آئین نامه
کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار

اعضاء كميته حفاظت فني وبهداشت كار
وظايف كميته حفاظت فني وبهداشت كار
شرح وظايف مسئول بهداشت حرفه اي در كميته حفاظت فني وبهداشت كار
شرح وظايف كارشناس بهداشت حرفه اي شاغل دركارخانجات دستورالعمل
اجرائي آئين نامه كميته حفاظت فني وبهداشت كار
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ماده  : 1بمنظور تامین مشارکت کارگران وکارفرمايان و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فنی و بهداشتت
کار ؛ صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشور در کارگاههاي مشمول و همچنین پیشگیري از حوادث و بیماريها ي
ناشی از کار  ،حفظ و ارتقاء سالمتی کارگران و سالم سازي محیطهاي کار  ،تشكیل کمیتته هتاي حفاظتت فنتی و
بهداشت کار با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در اين آئین نامه در کارگاههاي کشور الزامی است .
ماده  : 2کارگاههائی که داراي  22نفر کارگر باشند ؛ کارفرما مكلف است کمیته اي به نام کمیته حفاظتت فنتی و
بهداشت کار با اعضاء ذيل تشكیل دهد :
 -1کارفرما يا نماينده تام اال ختیار او
 -2نماينده شوراي اسالمی کار يا نماينده کارگران کارگاه
 -3مدير فنی و در صورت نبودن او يكی از سر استاد کاران کارگاه
 -4مسئول حفاظت فنی
 -2مسئول بهداشت حرفه اي
تبصره  : 1مسئول حفاظت فنی می بايستی ترجیحاً از فارغ التحصیالن رشته حفاظت فنی و ايمنی کار باشد .
تبصره  : 2مسئول بهداشت حرفه اي می بايستی تر جیحاً فارغ التحصیل بهداشت حرفه اي يا پزشت

عمتومی

موردتائید مرکز بهداشت شهرستان باشد .
تبصره  : 3اعضاء کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار با هزينه کارفرما با يستی در برنامه هاي آموزشی و باز آموزي
مربوط به حفاظت فنی وبهداشت کار که توسط ارگانهاي ذيربط برگزار می گردد شرکت نمايند .
تبصره  : 4در کارگاههايی که بین  22تا  111نفر کارگر داشته باشند در صورتی که ي

يا دو نفر از اعضاء کمیتته

در کارگاه حض ور نداشته باشند جلسه کمیته با حداقل سه نفر از افراد مذ کور تشكیل می گردد مشروط بر آنكته در
اين کمیته مسئول حفاظت فنی يا مسئول بهداشت حرفه اي حضور داشته باشد .
ماده  : 3در کارگاهها يی که کمتر از  22نفر کارگر دارند و نوع کار آنها ايجاب نمايد بتا نظتر مشتتر
بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه اي محل  ،کارفرما مكلف به تشكیل کمیته مذکور خواهد بود .
تبصره  : 1در اينگونه کارگاهها کمیته مذکور با سه نفر از اعضاء بشرح ذيل تشكیل میگردد .
 -1کارفرما يا نماينده تام اال ختیار وي
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و هماهنت

 -2نماينده شوراي اسال می کار يا نماينده کارگران کارگاه
 -3مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه اي
تبصره  : 2صال حیت مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه اي براي اينگونه کارگاهها بايد به تائیتد اداره کتار و
مرکز بهداشت محل برسد .
تبصره  : 3در کلیه کارگاههايی که کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با سه نفر تشكیل می گردد مسئول حفاظت
فنی وبهداشت حرفه اي می تواند ي

نفر باشد مشروط بر آنكه پس از آموزشهاي الزم که با هزينه کارفرما توسط

مرکز بهدا شت و يا اداره کار محل حسب مورد تشكیل می گردد شرکت نموده وگواهی نامه الزمه را دريافت نمايد
.
ماده  : 4جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بايد ال اقل هر ماه يكبار تشكیل گردد و در اولین جلسته ختود
نسبت به انتخاب ي

نفر دبیر از میان اعضاء کمیته اقدام نمايد  .تعیین زمان تشكیل جلسات وتنظیم صورتجلسات

