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 دستي قدرتيآيين نامه ايمني كار با ابزارهاي دستي و 
  

  :هدف
حـوادث   كـاهش  و براي پيشگيري قدرتي ابزار هاي دستي و دستيكارگيري در بالزامات ايمني  تدوين ،اين آيين نامهاز هدف 

  . مي باشدناشي از كار 
  :دامنه شمول

كارگـاه هـا،   قانون كار جمهوري اسالمي ايران تـدوين گرديـده و بـراي كليـه      86و  85 وادمقررات اين آيين نامه به استناد م
  .كارفرمايان،كارگران و كارآموزان مشمول قانون مذكور الزم االجرا مي باشد

  
  تعاريف: فصل اول

  :1ابزار دستي
 ،گوشـتي  ، انبردست، پـيچ رشامل انواع آچاو د گير ميقراراستفاده ابزاري است كه فقط با نيروي اعمال شده توسط كاربر مورد 

 . باشد ميو غيره چكش 

  :2ابزار دستي قدرتي
انواع ابزارهاي دسـتي قـدرتي از موتـور     در. كار گرفته مي شوده ابزاري است كه عالوه بر نيروي كاربر با نيروي قدرت بيروني ب

نـوع ابـزار   . الكتريكي، موتور احتراق دروني، هواي فشرده، موتور بخار، احتراق مستقيم سوخت و پيشران ها استفاده مي شود
دستي قدرتي توسط منبع قدرت آن تعيين مي گردد كه شامل انواع الكتريكي، بادي، سـوخت مـايع، هيـدروليكي و پيشـران     

  . ي باشدپودري م
   .دريل برقينظير، ابزاري كه نيروي محركه آن از انرژي الكتريكي فراهم مي گردد: ابزار برقي
  .ميخكوب بادي نظير آن از هواي فشرده فراهم مي گردد، ابزاري كه نيروي محركه: 3ابزاربادي

  .زنجيري چمن زن و اره نظير آن از احتراق سوخت فراهم مي گردد،ابزاري كه نيروي محركه : ابزار احتراقي
وسيله عملكرد كنترل شده يك خرج حاوي مـاده شـيميايي پـودري    ه ابزاري كه نيروي محركه آن ب: ابزار با پيشران پودري

  .تفنگ شليك ميخ يا بست در فوالد يا بتن نظير گردد،فراهم مي
 جك هيدروليكي نظير ،فراهم مي گرددابزاري كه نيروي محركه آن از راه انتقال فشار سياالت : ابزار هيدروليك

  مقررات عمومي:فصل دوم
كارفرما مكلف است نسبت به شناسايي و ارزيابي ابزار و شرايط محيط كار، اقدام نموده و اقدامات كنترلي مناسـب را در  -1ماده 

 .جهت حذف مخاطرات احتمالي به عمل آورد

                                                            
1 Hand Tools 
2 Power Tools 
3 Pneumatic Tools 
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در اختياركارگران قـرار دهـد و بـر نحـوه      و را تهيهمورد نظر  كارانجام مناسب براي ايمن، متناسب و ر ابزاكارفرما بايد -2ماده 
استفاده از آنها نظارت نموده و ابزارها بايد همواره مورد بازرسي قرار گرفته و در صورت وجود عيب، برچسب گذاري و از كارگاه 

  .خارج گردد
ايمن كار با ابزار را براي كارگران از طريق مراجع  استفاده صحيح و هاي الزم براي انتخاب و كارفرما مكلف است آموزش-3ماده 

  .داراي صالحيت فراهم نمايد
  .و ايمن استفاده از ابزار را تهيه و در اختيار كارگران قرار دهد كارفرما مكلف است دستورالعمل صحيح-4ماده 
  .ارگونومي باشدمطابق با شرايط و اصول استفاده بايد مورد ابزارهاي  - 5ماده 

معيـوب  استفاده از ابزارهاي  به استفاده و حفظ ابزارهاي ايمن و مناسب تهيه شده توسط كارفرما بوده و مكلفكارگران -6ده ما
  .و موارد معيوب بايد فورا به اطالع كارفرما رسانده شود ممنوعغير ايمن و 

و ايجـاد جراحـت    خواسـته باشد تا از تماس هـاي نا  محافظت شدهبه نحوي آن  تيغهابزار هاي برش بايد همواره تيز و  -7ماده 
  .شود پيشگيري

