
  

 



 اساسی قانون 29 ماده -•

 کار قانون 193 و147 ،95 ،91 ،85 مواد•

 اجتماعی تامین قانون 66 و 65 مواد•



• 
  بازنشستگی، نظر از اجتماعی تأمین از برخورداری

  ماندگی، درراه بی سرپرستی، ازکارافتادگی، پیری، بیکاری،
 و بهداشتی درمانی خدمات به نیاز سوانح، و حوادث

 است حقی غیره، و بیمه صورت به پزشکی مراقبتهای
 محل از قوانین طبق است موظف دولت .همگانی

 مردم، مشارکت از حاصل درآمدهای و عمومی درآمدهای
 افراد یک یک برای را فوق مالی حمایتهای و خدمات

 کند تأمین کشور



 رعایت کشور  مادی منابع و انسانی نیروی صیانت برای:کار قانون 85 ماده•
 تامین جهت )فنی حفاظت عالی شورای طرف از که دستورالعملهایی

 جهت) پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت و (فنی حفاظت
  محیط و کارگر و  کار بهداشت  تامین و ای حرفه بیماریهای از  جلوگیری

 و کارگران کارفرمایان، ها، کارگاه کلیه برای می شود، تدوین (کار
   .است الزامی کارآموزان

 این 85 ماده موضوع کارگاههای کلیه مسئوالن و کارفرمایان:91 ماده•
 تامین برای فنی حفاظت عالی شورای مصوبات اساس بر مکلفند قانون

  امکانات و وسایل کار محیط در کارگران بهداشت و سالمت و حفاظت
 فوقالذکر وسایل کاربرد چگونگی و داده قرار آنان اختیار در و تهیه را الزم

  بهداشت و حفاظتی مقررات رعایت خصوص در و بیاموزند آنان به را
 .نمایند نظارت مربوطه دستورالعملهای اجرای و فردی



 عهده بر کار بهداشت و فنی ظوابط و مقررات اجرای مسئولیت :95 ماده•
 بود خواهد قانون این 85 ماده در شده ذکر موضوعذ کارگاه مسئولین یا کارفرما

 واحدها مسئولین یا کارفرما سوی از مذکور مقررات رعایت عدم اثر بر گاه هر
 و حقوقی و کیفری نظر از مذکور مسئول یا کارفرما شخص دهد، رخ ای حادثه

 .است مسئول قانون این در مندرج های مجازات نیز
 موظفند قانون این 85 ماده موضوع واحدهای مسئوالن یا کارفرما-1 تبصره•

 و کار وزارت طریق از آن فرم که ای ویژه دفتر در را کار از ناشی حوادث کلیه
 اطالع به کتبی صورت به سریعا را مراتب و ثبت گردد می  اعالم اجتماعی امور
 .برساند محل اجتماعی امور و کار اداره

  قانون این 85 ماده موضوع  واحدهای مدیران یا کارفرما چنانچه -2 تبصره•
 قرار کارگر اختیار در را الزم امکانات و وسایل کار، بهداشت و فنی حفاظت برای
 به توجه بدون قبلی تذکرات و الزم آموزشهای وجود با کارگر و باشند داده

 نخواهد مسئولیتی کارفرما ننماید استفاده آنها از موجود، مقررات و دستورالعمل
 .بود خواهد نافذ اختالف حل هیات رای اختالف بروز صورت در داشت

 
 



 برای را درمانی و بهداشتی خدمات است مکلف دولت :کار قانون147 ماده
   .سازد فراهم آنها خانواده و قانون این مشمول کشاورزان و کارگران

 آموزش و بهداشت وزارت و اجتماعی امور و کار وزارت:کار قانون 193 ماده
 لزوم،به صورت در متخصص کادر تامین منظور به مورد حسب پزشکی
  را الزم اندآموزشهای شده تعیین سرپرست عنوان به واحدها در که افرادی

  کار بهداشت و ایمن و کار روابط انسانی، روابط به ناظر ئمسائل زمینه در
 .داد خواهند

  مکلف کارفرما
  با مطابق مناسبی محل کارگر درمانی و بهداشتی خدمات ارائه جهت است
 . دهد اختصاص مربوطه های دستورالعمل و ها نامه آئین

 



 اقدامات  است مکلف کارفرما کار از ناشی حادثه بروز صورت در :65 ماده•
 مراتب و آورد عمل به دیده حادثه وضع تشدید از جلوگیری برای را اولیه الزم

 کارفرما صورتیکه در .برساند سازمان اطالع به کتبا اداری روز سه ظرف را
 خدمات تامین سازمان باشد شده ای هزینه متحمل مذکور اولیه اقدامات بابت

 .پرداخت خواهد را مربوطه های هزینه درمانی

 رعایت عدم از ناشی مستقیما حادثه وقوع شود ثابت درصورتیکه :66 ماده•
 احتیاط و بهداشت رعایت عدم از ناشی بیماری بروز و فنی حفاظت مقررات

 به مربوط های هزینه سازمان بوده او نمایندگان یا کارفرما طرف از الزم
 از قانون این 50 ماده طبق و پرداخت را غیره و مستمریها و غرامت و معالجه

 .نمود خواهد وصول و مطالبه کارفرما



 و اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت اجتماعی، تامین سازمان مشارکت با برنامه این•
  شورای ) پزشکی آموزش و درمان وزارت

 .است شده تهیه(شدگان بیمه هماهنگی•

 کرده تحصیل دارای که کارخانجاتی در در کار بهداشت خانه مسئولیت برنامه این در•
 کارگری بهداشت خانه مسئول عنوان به و بوده ایشان عهده به باشند، می حرفه ای بهداشت
 .میشوند معرفی

 تکمیل به نسبت محوله وظایف انجام با کارگری بهداشت خانه محترم مسئولین میرود انتظار•
 .نمایند اقدام ای حرفه بهداشت سایت در موجود آماری فرم

 دارای که کاری بهداشت های ای،خانه حرفه بهداشت بازرسان مستمر پایش به توجه با•
 تائید و بررسی از پس و شده معرفی شدگان بیمه هماهنگی شورای باشند،به مناسب عملکرد
  .شد خواهد معرفی سال نمونه بهداشت خانه مذکور شورای

 

 

 


