کمیته بعهده دبیر جلسه خواهد بود .
تبصره  : 1در مواقع ضروري يا زودتر از موعد با پیشنهاد مدير کارخانه يا مستئول حفاظتت فنتی و يتا مستئول
بهداشت حرفه اي کمیته تشكیل خواهد شد .
تبصره  : 2در صورتیكه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار احتمال وقوع حادثه يا بیمتاري ناشتی از کتار را بتراي
کارگاه تشخیص دهد بايد فوراً اقدام به تشكیل جلسه نموده و موارد را ضمن اعالم به کارفرما ؛ به اداره کار و مرکز
بهداشت مربوطه اعالم نمايد.
تبصره  : 3کارفرما مكلف است ي

نسخه از تصمیمات کمیته مذکور و همچنین صورت جلسات تنظیم شده را به

اداره کار و مرکز بهداشت مربوطه ارسال نمايد .
ماده  : 2وظايف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بشرح ذيل است .
ماده  : 6وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئولین حفاظت و بهداشت حرفه اي در کارگاه به هتی وجته
رافع مسئولیت هاي قانونی کارفرما در قبال مقررات وضع شده نخواهد بود .
ماده : 7

اين آئین نامه در  7ماده و  11تبصره باستناد متاده  33قتانون کتار جمهتوري استالمی ايتران توستط

وزارتخانه هاي کار وامور اجتماعی و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی تهیه شده و درتاريخ  1374/4/12به
تصويب وزراي کار واموراجتماعی و بهداشت درمان وآموزش پزشكی رسید .
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وظا ئف كميته حفاظت فني و بهداشت كار
 -1طرح مسا ئل ومشكالت حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادات ال زم به کارفرما جهت رفتع
نواقص و سالم سازي محیط کار .
 -2انعكاس کلیه ايرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وپیشنهادات الزم جهت رفع آنها به کارفرماي کارگاه .
مسا عی با کارشناسان بهداشت حرفه اي و بازرسان کار جهت اجراي مقررات حفاظتی و

 -3همكاري و تشري
بهداشت کار

 -4توجیه و آشنا سازي کارگران نسبت به رعايت مقررات و موازين بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .
 -6پیشنهاد به کارفرما جهت تشويق کارگرانی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار عالقه و جديت دارند .
 -7پیگیري الزم به منظور تهیه و ارسال صورتجلسات کمیته و همچنین فرمهاي مربوط به حتوادث و بیماريهتاي
ناشی از کار به ارگانهاي ذيربط .
 -8پیگیري الزم در انجام معاينات قبل از استخدام و معاينات ادواري بمنظتور پیشتگیري از ابتتالء کتارگران بته
بیماريهاي ناشی از کار و ارائه نتايج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه .
 -3اعالم موارد مشكو

به بیماريهاي حرفه اي از طريق کارفرما به مرکز بهداشت مربوطه و همكاري در تعیتین

شغل مناسب براي کارگرانی که به تشخیص شوراي پزشكی به بیماريهاي حرفه اي مبتال شده ويا در معرض ابتالء
آنها قرار دارند .

( موضوع تبصره  1ماده  32قانون کار )

 -11جمع آوري آمار و اطالعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتی و بهداشتی و تنظیم وتكمیتل فترم صتورت
نواقص موجود در کارگاه .
 -11بازديد ومعاينه ابزار کار ؛ وسايل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها .
 -12ثبت آمار حوادث و بیماريهاي ناشی از کار کارگران و تعیین ضريب تكرار و ضريب شدت ساالنه حوادث .
 -13نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماريهتاي حرفته اي و همچنتین نصتب پوستترهاي آموزشتی ،
بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .
-14

اعالم کانونهاي ايجاد خطر ات حفاظتی وبهداشتی در کار گاه .

