
  ها  کار در کارگاه  مراکز بهداشت  تاسیس  نامه آیین
  

     کلیات-   اول  فصل
 مقاصـد زیـر    منظور انجـام  ها به  کار در کارگاه  مراکز بهداشت  تاسیس نامه  کار آیین  قانون47   استناد ماده    به -1 

  .شود  می  و تصویب تهیه
  .  آن  باشند و ارتقاء سطح  که  در هر شغلی ان کارگر  و روانی  جسمی  و بهداشت  سالمت تامین-   الف
 را تهدید   آنان  سالمتی  که  از خطراتی  کارگران  از کار و حفاظت  ناشی هاي  و بیماري  از حوادث  پیشگیري-   ب
  .نمایند می
   دیگر تطبیـق  ارت عب  باشد و به  آنان  و روانی  با استعداد جسمی  متناسب  که   بکاري   کارگران   بکار گماردن  -   ج

  . کار با کارگر و بالعکس
 کار یا   در محل شود که  می  مراکز اطالق  به  کار در کارگاه  مرکز بهداشت  اصطالح نامه  آیین  نظر این  از نقطه-2

  هـا و حـوادث    بیمـاري   و پیـشگیري   آنها امور بهداشتی  و اساسی  عمده  و فعالیت  گردیده  تشکیل   آن  در نزدیکی 
  . از کار باشد ناشی

و یـا  )  مرکـز مـستقل   (  بـوده   کارگـاه   یـک  تواند منحصر به  کار می  مرکز بهداشت  کارگاه  اهمیت  به   با توجه  -3
   اي   یـا منطقـه      صـنفی    است   ممکن  باشد مرکز مشترك  )  کار   بهداشت  مرکز مشترك  (  چند کارگاه    بین  مشترك

  .باشد
 مزبور   پزشک  نبودن  و در صورت  کار منطقه  بازرس  پزشک وسیله  کار به داشت به  مراکز مشترك   نوع  تعیین-4

  .شود  می  تعیین  کار و امور اجتماعی  وزارت  صنعتی  بهداشت  اداره توسط
  . نمایند  باشد امتناع  واجد شرایط  که  کارگاهی  عضویت توانند از قبول  کار نمی  بهداشت مراکز مشترك-5
 تعـدد   در صـورت . شـود   مـی   اداره   یا چندپزشـک     یک  وسیله   به   و مشترك    ازمستقل   کار اعم   شتمراکز بهدا -6

  .شود  کار تعیین  مرکز بهداشت  سرپرست  عنوان  از آنها به  باید یکی پزشکان
 کار  داشت به  متخصص  که  کار باشند و مادام  بهداشت  در زمینه  کافی  اطالعات ها باید داراي  کارگاه پزشکان-7

 با نظر مراکز   که  اختصاصی  دوره  از طی  پس  عمومی  باشد پزشکان ها وجود نداشته  کارگاه  در کلیه  اشتغال براي
گـردد    می  دار تشکیل  صالحیت  و سایر موسسات  بهداري  وزارت  کار و با همکاري    وزارت   وسیله   به  دانشگاهی

  . کار باشند تدار امور مراکز بهداش توانند عهده می
   و با توجه  کار بتدریج  مرکز بهداشت  مسئولین  کار را براي  بهداشت  دیپلم  داشتن  کار و امور اجتماعی وزارت-8
  .گردد  می  قائل  دارند اولویت  بیشتري  شغلی  خطرات  که هایی  کارگاه نماید و براي  می  اعالم  اجباري  امکانات به
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 پزشکانی که با طی دوره اختصاص در مراکز بهداشـت کـار مـشغول       8 مندرج در بند      پس از اعالم مراتب    - 9
  .باشند در صورتی که بخواهند بکار خود ادامه دهند باید دوره تکمیلی بهداشت کار را بگذرانند انجام وظیفه می

  .ردامر فراهم خواهدآو انجام این االمکان تسهیالت الزم را براي کار واموراجتماعی حتی وزارت
  

    سازمان-   دوم فصل
   ایـن   مقـررات   مراکز باید طبـق   کار باشند این  مراکز بهداشت  کار باید داراي  قانون   مشمول  هاي  کارگاه: 1  ماده
  . قرار گیرد  کار و امور اجتماعی  وزارت  و مورد تایید و قبول  گردیده  تشکیل نامه آیین
   مراکز در وهله  میسر نباشد این ها و موسسات  کارگاه  کار در کلیه   بهداشت  مراکز   ایجاد فوري    که  مادام: 2  ماده
  .گردد  می  زیر تشکیل هاي  در کارگاه نامه  آیین  این  تصویب  از تاریخ  دو سال  و حداکثر در مدت اول
  . نفر باشد200 بیشتر از   آن  تعداد کارگران  که هایی  در کارگاه-  الف
  .  است  مخصوص  مراقبت  کارگر مستلزم  سالمتی  حفظ  از لحاظ  که اییه  در کارگاه-  ب

