
  
  

  دستور العمل تامين سالمت كار در كارگاههاي كوچك
  كليات

  تعاريف 
  :از نظر اين آئين نامه كارگاه كوچك به شرح ذيل تعريف ميگردد :1ماده 

  كارگاههاي خويش فرما - 1
 نفر و كمتر 10يع با تعداد كارگران پروانه بهره برداري از وزارت صنا كارگاههاي داراي - 2
 كارگاههاي خانگي - 3
 نفر و كمتر 10داد كارگران معادن با تع - 4
 مجتمع هاي كارگري مانند كوره پز خانه ها - 5
كارگاههاي تحت پوشش مجمع امور صنفي، اتحاديه ها اعم از تحت پوشش هستند و يا قرار خواهند  - 6

 .گرفت
كليه شركتهاي خدماتي و پيمانكاري ارائه دهنده خدمات مختلف در موسسات ،سازمانها و ساير  - 7

 غير دولتيارگانهاي دولتي و 
كليه واحدهاي خدماتي از قبيل بانكها،آژانسهاي مسافرتي، دفاتر مركزي كارخانجات ،شركتهاي تعاوني  - 8

 و امثالهم
حرفه اي و نيز هنرستانهاي تحت  -ساختماني، واحدهاي كشاورزي،آموزشگاههاي فني كليه شركتهاي - 9

 پوشش آموزش و پرورش
  

  :ي باشدمنامه شامل موارد ذيل امكانات بهداشتي از نظر اين آئين  :2ماده 
تمهيدات بهداشت حرفه اي مورد نياز براي كنترل يا حذف عوامل زيان آور و شرايط بيماري زاي  - 1

  محيط كار
يي دستشوشامل ) تاسيسات جنبي كارگاه(نياز امكانات مورد نياز جهت تامين تسهيالت بهداشتي مورد  - 2

 ،توالت و امثالهم مندرج در اين آئين نامه
 قبتهاي بهداشتي درماني شامل كمكهاي اوليه ،معاينات شغلي مرا-

  
  مسئوليت: دوممبحث                

              ا يا مدير عامل  كارگاهها ،شركتهاتامين امكانات بهداشتي مندرج در اين آئين نامه بعهده كارفرم :3ماده 
  :اين آئين نامه به شرح ذيل مي باشد 1موسسات موضوع ماده و

،خود را نيز ارفرماي واحد خويش فرمايي موظف است عالوه بر تامين خدمات مرتبط با محيط كار ك - 1
 بهداشتي درماني قرار دهدتحت پوشش مراقبتهاي 

مدير عامل يا كارفرماي كارگاههاي داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن ،وزارت جهاد  - 2
ا ، و امثالهم و نيز مجتمع هاي كارگري ، واحدهاي كشاورزي ، مجمع امور صنفي ، اتحاديه ه

موظفند امكانات بهداشتي در  1ماده  9، واحدهاي موضوع بند ) 1ماده  8موضوع بند .(خدماتي 
 .را فراهم نمايند 2بندهاي ماده 

 
 



 
 
بايستي در ) 1ماده  7موضوع بند (شركتهاي خدماتي و پيمانكاري ارائه دهنده خدمات مختلف  مديران - 3

تن قرارداد منعقده فيمابين شركتهاي مذكور و موسسه يا ارگان دولتي و غير دولتي مسئوليت تامين م
                           .در محيط كار و مراقبتهاي بهداشتي درماني را تعيين نمايند 2امكانات بهداشتي موضوع ماده 

 
ن آئين اي 2نماينده مديران مجتمع هاي كارگري مي تواند امكانات بهداشتي موضوع ماده / هيات امناء - 4

نامه را متناسب با استانداردهاي تعيين شده بصورت مشترك در محلهاي قابل دسترس براي كليه 
كارگران تامين نمايد اين امر رافع تمهيدات اختصاصي مورد نياز هر يك از واحدهاي مجتمع مذكور 

 .نمي باشد
  

اشت حرفه اي موضوع ماده مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه بعهده بازرسان بهد :4ماده 
  .قانون كار است 100

بعهده ....اظهار نظر در مواردي از قبيل مطلوب ،نامطلوب ، مناسب ، نامناسب ،كافي و ناكافي و : تبصره
  .بازرسين بهداشت حرفه اي است

