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 :است زیر شرح به نامهآیین از منتخبی

 

 میشوند، تاسیس آتیه در که هاییکارگاه و موجود هایکارگاه کلیه :1ماده

 که را کار بهداشت و حفاظت به مربوط عمومی مقررات باید

 رعایت کار قانون 48 ماده طبق شودمی مقرر نامهآیین این در

 .نمایند

 محل وهوایآب وضعیت با باید ها کارخانه و ها کارگاه ساختمان :2ماده

 .باشد متناسب

 بدنه باید برندمی کاربه سمی و شیمیایی مواد که هاییمحل در :6ماده

 قابل زمین کف از ارتفاع سانتیمتر 60 و متر1 تا کارگاه دیوار

 .باشد شستشو

 و سانتیمتر 120 حداقل باید کارگاه عمومی پلکان عرض :8ماده

 که پلکانی برای. باشد مزبور عرض با متناسب آن پاگردهای

 .گردد نصب محکم نرده باید دارند پله 4 از بیش

( مصنوعی یا طبیعی)  کافی اندازهبه روشنایی باید کارگاه هر در: 11ماده

 برای کهدرصورتی.شودتامین محل، و کار نوع با متناسب

 برای باید شودمیاستفاده قوی مصنوعی نور از روشنایی

 .گردد نصب هاییحباب چشم ناراحتی از ممانعت

 ایجاد مضر بخارهای یا گردوغبار یا گاز یا دود که هاییکارگاه در: 14 ماده

 محل از طوری موثر فنی وسایل با مزبور مواد باید شودمی

 برای خطری و مزاحمت که شود هدایت کارگاه خارج به تولید

 .ننمایند ایجاد کارگران

 وسایل از باید نباشد کافی طبیعی تهویه که هاییکارگاه در :15 ماده

 .شوداستفاده مصنوعی تهویه

 ایطرفهیک درهای کارگران تعداد با متناسب باید سالن هر در :17 ماده

 باشد داشته وجود نجات درهای نامبه شوندمی باز خارج به که

 منتهی ساختمان خروجی معابر یا و راهروها به مزبور درهای و

 .شوند

 وسایل باید رودمی حریق بروز احتمال بیشتر که هاییکارگاه در :21 ماده

 تمام در کهطوری رود کاربه( آژیر) خطر اعالم مخصوص

 .شودشنیده حریق اعالم کار، محوطه

 :است الزامی گیربرق نصب و تعبیه زیر موارد در :24 ماده

 ذخیره ، تولید انفجار یا و احتراق قابل مواد آن در که هاییساختمان( الف

 .شودمی انبار و

 دیگر اشتعالقابل مواد یا و روغن و نفت ، بنزین که مخازنی و هاتانک( ب

 .شودمی نگهداری هاآن در

 .بلند هایدودکش و مرتفع هایکوره( ج

 قبیل از( ترانسمیسیون)  نیرو دهندهانتقال هایقسمت کلیه :25ماده

 همچنین و آن امثال و دندهچرخ و زنجیر فلکه، تسمه،

 کارگرد برای سانحه ایجاد امکان که هاماشین از هاییقسمت

 کافی استقامت با محافظ یا و پوشش دارای باید باشدداشته

 .باشد

 باید هاماشین کاریروغن و نظافت و تعمیر به شروع از قبل :26 ماده

 .ساخت متوقف را هاآن بخشیاطمینان طوربه

 ساخته طوری و بوده حفاظ دارای باید الکتریکی ادوات و وسایل :28ماده

 سوزیآتش و زدگیبرق خطر که شودبرده کاربه و نصب و

 .باشدنداشته وجود



                                                                               
 

