
 رکمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کا

چه کارگاه هایی مشمول تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار می باشند و نحوه تشکیل آن  -1
 ؟چگونه است 

 
نفر کارگر  25آیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار ،در کارگاه هایی که داراي  2به استناد ماده 

باشند کارفرما مکلف است کمیته اي به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با اعضاي ذیل تشکیل 
 : دهد

 
 وکارفرما یا نماینده تام االختیار ا -1

 
 هنماینده شوراي اسالمی کار یا نماینده کارگران کارگا -2

 
 همدیر فنی و در صورت نبودن او یکی از سراستادکاران کارگا -3

 
 یحفاظت فنمسئول  -4

 
 يمسئول بهداشت حرفه ا -5

 
 ؟هدف از تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار چیست  -2

قانون کار به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات  93بر اساس ماده 
ر و حفاظت فنی و بهداشتی در محیط کار وپیشگیري از حوادث و بیماریها،در کارگاههایی که وزارت کا

امور اجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ضروري تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی 
 . و بهداشت کار تشکیل خواهد شد

 ؟وظایف کمیته هاي حفاظت فنی وبهداشت کار چیست  - 3

 . آیین نامه ،وظایف کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار به شرح ذیل می باشد 5بر اساس ماده 

ئل ومشکالت حفاظتی وبهداشتی درجلسات کمیته وارائه پیشنهادات الزم به کارفرما جهت طرح مسا - 1
 .رفع نواقص وسالم سازي محیط کار



 
انعکاس کلیه ایرادات ونواقص حفاظتی وبهداشتی وپیشنهادات الزم جهت رفع آنها به کارفرماي  - 2

 .کارگاه

 
ي وبازرسان کارجهت اجراي مقررات همکاري وتشریک مساعی باکارشناسان بهداشت حرفه ا - 3

 .حفاظتی وبهداشت کار

 
 .توجیه وآشناسازي کارگران نسبت به رعایت مقررات وموازین بهداشتی وحفاظتی درمحیط کار - 4

 
همکاري با کارفرمادرتهیه دستورالعملهاي الزم براي انجام کارمطمئن،سالم وبدون خطروهمچنین  - 5

 .بهداشتی وحفاظتی درمحیط کار استفاده صحیح ازلوازم وتجهیزات

 
پیشنهاد به کارفرما جهت تشویق کارگرانی که درامرحفاظت فنی وبهداشت کارعالقه وجدیت  - 6

 .دارند

 
پیگیري الزم به منظورتهیه وارسال صورتجلسات کمیته وهمچنین فرم هاي مربوط به حوادث و -7

 .بیماري هاي ناشی ازکاربه ارگان هاي ذیربط

 
الزم درانجام معاینات قبل ازاستخدام ومعاینات ادواري به منظورپیشگیري ازابتالء  پیگیري - 8

 .کارگران به بیماري هاي ناشی ازکاروارائه نتایج حاصله به مراکزبهداشت مربوطه

 
اعالم موارد مشکوك به بیماري هاي حرفه اي ازطریق کارفرمابه مراکزبهداشت مربوطه وهمکاري  - 9

ب براي کارگرانی که به تشخیص شوراي پزشکی به بیماري هاي حرفه اي مبتالء درتعیین شغل مناس
 .قانون کار) 92ماده  1شده ویا درمعرض ابتالء به آنها قراردارند.(موضوع تبصره 

 

جمع آوري آمارواطالعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتی وبهداشتی وتنظیم وتکمیل فرم  - 10
 .صورت نواقص موجود درکارگاه

 



بازدید ومعاینه ابزارکار و وسائل حفاظتی وبهداشتی درمحیط کارو نظارت برحسن استفاده از  -11
 .آنها

 
 .ثبت آمارحوادث و بیماري هاي ناشی از کار وتعیین ضریب تکرار وضریب شدت ساالنه حوادث -12

 
وسترهاي نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماري هاي حرفه اي و همچنین نصب پ -13

 .آموزشی بهداشتی وحفاظتی در محیط کار

 .اعالم کانون هاي ایجاد خطرات حفاظتی و بهداشتی درکارگاه-14

نظارت بر نظم وترتیب وآرایش مواد اولیه و محصوالت و استقرار ماشین آالت و ابزار کار به نحو  -15
 .صحیح وایمن و همچنین تطابق صحیح کارو کارگر در محیط کار

