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 لبًَى کبر

 تعبریف کلی ٍ اصَل – فصل اٍل لبًَى کبر

  ُتبعیت از لبًَى کبر –لبًَى کبر 1هبد 

 (01)ص .ةاعٍر ىیدرىاجی و کغاورزی ىکهف ةَ جتػیث از ایً كاٌّن  ،ؼٍػحی ،جّنیری ىؤضطاتو  ُا کارگاه ،کارگسان ،کهیَ کارفسىایان

  ُتعریف کبرگر -لبًَى کبر ۲هبد 

ضِو ضّد و ضایس ىشایا ةَ دردّاضث کارفسىا  ،حلّق ،كاٌّن کطی اضث کَ ةَ ُس غٍّان در ىلاةم دریافث حق انطػی اغو از ىشدکارگس از نحاظ ایً 

 (01)ص .کٍر ىی

  ُتعریف کبرفرهب -لبًَى کبر ۳هبد 

ىریسان و ىطئّالن و ةَ  .کٍر ىیاو در ىلاةم دریافث حق انطػی کار حطاب کارفسىا عذؽی اضث حلیلی یا حلّكی کَ کارگس ةَ دردّاضث و ةَ 

اضث کَ ٌيایٍرگان  یکهیَ جػِراج و کارفسىا ىطئّلعٌّر  دار اداره کار کارگاه ُطحٍر ٌيایٍره کارفسىا ىحطّب ىی قّر غيّم کهیَ کطاٌی کَ غِره

را ٌپزیسد در ىلاةم آن ایر و کارفسىا ٍيجػِری ةٌيایٍره کارفسىا دارج از ادحیارات دّد  کَ درؼّرجی .گیسٌر ىیىزکّر در كتال کارگس ةَ غِره 

 (01)ص .کارفسىا ؿاىً اضث

  ُتعریف کبرگبُ  -لبًَى کبر ۴هبد 
 ،ضادحياٌی ،ىػرٌی ،کغاورزی ،ؼٍػحی ىؤضطاتاز كتیم  ،کٍر کار ىی آٌجاىحهی اضث کَ کارگس ةَ دردّاضث کارفسىا یا ٌيایٍره او در کارگاه 

 (01)ص .ُا آناىاکً غيّىی و اىثال  ،جّنیری ،ججاری ،درىاجی ،ىطافسةسی ،جساةسی

  ُهشوَلیي لبًَى کبر  -لبًَى کبر ۵هبد 
 (00)ص.ةاعٍر ىیىغيّل ىلسرات ایً كاٌّن  ُا کارگاهو کارآىّزان و ٌیش  انٌيایٍرگان آٌ ،کارفسىایان ،هیَ کارگسانک

 لرارداد کبر  - فصل دٍم لبًَى کبر

  ُتعریف لرارداد کبر  -لبًَى کبر ۷هبد 

عفاُی کَ ةَ ىّجب آن کارگس در كتال دریافث حق انطػی کار را ةسای ىرت ىّكث یا ىرت غیسىّكث  یاغتارت اضث از كسارداد کحتی  کار كسارداد

 (01)ص .دُر ىیةسای کارفسىا اٌجام 

جٍتَ غیسىطحيس دارد جّضف وزارت کار و اىّر اجحياغی جِیَ و ةَ  ُا آنحراکثس ىرت ىّكث ةسای کارُایی کَ قتیػث  ۺلبًَى کبر ۷هبدُ  1تبصرُ 

 (01)ص .ت وزیسان دّاُر رضیرأجؽّیب ُی

كسارداد دائيی جهلی  ،ىرجی در كسارداد ذکس ٌغّد کَ درؼّرجی ،جٍتَ ىطحيس دارد ُا آنقتیػث کَ  کارُاییدر  ۺلبًَى کبر ۷هبدُ  ۲تبصرُ 