  .گردداز دست وي در هنگام كار مانع ليز خوردن  دسته ابزار بايد مناسب براي گرفتن در دست كارگر باشد تا -8ماده 
نبايـد   ؛كه بر روي ميز قرار دارند و چاقوها اسكنه ها ،ابزارهاي تيز نظير اره هاو  دابزارها نبايد در لبه ميز قرار داده شو -9ماده 

 .نزديك به محل رفت و آمد قرار گيرند و دسته آنها به سمت لبه ميز باشد

  .در جاي مناسب قراردهندو بعد از هر بار استفاده نگه داشته خشك و تميز  كارگران بايد همواره ابزارها را-10ماده 
  .و مناسب به محل كار برده و برگردانده شود ابزارها بايد در جعبه ابزار محكم -11ماده 
كار با ابزار و محيط كار را تهيه و در اختيـار كـارگران    طراتاخم باناسب تمكارفرما مكلف است وسايل حفاظت فردي -12ماده 

  .و حفظ آنها مي باشنداستفاده قرار دهد و كارگران مكلف به 
  .ممنوع است اشخاصكاربر و ساير  انجام برش به سمت بدن ،هنگام استفاده از ابزارهاي برشي -31ماده 
  .ممنوع استدر كف دست ديگرقطعه كار داري نگه ؛پيچ گوشتي استفاده مي شودكه از ابزار برش يا  هنگامي -41ماده 
  .ممنوع است ابزاررت كردن پو  نمودهاز دسته آن استفاده  بايد ابزار رد و بدل كردن هنگام -51ماده 
ابزارهـا بايـد بـا     اين مواقعدر  بوده وممنوع  دستتوسط  حمل ابزار ،از نردبان استفاده نظير ،جابجايي درارتفاعزمان  -16ماده

  .و پايين حمل شود به باال وسايل ديگراستفاده از طناب يا 
آنهـا،  غـالف   با استفاده ازجابجايي ابزارهاي تيز و برنده بايد  ممنوع بوده ودر جيب لباس  ابزار برنده يا نوك تيز حمل -17ماده

  .انجام گيرد
  .ممنوع استو دستكش چرب با دست ابزار استفاده از  -81ماده 
ابزارهـاي  از بايد   ؛ديگر مواد منفجره انبار يا استفاده مي شود وقابل احتراق و انفجار مايعات ، ذرات و كه گازها مكاني -19ماده 

 .مناسب استفاده نمود درجه حفاظتيبا 
  .باشدايمن و پايدار بايد  ؛جايگاه كاري كه كارگر در هنگام كار با ابزار روي آن قرارمي گيرد -02ماده

به اشخاص ديگر آن  از افتادن ابزار و برخورد انعمتا  هبدرستي مراقب كار با ابزار بود بايددر هنگام كار در ارتفاع كارگر -21ماده 
  .گردد
  .ممنوع استعنوان ميز كار ه از جعبه ابزار باستفاده  -22ماده 
آنها بايـد توسـط   تعمير و نگهداري سرويس،  ومناسب نگهداري شده بايد در شرايط و لوازم جانبي آنها  تمام ابزارها -32ماده 

  .گيرد انجاممنظم صورت ه صاحب صالحيت و بر اساس دستورالعمل شركت سازنده ب اشخاص
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  .را مورد بررسي قرار داده تا از سالم بودن آن اطمينان حاصل شود بايد آنو لوازم جانبي  قبل از استفاده از ابزار -42ماده 
و اعمـال نيـرو، فشـار، سـرعت و دور      بايد تحت شرايط طراحي در نظر گرفته شده مورد استفاده قرار گيرند ابزارها -52ماده 

  .ممنوع است ،نموده تعيينسازنده بيشتر از آنچه كه 
  .خراب و معيوب نباشد بايد به صورت مستمر بررسي شوند؛ تاابزارها  سوئيچ ها و قفل ماشه -62ماده 
  .ابزار بايد هر گونه آچار و ابزار تنظيم از آن دور گرددو بكارگيري قبل از روشن كردن  -72ماده 
الزامـي   رعايت برگه اطالعات ايمنـي مـواد شـيميايي   ، ابزارهايند تميز كاري آدر فرمواد شيميايي از استفاده  هنگام -82ماده 
  .است
  . ممنوع است ،نموده تعيينبراي ابزار  سازندهغير از آنچه  جانبيو تجهيزات لوازم از استفاده  -29ماده 
  .غير مجاز به ابزار جلوگيري نمايد اشخاصكارفرما مكلف است از دسترسي  -03ماده 
 ،مخاطرات مـي گـردد   عث ايجادو دويدن كه باشوخي كردن نظير ،، انجام هر گونه اقدامكار با ابزار وجايي هنگام جاب -13ماده 