ین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی برحسب شرایط اختصاصی هر تعی -16
کارگاه جهت حفظ وارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط کار و پیشگیري از ایجاد حوادث احتمالی و 

 .بیماري هاي شغلی

 
ل تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل هاي اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در داخ -17

کارگاه در مورد پیشگیري از ایجاد عوارض و بیماري هاي ناشی از عوامل 
 .فیزیکی،شیمیایی،ارگونومیکی،بیولوژیکی و روانی محیط کار

 ؟آیا کارگاه هاي خانوادگی مشمول تشکیل کمیته حفاظت فنی هستند -4

شته و درصورت کارگاه هاي خانوادگی از نظر تشکیل کمیته حفاظت تفاوتی با سایر کارگاه ها ندا
شمول می بایست مطابق با شرایط مندرج در آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نسبت به 

 . تشکیل کمیته حفاظت اقدام نمایند

نفر کارگر  25در سازمان ها و ادارات غیر صنعتی که کارگر مشمول قانون کار به تعداد بیش از -5
 ؟ه است وجود دارد نحوه تشکیل کمیته حفاظت چگون

در آیین نامه فعلی تفاوتی در خصوص کارگاه هاي صنعتی و غیر صنعتی عنوان نشده و این کارگاه ها 
 .نیز می بایست مطابق آیین نامه فعلی نسبت به تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار اقدام نمایند

 ؟انی چگونه است نحوه تشکیل کمیته هاي حفاظت در کارگاه هاي ساختمانی و پروژه هاي عمر -6



در آیین نامه فعلی تفاوتی در خصوص نحوه تشکیل کمیته حفاظت در کارگاه هاي ساختمانی با دیگر 
نفر کارگر و بیشتر، یا با  25کارگاه ها عنوان نگردیده و مطابق آیین نامه فعلی در صورت وجود 

یست در این کارگاه تشخیص مشترك و هماهنگ بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه اي محل می با
 . ها کمیته حفاظت تشکیل گردد

نحوه برگزاري جلسات کمیته هاي حفاظت فنی چگونه می باشد و نتایج جلسه چگونه ثبت و ضبط  -7
 ؟می شود 

آیین نامه مربوطه ،جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باید الاقل هر ماه یک  4به استناد ماده 
شکیل گردد و در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب یک نفر دبیر از میان بار با حضور اعضاء کمیته ت

اعضاء کمیته اقدام نماید. تعیین زمان تشکیل جلسات و تنظیم جلسات کمیته به عهده دبیر جلسه خواهد 
ماده فوق در مواقع ضروري یا زودتر از موعود با پیشنهاد مدیر کارخانه یا مسئول  1بودوطبق تبصره 

ماده  2ی و یا مسئول بهداشت حرفه اي کمیته تشکیل خواهد شد . همچنین مطابق با تبصره حفاظت فن
فوق الذکر کارفرما مکلف است یک نسخه از تصمیمات کمیته و همچنین صورتجلسات تنظیمی را به 

 .اداره کار و مرکز بهداشت مربوطه ارسال نماید

 ؟می شود نتایج جلسات کمیته هاي حفاظت فنی چگونه پیگیري  -8

پس از تهیه صورتجلسه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار، دبیر کمیته مسئولیتهاي اعضاء را تعیین ودر 
خصوص موارد مطرح شده درصورتیکه احتیاج به پیگیري وتامین هزینه براي اجراي موارد مندرج در 

صورتجلسه تائید شده صورتجلسه باشد از طریق مقتضی اقدام می نماید و کارفرما بایستی یک نسخه از 
  .را به اداره کار محل ارسال نماید

نحوه بررسی صورتجلسات کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار در ادارات بازرسی کارچگونه  -9
 ؟است 

باتوجه به اعالم برنامه تشکیل جلسات کمیته حفاظت درطول سال توسط کارفرمایان ،بازرسان کار با 
و یا دریافت صورتجلسات کمیته حفاظت فنی وبهداشت کارنسبت به  برنامه ریزي وحضور در جلسه

مطالعه و تطبیق آن با صورتجلسات قبلی اقدام ودرصورت رفع موارد نقص مطرح شده در 
صورتجلسات قبلی نسبت به تائید و بایگانی آن اقدام می نمایند. شایان ذکر است براي کنترل بهتر 

