده مي گيرند 
  .در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد وكارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است 

  
واست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند ، از قبيل نمازخانـه ، نهـار خـوري ،    كارگاه محلي است كه كارگر به درخ – 4ماده 

              تعـاوني هــا ، شــير خوارگـاه ، مهــد كــودك ، موسسـات صــنعتي  ، كشــاورزي ، معـدني ، ســاختماني ، ترابــري ، مســافربري      
  .تي ، تجاري ، توليدي ، اماكن عمومي وامثال اينها ، خدما) ناوگانهاي حمل ونقل ، پايانه هاي مسافربري ( 
كليه تاسيساتي كه به اقتضاي نوع كار متعلق به كارگاه هستند از قبيل درمانگاه ، حمام ، آموزشـگاه حرفـه اي ، قرائـت خانـه ،      

زشـگاه وايـاب وذهـاب    كالسهاي سواد آموزي وساير مراكز آموزشي واماكن مربوط به شورا وانجمن اسالمي وبسيج كارگران ، ور
  .ونظاير آنها جزء كارگاه مي باشند 

  
   .كليه كارگران، كارفرمايان ، نمايندگان آنها وكارآموزان ونيز كارگاههامشمول مقررات اين قانون مي باشند  -5ماده 

  
  :فصل سوم 

  
  شرايط كار زنان  -مبحث چهارم 

  

حد مجاز با دست وبـدون اسـتفاده از وسـايل              حمل بار بيشتر ازانجام كارهاي خطر ناك ، سخت وزيان آور ونيز  – 75ماده 
  .مكانيكي براي كارگران زن ممنوع است 

  
درمواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي ، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده  – 77ماده 

  .سر حق السعي كار مناسب تر وسبكتري به او ارجاع مي نمايدشود ، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي بدون ك
  

در كارگاههايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شير ده تا پايان دو سالگي پـس از هـر سـه     – 78ماده 
ن كارفرمـا مكلـف   اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب مي شود وهمچنـي . نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد   ساعت كار ،

از قبيل شير خوارگاه ،  مهـد  ( است متناسب با تعداد كودكان وبا در نظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان 
  را ايجاد نمايد ...... ) كودك و 

  



   شرايط كار نوجوانان –مبحث پنجم 
  

  .ت سال تمام ممنوع اس 15به كارگماردن افراد كمتر از  – 79ماده 
مي شود ودر بدو استخدام بايد توسط سـازمان    سال تمام باشد ، كارگر نوجوان ناميده 18تا  15كارگري كه سنش بين  – 80ماده 

  .تامين اجتماعي مورد آزمايشهاي پزشكي قرار گيرد 
ده استخدامي وي ضبط آزمايشهاي پزشكي كارگر نوجوان حداقل بايد سالي يكبار تجديد شود ومدارك مربوط در پرون – 81ماده 

     پزشك در باره تناسب نوع كار. گردد 

با توانائي كارگر نوجوان اظهار نظر مي كند وچنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل 
  .كارگر را تغيير دهد 

  
كارهاي سخت وزيان آور وخطر ناك وحمل بار با دست ،  بيش ارجاع هر نوع كار اضافي وانجام كار در شب ونيز ارجاع  – 83ماده 

  . از حد مجاز وبدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است
  

در مشاغل وكارهائي كه به علت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي شود براي سالمتي يا اخالق كـارآموزان   – 84ماده 
  .تشخيص اين امر با وزارت كار وامور اجتماعي است . سال تمام خواهد بود  18ور است ، حداقل سن كار ونوجوانان زيان آ

  
     :فصل چهارم 

  

  حفاظت فني وبهداشت كار
  

  كليات: مبحث اول 
  

جهت ( يبراي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستور العملهايي كه از طرف شوراي عالي حفاظت فن   – 85ماده 
جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي و تامين بهداشت كار و ( و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي) تامين حفاظت فني 
  .تدوين مي شود ، براي كليه كارگاهها، كارفرمايان ، كارگران و كارآموزان  الزامي است) كارگر  و محيط كار 

       
  . شمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني و بهداشت كار مي باشند كارگاههاي خانوادگي نيز م –تبصره 

  
اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود را توسعه دهند مكلف انـد   – 87ماده 

  بدواٌ برنامه كار و نقشه هاي ساختماني و

ش بيني در امر حفاظت فني  و بهداشت كار براي اظهـار نظـر و تاييـد بـه وزارت كـار و امـور       طرح هاي مورد نظر را از لحاظ پي
بهـره بـرداري    از   . وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يك ماه اعالم نمايد . اجتماعي ارسال دارند

  .بود كارگاههاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد 
  

كليه اشخاص حقيقي وحقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني وبهداشتي را وارد يا توليد كنند بايد مشخصات وسايل را  – 90ماده 
حسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي و وزارت كار وامور اجتماعي ارسال   دارند وپس از 

  .كردن اين وسايل اقدام نمايند  تائيديه به ساخت يا وارد
  

اين قانون مكلفند براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فنـي   85كارفرمايان و مسئوالن كليه واحدهاي موضوع ماده  -91ماده 
براي تامين حفاظت و سالمت و بهداشت كارگران در محيط كار و سايل و امكانـات الزم را تهيـه و در اختيـار آنهـا قـرار داده و      



ونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنـان بياموزنـد و در خصـوص رعايـت مقـررات حفـاظتي وبهداشـت فـردي واجـراي          چگ
  . دستورالعملهاي مربوطه مسئول مي باشند

  
اين قانون كه شاغلين درآنهابه اقتضـاي نـوع كـاردرمعرض بـروز بيماريهـاي ناشـي         85 كليه واحدهاي موضوع ماده  -92ماده

بايدبراي همه افراد مذكورپرونده پزشكي تشكيل دهند وحداقل سالي يكبارتوسط مراكز بهداشتي درماني ازآنهـا  . ندازكارقراردار
  .معاينه وآزمايشهاي الزم را به عمل آورند ونتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند

  

ري ناشي از كار مبتال يـادر معـرض ابـتال    چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شودكه فرد معاينه شده به بيما - 1تبصره 
باشد كار فرما ومسئولين مربوطه مكلفند كاراورا براساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بـدون كـاهش حـق السـعي  درقسـمت      

  .مناسب ديگري تعيين نمايد
ـ  - 2تبصره  رايط فنـي وبهداشـت   در صورت مشاهده چنين بيماراني  وزارت كاروامور اجتماعي مكلف به بازديد وتائيد مجدد ش

  .وايمني محيط كار خواهد بود
  

به منظور جلب مشاركت كارگران ونظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي وبهداشتي درمحـيط كـار وپيشـگيري از       -93ماده
حوادث وبيماري ها دركارگاههايي كه وزارت كار وامور اجتماعي ووزارت بهداشت  درمان وآمـوزش پزشـكي ضـروري تشـخيص     

  .كميته حفاظت فني وبهداشت كار تشكيل خواهد شد دهند
  
كميته مذكور از افرادمتخصص در زمينه حفاظت فني و  بهداشت حرفه اي و امور فني كارگاه تشكيل و از بـين اعضـاء    -1تبصره  

  پزشكي باشنددو نفر شخص واجد الشرايطي كه مورد تاييد وزارتخانه هاي    كار و امور اجتماعي و بهداشت درمان و آموزش 
تعيين ميگردند كه وظيفه شان برقراري ارتباط ميان كميته مذكور با كارفرما و وزارت كار و امـور اجتمـاعي و وزارت بهداشـت ،    

  .درمان و آموزش پزشكي مي باشد 
  

ي و وزارت نحوه تشكيل و تركيب اعضاء بر اساس دستور العملهايي خواهد بود كه توسط وزارت كـار و امـور اجتمـاع    _2تبصره 
  .بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابالغ خواهد شد 

   
مسئو ليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما و مسئولين واحدهاي موضـوع ذكـر شـده در     – 95ماده 
  اين قانون خواهد بود ، هر گاه بر اثر  85ماده 

و مسئولين واحدها ، حادثه اي  رخ دهد، شخص كارفرما يا مسـئول مـذكور از نظـر     عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كار فرما
  .در اين قانون مسئول است     كيفري و حقوقي  و نيز مجازاتهاي مندرج 

  

ه ژه اي ك اين قانون موظف اند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر وي 85كارفرما يا مسئوالن واحدهاي موضوع ماده  -1تبصره     
به صورت كتبي بـه اطـالع اداره كـار و امـور      فرم آن از طريق وزارت كار و امور اجتماعي اعالم ميگردد ،  ثبت و مراتب را سريعاً

  .اجتماعي محل برسانند 
  

اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسـايل و امكانـات     85چنانچه كارفرما يا مديران واحدها ي موضوع ماده  – 2تبصره 
مقررات  زم را در اختياركارگر قرار داده باشند    و كارگر با وجود آموزشهاي الزم و تذكرات قبلي ، بدون توجه به دستورالعمل وال

در صورت بروز اختالف راي هيات حل اخـتالف نافـذ خواهـد    . كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت .موجود ، از آنها استفاده ننمايد 
  .بود 

  



  سي كاربازر: مبحث دوم 
وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مسئول       برنامه ريزي ، كنتـرل ، ارزشـيابي و بررسـي در      - 1تبصره   -)  96ماده(  

  . زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدامات الزم را در اين زمينه بعمل آورد
  

ر اشكاالت و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضـاي تعقيـب متخلفـان در    بررسي به صورت مستمر ، همراه با تذك  – 2تبصره 
  .مراجع صالح انجام مي گيرد 

  

بازرسان كار و كارشناسان بهداشت در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطالع قبلي در هر موقع در شبانه روز بـه   – 98ماده 
  اين قانون  85موسسات مشمول ماده 

  سسه ؤي بپردازند و نيز مي توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موارد شده و به بازرس
   . مراجعه و در صورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند

  
  بازرسان  و كارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطالع از تركيبات   -99ماده 

مي گيرد ، به اندازه اي كه براي آزمـايش الزم      در انجام كار مورد استفاده قرار موادي كه كارگران با آنها در تماس مي باشند و يا
  .است ، در مقابل رسيد ، نمونه  بگيرند و به رؤساي مستقيم خود تسليم نمايند 

  

فاظت فني ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آئين نامه هايي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي ح –تبصره 
  .تصويب وزير كار و امور اجتماعي و وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  خواهد رسيد   و بهداشت كار ، حسب موارد به

  
ژه حسب مورد با امضاء وزير كار و امور اجتماعي يـا      كليه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي ، داراي كارت وي – 100ماده 

پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسـمي يـا    درمان وآموزشوزرات بهداشت ، 
  .مسئولين كارگاه ارائه شود

  
گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حـدود وظـايف و اختياراتشـان در حكـم گـزارش       – 101ماده 

    . ضابطين دادگستري خواهد بود
  

كارفرمايان و ديگر كساني كه مانع ورود بازرسان كار و كارشنا سان بهداشت كار و كارگاههاي مشمول ايـن قـانون    – 104ماده     
گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطالعات و مدارك الزم به آنان خودداري نمايند حسب مورد بـه مجازاتهـاي   

  . كوم خواهند شد مقرر در اين قانون مح
  

بهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطـر   هرگاه در حين بازرسي ، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس – 105ماده    
به كارفرما يا نماينده او و نيز به  و كتباً در كارگاه داده شود بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي مكلف هستند مراتب را فوراًٌ

  .ئيس مستقيم خود اطالع دهندر
  

آموزش پزشكي،حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسـان   درمان و وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت -1تبصره 
 اًاز دادسراي عمومي محل و در صورت عدم تشكيل دادسراي از دادگاه عمومي محل تقاضا  خواهند كرد فور  بهداشت حرفه اي ،

ل و الك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادرنمايد ، دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پـس  قرار تعطي
بازرس كار و يا كارشناس بهداشـت   از ابالغ قابل اجراست ،دستور رفع تعطيل توسط مرجع مذبور در صورتي صادر خواهد شد كه

  .ي رفع نواقص و معايب موجود را تاييد نموده باشند حرفه اي و يا كارشناسان ذيربط دادگستر
  

  .كارفرما مكلف است در ايامي كه به علت فوق كار تعطيل مي شود ، مزد كارگران كارگاه را بپر دازد -2تبصره     



  :فصل هشتم 
  

  خدمات رفاهي كارگران
  

دور ازمناطق مسـكوني ايجـاد   ) راه سازي ومانند آن ( در كارگاه هايي كه به مدت محدود به منظور انجام كاري معين  – 151ماده 
براي كارگران خود فراهم نماينـد كـه   ) صبحانه ، نهار ، شام ( مي شوند كارفرمايان موظفند سه وعده غذاي مناسب وارزان قيمت 

بگـاه مناسـبي نيـز    دراين قبيل كارگاه ها به اقتضاي فصل ، محل ومدت كار بايد خوا. حداقل يك وعده آن بايد غذاي گرم باشد 
  .براي كارگران ايجاد شود 

   

دستورالعملهاي مربوط به تاسيسات كارگاه از نظر بهداشت محيط كار مانند غذاخوري ، حمام ودستشوئي برابر آئـين   – 156ماده 
  . نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي به تصويب وبه مرحله اجرا درخواهد آمد 

  

  :فصل يازدهم 
  

  جرائم ومجازاتها
  

متخلفان از تكاليف مقرر دراين قانون ، حسب مورد ، مطابق مواد آتي با توجه به شرايط وامكانات خاطي ومراتب جرم  – 171ماده 
ي درصورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه ا. هردو محكوم خواهند شد  به مجازات حبس يا جريمه نقدي ويا

گردد كه منجر به عوارضي مانند نقص عضو ويا فوت كارگر شود ، دادگاه مكلف است عالوه بر مجازاتهاي مندرج در ايـن فصـل ،   
  .نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد 

  
تخلـف حسـب مـورد     براي هرمـورد  92و 82، 81،  80، )قسمت اول (  78متخلفان از هر يك از مواد مذكور در مواد  – 175ماده 

لتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار وامور اجتمكـاعي تعيـين   هعالوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر ويا هردو درم
  . خواهد كرد به ازاء هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد 

  .برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  100تا 30نفر   10براي تا  -1
 .برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  10تا  5نفر  10نفر نسبت به مازاد  100اي تا بر -2

 .برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  5تا  2نفر  100نفر نسبت به مازاد  100براي باالتر از   -3

روز محكـوم   120روز تـا   91برابر حداكثر جرائم نقدي فوق ويا بـه حـبس از    1/5تا  1/1درصورت تكرار تخلف متخلفان مذكور به 
  .خواهد شد 

  

براي هر مورد تخلف حسب مـورد   91و 84،  83،  79،  77،  75،  61،  52متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد  – 176ماده 
تعيـين  لتي كه دادگاه با كسب نظر نماينـده وزارت كـار واموراجتمـاعي    هعالوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر يا هردو در م

  .خواهد كرد به ازاء هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد 
  .برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  500تا 200نفر  10براي تا  -1
  .برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  50تا  20نفر  10نفر نسبت به مازاد  100براي تا  -2
  .برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  20تا  10 نفر 100نفر نسبت به مازاد  100براي باالتر از  -3

  .روز محكوم خواهند شد  180روز تا  91در صورت تكرار تخلف متخلفان مذكور به حبس از 



براي هر مورد تخلف حسب مورد عـالوه   90و) قسمت اول ماده (  89، 87متخلفان از هر يك ازموارد مذكور در موارد  – 177ماده 
حقوق كارگر ويا هردو درمهلتي كه داد گاه با كسب نظر نماينده وزارت كار وامور اجتماعي تعيـين خواهـد    بر رفع تخلف به تاديه

  .روز ويا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهد شد  120روز تا  91كرد به حبس از 
  

  برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  600تا300نفر  10در كارگاههاي تا   -1
 .برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  1000تا  500نفر  100تا  11اي در كارگاهه  -2

 .برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  1500تا  800نفر به باال  1000در كارگاههاي   -3

  .روز محكوم خواهند شد  180روز تا  121در صورت تكرار تخلف متخلفان به حبس از 
  

ورود وانجام وظيفه بازرسان كار وماموران بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قـانون  كارفرمايان ياكساني كه مانع  – 179ماده 
پرداخـت       اطالعات ومدارك الزم به ايشان خودداري كنند در هر مورد با توجه به شرايط وامكانات خاطي به  نگردند ويا از داد
روز  120روز تـا   91قطعيت حكم ودر صورت تكـرار بـه حـبس از    برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از  300تا  100جريمه نقدي از 

  .محكوم خواهند شد 
  

رسيدگي مـذكور در  . در صالحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است  174تا  171رسيدگي به جرائم مذكور در مواد  – 185ماده 
  .دادسرا ودادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد 

  
  :فصل دوازدهم 

  
  مقررات متفرقه

  

اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين خاص استخدامي ونيز كارگران كارگاههـاي خـانوادگي كـه     – 188ماده 
انجام كار آنها منحصراٌ توسط صاحب كار وهمسر وخويشاوندان نسبي درجه يـك از طبقـه اول وي انجـام مـي شـود ، مشـمول       

  .مقررات اين قانون نخواهند بود 
  

  .ين ماده مانع از انجام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف نسبت به موارد مذكور تصريح شده است ، نمي باشد حكم ا –تبصره 
  

  .كار كشاورزي مغاير اين قانون لغو ميگردند  با تصويب اين قانون وآئين نامه هاي اجرائي آن ، قوانين كار و – 200ماده 
  

  .ي مامور اجراي اين قانون مي باشندوزارت كار وامور اجتماعي ودادگستر – 203ماده 
  

مفاد اين ماده رافع تكاليف ومسئوليتهائي نخواهد بود كه در اين قانون ويا ساير قوانين به عهده وزارتخانه هـاي ذيـربط    –تبصره 
  .وموسسات وكارگاههاي دولتي مشمول اين قانون نهاده شده است 

  



  

  
  
  

ماده يك قانون تشكيالت )  2( بند 
زارت بهداشت ، درمان ووظايف و

  وآموزش پزشكي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



   
  
  

  
  
  
  
  

تامين بهداشت عمومي وارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي خصوصاٌ درزمينه بهداشت محـيط ،    - 1ماده  2بند 
لين با تاكيـد براولويـت مراقبتهـاي    مبارزه با بيماريها ، بهداشت خانواده ومدارس ، آموزش بهداشت عمومي ، بهداشت كار وشاغ

  .بهداشتي اوليه ، بهداشت مادران وكودكان با همكاري وهماهنگي دستگاههاي ذيربط 

  



  آئين نامه 
  و كميته حفاظت فني
  بهداشت كار

  
  

  اعضاء كميته حفاظت فني وبهداشت كار
  وظايف كميته حفاظت فني وبهداشت كار

  يته حفاظت فني وبهداشت كارشرح وظايف مسئول بهداشت حرفه اي در كم
  شرح وظايف كارشناس بهداشت حرفه اي شاغل دركارخانجات

  دستورالعمل اجرائي آئين نامه كميته حفاظت فني وبهداشت كار
  
  
  
  
  



بمنظور تامين مشاركت كارگران وكارفرمايان و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فني و بهداشـت كـار ؛ صـيانت    :     1ماده 
نساني و منابع مادي كشور در كارگاههاي مشمول و همچنين پيشگيري از حوادث و بيماريهـا ي ناشـي از كـار ،  حفـظ و     نيروي ا

ارتقاء سالمتي كارگران و سالم سازي محيطهاي كار ، تشكيل كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار با رعايت ضوابط و مقـررات  
  .لزامي است مندرج در اين آئين نامه در كارگاههاي كشور ا

  

به نام  كميته حفاظت فني و بهداشت كار بـا   نفر كارگر باشند ؛ كارفرما مكلف است كميته اي 25كه داراي  هائيهكارگا:    2ماده  
  : تشكيل دهد  اعضاء ذيل

  كارفرما يا نماينده تام اال ختيار او    -1
  نماينده شوراي اسالمي كار يا نماينده كارگران كارگاه     -2
  مدير فني و در صورت نبودن او يكي از سر استاد كاران كارگاه    -3
  مسئول حفاظت فني    -4
  مسئول بهداشت حرفه اي    -5

  

  .حفاظت فني و ايمني كار باشد   از فارغ التحصيالن رشته مسئول حفاظت فني مي بايستي ترجيحاً:   1تبصره  
  

بهداشت حرفه اي يا پزشـك عمـومي موردتائيـد         فارغ التحصيل  تر جيحاًمسئول بهداشت حرفه اي مي بايستي :   2تبصره   
  .مركز بهداشت شهرستان باشد 

  