  .ممنوع است
  .متفرقه به محدوده خطر استفاده از ابزار جلوگيري نمايد اشخاصكارفرما مكلف است از ورود -23ماده 
كه بر روي ميز با ارتفـاع  اي  بايد از گيره ،كه نياز به ثابت شدن در يك نقطه دارد با ابزار بر روي يك قطعه هنگام كار -33ماده 

  .استفاده نمود ،مناسب محكم شده
  ابزارهاي دستي 

  .ابزار محكم قرار گرفته باشد دسته ابزارهايي نظير چكش و تبر بايد در قسمت سر -43ماده 
جاي قسمت ه ب و ابزارها شوداز كمربند ايمن و متناسب حمل ابزار استفاده  بايد ،استفاده از كمربند حمل ابزار هنگام -53ماده 

  .قرار گيردبه سمت پايين در زمان حمل  هاانتهاي نوك تيز و سنگين آنپشت بدن در پهلو آويزان گردد و 
كـار مـي رود    همحصوالت بيا جهت قرار دادن و بلند كردن مواد و نظاير آنها  ي كه در كوره ها، فرها، پرس هاابزارهاي -63ماده 
 .انجام گيرد ،عملياتي دستگاهمنطقه خطر بدن كارگر به  ياعضاد روبدون وآنها جابجايي  نحوي باشد كهه بايد ب

  قدرتي ابزارهاي دستي
  :الزامي است ذيل موارد رعايت ،قدرتي براي جلوگيري از خطرات استفاده از ابزارهاي دستي -73ماده 
  .ممنوع است آنبرق يا شيلنگ  كابلحمل ابزار از طريق  -الف 

  .ممنوع است آنبرق يا شيلنگ  كابلكشيدن از طريق  تغذيهابزار از منبع قطع  -ب 
  .برق يا شيلنگ ابزار با روغن، حرارت و لبه هاي تيز ممنوع است كابلتماس  -ج 
هـا و  سرمته، قبل از سرويس كردن و تميز نمودن و در زمان تعويض قطعات يدكي نظيرتيغه ها، ازابزار هنگام عدم استفاده -د 

  .اتصال ابزار به منبع تغذيه ممنوع است قطعات برنده
  .گرفتن قطعه در دست هنگام كار با ابزار ممنوع است-ه 
  .نمايداز شروع بكار ناخواسته آن جلوگيري ابزار بايد داراي مكانيزمي باشد تا  -و

  .در حين كار نبايد از آنها جدا شودقدرتي  ابزارهاي دستيحفاظ  -83ماده 
  :ذيل محافظت نمايد مخاطره آميز از مواردرا  شخاصفراهم گردد تا اپراتور و ديگر ا گونه اي هب حفاظ دستگاه ها بايد -39ماده 
  منطقه عملياتي –الف 
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  قسمت هاي چرخشي -ب 
  جرقه و ذرات در حال پرتاب -ج 
  بين دو قسمت گردنده -د 

  . ممنوع استحركت و دوران آن كامل و پيش از توقف در حالت روشن  و جايگاه كارميز  ،قرار دادن ابزار بر روي زمين -40ماده
كـه از احتمـال آسـيب     گيرد؛نحوي قرار ه ببايد و  ممنوع بودهلنگ هوا در محل رفت و آمد يشبرق و  كابلقراردادن  -14ماده 

  .نگردد اشخاص يپا بهو پيچيدن  موجب سكندري خوردن و دهرسيدن به آن جلوگيري ش
استفاده و  تميز شودتوسط كاربر وجود آمده ه هاي بنبايد خاك اره يا پليسه  ؛كه ابزار در حال كار مي باشد در زماني -24ماده 
  . ممنوع است ،ها و غيرهپليسه ،براي تميز كردن سطوح يا كنار زدن خاك اره )دمنده( ي فشردهازهوا
در  ،انديگر خود يا به طرف آننشانه گيري انسداد انتهاي لوله و  ،در مقابل انتهاي لوله ابزار كارگردست  قرارگرفتن - 43ماده 

