
 فصل چهارم قانون کار جمهوری اسالمی ایران )حفاظت فنی و بهداشت کارحفاظت فنی وبهداشت کار(

 

 ـ کلیات اول مبحث

 یشورایعال از طریق که دستورالعملهایی کشور رعایت مادی و منابع انسانی نیروی صیانت برای  ـ58 ماده 

 از جلوگیری جهت)   پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت ارتوز و( فنی حفاظت  تأمین )جهت فنی حفاظت

، کارگاهها، کارفرمایان کلیه شود، برایمی ( تدوینکار محیط و کارگر و کار بهداشت تأمین و ایحرفه بیماریهای

 .است الزامی و کارآموزان کارگران

کار  و بهداشت فنی اصول رعایت به و مکلف بوده فصل ینا مقررات نیز مشمول خانوادگی کارگاههای  ـتبصره 

 باشند.می

 لذی اعضا از و باشدمی  فنی حفاظت هاینامهو آئین وازینم تهیه مسؤول فنی حفاظت شورایعالی  ـ58 ماده 

 :گرددمی تشکیل

 بود خواهد شورا رئیس که او معاون یا اجتماعی امور و کار وزیر ـ1 

 صنایع وزارت معاون ـ2 

 سنگین صنایع وزارت معاون ـ3 

 کشاورزی وزارت معاون ـ4 

 نفت وزارت معاون ـ8 

 و فلزات معادن وزارت اونمع ـ8 

 سازندگی جهاد وزارت معاون ـ7 

 زیستمحیط حفاظت سازمان رئیس ـ5 

 فنی هایرشته در دانشگاه تجربه با استادان از نفر دو ـ9 

 صنایع مدیران از نفر دو ـ11 

 کارگران نمایندگان از نفر دو ـ11 

 دبیر شورا خواهد بود. که ر و امور اجتماعیکا وزارت کار بازرسی کل مدیر ـ12 

 تواند برایمی لزوم و شورا در صورت رسیده وزیر کار و امور اجتماعی تصویب شورا به پیشنهادات  ـ1 تبصره 

شورا،  به مربوط سایر وظایف کار و انجام در محیط کارگران فنی حفاظت به مربوط هاینامهآئین طرح تهیه

 د تشکیل از کارشناسان مرکب تخصصی هایکمیته

خواهد  و امور اجتماعی وزیر کار تصویب به فنی حفاظت شورا با پیشنهاد شورایعالی داخلی نامهآئین  ـ2 تبصره

 رسید.

خواهد  دستورالعملی مطابق صنایع مدیران و نمایندگان کارگران ، نمایندگاناساتید دانشگاه انتخاب  ـ3 تبصره 

 خواهد رسید. وزیر کار و امور اجتماعی تصویب و به تهیه فنی حفاظت شورایعالی توسط بود که



 را موجود کارگاههای یا و نمایند احداث جدیدی کارگاه بخواهند که حقوقی و یحقیق اشخاص  ـ57 ماده 

ر در ام بینیپیش مورد نظر را از لحاظ و طرحهای ساختمانی هاینقشه و کار برنامه بدواً مکلفند دهند، توسعه

کار و امور  دارند. وزارت ارسال ر اجتماعیکار و امو وزارت اظهارنظر و تأیید به کار، برای و بهداشت فنی حفاظت

 به مزبور منوط از کارگاههای بردارینماید. بهره اعالم ماهیک مدت خود را ظرف نظرات است موظف اجتماعی

 خواهد بود. و بهداشتی حفاظتی مقررات رعایت

 موارد رعایت به مکلف پردازندمی ماشین عرضه و ورود یا ساخت به که حقوقی یا حقیقی اشخاص  ـ55 ماده 

 .باشندمی مناسب حفاظتی و ایمنی

 ابقآنها مط آزمایش که از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازمی برداریاز بهره مکلفند پیش کارفرمایان  ـ59 ماده 

 آزمایشگاهها و را توسط الزم آزمایشهای است دهش شناخته ضروری فنی حفاظت شورایعالی مصوب هاینامهآئین

 اطالع از آنها را برای نسخه و یک را حفظ مربوطه و مدارک داده انجام فنی حفاظت مراکز مورد تأیید شورایعالی

 نمایند. ارسال کار و امور اجتماعی وزارت به

 نند،ک تولید یا وارد را بهداشتی و فنی حفاظت لوازم خواهندب که حقوقی یا حقیقی اشخاص کلیه  ـ91 ماده 

 ، درمانبهداشت و وزارت کار و امور اجتماعی وزارت به آن هایبا نمونه مراهه مورد حسب را وسایل مشخصات باید

 نمایند. قداما وسایل این یا وارد کردن ساخت از تأیید، به دارند و پس ارسال پزشکی و آموزش