اعضاء كميته حفاظت فني وبهداشت كار با هزينه كارفرما با يستي  در برنامه هاي آموزشي و باز آمـوزي مربـوط بـه    :   3تبصره   
  .گزار مي گردد شركت نمايند حفاظت فني وبهداشت كار كه توسط ارگانهاي ذيربط بر

  

يك يا دو نفر از اعضاء كميته  در كارگاه حضور  نفر كارگر داشته باشند در صورتي كه 100تا  25در كارگاههايي كه بين :    4تبصره 
ظـت  مي گردد مشروط بر آنكه در اين كميته مسـئول حفا   سه نفر از افراد مذ كور تشكيل نداشته باشند جلسه كميته با حداقل

  .حضور داشته باشد  فني يا مسئول بهداشت حرفه اي
  

نفر كارگر دارند و نوع كار آنها ايجاب نمايد با نظر مشـترك و هماهنـگ بـازرس كـار و      25در كارگاهها يي كه كمتر از :   3ماده  
     .كارشناس بهداشت حرفه اي محل ، كارفرما مكلف به تشكيل كميته مذكور خواهد بود 

    
  .ذيل تشكيل ميگردد  در اينگونه كارگاهها كميته مذكور با سه نفر از اعضاء بشرح:   1تبصره 

  كارفرما يا نماينده تام اال ختيار وي   -1
  نماينده شوراي اسال مي كار يا نماينده كارگران كارگاه   -2 
  مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي   -3 
  
و بهداشت حرفه اي براي اينگونه كارگاهها بايد به تائيد اداره كار و مركـز بهداشـت   صال حيت مسئول حفاظت فني :     2تبصره   

  .محل برسد 
  
در كليه كارگاههايي كه كميته حفاظت فني و بهداشت كار با سه نفر   تشـكيل مـي گـردد مسـئول حفاظـت فنـي       :    3تبصره  

شهاي الزم كه با هزينه كارفرما توسط مركز بهدا شت  و يا وبهداشت حرفه اي مي تواند يك نفر باشد مشروط بر آنكه پس از آموز
  . اداره كار محل حسب مورد تشكيل مي گردد شركت نموده وگواهي نامه الزمه را دريافت نمايد 

  



جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار بايد ال اقل هر ماه يكبار   تشكيل گردد و در اولين جلسه خـود نسـبت بـه    :  4ماده   
تعيين زمان تشكيل جلسات وتنظيم صورتجلسات كميتـه بعهـده دبيـر    . اعضاء كميته اقدام نمايد  اب يك نفر دبير از ميانانتخ

   .جلسه خواهد بود 
  

حفاظت فني و يا مسئول بهداشت حرفـه اي   در مواقع ضروري يا زودتر از موعد با پيشنهاد مدير كارخانه  يا مسئول:     1تبصره 
  .د شد كميته تشكيل خواه

  

ـ در صورتيكه كميته حفاظت فني و بهداشت كار احتمال وقوع حادثه يا  بيماري ناشي از كار را براي كارگـاه ت :    2تبصره  خيص ش
  .نموده و موارد را ضمن اعالم به كارفرما ؛ به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه اعالم نمايد اقدام به تشكيل جلسه اًدهد بايد فور

  

كارفرما مكلف است يك نسخه از تصميمات كميته مذكور و همچنين صورت جلسات تنظيم شده را بـه اداره كـار و      :  3تبصره  
  .مركز بهداشت مربوطه ارسال نمايد 

  

  .وظايف كميته حفاظت فني و بهداشت كار بشرح ذيل است :    5ماده 
  

بهداشت حرفه اي در كارگاه به هيچ وجه رافع مسئوليت   وجود كميته حفاظت فني و بهداشت كار و مسئولين حفاظت و:  6ماده 
  .هاي قانوني كارفرما در قبال مقررات وضع شده نخواهد بود 

  
قانون كار جمهوري اسالمي ايران توسط وزارتخانه هاي كار وامور  93تبصره باستناد ماده  10ماده و  7اين آئين نامه در :      7ماده 

بـه تصـويب وزراي كـار واموراجتمـاعي و      15/4/1374ن وآموزش پزشكي تهيه شده و درتاريخ اجتماعي و وزارت بهداشت درما
  .بهداشت درمان وآموزش پزشكي رسيد 

  

   وظا ئف كميته حفاظت فني و بهداشت كار
  
سـالم  طرح مسائل ومشكالت حفاظتي و بهداشتي در جلسات كميته و ارائه پيشنهادات ال زم به كارفرما جهت رفع نواقص و    -1

  .سازي محيط كار 
  .انعكاس كليه ايرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي وپيشنهادات الزم جهت رفع آنها به كارفرماي كارگاه      -2 
  همكاري و تشريك مسا عي با كارشناسان بهداشت حرفه اي و بازرسان كار جهت اجراي مقررات حفاظتي و بهداشت كار   -3 

  
  .كارگران نسبت به رعايت مقررات و موازين بهداشتي و حفاظتي در محيط كار   توجيه و آشنا سازي     -4
    .بهداشت كار عالقه و جديت دارند        پيشنهاد به كارفرما جهت تشويق كارگراني كه در امر حفاظت فني و   -6
حوادث و بيماريهاي ناشي از كار بـه   پيگيري الزم به منظور تهيه و ارسال صورتجلسات كميته و همچنين فرمهاي مربوط به   -7 

  .ارگانهاي ذيربط  
ري از ابتالء كارگران به بيماريهاي ناشـي از  يپيگيري الزم در انجام معاينات قبل از استخدام و معاينات ادواري بمنظور پيشگ   -8

  .كار و ارائه نتايج حاصله به مراكز بهداشت مربوطه 
ي حرفه اي از طريق كارفرما به مركز بهداشت مربوطه و همكاري در تعيين شـغل مناسـب   اعالم موارد مشكوك به بيماريها   -9 

          .  قـرار دارنـد    حرفـه اي مبـتال شـده ويـا در معـرض ابـتالء آنهـا        براي كارگراني كه به تشخيص شوراي پزشكي به بيماريهاي
  )قانون كار  92ماده  1موضوع تبصره ( 
عات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتي و بهداشتي و تنظيم وتكميل فرم صورت نواقص موجـود در  جمع آوري آمار و اطال    -10

  .كارگاه 



  .بازديد ومعاينه ابزار كار ؛ وسايل حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و نظارت بر حسن استفاده از آنها     -11
      .يين ضريب تكرار و ضريب شدت ساالنه حوادث  ثبت آمار حوادث و بيماريهاي ناشي از كار  كارگران و تع    -12 
نظارت بر ترسيم نمودار ميزان حوادث و بيماريهاي حرفه اي و همچنين نصب پوسترهاي آموزشي ،  بهداشتي و حفـاظتي      -13 

  .در محيط كار 
  .اعالم كانونهاي ايجاد خطر ات حفاظتي وبهداشتي در كار گاه        -14
ماشين آالت و ابزار كار به نحو صحيح و ايمن و همچنين   ظم وترتيب و آرايش مواد اوليه و محصوالت و استقرارنظارت بر ن     -15

   .تطابق صحيح كار و كارگر در محيط كار  
هر كارگاه جهت حفظ و ارتقا  تعيين خط ومشي روشن و منطبق با موازين حفاظتي و بهداشتي بر حسب شرايط اختصاصي     -16

  .                     محيط كار و پيشگيري از ايجاد حوادث احتمالي و بيماريهاي شغلي     هداشت و ايمنيء سطح ب
  

تهيه وتصويب و صدور دستورالعملهاي اجرايي حفاظتي و بهداشتي جهت اعمال در داخـل كارگـاه در مـورد پيشـگيري از      - 17
  .يايي ؛ ارگو نوميكي ؛ بيولوژيكي و رواني محيط كار ايجاد عوارض و بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي ؛ شيم

     
  وبهداشت كار دركميته حفاظت فني شرح وظايف مسئول بهداشت حرفه اي

  

 –مديران اعضاء كميته حفاظت فني وبهداشت كار وكارگران باجايگاه بهداشت حرفه اي درصـنعت   -آشنا نمودن مدير عامل  -1
ايران واثرات مثبت رعايت دستورالعملهاي بهداشت حرفه اي درپيشرفت صـنعت وسـالمت    جايگاه بهداشت حرفه اي در قوانين

  .كارگران
  :تهيه و ارسال برنامه حضور فعال مسئول بهداشت حرفه اي كميته در كارخانه بر اساس جدول زير  -2
  .نفر حداقل يكروز در هفته  99تا  25كارخانجات داراي   -
  .نفر حداقل  دو روزدر هفته  499تا  100كارخانجات داراي  -
  .مركز بهداشت كار   نفر و باالتر به طور تمام وقت و فعال نمودن 500كارخانجات داراي  -
  –عمـومي    -اعالم برنامه آموزش بهداشت بر اساس رويكرد جديد آموزش بهداشت  با توجه به نياز اعم از بهداشـت فـردي   -3

ارائه شده بايستي در پرونده كارگران ثبت و آموزشـها بـه طـرق مختلـف      يوس آموزشهاكه رئ... خانواده و بهداشت حرفه اي و 
  .استمرار داشته باشند 

  
شناسايي شغلهاي موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زيان آور محيط كار و ارائه راه حلهـاي متناسـب    -4

  .زم جهت انجام كار سالم و بهداشتي به كميته جهت كنترل عوامل و ارائه پيش نويس دستورالعملهاي ال
  .برنامه ريزي جهت اندازه گيري حداقل سالي عوامل زيان آور  -5
كار و ارسـال نتـايج بـه مركـز بهداشـت و       بررسي و بازديد بهداشتي از تسهيالت و تاسيسات يكبار عوامل زيان آور   محيط -6

        پيگيري الزم جهت كنترل و اعالم نظريه 
  .بر اساس دستور العمل مربوطه به كميته به طور مكتوب   

  .قانون كار 91ماده  حفاظت  فردي متناسب و با رعايت نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل  -7
بـراي شـغلهاي موجـود و تهيـه     ) قبل از استخدام و  دوره اي ( تهيه پيش نويس دستور العمل جهت انجام معاينات كارگري  -8

           آزمايشات روتين و اختصاصي شغلهاي موجود با همكاري پزشك متخصص طـب كـار و يـا پزشـك عمـومي دوره ديـده        جدول
  .طب كار مجاز 

  .نظارت بر اجراي برنامه هاي مبارزه با حشرات  و جوندگان موذي و تهيه برنامه اجرايي مناسب -9



ن رابطه معني دار بين نتايج معاينات و عوامل زيان آور موجـود محـيط   بررسي خالصه نتايج معاينات ساليانه و مشخص نمود -10
  .كار 

ار سال صور تجلسات بر اساس فرم پيش نهادي به روش بررسي تصميمات جلسه فني و سـپس اتخـاذ تصـميمات جديـد و      -11
  . مشخص نمودن مسئول پيگيري 

  ساير موارد  -12
ار و مسئولين حفاظت بهداشـت حرفـه اي در كارگـاه بـه هـيچ وجـه رافـع        ته حفاظت فني و بهداشت كـــوجود كمي:  6ماده 

  . مسئوليت هاي قانوني كارفرما در قبال مقررات وضع شده نخواهد بود
قانون جمهوري اسالمي ايران توسط وزارتخانه هـاي كـار و امـور     93تبصره به استناد ماده  10ماده  7اين آئين نامه در  – 7ماده 

و  و امـور اجتمـاعي   ربه تصويب وزاري كـا  15/4/74هداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه شده و در تاريخ و وزارت ب اجتماعي
  . بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كليات
  تاسيسات بهداشتي كارگاه: فصل اول 
  تسهيالت بهداشتي كارگاه: فصل دوم 

  محل غذاخوري –مبحث دوم           آشپزخانه                        –مبحث اول 
  يخچال وسردخانه –مبحث چهارم   انبار مواد غذايي                     –مبحث سوم 
  رختكن -مبحث ششم  دوش                        / حمام  –مبحث پنجم 
  شستشوي البسه –مبحث هشتم           حوله وصابون                –مبحث هفتم 
  دستشويي -توالت                                    مبحث دهم  –مبحث نهم 

  آب مصارف آشاميدني وبهداشتي –مبحث يازدهم 
  نمازخانه -مواد زائد                           مبحث سيزدهم  –مبحث دوازدهم 
  اتاق استراحت زنان –مبحث چهاردهم 
  شيرخوارگاه ومهد كودك –مبحث پانزدهم 

  تاسيسات مربوط به ارائه خدمات بهداشتي درماني –هم مبحث شانزد
    



  :كليات 
  .كار مي كند   كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرمايا نماينده او در آنجا:   1ماده 

  
  .نيز مشمول اين آئين نامه خواهند بود) خويش فرما(كليه واحدهاي يك نفره : 1تبصره 

  
كه در مجاورت يكديگر وتحت پوشش يك مديريت واحد قرار دارند مجتمع كارگاهي ناميـده مـي    مجموعه كارگاههايي: 2تبصره 

شوند ودر اين صورت آنچه بعنوان تاسيسات بهداشتي كارگاهي و تاسيسات بهداشت عمومي كارگاه در اين آئين نامه آمده است 
  .احدي ايجاد گردندمي توانند مناسب با استانداردهاي ارائه شده بطور مشترك در محل هاي و

  
از نظر اجراي اين دستور العمل احتياجات بهداشتي كارگاه بر دو دسته تاسيسـات بهداشـتي كارگـاهي و تسـهيالت     :  3تبصره 

  :مي گردند   بهداشتي كارگاهها به شرح ذيل تعريف
مين شرايط بهداشتي محـيط كـار   شامل ساختمان و تاسيسات كارگاهي است كه در ارتباط با تا: تاسيسات بهداشتي كارگاه : الف

  .ساختمان كارگاه، سيستم روشنايي، تهويه، آب، فاضالب وزباله             :مطرح مي باشند از قبيل
تسهيالت بهداشتي كارگاه  شامل كليه تسهيالت جنبي كارگاه است كه براي حفظ سالمت شاغلين و افراد وابسـته بـه آنـان    : ب

ـ  از قبيـل آشـپزخانه،  محـل غـذا خـوري، انبـار مـواد غـذايي، سـرد خانـه ،حمـام،                ردد،   دركارگاه موجود ويا داير مي گ
اتاق استراحت زنان،مهد كودك وشير خوار گاه،               رختكن،تسهيالت شستشوي البسه كارگران،دستشويي،آبخوري،توالت ،

  .كارگران مي باشد ه، تسهيالت مربوط به اياب وذهاب ارائه خدمات بهداشتي در ماني در كارگا نماز خانه وتسهيالت مر بوط به
  

ماده 1،و تبصره 85،156قانون وظايف وتشكيالت وزارت بهداشت ، درمان و  آموزش پزشكي ومواد  1ماده  2به استناد بند : 2ماده 
ـ  قانون كار رعايت شرايط و ضوابط 96 ه كارفرمايان،كـارگران و  مندرج در اين دستور العمل در كليه كارگاههاي كشور و براي كلي

و كارشناسان بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت،درمان و،آموزش پزشكي نـاظر بـه اجـراي صـحيح آن     . كارآموزان الزامي است
  .ميباشند

  
بعهده كارشناس بهداشـت حرفـه   .......اظهار نظر در مواردي از قبيل مطلوب، نا مطلوب، مناسب،نامناسب،كافي،  نا كافي و: تبصره
  .زارت بهداشت، در مان وآموزش پزشكي خواهد بوداي و

  

  تاسيسات بهداشتي كارگاه   :     فصل اول 
  

  .ساختمان كارگاه بايد متناسب با وضع آب وهواي محل ساخته شده باشد: 3ماده 
  

ح منظور گـردد وسـطح   ارتفاع كارگاه نبايد از سه متر كمتر باشد براي هر كارگر در كارگاه بايد حد اقل سه متر مربع  سط: 4ماده
اشغال شده به وسيله ماشين آالت يا ابزار و اثاثيه مربوط به كار و فاصله آنها  از هم و مسير عبور ومرور وسائل نقليه جزو سـطح  

  .مزبور محسوب نميشود 
  

دا وغيـره بـه داخـل    ديوارها وسقف كارگاه طوري ساخته شود كه از نفوذ عوامل زيان آور از قبيل گرما،رطوبت، سرما،ص:   5ماده 
  .كارگاه وبالعكس جلو گيري كند

  
كف كارگاه بايد هموار، بدون حفره وشكاف بوده ولغزنده نباشد و در صورت لـزوم قابـل شستشـو باشـد وداراي شـيب      :  6ماده 

  .مناسب بطرف كفشوي باشد
  

  .ديوارها بايد صاف ،بدون ترك خوردگي وبه رنگ روشن ومتناسب باشد:   7ماده 



در كارگاههايي كه با مواد شيميائي ويا مواد غذائي سر و كار دارند و يا طبيعت كار طوري است كه باعث آلودگي وروغني :  8ماده 
   .شدن ديوارها ميشود،ديوارها بايد صاف وقابل شستشو باشند

  

جره براي ورود نور وهـوا موجـود   در كارگاه بايد به تناسب وسعت محل ،نوع كار وشرايط اقليمي به انداره كافي درب و پن:  9ماده 
  .باشد

  

  .شيشه درب وپنجره بايد بدون شكستگي بوده وهميشه تميز باشد:   10ماده  
  

  .يا درب بندپنو ماتيك باشند   درب وپنجره ها بايد مجهز به توري بوده و دربها داراي فنر:   11ماده 
  

  .انباشتن كاال در جلو پنجره ممنوع مي باشد:   12ماده  
  
  .مساحت پنجره بايد متناسب با مساحت كف كارگاه ونوع كار باشد :   13اده م
  

  .متناسب با نوع كار و محل تا مين شود) طبيعي يا مصنوعي (در كارگاه بايستي روشنائي كافي :   14ماده 
  

  .منابع روشنائي مصنوعي بايد همواره سالم و تميز باشند:   15ماده 
  

  .بدون آ لودگي بايد متناسب با فصل وجمعيت شاغل تهويه گردد هواي كارگاههاي:   16ماده 
  

در كارگاههايي كه آلودگي ناشي از كار وجود دارد ميبايست تهويه  به گونه اي صورت گيرد كه تراكم آن مطابق بـا حـد   :  17ماده 
  .تماس شغلي باشد

  .ر را مطابق با حد مواجهه مجاز تامين نمايندوسائل سرمايشي و گرمايشي كارگاه بايد دما و رطوبت محيط كا:   18ماده 
  

  .كليه كار گاهها به تناسب كار و توليد خود بايد داراي انبار مناسب باشند:    19ماده 
  

  تسهيالت بهداشتي كارگاه: فصل دوم 
  

  آشپز خانه: مبحث اول
  

  . شپزخانه با شرايط وضوابط ذيل باشنددر كارگاههايي كه زمان صرف غذا بر ساعات كار منطبق باشد بايد داراي آ: 20ماده
  

كارگاههايي كه داراي آشپز خانه نيستند و يا غذا در محل ديگري تهيه و طبخ مي گردد موظفند جهت گرم كردن و آماده : تبصره
  .سازي و تو زيع غذا امكانات الزم مطابق با شرايط و ضوابط بهداشتي در اين دستور العمل را فراهم نمايند 

عيت آشپز خانه بايد طوري باشد كه از مكانهاي آلوده دور بوده ومجاور سالن غذا خوري باشد و وسائل وشرايط پخت بايد موق  -1
  .به گونه اي باشد كه براي قسمتهاي مجاور آن مزاحمتي ايجاد ننمايد

 .وطبخ غذا براحتي انجام گيرد فضاي آشپز خانه بايد متناسب با تعداد كارگران ،آشپزخانه و حجم كار باشد تا كار تهيه   -2

 .سقف آشپزخانه بليد به رنگ روشن و بدون ترك خوردگي باشد   -3

 .ديوارهاي آشپز خانه تال زير سقف كاشي ، بدون ترك خوردگي باشد   -4

اشـدو  كف آشپز خانه بدون ترك خوردگي ،صاف ،هموار،قابل شستشو و از نوع موزائيك سنگ و امثـالهم بـوده ولغزنـده نب      -5
 .داراي شيب مناسب بطرف كفشوي باشد

  .آشپز خانه بايد داراي تهويه مناسب باشد و بر روي اجاقها و منابع آلوده كننده هوا، هود مناسب نصب شود   -6



  .آشپز خانه بايد داراي وسائل گرمايشي وسرمايشي مناسب ،متناسب با فصل باشد   -7

حمام ، توالـت ، دستشـوئي،   (انبار مواد غذائي ،سرويسهاي بهداشتي اختصاصي :نظير آشپز خانه بايد داراي امكانات جنبي    -8
  .مطابق با موازين بهداشتي باشد) رختكن

  
آشپز خانه كارگاههايي كه نياز به نگهداري مواد غذائي فاسد شدني دارند بايد داراي يخچال، فريزر ويا سرد خانه متناسب با   -9