  .ممنوع استدهند؛ ابزارهايي كه عمل شليك را انجام مي

  تخصصيمقررات  :ومسفصل 
  برقيهاي ابزار
 بايـد  ؛اسـت  رادرنظرگرفته ارتينگ سيستم به اتصال آنها براي ساخت، استانداردهاي برابر سازنده كه برقي هايابزار -44ماده 
ـ از عـايق   آن سـاخت  در مگرآنكـه  ؛شـود  متصـل  ارتينـگ  داراي رسـاني  بـرق  سيسـتم  به ،ركا  هنگام در  مضـاعف  تحفاظ

  .و يا از ترانس ايزوله استفاده شود باشد شده كاربرده هب معتبر برابراستانداردهاي
و يا در شرايطي كه درمواجه با آب و مايعات ديگر خـيس يـا مرطـوب     هاي خيس و مرطوبمكاندر  استفاده از ابزار -54ماده 
  .ممنوع است ،اندو براي كار در اين شرايط طراحي و ساخته نشده شده
  .ابزار برقي بايد تعويض گردد دار زدهمعيوب و هاي  كابل -64ماده 
  .آن در حالت خاموش قرار گيرد كليدقبل از اتصال ابزار به جريان برق بايد  -74ماده 
  .قبل از قطع از جريان الكتريكي خاموش گردندبايد ابزار هاي برقي  -84ماده 
آن اقـدام  نقـص  نسبت به رفـع   اًبايد سريع ايجاد جرقه نمايدبرق ابزار بيش از اندازه گرم شود يا  كابلكه  در صورتي -49ماده 
  .گردد
، جريـان بـرق  منبـع  از  كابلاز طريق قطع و وصل كردن نبايد  را  آنو  ممنوع بودهخاموش ابزار  روشن و كليد حذف -05ماده 

 .مورد استفاده قرار داد

  .شود نگهداريو مناسب  خشك جاي دردر زمان عدم استفاده  بايد رقيب ابزارهاي -15ماده 
  .ممنوع استبراي برق رساني به ابزار به همرابط متصل  كابلاز چندين  استفاده -25ماده 
  .ممنوع است) 8(گره زدن كابل برق به روش كرواتي - 53ماده

  .ممنوع است اشخاصبه ساير  جابجايي آندست به دست كردن و  ،كار بودن ابزارهنگام روشن و آماده ب - 54ماده 

  باديابزارهاي 
  .و ايمن باشد محكم بايد لنگ هوا به ابزارياتصال ش -55ماده 
بيشتر باشد يك سوپاپ ايمني اضـافي بايـد در منبـع    )  سانتيمتر 27/1(اينچ 5/0لنگ هوا از يكه قطر ش در صورتي -65ماده 

  .فشار را كاهش دهد ،لنگيمين هوا نصب شود تا در صورت خرابي شات
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تا مانع پرتاب متعلقاتي نظيـر قلـم از محـل    شود يك نگهدارنده يا گيره نصب  ، بايدبادياستفاده از ابزارهاي  هنگام -75ماده 
  .در چكش بادي قلم زن گردد ،خود به بيرون

پوند  100بيش از فشاري در و باشد مي ها كننده محكم ساير يا دوخت سوزن ،پرچ، كه كار آنها زدن ميخ باديابزارهاي  -85ماده 
 ،ويژه براي جلوگيري از پرتاب محكم كننده ها به خارج مجهـز گـردد   يك مكانيزمه بايد ب ؛كند كار مي) بار 9/6( بر اينچ مربع 

  .شود فشار داده كار سطح درمقابل 4وسيله ويژه يك مگراينكه
 رودبكار مـي  ) بار 9/6(پوند بر اينچ مربع  100بدون هوا كه براي پاشش رنگ و مايعات در فشار  ٥تفنگ هاي اسپري -59ماده 

 ،كه وسيله ايمني به شـكل دسـتي رهـا شـود     اتوماتيك يا دستي قابل ديد كه مانع كشيدن ماشه تا زماني بايد با وسايل ايمن
  .شوداين وسيله به هيچ وجه نبايد توسط شخص استفاده كننده بي اثر  و مجهز گردد

با حفاظ مناسب كه مانع  بايد ؛مي باشند هاي دوخت ماشين و پرچ هاي تفنگ ،رنده، كارگراني كه در اطراف مته بادي -06ماده 
  .شودظت فاحم ؛گردد به آنها مي ذراتبرخورد 

 ؛اسـت  پارگيو  سايش ،خردشدنمقاوم در برابر و  انعطاف پذيري بااللنگ هاي مخصوص كه داراي ياز ش ،ردر ابزابايد  -16ماده 
  .استفاده شود