 شورای مصوبات کلفند براساسم قانون این 58 ماده موضوع واحدهای کلیه  مسووالن و کارفرمایان  ـ91 ماده 

 هیهت را الزم امکانات و وسایل کار، محیط در کارگران بهداشت و سالمت و حفاظت  تأمین برای فنی حفاظت عالی

 مقررات رعایت خصوص در و بیاموزند آنان به را فوقالذکر وسایل کاربرد چگونگی و داده رارق آنان اختیار در و

 تیو بهداش حفاظتی از وسایل و نگهداری استفاده به نمایند. افراد مذکور نیز ملزم نظارت و بهداشتی ظتیحفا

 باشند.می کارگاه مربوط دستورالعملهای و اجرای فردی

بروز  در معرض کار نوع اقتضای به آنها در شاغلین که قانون این 58 ماده موضوع واحدهای کلیه  ـ92 ماده 

بار یک سالی دهند و حداقل تشکیل پزشکی افراد مذکور پرونده همه از کار قرار دارند باید برای ناشی بیماریهای

 بطض مربوط را در پرونده آورند و نتیجه عملرا به الزم و آزمایشهای ا معاینهاز آنه درمانی مراکز بهداشتی توسط

 نمایند

بتال از کار م ناشی بیماری به شده فرد معاینه شود که نظر داده پزشکی شورای با تشخیص چنانچه  ـ1 تبصره

 ر بدونمذکو پزشکی شورای نظریه ر او را براساسمکلفند کا مربوطه ابتال باشد کارفرما و مسؤولین یا در معرض

 نمایند. تعیین دیگری مناسب ، در قسمتالسعیحق کاهش

 بازدید و تأیید مجدد شرایط به مکلف کار و امور اجتماعی ، وزارتبیمارانی چنین مشاهده در صورت  ـ2 تبصره 

 .کار خواهد بود محیط وایمنی و بهداشت فنی

 در محیط یبهداشت و حفاظتی مقررات اجرای حسن بر نظارت و  کارگران مشارکت جلب منظوربه  ـ93 ماده 

 و درمان ،بهداشت وزارت و اجتماعی امور و کار وزارت که کارگاههایی در وبیماریها، حوادث از پیشگیری و  کار

 .شد خواهد تشکیل کار بهداشت و فنی حفاظت کمیتة دهند تشخیص ضروری پزشکی آموزش



 کیلتش کارگاه و امور فنی ایحرفه و بهداشت فنی حفاظت در زمینه مذکور از افراد متخصص کمیته  ـ1 تبصره 

، شتو بهدا کار و امور اجتماعی هایمورد تأیید وزارتخانه که واجد شرایطی اعضا، دو نفر شخص شود و از بینمی

رما و مذکور با کارف کمیته میان ارتباط برقراری شانوظیفه گردند کهمی باشند تعیین پزشکی و آموزش درمان

 .باشدمی پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت و  کار و امور اجتماعی وزارت

کار و امور  وزارت توسط واهد بود کهخ دستورالعملهایی اعضا براساس و ترکیب تشکیل نحوه  ـ2 تبصره 

 خواهد شد. و ابالغ تهیه پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت و وزارت اجتماعی

 امکان قانون این 58 ماده موضوع واحدهای کارکنان یا کارگران از نفر چند یا یک که مواردی در  ـ94 ماده 

 میتهک به را مراتب توانندمی نمایند بینیپیش مربوطه واحد یا کارگاه در را ارک از ناشی بیماری یا حادثه وقوع

فرد  توسط امر نیز بایستی دهند و این کار اطالع و بهداشت فنی حفاظت کار یا مسؤول بهداشت و فنی حفاظت

 گردد. شود ثبتمی منظور نگهداری همین به که در دفتری شدهمطلع

 در است نداند موظف از کار را محقق ناشی یا بیماری حادثه واحد، وقوع کارفرما یا مسؤول چنانچه  ـتبصره 

 نماید. اداره اعالم محل کار و امور اجتماعی اداره نزدیکترین خود به و نظرات با دالیل را همراه موضوع وقتاسرع

را  الزم و اقدام رسیدگی موضوع کار به بازرسین توسط وقت در اسرع است مذکور موظف کار و امور اجتماعی

 نماید. معمول

 موضوع واحدهای مسؤولین یا کارفرما برعهده کار بهداشت و فنی ضوابط و مقررات اجرای مسؤولیت  ـ98 ماده 

 مسؤولین یا کارفرما سوی از مذکور مقررات رعایت دمع اثر برهرگاه. بود خواهد قانون این 58 ماده در شده ذکر

 این در مندرج مجازاتهای نیز و حقوقی و  مذکور از نظر کیفری یا مسؤول کارفرما شخص دهد، رخ ایحادثه واحد،