 (01)ص .عّد ىی

کار و رفاه  ،نجػاوفسم ىذؽّؼی ةاعر کَ جّضف وزارت  دركساردادُای ىسةّط ةَ كاٌّن کار در ؼّرت کحتی ةّدن ةایر  ۺلبًَى کبر ۷هبدُ  ۳تبصرُ 

 (01)ص .گیسد ىیو در ادحیار قسفیً كسار  عّد ىیاجحياغی در چارچّب كّاٌیً و ىلسرات جػییً 

ُس ضال  أدزىشایای كاٌٌّی پایان کار را ةَ ى ،ةَ کارگسان ةا كسارداد ىّكث ةَ ٌطتث ىرت کارکسد ٍرکارفسىایان ىّظف ۺلبًَى کبر ۷هبدُ  ۴تبصرُ 

 (01)ص .یک ىاه آدسیً ىشد پسدادث ٌيایٍر

  ُکبر  همبطعِهمبطعِ دٌّذُ ٍ  -لبًَى کبر 1۳هبد  
  ىلاقػَةَ ٌحّی ىٍػلر ٌيایر کَ در آن  کار ىلاقػَ ىلاقػَ دٍُره ىکهف اضث كسارداد دّد را ةا  یاةر ىیدر ىّاردی کَ کار از قسیق ىلاقػَ اٌجام 

 (03)ص .ىحػِر گسدد کَ جياىی ىلسرات ایً كاٌّن را در ىّرد کارکٍان دّد اغيال ٌيایر کار

ی ىساجع أةرُی پیياٌکاران ةَ کارگسان را ةساةس ر ةاعٍر ىیىكانتات کارگس جشء دیّن ىيحاز ةّده و کارفسىایان ىّظف  ۺلبًَى کبر 1۳هبدُ  1تبصرُ 

 (03)ص .پسدادث ٌيایٍر ،ىٍجيهَ ؿياٌث حطً اٌجام کار ،كاٌٌّی از ىحم ىكانتات پیياٌکار

روز از  23دالف جسجیب فّق ةَ اٌػلاد كسارداد ةا ىلاقػَ کار ةپسدازد و یا كتم از پایان سچٍاٌچَ ىلاقػَ دٍُره ة ۺلبًَى کبر 1۳هبدُ  ۲تبصرُ 

 (03)ص .ىکهف ةَ پسدادث دیّن ىلاقػَ کار در كتال و کارگسان دّاُر ةّد ،جطّیَ حطاب ٌيایر ،جحّیم ىّكث

  ُهرخصی بذٍى حمَق -لبًَى کبر 1۶هبد 
ةَ ىرت و در قّل ىسدؽی  ،کٍٍر ىشد اضحفاده ىی یاةرون حلّق  ُای ىسدؽیکَ ىكاةق ایً كاٌّن از ىسدؽی جحؽیهی و یا دیگس  یكسارداد کارگساٌ

(01)ص .آیر ىیدو ضال ةَ حانث جػهیق در 
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23فصل عــــــمران 1در22  کارونن  اق   

 (01)ص .ىسدؽی جحؽیهی ةسای دو ضال دیگس كاةم جيریر اضث ۺلبًَى کبر 1۶تبصرُ هبدُ 

  ُرفع تعلیك لرارداد کبر -لبًَى کبر ۲۲هبد 
دارد  حقعّد و کارگس  ایً غيم در حکو ادساج غیسكاٌٌّی ىحطّب ىی ،کارفسىا پص از رفع حانث جػهیق از پزیسفحً کارگس دّدداری کٍرچٍاٌچَ 

  ٌپزیسفحًکارفسىا ٌحّاٌطث ثاةث کٍر کَ  اهو ُسگ (کارگس غزر ىّجَ ٌراعحَ ةاعر کَ درؼّرجی)ت جغذیػ ىساجػَ ٌيایر أروز ُی 11ظسف ىرت 

قسیق ىساجػَ ةَ  وی از ىشدت ىشةّر ىکهف ةَ ةازگسداٌرن کارگس ةَ کار و پسدادث حلّق یا أةَ جغذیػ ُی ،کارگس ىطحٍر ةَ دالیم ىّجَ ةّده اضث

