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  لی واصولتعاریف ک:     فصل اول 

  ) شرایط کار زنان –مبحث چهارم (شرایط کار   :  فصل سوم 

  ) شرایط کار نوجوانان –مبحث پنجم  (                                                

  )کلیات –مبحث اول (حفاظت فنی وبهداشت کار    : رم فصل چها

  )بازرسی کار   –مبحث دوم  (                                                          

  خدمات رفاهی کارگران:  فصل هشتم 

  جرائم ومجازاتها:  فصل یازدهم 

  مقررات متفرقه:  فصل دوازدهم 

  

  : فصل اول 

  واصولتعاریف کلی 

کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاهها ، موسسات تولیدي ، صنعتی ، خدماتی وکشاورزي مکلف به تبعیت از این   - 1ماده 
  .قانون می باشند 

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت       حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم  – 2ماده 
  .کار می کند  ر مزایا به درخواست کارفرما سود ویا سای

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست یا حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار  – 3ماده 
  .کند می

محسوب می شوند وکارفرما  مدیران ومسئوالن وبطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند ، نماینده کارفرما
  .مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگران به عهده می گیرند 

  .در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدي بنماید وکارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است 

ست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند ، از قبیل نمازخانه ، نهار خوري کارگاه محلی است که کارگر به درخوا – 4ماده 
   ، تعاونی ها ، شیر خوارگاه ، مهد کودك ، موسسات صنعتی  ، کشاورزي ، معدنی ، ساختمانی ، ترابري ، مسافربري                        

  .، تجاري ، تولیدي ، اماکن عمومی وامثال اینها  ، خدماتی) ناوگانهاي حمل ونقل ، پایانه هاي مسافربري ( 
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کلیه تاسیساتی که به اقتضاي نوع کار متعلق به کارگاه هستند از قبیل درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه اي ، قرائت خانه ،  
گاه وایاب وذهاب کالسهاي سواد آموزي وسایر مراکز آموزشی واماکن مربوط به شورا وانجمن اسالمی وبسیج کارگران ، ورزش

   .ونظایر آنها جزء کارگاه می باشند 

  . کلیه کارگران، کارفرمایان ، نمایندگان آنها وکارآموزان ونیز کارگاههامشمول مقررات این قانون می باشند  -5ماده 

  :فصل سوم 

  شرایط کار زنان  -مبحث چهارم 

انجام کارهاي خطر ناك ، سخت وزیان آور ونیز حمل بار بیشتر از          حد مجاز با دست وبدون استفاده از  – 75ماده 
  .وسایل مکانیکی براي کارگران زن ممنوع است 

درمواردي که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار براي کارگر باردار خطرناك یا سخت تشخیص  – 77ماده 
  .د ، کارفرما تا پایان دوره بارداري وي بدون کسر حق السعی کار مناسب تر وسبکتري به او ارجاع می نمایدداده شو

در کارگاههایی که داراي کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیر ده تا پایان دو سالگی پس از هر  – 78ماده 
فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود وهمچنین کارفرما این . سه ساعت کار ،  نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد 

از قبیل شیر ( مکلف است متناسب با تعداد کودکان وبا در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداري کودکان 
  را ایجاد نماید ...... ) خوارگاه ،  مهد کودك و 

   شرایط کار نوجوانان –مبحث پنجم 

  .سال تمام ممنوع است  15رگماردن افراد کمتر از به کا – 79ماده 

نامیده  می شود ودر بدو استخدام باید توسط  سال تمام باشد ، کارگر نوجوان 18تا  15کارگري که سنش بین  – 80ماده 
  .سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهاي پزشکی قرار گیرد 

آزمایشهاي پزشکی کارگر نوجوان حداقل باید سالی یکبار تجدید شود ومدارك مربوط در پرونده استخدامی وي  – 81ماده 
با توانائی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند وچنانچه کار مربوط را نامناسب بداند  پزشک در باره تناسب نوع کار. ضبط گردد 

  .ارگر را تغییر دهد کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل ک

ارجاع هر نوع کار اضافی وانجام کار در شب ونیز ارجاع کارهاي سخت وزیان آور وخطر ناك وحمل بار با دست ،   – 83ماده 
  .بیش از حد مجاز وبدون استفاده از وسایل مکانیکی براي کارگر نوجوان ممنوع است 
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ا شرایطی که کار در آن انجام می شود براي سالمتی یا اخالق در مشاغل وکارهائی که به علت ماهیت آن ی – 84ماده 
تشخیص این امر با وزارت کار وامور اجتماعی . سال تمام خواهد بود  18کارآموزان ونوجوانان زیان آور است ، حداقل سن کار 