  
  تمهيدات بهداشت حرفه اي : فصل دوم

  )جهت كنترل يا حذف ،شرايط و عوامل زيان آور محيط كار(
  

  .ساختمان كارگاه بايد متناسب با وضع  آب و هواي محل ساخته شده باشد:5 ماده
متر كمتر باشد براي هر كارگر در كارگاه بايد حداقل سه متر مربع سطح  3ارتفاع كارگاه نبايد از  :6ماده 

ز هم و ار و اثاثيه مربوط به كار و فاصله آنها امنظور گردد و سطح اشغال شده بوسيله ماشين آالت يا ابز
  .مسير عبور و مرور وسايل نقليه جزو سطح مزبور محسوب نمي شود

ديوارها و سقف كارگاه طوري ساخته شود كه از نفوذ عوامل زيان آور از قبيل گرما، سرما ، رطوبت  :7ماده 
  .، صدا و غيره به داخل كارگاه و بالعكس جلوگيري كند

كاف بوده و لغزنده نباشد و در صورت لزوم قابل شستشو حفره و شكف كارگاه بايد همواره ،بدون  :8ماده 
  .باشد و داراي شيب مناسب بطرف كفشوي باشد

  .ديوارها بايد صاف ،بدون ترك خوردگي و به رنگ روشن و متناسب باشد :9ماده 
در كارگاههايي كه با مواد شيميايي سروكار دارند و يا طبيعت كار طوري است كه باعث الودگي و :10ماده 

  .روغني شدن ديوارها ميشود،ديوارها بايد صاف و قابل شستشو باشد
در كارگاههاي مشمول اين آئين نامه كه در عرضه ، توزيع و فروش مواد غذايي فعاليت مي  :تبصره

نمايندرعايت مفاد اين دستورالعملرافع اجراي ساير ضوابط بهداشتي اعالم شده از سوي وزارت بهداشت 
  .كي نمي باشد،درمان و آموزش پزش

و شرايط اقليمي به اندازه كافي درب و  )دقت كار(در كارگاه بايد به تناسب وسعت محل ،نوع كار  :11ماده 
  .پنجره براي ورود نور و هوا موجود مي باشد

  .شيشه درب و پنجره بايد بدون شكستگي بوده و هميشه تميز باشد :12ماده 
د مجهز به توري بوده و دربها داراي فنر يا درب بند پنوماتيك درصورت لزوم درب و پنجره ها باي:13ماده 
  .باشند



  
  .انباشتن كاال در جلو پنجره ممنوع مي باشد :14ماده
  .مساحت پنجره بايد متناسب با مساحت كف كارگاه و نوع كار باشد :15ماده 
آلفا ،بتا ،گاما (ي يونساز پرتوها)طبيعي و مصنوعي(در كارگاه بايستي ميزان صدا ،ارتعاش ،روشنايي:16ماده 

ماوراء بنفش ،مادون قرمز ،راديويي ،ماكروويو ،ميدانهاي مغناطيسي و ميدانهاي (و غير يونساز .....) ،ايكس،
حدود تماس شغلي عوامل بيماري زاي محيط "الكتريكي پايا منطبق با استاندارد اعالم شده در كتاب 

  .شكي متناسب با نوع آار و محل تامين شودمصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پز" آار 
  

  .منابع روشنایي مصنوعي باید همواره سالم و تميز باشد :17ماده 
  .هواي آارگاههاي بدون آلودگي شيميایي ،باید متناسب با فصل و جمعيت شاغل تهویه گردد :18ماده 
ما و رطوبت محيط آار وسایل سرمایشي و گرمایشي آارگاه باید ضمن استاندارد بودن ، د :19ماده 

" حدود تماس شغلي عوامل بيماري زاي محيط آار"را مطابق با حد مواجهه مجاز مندرج در آتاب 
   .پزشكي تامين نمایدمصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

در آارگاههایي آه آلودگي ناشي از آار در هواي آارگاه باید ضمن استاندارد بودن،دما و  :20ماده
حدود تماس شغلي عوامل " ط آار را مطابق با حد مواجهه مجاز مندرج در آتاب رطوبت محي

