
 الزامات قانوني مرتبط با ايمنيآشنايي با 
 



 ...چند نكـته مهم 



 .اطالعات علمي خويش را در حوزه هاي مختلف افزايش دهيم•
 

در خصوص موضوعاتي كه اطالعاتي نسبت به آنها نداريم مطلقا •
 .اظهار نظر ننمائيم

 
در خصوص موضوعاتي كه اطالعات ناقص داريم ، مشورت •

 .كنيم
 

نسبت به كليه قوانين اشرافيت كامل داشته باشيم و قوانين •
 .جديدرا دائماً رصد كنيم



 .از اعالم نظرهاي عجوالنه خودداري نمائيم•
 

 داريم آنها با مستقيم كاري ارتباط كه مسئوالني و ادارات با•
 .باشيم داشته نزديك ارتباطات

 
 .اطالعات علمي خود را به روز نگه داريم•

 
 از كارگاه هاي مشابه بازديد و از تجربيات آنها استفاده كنيم•



 .اطالعات خود را به اشتراك بگذاريم•
 

 .مطلقا با همكاران و دوستان خود رقابت منفي نداشته باشيم•
 

جديت دراجراي تصميم هايي كه از طريق تجربه ، مشورت ، •
كه بر صحت آنها اطمينان داريم ، شرط موفقيت ما ... مطالعه و 

 (درست تصميم بگيريم و قاطع باشيم. )در آينده مي باشد



 .رسالت خود را هرگز فراموش نكنيم•
 

 .منظم ، منضبط و خوش قول باشيم•
 

نسبت به كاري كه اقتدار يا توانائي يا قدرت انجام آن را •
 .نداريم ، به هيچ فردي قول مساعد ندهيم

 
هر گونه عملكرد ما بايد بر پايه اخالق و قانون باشد و منافع •

 .شخصي و كارگاهي نبايد در تصميمات ما خللي ايجاد كند



 اقنون كار 



 قانون كار 1ماده 

كليه كارفرمايان ، كارگران ، كارگاهها، موسسات توليدي ، صنعتي ، 

 .خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند 



 كارقانون  188ماده 

مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررت اشخاص •
كه انجام كارگاههاي خانوادگي خاص استخدامي و نيز كارگران 

منحصرا توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي كار آنها 
وي انجام مي شود ، مشمول مقررات اين درجه يك از طبقه اول 

 . قانون نخواهند بود



 قانون كار 3ماده 

كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به  

مديران و مسئوالن . حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند

و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماينده 

كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه كارفرما محسوب مي شوند و 

درصورتيكه . نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند 

نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را 

 .نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است 



 قانون كار 13ماده 
 

در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد ، مقاطعه دهنده •
مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد كه  
در آن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در 

 .مورد كاركنان خود اعمال نمايد 
مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده و كارفرمايان : 1تبصره •

موظف مي باشند بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر راي مراجع  
قانوني از محل مطالبات پيمانكار، منجمله ضمانت حسن انجام كار ،  

 .پرداخت نمايند 
چنانچه مقاطعه دهنده برخالف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد : 2تبصره •

روز از تحويل موقت ،   45با مقاطعه كار بپردازد و يا قبل ا زپايان 
تسويه حساب نمايد، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار درقبال 

 .كارگران خواهد بود 



 ركاحفاظت فني وبهداشت  - 4فصل 
 

 قانون كار85ماده 

براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت •
جهت تامين )دستورالعملهائي كه ازطريق شوراي عالي حفاظت فني 

جهت )و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( حفاظت فني 
جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي و تامين بهداشت كار و كارگر و 

تدوين مي شود، براي كليه كارگاهها، كارفرمايان،  ( محيط كار
 .  كارگران و كارآموزان الزامي است

 1تبصره •
كارگاههائي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف •

 . به رعايت اصول فني وبهداشت كار مي باشند

 



 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

نظارت بر ايمني 
و حفاظت فني 

 كارگران

نظارت بر مسائل 
بهداشتي 
درماني  

كارگران و  
 محيط كار  

 تعاون كار و رفاه اجتماعيوزارت 

 قانون كار 85به استناد ماده 



 قانون كار 89ماده 

كارفرمايان مكلفند پيش از بهره برداري از ماشينها ، دستگاهها، ابزار •
و لوازم كه آزمايش شده است آزمايشهاي الزم را توسط 

آزمايشگاهها و مراكز مورد تائيد شورايعالي حفاظت فني انجام داده  
و مدارك مربوطه راحفظ و يك نسخه از آنها براي اطالع به وزارت 

 .كاروامور اجتماعي ارسال نمايند 

 



 قانون كار 90ماده 

اشخاص حقيقي ياحقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني كليه •
وبهداشتي را وارد يا توليد كنند، بايد مشخصات وسائل را جسب 

مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت كارواموراجتماعي ووزارت 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ارسال دارند و پس از تائيد ، به  

 . ساخت يا وارد كردن اين وسايل اقدام نمايند

 



 قانون كار 91ماده 

اين قانون  85كارفرمايان و مسئوالن كليه واحدهاي موضوع ماده •
مكلفند براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين 

حفاظت و سالمت وبهداشت كارگران در محيط كار، وسايل 
وامكانات الزم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد  
وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و درخصوص رعايت مقررات 

افراد مذكور نيز ملزم به استفاده . حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند
و نگهداري از وسايل حفاظتي وبهداشتي فردي و اجراي 

 . دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي باشند



 يا كارگران از نفر چند يا يك كه درمواردي –94 ماده 
  امكان قانون اين 85 ماده موضوع واحدهاي كاركنان

 واحد يا كارگاه رادر كار از ناشي بيماري يا حادثه وقوع
 كميته به را مراتب توانند مي نمايند بيني پيش مربوطه

 فني حفاظت مسئول يا كار وبهداشت فني حفاظت
 فرد توسط بايستي نيز امر واين دهند كاراطالع وبهداشت

 مي نگهداري منظور همين به كه دفتري در شده مطلع
  .گردد ثبت شود

 



 يا حادثه وقوع ، واحد مسئول يا كارفرما چنانچه – تبصره•
 اسرع در است موظف نداند محقق را كار از ناشي بيماري

 نزديكترين به خود ونظرات داليل با همراه را موضوع وقت
 وامور كار اداره .نمايد اعالم محل اجتماعي وامور كار اداره

 بازرسين توسط وقت اسرع در است موظف مذكور اجتماعي
   .نمايد معمول را الزم واقدام رسيدگي موضوع به كار

 



 تامين اجتماعي 90ماده 

 جسمانى ادستعدا و قابليت بايد هاهگاركا در شاغل ادفرا .90 دهما
  نفرماياركا رمنظو بدين .  باشند شتهدا عمرجو ىهاركا با متناسب
 را نهاآ پزشكى معاينه ترتيب اـنهآ ردناـگم ركا به از قبل مكلفند
 .   بدهند

 كه دشو ممعلو نقانو مشمولين امستخدا از پس كه تىرصو در
  و شتهاند را عمرجو ركا ادستعدا و قابليت امستخدا حين در نگادنامبر

 هشد بيمه بالنتيجه و ستا دهكر تعلل  اـنهآ كىـپزش معاينه در فرماركا
 ينا راتمقر نمازسا ينا دـياب تدـش يشربيما يا و هشد ثهدحا رچاد

  فرماركا از را طمربو ىهزينهها و اجرا هشد   هـبيم رهاـبدر را نقانو
 .دنمو هنداخو لصوو و مطالبه نقانو ينا 50 دهما طبق



 قانون كار 95ماده 

مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني وبهداشت كار برعهده •
اين   85كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 

هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي  . قانون خواهد بود
كارفرما يا مسئولين واحد، حادثه اي رخ دهد، شخص كارفرما يا 

مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در 
 .  اين قانون مسئول است

 1تبصره •
اين قانون موظفند   85كارفرما يا مسئوالن واحدهاي موضوع ماده •

كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر ويژه اي كه فرم آن را از طريق  
وزارت كار و امور اجتماعي اعالم مي گردد ثبت و مراتب را سريعا به  

 . صورت كتبي به اطالع اداره كار و امور اجتماعي محل برسانند



 قانون كار 95تبصره ماده 

 2تبصره •
اين  85چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده •

قانون براي حفاظت فني وبهداشت كار وسايل و امكانات الزم را 
در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي 

الزم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات 
.  موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت

درصورت بروز اختالف، راي هيات حل اختالف نافذ خواهد 
 . بود



 قانون كار  184ماده 

باشد ، اشخاص حقوقي در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه  •
اموال شخص اجرت المثل كار انجام شده و طلب وخسارات بايد از 

سئوليت جزائي اعم از حبس ، جريمه پرداخت شود ، ولي محقوقي 
يا مدير مسئول شخصيت نقدي و يا هر دو حالت متوجه مديرعامل 

حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است وكيفر در 
 .باره مسئولين مذكور اجرا خواهد شد

 



 قانون كار 92ماده 

اين قانون كه شاغلين در آنها   85كليه واحدهاي موضوع ماده •
به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار 

تشكيل دهند پرونده پزشكي دارند بايد براي همه افراد مذكور 
و حداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها  

معاينه و آزمايشهاي الزم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده  
 .  مربوطه ضبط نمايند

چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه :  1تبصره •
فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتال يا در معرض ابتال 

باشد كارفرما ومسئولين مربوطه مكلفند كار او را براساس نظريه 
شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي در قسمت 

 .مناسب ديگر تعيين نمايند 



 وظايف حدود در كار بهداشت وكارشناسان كار بازرسان -98 ماده•
 روزبه شبانه از موقع درهر قبلي اطالع بدون دارند حق خويش

  بپردازند بازرسي وبه شده وارد قانون اين 85 ماده مشمول موسسات
 مراجعه موسسه در مربوطه ومدارك دفاتر به توانند مي ونيز

  .نمايند تحصيل نوشت رو آنها از قسمتي يا تمام از لزوم ودرصورت
 

 به منوط خانوادگي هاي كارگاه به كار بازرسان ورود – تبصره•
  .بود خواهد محل دادستان كتبي اجازه



  داراي اي حرفه بهداشت وكارشناسان كار بازرسان كليه –100ماده •
 وزير يا اجتماعي وامور كار وزير امضاء با مورد حسب ويژه كارت

 همراه بايد بازرسي هنگام كه هستند پزشكي وآموزش درمان ، بهداشت
  ارائه كارگاه مسئولين يا رسمي مقامات تقاضاي صورت ودر باشد آنها

   .شود
 

  موارد در كار بهداشت كارشناسان كارو بازرسان گزارش – 101 ماده•
  ضابطين گزارش درحكم واختياراتشان وظايف حدود به مربوط

   .بود خواهد دادگستري
 

 كار بازرسان ورود مانع كه كساني وديگر فرمايان كار -104 ماده•
 ويا گردند قانون اين مشمول هاي گاه كار به كار بهداشت وكارشناسان

  آنان به الزم ومدارك اطالعات دادن از شونديا ايشان وظيفه انجام مانع
  محكوم قانون اين در مقرر مجازاتهاي به مورد حسب ، نمايند خودداري

  .شد خواهند



  كارشناس يا كار بازرس تشخيص به ، بازرسي حين در هرگاه -105 ماده•
  داده كارگاه در خطر بروز ويا حادثه وقوع احتمال اي حرفه بهداشت

 را مراتب هستند مكلف اي حرفه بهداشت ياكارشناس كار بازرس ، شود
   .دهند اطالع خود مستقيم رئيس به ونيز او نماينده يا كارفرما به وكتباً فوراً

 وآموزش درمان ، بهداشت وزارت و واموراجتماعي كار وزارت -1 تبصره•
 اي حرفه بهداشت وكارشناسان كار بازرسان گزارش مورد حسب ، پزشكي

  دادگاه از دادسرا تشكيل عدم صورت ودر محل عمومي دادسراي از
  يا تمام ومهر والك تعطيل قرار فوراً كرد خواهند تقاضا محل عمومي
  قرار صدور به نسبت بالفاصله دادستان .نمايد صادر را گاه كار از قسمتي
   .اجراست قابل ابالغ از پس مذكور قرار و اقدام

  ميشود تعطيل كار فوق علت به كه ايامي در است مكلف كارفرما – 2 تبصره•
  .بپردازد را كارگاه كارگران مزد

 



كاتي پيرامون   ن
 حوادث انشي از كار



 اين لحاظ از حادثه  :اجتماعي تامين قانون 1 ماده 8 بند اساس بر
 عوامل يا عامل تاثير تحت كه نشده بيني پيش است اتفاقي قانون

 بر صدماتي موجب و ميدهد رخ ناگهاني اتفاق يا عمل اثر در خارجي
 . ميگردد شده بيمه روان يا جسم

 

 



قانون تامين اجتماعي حادثه ناشي از كار عبارت  60بر اساس ماده 
است از حادثه اي كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن ، براي  

 .كارگر اتفاق مي افتد
مقصود از حين انجام وظيفه ، تمامي اوقاتي است كه كارگر در كارگاه 

، موسسات وابسته ، ساختمان ها و محوطه آن مشغول كار باشد يا به 
دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مامور انجام كاري مي 