  .است 

  :   فصل چهارم 

  حفاظت فنی وبهداشت کار

  کلیات: مبحث اول 

( براي صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشور رعایت دستور العملهایی که از طرف شوراي عالی حفاظت فنی   – 85ماده 
جهت جلوگیري از بیماریهاي حرفه اي و تامین ( و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) جهت تامین حفاظت فنی 

  .ه کارگاهها، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان  الزامی استتدوین می شود ، براي کلی) بهداشت کار و کارگر  و محیط کار 

  . کارگاههاي خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند  –تبصره 

اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدي احداث نمایند و یا کارگاههاي موجود را توسعه دهند مکلف  – 87ماده 
  اند بدواٌ برنامه کار و نقشه هاي ساختمانی و

طرح هاي مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی  و بهداشت کار براي اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور 
بهره برداري    . وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعالم نماید . اعی ارسال دارنداجتم

  .از کارگاههاي مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود 

یا تولید کنند باید مشخصات کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی وبهداشتی را وارد  – 90ماده 
وسایل را حسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و وزارت کار وامور اجتماعی ارسال   

  .دارند وپس از تائیدیه به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند 

این قانون مکلفند براساس مصوبات شوراي عالی حفاظت  85 کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهاي موضوع ماده - 91ماده 
فنی براي تامین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار و سایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنها قرار داده 

فردي واجراي  و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی وبهداشت
  . دستورالعملهاي مربوطه مسئول می باشند

این قانون که شاغلین درآنهابه اقتضاي نوع کاردرمعرض بروز بیماریهاي ناشی   85 کلیه واحدهاي موضوع ماده  -92ماده
تی درمانی بایدبراي همه افراد مذکورپرونده پزشکی تشکیل دهند وحداقل سالی یکبارتوسط مراکز بهداش. ازکارقراردارند

  .ازآنها معاینه وآزمایشهاي الزم را به عمل آورند ونتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند
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چنانچه با تشخیص شوراي پزشکی نظر داده شودکه فرد معاینه شده به بیماري ناشی از کار مبتال یادر معرض ابتال  - 1تبصره 
ساس نظریه شوراي پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی  درقسمت باشد کار فرما ومسئولین مربوطه مکلفند کاراورا برا

  .مناسب دیگري تعیین نماید

در صورت مشاهده چنین بیمارانی  وزارت کاروامور اجتماعی مکلف به بازدید وتائید مجدد شرایط فنی وبهداشت  -  2تبصره 
  .وایمنی محیط کار خواهد بود

مشارکت کارگران ونظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتی وبهداشتی درمحیط کار وپیشگیري از  به منظور جلب   -93ماده
حوادث وبیماري ها درکارگاههایی که وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت بهداشت  درمان وآموزش پزشکی ضروري تشخیص 

  .دهند کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار تشکیل خواهد شد

از افرادمتخصص در زمینه حفاظت فنی و  بهداشت حرفه اي و امور فنی کارگاه تشکیل و از بین  کمیته مذکور -1تبصره  
اعضاء دو نفر شخص واجد الشرایطی که مورد تایید وزارتخانه هاي    کار و امور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

کور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعیین میگردند که وظیفه شان برقراري ارتباط میان کمیته مذ باشند
  .بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد 

نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستور العملهایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت  _2تبصره 
  .بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابالغ خواهد شد 

مسئو لیت اجراي مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما و مسئولین واحدهاي موضوع ذکر شده  – 95ده ما 
  این قانون خواهد بود ، هر گاه بر اثر  85در ماده 

نظر  عدم رعایت مقررات مذکور از سوي کار فرما و مسئولین واحدها ، حادثه اي  رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از
  .کیفري و حقوقی  و نیز مجازاتهاي مندرج     در این قانون مسئول است 

ژه  این قانون موظف اند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر وی 85کارفرما یا مسئوالن واحدهاي موضوع ماده  - 1تبصره     
تب را سریعاً به صورت کتبی به اطالع اداره کار اي که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم میگردد ،  ثبت و مرا

