
   قوانین کار مرتبط با بهداشت حرفه اي

   کار  قانون 85  ماده

  شوراي  از طریق  که  هائی  دستورالعمل  کشور رعایت  مادي  و منابع  انسانی  نیروي  صیانت  براي

  پزشکی  ، درمان و آموزش بهداشت  و وزارت)   فنی  حفاظت  تامین  جهت ( فنی   حفاظت  عالی

  تدوین) کار و کارگر و محیط کار   بهداشت  و تامین  اي حرفه  از بیماریهاي  جلوگیري  جهت(

   .  است  الزامی  و کارآموزان  ، کارگران کارگاهها، کارفرمایان  کلیه  شود، براي می

  :   تبصره

و   ایمنی  اصول  رعایت  به  ومکلف  بوده  فصل  این  مقررات  نیز مشمول  خانوادگی  کارگاههاي

  .بهداشتکار میباشد

   
  :  90  ماده

را وارد یا تولید   و بهداشتی  يفرد  حفاظت  بخواهند لوازم  که  یا حقوقی  حقیقی  اشخاص  کلیه

و   کار و امور اجتماعی  وزارت  به  آن  هاي با نمونه  مورد همراه  را حسب  وسایل کنند باید مشخصات

و   این  یا وارد کردن  ساخت  از تائید به  دارند و پس  ارسال  پزشکی و آموزش  درمان  بهداشت  وزارت

   .نمایند   اقدام  سایل

   
  :  91  ماده

  مصوبات  مکلفند بر اساس  قانون  این 85  ماده  موضوع  واحد هاي  کلیه  و مسئوالن  کارفرمایان

  محیط کار وسایلدر   کارگران  و بهداشت  و سالمت  حفاظت  تامین  براي  فنی حفاظت  عالی  شوراي

  آنان  الذکر را به فوق  کاربرد وسایل  و چگونگی  قرار داده  و در اختیار آنان  را تهیه  الزم  و امکانات

  افراد مذکور نیز ملزم. نمایند  نظارت  و بهداشتی  حفاظتی  مقررات  رعایت  بیاموزند و در خصوص

  مربوط به  دستورالعملهاي و اجراي  فردي  اشتو بهد  حفاظتی  از وسائل  و نگهداري  استفاده  به

  .  میباشند  کارگاه

   
  :  92  ماده

بروز   کار در معرض  نوع  اقتضاي  در آنها به  شاغلین  که  قانون  این 85  ماده  موضوع  واحدهاي  کلیه

دهند و   تشکیل  پزشکی  افراد مذکور پرونده  همه  باید براي. ازکار قرار دارند   ناشی  بیماریهاي

آورند   را بعمل  الزم  و آزمایشهاي  از آنها معاینه  درمانی یکبار توسط مراکز بهداشتی  سالی  حداقل

  . ضبط نمایند  مربوطه  را در پرونده  و نتیجه

  :  1  تبصره

از کار   ناشی  بیماري  به  شده  فرد معاینه  شود که  نظر داده  پزشکی  شوراي  با تشخیص  هچنانچ

  نظریه  مکلفند کار او را بر اساس  مربوطه  ابتالء باشد ، کارفرما و مسئولین مبتال یا در معرض

  .دنماین  تعیین  دیگري  مناسب  در قسمت  السعی  حق  کاهش  مذکور بدون  پزشکی  شوراي



   
  :  93  ماده

در محیط   و بهداشتی  حفاظتی  مقررات  اجراي  بر حسن  و نظارت  کارگران  مشارکت  بمنظور جلب

  و وزارت  ار و امور اجتماعیک  وزارت  که  و بیماریها، در کارگاههائی  از حوادث کار و پیشگیري 

کار   و بهداشت  فنی  حفاظت  دهند کمیته  تشخیص  ضروري پزشکی  و آموزش  ، درمان  بهداشت

  . خواهد شد  تشکیل

  :  1  تبصره

  کارگاه  و امور فنی  اي حرفه  و بهداشت  فنی  حفاظت  در زمینه  مذکور از افراد متخصص  کمیته

کار و   هاي مورد تائید وزارتخانه  که  واجد شرایطی  عضاء دو نفر شخصا و از بین. میشود  تشکیل

  شان  وظیفه  میگردند که  باشند تعیین  پزشکی  و آموزش  ، درمان و بهداشت  امور اجتماعی

،   بهداشت  و وزارت  کار وامور اجتماعی  مذکور با کارفرما و وزارت  کمیته  ارتباط میان  برقراري