 .شود
ضمنا تمام اوقات رفت وآمد بيمه شده از منزل به كارگاه و برعكس  

 .جزء اين اوقات  محسوب مي شود
حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و 

 .مساعدت به آنان اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي شود
 



قانون تامين اجتماعي در صورت وقوع حادثه   65بر اساس ماده •
ناشي از كار كارفرما مكلف است اقدامات الزم اوليه را براي  

مراتب را جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده بعمل آورده و 
در صورتي كه . ظرف سه روز اداري كتباً باطالع سازمان برساند 

كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه اي شده باشد  
سازمان تامين خدمات درماني هزينه هاي مربوط را خواهد 

 .پرداخت 
 



  شود ثابت كه صورتي در اجتماعي تامين قانون 66 ماده اساس بر
  و فني حفاظت مقررات رعايت عدم از ناشي مستقيماً حادثه وقوع
 از الزم احتياط و بهداشتي مقررات عدم از ناشي بيماري بروز

  درماني خدمات تامين سازمان بوده او نمايندگان يا كارفرما طرف
 و ها مستمري و غرامات و معالجه به مربوط هاي هزينه سازمان و

  و مطالبه كارفرما از قانون اين 50 ماده طبق و پرداخته را غيره
 . نمود خواهد وصول

 



 قانون تامين اجتماعي   66ادامه ماده 
مقصر مي تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري   -1تبصره

 .موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري الذمه شود 
هرگاه بيمه شده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص  -2تبصره

ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامين  
خدمات درماني و يا شخصاً كمكهاي مقرر در اين قانون را نسبت  

به بيمه شده انجام خواهند داد و شركتهاي بيمه موظفند خسارات 
وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث  

 .بپردازند 



 و بيمه حق بابت سازمان مطالبات اجتماعي تامين قانون 50 ماده اساس بر•
 يا قانون اين اجراي از ناشي كه نقدي هاي جريمه و تاخير خسارات

 روستائيان اجتماعي هاي بيمه قانون و اجتماعي هاي بيمه سابق قوانين
 مذكور خسارات 90 و 66 مواد طبق شده انجام هاي هزينه همچنين ، باشد

 االجرا الزم اسناد به مستند مطالبات حكم در قانون اين 100 و 98 مواد در
 مامورين بوسيله رسمي اسناد مفاد اجراي به مربوط مقررات طبق و بوده

 حداكثر ماده اين اجرائي نامه آئين .باشد مي وصول قابل سازمان اجراي
 از پس و تهيه سازمان طرف از قانون اين تصويب تاريخ از ششماه ظرف

 گذارده اجراء بموقع دادگستري وزارت و اجتماعي رفاه وزارت تصويب
 مامورين توسط ماده اين مقررات مزبور نامه آئين تصويب تا . شد خواهد
 بيمه قانون 35 ماده نامه آئين براساس دادگستري محاكم احكام اجراي

  . شد خواهد اجراء اجتماعي هاي



 :قانون تامين اجتماعي  71ماده 
بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه اي از كار 

افتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه 
استحقاق دريافت مستمري از كارافتادگي كلي ناشي از كار را خواهد 

 .داشت 



  بايد ها كارگاه در شاغل افراد : اجتماعي تامين قانون 90 ماده اساس بر
  بدين باشند داشته مرجوع كارهاي با متناسب جسماني استعداد و قابليت
 پزشكي معاينه ترتيب آنها گماردن بكار از قبل مكلفند كارفرمايان منظور

 كه شود معلوم قانون مشمولين استخدام از پس صورتيكه در . بدهند را آنها
 و نداشته را مرجوع كار استعداد و قابليت استخدام حين در نامبردگان

 دچار شده بيمه بالنتيجه است كرده تعلل آنها پزشكي معاينه در كارفرما
 اين و درماني خدمات تامين سازمان يابد شدت بيماريش يا و شده حادثه

 را مربوط هاي هزينه و اجرا شده بيمه درباره را قانون اين مقررات سازمان
 . نمود خواهند وصول و مطالبه قانون اين 50 ماده طبق كارفرما از



مقررات مربوط به حوادث از منظر آئين نامه هاي حفاظت فني و 
 بهداشت كار

 :ساختماني هاي كارگاه حفاظتي نامه آيين -8 ماده

 

 را عضو نقص يا فوت به منجر كار از ناشي حادثه هرگونه وقوع بايد كارفرما
 ، باشد رفته بين از حادثه آثار و عاليم آنكه از قبل و وقت اسرع در و كتباً

 .دهد اطالع محل اجتماعي امور و كار واحد به



مقررات مربوط به حوادث از منظر آئين نامه هاي حفاظت فني و 
 بهداشت كار

 آئين نامه ايمني امور پيمانكاري -13ماده 
پيمانكاران ملزم به ثبت آمار و ارايه گزارش حوادث ناشي از كار به 

كارفرما جهت ارسال به اداره كار و اموراجتماعي محل مطابق 
قانون كار جمهوري اسالمي  95دستورالعمل اجراي تبصره يك ماده

 . ايران مي باشند



مقررات مربوط به حوادث از منظر آئين نامه هاي حفاظت فني و 
 بهداشت كار

 آئين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاه ها -394ماده 
  

كارفرما مكلف است كليه حوادث و سوانح مربوط به آتش سوزي يا 
حوادثي كه مرتبط با وقوع حريق هاي كوچك و بزرگ باشد را به اداره 
تعاون ، كار و رفاه اجتماعي محل و نزديكترين سازمان آتش نشاني اطالع 

نسخه اي از اين گزارش بايد در كارگاه نگهداري و در كميته . دهد
حفاظت فني و بهداشت كار و يا توسط مسئولين مربوطه مورد بررسي و 

 .اقدامات كنترلي الزم معمول گردد



مقررات مربوط به حوادث از منظر آئين نامه هاي حفاظت فني و 
 بهداشت كار

 99آيين نامه چگونگي بازرسي كار موضوع  تبصره ماده  -16رعايت ماده 
 قانون كار

 
در بررسي حوادث ناشي از كار چنانچه حادثه به علت نواقص ايمني 

افتاده باشد بازرس كار موظف است  كارگاه يا ماشين آالت مربوطه اتفاق
 .  قانون كار اقدام نمايد 105طبق ماده 



مقررات مربوط به حوادث از منظر آئين نامه هاي حفاظت فني و 
 بهداشت كار

 قانون كار جمهوري اسالمي ايران -105ماده  
هرگاه در حين بازرسي ، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت 
حرفه اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود ، 

بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي مكلف هستند مراتب را فورا و 
 .كتبا به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطالع دهند

 



  وآموزش درمان ، بهداشت وزارت و اجتماعي امور و كار وزارت :1 تبصره
  از اي حرفه بهداشت كارشناسان و كار بازرسان گزارش مورد حسب ، پزشكي

  عمومي دادگاه از دادسرا تشكيل عدم ودرصورت محل عمومي دادسراي
  از قسمتي يا تمام مهر و والك تعطيل قرار فورا كرد خواهند تقاضا محل

 قرار و اقدام قرار صدور به نسبت بالفاصله دادستان .نمايد صادر را كارگاه
 در مزبور مرجع توسط تعطيل رفع دستور .اجرست قابل ابالغ از پس مذكور
 يا و اي حرفه بهداشت كارشناس يا كار بازرس كه شد خواهد صادر صورتي

 نموده تائيد را موجود معايب و تواقص رفع دادگستري ذيربط كارشناسان
 .باشند



 تعطيل كار فوق علت به كه ايامي در است مكلف كارفرما :2 تبصره
 .بپردازد را كارگاه كارگران مزد مي شود

 

 به اعتراض درصورت ماده اين موضوع قرارهاي از متضرران :3 تبصره
  كارگاه تعطيل و اي حرفه بهداشت كارشناس يا و كار بازرس گزارش

  مكلف دادگاه و كنند شكايت صالح دادگاه به ، مزبور مراجع از مي توانند
 تصميم .نمايد رسيدگي موضوع به نوبت از خارج و فوريت به است

 كار قانون -105 ماده رعايت) .است اجراء قابل و قطعي دادگاه
 (ايران اسالمي جمهوري



 جرايم و مجازات هاي قانوني 
 

 عدم رعايت مقررات ايمني در كارگاه



 – 61 – 52 مواد در مذكور موارد از يك هر از متخلفان – 176 ماده•
 مورد حسب تخلف مورد هر براي91و -84 – 83 – 79 – 77 – 75

 كه مهلتي در دو هر يا كارگر حقوق ديهأت يا تخلف رفع بر عالوه
 خواهد تعيين اجتماعي وامور كار وزارت نماينده نظر كسب با دادگاه

 :شد خواهند محكوم ذيل ترتيب به كارگر هر ازاي به ، كرد
  .كارگر يك روزانه مزد حداقل برابر 500 تا 200 ، نفر 10 تا براي  – 1•
 مزد حداقل برابر 50 تا 20 ، نفر 10 مازاد به نسبت نفر 100تا براي – 2•

  .كارگر يك روزانه
 برابر 20 تا 10 ، نفر 100 مازاد به نسبت نفر 100 از تر باال براي – 3•

  .كارگر يك روزانه مزد حداقل
 180 تا روز 91 از حبس به مذكور متخلفان ، تخلف تكرار صورت در •

   .شد خواهند محكوم روز



 آمار تسليم از قانون اين 192 ماده خالف بر كه كارفرماياني – 182 ماده•
  عالوه ، نمايند خودداري اجتماعي وامور كار وزارت به مقرر واطالعات

  ، اجتماعي وامور كار وزارت نياز مورد واطالعات آمار ارائه به الزام بر
  جريمه به جرم ومراتب خاطي وامكانات شرايط به توجه با مورد هر در

   .شد خواهند محكوم كارگر روزانه مزد حداقل برابر 250تا 50 از نقدي
 

  بيمه از قانون اين 148 ماده مفاد خالف بر كه كارفرماياني – 183 ماده•
  به متعلق حقوق كليه ديهأت بر عالوه ، نمايند خودداري كارگران نمودن
  جرم ومراتب خاطي وامكانات شرايط به توجه با (كارفرما سهم) كارگر

  خواهند محكوم مربوطه بيمه حق برابر ده تا دو معادل نقدي جريمه به
   .شد

 



 

  باشد حقوقي اشخاص ناحيه از تخلف كه مواردي كليه در – 184 ماده•
  شخص اموال از بايد وخسارت وطلب شده انجام كار المثل اجرت ،

  جريمه ، حبس از اعم جزائي مسئوليت ولي ، شود پرداخت حقوقي
  شخصيت مسئول مدير يا عامل مدير متوجه حالت هردو ويا نقدي

 باره در وكيفر است گرفته انجام او دستور به تخلف كه است حقوقي
   .شد خواهد اجراء مذكور مسئولين



 :  اسالميقانون مجازات 
 

پرداخت ديه به كارگر حادثه ديده بدليل 
 -كتاب چهارم)عدم رعايت مقررات مربوط

 (ديات



 : اجتماعي تامينقانون  66ماده 
 

  شده، بيمه افتادگي كار از به منجر حادثه وقوع صورتيكه در
  سوي از حفاظتي و بهداشتي مقررات رعايت عدم از ناشي

 شده واگذار كار صورتيكه در يا و بوده او نمايندگان يا كارفرما
 امر اين و نباشد كارگر جسماني استعداد  ها قابليت مطابق
  مستمري پرداخت مسول كارفرما شود افتادگي كار از موجب

 .بود خواهد سازمان به شده بيمه
  پرداخت با تواند مي كارفرما قانون اين 66 ماده 1 تبصره وفق

  از اجتماعي تامين به ماده اين موضوع مستمري سال 10 معادل
 .شود الذمه بري بابت اين

 
 



روند رسيدگي به حادثه •
 توسط مراجع قانوني



 حادثه ديده يا 
 اولياي قانوني وي

 حادثه ديده يا 
 اولياي قانوني وي

 دادگستري يا 
 مجتمع قضايي 

 كالنتري 
 محل وقوع حادثه

 تعاون كار و رفاه اجتماعي محل اداره  
 واحد بازرسي كار  

 شهرستان  

 مراجعه بازرس كار به كالنتري و 
 وقوع حادثه و مطالعه و محل

  در خصوص حادثه تحقيق 

 در صورت لزوم نمونه برداري 
 و ارائه نمونه به مراكز مجاز 

 جهت اعالم نظر

 تنظيم گزارش و
 اظهار نظر كارشناسي  

 توسط بازرس كار 

 كالنتري محل وقوع حادثه 

 دادگستري  يا 
 مجتمع قضائي 

 تعيين  تقصير و 
  و تفهيم راي صدور راي توسط قاضي

 مراجعه به پزشكي قانوني
 روند اداري بررسي حوادث ناشي از كار

 در صورت اعتراض هريك از طرفين
 ارجاع پرونده به كارشناسان رسمي 

 دادگستري



راي و مختومه پرونده طرفين، توسط صادره راي قبول صورت در 
 گردد مي اجرا

نفره سه هيات مجدا، آنها اعتراض و يك هر قبول عدم صورت در 
 مقام توسط كه قضاييه قوه يا دادگستري رسمي كارشناسان از متشكل
 را الزم گزارش و بررسي را حادثه شوند مي تعيين قضايي محترم