 کـار و امـور     وزارت  از طـرف    اسـت    مخـصوص    مراقبـت    در آنها مـستلزم      اشتغال   که  هایی   کارگاه   نوع  -  تبصره
  . خواهد شد  و اعالم  تعیین اجتماعی

 بایـد    پزشـک   کـه   وقتـی   حـداقل   و بر طبـق  داد کارگران تع  نسبت  کار به  مراکز بهداشت  تعداد پزشکان : 3  ماده
  .شود  می  زیر تعیین ها نماید بشرح  کارگاه  باین  رسیدگی صرف
 یا   زن  آن  درصد کارگران10 و یاحداقل  بوده  مخصوص  مراقبت  مستلزم  درآن اشتغال  که هایی کارگاه  براي-الف

  . نفر کارگر در ماه10   براي  کار پزشک  ساعت  یک کارآموز باشند حداقل
  .  نفر کارگر در ماه20   براي  کار پزشک  ساعت  یک  و غیره  بازرگانی ها و موسسات  سایر کارگاه  براي-   ب
   یـک   بـراي   کـار در هفتـه    سـاعت   از چهل  برابر با بیش3   ماده  براساس  کار الزم  ساعات  که  در صورتی : 4  ماده

  . باشد  یا چند پزشک  یک  شامل  گردد که  کار تشکیل  بهداشت  باید مرکز مستقل  کارگاه  باشد در آن پزشک
 دهد یا در مرکز   کار تشکیل  بهداشت تواند مرکز مستقل  باشد کارفرما می  کمتر از حد فوق  کار الزم اگر ساعت

  . نماید  کار شرکت  بهداشت مشترك
  .گردد  می  محاسبه  کار در هفته  ساعت40  براساس وقت  تمام  پزشکان خدمات  ساعت-  تبصره

  
  

    وظایف-   سوم  فصل
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    استخدامی  اولیه هاي  آزمایش-   اول  مبحث
   قرار گیرند این  پزشکی هاي  باید مورد آزمایش  بکار یا کارآموزي  از اشتغال  قبل  و کارآموزان کارگران: 5  ماده

   انجـام   کـار امکـان    وزارت  تـشخیص   بـه   کـه   نیز خواهد بود مگر در نقـاطی     ریتین   پرتونگاري  ها شامل   آزمایش
  . باشد  وجود نداشته پرتونگاري

  . نماید  زیر را مشخص  نکات  اول ها باید در درجه  آزمایش  این
  .  و مواد مخدره  الکل  اعتیاد به-1 
  .  روانی  بیماري  ابتالء به-2 
  . دیگر  مسري هاي  یا بیماري وي ری  سل  بیماري  ابتالء به-3 
  . کار مورد نظر  انجام  قدرت-4 

 بکار از    اشتغال   صالحیت   گواهی   برگ   پذیرش   در صورت  5   در ماده    مندرج  هاي   آزمایش   از انجام   پس: 6  ماده
 در اختیار  بازرسی   و در هنگام  کارگر بایگانی  در پرونده  شود که    می   کارفرما داده    کار صادر و به      پزشک  طرف

   تمـام   حـاوي   کـه    پزشکی   آزمایش  ها در برگ     آزمایش   نتیجه   فوق   بر گواهی   عالوه.  شود   کار گذاشته   بازرسان
 در   ممکنـست  گردد فقط  می  محسوب  جزء اسرار پزشکی   که   آزمایش   برگ  این. گردد   می   باشد منعکس   نکات

  . صالحیتدار قرار گیرد  پزشکی ار و یا مقامات ک  بازرس  و پزشک  کارگاه اختیار پزشک
  .  است  مستثنی  قاعده  از این  اجباریست  بیماري  اعالم  که  مواردي -1 تبصره 
  . خواهد شد و اعالم کار تعیین  وزارت  توسط  و گواهینامه آزمایش  برگ  نمونه -2 تبصره 
    ادواري هاي  آزمایش-   دوم مبحث 

   در پرونـده   آزمـایش   قـرار گیرنـد و نتـایج         پزشکی   یکبار مورد معاینه     سالی   باید الاقل    کارگاه  کارگران: 7  ماده
  . گردد  آنها منعکس پزشکی