  .و ضوابط بهداشتي باشندحجم كاري و منطبق با شرايط 
محل شستشو ونگهداري ظروف بايد در مجاورت محل پخت غذا و  در عين حال مجزا و مسـتقل از آنهـا باشـند بطوريكـه       -10

  .ظروف از يك درب يا دريچه به اين محل وارد وظروف تميز از مسيرهاي جداگانه وارد آشپزخانه و محل غذا خوري شود

  .شير آب گرم وسرد مشترك وشستشو با مواد پاك كننده و آب كشي با آب گرم وسرد انجام گيردظرفشوئي بايد داراي   -11
ظروف بايد بدون ترك خوردگي ،بدون لب پريدگي بوده و از جنس زنگ نزن باشد، كليه ليوان و استكانهاي مورد اسـتفاده     -12

  .از جنس شيشه اي يا استيل زنگ نزن باشندتر جيحاً
  .ز ظروفي كه از طرف وزارت بهداشت،درمان وآ موزش پزشكي  غير مجازشناخته شودممنوع استاستفاده ا  -13
  .ممنوع مي باشد استفاده از ظروف چوبي ،ترك خورده وظروف با آلياژ سربي در آشپز خانه   -14
  .استفاده از قندان، نمكدان ومشابه آنها بدون سر پوش ممنوع است  -15
بكار برده ميشود نبايد درز و شـكاف داشـته       راي پوست كردن ، مخلوط كردن ،خرد كردن مواد غذائيابزار و وسائلي كه ب  -16

نگردند و همچنين بايد اين وسائل به آساني قابل جدا شدن از هم باشند تا  بعد از اتمام   باشد تا مواد در آنها جمع نشوند و فاسد 
  . سوار شوند داًكار شستشو و خشك شوند و فقط هنگام استفاده مجد

سانتيمتر از سطح زمين فاصله  20پيشخوان، جا ظرفي، كمدها،قفسه ها، گنجه ها بايد قابل شستشو بوده و كف آنها حد اقل   -17
  .داشته باشد واز دسترس بند پايان و جوندگان بدور باشند

  .نصب حشره كش برقي در آشپزخانه و محل غذا خوري الزامي است  -18
ميزي كه براي آماده سازي غذا مورد استفاده قرار مـي گيرنـد   . يزهاي كار بايد صاف و براحتي قابل شستشو باشدسطوح وم  -19

  .بايد روكش مناسب ، قابل شستشو و ضد عفوني و زنگ نزن باشند
  .كف آشپزخانه بايد پس از هر پخت و پز با محلولهاي ضد عفوني كننده شستشو گردد  -20
  .اراي روشنائي كافي باشد وشيشه پنجره ها و در بهاي آن مرتباٌ تميز نگهداري شوندآشپزخانه بايد د  -21
  .كليه پنجره ها و دربها بايد مجهز به طوري ضد زنگ بوده و در بهاي  آشپز خانه مجهز به فنر يا درب بند پنو ماتيك باشند -22

  
  .ي باشدكيفيت آب مصرفي در آشپز خانه بايد مورد تاييد مقامات بهداشت -23
  .آشپز خانه بايد داراي سيستم جمع آوري و د فع بهداشتي فاضالب باشد -24

آشپز خانه بايد داراي زباله دان به تعداد و حجم مناسب باشد و داراي درب قابل شستشو و از جـنس زنـگ نـز ن باشـند      -25 
  .وري و دفع گردندآ جمع بطوريكه زباله ها بطريق بهداشتي

  .ز خانه بايد قبل از شروع بكار استحمام نمايندكارگران آ شپ -26  
  .هر كارگر آشپز خانه بايد براي البسه و وسائل نظافت و استحمام خود در بيرون از محوطه پخت و پز قفسه داشته باشد -27
  .كارگران بايد در هنگام كار ملبس به رو پوش سفيد، كاله سفيد و پيشبند باشند -28
  .افت و استحمام بايد به تعداد و مقدار كافي در اختيار كارگر آشپز خانه قرار گيردلباس كار و وسائل نظ -29
لباس كار گراني كه با مواد غذائي سر و كار دارند بطور اختصاصي و مجزا از لباس ساير كارگران وخارج از محوطه آشپز خانـه   -30

  .و محل غذا خوري بايد شستشو گردد
  



  .الت و قبل از شروع بكار دستهاي خود را با آب و صابون بشويندكارگران موظفند بعد از تو -31
كليه كارگراني كه با تهيه ،پخت و توزيع مواد غذائي سر وكار دارند بايد داراي كـارت بهداشـتي مطـابق بـا ضـوابط وزارت       -32

  .بهداشت ،در مان وآموزش پز شكي بوده و در محل كار نگهداري شود
  .د رعايت بهداشت فردي را نموده، ناخن ها و موهاي آنان كو تاه و تميز باشدكارگران آشپز خانه باي -33
اي باشد كه احتراق بطور كامل صورت گيردو باعـث آلـودگي    در موقع طبخ غذا دستگاه سوخت و نوع مواد سوختني بگونه -34

  .هوا نگردد 
قيچي،پنس،گاز استريل بسته بندي شده يك ماده  چسب،تنسو پالست،(جعبه كمكهاي اوليه با حد اقل داروهاي مورد لزوم  -35

  .تهيه و در محل مناسب نگهداري شود) ضد عفوني كننده
  .در صورت استفاده از قالبهاي يخ، بايد قبل از مصرف با آب تميز شستشو داد -36

  

ارند،هماهنگي ها وامكانـات  كارفرما موظف است جهت آموزش موازين بهداشتي به كارگراني كه با مواد غذائي سر وكار د: 21ماده 
  .الزم را فراهم نمايند

  

  .هر گونه پخت وپز ، آماده سازي وتوزيع غذا در غير از محل تعين شده ممنوع مي باشد: 22ماده 
  

  .استعمال دخانيات براي كليه كاركنان آشپز خانه در حين كار و در محل آشپزخانه  ممنوع مي باشد: 23ماده 
  

  خوريمحل غذا :    مبحث دوم
  

كار گاههايي كه ساعات كار آنها با زمان صرف غذا منطبق باشد بايد داراي محلي مستقل جهت غذا خـوري مطـابق بـا    : 24ماده 
  :شرايط وضوابط ذيل باشند

  .وسعت محل غذا خوري بايد متناسب با تعداد كاركنان باشد - 1
 .راني كه در يك موقع غذا  مي خورند وجود داشته باشددر محل غذا خوري بايد به تعداد كافي ميز وصندلي براي كارگ  -2

 .سقف محل غذا خوري بايد صاف،بدون ترك خوردگي و برنگ روشن باشد  -3

 .ديوارها بايستي مقاوم،صاف،برنگ روشن وقابل شستشو باشد  -4

 .كف محل غذا خوري بايد قابل شستشو وداراي شيب مناسب به سمت كفشوي باشدو لغزنده نباشد  -5

 .ميزها و صندلي ها بايد از جنس مقاوم ،قابل شستشو، بدون ترك خوردگي ودرز باشد  -6

  .زباله دانهاي درب دار به تعداد كافي ودر محلهاي مناسب قرار داده شود -7
  .محل غذا خوري بايد داراي تهويه مناسب و مجهز به وسايل گر مايشي وسرمايشي متناسب بافصل باشد  -8
 .وري بايد داراي روشنائي كافي باشد و منابع روشنائي پاكيزه و تميز نگهداري شوندمحل غذا خ  -9

در مسير ورود كاركنان به محل غذا خوري به تعداد كافي دستشوئي مجهز به آب گرم ،سرد و صـابون تهيـه و امكانـات الزم     -10
  .جهت خشك كردن دست و صورت فراهم گردد

  .ونت زا سر وكار دارند بايد قبل از ورود به محل غذا خوري لباس كار خود را تعويض نمايند كارگراني كه با مواد سمي و عف -11
درب وپنجره هاي محل غذا خوري بايد مجهز به توري باشد ودربهاي محل غذاخوري مجهز به فنر يا درب بند پنـو ماتيـك    -12

  .باشند
  



  انبار مواد غذائي: مبحث سوم
  

  :شتي انبار مواد غذائي به شدح ذيل مي باشدشرايط وضوابط بهدا: 25ماده 
  .انبار مواد غذائي بايد در محل مناسب احداث شود -1

 .سطح و فضاي انباربايد متناسب با نوع وميزان مواد مورد ذخيره باشد  -2

مرور افـراد  انبار بايد داراي قفسه بندي مناسب بوده ومواد طوري چيده شوند كه خطر سقوط نداشته ومزاحمتي براي عبورو  -3
 .ايجاد ننمايد

  . ديوارها وسقف وكف انبار بايد از مصالح مقاوم ساخته شده باشند وصاف، بدون ترك خوردگي وقابل نظافت باشند  -4
مقاوم ساخته شوند تا مـانع ورود جونـدگان بـه     سانتيمتر از بتون و مصالح 80ديوارهاي جانبي انبار از سطح زمين به ارتفاع   -5

 .گردند داخل انبار

 .كليه دربها و پنجره هاي انبار بايد سالم ،قابل شستشو و مجهز به توري زنگ نزن باشند -6

سانتيمتر با ورق آلو مينيـوم   30الي 20پايين درب بايستي به ارتفاع . دربهاي انبار نبايستي از كف زمين فاصله داشته باشند  -7
 .دمجهز گردد تا از نفوذ حيوانات موذي جلو گيري گرد

كنترل گرديده بطوريكه در تمام فصول سال متناسب با نوع مـواد ذخيـره بـوده واز تـابش      درجه حرارت انبار بايستي مرتباً -8
 .مستقيم نور خورشيد بر روي مواد غذائي جلو گيري گردد

  .روي پالتها نگهداري گردندسانتيمتر از كف انبار  20تا  15مواد غذائي فاسد نشدني بايد در ظروف و درب دار و به ارتفاع   -9
  .حفاظت فردي مناسب بوده و كارت بهداشتي داشته باشند كارگرانيكه در انبار فعاليت ميكنند بايد مجهز به وسائل -10
  .و وسائل اسقاطي در داخل انبار بايد احتراز شود از انبار نمودن ظروف خالي -11
  .گيرد نظافت و گند زدائي انبار بايد بطور منظم صورت  -12
  .ورود افراد متفرقه به انبار مواد غذائي ممنوع ميباشد  -13

  
  يخچال وسرد خانه:     مبحث چهارم

  

در كارگاههائي كه پخت و پز انجام ميشودو يا مجبور به ذخيره مواد غذائي فاسد شدني هستند بايد يخچال يا سرد خانه : 26ماده 
  :وجود داشته باشد  مطابق با شرايط ذيل

  

  .يخچال يا سرد خانه بايد مجهز به دماسنج سالم بوده و درجه حرارت آنها بطور منظم ومرتب كنترل گردد  -1
 .انجام شود  نظافت و شستشوي داخل يخچال و سرد خانه بايد مرتباً  -2

ـ ابه منظور جلو گيري از احتمال فساد در اثر قطع برق ب -3  تم بـرق آن ايمـن   يد سرد خانه مجهز به  برق اضطراري باشد و سيس
 .باشد

 .الشه هاي گوشت بايد از چنگك آويزان گردد  -4

 .از قرار دادن مواد غذائي بطور مستقيم وبدون داشت ظرف مناسب در داخل يخچال وسرد خانه جلو گيري كرد  -5

 .ضد عفوني نمود  قبل از قرار دادن سبزيجات و ميوه جات در يخچال بايد آنها را شستشو و  -6

 .رگران بايد براي ورود به داخل سردخانه از كفش مخصوص سردخانه استفاده نمايند كا  -7

 . ورود افراد متفرقه به داخل سرد خانه ممنوع ميباشد -8
   



  حمام دوش : مبحث پنجم 
  

گر يك دوش آب گـرم  نفر كار 15در كارگاههايي كه از نظر فرايند توليد  داراي آلودگي معمولي مي باشد بايد به ازاء هر :  27ماده 
نفر كـارگر يـك    10وسرد ودر كارگاههايي كه شاغلين آنها با سموم، مواد عفونت زا و يا مواد غذائي سر و كار دارند براي يك الي 

كارگاههاي صنفي از اين قاعـده  . نفر اضافي يك دوش آبگرم و سرد ديگر در نظر گرفته شود 10دوش آب گرم وسرد و به ازائ هر 
  .ندمثتثني هست

  
  .دوش جداگانه ساخته شود/ در كارگاههايي كه عالوه بر كارگران مرد ، زن نيز مشغول به كار مي باشند، بايد  حمام: 28ماده 

  
  :دوش به قرار زير است/شرايط وضوابط بهداشتي حمام : 29ماده 

  .سمت كفشوي باشد كف محل دوشها بايد مقاوم، قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد و داراي  شيب كافي به -1
 .ديوارها تا سقف كاشي ،برنگ روشن و سقف حمام بايد صاف با رنگ روغني روشن و بدون ترك خوردگي باشد -2

متـر  2سانتيمتر كمتر باشد و ارتفاع ديوارهـاي بـين دوشـها نبايـد از      120سانتيمتر در  90مساحت كف محل دوش نبايد از  -3
 .  كوتاهتر باشد

  .بايد بطور مرتب تميز و با مواد مناسب گند زدائي گرددحمام و محل دوش  -4
 .محوطه حمام بايد داراي هواكش متناسب با فضاي آن باشد  -5

 .حمام بايد مجهز به سطل زباله درب دار و قابل شستشو باشد -6

رتـي بايـد در خـارج از    در صورتيكه براي گرم كردن آب از منابع حرارتي غير مركزي استفاده ميشود اين قبيـل منـابع  حرا   -7
 .قرار داشته باشند  محوطه حمام  ودر محل مناسب

براي رعايت موازين ايمني ضروري است در داخل حمام از المپ ايمني با حبـاب شيشـه اي اسـتفاده شـود وتمـام كليـد و        -8
 .پريزهاي برق بايد خارج از محوطه حمام قرار داده شود

  .وان رختكن براي تعويض لباس باشندحمامها بايد داراي محلي مناسب بعن -9

  .شستشوي هر نوع البسه در حمام ممنوع مي باشد-10
  

  رختكن:    مبحث ششم
  

قفسه هاي انفرادي براي تعويض لباس شخصي آنان   در هر كارگاه بايد اتاقي با فضاي كافي ،متناسب با تعداد كارگران و:  30ماده 
  .در نظر گرفته شود

  
  .هايي كه عالوه بر كارگران مرد ،كارگران زن  نيز   مشغول به كار مي باشند بايد رختكن جداگانه ساخته شوددر كارگاه:  31ماده 

  
  : شرايط و ضوابط بهداشتي رختكن به شرح ذيل است:  32ماده 

  .رختكن بايد با فاصله مناسب از محل كارگاه و محل دوشها قرار گيرد -1
ده باشد كه داراي محل نگهداري مجزا براي لباس بيرون ، وسائل حفاظت فـردي و كفـش   هر قفسه بايد به گونه اي ساخته ش -2

 .قفسه ها بايد داراي سقف شيبدار ، قابل شستشو و داراي كر كره ثابت ورود و خروج هوا بوده وقفل داشته باشد. ايمني باشد

 .كف و ديوارهاي اتاق رختكن بايد صاف،برنگ روشن و تميز باشد -3

 .رختكن بايد داراي نور كافي بوده وبطور مناسب تهويه شود اتاق  -4

 .وجود وسائل خشك كن براي حوله و لباسهاي مرطوب در رختكن   الزامي است -5



 .در نظر گرفته شودو به تعداد كافي در رختكن بايد سطل زباله درب دار قابل شستش -6

 .محل رختكن بايد بطور منظم پاكيزه و تميز نگهداري شود -7
  

  حوله وصابون:   مبحث هفتم 
  

كارفرما مكلف است براي تامين بهداشت فردي كارگران به تعداد كافي صابون در محل دستشو ئي ها قرار داده و وسائل : 33ماده 
  .خشك كن دست و صورت كارگران را تامين نمايند

  

ن به مقدار كـافي صـابون و حولـه اختصاصـي در     كار فرما مكلف است به منظور ايجاد تسهيالت جهت استحمام كارگرا: 34ماده 
  .اختيار آنان قرار دهد

  

  شستشوي البسه كار:   مبحث هشتم
  

اگر در فرآيند توليد از موادي مانند آزبست،سموم، مواد عفونت زا   و امثالهم  استفاده مي شود ،  در اينگونه كارگاههـا  : 35ماده 
  .شستشوي البسه كارگران وجود داشته باشدماشينهاي لباسشوئي جهت  بايد به تعداد كافي

  

  توالت:   مبحث نهم
  

  :تعيين ميگرددبه تعداد شاغلين آنها بشرح ذيل  تعداد توالت در كارگاهها با توجه: 36ماده 
  توالت1حداقل      .     ....................................................  نفر شاغل 1-9براي 
  توالت 2حداقل      .....................................................  نفر شاغل 10-24براي 
  توالت 3حداقل      .....................................................  نفر شاغل 25-49براي 
  توالت 4حد اقل      .....................................................  نفر شاغل 50-74براي 

  توالت 5حداقل          ...................................................   نفر شاغل 75-100اي بر
  .نفر اضافي حداقل يك توالت در نظر گرفته شود 30نفر است به ازاء هر 100ودر كارگاههائي كه تعداد شاغلين آنها بيش از 

  
دقيقه پياده روي به توالت بهداشـتي دسترسـي    15با   نفر كه كارگران 3 كنان كمتر ازدر كارگاههاي صنفي با تعداد كار: 1تبصره 

  .دارند ، داشتن توالت در محل كارگاه ضروري نيست
  

در كارگاههاي زير زميني مانند معادن، كار فرما مكلف است با در نظر گرفتن فرآيند كار ،توالت بهداشتي در نزديكترين : 2تبصره 
  .نمايدقسمت به محل كار را  فراهم 

  

  .اخته شودسدر كارگاههائي كه كارگر زن نيز مشغول بكار است با تو جه به تعداد آنها بايد توالت جداگانه : 37ماده 
  

  :شرايط وضوابط بهداشتي توالتها بشرح زير است: 38ماده 
  .توالتها بايد در فاصله و محل مناسب از ساختمان كارگاه قرار داشته باشند  -1
 .قابل شستشو باشند     زير سقف كاشي،بدون ترك خوردگي، به رنگ روشن و ديوارها تا  -2

 .سقف صاف،بدون ترك خوردگي،برنگ روشن وقابل شستشو باشد  -3

 .كف مقاوم ،صاف، قابل شستشو و گند زدائي و تر جيحاٌ از جنس موزائيك ،سنگ و امثالهم باشد  -4

 .ردگي و قابل شستشو و گند زدائي باشدكاسه توالت بايد برنگ روشن،صاف،بدون ترك خو -5

 .توالت بايد مجهز به سيفون باشد  -6



 .توالت بايد داراي شتر گلو باشد  -7

 .متر باشد1سانتيمتر و حداقل طول آن  80حداقل عرض توالت   -8

 توالت بايد داراي شيرآب با شلنگ برداشت آب باشد   -9

  .ئي كافي باشدتوالت بايد داراي تهويه مناسب و روشنا  -10
  .كليه پنجره ها بايد مجهز به توري ضد زنگ باشند -11
  .درب توالت بايد مجهز به پشت بند درب باشد  -12
  .شستشو و ضد عفوني توالتها بايد بطور منظم انجام گيرد  -13
  .هر توالت بايد مجهز به سطل زباله درب دار ،زنگ نزن و قابل شستشو باشد  -14

  
  شوئيدست:   مبحث دهم

  

  :تعداد دستشوئي در كارگاهها با توجه به تعدا شاغلين آنها بشرح ذيل تعيين ميگردد: 39ماده 
  دستشوئي 1حداقل     ............................................  نفر شاغل 1-15براي 
  دستشوئي 2حداقل     ............................................  نفر شاغل 16-30براي 

  دستشوئي 3حداقل     ............................................  نفر شاغل31-50راي ب
  دستشوئي 4حداقل     ............................................  نفر شاغل 51-75براي 
  دستشوئي 5حداقل    ............................................  نفر شاغل 76-100براي 

  
نفر اضافي حداقل يك دستشـوئي بـه آن اضـافه     25نفر است بايد به ازاء هر  100هائي كه تعداد كاركنان آنها بيش از و در كارگاه

  :ضوابط بهداشتي دستشوئي ها بقرار ذيل است وشرايط . شود
  .احداث دستشوئي ها بايد در مجاورت نماز خانه ،محل غذا خوري و توالت و در دسترس كارگران باشند  -1
  .ستشو ئي ها بايد داراي آب گرم و سرد باشندد  -2
  .كاسه دستشوئي بايد برنگ روشن ،صاف و قابل شستشو باشد -3
در موارديكه دستشوئي مشترك بجاي دستشوئي انفرادي تعبيه . متر باشد1سانتيمتر و طول آن  60عرض دستشوئي حداقل   -4