   .میباشد   پزشکی  زشو آمو  درمان

   
  :  95  ماده

  واحدهاي  کارفرما یا مسئولین  کار بر عهده  و بهداشت  و ضوابط فنی  مقررات  اجراي  مسئولیت

مذکور از   مقررات  رعایت  بر اثر عدم  بود هرگاهخواهد   قانون  این 85  درماده  ذکر شده  موضوع

و نیز   و حقوقی  دهد کارفرما از نظر کیفري  رخ اي مذکور حادثه  کار فرما یا مسئول  سوي

   .  است  مسئول  قانون  در این  مندرج  مجازاتهاي

  :  2  تبصره

کار   بهداشت  فنی  حفاظت  رايب  قانون  این 85  ماده  موضوع  واحدهاي  کارفرما یا مدیران  چنانچه

و   الزم  باشند و کارگر با وجود آموزشهاي  را در اختیار کارگر قرار داده  الزم  و امکانات  وسائل

ننماید ، کارفرما   موجود ، از آنها استفاده  دستورالعملها و مقررات به  توجه  ، بدون قبلی   تذکرات

  .نافذ خواهد بود  اختالف  حل  هیات  راي  ز اختالفبرو  در صورت.   نخواهد داشت  مسئولیتی

   
  :  96  ماده

  :  1  تبصره

در   و بازرسی  ، کنترل، ارزشیابی ریزي  برنامه  مسئول  پزشکی  و آموزش  بهداشت، درمان  وزارت

 آورد  بعمل  زمینه  را در این  الزم  اقدامات  است  و موظف  بوده  کارگري  کار و درمان  بهداشت  هزمین

 .  

   
  :  98  ماده

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

بپردازند، و نیز   بازرسی  و به  وارد شده  قانون  این 86  ماده  مشمول  موسسات  روزبه  از شبانه  موقع



از آنها   یا قسمتی  از تمام  لزوم  و در صورت  مراجعه  درموسسه  مربوطه  دفاتر و مدارك  میتوانند به

   .نمایند  تحصیل  رونوشت

   
  :  99  ماده

  کارگران  که  موادي  از ترکیبات  دارند بمنظور اطالع  کار حق  بهداشت  کار و کارشناسان  بازرسان

  براي  که  اي اندازه  گیرد ، بهقرار می  کار مورد استفاده  میباشند و یا در انجام با آنها در تماس

  .  نمایند  خود تسلیم  مستقیم  رؤساي  بگیرند و به رسید نمونه  ، در مقابل است  الزم  آزمایش

    
  :  100  ماده

مورد با امضاء وزیر   حسب  ویژه  کارت  ، داراي اي حرفه  بهداشت  کار و کارشناسان  سانبازر  کلیه

باید   بازرسی  هنگام  هستند که  پزشکی  و آموزش  ، درمان  یا وزیر بهداشت  کار و اموراجتماعی

   .شود   ارائه  کارگاه  یا مسئولین  رسمی  مقامات  تقاضاي آنها باشد و در صورت  همراه

    
  :  101  ماده

  در حکم  حدود و اختیارشان  کار در مورد مربوط به  بهداشت  کار و کارشناسان  بازرسان  گزارش

  .  خواهد بود  دادگستري ضابطین  گزارش

  :  1  تبصره

  مراجع  در جلسات  و کارشناسی  مطلع  توانند بعنوان کار می  بهداشت  کارشناسانکار و   بازرسان

  .  نمایند  شرکت  اختالف  حل

   
  :  104  ماده

  کارگاههاي  کار به  بهداشت  و کارشناسان کار  ورود بازرسان  مانع  و نیز کسانیکه  کارفرمایان

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

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

    
  :  105  ماده

  وقوع  احتمال  اي حرفه  بهداشت  کار یا کارشناس  بازرس  تشخیص  ، به بازرسی  در حین  هر گاه

  مکلف  اي حرفه  بهداشت  کار یا کارشناس  شود ، بازرس  داده  و یا بروز خطردر کارگاه  حادثه

  .  دهند  خود اطالع  مستقیم  رئیس  او و نیز به  کارفرما یا نماینده  را فورا و کتبا به  مراتب هستند

  :  1  تبصره

  مورد گزارش  ، حسب پزشکی  و آموزش  بهداشت، درمان  و وزارت  کار و امور اجتماعی  وزارت

تقاضا خواهند کرد ، فورا   محل  عمومی  از دادسراي  اي حرفه  بهداشت  کار وکارشناسان  بازرسان

  به  نسبت  بالفاصله  را صادر نماید دادستان  از کارگاه  یا قسمتی  و مهر تمام  و الك  قرار تعطیل

