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نی
ایم

 
  

 آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

یف
رد

 

 

کد اجرایی سازمان بین المللی کار 
ILO(CoP) 

 4/6/2: بند 

 

،موسسه 1389آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار سال
اجتماعیکار و تامین   

1ماده  

کارفرما یا نماینده قانونی وي مکلف است پیش از راه 
اندازي کارگاه دوره هاي آموزش عمومی ایمنی متناسب با نوع 

 کار را بگذراند

کارگران و کار , آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان
 آموزان

1 

ان
مای

رفر
 کا

نی
ایم

ش 
موز

آ
 ,

زان
آمو

ار 
و ک

ان 
رگر

کا
 

 
کد اجرایی سازمان بین المللی کار 

ILO(CoP) 
 6/6/2:  بند
 

،موسسه 1389آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار سال
 کار و تامین اجتماعی

4ماده  الزام اخذ مستندات آموزشی از پیمانکاران 
کارگران و کار , آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان

 آموزان
2 

کد اجرایی سازمان بین المللی کار 
ILO(CoP) 

 3/1/5و  2/6/2:  بندهاي 
 

،موسسه 1389آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار سال
 کار و تامین اجتماعی

7و6و5ماده   

آموزش بدو استخدام متناسب با نوع کارو تهیه شناسنامه 
 آموزشی

کارگران و کار , آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان
 آموزان

3 

کد اجرایی سازمان بین المللی 

 ILO(CoP)کار 

 4/1/2: بند 

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

13الی 1ماده   

کلی مقررات  

 
مور 4 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاري

ی ا
یمن

ا
ري 

نکا
یما

پ
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 آئین نامه/ قانوننام  موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

یف
رد

 

 

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(CoP)کار 

 2/4/1/3: بند 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

 26الی  2ماده   -فصل اول
آیین نامه مربوط به پیشگیري و مبارزه با  وسایل پیشگیري ومبارزه با آتش سوزي

کلیه کارگاههاآتش سوزي در   
5 

هها
رگا

ر کا
ي د

سوز
ش 

ا آت
زه ب

بار
و م

ي 
گیر

یش
پ

 

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(CoP)کار 

 3/4/1/3:  بند

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

 39االی  27ماده هاي   -فصل دوم
 

وسایل اعالم خطر و تمرینهاي مربوطه به اطفاء 
 حریق

آیین نامه مربوط به پیشگیري و مبارزه با 
 آتش سوزي در کلیه کارگاهها

6 

 
IMDG Code 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

 62الی  40ماده هاي  -فصل سوم
 

انبار کردن ونگهداري مواد قابل انفجار و مایعات 
 قابل اشتعال

به پیشگیري و مبارزه با آیین نامه مربوط 
 آتش سوزي در کلیه کارگاهها

7 

 
N/A 

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

الی  70و  68الی  63ماده هاي   -فصل چهارم
72 

 انبار کردن  وجمع آوري فضوالت

آیین نامه مربوط به پیشگیري و مبارزه با 
کارگاههاآتش سوزي در کلیه   8 

IEC ۶٠۶۶۴ 

IEC ۶١٣١٢ 

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

 86الی  75ماده هاي   -فصل پنجم

 جلوگیري از حوادث صاعقه

آیین نامه مربوط به پیشگیري و مبارزه با 

 9 آتش سوزي در کلیه کارگاهها
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 آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

یف
رد

 

 

DINVDE ٠١٨۵ 

کد اجرایی سازمان بین 

 ILO(CoP)المللی کار 

 5/4/2/5  و4/6/3: بند

IEC ۶٠٩۵٢ 

IEC ۶٠٣۶۴ 

DIN ۴٣۶٢٧ , IEC 

۶٠٢۶٩ , DINVDE ٠٢٩٨ 

CFR ١٩١٠.٣٠٣ 

BS ۵۴١۵ 

 ٧٠ IEC ,٨٣١ IECخازن 
 IEC ۶٠٠٧۶ترانسفورماتور )

 
 