  .و امور اجتماعی محل برسانند 

این قانون براي حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و   85چنانچه کارفرما یا مدیران واحدها ي موضوع ماده  – 2تبصره 
امکانات الزم را در اختیارکارگر قرار داده باشند    و کارگر با وجود آموزشهاي الزم و تذکرات قبلی ، بدون توجه به 

در صورت بروز اختالف راي هیات . کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت .دستورالعمل و مقررات موجود ، از آنها استفاده ننماید 
  .حل اختالف نافذ خواهد بود 
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  بازرسی کار: مبحث دوم 

وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی مسئول       برنامه ریزي ، کنترل ، ارزشیابی و بررسی در   - 1تبصره   -)  96ماده(  
  . زمینه بهداشت کار و درمان کارگري بوده و موظف است اقدامات الزم را در این زمینه بعمل آورد

ت و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقیب متخلفان بررسی به صورت مستمر ، همراه با تذکر اشکاال  – 2تبصره 
  .در مراجع صالح انجام می گیرد 

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبلی در هر موقع در شبانه  – 98ماده 
  این قانون  85روز به موسسات مشمول ماده 

  زند و نیز می توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در مؤسسه وارد شده و به بازرسی بپردا

  . مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند 

  بازرسان  و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطالع از ترکیبات   -99ماده 

ام کار مورد استفاده قرار    می گیرد ، به اندازه اي که براي آزمایش موادي که کارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انج
  .الزم است ، در مقابل رسید ، نمونه  بگیرند و به رؤساي مستقیم خود تسلیم نمایند 

سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه هایی خواهد بود که با پیشنهاد شوراي عالی حفاظت  –تبصره 
ی و بهداشت کار ، حسب موارد به  تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  خواهد فن

  .رسید 

ژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و امور     کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه اي ، داراي کارت وی – 100ماده 
اجتماعی یا وزرات بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضاي 

  .مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود

گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش  – 101ماده 
  .   ضابطین دادگستري خواهد بود

کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشنا سان بهداشت کار و کارگاههاي مشمول این قانون  – 104ماده 
ا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطالعات و مدارك الزم به آنان خودداري نمایند حسب مورد به گردند و ی

  . مجازاتهاي مقرر در این قانون محکوم خواهند شد 
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و یا بروز  بهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه هرگاه در حین بازرسی ، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس  – 105ماده    
خطر در کارگاه داده شود بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه اي مکلف هستند مراتب را فوراًٌ و کتباً به کارفرما یا نماینده 

  .او و نیز به رئیس مستقیم خود اطالع دهند

موزش پزشکی،حسب مورد گزارش بازرسان کار و آوزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و -1تبصره 
کارشناسان بهداشت حرفه اي ،  از دادسراي عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسراي از دادگاه عمومی محل تقاضا  
ر خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و الك و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادرنماید ، دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرا

اقدام و قرار مذکور پس از ابالغ قابل اجراست ،دستور رفع تعطیل توسط مرجع مذبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس 
  .کار و یا کارشناس بهداشت حرفه اي و یا کارشناسان ذیربط دادگستري رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند 

  .کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود ، مزد کارگران کارگاه را بپر دازد - 2تبصره 

  :فصل هشتم 

  مات رفاهی کارگراندخ

دور ازمناطق مسکونی ) راه سازي ومانند آن ( در کارگاه هایی که به مدت محدود به منظور انجام کاري معین  – 151ماده 
براي کارگران خود فراهم ) صبحانه ، نهار ، شام ( ایجاد می شوند کارفرمایان موظفند سه وعده غذاي مناسب وارزان قیمت 

بگاه دراین قبیل کارگاه ها به اقتضاي فصل ، محل ومدت کار باید خوا. نمایند که حداقل یک وعده آن باید غذاي گرم باشد 
  .مناسبی نیز براي کارگران ایجاد شود 

دستورالعملهاي مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوري ، حمام ودستشوئی برابر  – 156ماده  
  . آئین نامه اي خواهد بود که توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به تصویب وبه مرحله اجرا درخواهد آمد 

  :فصل یازدهم 

  جرائم ومجازاتها

متخلفان از تکالیف مقرر دراین قانون ، حسب مورد ، مطابق مواد آتی با توجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب  – 171ماده 
درصورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع . جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدي ویا هردو محکوم خواهند شد 