  .دا گانه آب گرم وسرد، معادل يك دستشوئي محسوب ميشودسانتيمتر و عرض دستشوئي مشترك با يك شير ج 60ميشود هر 
  .صابون و تر جيحاٌ صابون مايع بايد در تمام اوقات در محل دستشوئي وجود داشته باشد  -5
  .جهت خشك كردن دست وجود خشك كن الكتريكي يا حوله كاغذي ضروري است  -6
  .دستشوئي بايد بدون ترك خوردگي و قابل شستشو باشد  -7
  .دستشوئي بايد بطور مرتب شستشو و گند زدائي شود  -8
  

  آب مصارف آشاميدني و بهداشتي:   مبحث يازدهم 
  

نفـر وجـود يـك     50نفر كارگر يك آب سرد كن  وجود داشته باشدو در كارگاههاي زير  50در هر كارگاه بايد به ازاء هر :  40ماده 
ه اي و داراي سپر محافظ باشد تا آبي كه از دهان كارگر بر ميگرددبـه آن  بايد از نوع فوار شير آبخوري.شير آبخوري ضروري است

  .نرسد و لب كارگر نيزبا آن تماس پيدا نكند
  .آبخوري نبايد در مجاورت توالت ، دستشوئي و دوش باشدو حتي المقدور نزديك به محل كار باشد

ارد بايستي داراي مخازن بهداشـتي آب بـوده و ليـوان    در كارگاههائي كه شير برداشت آب آشاميدني بهداشتي وجود ند: تبصره
  .انفرادي يا از ليوانهاي يكبار مصرف استفاده شود

  



كارفرما مكلف است براي كارگراني كه در گرماي زياد به مدت مديدي كار مي كنند با تامين مايعات الزم ،آب و نمـك از  :  41ماده 
  .دست رفته بدن آنان را جبران نمايد

  
  .آب آشاميدني و مصارف بهداشتي بايد منطبق بر استانداردهاي بهداشتي و مورد تاييد مراجع ذيصالح باشد : 42ماده 

  
كارگاههائي كه از شبكه لوله كشي آب شهر استفاده نمي نمايند بايد جهـت نمونـه بـرداري و آزمايشـهاي الزم بـراي      :  43ماده 

ين نوع كارگاهها استفاده از دستگاه كلر زني بـراي ضـد عفـوني  آب مصـرفي     اطمينان از سالم بودن آب اقدام نمايند،مضافاٌ در ا
  .قسمت در ميليون باشد ضروري است/.2-/.5بطوريكه كلر باقيمانده 

  
ه برداري و لوله كشي آب بايد منطبق بر ضوابط بهداشـتي  ربه ، ساخت.در كارگاههائي كه از آب چاه استفاده مي نمايند:  44ماده 
  .باشد

  
  مواد زائد:     وازدهممبحث د

  

  .زباله و فاضالب اماكن عمومي كارگاهي بايد طبق ضوابط بهداشتي جمع آوري و دفع گردد:  45ماده 
  

  .نسبت به پسابهاي صنعتي و مواد زائد صنعتي بايد طبق اصول و  ضوابط بهداشتي موجود عمل شود:  46ماده 
  

  نماز خانه:     مبحث سيزدهم
  

  . گاه بايد محلي مناسب با فضاي كافي و شرايط بهداشتي براي اداي فرايض ديني كارگران وجود داشته باشددر هر كار: 47ماده 
  

  اتاق استراحت زنان:     مبحث چهاردهم
  

  :در كارگاههائي كه زنان مشغول به كار مي باشنداتاقي براي استراحت زنان  بايد در نظر گرفته شود: 48ماده 
  :تخواب كه براي كارگر زن الزم است بقرار ذيل استتعداد مبل نيمكتي يا تخ

  
  تعداد تختخواب                         تعداد كارگر زن

  
  1            نفر100تا  10

  2            نفر 250تا 100
  نفر   250تختخواب بازاء هر1بعالوه 2        نفر و بيشتر 250

  كارگرزن اضافي                                                                     
  .متر مربع بايستي در اين اتاق در نظر گرفته شود 6براي هر تخت سطحي برابر   

  
يسـتي  او اتاق مخصوص استراحت زنان در كارخانـه وجـود نـدارد، ب    در صورتي كه تعداد كارگر زن از ده نفر كمتر است: تبصره 

براي استراحت زنان كارگر در نظر گرفته و آن را براي اين منظور تجويز محلي را كه خلوت بوده و در محل رفت وآمد افراد نباشد 
  .نمود

  

  شير خوار گاه و مهد كودك:     مبحث پانزدهم
  

در مورد كارگاههائي كه طبق مقررات جاري مشمول تا سيس و استفاده از شير خوارگاه و مهد كـودك هسـتند بايـد از    : 49ماده 
  .مايندضوابط و مقررات مربو طه تبعيت ن



  تاسيسات مربوط به ارائه خدمات بهداشتي درماني: مبحث شانز دهم
  

كار فرما مكلف است جهت ارائه خدمات بهداشتي و در ماني كارگر محل مناسبي مطابق باآئين نامه و دستور العملهـاي  :  50ماده 
  .مربوطه اختصاص دهد

  
قانون وظايف و تشكيالت وزارت بهداشـت،   1ماده   2به استناد  بند ماده ،  50فصل، شانزده مبحث و  2اين آئين نامه مشتمل بر  

بـه تصـويب نهـايي وزيـر       20/12/1373قانون كار جمهوري اسالمي ايران تهيه ودر تـاريخ   156درمان وآموزش پزشكي و ماده 
اي آن براي كليه كارگاههـاي  قانون كار اجر 96ماده 1وتبصره  85بهداشت، در مان وآموزش پزشكي رسيده و مطابق  با مفاد ماده 

  .كشور  وكليه كارفرمايان ،كارگران و كار آموزان الزامي است
  
  
  
  
  



  آئين نامه 
  كارهاي سخت و زيان آور 

  قانون كار   52موضوع تبصره ماده 
  
  
  
  



ييك محيط كـار  مكانيكي و بيولوژ  فيزيكي ، شيميايي ، كارهاي سخت و زيان آور كارهايي است كه در آنها عوامل : 1ماده 

ي ايجـاد  و در) جسـمي و روانـي  (اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب باالتر از ظرفيت هاي طبيعي  درغير استاندارد بوده كه 

  . ي شغلي و عوارض ناشي از آن مي باشدرامي گردد كه نتيجه آن بيم

ه از امكانات فني و مهندسـي و مـوازين   كارهايي كه در آن عوامل و شرايط محيط كار به دليل نقص يا عدم استفاد :تبصـره  

پيشگيري غير استاندارد باشد چنانچه با رفع نقص و يا به كارگيري امكانات فوق بتوان ايـن عوامـل را بـه حـد اسـتاندارد و      

  . كارهاي سخت و زيان آور محسوب نمي گردد  مجاز رسانيد جزء

بر اين اساس كارهاي سخت و زيان آور به شرح مـواد  . بود  اين آئين نامه خواهد 18تشخيص اين امر به عهده كميته متده 

  . آتي خواهد بود

كار در معادن اعم از تحت االرضي يا سطح االرضي كه ايجاب مي نمايد كـارگران در تونـل هـا و راهروهـاي سـر       : 2ماده 

  . پوشيده به استخراج بپردازند

از سطح كار، حمل مـواد عمليـات مربـوط بـه انفجـار ، اداره       كار استخراج شامل جدا كردن يا منفجر ساختن مواد :تبصـره  

راهروهـا   تونل هـا ،  درمباشرت و نظارتي كه ايجاب نمايد كارگر تأسيسات آب و برق در داخل معدن و به طور كلي هر گونه 

  . يا ميله هاي معدن انجام وظيفه نمايد مي باشد

  مخازن سر بسته  ي زير زميني و كار درو چاه ها و فاضالب ها و تونل هاحفر قنوات  : 3ماده 

كوره هاي مشغول به كار  و كار مستمر در مجاورت كوره هـاي ذوب بـه نحـوي كـه      ازتخليه و حمل مواد مذاب  : 4ماده 

  . معرض مستقيم حرارت يا بخارات زيان آور متصاع از كوره باشد دركارگران 

وليد در كارگاههاي دباغي ، ساالمبورسـازي و روده پـاك كنـي اشـتغال     كارگراني كه مستقيماً و مستمراً در امر ت : 5ماده 

  .جمع آوري ، حمل و دفن زباله شهري –دارند و كار مستمر در گندابروها 

سـالن هـاي    نظافـت مسـتمر طويـه ، اصـطبل ،    (كارگراني كه مستمراً به امر جمع آوري و انتقال و انباركردن كود : 6ماده 

  . دامداري و طيور اشتغال دارنددر واحدهاي ) پرورش طيور

اتاقكهـاي متحـرك ،    مستمر و مداوم در فضاي باز و در ارتفاع بيش از پنج متر از سطح زمين بر روي دكلها ، كار : 7ماده 

  داربست ها و اسكلت ها 



  . مداوم بر روي خطوط و پستهاي انتقال برق با فشار شصت و سه كيلو ولت و باالتر  ركا : 8ماده 

  .قير پاشي و مالچ پاشي  مشاغل شن پاشي ، پخت آسفالت دستي ، : 9ماده 

  داخل مخازن  درعمليات جوشكاري  : 10ماده 

ر بـا مـواد   ي هاي حاصـل از اشـعه را فـراهم مـي آورد نظيـر كـا      ركارهايي كه استمرار آنها موجبات ابتال به بيما : 11ماده 

به تشخيص مراجع ذي صالح و به استناد قانون حفاظت در برابـر اشـعه   گرفتن در معرض پرتوهاي يونساز  رراديواكتيو و قرا

  .مجلس شوراي اسالمي  1368مصوب جلسه مورخ بيستم فرودين ماده 

  .كار در محل هاي با فشار محيط بيش از حد مجاز از قبيل غواصي : 12ماده 

ني موجبات بيماري هاي گوشي و يا كري كار مستمر در محيط هايي كه با وجود رعايت مقررات حفاظتي و ايم : 13ماده 

  . كارگر را فراهم سازد

كار در امور سمپاشي باغات و اشـجار و مـزارع و ضـدعفوني امـاكن و طويلـه هـا و آشـيانه مرغـداري در زمـان           : 14ماده 

  سمپاشي 

  زمان انجام كار  كارگراني كه مستقيماً در امر توليد و تركيب سموم و حشره كش ها اشتغال دارند درركا : 15ماده 

  . با وسايل داراي ارتعاش در حدي كه براي سالمتي كارگر زيان آور باشد ركا : 16ماده 

، حد مجاز و استاندارد هـر يـك از مـواد شـيميايي و عوامـل       رحفاظت و بهداشت كامركز تحقيقات و تعليمات :  17ماده 

پس از تشكيل كميته هاي تخصصي تعيين و جهت تصويب به بيولوژيكي و فيزيكي كه در اين آئين نامه نامبرده شده است 

  . شورايعالي حفاظت فني پيشنهاد مي نمايد

  . تركيب كميته هاي تخصصي را شورايعالي حفاظت فني تعيين خواهد نمود

  : زير  به منظور حسن اجراي مقررات اين آئين نامه كميته اي متشكل از اعضاء : 18ماده 

  . اجتماعي استان كه رياست كميته را عهده دار خواهد بودمدير كل كا رو امور  )1(

 .بازرس كار استان به انتخاب مدير كار و امور اجتماعي )2(

 .يك نفر نماينده سازمان تأمين اجتماعي استان  )3(

 .نيك نفر پزشك يا كارشناس بهداشت حرفه اي با معرفي سازمان منطقه اي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي استا )4(



 .يك نفر نماينده كارفرما به انتخاب و معرفي كانون اتحاديه هاي صنفي استان )5(

ان راستان يا كانون انجمن هاي كـارگ  ريك نفر نماينده كارگر به انتخاب و معرفي كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي كا )6(

 . استان و يا مجمع نمايندگان كارگران استان

 صنايع استان  يك نفر نماينده اداره كل )7(

 يك نفر نماينده اداره كل صنايع سنگين استان  )8(

 يك نفر نماينده اداره كل معادن و فلزات استان )9(

 .يك نفر نماينده اداره كل كشاورزي استان )10(

 يك نفر نماينده صنعت نفت استان )11(

 .يك نفر نماينده سازمان حفاظت محيط زيست استان )12(

 ه سازمان جهاد كشاورزي استانيك نفر نمايند )13(

 يك نفر از اساتيد دانشگاه با معرفي دانشگاه استان  )14(

  : محل اداره كل كار و امور اجتماعي و با وظائف زير تشكيل مي گردد در هر استان و در

  . به مراجع ذيربط  نتطبيق مشاغل سخت و زيان آور با مواد اين آئين نامه و اعالم آ –الف 

رديـده اسـت و از طـرف كـارگران يـا      گاين آئين نامه به عنوان كارهاي سخت و زيان آور ذكر ن درمشاغلي كه بررسي  –ب 

  .كارفرمايان و يا ساير مراجع سخت و زيان آوري آن تقاضا شده و اعالم نتيجه به شورايعالي حفاظت فني 

عداد مشـاغل  ت دريان آوري آنها از بين رفته و با اتخاذ تدابير الزم حالت سختي و زبررسي مواردي كه شغل يا مشاغل  –ج 

آور پرداخـت   سـخت و زيـان   رعادي در آمده اند و اعالم آن به مراجع ذيربط به منظور حذف مزايايي كه به عنوان مزاياي كا

  . مي گرديده است

حاضرين   اكثريت آراء نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميته با 7جلسات كميته مذكئور با حضور حداقل  – 1تبصره 

  . جلسه معتبر خواهد بود در



از جـ خصوص ارزيابي محيط كار از نظر حـد م  دركميته قبل از اتخاذ تصميم موظف است نظريات كارشناسي را  – 2تبصـره  

و فردي از مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت  عوامل فيزيكي و شيميايي و مكانيكي شرايط كار و وسايل استحفاضي جمعي

  . و امرو اجتماعي تحصيل نمايد رو يا ساير مراجع مورد تأييد وزارت كا ربهداشت كاو 

كليه كارفرمايان مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به كارگران جديداالستخدام و يا كـارگراني كـه   :  19ماده 

شـكي آنـان را از لحـاظ قابليـت و اسـتعداد      مي خواهند جديداً به اين گونه كارها گمارده شـوند ترتيـب انجـام معاينـات پز    

  . جسماني متناسب با نوع كارهاي مرجوع بدهند 

قـانون كـار جمهـوري اسـالمي ايـران مـي باشـد و ارتبـاط بـه           52مقررات اين آئين نامه به استناد تبصره ماده  : 20ماده 

تمـاعي موضـوع مصـوبات مـورخ     موعـد بيمـه شـدگان تـأمين اج     ازتصميمات كميته هاي موضوع قانون بازنشستگي پيش 

مجلس محترم شوراي اسالمي كه مطابق با ضوابط و مقررات خاص خود و در ارتباط با شـخص   24/6/1370و  28/2/1367

  . و شغل و زمان و موقعيت كار به مورد اجرا گذاشته شده است ، ندارد

مهـوري اسـالمي ايـران در جلسـه مـورخ      قـانون كـار ج   52تبصـره باسـتناد مـاده     4مـاده و   20اين آئين نامه مشتمل بر 

مجدد و اصالحاتي در جلسات متعدد شـورايعالي حفاظـت فنـي در جلسـه     تهيه و پس از بررسي  شورايعالي كار 4/3/1370

  . و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيد ربه تصويب وزراي كا 29/9/71ريخ تأييد و در تا 12/8/71

  



  

  قانون
كارگران مشاغل سخت ي پيش از موعد بازنشستگ 

  وزيان آور
  
  
  
  
  
  

  تعريف كارهاي سخت وزيان آور
  وظايف كارفرمايان درقبال مشاغل سخت وزيان آور

  حمايتها
  آئين نامه اجرائي قانون بازنشستگي پيش ازموعدكارگران مشاغل سخت وزيان آور

  اعضاءكميته استاني تشخيص وتطبيق مشاغل سخت وزيان آور
  كميته هاي استانيوظايف 

  شرايط بازنشستگي در كارهاي سخت وزيان آور
  

  
  

  
     



قانون تامين اجتماعي )  76( وتبصره ماده )   77( و   )  72( قانون اصالح مواد )  76( الحاقي ماده )  2( اليحه اصالح تبصره    
   1371مصوب )  76(   والحاق دوتبصره به ماده 1354مصوب 

  
قـانون تـامين اجتمـاعي    )  76( وتبصره ماده )   77( و )  72( قانون اصالح مواد )  76( الحاقي  ماده )  2( صره تب  -ماده واحده 

  .به شرح ذيل اصالح مي شود  1371مصوب )  76( والحاق دوتبصره به ماده  1354مصوب 
  

   – 2تبصره 
ميايي ،مكـانيكي وبيولـوژيكي محـيط كـار،     كارهاي سخت وزيـان آوركارهـايي اسـت كـه در آنهاعوامـل فيزيكي،شـي      )   الف 

دروي ايجاد گردد كـه نتيجـه   ) جسمي ورواني(غيراستانداردبوده ودراثراشتغال كارگر تنشي به مراتب باالتر ازظرفيتهاي طبيعي 
خت آن  بيماري شغلي وعوارض ناشي ازآن بوده وبتوان با بكار گيري تمهيدات فني ، مهندسي ، بهداشتي وايمني وغيره صفت س

  .وزيان آور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود 
كارفرمايان كليه كارگاهها مشمول قانون تامين اجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذيـربط سـخت   

ـ                          ن سـازي وزيان آور اعالم گرديده يا خواهند گرديد ، مكلفند ظـرف دو سـال از تـاريخ تصـويب ايـن قـانون نسـبت بـه   ايم
عوامل وشرايط محيط كار مطابق حد مجاز واستانداردهاي مشخص شده در قانون كار وآئين نامه هـاي مربوطـه وسـاير قـوانين     

  .موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند 
ن آور به بيمه شـدگان ، ضـمن   كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت وزيا       

ــده        ــوع داده ش ــاي رج ــوع كاره ــا ن ــب ب ــماني متناس ــتعداد جس ــت واس ــاظ قابلي ــان از لح ــكي آن ــات پزش ــام معاين                انج
ز يكبار باشد ، ، نسبت به انجام معاينات دوره اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر ا) قانون تامين اجتماعي  90موضوع ماده ( 

  وتشخيص به هنگام بيماري وپيشگيري از فرسايش جسمي وروحي اقدام نمايند ، سالمتي  نيز به منظور آگاهي از روند

وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وكار وامور اجتمـاعي مكلفنـد تمهيـدات الزم را در انجـام ايـن بنـد توسـط        
  .كارفرمايان اعمال نمايند 

 

  حمايتها  )  ب 
اشتغال داشـته  ) مخل سالمت ( افرادي كه حداقل بيست سال متوالي وبيست وپنج سال متناوب در كارهاي سخت وزيان آور   -1

هر سال . باشند ودر هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي توانند تقاضاي مستمري باز نشستگي نمايند 
  .كارهاي سخت وزيان آور يك ونيم سال محاسبه خواهدشد  سابقه پرداخت حق بيمه در

در صورتي كه بيمه شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سابقه مقرردر اين قانون دچار فرسـايش جسـمي وروحـي      -2
بـا هـر   ) تماعي قانون تامين اج 91موضوع ماده ( ناشي از اشتغال در كارهاي سخت وزيان آور گردند با تائيد كميسونهاي پزشكي 

  .ميزان سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهند شد 
در مورد ساير بيمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تـاريخ تصـويب ايـن       -3

  .تمام برسد خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال  قانون هر سال يكسال افزايش
به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تـامين اجتمـاعي   % ) 4( از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشموالن اين تبصره ، چهار درصد   -4

افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشموالن قانون ، بطور يكجا يا بطور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهـد  
  .شد 

سخت وزيان آور ونحوه احراز توالي وتناوب اشتغال ، نحوه تشخيص فرسايش جسمي وروحي وساير مـوارد  تشخيص مشاغل   -5
بصره به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تامين اجتمـاعي ووزارتخانـه   مطروحه در اين ت

  .هاي كار وبهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد 



اريخ تصويب اين قانون باشند مـي  تاريخ قبل از ت  بيمه شدگاني كه سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت وزيان آور به   -6
  توانند با استفاده از مزاياي اين قانون

درخواست بازنشستگي نماينددر اين صورت با احراز شرايط توسط بيمه شده، كارفرمايان مربوطه مكلفنـد حـق بيمـه مربوطـه     
ميزان مستمري برقراري نسـبت  % ) 4( همچنين چهار درصد  )  2( وميزان مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره 