 (01)ص .پسدادث ٌيایروی ةَ  ىشدروز آدسیً  23ُس ضال ضاةلَ کار  ءو اگس ةحّاٌر آن را اثتات کٍر ةَ ازا ةاعر ىیکارگاه 

آىادگی دّد را ةسای اٌجام کار ةَ کارفسىا  ،روز پص از رفع حانث جػهیق 11چٍاٌچَ کارگس ةرون غزر ىّجَ حراکثس  ۺلبًَى کبر ۲۲تبصرُ هبدُ 

در ایً ؼّرت کارگس ىغيّل عّد کَ  فی عٍادحَ ىیطحػى ،ٍيایرٌت جغذیػ ىساجػَ أةَ ُی ،کٍر و یا پص از ىساجػَ و اضحٍکاف کارفسىاٌ اغالم

 (01)ص .ُس ضال یک ىاه آدسیً حلّق اضث دّاُر ةّد ءادز حق ضٍّات ةَ ازا

  ٍُظبیفلصَر در اًجبم  -لبًَى کبر ۲۷هبد 

ر کارفسىا حق دارد در ؼّرت ٌلؾ ٌيای ،کحتی جزکساتاٌـتاقی کارگاه را پص از  ُای ٌاىَو یا آییً  رزدکارگس در اٌجام وظایف ىحّنَ كؽّر وُسگاه 

ّان اغالم ٌظس ىثتث عّرای اضالىی کار غالوه ةس ىكانتات و حلّق ىػّكَ ةَ ٌطتث ُس ضال ضاةلَ کار ىػادل یک ىاه آدسیً حلّق کارگس را ةَ غٍ

 (00)ص .و كسارداد کار را فطخ ٌيایر َپسدادحوی ةَ  (حق ضٍّات)

 هذت  –هبحث دٍم فصل سَم لبًَى کبر 

  ُسبعت کبر  -لبًَى کبر ۵1هبد 
ةَ غیس از ىّاردی کَ در  .دُر ىیضاغث کار در ایً كاٌّن ىرت زىاٌی اضث کَ کارگس ٌیسو یا وكث دّد را ةَ ىٍظّر اٌجام کار در ادحیار کارفسىا كسار 

 (11)ص .ضاغث ججاوز ٌيایر ۸ٌتایر از  روز عتاٌَایً كاٌّن ىطحثٍی عره اضث ضاغث کار کارگسان در 

جّاٌر ضاغث کار را در ةػـی از روزُای ُفحَ کيحس از  ٌيایٍره یا ٌيایٍرگان كاٌٌّی آٌان ىی ،کارفسىا ةا جّافق کارگسان ۺلبًَى کبر ۵1هبدُ  1تبصرُ 

 (11)ص .ضاغث ججاوز ٌکٍر 22ىیشان ىلسر و در دیگس روزُا اؿافَ ةس ایً ىیشان جػییً کٍر ةَ عسط آٌکَ ىجيّع ضاغات کار ُس ُفحَ از 

ةا  روز عتاٌَةا جّافق کارگسان ٌيایٍره یا ٌيایٍرگان كاٌٌّی آٌان ضاغث کار در  جّاٌر ىیدر کارُای کغاورزی کارفسىا  ۺلبًَى کبر ۵1هبدُ  ۲ُ تبصر

 (11)ص .غسف و فؽّل ىذحهف جٍظیو ٌيایر ،جّجَ ةَ کار

  ُهوٌَعیت کبر اضبفی در کبرّبی خطرًبن -لبًَى کبر ۶1هبد 
 (10.)صىيٍّع اضث دٍُر ىیاٌجام  آور زیانکارُای دكسٌاك ضذث و یا ارجاع کار اؿافی ةَ کارگساٌی کَ کار عتاٌَ 