 .است مسؤول قانون

از کار را در  ناشی حوادث د کلیهموظفن قانون این 58 ماده موضوع واحدهای کارفرما یا مسؤوالن  ـ1 تبصره

 بیکت صورترا سریعاً به و مراتب گردد ثبتمی اعالم کار و امور اجتماعی وزارت از طریق آن فرم که ایدفتر ویژه

 برسانند. محل کار و امور اجتماعی اداره اطالع به

کار،  و بهداشت فنی حفاظت برای قانون این 58 ماده موضوع واحدهای کارفرما یا مدیران چنانچه  ـ2 تبصره 

 ونبد قبلی و تذکرات الزم باشند و کارگر با وجود آموزشهای را در اختیار کارگر قرار داده الزم و امکانات وسایل

وز بر . در صورتنخواهد داشت ننماید کارفرما مسئولیتی استفاده موجود از آنها و مقررات دستورالعمل به توجه

 نافذ خواهد بود. اختالف حل هیأت ، رأیاختالف

 کار ـ بازرسی دوم مبحث

 یاجتماع امور و کار وزارت بازرسی کل اداره ،فنی حفاظت ضوابط و قانون این صحیح اجرای منظوربه  ـ98 ماده 

 :شودمی تشکیل ذیل یفوظا با

آور زیان و سخت کارهای به مربوط حمایتی مقررات ویژه به کار شرایط به ناظر مقررات اجرای بر نظارت ـالف 

 نوجوان و کارگران زنان کارگر، اشتغال کار، مزد، رفاه ، مدتو خطرناک

 فنی حفاظت به مربوط دستورالعملهای و هانامهآئین و کار  قانون مقررات صحیح اجرای بر نظارت ـب 



 دماتص در معرض که افرادی و کلیه کارفرمایان ،کارگران راهنمایی و فنی حفاظت به مربوط مسائل آموزشـ ج 

 از کار قرار دارند. ناشی و خطرات از حوادث ناشی و ضایعات

 الحاص جهت الزم پیشنهاد تهیه و فنی حفاظت مقررات اجرای از ناشی اشکاالت پیرامون تحقیق و بررسی دـ 

 تکنولوژی و پیشرفتهای با تحوالت ناسبم مذکور، موارد به مربوط هایدستورالعمل و هامیزان

 موارد گونهاین آماری و عمومی تحلیل و تجزیه و مشمول کارگاههای در کار از ناشی حوادث به رسیدگی ـه 

 .حوادث پیشگیری منظوربه

 هدر زمین و بازرسی ، ارزشیابی، کنترلریزیبرنامه مسؤول پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت وزارت  ـ1 تبصره 

 آورد. عملبه زمینه را در این الزم اقدامات است و موظف بوده کارگری کار و درمان بهداشت

 عقیبت تقاضای لزوم و در صورت و نواقص و معایب با تذکر اشکاالت مستمر، همراه صورتبه بازرسی  ـ2 تبصره 

 گیرد.می انجام صالح در مراجع متخلفان

 استخدام بدو در علمی و نظری آموزش هایدوره گذراندن به منوط کار بازرسی سمت در اشتغال  ـ97 ماده 

 .است

کار و  وزارت کار با پیشنهاد مشترک بهداشت کار و کارشناسان بازرسان استخدام شرایط نامهآئین  ـتبصره 

 وزیران هیأت تصویب به و استخدامی امور اداری و سازمان پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت ، وزارتامور اجتماعی

 از را هاآن و کند  را تأمین بازرسان شغلی و استقالل ثبات خواهد شد که تدوین ینحو به شرایط خواهد رسید. این

 .بدارد مصون تعرض نوع هر

 هر در قبلی اطالع بدون دارند حق خویش وظایف حدود در کار بهداشت کارشناسان و کار بازرسان  ـ95 ماده 

ر دفات توانند بهبپردازند و نیز می بازرسی و به وارد شده نقانو این 58 دهما مشمول موسسات به روزشبانه از موقع

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

 خواهد بود. محل دادستان کتبی اجازه به منوط خانوادگی کارگاههای کار به ورود بازرسان  ـتبصره 

 با کارگران که موادی ترکیبات از اطالع منظوربه دارند حق کار بهداشت کارشناسان و کار بازرسان  ـ99 ماده

 در است الزم آزمایش برای که ایاندازه به گیرند،می قرار استفاده مورد کار انجام در یا و باشندمی تماس در آنها

 نمایند. خود تسلیم مستقیم روسای بگیرند و به نمونه رسید، بلمقا

 ایعالیبا پیشنهاد شور خواهد بود که اینامهآئین کار مطابق بازرسی چگونگی به مربوط سایر مقررات  ـتبصره 