ساييدگي يا بادكردگي در آن وجود نداشته و  تا موارد پارگي، رفتهمورد بازديد قرار گ طور مرتبه بلنگ ابزار بايد يش -62ماده 
  .گردد از كارگاه خارج و برچسب گذاري ،در صورت معيوب بودن

قطـع   ي روي ابزارفشار هوابايد ، آنيا در زمان تعويض متعلقات ؛ قرار نمي گيردمورد استفاده  بادي كه ابزار هنگامي -63ماده 
  .شود
  .هواي فشرده فراهم شده براي ابزارها بايد خشك و تميز باشد -64ماده 
 .باشد ؛ ممنوع ميمي باشد كه فشار باد روي آن هنگامي ،ابزار بادي رها نمودن -65ماده 

  احتراقيابزارهاي 
و در ظـروف مناسـب    مايعات قابل احتـراق راجابجـا نمـوده    ،شيميايي برگه اطالعات ايمني موادبراساس  كارگر بايد -66ماده 

  .نگهداري نمايد
 .موتور آن ممنوع است بودنو گرم  در زمان روشن ،احتراقيابزار) پر كردن باك(سوخت گيري  -76ماده 
  .موثر تهويه گرددهواي كارگاه به شيوه  بايد ،در محيط بسته احتراقيدر زمان استفاده از ابزار  -86ماده 

 

  با پيشران پودري هايابزار
 با ناسبتكه م )سرعت باال يا پايين( نوع خرجبر اساس دستورالعمل شركت سازنده، چاشني را با توجه به بايد  كارگر -69ماده 
 .انتخاب نمايد؛ ضروري براي انجام كار بدون نيروي اضافي باشد ابزار و

يك ابـزار جلـوگيري   لشظ باشد تا از پرتاب ذرات به اطراف در هنگام فقسمت انتهايي لوله ابزار بايد داراي سپر محا -70ماده 
  .بود چنين حفاظي قادر به شليك نباشدنكه در صورت  ودهي بمكانيزمبايد داراي  ،خرج با سرعت باالاز نوع ر ابزاو . نمايد
ابزار نبايد قادر بـه كـار    .دو مرحله مجزا براي شليك ضروري مي باشد ،ابزارناخواسته منظور جلوگيري از شليك ه ب -71ماده 
  .بيش از وزن كل ابزار به سطح كار فشار داده شود) كيلو گرم 2/2(پوند  5با حداقل نيروي  مگر اينكه ؛باشد
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٥ ‐ Spray gun 

www.ac
co

.ir

www.t.me\ISCCchannel 
www.acco.ir



ثانيـه قبـل از    30را در موقعيت عمل به مدت حداقل  آنبايد  كاربر ؛كندنشليك  چنانچه پس از فشردن ماشه، ابزار -72ماده 
 و داشـته ثانيه ديگـر نگـه    30ر در موقعيت عمل به مدت حداقلابزا ؛اقدام به شليك مجدد نگه دارد و اگر باز هم شليك نكند

در آب قرار  ،آوردنبايد بالفاصله بعد از بيرون ناقص را كارتريج  شته وفشار را بردا سازندهسپس به دقت بر اساس دستورالعمل 
  .دهد

 ،نمايـد مـي  آزادانـه حركـت    آن متحركتمام قسمت هاي  ؛تا مشخص گردد دهبازرسي ش قبل از استفاده بايد ابزار -73ماده 
 شركت سـازنده شده توسط  تعيينمتعلقات  و) سپر محافظتي مناسب(داراي حفاظ  ،اشتهمانعي وجود ندتميز بوده و لوله  داخل
  .باشد
 ،گذاري گردد و در صورت توقف در بين كـار خرج  بايدگيرد  مورد استفاده قرار مي بالفاصلهكه  در صورتي صرفاًابزار  -74ماده 

جـاي ايمـن    و بايـد در يـك محفظـه   استفاده نمي شـود  همچنين ابزاري كه از آن  و از ابزار خارج گردداً فورخرج و ميخ آن، 
  .و قفل گرددنگهداري 

  :رعايت گرددموارد زير بايد ، ٦براي محكم كننده هااستفاده از ابزار  هنگام -75ماده 
  .؛ ممنوع استكه بتواند از ضخامت آن عبور نمايد سطوح يا قطعاتيبه محكم كننده ها  شليك -الف 
  .ممنوع است بسيار سخت يا شكننده سطوح يا قطعات  محكم كننده ها بر روي كار بردنه ب -ب
  .الزامي است ،پيش آماده به سوراخ از آنهاشليك  هنگام محكم كننده ها، راهنماي از استفاده –ج 
از لبـه يـا    )رسـانتيمت  62/7(اينچ  3را به فاصله كمتر از محكم كننده ها نبايد ، سرعت باال خرج استفاده از ابزار با هنگام -ه 