 

 

هاي حفاظت و بهداشت کار آئین نامه 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

22الی  1ماده هاي   -فصل دوم  
آیین نامه حفاظتی تاسیسات ووسایل   پیشگیري عمومی خطرات وسایل الکتریکی

 الکتریکی در کارگاهها
10 

 
کی

تری
الک

ل  
سای

و و
ت 

سا
سی

تا
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
و تامین اجتماعی ،موسسه کار1389سال  

60الی  23ماده هاي   -فصل سوم  
 سیم کشی

 
آیین نامه حفاظتی تاسیسات ووسایل  

 الکتریکی در کارگاهها

11 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

95الی 61ماده هاي   -فصل چهارم  
ووسایل  آیین نامه حفاظتی تاسیسات  تجهیزات الکتریکی

 الکتریکی در کارگاهها
12 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

119الی  96ماده هاي   -فصل پنجم  
آیین نامه حفاظتی تاسیسات ووسایل   سایر مقررات

 الکتریکی در کارگاهها
13 
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 آئین نامه/ قانوننام  موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

یف
رد

  

ANSI Z۴٩.١ 

OSHA-٢٩ CFR 

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

13الی  6ماده هاي   -فصل سوم  
 14 ایین نامه سیستم اتصال به زمین سیستمهاي اتصال به زمین

 
ین

 زم
ل به

صا
ا ات

ی ب
ریک

لکت
ت ا

سا
سی

تا
 

و بهداشت کار آئین نامه هاي حفاظت 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

 33الی  14ماده هاي   -فصل چهارم

انواع الکترودهاي مورد استفاده در سیستم اتصال 
 15 ایین نامه سیستم اتصال به زمین به زمین

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

51الی 34ماده هاي   -فصل پنجم  
 16 ایین نامه سیستم اتصال به زمین مقاومت ویژه خاك ومحل نصب الکترودها

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

70الی  52ماده هاي   -فصل ششم  
 17 ایین نامه سیستم اتصال به زمین الکترودهاي متفرقه

بهداشت کار آئین نامه هاي حفاظت و 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

83الی  71ماده هاي   -فصل هفتم  
 ایین نامه سیستم اتصال به زمین همبندي سیستم

 
18 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

117الی  84ماده هاي  -فصل هشتم  
سیستم اتصال به زمینایین نامه  انتخاب ونصب هادي زمین  19 
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 آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

یف
رد

 

 

ANSI Z۴٩.١ 

OSHA-٢٩ CFR 

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

الی  118ماده هاي  –فصل نهم   
124 

زمیناندازه گیري مقاومت الکتریکی الکترود   20 ایین نامه سیستم اتصال به زمین 

 
ین

 زم
ل به

صا
ا ات

ی ب
ریک

لکت
ت ا

سا
سی

تا
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

144الی  125ماده هاي  –فصل دهم   
 21 ایین نامه سیستم اتصال به زمین اتصال به زمین تجهیزات تولید برق

حفاظت و بهداشت کار آئین نامه هاي 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

153الی  145ماده هاي  –فصل یازدهم   
 22 ایین نامه سیستم اتصال به زمین اتصال به زمین خطوط هوایی

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

162الی  154ماده هاي  –فصل دوازدهم   
به زمین روشنایی وتجهیزات الکتریکی اتصال 

 23 ایین نامه سیستم اتصال به زمین مستقر در خیابان

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

169الی  163ماده هاي  –فصل سیزدهم   
اتصال به زمین داربستهاي موقت وسازه هاي 

زمینایین نامه سیستم اتصال به  فلزي  24 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

181الی  173ماده هاي  -فصل پانزدهم  
اتصال به زمین بندرگاه کشتی هاي کوچک 

 25 ایین نامه سیستم اتصال به زمین وقایق ها
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 آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