 .كنند  مي تهيه
با ترتيب به قضايي مقام صالحديد با و مجدد اعتراض صورت در  

 نهايتا كه كرد خواهد پيدا كارادامه  نفره 9 و 7 ، 5 هاي هيات تعيين
 .بود خواهند حكم اجراي به ملزم پرونده اصحاب

 اعتراض اصحاب پرونده به راي صادره
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 ديدهتامين اجتماعي به كارگران حادثه خدمات .1
 خدمات درماني •

 غرامت دستمزد ايام بيماري يا حادثه  •
 

 :  دريافت شرايط. 2

 بيماري ايامدر  كارفرماحقوق از  دريافتعدم •

 .قطع نشده باشد كارفرماييو  كارگريقبل از حادثه رابطه •
 .نشده باشد بازخريد يابازنشسته اخراج  بيماري ايامدر •
  بيماري ياشده بر اثر حادثه  بيمه كه كه روزي اولينغرامت دستمزد از •

 .شود مينباشد پرداخت  بكارقادر   شغلي
  تامينمعالج به  پزشك بايدگواهيغرامت دستمزد  دريافت براي•

 .شود  ارايه اجتماعي
  يا اجتماعي تامينمعتمد  پزشك تاييدبه  بايدحسب مورد  پزشك گواهي•

 .برسد اجتماعي تامين پزشكي شوراي
 .شود ميحساب  اي بيمهسوابق  حزغرامت دستمزد •



 : افتادگي كار از مستمري .3
 
براي را خود توانايي معالج پزشك نظر طبق كه اي شده بيمه  

  شعبه به مراجعه از پس بدهد دست از جزيي يا كلي بصورت كار
 تامين قانون 91 ماده موضوع پزشكي كميسيون به اجتماعي تامين

   .گردد مي معرفي اجتماعي
 
پزشكي سوابق بررسي و معاينه از پس بررسي از پس كميسيون  

 اعالم شعبه به را مراتب و اقدام افتادگي كار از درصد تعيين با وي
 .نمايد مي



 : افتادگي كاراز  درصدهاي
 
شده در اثر  بيمهدرصد بوده و  33تا  10 بين كارافتادگياگر درصد از •

غرامت  دريافت باشداستحقاقشده  آسيبدچار  كاراز  ناشيحوادث 
 .مقطوع نقص عضو را خواهد داشت

 
شده در اثر  بيمهدرصد بوده و  66تا  33 بين كارافتادگياگر درصد از •

 جزييافتاده  كاراز  ويشده باشد  آسيبدچار  كاراز  ناشيحوادث 
 .شود ميشناخته 

 
گردد چه صدمه بر اثر   تعييندرصد  66از  بيش كارافتادگياگر درصد از •

و چه بر اثر حوادث و  كارباشداز  ناشي هاي بيماريو  ناشيحوادث 
 .شود ميشناخته  كليافتاده  كارشده از  بيمه عادي هاي بيماري



 :بازماندگان  مستمري. 4
 

، بدون در صورت فوت بيمه شده در اثر حادثه ناشي از كار 
 توجه به مدت سابقه برقرار مي گردد



انواع حادثه كه 
كارشناسان با آن روبرو  

 مي شوند  



 مرگ طبيعي•
 خودكشي•
 قتل و قتل غير عمد•
 حوادث ناشي از شوخي•
 حوادث صحنه سازي شده•
 حوادث عمدي جهت دريافت غرامت•
 حوادث پيمانكاران و نيروهاي آنها•
 بيماري هاي ناشي از كار كه شبيه حوادث هستند•
 حوادث خارج از كارگاه غير مرتبط با كار•
 (غير مرتبط با كار)حوادث ترافيكي •
 (خارج يا داخل كارگاه)حوادث در زمان رفت و آمد •
 حوادث ناشي از آتش سوزي•
 حوادث ناشي از نقص فني دستگاه ها•
 .....حوادث ناشي از مسموميت ها و •



 چه بايد كرد؟



  در تغيير كمترين نمودن لحاظ با) فوري نجات و امداد•
 (حادثه صحنه

 و امداد عمليات از بعد و حين در الزم مستندات تهيه•
  هاي دورين فيلم از آپ بك تهيه پيگيري و نجات

 مداربسته
 احتمالي مصدومين يا مصدوم معاينات پيگيري•
 در محل كار اداره و محل كالنتري يا دادستان به اطالع•

 جدي هاي عضو نقص يا فوت حادثه بروز صورت
 قانوني و فني حادثه گزارش تهيه•
 اداره ، اجتماعي تامين سازمان به حادثه گزارش ارسال•

 گذار بيمه شركت و محل كار



 مراجع بررسي جهت الزم پيگيري و صحنه تغيير عدم•
  حادثه تغيير از قبل حادثه بررسي و معاينه جهت ذيصالح

  اصالحات اجراي يا كار ادامه جهت الزم مجوز كسب و
 الزم

 مجاز مراكز به شده آوري جمع مستندات ارائه•
 توسط غرامت دريافت جهت الزم اداري امور انجام•

 نفع ذي افراد
 

  حوادث بروز از پيشگيري جهت حادثه تحليل و تجزيه•
 مشابه



 
 :پيشنهاد

 
 و مصدوم افراد از دلجويي و عيادت•

 و درماني و بيمارستاني امور پيگيري
 و مصدوم زندگي هزينه تامين و توانبخشي

 تواند مي وي برابر در مسئوليت احساس
 سخت اقدامات و قضائي هاي پيگيري مانع

 .شود مي ذيصالح مراجع گرانه



  فهرست مدارك پرونده حوادث مهم پرسنلي

 مخصوص فرم روي حادثه گزارش•
 .مربوطه قسمت رئيس مشروح گزارش•
  ها عكس با توأم قسمت زيست محيط و ايمني بهداشت، رئيس مشروح گزارش•

 .شهود اظهارات و محلي تحقيقات و لزوم مورد هاي نقشه و
 قانوني پزشك از فوت گواهينامه•
 شهود اظهارات گزارش•
 .حادثه محل از ايمني بازديد آخرين گزارش•
 مقدور كه آنجا تا غيره و خدمت سابقه حقوق، سن، :شامل مصدوم مشخصات•

 .است
  در صورتيكه در ) متحرك مكانيكي دستگاه يا و نقليه وسيله راننده مشخصات•

 .(باشد داشته دخالت حادثه
 ( حادثه با ارتباط صورت در ) يافته انجام تغييرات يا تعميرات سابقه•
  و ايمني بهداشت، رئيس تشخيص به صورتيكه در كار روزانه هاي دستورالعمل•

 .باشد داشته ارتباط حادثه با زيست محيط



  فهرست مدارك پرونده حوادث مهم پرسنلي

 (در صورت وجود)تهيه تصوير پرميت •
جمع آوري كليه مدارك آموزشي فرد يا افراد حادثه ديده و دخيل •

 در حادثه
در صورتيكه ارتباط با  ) وضعيت وسائل و تجهيزات استحفاظي مربوطه •

 (.حادثه داشده باشد
ساير مدارك از قبيل پروانه بازرسي فني و پروانه كارگرم و سرد و •

 .غيره
 



 آئين انهم اهي 
شت كار  حفاظت و بهدا



 قانون كار 86ماده 

 حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئين نامه هاي حفاظت فني  شورايعالي •
  :باشد و از اعضاء ذيل تشكيل مي گرددمي 

 بود   خواهد شورا رئيس كه او يامعاون كارواموراجتماعي وزير1.

 صنايع   وزارت معاون2.

 سنگين   صنايع وزارت معاون3.

 كشاورزي  وزارت معاون4.

 نفت   وزات معاون5.

 فلزات   و معادن وزارت معاون6.

 سازندگي  جهاد وزارت معاون7.

 زيست   محيط حفاظت سازمان رئيس8.

 فني   هاي رشته در دانشگاه تجربه با استادان از دونفر9.

 صنايع  مديران از دونفر01.

 كارگران  نمايندگان از دونفر11.

 . بود خواهد شورا دبير كه اجتماعي كاروامور وزارت كار بازرسي مديركل21.



تهيه  
پيش نويش  
 آيين نامه

 نظر سنجي

تصويب توسط  
شوراي عالي  
 حفاظت فني

تصويب وزير  
تعاون كار و  
 رفاه اجتماعي

 روزنامه رسمي



 نحوه دسترسي به جديد ترين قوانين 
 (آيين نامه هاي حفاظت فني و بهداشت كار)

 انتشارات موسسه كار و امور اجتماعي•
•www.rooznamehrasmi.ir • روزنامه رسمي 
 (كاربازرسي بخش )ادارات تعاون،كار و رفاه اجتماعي • •
 :سايتهاي مرتبط• •
 سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران –•
•www.dotic.ir    www.ghavanin.net      www.qavanin.com 

 :اداره كل بازرسي كار –•

•http://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/aeennamehah 



 



 آيين نامه هاي حفاظت فني و بهداشت كار

 1338ها آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه 
 و ويرايش دوم بازنگري ها آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاه

 1390 جايگزين شده 

 حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در آيين نامه
    1348كارگاه ها 

 1349ها آيين نامه تاسيس مركز بهداشت كار در كارگاه 
 1374كار آيين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت 
 1386ايمني آيين نامه تشخيص و تاييد مشاور فني و خدمات 
 1390انفرادي بازنگري شده آيين نامه وسايل حفاظت 
 1371آور آيين نامه كارهاي سخت و زيان 
 1380آور آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان 
 1380آوردستورالعمل اجرايي كارهاي سخت و زيان 
 1380آور قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان 
 1384چوب نامه حفاظتي صنايع آئين 

 



 1340نيرو حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال آيين نامه 
 1387هها آيين نامه حفاظتي تاسيسات و وسايل الكتريكي در كارگا 
  آيين نامه و مقررات ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق

 1353دار
 1385زمين آيين نامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال 
 1392برق آيين نامه ايمني در عمليات انتقال نيروي 



 جايگزين  آيين نامه ها آيين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي دركارگاه
1391 

 1342انفجار حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل آيين نامه 
 نامه حفاظتي  جايگرين آيين 1387زني آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ

 ماشين سنگ سمباده 
 3جوشكاري نامه و مقررات حفاظت در ريخته گري، آهنگري و آيين  

 جايگزيني
 1388افزار آيين نامه و مقررات حفاظتي ماشين هاي 



 آيين نامه و مقررات حفاظت در ريخته گري، آهنگري و جوشكاري
 :آيين نامه هاي جديد جايگزيني بخش هاي مختلف اين آيين نامه شده است

 

 ( ريزيريزي و لوله قطعه )نامه ايمني در صنايع ريخته گري آيين
 7الي  1مواد   جايگزين

 28الي  8مواد جايگزين نامه ايمني در صنايع آهنگري آيين 
 49الي  30مواد جايگزين نامه ايمني جوشكاري و برشكاري گرم آيين 
ماشين هاي نورد:  29ماده : بخش باقي مانده آيين نامه 



 و مخلوط كنندهماشين هاي همزن آيين نامه و مقررات حفاظتي 
 آسياب  كنكاسور، خردكن و ماشينهاي آيين نامه و مقررات حفاظتي در

1347 
 1348مايع آيين نامه حفاظت حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع گاز 
 1352يونساز آيين نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي 
 1362آبگرم آيين نامه حفاظتي مولد بخار و ديگ هاي 
 1374( فلزاتسرد پرسكاري )آيين نامه و مقررات حفاظتي پرس ها 
 1374( دايكاستو پالستيك )آيين نامه حفاظتي پرس هاي تزريقي 
 1364دستي آيين نامه و مقررات حفاظتي حفر چاه هاي 
 1391شده بازنگري و جايگزين آيين نامه ايمني معادن 
آيين نامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي 
 1381ساختماني آيين نامه حفاظتي كارگا ههاي 

 



 1386استخرها آيين نامه ايمني مخازن آب و 
 1386كارگاهها آيين نامه عاليم ايمني در 
 1387نقليه آيين نامه ايمني تعميرگاه هاي وسايل 
 1385ها  آيين نامه حفاظت ايمني در آزمايشگاه 
 1387كشاورزي آيين نامه ايمني ماشين ها و ادوات 
 1387تراك آيين نامه ايمني ماشينهاي ليفت 
 1387شيشه آيين نامه ايمني در صنايع 
آيين نامه تصفيه خانه هاي آب و فاضالب 
 1389كارگاهها آيين نامه كار با سموم دفع آفات در 
 1389كارآموزان آيين نامه آموزش ايمني كارفرمايان، كارگران و 
 1389پيمانكاري  آيين نامه ايمني امور 
 1389باردستي آيين نامه حفاظتي حمل 
آيين نامه ايمني جوشكاري و برشكاري گرم 

 



 1390آيين نامه ايمني كاردرصنايع چاپ 
1389آيين نامه ايمني دربنادر 
 1389آيين نامه ايمني افراد داراي اختالل شنوايي در كارگاه ها 
 1389آيين نامه ايمني كاردرارتفاع 
 1390آيين نامه ايمني در كارگاههاي دامپروري 
آيين نامه ايمني وسايل حفاظت فردي 
 1389فني آيين نامه داخلي شوراي عالي حفاظت 
  آيين نامه مربوط به انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان كارگران و نمايندگان