 18 کمتر از   آور و کارگران  و زیان  سخت  در کارهاي    شاغل   کارگران   دهد که    کار باید ترتیبی    پزشک: 8  ماده
 افراد   این  تجدید معاینات فواصل.  قرار گیرند  مخصوص  مراقبت  تحت  و معلولین  شیرده  باردار، مادران ، زنان سال

 موارد   کار در این  پزشک  دستورات  انجام  به  نسبت  است کارفرما مکلف.  خواهد شد  تعیین  پزشک نیز از طرف  
  . آورد  بعمل  الزم اقدام

  د بکار مجد  شروع  و موقع  پزشکی هاي  آزمایش-   سوم مبحث 
   بـه   مربـوط   هفته  از سه  بیش  از کار با غیبت  ناشی  و حوادث   اي   حرفه  هاي   بیماري   به   مربوط  بعد از غیبت  : 9  ماده

  ایـن .  خواهد بود  مجدد بکار اجباري     از شروع    قبل   پزشکی   مکرر آزمایش   هاي   با غیبت   اي   غیرحرفه  هاي  بیماري



  هاي حفاظت و بهداشت كار آيين نامه
 

 

٤

 

   بـه   همیـشه   موقتاً یا بـراي   است  یابد یا الزم   اشتغال   کار قبلی   تواند به   ارگر می  ک   نماید که    باید مشخص   آزمایش
  . ورزد  اشتغال  دیگري شغل
    تکمیلی هاي  آزمایش-   چهارم مبحث

   غیربالینی هاي  آزمایش  از قبیل  دیگري  تکمیلی هاي  دهد آزمایش  کار تشخیص  پزشک   که  در صورتی : 10  ماده
  . نماید ها را تامین  آزمایش  این  به  مربوط  هزینه  است  آید کارفرما مکلف باید بعملاز کارگر 

   کـار کـارگران    کار و یا اضـافه   و ساعات  جزو مدت  پزشکی  هاي   آزمایش   کلیه   براي   الزم   زمان   مدت  -  تبصره 
  .شود  می محسوب

    کارگاه  بهداشتی هاي  مراقبت-   پنجم مبحث 
   انجـام   بـه   و کارفرمـا مکلـف    کار بوده  مرکز بهداشت  پزشک  عهده  به  و مراقبت   در موارد زیر نظارت   : 11  ماده

  .باشد  می  پزشک دستورات
  ، رخت ، دستشویی  حمام  آشامیدنی  آب ، نظافت  ساختمان  بهداشتی  از نظر وضع  کارگاه  عمومی  بهداشت-   الف
،   باشـگاه   از قبیـل   کـارگران   رفـاه   بـه   مربـوط   تاسیـسات   بهداشـت   و همچنـین   ، فاضالب    زباله  ، دفع   ، مستراح   کن

  .  کارگران  مصرفی  غذایی  و توزیع  و طرز تهیه ، تغذیه گاه، آسایش ، شیرخوارگاه  غذاخوري ، سالن آشپزخانه
   سـالمت   اسـت   ممکـن   کـه   و بیولـوژیکی   و شـیمیایی    فیزیکـی    عوامل   کلیه   به   کار نسبت    محیط   بهداشت -   ب

،  بـت ، رطو  و صدا، حـرارت   آور، تشعشعات  زیان  و گازهاي  سازد مانند گرد و غبار، بخارات  را مختل  کارگران
  .  و ارتعاش نور، تهیه

  .  الزم هاي  و آزمایش  برداري  نمونه  انجام-   ج
کـار    کـار، میـزان   ، ساعت   ، جنس   ،سن   شغل  مناسبت   به  کارگران  که نامطلوبی   اثرات   کار ازنظرات    بهبودشرایط -د

  .شوند  می  مواجه  کارها با آن  و تسلسل ، کارمزدي کاري  نوبت  از قبیل ومسائلی
    فوري هاي  و مراقبت  اولیه هاي  کمک-   ششم مبحث

هـا و    مـسمومیت   دربـاره   فـوري  هـاي   کار و مراقبت  و حوادث  در مورد تصادف  اولیه  هاي   کمک  انجام: 12  ماده
  . دیده  بیمار حادثه  از تشدید وضع  بمنظور جلوگیري  اتفاقی هاي بیماري