یف
رد

 

 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

39الی 1ماده   

 مقررات عمومی
آیین نامه ایمنی تصفیه خانه هاي آب 

 وفاضالب
26  

الب
اض

 و ف
آب

ي 
 ها

انه
ه خ

صفی
ت

 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

112الی  40ماده  

-نمونه برداري و آزمایشگاه-ضدعفونی آب

 واحدهاي تصفیه

آیین نامه ایمنی تصفیه خانه هاي آب 

 وفاضالب
27 

کد اجرایی سازمان بین المللی کار 
ILO(CoP)   

 14/1/4 :  :بند 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

22الی 1 ماده هاي -فصل اول  

 مقررات عمومی
آیین نامه عمومی ایمنی تعمیر گاههاي 

 وسایط نقلیه
28 

لیه
ط نق

سائ
ي و

هها
رگا

عمی
ت

 

کد اجرایی سازمان بین المللی کار 
ILO(CoP)   

 14/1/4 :  :بند 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

65الی  23ماده هاي  –فصل دوم   

 مقررات اختصاصی
آیین نامه عمومی ایمنی تعمیر گاههاي 

 وسایط نقلیه
29 

کد اجرایی سازمان بین المللی کار 
ILO(CoP)   

 14/1/4 :  :بند 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

88الی  66ماده هاي  -فصل سوم  

 سایر مقررات
تعمیر گاههاي آیین نامه عمومی ایمنی 

 وسایط نقلیه
30 
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 ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

 

OSHA-٢٩ CFR 
ANSI Z۴٩.١ 

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

49الی  30,  1,2ماده هاي   
جوشکاريالزامات  آهنگري , ریخته گري آیین نامه حفاظت در  

 و جوشکاري
31 

ري
شکا

جو
 

،موسسه کار و 1389آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار سال
 تامین اجتماعی

29الی 1ماده هاي   مقررات عمومی 
 ایین نامه ایمنی جوشکاري و برش کاري گرم

32 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

64الی  30هاي ماده   
 33 ایین نامه ایمنی جوشکاري و برش کاري گرم جوشکاري و برشکاري با گاز

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

91الی  65ماده هاي   34 ایین نامه ایمنی جوشکاري و برش کاري گرم عملیات جوشکاري و برشکاري با برق 

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(CoP)کار 

 15/3: بند 
 

 

www.isiri.org 
  -موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

4بند 1377استاندارد  
لباس -البسه ایمنی-تجهیزات حفاظتی نیازمندي هاي عمومی

 جوشکاري و فرایندهاي مشابه
35 

www.isiri.org 
 -موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

23الی  4بند   1761استاندارد  

ویژگیهاي وسایل ایمنی براي حفاظت چشم و 
چهره و گردن در مقابل تشعشع حاصل از جوشکاري 

 و عملیات مشابه
لباس -البسه ایمنی-تجهیزات حفاظتی

فرایندهاي مشابهجوشکاري و   
36 
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

- 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
1ماده ،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

کلیه کارگاههاي موجود و کارگاههایی که در آتیه 
تاسیس می شوند باید مقررات عمومی مربوط به حفاظت 

حفاظت و بهداشت و بهداشت کار را که در آئین نامه 
قانون  48مقرر می شود طبق ماده عمومی در کارگاهها 

.کار رعایت نمایند  

حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاههاآئین نامه   
37 

ظت
حفا

 
هها

رگا
ر کا

ی د
موم

ت ع
داش

و به
 

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(CoP)کار 

 5/3الی  1/3:بندهاي

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

10الی 2ماده -فصل اول  
حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاههاآئین نامه  شرایط ساختمانی کارگاهها    

38 

کد اجرایی سازمان بین المللی 

 ILO(CoP)کار 
 3/1/3: بند  

۵۰۳۵DIN  

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

12و11ماده  –فصل دوم   

حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاههاآئین نامه  شرایط روشنایی کارگاهها   39 