 1389صنايع مديران 
 1390كارگاه آيين نامه عالئم ايمني در  58ضوابط اجرايي ماده 
 1390آهنگري آيين نامه ايمني در صنايع 
 1388پيمانكاري دستورالعمل اجرايي آيين نامه ايمني امور 
 1391عمراني آيين نامه ايمني كار با ماشين آالت 
 1394كارگاهها بكارگيري مسئولين ايمني در 

 



شت  آئين انهم حفاظت و بهدا
 عمومي رد  كارگاه اه



 آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه ها
 

 ساختمان   -فصل اول •

 روشنايي  -فصل دوم •

 تهويه و حرارت  -فصل سوم •

 جلوگيري از آتش سوزي و مبارزه با حريق   -فصل چهارم •

 ماشين آالت ، پوشش و حفاظ ماشين آالت  -فصل پنجم •

 وسايط الكتريكي   -فصل ششم •

 آب آشاميدني  -فصل هفتم •
 نظم و نظافت در كارگاه  -فصل هشتم •

 ناهار خوري   -فصل نهم •

 وسايل استحفاظي فردي   -فصل دهم •

 كمك هاي اوليه   -فصل يازدهم •

 



 آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه ها
 

 : 5ماده •
عمارات كارگاه بايد هموار و بدون حفره بوده و به نحوي كف •

مناسب مفروش شود كه قابل شستشو باشد و توليد گرد و غبار نكند و 
 .موجب لغزيدن كارگران نگردد

در صورتي كه در ساختمان كارگاه دهانه ها يا سوراخ هايي : 7ماده •
موجود باشد كه احتمال سقوط اشخاص برود بايد به وسيله نصب 

 60پوشش هاي فلزي محكم و نرده هايي كه حداقل ارتفاع آن 
سانتيمتر باشد موجبات جلوگيري از سقوط اشخاص و رفع خطر 

 .بعمل آيد

 

 



 آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه ها

 : 23ماده 
در نقاطي كه مواد منفجره و يا مواد سريع االحتراق يا سريع االشتعال وجود دارد  

فندك و امثال آنها بايد  -استعمال دخانيات و روشن كردن و حمل كبريت 
 .ممنوع گردد

 : 25ماده 
از قبيل تسمه، فلكه، زنجير و  ( ترانسميسيون )كليه قسمت هاي انتقال دهنده نيرو  

چرخ دنده و امثال آن و همچنين قسمت هايي از ماشين ها كه امكان ايجاد 
سانحه براي كارگر داشته باشد بايد داراي پوشش و يا حفاظ با استقامت كافي 

 .  باشد
 : 26ماده 
از شروع به تعمير و نظافت و روغنكاري ماشين ها بايد بطور اطمينان بخشي قبل 

 .آنها را متوقف ساخت 
   الزمست ازتعمير پس يا آزمايش منظور  به ها ماشين انداختن  راه هنگام - تبصره

 نماينده يا و فني مدير نظر تحت فني متخصصين وسيله به مطمئن ابزار  با كار اين
 .گيرد انجام او صالحيت ذي فني



 : 29ماده 
نصب و امتحان و يا تنظيم وسايل و ادوات الكتريكي بايد فقط توسط  

اشخاصي كه صالحيت فني آنها محرز باشد انجام گيرد و متخصص قبل 
 .از شروع بكار آنرا مورد آزمايش قرار دهد

 
 : 36ماده 

در محيطي كه خطوط تحت فشار برق وجود دارد تعمير يا نصب ماشين  
كشي يا هرعمل ديگر كه ممكن است ايجاد  آالت و دستگاه ها يا سيم

زدگي نمايد اكيداً ممنوع و فقط پس از قطع جريان برق انجام آن   برق
 .مجاز خواهد بود

 

 آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه ها



 : 45ماده 
انبارها و ساير قسمت هاي  -راهروها  -محل هاي كار و سالن هاي كار  

 .ديگر كارگاه بايد طبق اصول بهداشت نگاهداري شود
 

 :  51ماده 
اوليه و محصول كارگاه بايد طوري در داخل انبارها و يا كارگاه  مواد 

گذارده شود كه عبور و مرور كارگران و در صورت اقتضا وسايل نقليه به 
مزبور بايد طوري چيده شود كه خطر سقوط و مواد راحتي ممكن باشد 

 .بروز سوانح وجود نداشته باشد

 آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه ها



 : 74ماده 
مكلف است مراقبت نمايد كه كارگران مرتباً از وسايل كارفرما 

استحفاظي كه به وسيله او تهيه و در اختيار آنان گذاشته شده استفاده 
عدم استفاده از وسايل مزبور قصور در انجام وظيفه محسوب مي . نمايند

 .شود
 

 آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه ها



 آئين انهم وسايل حفاظت فردي  



 آئين نامه وسايل حفاظت فردي 
  ـ1ماده• 

منظور انتخاب وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار، كارفرما مكلف به  به •
شناسايي و ارزيابي شرايط محيط كار براي تشخيص و كنترل خطرات مي  

 .باشد
  ـ2ماده•
مكلف است وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع و محيط كار و كارفرما •

مخـاطرات احتمالي را به تعداد كافي تهيـه و به صورت رايگـان در اخـتيار 
 .كارگران قرار دهد

  ـ3ماده•
مكلف است كاربرد صحيح و مراقبت از وسايل حفاظت فردي را كارفرما •

 .كارگران آموزش دهد به
  ـ4ماده•
مكلف اسـت وسايل حـفاظت فـردي را در شـرايط مطـلوب  كارفـرما •

نموده، و در جايي قرار دهد كه دسترسي سريع به آنها امكان پذير  نگهداري
 .باشد

 



 آئين نامه وسايل حفاظت فردي 
 

  ـ 5ماده•
مكلف به جمع آوري و معدوم نمودن وسايل حفاظت فردي كارفرما •

 .مستهلك و يا تاريخ مصرف گذشته مي باشد معيوب،
  ـ 6ماده•
بايد بر استفاده صحيح كارگران از وسايل حفاظت فردي كارفرما •

 .نظارت كامل داشته باشد
  ـ7ماده•
مكلف است كليه اطالعات مربوط به وسايل حفاظت فردي را كارفرما •

اعم از نوع وسايل، زمان تحويل، مكان مورد استفاده و عيوب احتمالي 
 .ناشي از مصرف را ثبت و نگهداري نمايد

 



 آئين نامه وسايل حفاظت فردي 
 

  ـ 8ماده•
كارگر موظف است با توجه به آموزش هاي ارائه شده از وسايل •

عدم . فردي خود مراقبت، نظافت و استفاده صحيح نمايد حفاظت
 .رعايت موارد مذكور قصور در انجام وظيفه محسوب مي شود

  ـ9ماده•
مشاهده هرگونه نقص و يا ايراد در كارگر موظف است در صورت •

 .وسيله حفاظت فردي مراتب را به سرپرست مربوطه گزارش دهد

  ـ19ماده•
رعايت اصول بهداشتي، استفاده از وسايل حفاظت فردي به  براي •

 .صورت مشترك ممنوع است
 



   61ماده
استفاده از دستكش حفاظتي براي كارهايي كه احتمال درگيري آن با قطعات 

 .متحرك ماشين آالت وجود دارد، ممنوع است
   62ماده

كارگراني كه با برق سر و كار دارند، بايد از دستكش هاي عايق 
 .متناسب با جريان و ولتاژ الكتريكي مصرفي استفاده نمايند الكتريسيته

   67ماده
 كار كارگراني كه احتمال درگيري آنها با قطعات متحرك ماشين آالتلباس 

وجود دارد، بايد كامال بسته، فاقد شكاف، چين خوردگي، پليسه، لبه برگردان،  
 .باشد مشابه درز و يا موارد

 آئين نامه وسايل حفاظت فردي 



   68ماده
و  كردن زنجير، ساعت، كليد و نظاير آنها و نيز استفاده از شال گردنآويزان 

 .موارد مشابه روي لباس كار اكيداً ممنوع است
 

 76ماده
در مجاورت قطعات دوار و متحرك ماشين ها ممنوع   پيش بند ازاستفاده 

و در صورتيكه نوع كار اقتضاء نمايد كه حتما از پيش بند استفاده شود   است
 .بايد فاقد جيب، درز، بند جلو و قسمت هاي آويزان بوده و به بدن بچسبد

 آئين نامه وسايل حفاظت فردي 



 آئين نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاه ها

 -1ماده •
نصب، تنظيم، آزمايش، نگهداري و تعميرات كليه تجهيزات الكتريكي    •

 .فقط بايد توسط افراد متخصص و ماهر انجام شود
   -4ماده •
شبكه توزيع برق بايد به گونه اي باشد كه احتمال برقراري  طراحي •

 .اتصال كوتاه و عبور جريان اضافي وجود نداشته باشد
   -5ماده •
از بكارگيري كليه تجهيزات الكتريكي بايد از صحت عايق بندي  قبل •

 .   الكتريكي قسمت هاي برق دار آن ها اطمينان حاصل شود

   -8ماده •
دستورالعمل هاي كارخانه سازنده براي نصب، راه اندازي،  رعايت •

 .  نگهداري و تعميرات تجهيزات الكتريكي الزامي است

 



 آئين نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاه ها

   -10ماده •
يك از تجهيزات الكتريكي بخصوص سيم ها و هادي ها هيچ •

نبايد در معرض عوامل شيميايي خورنده، گازها، بخارات، 
رطوبت، مواد قابل اشتعال و انفجار، مايعات يا عوامل ديگر قرار 

گيرند؛ مگر اينكه به طور مشخص براي كار در چنين محيط 
 . هايي طراحي و ساخته شده باشند

   -15ماده •
كليه تابلوهاي برق، جعبه تقسيم ها و تجهيزات مشابه ديگر بايد  •

 .داراي عاليم هشدار دهنده مناسب باشند



آئين انهم حفاظتي اتسيسات 
 الكتريكي رد  كارگاه اه



 آئين نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاه ها

   -17ماده •
در ورودي مدار توزيع برق كارگاه وسيله مناسبي براي  بايد •

 .  قطع كامل برق تجهيزات تعبيه شود
   -21ماده •
محل استقرار افرادي كه در نزديكي كنترل كننده يا قسمت در •

هاي برق دار موتور كار مي كنند، بايد سكو يا كفپوش عايق 
 .  مناسب در نظر گرفته شود

   -22ماده •
مكلف به اخذ تاييديه ساليانه صحت عملكرد سيستم كارفرما •

همبندي ها و ديگر  -دستگاه ها -الكترود ارث)اتصال به زمين 
 . از وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد( تجهيزات و متعلقات



 آئين نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاه ها

  -44ماده •
كشي هاي موقت بايد در ارتفاع مناسبي نصب و يا به روش سيم •

مطمئن ديگري استقاده شود تا از تماس تصادفي افراد و تجهيزات با  
 .آن ها جلوگيري گردد

  -48ماده •
مورد استفاده در مدارهاي سيم كشي موقت بايد از نوع  پريزهاي •

 .ارت دار بوده و به سيستم اتصال به زمين مطمئن و موثر وصل شوند
  -49ماده •
فلزي تابلوهاي برق بايستي مجهز به سيستم اتصال به زمين بوده بدنه •

و در قفل دار داشته باشد و پيرامون آن ها كفپوش ياسكوي عايق 
 .موثرنصب گردد



 آئين نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاه ها

 -70ماده •
در اطراف تجهيزات الكتريكي بايد فضاي مناسبي براي عملكرد  •

 .ايمن، تعمير و نگهداري آن ها وجود داشته باشد
   -87ماده •
تجهيزات سيار الكتريكي، بايد به يك كليد محافظ جان تمام •

(RCD )مناسب مجهز شوند  . 