ي گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو ویا فوت کارگر شود ، دادگاه مکلف است عالوه بر مجازاتهاي مندرج در حادثه ا
  .این فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید 

براي هرمورد تخلف حسب مورد  92و 82، 81،  80، )قسمت اول (  78متخلفان از هر یک از مواد مذکور در مواد  – 175ماده 
عالوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر ویا هردو درمهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار وامور اجتمکاعی 

  . کوم خواهند شد تعیین خواهد کرد به ازاء هر کارگر به ترتیب ذیل مح
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  .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  100تا 30نفر   10براي تا  - 1

 .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  10تا  5نفر  10نفر نسبت به مازاد  100براي تا  -2

 .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  5تا  2نفر  100نفر نسبت به مازاد  100براي باالتر از   - 3

روز محکوم  120روز تا  91برابر حداکثر جرائم نقدي فوق ویا به حبس از  1/5تا  1/1ت تکرار تخلف متخلفان مذکور به درصور
  .خواهد شد 

براي هر مورد تخلف حسب  91و 84،  83،  79،  77،  75،  61،  52متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد  – 176ماده 
دیه حقوق کارگر یا هردو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار واموراجتماعی مورد عالوه بر رفع تخلف یا تا

  .تعیین خواهد کرد به ازاء هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد 

  .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  500تا 200نفر  10براي تا  - 1

  .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  50تا  20نفر  10نفر نسبت به مازاد  100براي تا  -2

  .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  20تا  10نفر  100نفر نسبت به مازاد  100براي باالتر از  - 3

  .روز محکوم خواهند شد  180روز تا  91در صورت تکرار تخلف متخلفان مذکور به حبس از 

براي هر مورد تخلف حسب مورد  90و) قسمت اول ماده (  89، 87متخلفان از هر یک ازموارد مذکور در موارد  – 177ماده 
عالوه بر رفع تخلف به تادیه حقوق کارگر ویا هردو درمهلتی که داد گاه با کسب نظر نماینده وزارت کار وامور اجتماعی 

  .یمه نقدي به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد روز ویا جر 120روز تا  91تعیین خواهد کرد به حبس از 

  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  600تا300نفر  10در کارگاههاي تا   - 1

 .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  1000تا  500نفر  100تا  11در کارگاههاي   -2

 .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  1500تا  800نفر به باال  1000در کارگاههاي   - 3

  .روز محکوم خواهند شد  180روز تا  121در صورت تکرار تخلف متخلفان به حبس از 

مشمول این کارفرمایان یاکسانی که مانع ورود وانجام وظیفه بازرسان کار وماموران بهداشت کار به کارگاههاي  – 179ماده 
قانون گردند ویا از دادن اطالعات ومدارك الزم به ایشان خودداري کنند در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خاطی به      

روز تا  91برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم ودر صورت تکرار به حبس از  300تا  100پرداخت جریمه نقدي از 
  .ند شد روز محکوم خواه 120
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رسیدگی مذکور . در صالحیت دادگاههاي کیفري دادگستري است  174تا  171رسیدگی به جرائم مذکور در مواد  – 185ماده 
  .در دادسرا ودادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد 

  :فصل دوازدهم 

  مقررات متفرقه

اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري یا سایر قوانین خاص استخدامی ونیز کارگران کارگاههاي خانوادگی که  – 188ماده 
انجام کار آنها منحصراٌ توسط صاحب کار وهمسر وخویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وي انجام می شود ، مشمول 

  .مقررات این قانون نخواهند بود 

ع از انجام تکالیف دیگري که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است ، نمی حکم این ماده مان –تبصره 
  .باشد 

  .کار کشاورزي مغایر این قانون لغو میگردند با تصویب این قانون وآئین نامه هاي اجرائی آن ، قوانین کار و  – 200ماده 

  .وزارت کار وامور اجتماعی ودادگستري مامور اجراي این قانون می باشند – 203ماده 

مفاد این ماده رافع تکالیف ومسئولیتهائی نخواهد بود که در این قانون ویا سایر قوانین به عهده وزارتخانه هاي  –تبصره 
  .ذیربط وموسسات وکارگاههاي دولتی مشمول این قانون نهاده شده است 

 