N/A 

کار آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

16الی  13ماده  -فصل سوم  

حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاههاآئین نامه  شرایط تهویه و حرارت   40 

کد اجرایی سازمان بین المللی 

 ILO(CoP)کار 

 14/3: بند 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

24الی   17مرچهافصل   

حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاههاآئین نامه  جلوگیري از آتش سوزي و مبارزه با حریق  41 
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نی
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

N/A 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

27و25,26ماده  -فصل پنجم  
 

حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاههاآئین نامه  ماشین آالت،پوشش و حفاظ ماشین آالت  
42 

هها
رگا

ر کا
ی د

موم
ت ع

داش
و به

ت 
فاظ

ح
 

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 
5/6: بند   

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

41الی  28ماده  -فصل ششم  
 

حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاههاآئین نامه  وسایل الکتریکی  43 

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 5/1/3: بند 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

74الی 61ماده   –فصل دهم   

کارگاههاحفاظت فردي مورد نیاز در وسایل   
آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در 

 کارگاهها
44 

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 2/3/4و  1/3/4: بند
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

3ماده  -دومفصل   
 ممنوعیت بلند کردن بار اضافه 

و نقل و  آئین نامه حفاظتی وسایل حمل
 جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها

45 

دن 
 کر

جا
جاب

ل و 
و نق

ل 
حم

ل 
سای

ت و
فاظ

ح
واد

م
کد اجرایی سازمان بین  

 ILO(CoP)المللی کار 

 2/3/4و  1/3/4: بند

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

18بند ج و ماده  16ماده  -دومفصل   
 بازرسی

آئین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و 
 جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها

46 
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 2/3/4و  1/3/4: بند
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
کار و تامین اجتماعی ،موسسه1389سال  

47الی  33ماده  -فصل سوم  
آئین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و  الزامات و نکات ایمنی در خصوص جرثقیل ها

 جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها
47 

واد
ن م

رد
جا ک

جاب
ل و 

و نق
ل 

حم
ل 

سای
ت و

فاظ
ح

 

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 2/3/4و 1/3/4: بند

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

96الی  48ماده -فصل چهارم  

جرثقیل هاي  الزامات و نکات ایمنی در خصوص
 متحرك 

آئین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و 
 جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها

48 

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 2/3/4و  1/3/4: بند

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

117الی  97ماده -فصل پنجم  
 الزامات ایمنی جرثقیل متحرك موتوري 

آئین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و 
 جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها

49 

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 2/3/4و 1/3/4: بند 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

123الی  118ماده  -فصل ششم  
 الزامات ایمنی جرثقیل بازوئی 

آئین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و 
 50 جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 2/3/4و  1/3/4: بند 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

137الی 124ماده  -فصل هفتم  

الزامات ایمنی جرثقیل متحرك زمینی و جرثقیل 
)بارچین(سکودار  

آئین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و 
کردن مواد و اشیاء در کارگاههاجابجا   

51 

N/A 
 

ه هاي حفاظت و بهداشت کار آئین نام
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

149الی 138فصل هشتم ماده   
 الزامات ایمنی جرثقیل هاي ساختمانی

آئین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و 
 جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها

52 

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 1/3/4: بند

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

الی  150ماده  -فصل نهم  
 

160 

الزامات ایمنی جرثقیل هاي 
 الکتریکی،بادي،زنجیري

آئین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و 
کارگاههاجابجا کردن مواد و اشیاء در   53 
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 1/3/4: بند 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

164الی  161ماده  –فصل دهم   
قرقره ايالزامات ایمنی جرثقیل   

آئین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا 
 54 کردن مواد و اشیاء در کارگاهها

واد
ن م

رد
جا ک

جاب
ل و 

و نق
ل 

حم
ل 

سای
ت و

فاظ
ح

 