  ُبْذاشت کبرگراى در هحیط کبر  -لبًَى کبر ۹1هبد 
حفاظث و ضالىث  جأىیًایً كاٌّن ىکهفٍر ةس اضاس ىؽّةات عّرای غانی حفاظث فٍی ةسای  ۸3کارفسىایان و ىطئّالن کهیَ واحرُای ىّؿّع ىاده 

را ةَ آٌان ةیاىّزٌر و  انزکس فّقوضایم و اىکاٌات الزم را جِیَ و در ادحیار آٌان كسار داده و چگٌّگی کارةسد وضایم  ،و ةِراعث کارگسان در ىحیف کار

وضایم حفاظحی و ةِراعحی فسدی و  اضحفاده و ٌگِراری از ىهشم ةَافساد ىزکّر ٌیش  .در دؽّص رغایث ىلسرات حفاظحی و ةِراعحی ٌظارت ٌيایٍر

 (13)ص .ةاعٍر ىیکارگاه  َىسةّق ُای دضحّرانػيماجسای 

 1۵/۲۴/1۳۷۴ هصَة -کویتِ حفبظت فٌی ٍ بْذاشت کبر ًبهِ آییي

ای ةَ ٌام کيیحَ حفاظث فٍی و ةِراعث کار در کارگاه ةا اغـای  کارفسىا ىکهف اضث کيیحَ ،ٌفس کارگس ةاعٍر 03یی کَ دارای ُا کارگاه -۲هبدُ 

 (20)ص .ذیم جغکیم دُر

 .او االدحیار جاما ٌيایٍره یکارفسىا  -0

 .ا ٌيایٍره کارگسان کارگاهیٌيایٍره عّرای اضالىی کار  -0

 .ىریس فٍی و در ؼّرت ٌتّدن او یکی از ضس اضحادان کارگاه -1

 .ىطئّل حفاظث فٍی -2

 .ای ىطئّل ةِراعث حسفَ -3

 .ىسکش ةِراعث عِسضحان ةاعر جأییرىّرد غيّىی یا پشعک  ای حسفَةِراعث  انححؽیالن فارغجسجیحاً از  ةایطحی ىیىطئّل حفاظث فٍی  -1تبصرُ 

 (20)ص

ُای آىّزعی و ةازآىّزی ىسةّط ةَ حفاظث فٍی و ةِراعث کار  اغـا کيیحَ حفاظث فٍی و ةِراعث کار ةا ُشیٍَ کارفسىا ةایر در ةسٌاىَ -۲تبصرُ 

 (20)ص .عسکث ٌيایٍر گسدد ىیذیسةف ةسگشار  ُای ارگانکَ جّضف 

یک یا دو ٌفس از اغـای کيیحَ در کارگاه حـّر ٌراعحَ ةاعٍر  کَ درؼّرجیٌفس کارگس داعحَ ةاعٍر  011جا  03یی کَ ةیً ُا کارگاهدر  -۳تبصرُ 

ای  ىغسوط ةس آٌکَ در ایً کيیحَ ىطئّل حفاظث فٍی یا ىطئّل ةِراعث حسفَ گسدد ىیٌفس از افساد ىزکّر جغکیم  ضَجهطَ کيیحَ ةا حراكم 

 (20)ص .حـّر داعحَ ةاعر
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کارونن  اق  سخته ولی با ما آسونه 

ایجاد ٌيایر ةا ٌظس ىغحسك و ُياٍُگ ةازرس کار و کارعٍاس ةِراعث  ُا آنٌفس کارگس دارٌر و ٌّع کار  03یی کَ کيحس از ُا کارگاهدر  -۳هبدُ 