 و آموزش ، درمانداشتو وزیر به وزیر کار و امور اجتماعی تصویب مورد به کار حسب و بهداشت فنی حفاظت

 خواهد رسید. پزشکی

 ارک وزیر امضاء با مورد حسب ویژه کارت دارای ،ایحرفه بهداشت کارشناسان و کار بازرسان کلیه  ـ111 ماده 

 در و باشد آنها همراه باید بازرسی هنگام که هستند پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزیر یا اجتماعی امور و

 شود. ارائه کارگاه یا مسوولین رسمی مقامات تقاضای صورت

 اختیاراتشان و ظایف و حدود به مربوط موارد در کار بهداشت کارشناسان و کار بازرسان گزارش  ـ111 ماده 

 .بود خواهد دادگستری ضابطین گزارش حکم در



 لح مراجع در جلسات و کارشناس مطلع عنوانتوانند بهکار می شتبهدا کار و کارشناسان بازرسان  ـ1 تبصره 

 نمایند. شرکت اختالف

 به نسبت اختالف حل مراجع گیریتوانند در تصمیمکار نمی بهداشت کار و کارشناسان بازرسان  ـ2 تبصره 

 کنند. اند، شرکتردهدر مورد آنها اظهارنظر ک بازرس عنوانقبالً به که هاییپرونده

 یا ودخ که نمایند بازرسی به اقدام کارگاهی در توانندنمی کار بهداشت کارشناسان و کار بازرسان  ـ112 ماده 

 ذینفع آن رد مستقیم طوربه ایشان اول درجه سببی اقربای از یکی یا و سوم طبقه تا آنها نسبی بستگان از یکی

 .باشند

 از خدمت از برکناری پس مورد حتی ندارند در هیچ کار حق بهداشت کار و کارشناسان انبازرس  ـ113 ادهم 

 ادهد اطالعاتی آنان به را که اشخاص اند و یا نامآورده دست خود به شغل مقتضای به را که اسرار و اطالعات دولت

 نمایند. فاش اند،را گوشزد کرده یا موارد تخلف

 خواهند بود. مربوط مقرر در قوانین مجازاتهای مشمول ماده این از مقررات متخلفین  ـتبصره 

 کارگاههای به کار بهداشت کارشناسان و کار بازرسان ورود مانع که کسانی دیگر و کارفرمایان  ـ114 ماده 

 خودداری آنان به الزم و مدارک اطالعات شوند یا از دادن ایشان وظیفه انجام مانع یا و گردند قانون این مشمول

 خواهند شد. محکوم قانون مقرر در این مجازاتهای مورد به نمایند، حسب

 ثهحاد وقوع احتمال ایحرفه بهداشت کارشناس یا کار بازرس تشخیص به ،بازرسی حین در هرگاه  ـ118 ماده 

اً را فوراً و کتب هستند مراتب مکلف ایحرفه بهداشت کار یا کارشناس شود، بازرس داده کارگاه در خطر بروز یا و

 دهند خود اطالع مستقیم رئیس او و نیز به کارفرما یا نماینده به

 بازرسان مورد گزارش ، حسبپزشکی و آموزش ، درمانبهداشت و وزارت کار و امور اجتماعی وزارت  ـ1 تبصره

 عمومی دادسرا از دادگاه تشکیل عدم و در صورت محل عمومی از دادسرای ایحرفه بهداشت کار و کارشناسان

 صلهبالفا را صادر نماید. دادستان از کارگاه یا قسمتی و مهر تمام و الک تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل محل

 .اجراست قابل از ابالغ و قرار مذکور پس صدور قرار اقدام هب نسبت

 ایرفهح بهداشت کارشناس یا کار بازرس که شد خواهد صادر صورتی در مزبور مرجع توسط تعطیل رفع دستور 

 .باشند نموده تأیید را موجود معایب و نواقص رفع دادگستری ذیربط کارشناسان یا و

 .را بپردازد کارگاه شود مزد کارگرانمی فوق کار تعطیل علتبه که در ایامی است کارفرما مکلف  ـ2 تبصره 

 کار و یا کارشناس بازرس گزارش به اعتراض در صورت ماده این موضوع از قرارهای متضرران  ـ3 تبصره 

 به ستا مکلف کنند و دادگاه شکایت صالح دادگاه مزبور، به جعتوانند از مرامی کارگاه و تعطیل ایحرفه بهداشت

 .اجراست و قابل قطعی دادگاه نماید. تصمیم رسیدگی موضوع به از نوبت و خارج فوریت

 رامو و کار وزارت مشترک پیشنهاد به فصل این به مربوط اجرائی هاینامهآئین و دستورالعملها  ـ118 ماده 

 خواهد رسید. وزیران هیأت تصویب به پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت و وزارت اجتماعی

 