 
کد اجرایی سازمان بین 

 ILO(CoP)المللی کار 
1/3/4: بند   

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

227الی  165ماده  –فصل یازدهم   
 اصول کلی درخصوص لوازم بلند کردن بار

آئین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا 
 55 کردن مواد و اشیاء در کارگاهها

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

1/3/4: بند   

www.isiri.org 
وتحقیقات صنعتی ایران موسسه استاندارد 

10053-3استاندارد  
جرثقیلهاي برجی -طبقه بندي -جرثقیلها  56 جرثقیل ها 

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(CoP)کار 
2/3/4:  بند  

www.isiri.org 
موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران 

10053-4استاندارد  
جرثقیلهاي بازویی -طبقه بندي -جرثقیلها  57 جرثقیل ها 

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

1/3/4: بند   

www.isiri.org 
موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران 

10053-3استاندارد  
جرثقیلهاي برجی -طبقه بندي -جرثقیلها  58 جرثقیل ها 

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(CoP)کار 

 3/3/4: بند 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

37الی  1ماده هاي   
 59 آیین نامه ایمنی ماشین هاي لیفتراك مقررات عمومی

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(CoP)کار 

 3/3/4: بند 

حفاظت و بهداشت کار  آئین نامه هاي
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

56الی  38ماده هاي   
 60 آیین نامه ایمنی ماشین هاي لیفتراك مقررات اختصاصی

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(CoP)کار 

 3/3/4: بند 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

64الی  57ماده هاي   
 61 آیین نامه ایمنی ماشین هاي لیفتراك سایر مقررات
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 3/4: بند
 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  
1ماده  

آئین نامه  حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال  الزام در خصوص حفاظ ماشین آالت
 نیرو

62 

یرو
ل ن

تقا
ل ان

سای
ت و

طرا
ل خ

مقاب
در 

ت 
فاظ

ح
 

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

  6/2/5الی  3/2/5: بندهاي 
 4/3/5الی  1/3/5و 

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

11الی  5ماده هاي   -قسمت اولفصل چهارم   

مقررات کلی حفاظت در مقایل خطرات وسایل انتقال 
 نیرو

آئین نامه  حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال 
 نیرو

 

63 

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 
 6/6/3: بند

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

3ماده  -فصل دوم قسمت اول  
 جنس حفاظها

حفاظت در مقابل خطرات  ئین نامه آ
 وسایل انتقال نیرو

 

64 

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 6/6/3:بند

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

4ماده  -فصل سوم قسمت اول  
ماشین آالت و نصب آنهاالزام در خصوص حفاظ  حفاظت در مقابل خطرات  ئین نامه آ 

 وسایل انتقال نیرو

65 

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 
 6/6/3: بند
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

11الی  5ماده   -مقسمت اولفصل چهار حفاظت در مقابل خطرات  ئین نامه آ قاب وپوشش حفاظها 
 وسایل انتقال نیرو

66 

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(CoP)کار 

 6/6/3: بند
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

ماده هاي   -فصل ششم قسمت اول
16و17و15  

و نحوه نصب توري هاي فلزي پوشش قابها حفاظت در مقابل خطرات   آئین نامه 
 وسایل انتقال نیرو

67 
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(CoP)کار 

 6/6/3: بند
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

19و18ماده هاي   -فصل هشتم قسمت اول  
آئین نامه  حفاظت در مقابل خطرات  نصب توري

 وسایل انتقال نیرو
68 

یرو
ل ن

تقا
ل ان

سای
ت و

طرا
ل خ

مقاب
در 

ت 
فاظ

ح
 

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(CoP)کار 

 6/6/3: بند

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

21و20ماده هاي   -فصل نهم قسمت اول  
 چشمه هاي توري فلزي

آئین نامه  حفاظت در مقابل خطرات 
 وسایل انتقال نیرو

69 

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(CoP)کار 

 6/7و  2/3/3: بند هاي 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

22ماده  
ه ايارتفاع حفاظ نرد  

حفاظت در مقابل خطرات   آئین نامه
 وسایل انتقال نیرو

 