  .مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تامين نماید" بيماري زاي محيط آار
جهت انبار مواد اوليه و سب آليه آارگاهها به تناسب آار و توليد خود باید داراي محل منا :21ماده 

  .محصول نهایي باشند
ط با چيدمان و آارفرمایان مكلف به رعایت و تامين آليه استانداردهاي ارگونومي در ارتبا :22ده ما

  .ویژگيهاي وسایل ،ابزارو ماشين آالت مورد استفاده در فرایند مي باشند/ مشخصات 
این آئين نامه موظفند نسبت به  ١آليه آارفرمایان یا مدیران ارشد واحدهاي موضوع ماده  :23ماده
وزش افراد تحت پوشش خود در زمينه بهداشت حرفه اي و بهداشت عمومي مطابق با دستورالعمل آم

آه از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي ابالغ مي آموزشگاههاي بهداشت حرفه اي 
  .گردد، اقدام نمایند

نش آموزان ، حرفه اي و هنرستانها موظفند نسبت به آموزش دا -مدیران آموزشگاههاي فني :24ماده
هنرورزان و آارآموزان خود مطابق با سرفصل و ضوابط اعالم شده از سوي وزارت بهداشت، 

  .درمان و آموزش پزشكي در زمينه بهداشت حرفه اي اقدام نمایند
آليه آارگران،آارآموزان و نيز عامل اجرایي آار در آارگاههاي خویش فرما مكلف به  :25ماده 

گيري تمهيدات و امكانات بهداشتي در محيط آار و استفاده صحيح از آنها آسب مهارت الزم در بكار
  .مي باشد

آارفرمایان موظفند وسایل حفاظت فردي متناسب با نوع آار را براي شاغلين خود تامين  :26ماده
یند و امكانات الزم جهت آموزش نحوه بكارگيري صحيح این وسایل را براي آنان تامين و براي نما

  .ين و بر آاربرد صحيح این وسایل در طول آار نظارت نمایندآنان تام
  

  تسهيالت بهداشتي: فصل سوم 
  :دستشويي: مبحث اول

  
بایستي حداقل یك دستشویي با رعایت شرایط و ضوابط  ١آليه آارگاههاي موضوع ماده : ٢٧ماده

  :بهداشتي به قرار ذیل باشند
  
  
  
  



  
  
  
  .براي آليه شاغلين قابل دسترسي باشندمحل احداث دستشویي به گونه اي باشد آه  - ١
یا شبكه جمع دستشویي باید داراي آب گرم و سرد،سيستم دفع فاضالب،متصل به چاه جاذب و  - ٢

 .آوري فاضالب شهري باشند
 .آاسه دستشویي باید به رنگ روشن ،صاف ، بدون ترك خوردگي و قابل شستشو باشد - ٣
 .نتي مترباشدسا ۶٠سانتي مترو طول آن  ۶٠عرض دستشویي حداقل  - ۴
 .صابون ترجيحا صابون مایع باید در تمام اوقات در مح دستشویي وجود داشته باشد - ۵
 .جهت خشك آردن دست وجود وسيله خشك آن مناسب الزامي است - ۶
 .دستشویي باید بطورمرتب شستشو و گندزدایي شود - ٧
 

  :آب مصارف آشاميدني و مصارف بهداشتي :مبحث دوم 
  

  .تانداردهاي بهداشتي و مورد تایيد مراجع ذیصالح باشدباید منطبق بر اس:28ماده 
هایي آه از شبكه لوله آشي آب شهراستفاده نمي نمایند باید جهت نمونه برداري و آارگاه:29ماده

آزمایشهاي الزم براي اطمينان از سالم بودن آب اقدام نمایند، مضافا در این نوع آارگاهها ، آلرزني 
  .باشد) ppm(قسمت در ميليون  ٢/٠- ٨/٠رد آه آلر باقي مانده باید به شيوه اي انجام پذی

آب باید و لوله آشي ساخت،بهره برداري .در آارگاههایي آه از آب چاه استفاده مي نمایند :30ماده
  .منطبق بر ضوابط بهداشتي باشد