  .به سنوات قبل از تصويب اين قانون را يكجا به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايند 
  

بيست وسـوم ارديبهشـت مـاه يكهزاروسيصـد              مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ        
  . مجلس شوراي اسالمي رسيد                               وهشتاد به تصويب

  
  سخت وزيان آور  آئين نامه اجرائي قانون باز نشستگي پيش از موعد كارگران مشاغل

  
وزارتخانه  هاي  كار واموراجتماعي وبهداشت ،درمان  12/1380/  19مورخ    129026بنا به پيشنهاد  مشترك  شماره  22/12/1380هيات وزيران   درجلسه مورخ 

) 77(و) 72(قانون اصالح مواد)  76(الحاقي ماده ) 2(ماده واحده قانون اصالح تبصره ) ب(جزء) 5(موزش پزشكي و    سازمان تامين اجتماعي وبه استنادبند  وآ
به شرح   بند يادشده را آيين نامه اجرايي  - 1380مصوب - ) 1371(مصوب) 76(والحاق دوتبصره به ماده 1354قانون تامين اجتماعي مصوب )  76(وتبصره ماده 

  :زيرتصويب نمود
  

  

) 77(و) 72(قـانون اصـالح مـواد   ) 76(الحـاقي مـاده   ) 2(ماده واحده قانون اصـالح تبصـره   ) ب(جزء) 5(آيين نامه اجرايي   بند  
  -1380مصوب  -)1371(مصوب)76(والحاق دوتبصره به ماده 1354قانون تامين اجتماعي  مصوب ) 76(وتبصره ماده

                         
 وبيولوژيكي محيطكارهاي سخت وزيان آوركارهايي است كه در آنهاعوامل فيزيكي،شيميايي ،مكانيكي – 1ماده

دروي ايجاد مي ) جسمي ورواني(كارغيراستانداردبوده ودراثراشتغال بيمه شده تنشي به مراتب باالتر ازظرفيتهاي طبيعي 
  شودكه نتيجهء آن

  : رض ناشي ازآن ميباشدمشاغل سخت وزيان آ ور موضوع اين ماده به دوگروه تقسيم ميشوندبروز بيماري شغلي وعوا
مشاغلي كه صفت سخت وزيان آوري باماهيت شغلي وابسته داشته اما مي توان با بكارگيري تمهيدات بهداشتي ،ايمنـي     –الف 

  .وتدابير فني مناسب توسط كارفرماسختي وزيان آوري آنها راحذف نمود
سخت وزيان آور بوده وبابكارگيري تمهيدات بهداشتي ،ايمني وتدابير فني توسط كارفرما،صـفت سـخت   مشاغلي كه ماهيتاٌ  –ب 

  .وزيان آوري آنها كاهش يافته ولي كماكان سخت وزيان آوري آنهاحفظ ميگردد
  

در هر كارگاه بابررسي سـوابق   ) "ب"وگروه "الف"گروه (ونوع آن ) 1(تعيين سخت وزيان آوربودن مشاغل موضوع ماده  -2ماده
بازرسـان وزارت كـار   و ،انجام بازديدوبررسي شرايط كار توسط كارشناسان بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت ،وآموزش پزشـكي 

  .اين آئين نامه انجام مي گيرد واموراجتماعي وباتائيد آن توسط كميته استاني موضوع
  

سان وبازرسان موضوع اين مـاده همكـاري ومـدارك مـورد نيـاز رادراختيارآنـان       كارفرمايان كارگاههامكلفند باكارشنا–تبصره 
  .قراردهد

  

مكلفند اقـدامات   كارفرمايان كليه كارهاي سخت وزيان آور كه تمامي يا برخي از كارهاي آنها سخت وزيان آور مي باشند-3ماده
  :زير را انجام دهند 



ون ياد شده مكلفند حداكثرظرف دو سال از تاريخ مزبور ،نسبت به ايمنسازي كارفرمايان كارگاههاي تاسيس شده ،تاتاريخ قان -1
مصـوب شـورايعالي   (عوامل وشرايط محيط كارمطابق حد مجاز واستانداردهاي مشخص شده در قانون كار وآيين نامه هاي مربوط 

  .وساير قوانين موضوعه دراين زمينه اقدام نمايند )حفاظت فني 
س از تصويب قانون ياد شده ايجاد مي گردد كارفرمايان مربوط مكلفند گواهي الزم را از وزارتخانه هـاي  درمورد كارگاههايي كه پ

وآموزش پزشكي مبني بر رعايت ايمني بهداشت واستانداردبودن آنها طبق قانون كار اخـذ   كار وامور اجتماعي وبهداشت ،درمان
  .ه گواهي مزبورميباشداجازه فعاليت اين قبيل كارگاههامشروط به اراي.نمايند 

كارفرمايان مكلفند شاغلين دركارهاي سخت وزيان آور راحداقل سالي يكبار به منظور آگـاهي ازرونـد سـالمتي وتشـخيص      -2
ـ بهنگام بيماري وپيشگيري ازفرسايش جسمي وروحي آنان توسط مراكـز بهداشـتي درمـاني مـورد معاينـه قـرارداده ونتي        هج

  .ك نسخه ازآنرابه سازمان تامين اجتماعي ارايه نمايندرادرپرونده هاي مربوط ضبط وي
درمعرض فرسايش جسمي وروحي ناشي ازاشـتغال دركارهـاي سـخت وزيـان آور باشـد براسـاس        كه تغيير شغل بيمه شده -3

  .مقررات پيش بيني شده درقانون كار صورت مي گيرد 
  .انجام مي گردد-1354مصوب  – قانون تامين اجتماعي) 90(معاينات قبل از استخدام طبق ماده  -4

         

اين آيين نامه اعـم از  ) 3(قانون كار مقررات وضوابط انجام معاينات پزشكي موضوع ماده ) 96(ماده ) 1(به استناد تبصره   -4ماده 
مه هـاي جـاري   قبل از استخدام ، ادواري ، اختصاصي وهرگونه معاينه پزشكي ديگردراين ارتباط مطابق بادستورالعملها وآيين نا

  وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي
  

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي موظف است تمهيدات الزم براي اعالم نتايج معاينات موضوع اين ماده متناسب   -تبصره
  .با شرح وظايف سازمان هاي ذي ربط بعمل آورد

  

داشتي ،ايمني وتدابير فني توسـط كارفرمابعدازگذشـت   حذف صفت سخت وزيان آوري كار دراثربكارگيري تمهيدات به -5ماده
كارگاه وخروج شغل از شمول اين آيين نامه و يا استمرارسخت وزيان آوري كـار،پس از        سال ازتاريخ تصويب قانون در هر"2"

ـ   )2(اعالم نتا يج بازديد وبررسي شرايط  كار توسط كارشناسان موضوع ماده  تاني مربـوط ارايـه   اين آيين نامـه وتاييدكميتـه اس
  .نمايند

  

وزارتخانه هاي بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي وكار وامور اجتماعي مكلفند گزارش بازديد خود از كليـه كارگاههـايي    –تبصره 
  .كه تمام يابرخي از مشاغل آنها سخت وزيان آور تشخيص داده شده است رابه كميته استاني مربوط ارايه نمايند 

  

اين آيين نامه پس از تاييد كميته استاني حاكي از عدم كاهش يا حذف )5(ه گزارش كارشناسان موضوع ماده درصورتي ك  -6ماده
عوامل زيان آور وبيماريزاي محيط كار ظرف مهلت مقرردرقانون باشد اقدامات الزم بر حسب مورد مطـابق قـانون كـار از سـوي     

  . بعمل خواهد آمد  ش پزشكيوزارتخانه هاي كار وامور اجتماعي وبهداشت ،درمان وآموز
  
سخت وزيان آور سياستگذاري كشوري كارهاي سخت وزيان آور موضوع اين آيين نامه ،ارزيابي مجدد مشاغلي كه  بدواً -7ماده 

تعيين شده اند ولي بر اساس اطالعات بعدي نياز به بازنگري دارند ،ايجاد هماهنگي ونظارت بر عملكرد ورسيدگي بـه درخواسـت   
ايـن آيـين نامـه وتعيـين مشـاغل سـخت وزيـان آور در تاسيسـات ملـي ومهـم  ماننـد            )8(اي استاني موضوع ماده كميته ه

  .به عهده شورايعالي حفاظت فني خواهد بود... نيروگاههاوپااليشگاهها و
  

ه كارهاي سخت مدير عامل سازمان تامين اجتماعي ونماينده وزير بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي با حق راي درزمين  –تبصره 
  .وزيان آور عضو شورايعالي حفاظت فني از تاريخ تصويب اين آيين نامه خواهند شد

  
  :به منظور تشخيص وتطبيق مشاغل سخت وزيان آور كميته استاني متشكل از اعضاي زيردرهراستان تشكيل ميگردد   -8ماده



  .مديركل كار واموراجتماعي استان به عنوان رييس كميته   -
 .ن بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ،درماني دانشگاه معاو  -

 مديركل تامين اجتماعي استان    -

 .يك نفر بازرس كار با معرفي اداره كل كار وامور اجتماعي استان    -

 كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي با معرفي مديريت درمان تامين اجتماعي استان    -

  دانشكده/داشت حرفه اي با معرفي معاون بهداشتي دانشگاهيك نفر كارشناس به   -
 

  .حضور نماينده بيمه شده وكارفرما درجلسات بدون حق راي بالمانع ميباشد    -1تبصره 
  

نفـر از اعضـا رسـميت مـي يابـد      " 5 "جلسات كميته هاي استاني دراداره كل كار وامور اجتماعي تشكيل وباحضور   -2تبصره 
  .اكثريت آراءحاضرين معتبر والزم االجرامي باشد  وتصميمات جلسه با

  

نـده هـاي   دراستانهايي كه دانشكده علو م پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مستقل وجود دارد در صورت طرح پرو  -3تبصره 
ول ،كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي دانشكده مزبور ،جايگزين كارشناس مسئتحت پوشش مرتبط با منطقه

  . بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي دانشگاه خواهد بود
  

سات بدون حق راي بالمانع مي لباتصويب كميته استاني دعوت از افراد صاحب نظر واساتيد مربوط جهت شركت در ج  – 4تبصره 
  .باشد 

  

  :وظايف كميته هاي استاني به شرح ذيل مي باشد    -9ماده 
ور با مواد اين آئين نامه واعالم به مراجع ذيربط وتوجـه ويـژه بـه بـانوان شـاغل      تعيين وتطبيق مشاغل سخت وزيان آ -

  . مشمول مشاغل سخت و  زيان آور به خصوص در دوران بارداري وشير دهي 
اين آئين نامه كه توسط    بيمه شده ، كارفرما يا ساير مراجع به عنـوان مشـاغل   )  1( بررسي وتشخيص مشاغل موضوع ماده    -

  .زيان آور معرفي شده واعالم نتيجه به متقاضي وسازمانهاي ذيربط سخت و
بررسي مواردي كه با اتخاذ تدابير الزم حالت سخت وزيان آوري شغل يا مشاغل از بين رفته ودر زمره مشاغل عادي در آمده      -

 .خت وزيان آور تعلق گرفته است كه به كار س........  اند واعالم آن به مراجع ذيربط به منظور حذف مزايا وامتياز و 

بررسي وارائه پيشنهاد مشاغل جديد براي طرح در شوراي عالي حفاظت فني براي تعيين سخت وزيان آور بودن ويا نبـودن       -
  .آن 

  .اجراي سياستها ومصوبات شوراي عالي حفاظت فني     -
 

اين  آئين نامه همكاري ومدارك مورد نياز را در اختيـار آنـان   )  9 (كارفرمايان كارگاهها مكلفند با كميته موضوع ماده     -تبصره 
  .قرار دهند 

  

حدود تماس شغلي عوامل بيماريزا را بـه شـورايعالي    وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مكلف است هر ساله    -  10ماده 
زيـان آور جهـت اجـرا     استاني كارهاي سخت و شورايعالي مذكور موظف است مراتب را به كميته هاي. حفاظت فني اعالم نمايد 

  .اعالم نمايد 
  

ايـن آئـين نامـه ،    )  1( مـاده  ) ب ( و ) الـف  ( در صورت تشخيص كميته استاني مبني بر قرار گرفتن كارا عداد گروه    - 11ماده 
داردهاي الزم مـورد تائيـد   كارفرما موظف است نسبت به حذف يا كاهش عوامل سختي وزيان آوري كار تا حد مجاز وتامين استان

در غير اينصورت هر گونه عارضه ، حادثه وغرامتهاي ناشي از بيماري ، از كار افتـادگي  . مراجع ذيربط در مهلت مقرر اقدام نمايد 
  .وغيره بعهده كارفرما خواهد بود 



موارد تائيد شده توسط كميته  عالوه بر كارهاي سخت وزيان آور مشخص شده طبق مصوبات شورايعالي حفاظت فني ،  - 12ماده 
  .استاني وموارد زير نيز سخت وزيان آور شناخته مي شوند 

  .كار در ندامتگاهها وزندانها     -
 .مشاغلي كه مستقيماً در مراكز روان درماني با بيماران رواني مرتبط هستند      -

  .خبر نگاري      -
 

  :سخت وزيان آور  نحوه توالي وتناوب اشتغال در مشاغل   - 13ماده 
ايام زير چنانچه در فواصل اشتغال به كارهاي سخت وزيان آور واقع شود ، بعنوان سابقه اشـتغال در كارهـاي سـخت وزيـان آور     

  .محسوب ميگردد 
  تعطيالت هفتگي)  الف 

  تعطيالت رسمي)    ب 
  ايام استفاده از مرخصي استحقاقي)    ج 
روز بـا دريافـت دسـتمزد در مـورد      3ازدواج يا فوت همسر ، پدر ، مادر وفرزندان بـه مـدت   ايام استفاده از مرخصي بابت )    د 

  .مشموالن قانون كار 
ايام استفاده از مرخصي استعالجي يا استراحت پزشكي اعم از اينكه حقوق ايام مزبور توسط كارفرما پرداخت شود ويا اينكه )   ه 

  .فاده كرده باشد بيمه شده از غرامت دستمزد ايام بيماري است
ايام وموارد زير چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به كارهاي سخت وزيان آور واقع شود موجب ذايل شدن توالي اشـتغال    -2

  .نمي گردد  وي در كارهاي سخت وزيان آور
اه پس از پايان خـدمت بـه   مشروط براينكه بيمه شده حداكثر دو م) دوران ضرورت واحتياط ( ايام خدمت وظيفه سربازي )  الف  

كار سابق خود برگشته ويا اينكه در كار ديگري كه سخت وزيان آور شناخته شده مشغول به كار شده باشد وهمچنين ايام آمـاده  
  .به خدمت 

دوران توقيف بيمه شده درصورتيكه منتهي به محكوميت وي نگردد ويا اينكه كار فرما بر اسـاس تكليـف قـانوني حقـوق     )   ب 
  .ان مزبور را به بيمه شده پرداخت نمايد دور
سـيل ، زلزلـه ، جنـگ وآتـش     :  ماننـد  ( ايام حالت تعليق كه به واسطه ايام قهريه طبيعي ويا حوادث ومخاطرات اجتماعي )  ج 

  .كه خارج از اراده كارفرما وبيمه شده بوده ودر نتيجه آن كارگاه بطور موقت تعطيل ميگردد ) سوزي 
فاده از مقرري بيمه بيكاري مشروط بر اينكه بيمه شده قبل از اتمـام ويـا بالفاصـله پـس از اتمـام دوره مزبـور در       ايام است)   د 

  .مشاغلي كه سخت وزيان آور شناخته شده مشغول به كار شده يا طبق اين آئين نامه بتواند بازنشسته شود 
  .ايام خدمت در جبهه كه به تائيد مراجع ذيصالح رسيده باشد )  ه 
  .دوران اسارت يا محكوميت سياسي كه بيمه شده براساس آن بعنوان آزاده شناخته شده باشد ) و 
ايام بالتكليفي بيمه شده كه مستند به آراي صادره از سوي هيات هاي حل اختالف ويا ساير مراجع قانوني منجر به پرداخـت  )  ز 

  .حقوق ايام مزبور شده باشد 
  .واقع شده باشد  1/4/1359تا  10/5/1354دستمزد ايام بيماري كه در فاصله زماني  ايام استفاده از غرامت)  ح 
روز در سال در مورد كارگاههاي مشمول قانون كار يـا بـر اسـاس مقـررات انضـباطي ،       10غيبت غير موجه حداكثر به مدت ) ط 

  .خراج ، انفصال موقت ويا دائم نشده باشد كارگاههاي غير مشمول قانون كار كه منجر به اتخلفاتي ويا استخدامي مربوط در 
ايام وموارد ذيل چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به كارهاي  سخت وزيان آور واقع شود ، توالي اشتغال او را ازبين بـرده    -3

  .وموجب تناوب اشتغال وي مي گردد 
  استفاده از مرخصي بدون حقوق به هر منظور وتحت هر عنوان )  الف 

  اخراج ، انفصال وباز خريدي   )  ب 



روز در هر سال در كارگاههاي مشمول كار يا براسـاس مقـررات انضـباطي ، تخلفـاتي ويـا      )  10( غيبت غير موجه بيش از )    ج 
  .استخدامي مربوط در كارگاههاي غير مشمول قانون كار كه منجر به اخراج ، انفصال موقت ويا دائم شده باشد 

  كارها ومشاغل عادي اشتغال در )    د 
  اشتغال در حرف ومشاغل آزاد)    ه 
  بيمه اختياري )    و 
  بيكاري بدون دريافت مقرري بيكاري)   ز  

  ساير موارد مشابه)   ح 
  

  :شرايط بانشستگي در كارهاي سخت وزيان آور    - 14ماده 
ق كار متناوب وپرداخت حق بيمـه در كارهـاي سـخت    سال ساب   25سال سابقه كار متوالي يا    20بيمه شدگاني كه حداقل    -1

  .وزيان آور را دارا باشند ، بدون شرط سني مي توانند درخواست بازنشستگي از سازمان تامين اجتماعي نمايند 
قانون تامين اجتماعي قبل از رسيدن بيمه شده شاغل در كارهـاي سـخت   )  91( چنانچه كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده    -2

فوق، فرسايش جسمي وروحي وي را ناشي از اشتغال به كارهاي سخت وزيان آور تشـخيص  )  1( آور به سابقه مقرر  در بند  وزيان
  .وتائيد نمايند 

اين قبيل بيمه شدگان به صرف ارايه درخواست بازنشستگي مجاز به ترك كار نبوده ومي بايد احراز شرايط واسـتحقاق آنهـا     -3
موعد در كارهاي سخت وزين آور رسماٌ از سوي سازمان تامين اجتماعي به آنها ابالعغ شـود وسـپس    جهت باز نشستگي پيش از

  .ترك كار نمايند 
چنانچه بيمه شده شرايط استفاده از بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت وزيان آور را طبق اين آئين نامه احراز كند   -4

  .ه برقراري مستمري وي از تاريخ ترك كار اقدام نمايد ، سازمان تامين اجتماعي مكلف است نسبت ب
سال متناوب سابقه پرداخت حق بيمـه در مشـاغل سـخت وزيـان آور      25سال متوالي يا  20بيمه شدگان شاغل كه حداقل   -5

درخواسـت   مربوط به قبل از تاريخ تصويب قانون را داشته باشند ويا در آينده شـرايط مـذكور را احـراز نماينـد ، مـي تواننـد      
  .اين ماده به سازمان تامين اجتماعي تسليم نمايند )  3( بازنشستگي خود را با رعايت بند 

  

)  2( و )  1( چنانچه فرسايش جسمي وروحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت وزيان آور در اثر عدم رعايت بندهاي    - 15ماده 
شود ، سازمان تامين اجتماعي ضمن انجام تعهدات قانوني نسبت بـه بيمـه   ماده واحده قانون ياد شده تشخيص داده ) الف ( جزء 

  .مربوط مطالبه ووصول خواهد نمود تامين اجتماعي از كارفرماي  قانون)  66( شده ، زيان وخسارات وارده را با توجه به ماده 
  

رگاه وي ، طبق اين آئين نامه معادل چهار كارفرما مكلف است پس از احراز شرايط بازنشستگي بيمه شده شاغل در كا   - 16ماده 
ميزان مستمري برقراري بيمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت وزيان آور را كـه توسـط سـازمان    % ) 4( درصد 