 آئين انهم ايمني كار رد ارتفاع



 آئين نامه ايمني كار در ارتفاع

متر  1/2هر كار يا فعاليتي كه موقعيت انجام آن، در ارتفاع بيش از : كار در ارتفاع•
 .نسبت به سطح مبنا انجام گيرد

ـ كارفرما مكلف است نسبت به شناسايي و ارزيابي مخاطرات و ايمن سازي 1ماده •
 .محيط كار اقدام نمايد

ـ كارفرما مكلف است با استفاده از سامانه هاي انجام ايمن كار در 2ماده •
متر نسبت به  1/2متناسب با نوع كار، ايمني افرادي كه در ارتفاع بيش از  ارتفاع

 .سطح مبنا مشغول كار مي باشند، را تامين نمايد
ـ كارفرما مكلف است نسبت به تهيه لوازم و تجهيزات استاندارد و متناسب با 3ماده •

در ارتفاع كه داراي لوح شناسايي حاوي اطالعات فني بوده و در محل  نوع كار
مناسبي از تجهيزات قابل رويت، نصب شده است را اقدام و در اختيار كارگران 

 .قرار دهد 
ـ كارفرما مكلف است در شرايط جوي نامساعد يا معيوب و ناقص بودن سازه 4ماده •

و تجهيزات يا نقص در روش هاي ايمن كار در ارتفاع، از فعاليت كارگران شاغل 
 .در ارتفاع جلوگيري بعمل آورد



 آئين نامه ايمني كار در ارتفاع

 ـ 7ماده •
مكلف است پس از اطالع از فرسوده و معيوب بودن لوازم و كارفرما •

آنها « ـ استفاده نشود  خطرناك است» در ارتفاع با برچسب كار  تجهيزات
را از دسترس كارگران خارج و پس از تعمير شدن، تاييد توسط شخص  

 .  نمايد منتقل ذيصالح مجددا به محل كار
 ـ 11ماده •
مجريان ذيصالح مشمول اين آئين نامه كه عمليات اجرايي آنها در كليه •

كارگران  ارتفاع انجام مي گيرد موظف مي باشند در هنگام انجام كار از 
داراي گواهينامه مهارت از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور يا ساير  

 .استفاده نمايند مراجع ذيصالح 
شخص حقيقي يا حقوقي است كه صالحيت، تجربه و : مجري ذيصالح•

علمي و فني داشته و مي تواند با استفاده از  را به صورت مهارت انجام كار
عمليات برپايي، تغييرات و  نيروي كارآمد و شخص ذيصالح نسبت به انجام

 .جمع آوري تجهيزات سامانه كار در ارتفاع اقدام نمايد



 آئين نامه ايمني كار در ارتفاع

ـ رعايت آئين نامه هاي مربوط به خطوط برق دار در انجام 17ماده •
كار در ارتفاع كه افراد و تجهيزات مربوطه در حريم  هرگونه عمليات

 .تجهيزات و خطوط برقدار قرار مي گيرند، الزامي است
 :  ـ استفاده از نردبان در موارد زير ممنوع است26ماده •

 الف ـ روي داربست يا جايگاه كار در ارتفاع 
 كارـ به عنوان الوار و تخته زيرپايي براي ايجاد جايگاه ب 
ـ قراردادن پايه هاي نردبان برروي جايگاه كار ناپايدارمانند ج 

 مشابهبشكه،آجر، جعبه،كيسه، دريچه هاي آدم رو و موارد 
ـ آغشته بودن سطوح مختلف نردبان به لكه چربي، گريس، روغن و د 

  ديگر ساير مواد لغزنده
 هـ ـ معبر و پل ارتباطي بين دو جايگاه كار در ارتفاع
 وـ استفاده از نردبان معيوب، شكسته، پوسيده و ناسالم

 زـ تكيه گاه فوقاني ناايمن، سست و لغزنده باشد  



 آئين نامه ايمني كار در ارتفاع

ـ كليه جايگاه هاي كار در ارتفاع بايد داراي محل 49ماده •
و راه دسترسي ايمن مطابق با   استقرار، پاخور، نرده حفاظتي

 .استانداردهاي معتبر باشد



آئين انهم پيشگيري و مبارزه با 
 آتش سوزي رد كارگاه اه 



   1 ماده
  باآتش مبارزه و پيشگيري كافي تجهيزات و وسايل داراي بايد ها كارگاه كليه

  م تما در و بوده كار محيط در آن نوع و حريق خطر ارزيابي با متناسب سوزي
  طريقه به و مند بهره الزم آموزشهاي از كه را ماهر اشخاص روز شبانه ساعات
  داشته اختيار در باشند آشنا مربوطه تجهيزات و وسايل كارگيري به صحيح

 .نمايد تأمين را نفرات و تجهيزات اين است مكلف كارفرما .باشند
  وسيله بايد ها كارگاه دارد وجود نشاني آتش مراكز كه نقاطي در : تبصره
 .باشند داشته اختيار در را مزبور مراكز با ارتباط

 

 آئين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاه ها 



  11ماده 
كليه كارگاه ها اعم از اينكه در آنها تجهيزات حفاظتي از نوع سامانه ثابت خودكار 

يا نيمه خودكار وجود داشته يا نداشته باشد براي حفاظت عليه حريق هاي 
كوچك اتفاقي بايد به خاموش كننده هاي دستي مناسب با نوع حريق هاي 

كارفرما موظف است به نحو مقتضي اين تجهيزات . احتمالي كوچك مجهز باشند
 .را تأمين نمايد

  12ماده 
خاموش كننده هاي دستي و چرخدار را بايد پيوسته در مكاني مناسب و مشخص 
كه احتمال بروز حريق در آن كمتر و دسترسي به آن آسان تر است نگاهداري 

نمود و محل نصب يا نگاهداري آنها بايد با عالمت مشخصه و رنگ قرمز معلوم  
 .گردد تا هنگام لزوم سريعاً قابل شناسايي باشد

 13ماده 
خاموش كننده هاي دستي بايد محتوي مواد متناسب با ماهيت آتش احتمالي و  

شرح . سرعت گسترش آن در هر محل بوده و در محل هاي مناسب نصب شوند
 .الزامات آن در فصل چهارم خواهد آمد

 آئين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاه ها 



   56ماده 
همه  .به تجهيزات مبارزه با آتش بايد در تمام اوقات فراهم باشددسترسي 

تجهيزات مبارزه با آتش كه بوسيله كارفرما تهيه مي گردد بايد در نقاطي كه  
بيشتر در معرض ديد بوده نصب شده باشد تا به آساني بتوان به آنها دسترسي  

 .پيدا نمود
   57ماده 

بايد با توجه به شرايط محيط كار حداقل يك گروه مجهز و آموزش كارفرما 
ديده مبارزه با حريق را براي كارگاه خود فراهم و آنها را در كارگاه مستقر و 

مديريت نمايد تا از ايمني الزم براي حفظ جان افراد ، ساختمانها و تأسيسات 
 .اطمينان حاصل گردد

   63ماده 
همه ساختما نها و طبقات داخلي آنها بايد خاموش كننده دستي حريق  در 

فاصله  . متناسب با حريق و با ماده خاموش كننده مؤثر پيش بيني و نصب شود
متر   30از هر نقطه حفاظت شده تا نزديكترين خاموش كننده نبايد بيش از 

 .باشد

 آئين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاه ها 



در تمامي ساختما نها و محدود ه هاي سربسته و كانونهاي خطر آتش   75ماده 
تعداد و فواصل كاشف . روباز بايد سامانه مناسب كشف حريق نصب شده باشد

 هاي حريق بايد تابع اصولي باشد كه در فصل چهارم خواهد آمد
سامانه اعالم حريق بايد به يك مركز تصميم گيرنده متصل باشد تا  76ماده 

 .امكان مداخله براي كنترل و مهار آتش وجود داشته باشد
وسايل و سامانه اعالم حريق مانند تلفن ، آژير ، بلندگو ، زنگ و چراغ   77ماده 

چشمك زن بايد در محل هاي مناسب نصب شده باشند تا بوسيله آن افراد  
سامانه . حاضر در ساختمان از بروز آتش اطالع يابند و محل را تخليه نمايند

اعالم حريق بايد به نزديك ترين ايستگاه آتش نشاني مرتبط باشد تا آن را از 
 .وجود شرايط اضطراري مطلع نمايد

بمنظور تخليه سريع كارگران و افراد ديگر به نقاط امن در مواقع   82ماده 
بروزآتش سوزي و شرايط اضطراري ديگر ، كارفرما مكلف است نسبت به پيش  

بيني راه هاي خروج اضطراري در كارگاه مطابق مبحث سوم مقررات ملي  
 .را بعمل آورد( حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق)ساختمان 

 آئين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاه ها 



 آئين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاه ها 

براي خاموش كردن آتش با توجه به درجه و ماهيت حريق و نوع   153ماده 
خطر آن بايد از خاموش كننده هاي مناسب مربوط به همان طبقه استفاده 

 .نمود
خاموش كننده هاي دستي قابل حمل بايد در مكان هاي ويژه اي   222ماده 

نصب وجانمايي گردند كه محل آن به خوبي براي كارگران شناخته شده و  
 .قابل دسترسي باشد

كارفرما مكلف است نيروهاي ثابت و آموزش ديده كمكي را در  358ماده 
. فواصل زماني معين در مانورهاي تمريني نجات و اطفاء حريق مشاركت دهد

سطح عمليات مشاركت اين دو گروه متمايز ولي عمليات تمريني بهتر است  
 .همزمان باشد

 



 آئين انهم حفاظتي حمل دستي بار 



 ـ  1ماده 
 :  حمل دستي بار به صورت انفرادي در موارد ذيل ممنوع است

 .براي نوع كاري كه انجام مي گيرد سنگين باشد( الف
قرار گرفته  ( خارج از حدود بين ران پا و شانه)در جايي بسيار بلند يا كوتاه ( ب

 .باشد به گونه اي كه امكان بلند كردن ايمن آن وجود نداشته باشد
بسيار بزرگ، حجيم و يا داراي شكلي بوده كه امكان دسترسي به آن مشكل  ( ج

 .باشد و يا جلوي ديد شخص را بگيرد
مرطوب، لغزنده و يا داراي لبه هاي تيز بوده به طوريكه گرفتن آن مشكل  ( د

 .باشد
 .بي ثبات بوده و مركز ثقل آن به دليل حركت محتويات آن تغيير نمايد( هـ

 
 ـ 2ماده

دستي بار درصورت وجود شرايط نامناسب جوي، محيطي و كارگاهي حمل 
 .كه احتمال بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار مي رود، ممنوع است

 آئين نامه حفاظتي حمل دستي بار 



 ـ  1ماده 
 :  حمل دستي بار به صورت انفرادي در موارد ذيل ممنوع است

 .براي نوع كاري كه انجام مي گيرد سنگين باشد( الف
قرار گرفته  ( خارج از حدود بين ران پا و شانه)در جايي بسيار بلند يا كوتاه ( ب

 .باشد به گونه اي كه امكان بلند كردن ايمن آن وجود نداشته باشد
بسيار بزرگ، حجيم و يا داراي شكلي بوده كه امكان دسترسي به آن مشكل  ( ج

 .باشد و يا جلوي ديد شخص را بگيرد
مرطوب، لغزنده و يا داراي لبه هاي تيز بوده به طوريكه گرفتن آن مشكل  ( د

 .باشد
 .بي ثبات بوده و مركز ثقل آن به دليل حركت محتويات آن تغيير نمايد( هـ

 
 ـ 2ماده

دستي بار درصورت وجود شرايط نامناسب جوي، محيطي و كارگاهي حمل 
 .كه احتمال بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار مي رود، ممنوع است

 آئين نامه حفاظتي حمل دستي بار 



 ـ 4ماده
تجهيزات  كه امكان استفاده از وسايل يا دستي بار درصورتي مجاز است حمل 

و يا اصالح شرايط كارگاهي نظير چيدمان دستگاه ها و مكانيكي مناسب 
 .تجهيزات و ايستگاه هاي كاري مقدور نباشد

 ـ   5ماده
مكلف است تدابير الزم جهت ارزيابي چگونگي وضعيت حمل دستي  كارفرما 

  راهكاربار در كارگاه و شناسائي خطرات مربوطه را اتخاذ نموده و با استفاده از 
فني ـ مهندسي و علمي به اصالح وضعيت حمل دستي بار از نظر هاي 

 .ارگونومي و ايمني مبادرت نمايد
 ـ   6ماده
حين حمل دستي بار انجام اعمال ناايمن مانند شوخي كردن دويدن،  در 

پريدن، پرتاب نمودن و نيز كليه اعمالي كه مغاير اصول ايمني و بهداشتي باشد 
 .ممنوع است

 

 آئين نامه حفاظتي حمل دستي بار 



 ـ 7ماده
مكلف است وسايل حفاظت فردي متناسب با حمل دستي بار را براي  كارفرما 

 .كارگران مربوطه فراهم نمايد
 ـ  9ماده 

مكلف است ضمن تعليم روشهاي صحيح و مناسب حمل دستي بار،  كارفرما 
كارگران خود را از خطرات احتمالي آگاه نموده و نظارت هاي الزم را در 

 .اين زمينه ها اعمال نمايد
 ـ 10ماده

كه كارگر مجبور به انجام فعاليت هاي خارج از حدتوان  درمواردي 
فيزيولوژيكي باشد، كارفرما مكلف است با اعمال تمهيداتي مانند چرخش كار، 
زمان استراحت و طراحي ايستگاه هاي كار بسته بندي مناسب و رعايت اصول  
انبارداري نسبت به حذف يا كاهش آسيب هاي ناشي از حمل دستي بار اقدام  

 .نمايد

 آئين نامه حفاظتي حمل دستي بار 



ـ در فعاليت هاي حمل و جابجايي بار در شرايط بهينه كه به صورت 15ماده
يك نفره انجام مي گيرد حداكثر بار مجاز به تفكيك گروه سني و جنس  

 : كارگران بايد مطابق جدول زير باشد

 

 جنس

ميزان مجاز بار بر حسب كيلوگرم به تفكيك  
 گروه سني

كارگرنوجوان وباالي 
 سال50

 سال50-19

 كيلوگرم23 كيلوگرم18 مرد

 كيلوگرم16 كيلوگرم10 زن

 آئين نامه حفاظتي حمل دستي بار 



ايمني ماشين اهي آئين انهم 
 ليفتراك



رانندگان ليفتراك بايد آموزش هاي الزم در خصوص نحوه صحيح كار  -1ماده 
وعملكرد ايمن ليفتراك را فرا گرفته و همچنين داراي گواهينامه ويژه ليفتراك 

 . باشند
سوار نمودن وانتقال كارگران و ديگر افراد متفرقه توسط ليفتراك ممنوع   -3ماده
 .  است
 .  در هنگام رانندگي با ليفتراك استفاده از كمربند ايمني الزامي است-4ماده
محدوده عمليات و تردد ليفتراك در كارگاه بايد به طور واضح و مشخص  -7ماده 