 (20)ص .کارفسىا ىکهف ةَ جغکیم کيیحَ ىشةّر دّاُر ةّد ،ىحم ای حسفَ

 (20)ص :گسدد ىیُا ةا ضَ ٌفس از اغـا ةَ عسح زیس جغکیم  کارگاه گٌَّ ایًدر  -1تبصرُ 

 وا االدحیار جامکارفسىا یا ٌيایٍره  -0

 .ٌيایٍره عّرای اضالىی یا ٌيایٍره کارگسان کارگاه -0

 .ای حسفَىطئّل حفاظث فٍی و ةِراعث  -1

 (20)ص .اداره کار و ىسکش ةِراعث ىحم ةسضر جأییرةایر ةَ  ُا کارگاه گٌَّ ایًةسای  ای حسفَؼالحیث ىطئّل حفاظث فٍی و ةِراعث  -۲تبصرُ 

 جّاٌر ىی ای حسفَىطئّل حفاظث فٍی و ةِراعث  گسدد ىیکيیحَ حفاظث فٍی و ةِراعث کار ةا ضَ ٌفس جغکیم  کَ ییُا کارگاهدر کهیَ  -1جتؽسه

عسکث  گسدد ىیالزم ةا ُشیٍَ کارفسىا جّضف ىسکش ةِراعث و ةا اداره کار ىحم حطب ىّرد جغکیم  ُای آىّزشیک ٌفس ةاعر ىغسوط ةس آٌکَ پص از 

 (20)ص .ٌيّده و گّاُیٍاىَ الزم را دریافث ٌيایر

  ُاجرای همررات ٍ ضَابط فٌی ٍ بْذاشت کبر  -لبًَى کبر ۹۵هبد 

ُسگاه در اثس غرم رغایث ىلسرات ىزکّر از ضّی  .ىطئّنیث اجسای ىلسرات و ؿّاةف فٍی و ةِراعث کار ةس غِره کارفسىا یا ىطئّنیً دّاُر ةّد

ىٍررج در ایً كاٌّن  ُای ىجازاتی و حلّكی و ٌیش سعذػ کارفسىا یا ىطئّل ىزکّر از ٌظس کیف ،رخ دُر ای حادثَ ،واحرکارفسىا یا ىطئّنیً 

 (22)ص .ىطئّل اضث

ن را از قسیق آ کَ فسم ای ویژها ىطئّالن واحرُای ىّؿّع ىّظفٍر کهیَ حّادث ٌاعی از کار را در دفحس یکارفسىا  ۺلبًَى کبر ۹۵هبدُ  1تبصرُ 

 (22)ص .کحتی ةَ اقالع اداره کار و اىّر اجحياغی ىحم ةسضاٌٍر ؼّرت ةَو ىساجب را ضسیػاً  ثتث گسدد ىیوزارت کار و اىّر اجحياغی اغالم 

ىریسان واحرُای ایً كاٌّن ةسای حفاظث فٍی و ةِراعث کار وضایم و اىکاٌات الزم را در ادحیار  یا چٍاٌچَ کارفسىا ۺلبًَى کبر ۹۵هبدُ  ۲تبصرُ 

ٍيایر ٌاضحفاده  ُا آنالزم و جزکسات كتهی ةرون جّجَ ةَ دضحّرانػيم و ىلسرات ىّجّد از  ُای آىّزشکارگس كسار داده ةاعٍر و کارگس ةا وجّد 

 (22)ص .ت حم ادحالف ٌافز دّاُر ةّدأی ُیأر ،ةسوز ادحالفدر ؼّرت  .کارفسىا ىطئّنیحی ٌذّاُر داعث

  ُخَدداری از بیوِ کردى کبرگراى -لبًَى کبر 1۸۳هبد 

ضِو )یَ کهیَ حلّق ىحػهق ةَ کارگس أدغالوه ةس ج ،ایً كاٌّن از ةیيَ ٌيّدن کارگسان دّدداری ٌيایٍر 02۸کارفسىایاٌی کَ ةسدالف ىفاد ىاده 

 (3۸)ص .ةساةس حق ةیيَ ىسةّقَ ىحکّم دّاٍُر عر 01جا  0ىساجب جسم ةَ جسیيَ ٌلری ىػادل و ةا جّجَ ةَ عسایف و اىکاٌات داقی  (کارفسىا