70 

 
کد اجرایی سازمان بین المللی 

 ILO(CoP)کار 
 3/1/6: بند

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

23ماده  

شرایط نظافت کارگاهها با توجه به فاصله حفاظ 
 تحتانی و کف کارگاه

مقابل خطرات  آئین نامه  حفاظت در
 وسایل انتقال نیرو

71 

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(COP)کار 

 4/6/3: بند 
IEC ۶٠٩۴٧ 

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

آئین نامه  حفاظت در مقابل خطرات  کلیدهاي قطع ووصل   89و88ماده هاي  -فصل دوم قسمت یازدهم
 وسایل انتقال نیرو

72 

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(COP)کار 

 4/6/3: بند
IEC ۶٠۶۶٩ 

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

الی  90ماده هاي   -سوم قسمت یازدهمفصل
95 

 

 شستی کلیدهاي برق
آئین نامه  حفاظت در مقابل خطرات 

ونیروسایل انتقال   
73 
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 ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

96ماده   
 الزام در خصوص ترمز ماشین هاي سنگین

آئین نامه  حفاظت در مقابل خطرات 
 وسایل انتقال نیرو

74 

ت 
فاظ

ح
ت 

طرا
ل خ

مقاب
در 

یرو
ل ن

تقا
ل ان

سای
و

 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

111ماده   
 تعبیه آالرم دنده عقب در ماشین آالت

آئین نامه  حفاظت در مقابل خطرات 
 وسایل انتقال نیرو

75 

IMDG Code 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

 5ماده -فسمت دوم  -فصل اول
آیین نامه حفاظتی مواد خطر ناك و مواد قابل  مواد خطر ناك وزیانبخش

عال و انفجارتاش  
76 

جا
 انف

ل و
تعا

 اش
ابل

و ق
ك 

ر نا
خط

واد 
ت م

فاظ
ح

 ر

IMDG Code 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
اجتماعی،موسسه کار و تامین 1384سال  

6ماده   

شرایط ظروف نگهداري مواد قابل 
 اشتعال و انفجار

 
آیین نامه حفاظتی مواد خطر ناك و مواد قابل 

رعال و انفجاتاش  

77 

 
IMDG Code 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

17ماده-قسمت سوم -فصل سوم  

نگهداري مواد قابل راههاي خروجی در انبارهاي 
 اشتعال و انفجار

آیین نامه حفاظتی مواد خطر ناك و مواد قابل 
رعال و انفجاتاش  

78 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

 19ماده-قسمت سوم -فصل پنجم 

 
 منع استعمال دخانیات وغیره

 

 
مواد قابل  آیین نامه حفاظتی مواد خطر ناك و

 اشتعال و انفجار
79 

IMDG Code 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  
 22ماده  -فصل ششم قسمت سوم

حرارت محیط در محل هاي نگهداري مواد قابل 
 اشتعال

آیین نامه حفاظتی مواد خطر ناك و مواد قابل 
 80 اشتعال و انفجار

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(CoP)کار 

 3/4/1/3:  بند 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

 24و23ماده هاي   -فصل دهم قسمت سوم
 26الی 

دستگاههاي آتش نشانی و ضرورت نصب آژیر 
 خودکار اعالم خطر آتش

مواد قابل آیین نامه حفاظتی مواد خطر ناك و 
 اشتعال و انفجار

81 
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

 
IMDG Code 

کد اجرایی سازمان بین 

 ILO(CoP)المللی کار 

 11/6:  بند

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

 30و 29ماده هاي  -فصل دوازدهم قسمت سوم

 نقل وانتقال مایعات قابل اشتعال
آیین نامه حفاظتی مواد خطر ناك و مواد قابل 

 اشتعال و انفجار
82 

جا
 انف

ل و
تعا

 اش
ابل

و ق
ك 

ر نا
خط

واد 
ت م

فاظ
ح

 ر

IMDG Code 
کد اجرایی سازمان بین 

 ILO(CoP)المللی کار 

 11/6: بند 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

 ،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال

57الی  36ماده هاي   
 مخزن انبار مایعات قابل اشتعال

آیین نامه حفاظتی مواد خطر ناك و مواد قابل 

 اشتعال و انفجار
83 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
 ،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال

 35الی 1ماده هاي  -فصل دوم
 آیین نامه حفاظتی ماشینهاي سنگ زنی حفاظتی ماشینهاي سنگ زنیآیین نامه 

84 

اده
سمب

گ 
سن

ن 
شی

ت ما
فاظ

ح
 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
 ،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال

 51الی  36ماده هاي  -فصل سوم
 85 آیین نامه حفاظتی ماشینهاي سنگ زنی اصول نگهداري و بهره برداري

N/A 

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

60الی  52ماده هاي  –فصل چهارم   

 86 آیین نامه حفاظتی ماشینهاي سنگ زنی سایر موارد
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نی
ایم

 

  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

IMDG Code 
زیست ایرانقوانین ومقررات حفاظت محیط   

11ماده  یدك کردن وسایل نقلیه حامل مواد خطرناك 
آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده اي مواد خطر 

 87 ناك

اك
طر ن

د خ
موا

ي 
ده ا

 جا
قل

ل ون
حم

 

IMDG Code 
 قوانین ومقررات حفاظت محیط زیست ایران

13ماده  

استعمال دخانیات یا استفاده از هر گونه وسایل اتش 
متري آن در حین  50یا در فاصله  زا در داخل وسیله 

 انجام عملیات حمل ونقل مواد    خطر ناك ممنوع است
 

آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده اي مواد خطر 
 ناك

88 

IMDG Code 
 قوانین ومقررات حفاظت محیط زیست ایران

14ماده  
 

رعایت فاصله مجاز بین وسایل نقلیه حامل مواد 
 خطرناك

حمل ونقل جاده اي مواد خطر آیین نامه اجرایی 
 89 ناك

IMDG Code 
 قوانین ومقررات حفاظت محیط زیست ایران

2ماده  انجام عملیات حمل ونقل مواد خطر ناك 
آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده اي مواد 

 خطر ناك
90 

IMDG Code 
 قوانین ومقررات حفاظت محیط زیست ایران

9ماده  مواد خطر ناك نحوه پارك وتوقف وسایل نقلیه   
آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده اي مواد 

 خطر ناك
91 

IMDG Code 
1387قوانین ومقررات حفاظت محیط زیست ایران،  

5الی  2  الزام رعایت مقررات و ضوابط آئین نامه در حمل  ماده 
 و نقل مواد خطرناك

آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده اي مواد 
 92 خطر ناك

IMDG Code 
1387قوانین ومقررات حفاظت محیط زیست ایران،  

15الی  7ماده  مقررات مربوط به عملیات بارگیري و حمل و  
 نقل وباراندازي مواد و محصوالت خطرناك

آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده اي مواد 
 93 خطر ناك

IMDG Code 
 

www.isiri.org 
 استاندارد وتحقیقات صنعتی ایرانموسسه 

6385استاندارد  

ویژگیهاي -حمل و نقل کاالهاي خطرناك
 94 حمل و نقل کاالهاي خطرناك طراحی مخزن و حمل مواد در جاده
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نی
ایم

 