  توسط مرجع  تعطیل  دستور رفع.   اجرا است قابل   از ابالغ  و قرار مذکور پس  اقدام صدور قرار 



  و یا کارشناسان  اي حرفه بهداشت  ارشناسیا ک  بازرس  صادر خواهد شد که  مزبور در صورتی

    . باشند  موجود را تائید نموده  و معایب  نواقص  رفع  ذیربط دادگستري

    
  :  156  ماده

 -  حمام -  محیط کار مانند غذاخوري  نظر بهداشت از  کارگاه  تاسیسات  مربوط به  دستورالعملهاي

  پزشکی  و آموزش  بهداشت، درمان  توسط وزارت  خواهد بود که  اي نامه  برابر آئین  دستشوئی

   .اجرا در خواهد آمد  مرحله  و به  تصویب

   
  :  171  ماده

  شرایط و امکانات  به  با توجه  مواد آتی  مورد، مطابق  ، حسب قانون  مقرر در این  از تکالیف  متخلفان

خواهند شد در   و یا هر دو محکوم  نقدي  با جریمه  حبس  مجازات  به  جرم و مراتب  خاطی

مانند   عوارضی  منجر به  گردد که  اي ثهحاد  وقوع  سبب قانونی  تکالیف  از انجام  تخلف  صورتیکه

،  فصل  در این  مندرج  بر مجازاتهاي  عالوه  است  مکلف  کارگر شود، دادگاه  عضو و یا فوت  نقص

   .نماید   تکلیف  تعیین  قانون  موارد طبق  این  به  نسبت

    
  :  175  ماده

هر مورد   براي 92 - 82 - 81 - 80 -)  اول  قسمت( 78از موارد در مواد   از هر یک  متخلفان

  هر کارگر به  ازاي  خواهد کرد به  تعیین  حقوق  با تائیدیه  تخلف  بر رفع  موردعالوه  حسب  متخلف

  .  خواهند کرد  محکوم  ذیل  ترتیب

    
  کارگر   یک  مزد روزانه  برابر حداقل 100تا  30نفر ،  10تا   ايبر  .1

   کارگر  یک  مزد روزانه  برابر حداقل 10تا  5نفر ،  10مازاد   به  نفر نسبت 100تا   براي  .2

  یک  روزانه مزد  حداقل برابر 5 تا 4 نفر 100 مازاد  به  نسبت نفر 100 از باالتر  براي  .3

  کارگر 

  و یا به  فوق  نقدي  برابر حداکثر جرایم 1/5تا  1/1  مذ کور به  ، متخلفان  تکرار تخلف  در صورت

  .  خواهند شد  روز محکوم 120روز تا 91از   حبس

    
  :  176  ماده

  براي  91و  84 - 83 - 79 - 77 - 75 - 61 - 52واد مذکور در مواد از م  از هر یک  متخلفان

  که  کارگر یا هر دو در مهلتی  حقوق  با تادیه  تخلف  بر رفع  عالوه  مورد  حسب  هر مورد تخلف



  هر کارگر به  ازاي  خواهد کرد به  تعیین  کار و امور اجتماعی  وزارت  نظر نماینده  با کسب  دادگاه

  . خواهند شد   محکوم  ذیل  ترتیب

   

  کارگر   یک  مزد روزانه  برابر حداقل 500تا  200نفر ،  10تا  براي  .1

  کارگر   یک  مزد روزانه  برابر حداقل 50تا  20نفر ،  10مازاد   به  نفر ، نسبت 100تا   براي  .2

  یک  مزد روزانه  ر حداقلبراب 20تا  10نفر ،  100مازاد   به  نفر نسبت 100باالتر از   براي  .3

   کارگر

  .  خواهند شد  روز محکوم 180تا  91از   حبس  مذکور به  ، متخلفان  تکرار تخلف  در صورت

   
  :  179  ماده

  کار به  بهداشت  کار و ماموران  بازرسان  وظیفه  و انجامورود   مانع  که  یا کسانی  کار فرمایان

کنند   خودداري  ایشان  به  الزم  و مدارك  اطالعات  گردند یا از دادن  قانون این  مشمول  کارگاههاي

برابر  300تا  100جریمه نقدي از   شرایط و امکانات خاطی به پرداخت  به  در هر مورد با توجه

روز  120روز تا  91کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از حداقل مزد روزانه 

  .محکوم خواهند شد

   
  :  185  ماده

  است  دادگستري  کیفري  دادگاههاي  در صالحیت 184تا  171مذکور در مواد   جرائم  به  رسیدگی

  خواهد آمد  بعمل  از نوبت  خارج  مذکور دردادسرا و دادگاه  رسیدگی

   

 
 