  .تامين اجتماعي محاسبه ومطالبه ميگردد به طور يكجا به سازمان مزبور پرداخت نمايد 
  

اياي مندرج در قانون براي مواردي كه بازنشستگي به موجب اين آئـين نامـه ايجـاد مـي شـود      آثار محدوديتها ومز   - 17ماده 
  .منحصر به همان شغل در همان كارگاه خاص بوده وقابل تسري وتعميم در ديگر شغلهاي مشابه در ساير كارگاهها نمي گردد 

  

  .اشد اجراي مقررات اين آئين نامه تا پايان مدت برنامه سوم مي ب  - 18ماده 



 

  فرم شماره يك  درخواست بررسي وتطبيق مشاغل بيمه شده دركارهاي سخت وزيان آور
  

  
  : مشخصات بيمه شده 

  شده شماره بيمه            شماره شناسنامه        محل صدور       13 /       /    تاريخ تولد          نام پدر               نام                نام خانوادگي      
  استان         شهرستان           خيابان          كوچه          تلفن : نشاني محل سكونت
  استان         شهرستان           خيابان          كوچه          تلفن: آخرين محل اشتغال

  
  : مشاغل مورد ادعاي بيمه شده )ب

  شغل مورد ادعا  اهفعاليت كارگ  قسمت محل اشتغال  كارگاه/نام شركت   رديف
  )طبق ليست بيمه(

تاريخ شروع 
  بكار

تاريخ 
  خاتمه كار

  شعب پرداخت
  محصول توليدي  حق بيمه

1                
2                
3                
4                
5                

  :شرح وظايف) ج
  
  
  
  
  ):شود مستندات پيوست(شرح داليل ،مدارك ومستندات متقاضي مبني برسخت وزيان آور بودن مشاغل )د
  
  
  

 تاريخ ومحل امضاء بيمه شده 
  :نظريه ومحل امضاءآخرين كارفرما   
  
  
  :تاريخ وشماره ثبت دراداره كار محل 

  
  
آئين نامه اجرائي مستند به مقررات وبر اساس نتايج حاصل از آالينده سـنجي    2نظريه مورخه   بازرس كار وكارشناس بهداشت حرفه اي موضوع ماده  –ه

  )مستندات پيوست شود (   محيط كار



  

يف
رد

  

نوع عامل يا عوامل زيان آور   عنوان شغل
  بيش از حد مجاز

ميزان ونحوه 
  استمرار

  بازرس كار استان  كارشناس بهداشت حرفه اي

لف
مخا

فق  
موا

لف  
ا

لف  ب  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

  ب  

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        

  ونام خانوادگي كارشناس بهداشت حرفه اي                              نام ونام خانوادگي بازرس كار نام
  محل امضاء                                                    محل امضاء              

  
  
   )مستندات پيوست شود (ل ومدارك كافي آئين منامه اجرائي مستند به دالي 8راي مورخ   كميته استاني موضوع ماده )  و 
  
  
  
  
  

يف
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

يف  ب  
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

يف  ب  
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

يف  ب  
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

يف  ب  
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

  ب  

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

معاون بهداشتي دانشگاه علوم  مدير كل كار وامور اجتماعي
كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي   بازرس كار استان  مدير كل تامين اجتماعي استان  پزشكي

  مديريت درمان تامين اجتماعي استان
  نام ونام خانوادگي   

  امضاء   
 نام ونام خانوادگي  

 امضاء   

 نام ونام خانوادگي  
 امضاء  

  نام ونام خانوادگي  
 امضاء    

  نام ونام خانوادگي 
 امضاء     

  

يف
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

يف  ب  
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

يف  ب  
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

يف  ب  
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

  ب  

                              
                              
                              
                              
                              

كارشناس بهداشت حرفه اي مديريت 
    نكماينده سازمان صنايع ومعادن استان  كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي استان  درمان تامين اجتماعي استان

  نام ونام خانوادگي  نتيجه نهايي آراء  
 امضاء

  نام ونام خانوادگي
 امضاء

  نام ونام خانوادگي
 امضاء

  



  

  فرم شماره دو  درخواست بررسي وتطبيق مشاغل كارگاه از نظر سخت وزيان آور
  

 
  :مشخصات كارفرما وكارگاه ) الف

  
  نام ونام خانوادگي كارفرما                        نام كارگاه                            كد كارگاه                   كد پستي

  استان                     شهرستان                     خيابان                 كوچه     : نشاني                   :                 نوع فعاليت 
  :شماره تلفن:                                                                                                      محصول توليدي

  :.........................................ان آور مورد ادعاي كارفرما در كارگاهمشاغل سخت وزي) ب
  

  )مستندات پيوست شود(شرح علل ، داليل ،مدارك ومستندات مبتني برسخت وزيا ن آور ي شغل  شرح شغل  عنوان شغل  رديف

1  

  
  
  

  

   

2  

  
  
  

  

    

3  

  
  
  

  

    

4  

  
  
  

 

    

5  

  
  
  

  

    

  
  

  محل امضاء وتاريخ:                      سمت:                                     كننده  نام ونام خانوادگي درخواست
  

  :تاريخ وشماره ثبت در اداره كارمحل
  

  
  

  
  
ساس نتايج حاصـل از  آئين نامه اجرائي مستند به مقررات وبر ا  2بازرس كار وكارشناس بهداشت حرفه اي موضوع ماده                     نظريه مورخه       –ج

  )مستندات پيوست شود (                                         آالينده سنجي محيط كار
  

يف
رد

  

نوع عامل يا عوامل زيان آور   عنوان شغل
  ميزان ونحوه استمرار  بيش از حد مجاز

  بازرس كار استان  كارشناس بهداشت حرفه اي

خال
م واف  ف
م لف  ق
ا

خال  ب  
م واف  ف
م لف  ق
ا

  ب  

1                        
2                    
3                    
4                        
5                    

  نام ونام خانوادگي كارشناس بهداشت حرفه اي                              نام ونام خانوادگي بازرس كار
  محل امضاء                                                    محل امضاء              



  
  
   )مستندات پيوست شود (آئين منامه اجرائي مستند به داليل ومدارك كافي  8كميته استاني موضوع ماده     راي مورخ)   د
  
  
  

  
  
  

يف
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

يف  ب  
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

يف  ب  
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

يف  ب  
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

  ب  

                               
                               
                               
                               

                                        
كارشناس بهداشت حرفه اي مديريت درمان 

    نكماينده سازمان صنايع ومعادن استان  كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي استان  تامين اجتماعي استان
  نام ونام خانوادگي          ءنتيجه نهايي آرا  

 امضاء         
 نام ونام خانوادگي       

 امضاء        
  نام ونام خانوادگي          

 امضاء      
  

يف
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

يف  ب  
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

يف  ب  
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

يف  ب  
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

يف  ب  
رد

لف  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

  ب  

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي مديريت درمان   بازرس كار استان  مدير كل تامين اجتماعي استان  معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي  مدير كل كار وامور اجتماعي
  اجتماعي استان تامين

  نام ونام خانوادگي    
  امضاء  

  نام ونام خانوادگي   
 امضاء   

  نام ونام خانوادگي 
 امضاء     

  نام ونام خانوادگي   
 امضاء   

  نام ونام خانوادگي 
 امضاء     



  
  قانون تامين اجتماعي ) 76(الحاقي ماده ) 2(آئين نامه اجرايي قانون اصالح تبصره  8تقاضاي اعتراض  به آراء كميته موضوع ماده 

  ه چهارفرم شمار

  
  

  
  :كارگر               

  تاريخ تولد                               نام               نام خانوادگي             نام پدر  :                       كارفرما :   مشخصات معترض  ) الف        
  شماره شناسنامه       شماره بيمه شده                تلفن:                         ساير                                                            

  نشاني آخرين محل اشتغال                                                                         كميته بدوي استان
  
  

  تاريخ خاتمه كار  تاريخ شروع كار  ارگاهنام ك  )2مطابق با شغل مندرج درفرم ايا (شغل مورد اعتراض   رديف
1    

 
      

2    
  

      

3  
  

     

4    
 

      

5    
  

      

  
  ):مستندات پيوست شود(شرح شغل يا مشاغل مورد اعتراض باذكر داليل)ب

  
  
  
  

  
  

  
 محل امضاء وتاريخ               :                                                 سمت:                                 نام نام خانوادگي

  
  :تاريخ وشماره ثبت دراداره كار محل

  
  

مسـتندات پيوسـت   (    مستند به مقررات وبر اساس نتايج حاصل از آالينده سنجي محـيط كـار   دستورالعمل 5بند موضوع  كارشناساننظريه مورخه  –ج
  )شود 

يف
رد

  

دنوع عامل يا عوامل زيان آور بيش از ح عنوان شغلي
  مجاز

ميزان ونحوه
  استمرار

كارشناس بهداشت حرفه اي مديريت  بازرس كار استان
  تامين اجتماعي

  نتيجه آرائ  كارشناس بهداشت حرفه اي

لف
مخا

فق  
موا

لف  
ا

لف  ب  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

لف  ب  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

لف  ب  
مخا

فق  
موا

لف  
ا

  ب  

١                                 

٢                                 

٣                                 

٤                                 

  
  نام ونام خانوادگي

  بازرس كار         
  
  

  محل امضاء    

نام ونام خانوادگي كارشناس بهداشت حرفه اي مديريت درمان تامين 
  اجتماعي 

  
  

  محل امضاء           

  نام ونام خانوادگي كارشناس 
  بهداشت حرفه اي        

  
  

  محل امضاء   



  ميل پرونده پزشكي شاغلدستورالعمل تك
  

به منظور بدست آوردن اطالعات بهنگام درمورد سالمت شاغلين درنيل به هدف تامين ،حفظ وارتقاءآن ،پرونده پزشـكي شـاغل   
مطابق با قوانين وبخشنامه ها ي جاري وزارت بهداشـت ،درمـان   )قبل از استخدام ،ادواري و  اختصاصي (درمقاطع زماني مختلف 

  .نجام  مي پذيردوآموزش پزشكي ا
  

  كليات :فصل اول 
  

  :تكميل كننده فرم
  

بنا به اظهارات فـرد معاينـه شـونده توسـط     )جدول ب(،سوابق شخصي  )جدول الف(مشخصات فردي ،سوابق شغلي :   الف        
ورز وساير افـرادي  پزشك،كارشناس يا كاردان بهداشت حرفه اي ويا بهگر ،بهداشتيار كار ،كاردانهاي مراكز بهداشتي درماني وبه

كه در صورت عدم طي دوره هاي آموزش بهداشت حرفه اي در دانشگاههاي معتبركشور ،دردوره هاي كوتاه مدت مورد تاييـد در  
  .زمينه نحوه تكميل فرم معاينات كارگري وبهداشت حرفه اي آموزش الزم راديده باشند ،تكميل  مي گردد

  
كه شامل ثبت اطالعـات حاصـل از معاينـات سـاده     )جدول د(تايج معاينات پاراكلينيكي ،ن) جدول ج(نتايج معاينات باليني :   ب

  :،معاينات باليني ونتايج آزمايشات پاراكلينيكي  است به ترتيب اولويت توسط افراد ذيل انجام مي گيرد 
  پزشك متخصص طب كار  -1
  باگرايش بهداشت حرفه اي    MPHپزشك داراي مدرك   -2
يده در زمينه طب كار وداراي گواهينامه معتبر ونيز داراي مشخصات مندرج در بخشـنامه هـاي جـاري وزارت    پزشك دوره د -3

  .بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي 
،نوع آزمايشات الزم برمبناي نـوع  )جدول ه(عوامل زيان آور كه فرد معاينه شونده در مواجهه با آن قرار دارد ويا داشته است : ج

  ل يا عوامل زيان آورمواجهه فرد با عام
  

كه ثبت اطالعات درهر دومورد توسط فارغ التحصيالن مقاطع كارداني وباالتر بهداشت حرفه اي كه درامـر بازديـد از   ) جدول و( 
  .واحد توليدي خدماتي كه فرد معاينه شونده در آن اشتغال دارد ،دخيل خهستند ،انجام مي پذيرد 

  ):           جدول ز(ر شاغل نظريه نهايي در خصوص ادامه كا:    د
نظريـه  (توسط پزشك با مشخصات مندرج در بند ب فوق الذكر تكميل مي گـردد وسـتون دوم   )نظريه پزشك كار (ستون اول   

  . توسط فردي با مشخصات مندرج در بند ج فوق الذكر تكميل مي گردد)كارشناس بهداشت حرفه اي 
  . معاينه كننده تكميل ميگردد توسط پزشك) جدول ح(مشخصات پزشك كار :   ه
   

  :محل نگهداري فرمهاي تكميل شده 
  

پرونده هاي تكميل شده محرمانه تلقي گرديده ومسئوليت حفظ آن برعهده ،مسـئول تشـكيالت بهداشـت حرفـه اي موجـود      
امسـئوليت وي خواهـد   خدماتي ويا مراكز بهداشتي درماني معتبر خواهد بود وارائه مدارك به مراجع ذيـربط ب  –درواحد توليدي 

قانون كار باز رسان بهداشت حرفه ايداراي كارت ويژه بازرسي بدون اطالع قبلي در هرموقع از شـبانه روز   98بق با ماده  مطا.بود 
  .مي توانند به پرونده هاي پزشكي مراجعه ودر صورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت حاصل نمايند 

  :پزشكي تكميل شده شاغل به شرح جدول زير مي باشدمحل نگهداري پرونده هاي 



  
  

واحد بهداشتي محل نگهداري   نوع پرونده  شاغلين  نوع كارگاه  محل
  پرونده

  
  روستا

  خانه بهداشت پرونده خانوار اعضاءيك خانوار هستند  خانگي
  خانه بهداشت  پرونده كارگاهي اعضاءيك خانوار نيستند

  خانه بهداشت نده كارگاهيپرو نفر20كمتر از  غير خانگي
  مركز بهداشتي درماني روستايي پرونده كارگاهي  نفر49تا20
  خانه بهداشت كارگري پرونده كارگاهي نفر499تا50

  مركز بهداشت كار  پرونده كارگاهي نفر وباالتر500
  
  

  شهر

  مركز بهداشتي درماني شهري پرونده خانوار اعضاءيك خانوار هستند  خانگي
  مركز بهداشتي درماني شهري پرونده كارگاهي  ضاءيك خانوار نيستنداع

  مركز بهداشتي درماني شهري پرونده كارگاهي نفر50كمتر از  غيرخانگي
  خانه بهداشت كارگري پرونده كارگاهي نفر499تا50

  مركز بهداشت كار  پرونده كارگاهي نفر وباالتر500
  

  :نكات عمده مورد توجه* 
  

  .كوربراي ثبت اطالعات حاصل از انجام معاينات كارگري در سه نوبت متوالي تنظيم گرديده است فرم مذ -1
  

خدماتي جديدي منتقل گردد بـراي وي  –اگر فرد پس از نوبت اول يا نوبت دوم محل كار خود را تغيير داده و به واحد توليدي  -2
  .پرونده جديدي تشكيل مي گردد

دانشـكده زيـر بـط در    / د توليدي خدماتي جديد با نظارت و اطالع معاونت بهداشـتي دانشـگاه  در صورت انتقال فردبه واح -3
صورتيكه پرونده در كارخانه نگهداري مي شودكليه سوابق به كارخانه جديد ودر غير اين صورت بـه مركـز بهداشـتي در مـاني     

  .مربوطه منتقل ميشود
خصوصي ارائه دهنده خد مات طب كـار و شـر كـت هـاي تعـاوني       در صورت تكميل پرونده پزشكي شاغل توسط شر كتهاي -4

بهداشت كار ، كار فرما موظف است مقدمات بازديد فني كارشناس بهداشت حرفه اي از ايستگاههاي كار را فراهم نمايد تا تكميل 
  .با مستندات وداليل واقعي انجام گيرد) ز(و ستون دوم جدول )و(و جدول )ه(جدول 

خصوص ادامه كار شاغل بايستي پس از مشاورت پزشك و كارشناس بهداشت حرفه اي مربوطـه ثبـت و اعـالم    اظهار نظر در  -5
  .گردد

  

  نحوه تكميل فرم پرونده پزشكي شاغل: فصل دوم
  

  اطالعات عمومي: الف
  

  قانون كار تحت عنوان پرونده پزشكي شاغل نامگذاري شده است 92فرم مذكور براي تطابق با ماده  -1
 :دون عنوان در باالي صفحهشرح جدول ب -2

  



و بسـتگي بـه هـدف    . سه ستون مقابل آن ، هر يك از ستون ها مرتبط با يكي از نوبتهاي معاينه شاغل مي باشـد    :نوع معاينات
  .در ستون مربوطه ثبت مي گردد)) اختصاصي((،)) ادواري((و ))قبل از استخدام((معاينه يكي از انواع معاينات 

  
، اگـر  3، اگر بار سوم است عدد 1نجام معاينه است كه بايد بر اساس نوبت معاينه كه مثالٌ اگر بار اول است عددمنظور دفعه ا :نوبت

  .ذكر شود..... و 5بار پنجم است عدد 
  

  .تاريخ مراجعه فرد براي تكميل پرونده در ستون مر بو طه ذكر ميشود :تاريخ
  

اساس شماره پرسنلي ،شماره كـار گزيني،شـماره اسـتخدامي ، شـماره     بستگي به ضوابط محل كار بر  :شماره استخدامي شاغل
  .خدماتي بايگاني مي گردد، ذكر شود –كه پرونده پرسنلي تحت آن شماره در كار گزيني واحد توليدي ... كارگري و 

  
  .استفاده قرار دارد همان شماره پرونده اي است كه در طبقه بندي ،ضبط و بايگاني پرونده پزشكي شاغلين مورد :شماره پرونده

  مثال
  اختصاصي  ادواري قبل از استخدام  نوع معاينات

    دوم اول  نوبت
    1/3/80 1/3/79  تاريخ

  019- 123 شماره استخدامي شاغل
  ت/012 شماره پرونده پزشكي

  
لين بار يكسال قبل از دومين بار است كه فرد در فرايند معاينات كارگري قرار گرفته و او 1/3/80تا تاريخ : جدول نشان مي دهد

نوع معاينه در . همزمان با شروع بكار وي در كار خانه بوده كه معاينه قبل از استخدام در مورد وي انجام شده است )1/3/79(آن 
      019-123شماره پرسنلي فرد در كار گزيني كار خانه . بار دوم ، ادواري بوده است

نيـز قابـل    81فرم مذكور در نوبت بعدي مثالٌ در سال . ت مي باشد/012بهداشت كار است و شماره پرونده پزشكي وي در مركز     
  .بهره برداري براي ثبت اطالعات جديد است 

  

 : مشخصات فردي شامل -3
  

  .كه بر اساس شناسنمامه فرد تكميل مي گردد  :نام ونام خانوادگي* 
  

  .به تفريق زن و مرد عالمت زده ميشود :جنس* 
  

  .تولد بر مبناي شناسنامه ثبت مي گردد سال :سال تولد* 
  

  .ذكر شود)مطلقه(يا)متاهل(يا )مجرد(بصورت :وضعيت تاهل* 
  

  .بر اساس اظهارات معاينه شونده تعداد فرزندان ذكر مي شود :تعداد اوالد* 
  

كـر شـود   اگر خدمت سربازي انجام داده در محل مربوطه عالمت زده ميشـود و محـل خـدمت وي ذ    :وضعيت نظام وظيفه * 
و اگر خدمت سربازي انجام نداده است با توجه به نوع معافيت يكي از قسمتهاي معافيت غير پزشـكي  .... مثالٌآشپز خانه،تو پخانه،

  )كف پا(يا معافيت پزشكي عالمت زده ميشود و چنانچه معافيت پزشكي است علت معافيت ذكر ميشود مثالٌ صافي 
  
  .مدرك تحصيلي است كه فرد دارا مي باشد آخرين منظور  :آخرين مدرك تحصيلي* 



  :خدماتي كه فرد در حال حاضردر آن اشتغال به كار دارد به شرح ذيل تكميل مي گردد -مشخصات واحد توليدي* 
  

  .خدماتي به آن شهرت دارد -منظور نامي است كه واحد توليدي :كارخانه/نام كارگاه  -
  

خدماتي ذكر مي شود و در صورت داشتن چند مالك ،مالك اصلي كـه بيشـترين    – نام مالك اصلي واحد توليدي :نام كارفرما -
  .سهم را دارا است ذكرميشود و اگر كار خانه دولتي يا تحت پوشش است نام مدير عامل ذكر شود

  

  .شودخدماتي بر مبناي تعاريف فرم بازديد كار گاهي ثبت مي  –خانگي يا غير خانگي بودن واحد توليدي  :نوع كارگاه -
  

  چنانچه كار خانه داراي چند توليد مختلف است ، اصلي ترين محصول آن ذكر شود :محصول اصلي كار خانه  -
  