  .ن كوبيدوآجر يا بت سطوح يا قطعاتي از جنسگوشه 
از ) سانتيمتر 27/1(اينچ  5/0را در فوالد به فاصله كمتر از محكم كننده ها نبايد  ،سرعت باالخرج استفاده از ابزار با  هنگام - و

  .ده شوداستفا فيكسچرجيگ يا ، صمگر اينكه از حفاظ مخصو ؛شه كوبيدلبه يا گو
در  .ابزار، بيرون آوردن خرج امكان پـذير نباشـد  نكه به واسطه خرابي ايابزار خرج گذاري شده نبايد جابجا شود مگر  -76ماده

صاحب صالحيت بررسـي و اقـدام    اشخاصاين حالت ابزار مذكور بايد به شكل ايمن به يك محيط امن منتقل گرديده و توسط 
 .الزم صورت پذيرد

  ابزارهاي هيدروليك
تجـاوز   سـازنده فيلترها و ديگر لوازم نبايد از مقدار تعيين شده توسط  لوله ها،، هاشير لنگ ها،يفشار كاري براي ش -77ماده 
  .نمايد
بايـد در   ،هگرديـد تعيـين   سازندهمحدوده بار كه توسط  و بايد داراي نشانگر توقف باشد ي هيدروليكيتمام جك ها -78ماده 

  .گردد اريدخود اندازهاين بلند كردن بار بيش ازو از  ودش مشخصجك يك محل روي 
ممنـوع  ؛ باال برده شـده توسط جرثقيل، باالبر و ديگر ابزار مشابه باري كه  نگهداريبراي  هيدروليكي ازجك استفاده -79ماده 
  .است
  .شودو خرك تثبيت  بلوك نظيرتوسط وسايلي  بطور كاملبالفاصله بايد  ؛شدجابجا  توسط جكبار كه  هنگامي -80ماده 

  . ممنوع است در قسمت سر جك افزايش ارتفاعاستفاده از هر نوع وسيله براي  -81ماده  
  :موارد ذيل بايد مد نظر قرار گيرد، در هنگام نصب جك -82ماده 
  .محكم قرار گيرد بر روي سطح تراز و پايه جك -الف 
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  .قرار داده شود درستي در مركزه جك ب -ب 
  .قسمت سر جك بايد در زير يك سطح تراز قرار داده شود -ج 
  .طور يكنواخت اعمال شوده نيروي الزم براي باالبردن بار بايد ب –ه 

  :در شرايط ذيل مورد بازديد قرار گيردو  دهسرويس و نگهداري شطور منظم ه ببه روش مناسب تمام جك ها بايد  -83ماده 
 .گيرد مورد استفاده قرار مي ،طور پيوسته يا متناوب در يك محل كاره كه ب يهاي جك ،حداقل هر شش ماه يكبار –الف 

  .شده اندكه به خارج از كارگاه براي كار خاص فرستاده  يهاي ك، جهنگام بازگشت –ب 
  .انديا شوك غير عادي قرار گرفته  باركه تحت  يهاي جك ،بعد از استفادهبالفاصله  -ج

قانون كار جمهوري اسالمي ايران، كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه   88 با عنايت به ماده -48ماده
  .مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي باشد؛ مشمول اين آيين نامه مي پردازند و تجهيزات جانبي ابزارها
مسئوليت رعايت مقررات اين آيين نامه بر عهده كارفرمـاي  كارجمهوري اسالمي ايران،  قانون 95و  91به استناد مواد -58ماده

دليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانوني، مكلف به جبران خسارات وارده مـي  ه كارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه ب
  .باشد

 
قانون كار جمهوري اسـالمي ايـران در جلسـه     91و  85ماده به استناد مواد  85 ن آيين نامه مشتمل بر سه فصل واي

كـار و   ،تعاون سرپرست وزارتبه تصويب  31/06/1397شوراي عالي حفاظت فني تهيه و در تاريخ  7/21/9613مورخ 
  . رفاه اجتماعي رسيده است

  
  

  انوشيروان محسني بند پي                                                                 
  رفاه اجتماعي تعاون ، كار و سرپرست وزارت                                                                 

www.ac
co

.ir

www.t.me\ISCCchannel 
www.acco.ir




