
شھریارشبکه بھداشت و درمان

آیین نامه کمیته حفاظت فنی 

وبھداشت کار



و بھداشت کاریحفاظت فنتهیکمنامهنییآ

و یمقررات حفاظت فنیو نظارت بر حسن اجراانیمشارکت کارگران و کارفرمانیبه منظور تام:١ماده

از یریگیشیپنیمشمول و ھمچنیھاکشور در کارگاهیو منابع مادیانسانیروینانتیبھداشت کار، ص

لیکار، تشکیھاطیمحیکارگران و سالم سازیاز کار، حفظ و ارتقاء سالمتیناشیھایماریحوادث و ب

کشور یھانامه در کارگاهنییآنیضوابط و مقررات مندرج در اتیو بھداشت کار با رعایحفاظت فنیھاتهیکم

.استیالزام

و یحفاظت فنتهیبه نام کمیاتهینفر کارگر باشند، کارفرما مکلف است کم٢۵یکه داراییھاکارگاه:٢ماده

:دھدلیتشکلیذیبھداشت کار در کارگاه با اعضا

.اواریتام االختندهینماایکارفرما –١

کارگران کارگاهندهینماایکار یاسالمیشوراندهینما–٢

.از سراستادکاران کارگاهیکیو در صورت نبودن او یرفنیمد–٣

یمسئول حفاظت فن–۴

.یامسئول بھداشت حرفه–۵

.کار باشدیمنیو ایرشته حفاظت فنالنیاز فارغ التحصحاً یترجیستیبایمیمسئول حفاظت فن: ١تبصره

یپزشک عموماییابھداشت حرفهلیفارغ التحصحاً یترجیستیبایمیامسئول  بھداشت حرفه: ٢تبصره

.مرکز بھداشت شھرستان باشددییمورد تا

و یآموزشیھادر برنامهیستیکارفرما بانهیو بھداشت کار با ھزیحفاظت فنتهیاعضاء کم: ٣تبصره

.ندیشرکت نماگرددیبرگزار مربطیذیھاو بھداشت کار که توسط ارگانیمربوط به حفاظت فنیبازآموز

دو نفر از اعضاء ایکیکه ینفر نفر کارگر داشته باشند در صورت١٠٠تا ٢۵نیکه بییھادر کارگاه: ۴تبصره

مشروط گرددیملیبا حداقل سه نفر از افراد مذکور تشکتهیدر کارگاه حضور نداشته باشند جلسه کمتهیکم

.حضور داشته باشدیامسئول بھداشت حرفهاییمسئول حفاظت فنتهیکمنیبر آنکه در ا

با نظر مشترک و ھماھنگ دینماجابینفر کارگر دارند و نوع کار آنھا ا٢۵که کمتر از ییھادر کارگاه:٣ماده

.مذکور خواھد بودتهیکملیمحل، کارفرما مکلف به تشکیابازرس کار و کارشناس بھداشت حرفه

:گرددیملیتشکلیمذکور با سه نفر از اعضاء به شرح ذتهیھا کمکارگاهنگونهیدرا:  ١تبصره

.یواریتام االختندهینماایکارفرما –١

.کارگران کارگاهندهینماایکار یاسالمیشوراندهینما–٢

.یاو بھداشت حرفهیمسئول حفاظت فن–٣



اداره کار و دییبه تادیھا باکارگاهنگونهیایبرایاو بھداشت حرفهیمسئول حفاظت فنتیصالح: ٢تبصره

.مرکز بھداشت محل برسد

مسئول گرددیملیو بھداشت کار با سه نفر تشکیحفاظت فنتهیکه کمییھاکارگاههیدر کل:  ٣تبصره

نهیالزم که با ھزیھامشروط برآنکه پس از آموزش. نفر باشدکیتواندیمیاو بھداشت حرفهیحفاظت فن

نامه ینموده و گواھتشرکگرددیملیاداره کل محل حسب مورد تشکایکارفرما توسط مرکز بھداشت و 

.دینماافتیالزمه را در

جلسه خود نیگردد و در اوللیبار تشککیالاقل ھرماه دیو بھداشت کار بایحفاظت فنتهیجلسات کم:۴ماده

میجلسات و تنظلیزمان تشکنییتع. ندیاقدام نماتهیاعضاء کمانیمرازینفر دبکینسبت به انتخاب 

.جلسه خواھد بودریبه عھده دبتهیصورتجلسات کم

مسئول ایو یمسئول حفاظت فنایرکارخانهیمدشنھادیزودتر از موعد با پاییدر مواقع ضرور:  ١تبصره

.خواھد شدلیتشکتهیکمیابھداشت حرفه

شده را به میصورتجلسات تنظنیمذکور و ھمچنتهیکمماتینسخه از تصمکیکارفرما مکلف است :  ٣تبصره