 .در قسمت مر بوطه ثبت مي شود تلفن—نمابر –آدرس كار خانه  -

  
  :سوابق شغلي: جدول الف -4

ت اول معاينه ضمن ثبت مشخصات شـغل  در نوب. جدول مذكور در دو رديف اصلي مشاغل فعلي و مشاغل قبلي تنظيم شده است 
حداكثر در دو رديف يعني دو فعاليت همزمان عمده فرد در كـار خانـه   (خدماتي مورد نظر دارد –مشاغل كه فرد در واحد توليدي 

حد اكثر در چهار رديف يعني در چهار فعاليت عمده فرد را كه مي تواند در سالهاي مختلف باشد ذكـر  (مشاغل قبلي)ذكر مي شود
نيز ذكر مي شود ، اما در نوبت دوم در حقيقت شغل فعلي كه در نوبت اول ثبت شده  در زمره مشاغل قبلي قرار مي گيرد )مي شود

همچنين در نوبت دوم در حقيقت شغل فعلي كه در نوبـت اول و دوم ثبـت شـده بعنـوان     . و پس نيازي به ثبت شغل قبلي نيست 
  .پس در نوبتهاي دوم وسوم نيازي به ثبت مشاغل قبل نيست . يشود مشاغل قبلي فرد مورد معاينه قلمدا دم

  :ستونهاي جدول شامل* 
  

  .عنوان يا سمت شغلي كه فرد تحت آن عنوان در استخدام است ذكر مي شود: سمت/عنوان -
  

د فعاليـت مـي   ممكن است با عنوان يا سمت شغلي يكسان باشد اما در صورتي كه فرد درشغلي بغير از سمت خـو  :كار محوله -
  .نمايد ،كار محوله ذكر كمي شود

  

  .بر اساس ساعات كار فرد بصورت روز كار ،عصر كار ،شب كار ،نوبت كار ثبت مي گردد :شيفت كار -
  
  :از فرد معاينه شونده سئوال شود ):متوسط ساعات مواجهه روزانه(عوامل عمده زيان آور -
متي زيان برسانند سر وكار داشته ايد ؟ ضمن ثبت عـاملي را كـه نـام ميبـرد،بال     در شغل كه ذكر كرديد با چه عواملي كه به سال  

فاصله از وي سئوال شودبطور متوسط چند ساعت در روز در مواجهه با آن بوده ايد ؟ و پاسخ در يافـت شـده را داخـل پرانتـز در     
  .جلوي عامل زيان آور ثبت مي نماييد

  )ساعت 1(نر،بخار تي)ساعت 8(سر و صدا : بعنوان مثال
  

  .به ماه و سال زمان شروع كار در كار محوله و تاريخ ترك كار محوله ذكر شود :تاريخ اشتغال -
پـايين بـودن   (در مواردي كه شغل تغيير داده شده است ،علت تغيير شغل بطور خالصه ذكرمي شـود مـثالٌ   :علت تغيير شغل  -

  .....و)اخراج)(انحالل شركت)(كار سخت)(دستمزد
  

به دليل اهميت موضوع برخي عوامل بطور اختصاصي از فرد معاينه شونده پرسش نموده و در صورت مواجهه با عامل مورد  :توجه
اين عوامل شامل سر وصدا، آزبست،گرد وغبار، حاللها، سرب، آرسنيك،سـيليس مـي   . نظر در محل مربوطه عالمت زده مي شود 

  .باشد
ركار خانه در شغل ديگري نيز فعاليت دارد در زير جدول هاي محل مربوطه با ذكر مدت چنانچه فرد در حال حاضر بغير از كار د -

  ) سال4(اشتغال به سال ذكر شود مثالٌ رانندگي در سطح شهر



  
  : سوابق شخصي: جدول ب-5

دريافـت   سئوال تنظيم گرديده كه پس از طرح سئوال بر اساس اظهارات فرد معاينه شونده متناسب با پاسـخ  22جدول مذكوربا 
به سه ستون تقسـيم  )خير(و )بلي(الزم به ذكر است هر يك از ستونهاي . شده يكي از ستونهاي بلي يا خير عالمت زده مي شود 
  .شده كه هر ستون مرتبط با يكي از نوبتهاي معاينه است

  
ت شماره سئوال بـا پرسـش   براي هر يك از سئواالت در زير جدول در قسمت مر بوطه با ثب)بلي(در صورت دريافت پاسخ :توجه

  .نسبت به اخذ پاسخ و ثبت آن اقدام شود....چرا ،كي،چگونه،كجا،
  
  

  
         وع معاينات

        نوبت   محل الصاق عكس

        تاريخ   

   شماره استخدامي شاغل 

    شماره پرونده 

  
......... رسـته خـدمت   .............................       انجـام داده  : وضعيت نظـام وظيفـه   ................    تعداد اوالد .......... وضعيت تاهل ....... .....زن    مرد      سال تولد :جنس :................. نام ونام خانوادگي 

محصـول اصـلي   .............. نـوع كارگـاه   ......... ..... نـام كارفرمـا   ................ كارخانـه   /نام كارگاه ..........   آخرين مدرك تحصيلي ............  معافيت غير پزشكي      معافيت پزشكي      علت معافيت 
  ........................تحت پوشش مركز بهداشت .................................      نمابر  –تلفن  –آدرس كار خانه ..........                  كارخانه 

  
  ليسوابق شغ–الف

عوامل عمده زيان آور              شيفت كار  كار محوله  سمت/ عنوان 
  )متوسط ساعات  مواجهه روزانه(

علت تغيير   تاريخ اشتغال
  شغل

    تا  از نوبت
مشاغل
  فعلي

                اول
              

                دوم
           

             سوم
              

مشاغل
  قبلي

                اول
              
              
              

  
  سيليس             جيوه         بوده ايد        آيا تا كنون در مواجهه با سر وصدا           آزبست               گرد وغبار         حاللها              سرب           آرسنيك    

  . ذكر شود) مدت اشتغال به سال (ينه عناوين چنانچه در زمان تكميل فرم در بيش از دوشغل اشتغال دارد باذكر نوبت معا
...................................................................................................................................... ................................................................................. .................................................................  

رمان وآموزش وزارت بهداشت د
 پزشكي

 مركز سالمت محيط وكار
 پرونده پزشكي شاغل

دانشكده علوم پزشكي /دانشگاه 
.....وخدمات بهداشتي درماني   

 معاونت بهداشتي



  سوابق شخصي  -ب
  خير  بلي  براساس  پاسخ شاغل تكميل گردد   رديف  خير  بلي  براساس  پاسخ شاغل تكميل گردد   رديف

              آيا سابقه سرطان در فاميل داريد  12              آيا سابقه بيماري خاصي داريد  1
الئم بيماري شما در محيط كار آيا ع  2

  تشديد ميشود
              آيا سابقه مرده زايي يا نازايي داريد  13            

آيا همكاران عالئم مشابه شما در   3
  محيط كار دارند

              آيا سابقه مصرف دارويخاصي داريد  14            

              آياسيگار ميكشيد  15              آيا به ماده خاصي حساسيت داريد  4
بيماري شما در تعطيالت بهتر  آيا  5

  ميشود
آيا عموماً در محيط كار سيگار   16            

  ميكشيد
            

آيا معاينه بدو استخدام انجام داده   6
  ايد

              آيا از كار فعلي خود راضي هستيد  17            

آيا تاكنون آزمايش خاصي 7
  انجام داده ايئد

آيا سابقه غيبت از كار به علت  18      
  روز داريد 3ري بيش از بيما

            

آيا عادت يا سرگرمي خاصي 8
  داريد

آيا تا كنون به حادثه  19      
  شغليدچار شده ايد

            

آيا سابقه بيماري ارثي در 9
  خانواده دارير

آيا منزل شما در مجاورت مر  20      
  كز صنعتي قرار دارد

            

يا سابقه معرفي به كميسين آ 21       آيا سابقه تزريق خون داريد 10
  پزشكي داريد

            

آيا نكته فراموش شده اي  22       آيا سابقه عمل جراحي داريد 11
  جهت ثبت وجود دارد

            

  
  

در صورت نياز به توضيحات اضافي ديگر باذكر شماره سوال اين قسمت را تكميل : توجه 
..................................................................................................................................................................................................................................................فرمائيد 

................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................  

B.G/RH ESR Plat Eos Lym Poly WBC MCHC MCH MCV HCT Hb R.B.C تاريخ آزمايش 
              C.B

.C 
              C.B

.C 
              C.B

.C 

Chol Creat BUN TG FBS Bact WBC RBC GLU Prot S.Gr Color تاريخ آزمايش 

HDL LDL              
              U.A 

              U.A 

              U.A 

Others HBSAG C.T.SCAN P.P.D E.C.G LFT Metals O&P Occult blood تاريخ آزمايش 

          
          
          

  



  
 ميدان بينايي  ي ديد رنگ ديد با عينك ديد بدون عينك ساير موارد 

 چپ راست  چپ راست چپ راست 
        

        
        

  
 تاريخ آزمايش  گوش چپ  گوش راست نتيجه

 هرتز  هرتز

 فركانس  500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000
                P.T.A 

                P.T.A 
                P.T.A 

  
 تاريخ آزمايش Others Decub L.a.t AP نتيجه
      C.X.R 

      C.X.R 

      C.X.R 

 تاريخ آزمايش Others FEVI/ FVC  ّ◌FEVI FVC نتيجه

      P.F.T 
      P.F.T 
      P.F.T 

  
  

 اير  تستهاي مورد نيازتاريخ س .در صورت در خواست نسبت به قيد نوع تست اقدام نمائيد  نتيجه

   

   

 

  : پايش شاخصهاي بيولوژيك تماس ،پيشنهادي  –و 
  نتايج  تاريخ انجام  ساعت انجام  نوع آزمايش

    
    
    

  

  نظريه كارشناس بهداشت حرفه اي در مورد عوامل زيان آور كه شاغل در مواجهه با آن قرار داشته است -ه
  
  
  

  مشاغل فعلي

  نام و     نوبت
  نام خانوادگي

عوامل فيزيكي     
مدت مواجهه (

  )روزانه 

عوامل شيميايي           
  )مدت مواجهه روزانه (

ل بيولوژيك          عوام
  )مدت مواجهه روزانه (

عوامل ارگونوميكي      
  )مدت مواجهه روزانه (

  تاريخ
  وامضاء 

              اول
          

              دوم
          

              سوم
          

              اول  مشاغل قبلي
        

          
       



  : يي در خصوص ادامه كار شاغل نظريه نها: ز
  امضاء  نظريه كارشناس بهداشت حرفه اي :نظريه پزشك كار

  اشتغال بكار فعلي يا بكار پيشنهاد شده بالمانع است-  نوبت
اشتغال ........ نبايد در محيط ........... بيماري / دليل عارضه ب -

  داشته باشد
  معرفي به شوراي پزشكي -
  : ميتواند بصورت مشروط به كار فعلي ادامه دهد   ذكر شروط  -

..............................................................................................................  
..............................................................................................................  

شوراي پزشكي / باتوجه به نظريه اعالم شده از طرف پزشك 
  :شغل پيشنهادي شامل

  

      نوبت

  ستاشتغال بكار فعلي يا بكار پيشنهاد شده بالمانع ا-  نوبت
اشتغال ........ نبايد در محيط ........... بيماري / بدليل عارضه  -

  داشته باشد
  معرفي به شوراي پزشكي -
ميتواند بصورت مشروط به كار فعلي ادامه دهد   ذكر  -

  ...................................................................................................شروط 
..............................................................................................................  

      نوبت

      نوبت

  اشتغال بكار فعلي يا بكار پيشنهاد شده بالمانع است-  نوبت
اشتغال ........ نبايد در محيط ........... بيماري / بدليل عارضه  -

  باشدداشته 
  معرفي به شوراي پزشكي -
ميتواند بصورت مشروط به كار فعلي ادامه دهد   ذكر  -

...................................................................................................شروط 
.................................................. ...........................................................  

  در صورت معرفي به شورا يا كميسيون پزشكي خاص نتايج با ذكر تاريخ ثبت گردد
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... .................  

  صصي يا شخيصي مشخصات ارجاع به مراكز تخ -ط                      :                                                                                                                            مشخصات پزشك كار  - ح
  نام و        رديف

  نام خانوادگي
شماره نظام 
  پزشكي

تاريخ        
  باز آموزي

نام ومحل ثابت 
  اشتغال

 –امضاء  -مهر
  تاريخ

علت  
 ارجاع 

محل 
 ارجاع 

شماره برگ 
 ارجاع 

  تاريخ معاينه
 بعدي  

                

           

           

   تمام وقت       پاره وقت           تامين اجتماعي         مركز بهداشتي درماني        شركت خصوصي           تعاوني   : محل ثابت اشتغال شاغل در كارخانه  



  شاغل دستور العمل تكميل كارت تندرستي
  

اين كارت جهت مراجعات بين معاينات غر بالگري و بدو استخدام در نظر گرفته شـده اسـت و الزم اسـت توسـط پزشـك        
ئولمعاينات پزشكي كامل گردداين كارت بايد به صورت جداگانه در محل كار شاغل نگهداري گردد بديهي اسـت بـدليل هـر    مس

  .گونه مراجعه كه جنبه پزشكي دارد بليد نسبت به تكميل اين كارت اقدام نمود
ينات عمومي يا خاص بين معاينات در صورت عدم استقرار پزشك تمام وقت الزم است كليه پزشكان در صورت انجام معا): 1(نكته

    .غر بالگري نسبت به تكميل فرم اقدام نمايند
موظف به )بهداشتيار كار،بهگر،كاردان،كارشناس(درزصورت مراجعه به پزشك آزاد ويا بخش خصوصي ،كارگزار بهداشتي به ) : 2(

  .پزشكي فرد دراين قسمت ثبت گردد تكميل كارت تندرستي است بديهي است درصورت عدم توانمندي الزم است فتوكپي نسخ
پزشك صالحيت دار موظف به توجه به كارت تندرستي شاغل در بين معاينات غربالگري بوده والزم است درهنگام معاينـات  ): 3(

  .غربالگري نسبت به تكميل اطالعات كارت اقدام وروند سالمت شاغل رامورد مداقه قرار دهد
  

  :نحوه تكميل 
  

  منظور نام ونام خانوادگي شاغل است : نام ونام خانوادگي
  

  .منظور واحد اشتغال فرد مي باشد بطور مثال واحد نجاري  :محل كار 
  

منظور شغل موظف فرد در محيط كار كه بيشترين ساعت كار كرد در محـيط كـار را بـه خـود اختصـاص ميدهـد بطـور         :شغل 
  .رنده كش :مثال

  

لي همان شماره كارگزيني ويا شماره شناسايي فرد شاغل در محيط كار است كـه  شماره پرسن :شماره پرسنلي ودفترچه بيمه 
  .در زير قسمت نقطه چين شماره دفتر چه بيمه شاغل ثبت مي گردد+بايد درقسمت باالي نقطه چين ثبت گردد 

  
جعـه ميتوانـد بـه    علـت مرا . كه به صورت عددي كامل ميگـردد 2/5/81منظور تاريخ مراجعه فرد شاغل است بطور مثال :تاريخ 

  . صورت شكايت اصلي مثالً دل درد يا سرفه تنگي نفس ويا معاينات دوره اي ثبت گردد
  

در مواردي غير از موارد معاينات غربالگري الزم است پزشكان نسبت به ثبت نتايج معاينه ارگانهاي  :معاينات وتشخيص پزشك 
ه ذكر كلمه دوره اي عمومي ويا درصورت اختصاصي بـودن معاينـه   هدف وتشخيص خود اقدام نموده در طي معاينات غربالگري ب

  .دوره اي اختصاص اقدام نمايند
  

در صورت نياز به هرگونه آزمايش الزم است نوع آزمايش ذكر گردد در صورت مراجعه به بخش خصوصي  :آزمايشات مورد نياز 
يشات مورد در خواست بوده وكارگر الزم است از طريـق  ودر دسترس نبودن كارگزار بهداشتي كارفرما موظف به الصاق كپي آزما

در طي دوران معاينات غربالگري الزم است . امور اداريث يا پرسنلي محل كار خود جهت الصاق پاراكلينيك مورد نياز اقدام نمايد 
  .گردددر صورت عدم نياز كافي است كلمه ندارد ثبت . آزمايشات در خواستي توسط پزشك در اين سمت ذكر گردد

  

الزم است نام پزشك ويزيت كننده در اين قسمت ثبت ويا ممهور به مهر نظام پزشكي گردد در صـورت   :نام خانوادگي پزشك 
  مراجعه شاغل به بخش خصوصي الصاق كپي نسخه ويا ثبت نام پزشك كفايت مينمايد

  
يات خود به صورت خوانا وخالصه اقـدام  پزشك مسئول در صورت داشتن هرگونه نظر الزم است نسبت به ثبت نظر :مالحضات 

  .در صورت مراجعه به بخش خصوصي تكميل اين قسمت الزم نيست.نمايد 



  كارت تندرستي شاغل
  ....................شماره دفتر چه بيمه .............شماره پرسنلي.................شغل....................محل كار................ نام ونام خانوادگي 

  مالحظات  خانوادگي پزشكنام و نام آزمايشات مورد نياز معاينات وتشخيص پزشك  علت مراجعه تاريخ
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 
 
  
  



  منابع ومؤاخذ
  
  
  قوانين ومقررات بازنشستگي درمشاغل سخت وزيان آور    : قشقايي ، محمد حسين  -1

  1381نتشارات مذاكره ، چاپ اول ، ا     
  1369قانون كار ، چاپ اول ، انتشارات خوشه : نوبخت ، شهريار  -2
  1371قانون تامين اجتماعي ، چاپ اول ، انتشارات خورشيد : امين ، محمد  -3
الـي   1373آئين نامه ها ودستورالعملهاي مصوب سالهاي : وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي ، مركز سالمت محيط وكار  -4

1384  
طرحها وبرنامه هاي اجرائي ابالغ شده به دانشگاهها ودانشكده هاي علوم پزشكي سراسـر كشـور   : مركز سالمت محيط وكار  -5

  1384لغايت  1372 سالهاي
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قانون
  نظام صنفي 

  
  
  

                                
  فرد صنفي كيست ؟                                   

  واحد صنفي چيست ؟                                   
  صنوف توليدي كدامند ؟                                   
  وظايف افراد صنفي                                   
  وظايف اتحاديه هاي صنفي                                   

  وظايف واختيارات مجمع امور صنفي
  

  
  
  
  



شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد ، تبديل ، خريد وفـروش ، توزيـع   : فرد صنفي  -2ماده        
يا بـا مباشـرت   وانجام خدمات بدني يا فكري سرمايه گذاري نموده وبعنوان پيشه ور وصاحب حرفه ومشاغل آزاد ، خـواه شخصـاً  

به مصرف كننده وتمام يا قسمتي از كاال ويا محصول ويا خدمات را مستقيماً ديگران محل كسبي داير ويا وسيله كسب فراهم كند
  .عرضه نمايد ، فرد صنفي شناخته مي شود 

  
واحدهاي اقتصادي ويا خدماتي كه فعاليت آنها در محل ثابت يا وسيله سيار باشد وتوسط فـرد يـا افـراد    : واحد صنفي  -3ماده 

  .تغال داير شده باشد ، واحد صنفي شناخته مي شود صنفي به اخذ پروانه كسب ويا پروانه اش
  

آن دسته از صنوفي كه فعاليت وخالقيت هاي آنها منجر به تغيير فيزيكـي ويـا شـيميايي مـواد     : صنوف توليدي  -4تبصره ماده 
مي          ناميدهتوليدات خود را مستقيم ويا غير مستقيم در اختيار مصرف كننده قرار مي دهند ، صنف توليدي  گشته ومنحصراً

  .شود 
  

افراد صنفي مكلفند مقررات صنفي ، همچنين قوانين ومقررات مربوط به كار وبيمه هـاي اجتمـاعي ودسـتورالعملهاي     – 14ماده 
مربوط به نرخها وقيمتها وامور بهداشتي وايمني وانتظامي وحفاظت فني وزيبائي ودستوراتي را كه طبق قوانين ومقررات از طـرف  

  .في اتحاديه هاي مربوط داده مي شود رعايت واجرا كنند مجمع صن
  

از شـهرداري   اتحاديه هاي صنفي مكلفند قبل از صدور پروانه كسب به منظور رعايت قـوانين ومقـررات كتبـاً    – 15تبصره ماده 
نسبت به صدور پروانـه   وسازمانهاي مربوط به ترافيك ، بيمه ، ماليات وعوارض وساير ارگانهاي ذيربط استعالم وپس از كسب نظر

  .كسب واحد صنفي اقدام نمايند 
روز اداري از تاريخ دريافت استعالم نظر خود رااعـالم نماينـد ، درغيـر     15كليه دستگاههاي مذكور موظفند حداكثر ظرف مدت 