. باشد در هر آارگاه ترجيحا یك آب سرد آن براي تامين آب آشاميدني آارگران وجود داشته:31ماده 
شير آبخوري باید از نوع . در آارگاههایي آه آب سرد آن ندارند وجود یك شير آبخوري الزامي است

باشد تا آبي آه از دهان آارگر بر مي گردد به آن نرسد و لب آارگر فوارهاي و داراي سپر محافظ 
و حتي المقدور آبخوري نباید در مجاورت توالت،دستشویي و دوش باشد .نيز با آن تماس پيدا نكند

  .نزدیك محل  آار آارگر باشد
  

گاههاي فاقد شير برداشت آب آشاميدني بهداشتي بایستي داراي مخازن بهداشتي آب بوده آار: تبصره
  .و از ليوان انفرادي یا ليوانهاي یكبار مصرف استفاده شود

ار مي آنند با آارفرما مكلف است براي آارگراني آه در گرماي زیاد به مدت مدیدي آ :23ماده 
  .تامين مایعات الزم از جمله دوغ بهداشتي،آب و نمك از دست رفته بدن آنان را جبران نماید

  
  :توالت: مبحث سوم

دقيقه پياده  ١۵نفر و آمتر مي باشد و آارگران با  ٣در آارگاههایي آه تعداد آارآنان آن  :33ماده             
  .شتن توالت در محل آارگاه الزامي نيستروي به توالت بهداشتي دسترسي دارند،دا

نفر مي باشد وجود حداقل یك توالت  ٣در آارگاههایي آه تعداد آارآنان آن بيش از  :34ماده 
  .بهداشتي در محل آارگاه الزامي مي باشد

در این نوع آارگاهها چنانچه آارگر زن مشغول بكار باشد ساخت یك توالت جداگانه براي  :تبصره
  .است زنان الزامي

در معادن،آارفرما مكلف است با در نظر گرفتن فرایند آار ،توالت بهداشتي در نزدیكترین  :35ماده 
  .به محل آار را فراهم نمایندقسمت 

  
  
  
  
  
  



  
  :دوش:مبحث چهارم

این آئين نامه چنانچه شاغلين آنها با مواد شيميایي  ١در آليه آارگاههاي موضوع ماده  :37ماده 
،سموم، آزبست مواد عفونت زا،مواد غذایي و گردو غبار و امثالهم سروآار دارند و نيز براي 

معادن حداقل یك دوش آب گرم و سرد در نظر  آارگران نظافتچي و آارگاههاي زیرزميني مانند
  .در سایر آارگاهها آه داراي آلودگي معمولي مي باشند وجود دوش الزامي است. گرفته شود

  مشغول به آار مرد،آارگران زن نيز در این نوع آارگاهها در صورتي آه عالوه بر آارگران:تبصره          
  .حمام آب گرم و سرد جداگانه الزامي است/باشند ساخت یك دوش           

  شرایط و ضوابط بهداشتي دوش به قرار ذیل استك:38ماده                
آف محل دوشها باید مقام ،قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد و داراي شيب آافي به سمت آفشوي  - ١

  .باشد
دیوارها تا سقف آاشي،برنگ روشن،و سقف دوش باید صاف با رنگ روشن و بدون ترك  - ٢

 .خوردگي باشد
سانتيمترآمتر باشد و ارتفاع دوش نباید از  ١٢٠متر در سانتي ٩٠مساحت آف محل دوش نباید از  - ٣

 .متر آوتاهتر باشد ٢
 .دوش باید بطور مرتب تميز و با مواد مناسب گندزدایي گردد - ۴
 .محوطه دوش باید داراي هواآش متناسب با فضاي آن باشد - ۵
 .دوش باید مجهز به سطل زباله درب دار و قابل شستشو باشد - ۶
استفاده مي شود این قبيل منابع آب از منابع حرارتي غير مرآزي در صورتيكه براي گرم آردن  - ٧

 .حرارتي باید در خارج از محوطه دوش در محل مناسب قرار داده شود
براي رعایت موازین ایمني ضروري است در داخل دوش از المپ ایمني با حباب شيشه اي  - ٨

 .قرار داده شود استفاده شود و تمام آليد و پریزهاي برق باید خارج از محوطه دوش
 .محل دوش باید داراي محلي مناسب بعنوان رختكن براي تعویض لباس باشند - ٩
 .شستشوي هر نوع البسه در محل دوش ممنوع است -١٠