ازرسیهاي ادواري موارد مطروحه در صورتجلسات مورد صورتجلسات دریافت شده در بعضی از ب



 .بررسی قرار می گیرد

آیا وجود کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار و یا مسئولین ایمنی و بهداشت کار رافع  -10
 ؟مسئولیت هاي کارفرماست 

ظت و آئین نامه مربوطه) وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئولین حفا 6به استناد(ماده 
بهداشت حرفه اي در کارگاه به هیچ وجه رافع مسئولیت هاي قانونی کارفرما در قبال مقررات وضع 

 . شده نخواهد بود

نفر کارگر هستند نیز می توانند کمیته حفاظت و بهداشت  25آیا کارگاه هایی که داراي کمتر از -11
 ؟قانون کار تشکیل دهند ؟ با چه شرایطی  93کار موضوع ماده 

نفر کارگر دارند و نوع کار آن ها ایجاب نماید با نظر مشترك و  25ر کارگاه هایی که کمتر از د
هماهنگ بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه اي محل ، کارفرما مکلف به تشکیل کمیته مذکور 

 . دشرح ذیل تشکیل می گرد خواهد بود .در این گونه کارگاه ها کمیته مذکور با سه نفر از اعضاء به

 
 وکارفرما یا نماینده تام االختیار ا -1

 
 هنماینده شوراي اسالمی کار یا نماینده کارگران کارگا -2

 
 يمسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ا -3

 ؟شرایط انتخاب مسئول ایمنی و حفاظت فنی در کمیته هاي حفاظت فنی چگونه است  -12

ل حفاظت فنی می بایستی ترجیحاً از فارغ آیین نامه مربوطه ،مسئو 2ماده 2و1براساس تبصره 
التحصیالن رشته حفاظت فنی و ایمنی کار و مسئول بهداشت حرفه اي نیز ترجیحاً فارغ التحصیل 

 . بهداشت حرفه اي یا پزشک عمومی مورد تائید مرکز بهداشت شهرستان باشد

مسئول ایمنی و مسئول در چه زمانی یک نفر می تواند هم زمان در یک کمیته واحد به عنوان  -13
 ؟بهداشت حرفه اي فعالیت نماید 

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، در کلیه کارگاه هایی که کمیته  3ماده  3بر اساس تبصره 
حفاظت فنی و بهداشت کار با سه نفر تشکیل می گردد مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه اي می 

ه پس از آموز ش هاي الزم که با هزینه کارفرما توسط مرکز تواند یک نفر باشد مشروط بر آن ک



بهداشت و یا اداره کار محل حسب مورد تشکیل می گردد شرکت نموده و گواهینامه الزمه را دریافت 
 . نماید

 
 ؟شرایط مسئولین ایمنی درکمیته هاي حفاظت فنی وبهداشت کارچیست -14

تحصیالن رشته حفاظت فنی و ایمنی کار باشند لیکن با مسئولین ایمنی می بایستی ترجیحاً از فارغ ال
توجه به کمبود نیرو در این رشته می توان آنان رااز میان رشته هاي مرتبط با ایمنی نظیر مهندسی 

مهندسی انتخاب نمود . همچنین می توان افراد -صنایع با گرایش ایمنی صنعتی ورشته هاي فنی
، به شرط گذراندن دوره هاي عمومی وتخصصی ایمنی برگزار داراي مدرك فنی غیر مرتبط با ایمنی 

 .شده توسط مراجع ذیصالح مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی برابرمقررات به کار گرفت

 ؟شرح وظایف مسئول ایمنی چیست ؟ و از نظر سازمانی می بایستی به چه کسی پاسخگو باشد  -15

ر جلسات کمیته حفاظت فنی و ارائه پیشنهادات الزم به طرح مسائل و مشکالت حفاظتی و ایمنی د-1
 رکارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازي محیط کا

 

انعکاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات الزم جهت رفع آن ها به کارفرماي -2
 هکارگا

 
جهت اجراي مقررات  همکاري و تشریک مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه اي و بازرسان کار-3

 رحفاظتی و بهداشت کا

 
 یتوجیه و آشناسازي کارگران جهت رعایت مقررات ایمن-4

 
 نهمکاري با کارفرما در تهیه دستورالعمل هاي الزم براي انجام کار مطمئ-5

 
 دپیشنهاد به کارفرماجهت تشویق کارگرانی که موارد ایمنی را رعایت می کنن-6

 
 ممعاینات قبل از استخدا پی گیري الزم جهت انجام-7

 