.دیاداره کار و مرکز بھداشت مربوطه ارسال نما

:استلیو بھداشت کار به شرح ذیحفاظت فنتهیکمفیوظا:۵ماده

الزم به کارفرما جھت شنھاداتیپهیو اراتهیدر جلسات کمیو بھداشتیو مشکالت حفاظتلیطرح مسا–١

.کارطیمحیرفع نواقص و سالم ساز

.کارگاهیالزم جھت رفع آنھا به کارفرماشنھاداتیو پیو بھداشتیو نواقص حفاظتراداتیاهیانعکاس کل–٢

یمقررات حفاظتیو بازرسان کار جھت اجرایابا کارشناسان بھداشت حرفهیمساعکیو تشریھمکار–٣

.و بھداشت کار

.کارطیدر محیو حفاظتیبھداشتنیمقررات و موازتیکارگران نسبت به رعایو آشنا سازهیتوج–۴

نیانجام کار مطمئن، سالم و بدون خطر و ھمچنیالزم برایدستورالعمل ھاهیبا کارفرما در تھیھمکار–۵

.کارطیدر محیو حفاظتیبھداشتزاتیاز لوازم و تجھحیاستفاده صح

و بھداشت کار یوبھداشت حفاظتیکه در امر حفاظت فنیکارگرانقیبه کارفرما جھت تشوشنھادیپ–۶

.دارندتیعالقه و جد

از کار یمربوط به حوادث ناشیھافرمنیو ھمچنتهیو ارسال صورتجلسات کمهیالزم به منظور تھیریگیپ–٧

.ربطیذیھااز کار به ارگانیناشیھایماریو ب

از ابتالء کارگران به یریشگیبه منظور پیادوارناتیقبل از استخدام و معاناتیالزم در انجام معایریگیپ–٨

.حاصله به مراکز بھداشت مربوطهجینتاهیاز کار و ارایناشیھایماریب



در یکارفرما به مراکز بھداشت مربوطه و ھمکارقیاز طریاحرفهیھایماریاعالم موارد مشکوک به ب–٩

در ایمبتالء شده و یاحرفهیھایماریبه بیپزشکیشوراصیکه به تشخیکارگرانیشغل مناسب برانییتع

).قانون کار٩٢ماده ١موضوع تبصره . (معرض ابتالء آنھا قرار دارند

فرم صورت لیو تکممیو تنظیو بھداشتیحفاظتلیآمار و اطالعات مربوطه از نقطه نظر مسایجمع آور–١٠

.نواقص موجود در کارگاه

.کار و نظارت بر حسن استفاده از آنھاطیدر محیو بھداشتیحفاظتلیابزار کار و وسانهیو معادیبازد–١١

.شدت ساالنه حوادثبیتکرار و ضربیضرنییاز کار کارگران و تعیناشیھایماریثبت آمار حوادث و ب–١٢

یآموزشینصب پوسترھانیو ھمچنیاحرفهیھایماریحوادث و بزانینمودار ممینظارت بر ترس–١٣

.کارطیدر محیو حفاظتیبھداشت

.در کارگاهیو بھداشتیخطرات حفاظتجادیایھااعالم کانون–١۴

و حیآالت و ابزار کار به نحو صحنیو محصوالت و استقرار ماشهیمواد اولشیو آرابینظارت بر نظم و ترت–١۵

.کارطیکار و کارگر در مححیتطابق صحنیو ھمچنمنیا

ھر کارگاه یاختصاصطیبرحسب شرایو بھداشتیحفاظتنیروشن و منطبق با موازیخط مشنییتع–١۶

یھایماریو بیحوادث احتمالجادیاز ایریشگیکار و پطیمحیمنیجھت حفظ و ارتقاء سطح بھداشت و ا

.یشغل

جھت اعمال در داخل کارگاه در یو بھداشتیحفاظتییاجرایھاو صدور دستورالعملبیو تصوهیتھ–١٧

و یکیولوژیب،یکیارگونوم،ییایمیش،یکیزیاز عوامل فیناشیھایماریعوارض و بجادیاز ایریشگیمورد پ

.کارطیمحیروان

وجهچیھدر کارگاه بهیاحفاظت و بھداشت حرفهنیو بھداشت کار و مسئولیحفاظت فنتهیوجود کم:۶ماده

.کارفرما درقبال مقررات وضع شده نخواھد بودیقانونیھاتیرافع مسئول

توسط رانیایاسالمیقانون کار جمھور٩٣تبصره به استناد ماده ١٠ماده و ٧نامه در نییآنیا:٧ماده

١١/۴/٧۴خیشده و در تارهیتھیو وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکیکار و امور اجتماعیھاوزارتخانه

.دیرسیکدرمان و آموزش پزشو بھداشت، یکار و امور اجتماعیوزرابیبه تصو