 
  قفسه انفرادي نگهداري لوازم و البسه كارگران:مبحث پنجم

،قفسه هاي  این آئين نامه باید متناسب با تعداد آارگران ٣۵در آارگاههاي موضوع ماده  :39ماده 
  .انفرادي براي تعویض لباس شخصي آنان در نظز گرفته شود

  شرایط و ضوابط بهداشتي قفسه هاي لباس و لوازم شخصي  :40ماده 
شده باشد آه داراي محل نگهداري مجزا براي لباس بيرون ، هر قفسه باید به گونه اي ساخته  - ١

اي سقف شيبدار ، قابل شستشو و داراي قفسه ها باید دار.وسایل حفاظت فردي ،و آفش ایمني باشد
   .آرآره ثابت ورود و خروج هوا بوده و قفل داشته باشد

سطل زباله درب دار قابل شستشو به تعداد آافي در محل نگهداریقفسه ها باید در نظر گرفته  - ٢
  .شود

 .محل نگهداري قفسه لباس ها و لوازم شخصي باید بطور منظم پاآيزه و تميز نگهداري شود - ٣
   

  حوله و صابون: مبحث ششم
موظفند به منظور ایجاد تسهيالت جهت استهمام  ٣٧آارفرماي آارگاههاي موضوع ماده : 41ماده

  .آارگران به مقدار آافي صابون و حوله اختصاصي در اختيار آنان قرار دهد
ع مي این آئين نامه ممنو ٣٧گرم آردن، آماده سازیغذا در محل آارگاههاي موضوع ماده  :42ماده 

براي آارگران مطابق با  باشد و آارفرما موظف است نسبت به تامين محلي مستقل جهت صرف غذا
  :شرایط  و ضوابط ذیل اقدام نماید

  
  
  
  



  
  
  
ي و تعداد ميز و صندلي باید متناسب با تعداد آارگراني باشد آه در یك روسعت محل غذاخو - ١

  .موقع با یكدیگر غذا مي خورند
 .د صاف،بدون ترك خوردگي و برنگ روشن باشدسقف محل غذاخوري بای - ٢
 .دیوارها بایستي مقاوم،صاف،برنگ روشن و قابل شستشو باشد - ٣
آف محل غذا خوري  باید قابل شستشو و داراي شيب مناسب به سمت آفشوي باشد و لغزنده  - ۴

 .نباشد
 .ميزها و صندلي ها باید از جنس مقاوم،قابل شستشو،بدون ترك خوردگي و درز باشد - ۵
 .له دان درب دار به تعداد آافي و در محلهاي مناسب قرار داده شودزبا - ۶
،و مجهز به وسایل گرمایشي و سرمایشي،متناسب با محل غذاخوري باید داراي تهویه مناسب - ٧

 .فصل باشد
 .محل غذا خوري باید داراي روشنایي آافي باشد و منابع روشنایي پاآيزه و تميز نگهداري شود - ٨
ر ورود آارآنان به سالن غذاخوري ،دستشویي مجهز به آب گرم و در صورت امكان در مسي - ٩

 .شك آردن دست و صورت فراهم گرددسرد و صابون و امكانات الزم جهت خ
این آئين نامه باید قبل از ورود به محل غذاخوري  ٣٧آارگران آارگاههاي موضوع ماده  -١٠

 .لباس آار خود را تعویض نمایند
به توري باشدو دربهاي محل غذاخوري مجهز به فنر یا  درب و پنجره محل غذاخوري مجهز -١١

 .درب بند پنوموماتيك باشند
 
  :موادزائد:مبحث هفتم 

ضوابط بهداشتي جمع  این آئين نامه باید طبق ١زباله و فاضالب آارگاههاي موضوع ماده :43ماده
  .گردد آوري و ضبط 

آه ضمن رعایت  انجام گيردگونه اي  جمع آوري و دفع فاضالب و مواد زاید صنعتي باید به:44ماده 
آليه استانداردهاي محيط زیستي،سالمت شاغلين در این گونه تاسيسات مطابق با دستورالعمل سالمت 