 ربازدید و معاینه ابزار کا-8

 
 نثبت آمار حوادث و بیماري هاي ناشی از کار کارگرا-9

 
 یاعالم کانون هاي ایجاد خطرات حفاظت-10

 
 .نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصوالت و استقرار ماشین آالت-11

فاظت فنی و بهداشت کار و بعنوان نماینده کافرما در بحث از نظر سازمانی مسئول ایمنی به کمیته ح
 . ایمنی به مدیریت پاسخگو می باشد

 ؟نحوه و علل حضور بازرسان کار در جلسه کمیته حفاظت فنی چیست  -16

بازرسان کار بر اساس هماهنگی قبلی صورت گرفته و یا برنامه اعالمی تشکیل کمیته ها توسط کارفرما 
ضور یافته و هدف از حضور در جلسات، اعالم نواقص موجود در نحوه تشکیل در جلسات کمیته ح

جلسات، مباحث و موضوعات مطروحه در جلسه و تصمیمات اتخاذ شده و ارائه مشاوره و راهنمایی هاي 
الزم و همچنین توجیه کارفرمایان کارگاه ها در خصوص نقش و جایگاه کمیته ها در ارتقاء سطح ایمنی 

 . د بودکارگاه خواه

 ؟صالحیت اعضاي کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار چگونه کنترل می شود  -17

صالحیت اعضاي کمیته هاي حفاظت با اعالم مدارك و مشخصات آن ها توسط کارفرما به اداره کار و 
آیین نامه کمیته هاي حفاظت فنی و  2امور اجتماعی محل و بررسی موضوع و تطبیق آن با ماده 

 2کار و تبصره هاي مربوطه انجام و اعالم نظر صورت خواهد گرفت .همچنین به استناد تبصره  بهداشت
آیین نامه کمیته ها صالحیت مسئولین حفاظت فنی و بهداشت حرفه اي باید به تایید اداره کار  3ماده 

 .و مرکز بهداشت محل برسد

بهداشت کار جهت برگزاري جلسات  آیا کارفرما باید هزینه اي به اعضاي کمیته حفاظت فنی و -18
 ؟کمیته مذکور پرداخت نماید 

بجز هزینه آموزشی اعضاء کمیته در خصوص مسایل ایمنی و حفاظت فنی ،براي حضور اعضاء در 
 . جلسات کمیته هاي حفاظت فنی در قانون کار و آئین نامه هاي مربوطه هزینه اي مشخص نشده است

 ؟فنی و بهداشت کار چگونه است نحوه کنترل کمیته هاي حفاظت  -19



با بررسی صورتجلسات کمیته هاي حفاظت فنی و ثبت در نرم افزار چنانچه کارگاهی در خصوص 
نقص و مشکالتی  تشکیل مستمر و اعالم صورتجلسات و پی گیري مصوبات و اقدامات مربوطه داراي

االت وعدم رفع نواقص با باشد ابتدا به صورت کتبی موارد اعالم می شود و در صورت تکرار اشک
 . مراجعه به کارگاه مربوطه نسبت به پی گیري موضوع اقدام می گردد

در صورت عدم تشکیل کمیته حفاظت فنی توسط کارفرما، علیرغم ابالغیه هاي صادره ، نحوه بر  -20
 ؟خورد چگونه می باشد 

نون کارتهیه گردیده است قا 93و  85باتوجه به اینکه آئین نامه کمیته حفاظت به استناد مواد 
کارفرمایان مکلف به رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل هاي ایمنی مصوب شورایعالی حفاظت فنی 

 176قانون کار می باشند و در صورت عدم رعایت این دستورالعمل به استناد ماده  91مطابق با ماده
 .قانون کار با آنان برخوردخواهدشد

 
می توانند جایگزین کمیته حفاظت و  (HSE) منی ، بهداشت و محیط زیستآیا تیمهاي مدیریت ای -21

 ؟بهداشت کار باشند 

 
تشکیل این کمیته ها رافع مسئولیت کارفرما در خصوص تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نمی 

ین باشد و کارفرما موظف است کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار را مطابق با شرایط مندرج در آی
 . نامه مربوطه که مصوب شورایعالی حفاظت فنی می باشد تشکیل دهد