 کـار   مراکز بهداشـت  .  باشد   و مسمومین    مصدومین   فوري   پذیرش   براي  ده کار باید آما    مراکز بهداشت : 13  ماده
 - گازها   علت  به  خفگی-   مسمومیت  از قبیل  مخاطراتی  است   کار ممکن    اقتضاء شرایط    به   که   صنعتی  موسسات
 -   اکسیژن-  مخصوصاً سرم   دیده  حادثه  نجات  وسایل  باشند باید مجهز به  داشته  و غیره  گرفتگی  برق-  سوختگی
  . باشند  مصنوعی  تنفس  نحوه  و آشنا به  افراد ورزیده  و همچنین  و تنفسی  قلبی مقویات
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  . کار بگذارد  و در اختیار مرکز بهداشت  مورد نیاز را تهیه  لوازم  است  کارفرما مکلف
    مشورتی  تکالیف-   هفتم مبحث 

   و بهداشـت   حفاظـت   و عضو کمیتـه   مدیر کارخانه  کار مشاور بهداشتی شت مرکز بهدا   مسئول  پزشک: 14  ماده
 کار باشد اظهار   و شرایط  امور بهداشتی  به  مربوط  و در آنچه  مزبور شرکت هاي  کمیته  و در جلسات  بوده کارگاه
  .کند نظر می

، نظر   توافق  عدم اجرا نماید در صورت کار را   مرکز بهداشت  مسئول  بهداشتی  پیشنهادهاي  است  کارفرما موظف
  . خواهد بود  موارد قطعی  در این  کار منطقه  بازرس پزشک

   مرکز بهداشت  مسئول  اطالع  باشد به  شده  تهیه  و محصول  مواد اولیه  یا در نوع  تغییر در تکنیک هرگونه: 15  ماده
   بـه   تـذکر الزم 14   مـاده   گـردد طبـق    مـضر تـشخیص   شتی بهدا  تغییر مزبور از لحاظ  که کار برسد تا در صورتی  

  . شود کارفرما داده
  ها  و بررسی  مطالعات-   هشتم مبحث

 و   از حـوادث  گیـري   پـیش  هـاي   راه  کـارگران   و منـشاء غیبـت      علـل    کار باید با بررسی     مرکز بهداشت : 16  ماده
  . و پیشنهاد نماید  تعیین  است  شده  کارگران  کار و غیبت  تعطیل  موجب  را که هایی بیماري

 و   حـوادث   بـه   مربـوط   نماید و آمارهـاي   تنظیم  کارگران  براي  پزشکی  کار باید پرونده  مرکز بهداشت : 17  ماده
 کار را بطـور    مرکز بهداشت    و خدمات    کارگاه   بهداشتی   شرایط   به   مربوط   از کار و اطالعات      ناشی  هاي  بیماري
  . نماید  نگهداري منظور بررسی  و به ه تهی مرتب
 از کار   ناشی  و حوادث  شغلی هاي  بیماري  مشاهده  در صورت  است   کار موظف    مرکز بهداشت   مسئول: 18  ماده

   مشاهده  در کارگري  خطرناکی  شغلی  بیماري  پزشکی  وقتی  نماید بعالوه  اعالم  صالحیت  ذي  مراجع  را به مراتب
  . بگذارد  با خود کارگر در میان  نحو مقتضی  را به  گردید باید مراتب  قطعی یصنمود تشخ

   تهیه  کار و امور اجتماعی  وزارت  از طرف  شغلی هاي  بیماري  و اعالم  گزارش  مخصوص  فرمهاي  نمونه -  تبصره 
  .شود  می  کار گذاشته  مراکز بهداشت و در دسترس

   کارهـاي   کار با کـارگر و واگـذاري    بر تطابق   منظور نظارت    به   مشاغل   بندي   و طبقه    در مطالعه   شرکت: 19  ماده
 کـار    پزشـک   از وظائف  آنان  و روانی  جسمی  توانایی  به  با توجه   معلول   مخصوصاً کارگران    کارگران   به  مناسب
  . نماید  آنرا فراهم  انجام  موجب  است  و کارفرما مکلف است
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    پزشکان  و استخدام  انتخاب-  م چهار  فصل
شـود در قـرارداد     کار مـی    مشغول   قراردادي   و طبق    انتخاب   کارفرما یا کارفرمایان    وسیله   کار به   پزشک: 20  ماده

 قـرارداد کـامالً     مخـصوصاً مـدت    اسـتخدامی   و شـرایط   نامـه   از این  ناشی  وظائف  و کلیه   نکات  مزبور باید تمام  
  . گردد تصریح
  . شود  فرستاده  کار منطقه  بازرسی  اداره  باید به  از قرارداد تنظیمی  نسخه  یک

  
    امور پرستاري-   پنجم  فصل

 و   صنعتی  امور بهداشت  با بهیار آشنا به  پرستار دیپلمه  کار داراي  اوقات  کار باید در تمام مرکز بهداشت: 21  ماده
  . از کار باشد  ناشی حوادث