  ُتخلف اشخبص حمَلی -لبًَى کبر 1۸۴هبد 
 ،اىّال عذػ حلّكی پسدادث عّدت ةایر از اکار اٌجام عره و قهب و دطار انيثم اجست ،در کهیَ ىّاردی کَ جذهف از ٌاحیَ اعذاص حلّكی ةاعر

او یا ىریس ىطئّل عذؽیث حلّكی اضث کَ جذهف ةَ دضحّر  ىریسغاىمجسیيَ ٌلری و یا ُس دو حانث ىحّجَ  ،ونی ىطئّنیث جشایی اغو از حتص

 (33)ص .اٌجام گسفحَ اضث و کیفس درةاره ىطئّنیً ىزکّر اجسا دّاُر عر

  ُنئصالحیت رسیذگی بِ جرا -لبًَى کبر 1۸۵هبد 
رضیرگی ىزکّر در دادضسا و دادگاه دارج از  ضث،کیفسی دادگطحسی ا ُای دادگاهدر ؼالحیث  (0۸2جا  010)رضیرگی ةَ جسائو ىزکّر در ىّارد 

 (33)ص .ٌّةث ةَ غيم دّاُر آىر

 کبرلبًَى تشکیل شَراّبی اسالهی 

 (010)ص ۺشرایط اًتخبة شًَذُ -لبًَى تشکیل شَراّبی اسالهی کبر ۲هبدُ 

 .ضال 00حراكم ضً  -انف

 .حراكم ضاةلَ کار یک ضال در ُيان واحر -ب

 .ٌذّاٍُر ةّد طضال ضاةلَ دارٌر ىغيّل ایً عس دوُایی کَ کيحس از  کارگاه -تبصرُ

 .و وفاداری ةَ كاٌّن اضاضی جيِّری اضالىی ایسان فلیَ والیث اغحلاد و انحشام غيهی ةَ اضالم و  -ج

 (010)ص .زرجغحی وفاداری ةَ كاٌّن اضاضی کافی اضث -ىطیحی -کهیيی ُای اكهیثدر  -تبصرُ

 .ىذانف جيِّری اضالىی ُای گسوهغیسكاٌٌّی و  ُای گسوهو  ُا ضازىانغرم گسایظ ةَ احشاب و  -د

 .دارا ةّدن ضّاد دّاٌرن و ٌّعحً و داعحً آگاُی ةَ اىّر ىحّنَ -ه

 .جاةػیث ایسان -و

 .ةَ فطاد ادالقةسدّرداری از ؼراكث و اىاٌث و غرم اعحِار  -ز

 (010)ص .غرم واةطحگی ةَ رژیو ضاةق و ٌراعحً ضاةلَ ىحکّىیث کیفسی کَ ةَ حکو دادگاه ىّجب ىحسوىیث از حلّق اجحياغی عره ةاعر -ح

 (010)ص :ىسکب از یجأاده فّق ةَ غِره ُیجغذیػ ؼالحیث کاٌریراُای غـّیث در عّراُای اضالىی در چارچّب عسایف ىزکّر در ى -تبصرُ

 .ٌيایٍره وزارت کار -0
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 .ٌيایٍره وزارجذاٌَ ىسةّقَ -0

 .ةاعر ىیٌيایٍره ىٍحذب ىجيع کارکٍان  -1

 ًکتِ از لَاًیي ٍ همررات کبر  ۷۵

دریافث اجست ةَ دضحّر و ةَ حطاب عذػ  ءکهیَ اعذاص حلیلی ُطحٍر کَ در ازا ،کارگسان ىغيّل كاٌّن کار ،از نحاظ كاٌّن کار -1ًکتِ 

كّه  ىؽّب ،ةّده و در عيّل ىلسرات اضحذراىی داص دار غِرهفکسی را یا اٌجام یک فػانیث جطيی و  (کارفسىا)حلیلی یا حلّكی دیگسی 

