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    برنامه ريزي كشوربرنامه ريزي كشوربرنامه ريزي كشوربرنامه ريزي كشور    وووو

 

 3/4/1381 مورخ 4879 بنا به پيشنهاد شماره 8/6/1383 ت وزيران در جلسه مورخاهي

، وزارت كـار و امـور اجتمـاعي و سـازمان     درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت

بنـد   -1369مصوب  -قانون كار )97(ماده استناد  برنامه ريزي كشور و بهمديريت و 

نظام هماهنگ قانون ) 6(و ماده  -1345مصوب  -قانون استخدام كشوري) 39(ماده ) خ(

نامه شرايط اسـتخدام بازرسـان كـار و     ينيآ -1370مصوب  -پرداخت كاركنان دولت

 :شت كار را به شرح زير تصويب نمودكارشناسان بهدا

 

بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار عالوه بـر دارا بـودن شـرايط عمـومي      -1ماده 

 .ين نامه هستنديمندرج در مقررات استخدامي كشور، مشمول مقررات اين آ استخدام

انتصاب در سمت بازرس كار و كارشناس بهداشت كار عالوه بـر الـزام بـه دارا     -2ماده 

تي متشـكل از  اتاييد صالحيت علمي و فني، توسط هيد شده و شرايط احراز پست يا بودن

شــكي يــا وزارت كــار و امــور ، درمــان و آمــوزش پزوزارت بهداشــت معــاون ذي ربــط

، مـدير كـل كـارگزيني و دو نفـر كارشـناس از      مربوط ، مدير كل واحد تخصصياجتماعي

موزشي ، منوط به طي دوره آبهداشت كار بازرسان كار با تجربه و دو نفر از كارشناسان

 .ياز خواهد بودن مورد

نياز در بدو استخدام و انتصاب براي بازرسان كار  دوره هاي آموزشي مورد -1تبصره 

نيـاز حسـب مـورد بـا      كارشناسان بهداشت كار و نيز ساير دوره هاي آموزشي مـورد  و



، درمان و آموزش پزشكي و تاييد تو امور اجتماعي و وزارت بهداش پيشنهاد وزارت كار

 .كشور تعيين خواهد شد ان مديريت و برنامه ريزيسازم

ط افـرادي كـه در زمـان    گذراندن دوره هاي آموزشي موضوع اين ماده توسـ  -2تبصره 

كارشناس بهداشت كار اشتغال دارند، هاي بازرس كار و  نامه در سمت ينيتصويب اين آ

 .الزامي نيست

 من بازرسـي و نظـارت بـر   بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار موظفند ضـ  -3ماده 

اساس  ، نظر كارشناسي خود را برمشمول و تذكر اشكاالت، معايب و نقايص هاي كارگاه

ها و بخشنامه هاي مربوط حسب مورد بـه   ، دستورالعملين نامه هايآ ،مقررات قانون كار

، يـا مرجـع ذي ربـط در وزارت بهداشـت     امور اجتمـاعي  اداره كل بازرسي وزارت كار و

 .آموزش پزشكي اعالم نمايندرمان و د

، مراتـب بـا ذكـر    نظـر كارشناسـي   ول كارگاه به اظهـار ئدر صورت اعتراض مس -4ماده 

، يا مرجع ذي ربط در وزارت بهداشـت  داليل به اداره كل بازرسي وزارت كار مستندات و

 .م مي شوداعال درمان و آموزش پزشكي

در واحد ذي ربط يا مراجـع   -ر كارشناسي در مراحل بعدي رسيدگيچنانچه نظ -تبصره

 .وليتي متوجه شخص كارشناس نيستئمورد پذيرش قرار نگيرد، مس -صالح

موارد زير براي كارشناس بهداشت كار و بازرس كار تخلف محسـوب و مراتـب    -5ماده 

 :اداري واحد ذي ربط ارجاع مي شود هاي رسيدگي به تخلفات تابه هي براي رسيدگي

 .طه وظايف محوله تحت عنوان بازرسيج از حيانجام اقدامات خار -الف

 .يس كارگاهيون اجازه رهاي خانوادگي بد ورود به كارگاه -ب

افشاي اسرار و اطالعات كه به مقتضاي شغل خود بدست آورده اند يا نام اشخاصي  -پ

 .يا موارد تخلف را گوشزد كرده اندآنان اطالعات داده  كه به

كه خود يا يكي از بستگان نسبي آنها تا طبقـه سـوم يـا     اقدام به بازرسي در كارگاهي -ت

 .طور مستقيم ذي نفع باشنده از اقرباي سببي درجه اول ايشان ب يكي

 .لفات يا چشم پوشي از بعضي تخلفاتخصوص تخ عدم اعالم نظر در -ث

موقع در مواقعي كه احتمال وقوع خطر يا بروز حادثه در كارگاه ه ه گزارش بيعدم ارا -ج

 .دارد وجود

هاي منطقـه تحـت پوشـش يـا اشـتغال در       انعقاد قرارداد مشاوره با هر يك از كارگاه -چ

 .ياد شده واحدهاي



فوق العاده سختي شرايط محيط كار بازرسان كار و كارشناسـان بهداشـت كـار     -6ماده 

 .افزايش سنواتي آنها تعيين مي شودحقوق مبنا و %) 25(درصد  پنج بيست و

ن بهداشت كار در طول تصـدي ايـن   اده جذب بازرسان كار و كارشناسافوق الع -7ماده 

وق العاده شـغل آنهـا تعيـين مـي     حقوق و ف%) 120(بيست درصد  و شغلي صد وليتئمس

 .شود

ين نامه صـرفا بـه شـاغالن داراي    ياين آ) 7(و ) 6(هاي موضوع مواد  فوق العاده -8ماده 

 .مي گيردارشناسي بهداشت كار تعلق بازرسي كار و ك پست

 ين نامـه از محـل صـرفه جـويي    ياين آ) 7(و ) 6(براي اجراي مواد بار مالي الزم  -9ماده 

ر و امـور اجتمـاعي تـامين    ، درمان و آموزش پزشـكي و كـا  وزارتخانه هاي بهداشت هاي

 .خواهد شد

همـان   -1369مصـوب   -قـانون كـار  داشـت حرفـه اي منـدرج در    كارشناس به -10ماده 

 .ين نامه استير موضوع اين آبهداشت كا كارشناس
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