 . عالمت گذاري گردد
 .  تردد كارگران و افراد متفرقه در محدوده حركت ليفتراك ممنوع است -8ماده

محدوديت سرعت حركت ليفتراك در تمامي مسيرها بايد مشخص و بر   -10ماده. 
 . روي تابلوهاي راهنما و هشدار دهنده نمايش داده شود

توقف ليفتراك در مقابل تاسيسات مربوط به گاز ، برق ، آتش نشاني ، پله   -14ماده 
 .  هاي اضطراري ، آسانسور و تجهيزات امدادي ممنوع است

حركت ليفتراك فقط در صورتي مجاز است كه شاخك هاي آن در -15ماده
 . پايين ترين حد ممكن قرار گرفته باشد

 آيين نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك



محدوده عمليات ليفتراك بايد كامال صاف ، مسطح و داراي استحكام   –17ماده 
 . كافي و عاري از هرگونه لغزندگي باشد

جابجائي و حمل بار در صورتي كه باعث عدم تعادل بار يا ليفتراك  -22ماده 
 .  گرددممنوع است

سوار نمودن افراد يا اضافه كردن وزنه در عقب ليفتراك براي ايجاد  -23ماده 
 تعادل ممنوع است

 .ترمز ناگهاني ليفتراك براي تخليه بار اكيدا ممنوع است -24ماده
 . براي جابه جايي بار ، نبايد آنرا با شاخك ليفتراك به جلو هل داد -25ماده
استفاده از دو يا چند ليفتراك براي حمل يك بار و يا افزايش ارتفاع  -26ماده 

راننده ليفتراك بايد آگاهي هاي الزم در  – 28ماده. عملكرد ممنوع است
خصوص نوع ، حجم ، وزن ، مركز ثقل و روش صحيح حمل بار را كسب  

 .  نموده واز ايمن بودن مسير هاي تردد اطمينان حاصل نمايد
استفاده از ليفتراك و اجزاءآن بعنوان نردبان و يا جايگاه كار  -32ماده 

 .  كارگران اكيدا ممنوع است

 آيين نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك



 .  حمل افراد توسط شاخك هاي ليفتراك يا پالت ممنوع است -33ماده 
ليفتراك بايد مجهز به اطاقك ايمن راننده ، كمربند ايمني ، چراغ  -34ماده 

هشدار دهنده ، آژير ، بوق دنده عقب ، آينه هاي بغل و تجهيزات كنترلي  
 باشدو همچنين براي كار در تاريكي به چراغ هاي مناسب جلو وعقب 

 . با نور كافي تجهيز گردد
راننده ليفتراك بايد از رانندگي با دست ها و كفش هاي خيس ،   -36ماده 

 .  روغني و يا آغشته به مواد لغزنده خودداري نمايد
قراردادن شاخك ها بر روي زمين ، كشيدن ترمز دستي ، خاموش  -38ماده 

نمودن موتوروكليد قطع كن و خارج كردن كليد از سوئيچ قبل از ترك 
 .  ليفتراك الزامي است

براي جابجائي بارهاي ناهمگن مشخص نمودن مركز ثقل الزامي   -40ماده 
 .  است و بايد اين مركز ثقل در وسط شاخك ها قرار گيرد

به منظور جابه جايي بارهايي كه از ايستايي كاملي بر روي شاخك  -42ماده 
هاي ليفتراك برخوردار نيستند بايد از پالت هاي متناسب با نوع ، جنس و  

 .  حجم آن استفاده نمود

 آيين نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك



ايجاد زاويه منفي دكل براي جلوگيري از سقوط بار از روي شاخك  -43ماده 
 .  هاي ليفتراك الزامي است

 قرارگيري نوك شاخك ها بر روي زمين براي تخليه بار الزامي است -44ماده 
حضور ، تردد و انجام هرگونه عمليات اجرائي و تعميراتي در زير  -46ماده 

 .  شاخك ها يا ملحقات ليفتراك ممنوع است
سقف و بدنه كابين ليفتراك بايد از استحكام كافي برخوردار بوده و با   -51

 .  توجه به نوع كار و شرايط محيطي ، ايمني راننده را تامين نمايد
هنگام حمل و جابجائي بارها در سرازيري ، راننده ليفتراك فقط  -56ماده 

 . مجاز به حركت با دنده عقب مي باشد
بارهايي كه احتمال ريزش ، لغزش و يا سرخوردن آنها وجود دارد ،   -59ماده 

 .  بايد بطور اطمينان بخشي مهار و سپس حمل گردند
قرار دادن بارها برروي يكديگر و يا داخل قفسه ها بايد متناسب با   -60ماده 

 .  ظرفيت بار و استقامت آنها باشد

 آيين نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك



 حفاظتي آئين انهم 
 كارگاه اهي ساختماني



كليه پرتگاه ها و دهانه هاي باز در قسمت هاي مختلف كارگاه : 15ماده  
ساختماني و محوطه آن كه احتمال خطر سقوط افراد را در بردارند، بايد تا 
زمان محصور شدن يا پوشيدن شدن نهايي و يا نصب حفاظ ها، پوشش ها و 

نرده هاي دائم و اصلي، به وسيله نرده ها يا پوشش هاي موقت به طور محكم و 
 .مناسب حفاظت گردند

براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي و كاهش اثرات زيان آور : 20ماده  
ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از خطوط برق فشار قوي، بايد مقررات 

مربوط به حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق، در كليه عمليات ساختماني  
 .و نيز در تعيين محل احداث بناها و تاسيسات، رعايت گردد

كليه رانندگان يا اپراتورهاي ماشين آالت و تجهيزات ساختماني بايد : 24ماده  
آموزش هاي الزم در مورد نحوه كار با اين وسايل را طبق قوانين و مقررات 

مربوطه فرا گرفته و داراي پروانه مهارت فني يا گواهي نامه ويژه از مراجع 
 .ذيربط باشند

 

 آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني



 :قالب دستگاه ها و وسايل باالبر بايد داراي شرايط زير باشد: 30ماده  
مجهز به شيطانك يا ضامن باشد تا مانع جدا شدن اتفاقي بار از آن   –الف 

 .گردد
طور واضح بر روي آن   وسيله آن بلندنمود، به مي  توان به حداكثر باري كه–ب

 .حك شده باشد
در صورتي كه نوع كار ايجاب نمايد، مجهز به دستگيره مناسبي باشد كه   –ج 

 .بتوان آن را در حالت تعليق، تغيير مكان داده و در وضع مناسب قرار داد
به هيچ وجه نبايد اجازه داده شود كه كارگران بر روي بار مورد : 38ماده  

 .حمل سوار شوند و يا براي جابجا شدن از وسايل باالبر استفاده نمايند
هنگامي كه ماشين آالت راه سازي و ساختماني در حال كار هستند،  : 45ماده  

 .ورودي افراد به داخل شعاع عمل آنها بايد ممنوع گردد
 

 آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني



قبل از بستن سنگ به دستگاه بايد بازديد دقيقي بعمل آورد تا از سالم  - 5ماده 
بودن سنگ اطمينان حاصل شود و استفاده از سنگ هاي معيوب و شكسته تحت  

 .هر عنوان ممنوع مي باشد 
كليه ماشين هاي سنگ سمباده به استثناي ماشين هاي مخصوص   - 8ماده 

توتراشي بايد داراي حفاظ مؤثر در مقابل خطرات ناشي از شكستن و پرتاب 
 .ذرات سنگ باشد

نصب سنگ بايد متناسب با قطر و ابعاد سنگ بر روي دستگاه سنگ   - 10ماده 
 .صورت پذيرد 

بايد قابليت تنظيم فاصله با لبه    سمباده حفاظتي دستگاه سنگ سرپوش  - 11ماده
سنگ را داشته باشد بنحوي كه با كم شدن قطر سنگ همواره فاصله مذكور 

 ميلي متر باقي بماند   6كمتر از 
دستگاه هاي سنگ سمباده بايد داراي تكيه گاهي كامال محكم و با  - 16ماده 

استقامت كافي بوده كه تا حد امكان نزديك به لبه سنگ نصب شود ، بنحوي  
 ميليمتر تجاوز ننمايد   3كه هيچوقت فاصله تكيه گاه تا سنگ از 

 

 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني



 حفاظتيآئين انهم 
 ماشين اهي سنگ زني 



بايد كمي باالتر از قطرسنگ حفاظ شفاف مخصوصي بر روي انواع   - 17ماده 
دستگاه هاي سنگ نصب گردد تا كارگري كه مشغول كار با سنگ مي باشد از 

 آسيب پرتاب ذرات سنگ مصون بماند  
استفاده ازسنگ هاي سمباده با سرعتي بيش از سرعت تعيين شده  - 41ماده 

 .  توسط كارخانه سازنده ممنوع است
كليه سنگ هاي سمباده معيوب و يا شكسته بايد بنحوي امحا و از  - 53ماده 

 محيط كارگاه خارج شوند تا استفاده مجدد از آنها امكان پذير نباشد 

 استفاده از سنگ ساب براي برش كاري ممنوع مي باشد   - 55ماده 

 

 آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني



كميته حفاظت فني و آئين انهم 
شت كار  بهدا



 قانون كار 93ماده 

به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت برحسن اجراي مقررات •
حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها ، 

اجتماعي و وزارت بهداشت ،  امور در كارگاههائي كه وزارت كارو
درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت 

 .فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد 

 



 كميته حفاظت فني و بهداشت كار

  نفر كارگر باشند، كارفرما مكلف   25كارگاه هايي كه داراي : 2ماده
است كميته اي به نام كميته حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاه با 

 :اعضاي ذيل تشكيل دهد
1 – كارفرما يا نماينده تام االختيار او. 
2 – نماينده شوراي اسالمي كار يا نماينده كارگران كارگاه 

3 – مديرفني و در صورت نبودن او يكي از سراستادكاران كارگاه. 
4 – مسئول حفاظت فني 

5 – مسئول بهداشت حرفه اي. 
 مسئول حفاظت فني مي بايستي ترجيحاً از فارغ التحصيالن  :  1تبصره

 .رشته حفاظت فني و ايمني كار باشد
  مسئول  بهداشت حرفه اي مي بايستي ترجيحاً فارغ : 2تبصره

التحصيل بهداشت حرفه اي يا پزشك عمومي مورد تاييد مركز 
 .بهداشت شهرستان باشد

 



 كميته حفاظت فني و بهداشت كار

  نفر كارگر دارند و نوع  25در كارگاه هايي كه كمتر از : 3ماده
كار آنها ايجاب نمايد با نظر مشترك و هماهنگ بازرس كار و 

كارشناس بهداشت حرفه اي محل، كارفرما مكلف به تشكيل 
 .كميته مذكور خواهد بود

دراينگونه كارگاه ها كميته مذكور با سه نفر از اعضاء :  1تبصره
 :به شرح ذيل تشكيل مي گردد

1 – كارفرما يا نماينده تام االختيار وي. 
2 – نماينده شوراي اسالمي كار يا نماينده كارگران كارگاه. 
3 – مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي. 
 صالحيت مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي :  2تبصره

براي اينگونه كارگاه ها بايد به تاييد اداره كار و مركز بهداشت 
 .محل برسد



 كميته حفاظت فني و بهداشت كار

جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار بايد الاقل هرماه : 4ماده  •
يك بار تشكيل گردد و در اولين جلسه خود نسبت به انتخاب يك نفر 

تعيين زمان تشكيل جلسات و . دبيراز ميان اعضاء كميته اقدام نمايند
 .تنظيم صورتجلسات كميته به عهده دبير جلسه خواهد بود

در مواقع ضروري يا زودتر از موعد با پيشنهاد :   1تبصره •
مديركارخانه يا مسئول حفاظت فني و يا مسئول بهداشت حرفه اي 

 .كميته تشكيل خواهد شد
كارفرما مكلف است يك نسخه از تصميمات كميته مذكور :   3تبصره •

و همچنين صورتجلسات تنظيم شده را به اداره كار و مركز بهداشت 
 .مربوطه ارسال نمايد



مسؤول  ي ر ي ارگ كب آئين انهم  
 ارگاه اهك  رد  يمن ي ا



 ارگاه هاكدر  يمنيمسؤول ا يريارگكن نامه بييآ
 

 ين نامه هاييآ يلف است به منظور اجراكارفرما مكـ 1ماده •
، با توجه يحفاظت فن يعاليمصوب شورا يو حفاظت فن يمنيا

وست يف پيارگاه و بر اساس شرح وظاكط و مخاطرات يبه شرا
ت يد صالحيين نامه تأيين آيه مطابق اكرا  ي، افراد(1)شماره 

 .دينما يريارگكب يمنيمسؤوالن ا/ شده اند را به عنوان مسؤول
مسؤول حفاظت : نيازعناو يكيه با ي كافراد يتبصره  ـ تمام•

، يمنيار اي، هميمني، رابط ايمني، ناظر ايمني، افسر ايفن
ن يند، مشمول اي نمايت ميارگاه ها فعالكدر  يمنيارشناس اك
ت نامبردگان توسط اداره ين نامه بوده و الزم است صالحييآ

ارگاه عهده دار كه، در يدييو پس از اخذ تأ يار بررسي كبازرس
 .ن نامه گردنديين آيف محوله مندرج در ايوظا