قانون مدیریت پسماندها مصوب وزارت  ۵،ایمني و بهداشت عوامل اجرایي مشمول ماده 
  .آموزش پزشكي نيز تامين گرددو بهداشت،درمان

  
  طب كار/اي بهداشتي درماني شاغلينمراقبته:فصل چهارم

این  ١مدیران ارشد در آارگاههاي موضوع ماده /قانون آار آارفرمایان  ٩٢طابق با ماده م :45ماده 
آموزش پزشكي حداقل و دستورالعمل موظفند مطابق با دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت،درمان 

  .ن تحت پوشش خود را فراهم نمایندسالي یكبار امكانات الزم جهت انجام معاینات شغلي شاغلي
و وجود جعبه آمكهاي اوليه با حداقل وسایل مورد نياز آه از طرف وزارت بهداشت،درمان :46ماده 

به حوادث  آموزش پزشكي اعالم مي گردد و نيز فرد آموزش دیده براي رسيدگي به جراحات مربوط 
  .ستورالعمل الزامي استاین د ١ناشي از آار در هر یك از آارگاههاي موضوع ماده 

قانون وظايف و  ١ماده  ٢ماده به استناد بند  ۴۶مبحث و ٩فصل، ۴اين آئين نامه مشتمل بر  
قانون آار تدوين و در تاريخ  ٨۵آموزش پزشكي و ماده و تشكيالت وزارت بهداشت،درمان

با مفاد آموزش پزشكي رسيده است و مطابق  و به تصويب نهايي  وزير بهداشت،درمان ٨۶/۴/١٣
قانون آار اجراي آن در آليه آارگاههاي مشمول و براي  ٩۶ماده  ١و تبصره  ٩۵،٩١،٨۵مواد 

  .آليه آارفرمايان،آارگران و آارآموزان اين نوع آارگاهها الزامي است
  
  
  
  
  
  
  



          
  
  
  
  قانوني مستندات:ضميمه  

هایي آه از رعایت دستورالعمل براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي آشور:قانون كار 85ماده 
آموزش و و وزارت بهداشت،درمان)جهت تامين حفاظت فني(طریق شوراي عالي حفاظت فني 

تدوین )جهت جلوگيري از بيماریهاي حرفه اي و تامين بهداشت آار و آارگر و محيط آار(پزشكي 
  .براي آليه آارگاهها،آارفرمایان، آارگران و آارآموزان الزامي است مي شود

  
مسئولين  مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت آار بر عهده آارفرما،:قانون كار 95ماده 

بر اثر عدم رعایت مقررات هر گاه .این قانون خواهد بود ٨۵واحدهاي موضوع ذآر شده در ماده 
از  مذآور ازسوي آارفرمایان یا مسئولين واحد،حادثه اي رخ دهد،شخص آارفرما یا مسئول مذآور

  .نظر آيفري و حقوقي  و نيز مجازاتهاي مندرج در این قانون مسئول است
  

آارفرما شخصي است حقيقي یا حقوقي آه آارگر به درخواست و به حساب او در  :قانون كار 3ماده 
مدیران و مسئوالن و به طور عموم آليه آسانيكه عهده دار .مقابل دریافت حق السعي آار مي آند

ستند آارفرما محسوب مي شوند و آارفرما مسئول آليه تعهداتي است آه نمایندگان اداره آارگاه ه
در صورتيكه نماینده آارفرما خارج از اختيارات خود تعهد .مذآور در قبال آارگربه عهده مي گيرند

  .ضامن است مي نماید و آارفرماآن را نپذیرد در مقابل آارفرما
  

آارگر به درخواست آارفرما یا نماینده او در آنجا آار مي  آارگاه محلي است آه:قانون كار 4ماده 
 آند،از قبيل موسسات صنعتي، آشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي،

  توليدي، اماآن عمومي و امثال آنتجاري،
  

آليه بازرسان آار و آارشناسان بهداشت حرفه اي، داراي آارت ویژه حسب  :قانون كار 100ماده
ورد به امضاء وزیر آار و امور اجتماعي یا وزیر بهداشت،درمان آموزش پزشكي هستند آه هنگام م

  .بازرسي باید همراه انها باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسمي یا مسئولين آارگاه باشد
  