  .اينصورت اتحاديه مجاز به صدور پروانه كسب خواهد بود 
  

فعاليتهاي شغلي مشابه وجود داشته باشد افراد صنفي به منظور حفظ وحمايت  در هر منطقه شهري كه واحد صنفي با – 22ماده 
مـي             قانون كار مبادرت به تشكيل يـك اتحاديـه منطقـه اي صـنفي        از حقوق صنفي وپيشرفت اقتصاد شهري به رعايت

  .نمايند 
  

  وظايف واختيارات مجمع امور صنفي – 33ماده  6بند 
  

ت فني ، بهداشتي ، ايمني ، حفاظتي ، بيمه گذاري وساير مقررات  ،  همكاري با مامورين مربوط به شـرايط  نظارت در اجراي مقررا
واحدهاي صنفي كه از طرف مقامات صالح وضع مي شود وهمچنين همكاري با مامورين مربوط در اجراي مقررات مذكور به وسيله 

مي گردد وافراد صنفي ترتيباتي براي رعايت بهداشت ،          ين وابالغاتحاديه ها درهرموقع كه از طرف مجمع امور صنفي كه تعي
ايمني ويا زيبايي محل كسب مواجه مي شوند ، مي توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفي مربوط با هزينه خوداقدام الزم را بـه  

  . عمل آورند 
  



  
  قانون   

  تنظيم بخشي از 
  مقررات مالي دولت 

  
  
  
  
  

  انون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتق 94ماده  
  كل كشور 1380قانون بودجه سال ) 10(تبصره ) ن(ئين نامه اجرائي بند  

  قانون بخشي از مقررات مالي دولت 94دستورالعمل اجرائي آئين نامه ماده
  
  
  
  

  
  



ـ      -  94ماده  مجمـع  29/8/1369وب كليه كارخانجات دولتي وبخش خصوصي موظفندبراساس ضـوابط منـدرج درقـانون كارمص
تشخيص مصلحت نظام نسبت به ايجاد مراكز مراقبتهاي بهداشتي درمحيط كار مطابق آئـين نامـه پيشـنهادي وزارتخانـه هـاي      

ازسـودخالص  %) 0,5(حـداقل  .بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي وكارواموراجتماعي تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهدرسـيد 
اشت ،درمان وآموزش پزشكي براي آموزش واجراي گسترش ضـوابط بهداشـت ودرمـان بـه     سال قبل خودرابانظارت وزارت بهد

كل هزينه هائي كه به موجب اين ماده صورت مي گيردجزءهزينه هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مـذكورتلقي  .مصرف برساند 
  .وازدرآمد مشمول ماليات كسر خواهد شد

  

كار وامور اجتمـاعي ، موضـوع   پيشنهاد وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي و بنا به26/3/1381وزيران درجلسه مورخت هيا
قـانون تنظـيم   )  94( سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشـور وبـه اسـتناد مـاده      11/3/1381مورخ  105/  39673نامه شماره 

  :ويب نموديادشده رابه شرح زيرتص آئين نامه اجرائي ماده – 1380مصوب  –بخشي از مقررات مالي دولت 
              

  "قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)  94(  ماده آيين نامه اجرايي"
  

وياازطريق سايرموءسساتي كـه داراي مجـوز ازوزارت بهداشـت    هركارگاه وياكارخانه خصوصي يادولتي مي تواندخودراساً -1ماده
بهداشـت حرفـه اي     هستند ،خدمات )بهداشت ناميده مي شود كه ازاين پس دراين آئين نامه وزارت (،درمان وآموزش پزشكي 

  . ومراقبتهاي بهداشتي درماني تعريف شده توسط وزارت بهداشت رامطابق بااستانداردهاوضوابط مربوط تاءمين نمايد
  

  .كل كشور مي باشد1380قانون بودجه سال 10تبصره)ن(اقداماتي كه هزينه هاي آنها مشمول بند  -2ماده 
  :زعبارتندا

هزينه هاي مربوط به آموزش وباز آموزي درعلوم بهداشتي اعـم از   بهداشـت حرفـه اي،بهداشـت محـيط ،بهداشـت        -
       ،موادغذايي ،بهداشت عمومي  وفردي 

 

 مطابق باضوابط وزارت بهداشت خانواده ،مبارزه با بيماريها،بهداشت دهان ودندان براي كارفرمايان ،كارگران ،كاركنان وكارآموزان
 .بهداشت 

قبل از استخدام ،دوره اي ،اختصاصي وتكميـل فـرم معاينـات كـارگري     (هزينه هاي مربوط به معاينات باليني وپاراكلينيكي      -
  . )مصوب وزارت بهداشت

 

هزينــه هــاي مربــوط بــه گســترش وارتقــاي ضــوابط اســتانداردها وخــدمات بهداشــتي درمــاني درمراكــز ايجــاد شــده      -
  .خانه بهداشت كارگري ومركز بهداشت كار  خانجات از قبيل ايستگاه بهگر،دركارگاههاوكار

  
قانون كار جمهوري اسالمي ) 96(ماده ) 1(وتبصره )85(ودستورالعملهايي كه براساس ماده  مربوط به اجراي ضوابط هزينه هاي   -

محـيط  و تامين بهداشت كار وكـارگر  ، ه ايتوسط وزارت بهداشت به منظور جلوگيري ازبيماريهاي حرف    -1369مصوب   –ايران 
  .كارصادر مي شود

  
هزينه هاي مربوط به تهيه وسايل وتجهيزات ومواد مصرفي وبه كارگيري نيروهاي بهداشت حرفه اي وپزشـك بـراي انجـام         -

ينات كارگري وتشخيص كمكهاي اوليه دروقوع حوادث وسوانح درمحيط كار،ارزيابي عوامل  زيان آورناشي از محيط كار،اجراي معا
  . زودرس بيماريها ودرمان سر پايي بيماران 

                                        
هزينه هاي مربوط به اندازه گيري عوامل زيان آور بيما ريزا ،طراحي واجـراي برنامـه هـاي كـاهش وكنتـرل عوامـل زيـان             -

  .آوردرمحيط كار
  



تسهيالت بهداشتي به منظور تطبيق شرايط موجود با آيين نامه تاسيسات كارگاه از  هزينه هاي مربوط به ايجادوبهسازي -
  .قانون كار جمهوري اسالمي ايران )156(نظر بهداشت بر اساس ماده 

 
هزينه هاي مربوط به تهيه ،تدوين ،طراحي وچاپ وتكثير جزوات وپوستر درزمينه هاي بهداشـتي بخصـوص بهداشـت     -

  .حرفه اي 
  

به منظور كسر هزينه هاي بهداشتي ،درماني انجام شده از درآمد مشمول ماليات ،كارگاههاوكارخانجات كارفرمايان    -3ماده    
موظفند صورت هزينه برمبناي مدارك رابه معاونتهاي بهداشتي دانشگاههاودانشكده هاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي 

  .اين آئين نامه،گواهي الزم صادر گردد)2(عريف شده درماده ت درماني ارايه نمايند تادرصورت تاييدوتطبيق باخدمات
       

  هيئت دولت 81/ 3/  26قانون بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  94دستورالعمل اجرائي آئين نامه ماده 
  

كار بعنوان  يكي  به منظور صيانت نيروي انساني ومنابع مادي كشور ومشاركت كارفرمايان ودولت در تا مين سالمت نيروي          
قانون بخشي از مقررات مالي دولت كه در جلسه مـورخ   94از محور هاي اساسي توسعه  پايدار وبه استناد آيين نامه اجرايي ماده 

هيئت محترم دولت تصويب گرديده آيين نامه  مذ كورودرجهت سالمت شاغلين اعم از رسمي ،قراردادي ،   روز مـزد ،  26/3/81
  .كار ومحيط كار ابالغ مي گردد كار آموز بهداشت

  
  فعاليتهاي بهداشت حرفه اي    - 1ماده 
ويـا بـه    )اعم از كاردان ، ،كارشناس ، كارشـناس ارشـد ويـا دكتـري     ( اين فعاليتها كه توسط كارشناس بهداشت حرفه اي        

  :تشخيص ايشان توسط ساير متخصص هاي فني انجام مي گيرد شامل موارد ذيل است 
د درفواصل زماني معين ومنظم درهر فصل حداقل يكبار ازكليه قسمتهاي كارخانه ،ماشين آالت ،  وسايل وتجهيـزات ،  بازدي -1

 .خط توليد ، تاسيسات رفاهي ، خدماتي وبهداشتي 
  
زيـان  اندازه گيري ، پايش وثبت مداوم اطالعات شامل نمونه برداري ، اندازه گيري ، آناليز وارزشيابي مستمر ميزان عوامـل   -2

  .   آور وبيماريزاي محيط كار ومقايسه با حدود تماس شغلي مصوب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي
  

درصورتيكه كارخانه فاقد متخصص ذيربط ،دستگاه وتجهيزات جهت اندازه گيري وپايش عوامـل زيـان آور بيمـاريزا       -1تبصره 
  .را از بخش دولتي يا خصوصي فراهم آورد وارزشيابي آنها باشد كارفرما موظف است امكانات الزم

  
  .تشخيص تخصصهاي فني مورد نياز بعهده كارشناس وكارشناس ارشد ويا دكتري بهداشت حرفه اي است    -2تبصره 

  
وهر گونه عوامل زيـان آور موجـود در محـيط كـارگر سـالمت       )اعم از محيط كار ،ابزار وپرسنلي  (ثبت اطالعات بهداشتي   – 3

  .اتهديد نمايدشاغلين ر
تجزيه وتحليل اطالعات ،اولويت بندي برنامه ريزي جهت رفع نواقص بهداشتي موجود وساير برنامه هاي بهداشت حرفـه اي    - 4

  .ومراقبتهاي بهداشتي درماني شاغلين
تمهاي تهويه ،كنترل ارائه طريق واجراي اقدامات موثر جهت كاهش ويا كنترل عوامل زيان آور از قبيل ايجاد ويا بهبود سيس  - 5

 ...سروصدا ،بهبود سيستم روشنائي ،تامين وسايل حفاظت فردي و

 .سالمسازي محيط كار   - 6

  .تامين تجهيزات مربوط به سيستمهاي كنترل عوامل زيان آور وبيماريزا برروي ماشين آالت وتجهيزات   - 7



ان  بهداشت حرفـه اي مركـز بهداشـت دانشـگاه منطقـه      اقدام درجهت رفع نواقص بهداشتي اعالم شده از طرف كارشناس  - 8
  . درظرف مهلت مقرر

تهيه وتنظيم دستورالعملهاي اجرائي، اخطارها ،هشدارها واطالعيه هاي بهداشتي به زبان ساده وقابل استفاده براي كـارگران    -9
  . جهيزات خط توليددر زمينه نحوه صحيح وبهداشتي انجام كار ،راه اندازي وبهره برداري از دستگاه يا ت

برگزاري دوره هاي آموزش وباز آموزي منظم گرو هي كارگران اعم ازكوتاه مدت ،ميان مـدت وبلنـد مـدت درزمينـه هـاي        - 10
  .بهداشت محيط ،بهداشت خانواده ،بهداشت عمومي ،بيماريهاي واگير وغيرواگير مختلف بهداشت حرفه اي ،

  
وسط كارفرماويا واحد بهداشت حرفه اي مركز بهداشت منطقه برحسب نياز پيشـنهاد  موضوعات آموزشي وباز آموزي ت  -تبصره 

  . واحد بهداشت حرفه اي مركز بهداشت شهرستان مر بوطه برسد     مي شود ودرهر حال بايد به تاييد
 

بط بهداشتي رارعايت تنظيم واجراي برنامه هاي تشويقي باهماهنگي مركز بهداشت منطقه جهت كارگراني  كه مقررات وضوا  - 11
  .   مي نمايند

  .اقدام به مرمت قسمت ويا قسمتهايي از بناي ساختماني ، دستشويي ، توالت ، حمام  ، ،محل غذاخوري  ، رختكن  - 12
 .اقدام به مرمت وبازسازي وتجهيز خانه بهداشت كارگري ، ايستگاه بهگر ، مركز بهداشت كار  - 13

قانون كـار مصـوب وزارت بهداشـت     156ماده  "  تاسيسات كارگاه ازنظر بهداشت  "  مندرج در آيين نامه اقدام درمورد ساير مفاد  - 14
 .        درمان وآموزش پزشكي 

،ماشين آالت ،ظرفيت توليد كارخانـه وغيـره    مواد بينابيني  بررسي كارشناسي درزمينه تكنولوژي خط توليد ،مواد اوليه ،  - 15 
هريك از مواد فوق الذكر براي پيشگيري وكنترل هر گونه مواجهه مخاطره آميز شاغلين باعوامل زيـان آور   وياتغييرات وجابجايي

  .احتمالي 
مركز سالمت محـيط وكـار وزارت بهداشـت درمـان وآمـوزش       مشاركت فعال دراجراي برنامه هاي ملي ومنطقه اي مصوب  - 16

مركز بهداشت كار وغيره    ر بوط به ايستگاه بهگر خانه بهداشت كارگري ،پزشكي ازقبيل برگزاري سمينارها ويا گردهمايي هاي م
  . وانجام طرحهاي پژوهشي ومرتبط با بهداشت وسالمت نيروي كار

  . انجام اقدامات الزم درجهت رفع سختي وزيان آوري كار پس از اعالم كميته تعيين كارهاي سخت وزيان آور دراستان  - 17
نوميك درمحيط كار وارائه راه حلهاي مناسب جهت انجام صحيح كار ويا تغييرات الزم درخط توليـد يـا   بررسي عوامل ارگو  - 18

باهمكـاري     ......پيشنهادات ارائه شده درخصوص مناسب نمودن ابزار كار ووسائل مورد استفاده و فعاليت مورد نظر واقدام نسبت
 .متخصصين ذيربط

  . ني وبهداشت كار واجراي مصوبات كميتهتشكيل منظم جلسات كميته حفاظت ف – 19
  

مستندات وصورتجلسات كميته حفاظت فني وبهداشت كار بايد بموقع به معاونت بهداشتي دانشگاه ذيربط ارسال شده    –تبصره 
  .باشد 

ويـاگزارش   اجراي پيشنهادات فني ارائه شده حاصل از مطالعه وبررسي وتجزيه وتحليل علل ومنشا غيبتهاي ناشي از كـار    -20
  پزشك

تهيه،تدوين ،تنظيم ،طراحي ،تكثير ،چاپ مواد آموزشي درزمينه هاي مختلف بهداشت  اعم از پوستر ،پمفلت ،مقاله ،فـيلم     -21
  .،اساليد وغيره مورد نياز جهت آموزش شاغلين وساير گروههاي هدف 

  
  .ئول بهداشت حرفه اي مركز بهداشت منطقه باشد كارشناس مس تهيه تكثيروچاپ كتاب ،فيلم وپوستر بايد باتاييد   -تبصره

  



اين فعاليتها توسط   پزشك متخصص طب كار ويا دوره ديده :فعاليتهاي در زمينه مراقبتهاي بهداشتي درماني شاغلين     -2ماده 
ل موارد ذيـل  طب كار مورد تاييد مركز بهداشت منطقه ويا به تشخيص پزشكان مزبور توسط ساير تخصصهاانجام مي پذيرد شام

       :است 
  .تشكيل پرونده بهداشتي شاغلين    -1
اجراي برنامه هاي غربالگري معاينات دوره اي كارگران مطابق با فرمها ودستورالعملهاي وزارت بهداشـت درمـان وآمـوزش       -2

  . پزشكي
مت شغلي باتشخيص مـر كـز بهداشـت    برنامه سال اجراي معاينات بازگشت به كار پس از غيبتهاي طوالني واجراي هر گونه   -3

  .منطقه 
شـامل واكسيناسـين كـارگران    )   PHC( فراهم آوردن امكانات الزم براي دسترسي شاغلين به خدمات بهداشـتي اوليـه      -4

  ..........كنترل جمعيت وتنظيم خانواده ،بهداشت دهان ودندان و  –درمعرض خطر متناسب با عامل خطر 
  .توانبخشي برحسب نياز پزشك ذيربط اجراي برنامه هاي    -5
  .تامين وسايل كمكهاي اوليه جهت رسيدگي بهنگام به مصدومينحوادث ناشي از كار    -6
  .آموزش پزشكان شاغل درهمان صنعت درزمينه طب كار مطابق مقررات وضوابط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي   -7
  .ريهاي ناشي ازكار اجراي برنامه هاي تحقيقاتي درمورد بيما   -8
  

نحوه گسترش وارتقاءمراكز ارائه دهنده خدمات بهداشتي بصورت مشترك بين چند كارگاه كارخانه يامستقل براسـاس     -3ماده
شرايط منطقه بوده ودرصد هزينه هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات دراقدامات مشترك توسط كارشـناس مسـئول    بهداشـت    

  .دانشكده ذيربط تعيين   مي گردد/ي دانشگاه حرفه اي معاونت بهداشت
  

وسايل وتجهيزات بهداشت حرفه اي خريداري شده توسط كارخانه بايد درراستاي خدمات بهداشت حرفه اي كارخانـه     -4ماده 
  .مربوط به مراجع ذيصالح قضائي اقتصادي مالياتي مربوطه جهت اقدامات بعدي منعكس خواهد شد 

كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي دانشگاه يا دانشكده  ي كه دراين دستورالعمل اشاره نشده به تشخيصتعيين موارد:  تبصره 
  . منطقه وبارعايت سايرمقررات مربوطه خواهد بود

  

قانون بخشي از مقررات مالي دولت بايستي در چهارگروه طبقه بندي شده  94اعتبارات مشمول آيين نامه اجرائي ماده     -5ماده
  .بتهاي مشروحه ذيل مصرف شده باشد وبه نس

  

درصد  20-30اين دستورالعمل  4وماده 3وماده1ماده  13توسعه وگسترش تشكيالت بهداشت حرفه اي دركارخانه موضوع بند    -
  كل هزينه انجام شده در طي يكسال

كل هزينه هاي انجام شـده در   درصد20-25،اين دستورالعمل 21،16،11،10،9بندهاي 1آموزش بهداشت حرفه اي قسمت ماده     -
 . طي يكسال 

اين دستورالعمل   20،19،18،17،15،14،13،12،8،7،6،5،4،3،2،1بندهاي 1سالمسازي محيط كارهزينه هاي موضوع قسمت ماده     -
  . درصد كل هزينه هاي انجام شده در طي يكسال50-30
ايـن دسـتورالعمل   29،28،27،26،25،24،23بندهاي 1ماده  مراقبتهاي بهداشتي درماني شاغلين هزينه هاي موضوع قسمت     -

  . درصد كل هزينه هاي انجام شده در طي يكسال15-10
  

تعيين اولويت نيازكارخانه به نوع خدمات مطرح شده دراين آيين نامه بعهده كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي مركـز     -6ماده
  .بهداشت منطقه است 

  



فه اي شاغل دركارخانه بايد ضمن انجـام بررسـيهاي الزم وتعيـين اولويتهامراتـب را بـه مركـز       كارشناس بهداشت حر:   تبصره 
  .بهداشت منطقه كتبا اعالم نمايدومتعاقباً مركز بهداشت منطقه اولويتهاي مربوطه را به كارخانه ابالغ خواهدنمود

ه مقررات مال كارخانـه وازطريـق اسـتعالم صـورت     اجراي كليه خدمات مندرج در اين دستورالعمل بايد با رعايت كلي    -7ماده 
  .گيرد

  

پاره وقت ياتمام وقت برحسب حجم كار ونياز به  بكارگيري نيروهاي متخصص بهداشت حرفه اي توسط كارخانه بصورت   -8ماده
انشـگاه  مركز بهداشـت د  بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي دانشگاه ودانشكده باهماهنگي وتائيد تشخيص كارشناس مسئول 

  .منطقه خواهد بود
  

ليست كليه هزينه هاي مشمول اين دستورالعمل پس از تائيد فني كارشناس بهداشت حرفه اي مستقر در كارخانه كـه      -9ماده 
  نظارت مسئوليت برنامه ريزي ،

  
   .رسال خواهد شدپايش كليه امور بهداشت كار كارخانه ذيربط رابرعهده داردبه مركز بهداشت دانشگاه منطقه ا،اجرا و 

  

پس از تطبيق بادستورالعملهاي صادره از وزارت بهداشت درمان وآمـوزش پزشـكي   9صورت هزينه هاي موضوع ماده     -10ماده 
دانشـكده گـواهي الزم صـادر    /دانشكده ،توسط معاونت بهداشتي دانشگاه/دانشگاه  وتائيد كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي

  .خواهد شد
  