 



 هاارگاه كدر  يمنيمسؤول ا يريارگكن نامه بييآ

، مطابق يمنيمسؤول ا يت برايه صالحيدييـ احراز و صدورتأ3ماده •
ار  كل تعاون، كن نامه، توسط اداره يين آيا( 2)وست شماره يجدول پ

 . شوديانجام م( اري كاداره بازرس)استان  يو رفاه اجتماع

 



 هاارگاه كدر  يمنيمسؤول ا يريارگكن نامه بييآ

 يموظف به گذراندن دوره ها يمنيمسؤوالن ا/ ـ مسؤول4ماده 
ه توسط مرجع كخواهند بود  يتخصص يو بازآموز يآموزش عموم

ان و يارفرماكارگران، ي كمنيآموزش ان نامه ييآصالح موضوع يذ
ن و توسط ييار تعي كل بازرسكاداره  يارآموزان و با هماهنگك

 . گردديصالح برگزار ميذ يان آموزشيمجر

 دوره  يادوار يدر آزمون ها ينامه قبوليه گواهي كـ افراد1تبصره
و  يمات حفاظت فنيقات و تعليز تحقكه توسط مري كمنيا يعموم

ند، از شرط ارائه ي گردد را ارائه نمايار برگزار مكبهداشت 
 . باشنديمعاف م ينامه دوره عموميگواه

 يو بازآموز يآموزش يمربوط به دوره ها ينه هايـ هز2تبصره  
ارگاه، توسط كشاغل در  يمنيمسؤوالن ا /از مسـؤوليمورد ن

 .ديمربوطه پرداخت خواهد گرد يارفرماك



 هاارگاه كدر  يمنيمسؤول ا يريارگكن نامه بييآ

 ق يسال نسبت به تطب يكلف است ظرف مدت كارفرما مكـ 5ماده
ن يب ايه قبل از تصوكارگاه، ي كمنيمسؤوالن ا /ط مسؤوليشرا

 .دين نامه اقدام نماييار بوده اند، با مفاد آكن نامه مشغول بييآ
 

رد كد تا گزارش عملياتخاذ نما يبيلف است ترتكارفرما مكـ 6ماده •
ن يا( 1)وست شماره يف پيبر اساس شرح وظا يمنيمسؤول ا

ق سامانه يا از طريتوب و كان هر فصل به صورت مين نامه، در پاييآ
خواهد شد، به واحد  ين منظور طراحيه به هميكي كترونكال

 .ديمحل ارسال نما يار و رفاه اجتماعكاداره تعاون،  يبازرس

 



 ارگاه هاكدر  يمنيمسؤول ا يريارگكن نامه بييآ
 

با   ياركلف است در صورت قطع رابطه كارفرما مكـ 8ماده •
 يار و رفاه اجتماعك، مراتب را به اداره تعاون، يمنيمسؤول ا

فرد  ينيگزياعالم و بالفاصله نسبت به جا( اري كبازرس)محل 
ي طيچ شرايه تحت هي كد به طوريط اقدام نمايواجد شرا

 .نباشد يمنيارگاه بدون مسؤول اك

 
ه در ي كمنيف مسؤول ايشرح وظا يت اجرايـ مسؤول9ماده •

 يريارگكارفرما بوده و بكده به عهده ير گردكن نامه ذيين آيا
ارفرما در ي كقانون يت هايور رافع مسؤولكا اشخاص مذيشخص 

ن و مقررات ير قوانيار و ساكف محوله براساس قانون يقبال وظا
 .گر نخواهد بوديد



 يمنيف مسؤول ايشرح وظا

 .اركبا بازرسان  يمساع يكو تشر ياركهم.1

مرتبط با   يمنيا ين نامه ها و دستورالعمل هاييو مستند نمودن آ ييشناسا .2
 وركن مقررات مذيارگاه با قوانكدر خصوص انطباق  يريگيارگاه و پكت يفعال

نترل  كو  ييپاسخگو يه برنامه هايو ته كسير يابيخطر، ارز ييشناسا .3
 .ارگاهكخطرات موجود در 

در  يمنيط ايو بهبود شرا يمربوط به اقدامات اصالح يبرنامه ها يريگيپ .4
 آنها يارگاه و نظارت بر اجراك

ط يار و شراكند انجام يمستمر از فرا يبه منظور بازرس ياتين برنامه عمليتدو .5
ج و اعالم به  يو مستند نمودن نتا يمنيارگاه در خصوص اكارگران كار ك

 يتيريمات مديتصم يريگيت و پيريمد



 يمنيف مسؤول ايشرح وظا

ار و رفاه كار و گزارش آن به اداره تعاون، كاز  يثبت آمار حوادث ناش .6
رار  كاز ت يريل آنها به منظور جلوگيه و تحلين تجزيمحل وهمچن ياجتماع

 .موارد مشابه

 

 يآموزش ها ي، آموزش و سنجش اثربخشيازسنجينه نيدر زم ياركهم .7
و  ينه فرهنگ ساز يدر زم ين انجام اقداماتيارگاه و همچنكارگران ي كمنيا

 .يمنيموضوعات مرتبط با ا ياطالع رسان

 

ل حفاظت  يل و استفاده از وسايد، آموزش، تحوي، نظارت بر خريازسنجين .8
زات  يتجه ينيگزيور به جهت جاكل مذينه وسايد و معاين بازديو همچن يفرد

 .ارگاهكوب در يمع



 يمنيف مسؤول ايشرح وظا

ن آالت يه و محصوالت و استقرار ماشيش مواد اوليب و آراينظارت بر نظم و ترت.9
ح  يدر تطابق صح يمساع يكن تشريمن و همچنيح و ايار به نحو صحكو ابزار 

 ارگاهكر در ييت تغيرين نظارت بر مديار و همچنكط يارگر در محكار و ك

 

دستگاه  يتمام يبرا يو حفاظت فن يمنيا ين دستورالعمل هايو تدوه يته .10
 وركمذ يت دستورالعمل هايها و ابزارها و نظارت بر رعا

 

زه  يجاد انگيق و ايرات و تشوكراد تذيمن به جهت اياعمال ناا ييشناسا .11
ن خصوص  يشنهادات الزم در ايارگران و پكمن در ياعمال و رفتار ا يمناسب برا

 ارفرماكبه 



 يمنيف مسؤول ايشرح وظا

نش در كت بحران و وايريو مد يآمادگ ييه اجراين رويدر تدو ياركهم .12
 يط اضطراريدر شرا يآمادگ يمانورها ين برگزاريو همچن يط اضطراريشرا

 

جاد يارگاه و اكار گرفته شده در كاران بكمانيپ يمنياعالم نظر در امور ا .13
  يمنين و مقررات ايت قوانياران در جهت رعاكمانيالزم و مناسب با پ ياركهم

 ارفرماكتوسط نامبردگان و ارائه گزارش به 

 

ش ها و جلسات مرتبط با ي، همايو بازآموز يت در جلسات آموزشكشر.14
 ارگاهكو بهداشت در  يمنيموضوع ا

 



 يمنيف مسؤول ايشرح وظا
 

ل و يوسا يالزم برا يمنيا ينامه هايدر جهت اخذ گواه يريگيپ .15
 گ بخار ير ارت، ديمرتبط نظ ين نامه هاييزات مطابق با آيتجه

 

استاندارد و در دسترس  يمطابق فرمت ها ييايميمواد ش MSDS هيته .16
 افراد در معرض يقرار دادن آن برا

 

ات و اعتراضات وارده ياكگزارشات، ش ياخذ، مستند نمودن و بررس .17
ته و افراد مسؤول در يمكو ارجاع موضوع به  يمنيل ايدر خصوص مسا

 يريم گيتصم يارگاه براك

 

 منييف محوله در حوزه اير وظايانجام سا .18



آموزش ايمني آئين انهم 
 كارفرمايان، كارگران و كارآموزان



 آيين  نامه آموزش ايمني كارفرمايان، كارگران و كارآموزان

ـ كارفرما يا نماينده قانوني وي مكلف است پيش از راه اندازي 1ماده•
  .كارگاه دوره هاي آموزش عمومي ايمني متناسب با نوع كار را بگذارند

 
ـ در مورد كارگاه هايي كه قبل از تصويب اين آيين نامه راه اندازي 2ماده•

شده اند، كارگران و كارآموزان شاغل مي بايست دوره هاي آموزش ايمني  
  .را طي نموده و گواهينامه مربوطه را اخذ نمايند

 

ـ در مورد كارگاه هايي كه قبل از تصويب اين آيين نامه راه اندازي 3ماده•
شده اند، كارفرمايان مكلفند دوره هاي آموزش عمومي ايمني را طي  

  .نمايند



 آيين  نامه آموزش ايمني كارفرمايان، كارگران و كارآموزان

در مواردي كه كار از طريق پيمانكاري انجام مي گيرد، ـ 4ماده•
كارفرما و يا صاحب كار مكلف است قبل از انعقاد قرارداد از 

پيمانكاران و كارگران تحت پوشش آنها، مستندات آموزش ايمني را 
  .اخذ نمايد

 
ـ كارفرما مكلف است پيش از بكارگماردن كارگران و  5ماده•

كارآموزان نسبت به ارايه آموزش هاي ايمني متناسب با نوع كار به 
  .آنان از طريق مراجع ذيصالح اقدام نمايد

 
مراجع ذيصالح آموزش هاي تاييد ـ كارفرما مكلف است با  6ماده•

ايمني متناسب با نوع كار به كارگران شاغل و كارآموزان خود ارائه  
  .نمايد

 



كاري آئين انهم   ايمني امور پيمان



 آئين نامه ايمني امور پيمانكاري 

 :مقاطعه دهنده/كارفرما•
شخص حقيقي يا حقوقي است كه اجراي عمليات موضوع        

پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار واگذار مي 
 .نمايد، در ضمن نمايندگان ايشان در حكم كارفرما مي باشند

 
 :مقاطعه كار/پيمانكار•

شخص حقيقي يا حقوقي ذيصالحي است كه براساس اسناد        
و مدارك پيمان، مسئوليت اجراي عمليات پيمان را به عهده مي 

 .گيرد
 



 آئين نامه ايمني امور پيمانكاري 

 :صاحب كار•
شخصي است حقيقي يا حقوقي كه مالك يا قائم مقام        

قانوني مالك كارگاه بوده و انجام يك يا چند نوع از عمليات يا  
فعاليت كارگاه را به يك يا چند پيمانكار محول مي نمايد كه در 

اين حالت مطابق تعريف بند اول كارفرما يا مقاطعه دهنده 
ناميده مي شود، و در صورتي كه خود رأساً يك يا تعدادي 

قانون كار به   2كارگر را در كارگاه متعلق به خود بر طبق ماده
 .كارگمارد از نظر اين قانون كارفرما محسوب مي گردد

 



 آئين نامه ايمني امور پيمانكاري 

 :پيمانكار اصلي•
شخص حقيقي يا حقوقي ذيصالحي است كه براساس اسناد        

و مدارك پيمان به عنوان مجري اصلي موضوع پيمان شناخته 
 .مي شود

 
 :پيمانكار فرعي•

شخص حقيقي يا حقوقي ذيصالحي است كه پيمانكار اصلي         
با وي براي انجام بخشي از امور، قرارداد منعقد نموده و پيمانكار 

مربوطه ملزم به اجراي تعهدات براساس اسناد و مدارك 
 .موضوع پيمان مي باشد

       



 آئين نامه ايمني امور پيمانكاري 

ـ كارفرما بايستي با پيمانكاراني قرارداد منعقد نمايد كه  3ماده•
صالحيت انجام كار آنان از نظر ايمني توسط وزارت كار و 

 .اموراجتماعي تأييد شده باشد
 

ـ پيمانكاران اصلي و فرعي مكلفند كليه قوانين و مقررات، 4ماده•
آئين نامه ها و دستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشتي كار را 

 .در طول عمليات پيمان رعايت نمايند
 



 آئين نامه ايمني امور پيمانكاري 

كليه مسئوليت ها و تعهدات طرفين پيمان در مورد   ـ 5ماده •
 .ايمني بايد صراحتاً در متن قرارداد لحاظ گردد

 
ـ در هنگام عقد قرارداد الزم است هزينه هاي مربوط به  6ماده•

امور ايمني محاسبه و در متن قرارداد لحاظ نموده و پيمانكار از 
 .ابتداي قرارداد با نظارت كارفرما موظف به اجراي آن گردد

 
ـ در هـنگام عقدقرارداد پيمانكاري الزم است امكانات و 7ماده •

منابع مورد نياز براي انجام اقدامات كنترلي و پيشگيرانه مرتبط با  
 .ايمني حسب مورد توسط طرفين تأمين گردد



 آئين نامه ايمني امور پيمانكاري 

ـ كارفرما مي بايست بر ارائه آموزشهاي مورد نياز در  8ماده•
زمينه هاي ايمني از طريق مراجع ذيصالح به پرسنل تحت 

پوشش پيمانكاران اصلي و فرعي با توجه به نوع فعاليت، نظارت 
 .نمايد
        

ـ كارفرما مكلف است با توجه به قوانين و آئين نامه هاي 9ماده•
موجود و مفاد قرارداد في مابين، بر عملكرد ايمني كليه 