   مراکـزي   دو نفر و بـراي   هستند حداقل  پزشک  یک  داراي  که  مراکزي  براي  یا بهیاران   تعداد پرستاران : 22  ماده
 در نظر   پرستار یا بهیار اضافه شود یک  می  اضافه  که  نفر پزشک  هر یک  دارند باید براي  پزشک  از یک  بیش که

  . شود گرفته
 کـار در مرکـز     اوقات  پرستار یا بهیار در تمام    حداقل   گردد که    تنظیم   طوري  باید   کار پرستاران   ساعت: 23  ماده

  . کار حاضر باشد بهداشت
  :  زیر است  کار بشرح  مراکز بهداشت  یا بهیاران  پرستاران وظائف: 24  ماده

  . مرکز  مسئول  کار زیر نظر پزشک  مرکز بهداشت  امور اداري  انجام-1 
  .  پزشکی  و فوري  مقدماتی هاي  کمک  انجام-2 
  .  پزشکان  درمانی  دستورات  در انجام  بیماران  به  کمک-3 
  . کار  بهداشت  پزشک  به  پزشکی  در معاینات  کمک-4 
  . بهداشت کار  زیر نظر پزشک  مربوطه هاي  کارگاه  در امور بهداشتی  نظارت-5 
  .  مربوطه هاي  در کارگاه  بهداشت  آموزش هاي  برنامه  در اجراي  همکاري-6 
    حوادث  کار و پیشگیري  محیط  سازي  سالم هاي  برنامه  در اجراي  همکاري-7 
   کار  بهداشت  پزشک  در غیاب  مشورتی  خدمات  انجام-8 
  .ها و آمار  گزارش  و تهیه  پزشکی هاي  پرونده  و نگهداري  تنظیم-9 
  .ها  کار و کارگاه ر مرکز بهداشت د  اولیه هاي  بر امور کمک  نظارت-10 
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   کار  مراکز بهداشت  و لوازم  محل-   ششم  فصل
   و داراي  قـرار داشـته    آن  یـا در مجـاورت      کارگـاه    داخـل    مناسـبی    کـار بایـد در محـل        مرکز بهداشت : 25  ماده

  : زیر باشد هاي قسمت
  :شود  می  اداره  پزشک  یک وسیله  به  فقط  که  در مراکزي-   الف
  . کمتر نباشد  متر مربع16 از   هر یک  وسعت  که  دو اطاق  حداقل-   الف
   انتظار  براي  مناسبی  یا محل  اطاق-   ب
  .  بهداشتی  و توالت  سرد و گرم  آب ، دوش  دستشویی هاي  سرویس-   ج
   جهت  الزم  و وسایل  کافی وشنایی و ر  مناسب ، تهویه سرد و گرم  آب  مجهز به  دستشویی ها باید داراي  اطاق- د 

  . نگردد  پزشکی  معاینات  مانع  صدایی  هیچگونه  باشند که  شده  ساخته  و طوري  بوده  کردن  و خنک  کردن گرم
 شـود    در نظـر گرفتـه    اضـافه   از پزشکان  هر یک  براي  اطاق  دارند یک  پزشک  از یک  بیش   که   در مراکزي  -2 

  . باشد  فراهم  بیماران  مراقبت  براي  کوچک  اطاق  و یک  لباس  تعویض  براي  کابین تناسب تعداد م بعالوه
  هاي  کمک  جهت  مناسبی  اطاق نمایند باید داراي  می  استفاده  کار مشترك  از مرکز بهداشت  که هایی  کارگاه-3 

  . باشند  در کارگاه اولیه
 کار در آنهـا    که هایی  کارگاه  صورت  کار و همچنین نیاز مراکز بهداشت مورد   و وسایل   لوازم  صورت: 26  ماده

  . واگذار شود  و در اختیار کارفرمایان  تهیه  کار و امور اجتماعی  وزارت  از طرف  است  مخصوص  مراقبت مستلزم
 1337   اسفند ماه  کار مصوب نون قا60   از ماده  دوم  شق  مشمول نامه  آیین  این  مقررات  از اجراي متخلفین: 27  ماده

  .خواهند بود
 اسـتناد   باشد به  می  تبصره6 و   ماده28 و   فصل  بر شش  مشتمل  کار که    مراکز بهداشت    تاسیس  نامه  آیین: 28  ماده
   بـه 20/5/49   مـورخ   فنـی   حفاظـت   شـورایعالی   جلـسه   و هفتمـین   و در سیصد و پنجاه      کار تدوین    قانون 47  ماده

  .  اجرا است  رسید و قابل  نهایی تصویب