 (0۸3)ص .ٌیش كسار ٌراعحَ ةاعٍر ىشةّر،از كّه  ىأذونو یا ىؽّب ىسجع  گزاری كاٌّن

جّاٌٍر ةسای  ػی انشاىی اضث و کارگس و کارفسىا ححی ةا جّافق ٌيیجتدر كاٌّن کار و ىلسرات  عره  ةیٍی پیظ ُای حراكمدر كسارداد کار رغایث  -۲ًکتِ 

 جعةّده و در ىساىسه كاٌّن کار فاكر اغحتار آُسگٌَّ جّافق ةسدالف ىلسرات  .اىحیازات و ىشایای کيحس از كاٌّن ىّافلث داعحَ و در كسارداد نحاظ ٌيایٍر

 (0۸3)ص .گیسد يیىّرد پزیسش كسار ٌٌیش حم ادحالف 

 .پیياٌکار در ُس حال کارفسىای کارگسان ىحطّب و ىکهف ةَ اٌجام کهیَ جػِرات ٌشد کارگسان دّاُر ةّد ،كاٌّن کار 01قتق ىاده  -۳ًکتِ 

 (0۸3)ص

قٍاب  ،کيسةٍر ایيٍی ،ٌلاب و غیٍک حفاظحی ،ىاضک جٍفطی ،کفظ و پّجیً ایيٍی ،وضایهی از كتیم کاله ایيٍی ،وضایم حفاظث فسدی -۴۸ ًکتِ

و ضایس کطاٌی کَ در  فسىا دّیظافساد  ،نتاس ایيٍی کَ کارگسانو و ٌیو چکيَ الضحیکی  ، چکيَةٍر رضاغ ،دضحکظ ایيٍی ،قٍاب ٌجات ،ىِار

ایً وضایم جّضف  .را ىّرد اضحفاده كسار دٍُر ُا آن ،ةایر ىحٍاضب ةا ٌّع کار دّد ،عٌّر ىیکارگاه ضادحياٌی فػانیث و یا ةَ دنیهی وارد کارگاه 

 (030)ص .گیسد كسار ىی ُا آنکارفسىا جِیَ و در ادحیار 

ٌفس  03ىحس از روی پی و یا داعحً حراكم  0۸ىحسىسةع و یا ةا ارجفاع ةیظ از  1111ةیظ از زیسةٍای ی ضادحياٌی ةٍاُای ةا ُا کارگاهدر  -۴۹ًکتِ 

 .ةاعر ةَ جػییً ىطئّل ایيٍی و ىػسفی وی ةَ کارکٍان و ىٍِرس ٌاظس ىی ىّظفىجسی  ،ىحس از کف گزر 1کارگس و ُيچٍیً در گّدةسداری ةیظ از 

 (030)ص .ةاعر ٌيیكاٌٌّی ىّجّد و ىطئّنیً ىسةّقَ  ُای ىطئّنیثجػییً و حـّر ىطئّنیً ایيٍی در کارگاه رافع 

 هسئَلیت هذًیهَادی از لبًَى 

کَ از قسف کارکٍان اداری و یا  ةاعٍر ىیکَ ىغيّل كاٌّن کار ُطحٍر ىطئّل جتسان دطاراجی  یکارفسىایاٌ -لبًَى هسئَلیت هذًی 1۲هبدُ 

 ٌيّده ىی باکَ اوؿاع و احّال كـیَ ایج ُایی اححیاطعّد جيام  حسزى ىگس ایٍکَدر حیً اٌجام کار یا ةَ ىٍاضتث آن وارد عره اضث  انکارگسان آٌ

ةَ وارد کٍٍره  جّاٌر ىیکارفسىا  ةّد ٌيیآورٌر ةاز ُو جهّگیسی از ورود زیان ىلرور  ىزکّر را ةَ غيم ىی ُای اححیاطةَ غيم آورده و یا ایٍکَ اگس 

 (010)ص .ىكاةق كاٌّن ىطئّل عٍادحَ عّد ىساجػَ ٌيایر کَ درؼّرجیدطارت 
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