 فقط باید الکتریکی ادوات و وسایل تنظیم یا و امتحان و نصب :29ماده

 گیردانجام باشد محرز هاآن فنی صالحیت که اشخاصی توسط

 .دهد قرار آزمایش مورد را آن کار به شروع از قبل متخصص و

 ستا الزم آزاد و متحرک هایسیم ازدیاد از جلوگیری برای :30ماده

 ات گردد نصب مناسب هایمحل در پریز کافی مقداربه

 .کرد استفاده آنها از بتوان سهولتبه

 و متعلقات و هابست و هالوله و برق هایکابل زره و هاپوشش :31ماده

 که برق وسایل فلزی هایقسمت سایر و هاحفاظ همچنین

 بروز از جلوگیری برای نیستند، برق فشار تحت مستقیما

 .باشندداشته مناسبی زمین اتصال باید احتمالی خطرات

 ودمیر زمین اتصال هایسیم به آسیب احتمال که نقاطی در :33ماده

 .نمود محافظت را هاآن مکانیکی وسیلهبه بایستی

 و گوارا آشامیدنی آب است مکلف کارفرما هاکارگاه کلیه در :42دهما

 طبق که محفوظ و سربسته مخازن در کافی مقداربه سالم

 کارگران اختیار در شوندمی نگهداری و ساخته بهداشتی اصول

 .بگذارد

 میکنند کار مدیدی مدت برای زیاد گرمای در که کارگرانی به :43ماده

 .شودداده طعام نمک قرص باید

 .است ممنوع آب آشامیدن برای عمومی لیوان از استفاده :44 ماده

 سایر و انبارها راهروها کار، هایسالن و کار هایمحل :45ماده

 .شوند نگهداری بهداشت اصول طبق باید دیگر هایقسمت

 و بوده پاکیزه باید هاشیشه و درها و هاپنجره سقف، دیوارها، :46ماده

 تا و بوده پاکیزه باید هاسالن کف و شوند نگهداشته عیببی

 .نباشند لغزنده و تر امکان حد

 فواصل در دارد امکان که جایی تا باید کردنونظافت جارو :47ماده

 انتشار از که گیردصورت ترتیبیبه و شدهانجام کاری هاینوبت

 .شود جلوگیری گردوغبار

صول باشد که طبق ا روشویی کافی تعداد دارای باید کارگاه هر :53ماده

 برای میانگین طوربهبهداشت قابل استفاده و پاک کردن باشند 

 .استالزم روشویی یکحداقل  کارگر 20 هر

 تعویض رایب انفرادی هایقفسه و وسیع اتاقی باید کارگاه هر در :56ماده

 اتاق. یابد اختصاص کارگران شخصی هایلباس گذاردن و

 اکیزهپ و گندزدایی مرتب طوربه باید آن هایقفسه و مزبور

 .شود

 نمایندمی مصرف غذا جاهمان در آن کارگران که کارگاه هر :57ماده

 و میز الزم تعداد و کافی وسعت با مخصوصی محل دارای باید

 .دباش میخورند، غذا موقعیک در که ایعده برای نیمکت

 آلودگی هرگونه از عاری و پاک همیشه باید غذاخوری ظروف :58ماده

 .باشند

 نسبت و بوده تمیز روپوش دارای باید غذاخوری محل کارکنان :59ماده

 یک ماهی و بنمایند کامل مراقبت خود شخصی نظافت به

 .بشوند پزشکی معاینه مرتبه

 در مجانی کارلباس دست دو سال هر در است موظف کارفرما :61ماده

 باشد کار نوع با مناسب باید کارلباس. بگذارد کارگر هر اختیار

 را خود وظایف بتواند راحتیبه کارگر که شودتهیه طوری و

 کارگران به: تبصره. ) نگردد سوانح بروز موجب و دهد انجام

 . (شودداده نیز سربند باید کارلباس برعالوه زن

 که کارگرانی تمامی برای نامهآیین این 72 تا 62 هایماده طبق **

 سوختگی گرفتگی،برق: مانند هستند کار از ناشی خطرهای

 فردی حفاظت وسایل باید آنها، کار نوع با متناسب باید... و

 **. گرددتهیه

 ایلوس از مرتبا کارگران که نماید مراقبت است مکلف کارفرما :74ماده

 هاآن اختیار در و تهیه او وسیلهبه که استحفاظی

 مزبور وسایل زا استفاده عدم. نمایند استفاده استشدهگذاشته

 .شودمی محسوب وظیفه انجام در قصور

 از مهم اتمخاطر احتمال کار نوع سبببه که هاییکارگاه در :76ماده

 رفرماکا دارد، وجود هاآن امثال و زدگیبرق و خفگی قبیل

 الزم هایبینیپیش دیدهآسیب کارگر نجات برای است مکلف

 .بنماید را

 به گرانکار از یکی ابتال از اطالع محضبه است مکلف کارفرما: 77ماده

 و بهداری وزارت پست اولین به را مراتب واگیردار امراض

 .دهداطالع کارگران اجتماعی هایبیمه به همچنین

 در را خود دیدگانحادثه و بیماران آمار است موظف کارفرما :79ماده

 .کند ارسال محل کار ادارات به ماه هر آخر

 از دوم شق مشمول نامهآیین این مقررات اجرای از متخلفین :80ماده

 .بود خواهند 1337 اسفندماه مصوب کارقانون 60 ماده

 

 