 .پيمانكاران خود نظارت نمايد
 



 آئين نامه ايمني امور پيمانكاري 

ـ هرگاه صاحب كار اجراي كليه عمليات پيمان را از ابتدا تا پايان كار 10ماده•
كالً به يك پيمانكار محول نمايد، پيمانكار مسئول اجراي مقررات مرتبط با  

 .حفاظت فني و ايمني در كارگاه خواهد بود
 

ـ هرگاه پيمانكار اصلي با موافقت كارفرما اجراي قسمت هاي مختلف  11ماده•
عمليات پيمان را مطابق مفاد قراردادي به پيمانكار يا پيمانكاران ديگر محول 

نمايد، هر پيمانكار در محدوده پيمان خود مسئول اجراي كليه مقررات مرتبط 
بوده و پيمانكار اصلي مسئول نظارت و ايجاد هماهنگي بين آن ها خواهد  

 .بود
 

ـ هرگاه صاحب كار اجراي عمليات پيمان را به پيمانكاران مختلف  12ماده•
محول نمايد، هر پيمانكار در محدوده پيمان خود، مسئول اجراي مقررات 

 .مرتبط خواهد بود و صاحب كار مسئول ايجاد هماهنگي بين آن ها مي باشد



 آئين نامه ايمني امور پيمانكاري 

ـ پيمانكاران ملزم به ثبت آمار و ارايه گزارش حوادث ناشي 13ماده•
از كار به كارفرما جهت ارسال به اداره كار و اموراجتماعي محل 

قانون كار جمهوري  95مطابق دستورالعمل اجراي تبصره يك ماده
 .اسالمي ايران مي باشند



دستورالعمل اجرایي آنیی انهم ايمني 
كاري   امور پيمان



 دستورالعمل اجرايي آيين نامه ايمني امور پيمانكاري
 

انجام كار در استان هاي غير از استان صادركننده  : 1ماده   2تبصره•
گواهينامه مذكور منوط به اطالع كتبي به اداره كل تعاون كار و رفاه 

  .اجتماعي استان محل فعاليت مي باشد
پيمان جديد و يا /ـ پيمانكار مكلف است در صورت عقد قرارداد4ـ1

تغيير در شرايط پيمان، قبل از شروع به كار، يك نسخه از تصوير مفاد 
 .پيمان را به اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان تحويل نمايد

ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار 2ـ پيمانكار مكلف است حداكثر 4ـ2
گواهينامه تائيد صالحيت ايمني، نسبت به تحويل مدارك مورد 

 .نيازجهت تمديد آن اقدام نمايد
ـ مسئوليت كارفرما و پيمانكاردر خصوص انجام امور ايمني و 4ـ3

پيمان به صراحت /هزينه هاي مربوط به آن بايد در مفاد قرارداد
 .ذكرگردد

 



 :ـ موارد ابطال و تعليق گواهينامه تاييد صالحيت ايمني 5•

• 
 :ـ ابطال 5ـ 1

درموارد زير گواهينامه تاييد صالحيت ايمني بنا به تشخيص كميته صالحيت باطل 
 :مي گردد

 پايان يافتن مدت اعتبار گواهينامه تاييد صالحيت ايمني(الف
بروز حادثه منجر به فوت در اثر عدم رعايت موارد ايمني از طرف پيمانكار حسب ( ب

 راي نهايي مراجع قضايي 
بار اخطار كتبي به پيمانكار مربوطه از طرف اداره تعاون، كار و رفاه   3بعد از ابالغ ( ج

 :اجتما عي در موارد زير
بنا به )ـ عدم رعايت آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار و مقررات قانون كار 1

 (گزارش بازرس كار
 ـ افزايش آمار حوادث در كارگاه مربوطه بنا به گزارش بازرس كار وياساير مراجع2
ـ عدم استفاده از وسايل و تجهيزات حفاظت فردي متناسب با نوع كار در تمامي  3

 مراحل فعاليت
 



 دستورالعمل اجرايي آيين نامه ايمني امور پيمانكاري

 :ـ تعليق 5ـ 2•
پيمان جديد، تائيد /در صورت عدم ارائه تصوير قرارداد

ماه به حالت تعليق در  6صالحيت ايمني پيمانكار به مدت 
 .مي آيد



 قوانين ومقررات اجرایي 
شت حرهف اي  بهدا



 اقنون ايمني راهها و راه آهن



 قانون ايمني راهها و راه آهن
 

و ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسائط نقليه غير مجاز  - 4ماده •
دادن دام در آزاد راه ها و همچنين توقف وسائط نقليه در عبور 

 .ممنوع است خطوط عبور 
 

يا هر گاه به جهات مذكور حادثه اي واقع شود كه منجر به ضرب • •
مجاز يا قتل يا خسارت مالي شود راننده مجاز كه وسيله نقليه او جرح 

نخواهد  حركت در آزاد راه باشد نسبت به موارد فوق مسئوليتي به 
وسيله  ولي در هر حال مكلف است در صورت بروز حادثه . داشت 

نقليه  را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسيله نقليه 
و  يا وسيله ديگر بالفاصله به اولين درمانگاه يا بيمارستان برساند خود 

 . را به مامورين انتظامي اطالع دهدمراتب 



ريختن زباله ، نخاله ، مصالح ساختماني ، روغن موتور و  -7ماده •
و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شيئي ديگر در راهها و نظايرآن 
قانوني آنها در داخل يا خارج از محدوده وحريم راه آهن 

هر گونه عمليات كه موجب اخالل در وهمچنين قانوني شهرها 
شود و نيز ايجاد راه دسترسي ممنوع نقليه مي امر تردد وسايل 

 .است 



وظيفه مدرييت رد امر حفاظت و 
 ايمني رد محيط كار چيست؟



 وظيفه مديريت در امر حفاظت و ايمني در محيط كار چيست؟

مديريت بايد بشخصه در پيشرفت امر ايمني پيش قدم باشد تا •
مديريت بايد به موارد زير .مهندسين و كارگران هم به او تأسي جويند

 :توجه ويژه داشته باشد
 گذراندن دوره هاي آموزش ايمني قبل ازراه اندازي كارگاه•

تهيه و تدارك وسايل مطلوب محيط كار با توجه به استانداردهاي •
 تعيين شده

 آموزش كارگران بدو استخدام و ضمن خدمت•

 .نظارت بر استفاده كارگران از وسايل حفاظتي•
 ايجاد مراكز بهداشت كار•

 تشكيل كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار•

 



اقدامات الزم براي جلوگيري از شدت وضع حادثه ديده در صورت •
 بروز سوانح

عادت دادن كارگران به طرز صحيح كار توأم با عادت دادن آنان به  •
 رعايت ايمني دركار و آشنايي با خطرات حرفه اي

دخالت در امور ايمني كارگاه ونظارت بررعايت دستورالعملهاي •
 ايمني و بهداشتي

 نظارت بر انجام معاينات پزشكي بدو استخدام و دوره اي•

 شناسايي و ارزيابي مخاطرات و ايمن سازي محيط كار•

تهيه دستورالعمل شركت سازنده دستگاهها براي اجراي نكات ايمني •
 هنگام كار و در اختيار كارگران قرار دادن

 



الكترود )اخذ ساليانه تاييديه صحت عملكرد سيستم اتصال به زمين •
از وزارت ( همبندي ها و ديگر تجهيزات و متعلقات -دستگاه ها -ارت

 تعاون،كار و رفاه اجتماعي 

اطمينان ازسالمت جسماني و رواني ومهارتهاي الزم كارگران •
 آنان  از به كار گماري قبل  متناسب بانوع كار

 تابلوي عاليم و اتيكتهاي ايمنيتهيه و نصب •

نظارت بر عملكرد ايمني كليه پيمانكاران با توجه به قوانين و •
 آيين نامه هاي موجود و مفاد قرارداد في مابين

اخذ قوانين مربوط به نصب عالئم و نشانه هاي ترافيكي در سطح •
 وانجام اقدامات الزم ( پليس راهور ناجا )كارگاه از مراجع ذيصالح 

 



وظيفه مدريان ارشد اجرایي رد امر 
 حفاظت و ايمني رد محيط كار چيست؟



وظيفه مديران ارشد اجرايي در امر حفاظت و ايمني در محيط كار 
 چيست؟

 تهيه بيانيه خط مشي در ارتباط با برنامه ايمني•

 كنترل كلي در امرايمني و نظارت بر برنامه پيشگيري از ضرر و زيان هاي احتمالي•

حصول اطمينان ازاجراي تمامي موارد ذكر شده در خط مشي ايمني در كليه •
 بخشهاي محيط كار

حصول اطمينان از آگاهي تمامي پرسنل از خط مشي ايمني وبهداشت و رعايت  •
 اصول آن در روند هاي كاري

تهيه اطالعات و دستورالعملها و همكاري همه جانبه با ناظران و سرپرستان ذيربط  •
 جهت حفظ ايمني و بهداشت كليه كارگران

درك و اجراي خط مشي  پيشگيري از حوادث در كنار وضع قوانين ايمني  •
 وحفاظت كار

حمايت همه جانبه از سرپرستان و ناظران از طريق تامين تجهيزات و ابزار ضروري  •
 و همچنين هرگونه تجهيزات حفاظت فردي مورد نياز ايشان



وظيفه سررپستان و مدريان خط توليد رد امر 
 حفاظت و ايمني رد محيط كار چيست؟



وظيفه سرپرستان و مديران خط توليد در امر حفاظت و ايمني در 
 محيط كار چيست؟

 نظارت بر تعمير ونگهداري ماشين آالت و ابزارها•

همكاري و تشريك مساعي با اعضاي كميته حفاظت فني وبهداشت •
 و مسول ايمني كار

تهيه دستورالعملهاي الزم براي كارگران جهت انجام اقدامات كاري •
 ايمن

 ملزم نمودن كارگران به استفاده از وسايل حفاظت فردي•

 فراهم نمودن نمونه هايي از روش كاري ايمن براي كارگران•

ترتيب دادن بازرسي هاي دوره اي براي كنترل فعاليتها و شرايط غير •
 ايمن و وادار كردن كارگران به انجام عمليات صحيح و ايمن

 



همكاري باسايرين جهت به انجام رسانيدن اقدامات الزم براي •
جلوگيري از بروز تخلفات ،برقراري ايمني،پيشگيري از حوادث 

احتمالي ،اجراي مقررات ايمني و پيروي از روشهاي كاري ارائه 
شده توسط خط مشي و انجام فعاليتهاي كاري صحيح جهت حصول 

 اطمينان از تطبيق آنها با قوانين موجود

اتخاذ ترتيبات الزم جهت اجراي اقدامات پزشكي موردنياز شامل •
 انتقال به بيمارستان در مواقع ضروري

گزارش فوري و سريع تمام حوادث ،رسيدگي كامل به آنها،دادن  •
توصيه هاي الزم به مديريت جهت پيشگيري از حوادث مشابه در 

 آينده

 



همراهي و همكاري همه جانبه با بازرسان كار در طي بازرسي آنها  •
 از محل كار

 آگاهي از خطرات موجود در محيط•

دراختيار قراردادن تمام دستورالعملهاي ايمني الزم با تمام جزئيات •
 مربوطه به كارگران موقتي و جديداالستخدام

 



كارگران رد امر حفاظت و ايمني رد  وظيفه 
 محيط كار چيست؟



 كارگران در امر حفاظت و ايمني در محيط كار چيست؟وظيفه 

بازديد كلي از وسايل كار و ماشين آالت و ابزاري كه با آنها سرو كار دارد، قبل از •
 شروع كار روزانه

 استفاده از لباس كار مناسب•
 استفاده بموقع و صحيح از وسايل حفاظت فردي•
 استفاده از روسري يا كاله مخصوص براي كارگران زن•
استفاده از تجهيزات ايمني كار درارتفاع براي كارگراني كه در ارتفاع كار •

 .مي كنند
استفاده از كاله و كفشهاي حفاظتي براي كارگراني كه در معرض خطر سقوط  •

 .اجسام هستند
استفاده از كفش و دستكشهاي مخصوص به هنگام كار در جاهايي كه خطر  •

 .برق گرفتگي وجود دارد
 خودداري از عجله كردن هاي بي مورد براي زود به پايان رسانيدن كار•
 خودداري از انجام كارهاي خطرناك در صورت داشتن ناراحتي فكري•

 



انجام كار به گونه اي كه خطري سالمتي و ايمني آنان و ديگران را •
 .تهديد نكند

 مساعدت در كاهش و كنترل عوامل ايجاد كننده بيماري ويا حادثه•

گزارش هرگونه حادثه ،شبه حادثه ، صدمه ،خسارت، ويا بيماري •
 ناشي از كار به مافوق واعضاي كميته حفاظت فني وبهداشت كار

 استفاده از ابزار و تجهيزات به شيوه صحيح•

 نگهداري ابزار و تجهيزات در شرايط مطلوب و مناسب•

 گزارش معايب موجود در لوازم و ماشين آالت •

 



 گسترش مراقبتها و رفتارهاي ايمني و بهداشت فردي•

 پيشنهاد روشهايي جهت حذف يا كاهش خطرات محيط كار•

مطالعه وپيروي از خط مشي ايمني و بهداشت كار و اقدامات و •
 روند هاي كاري

همكاري با نمايندگان و اعضاي كميته حفاظت فني و بهداشت •
 كار

 