-12

نظارت بر نظم وترتیب و آرايش مواد اولیه و محصوالت و استقرار ماشین آالت و ابزار کار به نحو صحیح و

ايمن و همچنین تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار .
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 -16تعیین خط ومشی روشن و منطبق با موازين حفاظتی و بهداشتی بر حسب شرايط اختصاصتی هتر کارگتاه
جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ايمنی محیط کار و پیشگیري از ايجاد حوادث احتمالی و بیماريهاي شغلی .
 - 17تهیه وتصويب و صدور دستورالعملهاي اجرايی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمتال در داختل کارگتاه در متورد
پیشگیري از ايجاد عوارض و بیماريهاي ناشی از عوامل فیزيكی ؛ شیمیايی ؛ ارگتو نتومیكی ؛ بیولتوييكی و روانتی
محیط کار .

شرح وظايف مسئول بهداشت حرفه اي دركميته حفاظت فني وبهداشت كار
 -1آشنا نمودن مدير عامل  -مديران اعضاء کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار وکارگران باجايگاه بهداشت حرفه اي
درصنعت – جايگاه بهداشت حرفه اي در قوانین ايران واثرات مثبت رعايت دستتورالعملهاي بهداشتت حرفته اي
درپیشرفت صنعت وسالمت کارگران.
 -2تهیه و ارسال برنامه حضور فعال مسئول بهداشت حرفه اي کمیته در کارخانه بر اساس جدول زير :
 کارخانجات داراي  22تا  33نفر حداقل يكروز در هفته . کارخانجات داراي  111تا  433نفر حداقل دو روزدر هفته . کارخانجات داراي  211نفر و باالتر به طور تمام وقت و فعال نمودن مرکز بهداشت کار . -3اعالم برنامه آموزش بهداشت بر اساس رويكرد جديد آموزش بهداشت بتا توجته بته نیتاز اعتم از بهداشتت
فردي -عمومی – خانواده و بهداشت حرفه اي و  ...که رئوس آموزشهاي ارائه شده بايستی در پرونتده کتارگران
ثبت و آموزشها به طرق مختلف استمرار داشته باشند .
 -4شناسايی شغلهاي موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زيان آور محتیط کتار و ارائته راه
حلهاي متناسب جهت کنترل عوامل و ارائه پیش نويس دستورالعملهاي الزم جهت انجام کار سالم و بهداشتی بته
کمیته .
 -2برنامه ريزي جهت اندازه گیري حداقل سالی عوامل زيان آور .
 -6بررسی و بازديد بهداشتی از تسهیالت و تاسیسات يكبار عوامل زيان آور محیط کار و ارسال نتايج بته مرکتز
بهداشت و پیگیري الزم جهت کنترل و اعالم نظريه بر اساس دستور العمل مربوطه به کمیته به طور مكتوب .
 -7نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسايل حفاظت فردي متناسب و با رعايت ماده  31قانون کار.
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 -8تهیه پیش نويس دستور العمل جهت انجام معاينات کارگري ( قبل از استتخدام و دوره اي ) بتراي شتغلهاي
موجود و تهیه جدول آزمايشات روتین و اختصاصی شغلهاي موجود با همكاري پزشت
پزش

متخصتص طتب کتار و يتا

عمومی دوره ديده طب کار مجاز .

 -3نظارت بر اجراي برنامه هاي مبارزه با حشرات و جوندگان موذي و تهیه برنامه اجرايی مناسب.
 -11بررسی خالصه نتايج معاينات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتايج معاينات و عوامل زيتان آور
موجود محیط
کار .
 -11ار سال صور تجلسات بر اساس فرم پیش نهادي به روش بررسی تصتمیمات جلسته فنتی و ستتس اتختاذ
تصمیمات جديد و مشخص نمودن مسئول پیگیري .
 -12ساير موارد
ماده  : 6وجود کمیتتتته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئولین حفاظت بهداشت حرفه اي در کارگاه به هی وجته
رافع مسئولیت هاي قانونی کارفرما در قبال مقررات وضع شده نخواهد بود.
ماده  – 7اين آئین نامه در  7ماده  11تبصره به استناد ماده  33قانون جمهوري اسالمی ايتران توستط وزارتخانته
هاي کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی تهیه شده و در تاريخ  74/4/12به تصتويب
وزاري کار و امور اجتماعی و بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی رسید.
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