گزارش بازرسان آار و آارشناسان بهداشت آار در موارد مربوط به حدود  :قانون كار 101ماده
  .و اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بودوظایف 

  
هر گاه در حين بازرسي به تشخيص بازرس آار یا آارشناس بهداشت حرفه اي  :قانون كار 105ماده

هاشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در آارگاه داده شود، بازرس آار یا آارشناس ب
  .به آارفرما یا نماینده او و نيز رئيس مستقيم خود اطالع دهند مكلف هستند مراتب را فورا و آتبا

  
 ٩٢- ٨٢-٨١-٨٠)قسمت اول(٧٨متخلفان از هر یك از موارد مذآور در موارد :قانون كار 175ماده

براي هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق آارگر و یا هر دو در مهلتي آه 
آار و امور اجتماعي تعيين خواهد آرد به ازاء هر آارگر به ترتيب ذیل دادگاه با آسب نظر وزارت 

  :محكوم خواهند شد
  برابر حداقل مزد روزانه یك آارگر ١٠٠تا  ٣٠نفر،  ١٠براي تا  - ١
 برابر حداقل مزد روزانه یك آارگر ٣٠تا  ١٠نفر،  ١٠نفر نسبت به مازاد  ١٠٠براي تا  - ٢
 بابر حداقل مزد روزانه یك آارگر ١٠تا  ۵نفر، ١٠٠نفر نسبت به مازاد  ١٠٠براي باالتر از  - ٣
برابر حداآثر جرایم نقدي فوق و یا حبس  ١/۵تا ١/١در صورت تكرار تخلف ، متخلفان مذآور به  

  .روز محكوم خواهند شد ١٢٠روز تا  ٩١از 
  
  



  
  
  

و ٨۴-٨٣-٧٩-٧٧-٧۵ -۶١-۵٢متخلفان از هر یك از موارد مذآور در موارد  :قانون كار 176ماده 
براي هرمورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق آارگر یا هر دو در  مهلتي  ٩١

آه دادگاه با آسب نظر نماینده وزارت آشورتعيين خواهد آرد،به ازاء هر آارگر به ترتيب ذیل 
  .محكوم خواهند شد

  برابر حداقل مزد روزانه یك آارگر ۵٠٠تا  ٢٠٠نفر،  ١٠براي  - ١
 روزانه یك آارگربرابر حداقل مزد  ۵٠تا  ٢٠نفر ،  ١٠نفر نسبت به مازاد  ١٠٠براي تا  - ٢
برابر حداقل مزد روزانه یك  ٢٠تا  ١٠نفر ،  ١٠٠نفر نسبت به مازاد  ١٠٠براي باالتر از  - ٣

 .آارگر
  .روز محكوم خواهند شد ١٨٠روز تا  ٩١درصورت تكرار تخلف ،متخلفان مذآور به حبس از 

  
این قانون آه شاغلين در آنها به اقتضاء نوع آار  ٨۵آليه واحدهاي موضوع ماده :رقانون كا 92ماده 

در معرض بروز بيماریهاي ناشي از آار قرار دارند باید براي همه افراد مذآور پرونده پزشكي 
تشكيل دهند و حداقل سالي یكبار توسط مراآز بهداشتي درماني از آنها معاینه و آزمایشهاي الزم را 

  .آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایندبعمل 
  

در صورت دوري آارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي ، صاحب آار باید  :قانون كار 152ماده 
  .در اختيار آنان قرار دهدبراي رفت و برگشت آارآنان خود وسيله نقليه مناسب 

  
راه سازي و (ود به منظور انجام آاري معين آارگاههایي آه براي مدت محد در: قانون كار 151ماده 

دور از مناطق مسكوني ایجاد مي شوند ، آارفرمایان موظفند سه وعده غذاي مناسب و )مانند آن
براي آارگران خود فراهم نمایند ، آه حداقل یك وعده آن باید ) صبحانه ، نهار و شام(ارزان قيمت 

اي فصل ،محل و مدت آار، باید خوابگاه مناسب نيز غذاي گرم باشد،در این قبيل آارگاهها به اقتض
  .براي آارگران ایجاد شود

  
  
  
      

  معاونت سالمت
  مركز سالمت محيط و كار

  
  

    