  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

1ماده  
 آموزش کارگران در خصوص عملیات سمپاشی

آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در 
 کارگاه

95 

ات
ع آف

 دف
وم

سم
 با 

کار
ی 

ظت
حفا

 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

4و  9ماده   

نظارت در -خصوص سم پاشیاطالع رسانی در 
 حین کار

آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در 
 کارگاه

96 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

12و  17و 14ماده  

نحوه چیدمان در انبار سموم و راههاي 
شرایط ساخت انبار سموم-دسترسی  

با سموم دفع آفات در آیین نامه حفاظتی کار 
 کارگاه

97 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

28الی 19ماده   
 انبار سموم

آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در 
 کارگاه

98 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

33الی  29ماده هاي   
 وسایل وتجهیزات دفع آفات

آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در 
 کارگاه

99 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

41الی  34ماده هاي   

 آماده کردن و جابجایی سم
 

آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در 
 کارگاه

100 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

47الی و 46ماده هاي   
 دوره ابقاء سم

آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در 
 کارگاه

101 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

53الی  48ماده هاي   
 وسایل حفاظت فردي در زمان سم پاشی

آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در 
 کارگاه

102 
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نی
ایم

 

  

  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

N/A 

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

55و56ماده   

 عملیات قبل از سم پاشی و شرایط جوي 
آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در 

 کارگاه
103 

ت 
 آفا

دفع
وم 

سم
 با 

کار
ی 

ظت
حفا

 

N/A 

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

59ماده  

 18کار با سموم دفع آفات براي کارگران زیر 
شیرده ویا باردار ممنوع می باشدمادران , سال تمام   

آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در 
 کارگاه

104 

N/A 

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

61ماده  

مقررات وضوابط برچسب ظروف وبسته بندي 
 هاي نگهداري آفت  کشها  

آفات در  آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع
 کارگاه

105 

N/A 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
10الی  1ماده هاي  -فصل دوم  

 وظایف کارفرما
آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات 

 نباتی در کشاورزي
106 

N/A 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
تامین اجتماعی،موسسه کار و 1389سال  

18الی  11ماده هاي  -فصل دوم  
 

 وظایف کارگر
آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات 

 نباتی در کشاورزي
107 
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

IMDG Code 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
تامین اجتماعی،موسسه کار و 1389سال  

11الی  2ماده هاي   
 مقررات عمومی

آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر 
 108 پرتوهاي یونساز

ساز
یون

ي 
وها

پرت
طر 

ل خ
مقاب

در 
ت 

فاظ
ح

 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

 98الی 87وماده 12ماده-قسمت دوم -فصل دوم
حفاظت فرديوسایل   

آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر 
 109 پرتوهاي یونساز

IMDG Code 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
13ماده  

در مناطقی که امکان خطر پرتو زدگی وجود دارد 
میزان پرتوگیري باید به وسیله شخص صالحیت دار 

 مشخص وثبت گردد

آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر 
 110 پرتوهاي یونساز

IMDG Code 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
 53الی 30ماده -قسمت اول  -فصل سوم

 چشمه هاي بسته و مولد هاي پرتوهاي یونساز
 

آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر 
یونسازپرتوهاي   

111 

IMDG Code 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
55و 54ماده هاي   

آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر  حفاظت المپهاي اشعه ایکس
 پرتوهاي یونساز

112 

IMDG Code 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

تامین اجتماعی،موسسه کار و 1389سال  
62الی  60ماده هاي   

کاهنده هاي الکتریسیته ساکن و -ضخامت سنجها
 وسایل مشابه که از چشمه هاي بسته استفاده می کنند

آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر 
 113 پرتوهاي یونساز

IMDG Code 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

اجتماعی،موسسه کار و تامین 1389سال  
71الی  69ماده هاي   

آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر  دستگاه هاي پراش اشعه ایکس
 پرتوهاي یونساز

114 

IMDG Code 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

و 72ماده هاي   
 

73 

 
 تعیین ضخامت به وسیله اشعه ایکس

 
مقررات حفاظت در مقابل خطر آیین نامه و 

 پرتوهاي یونساز
115 

 ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی
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نی
ایم

 

  

N/A  قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست
11،ماده 1387ایران،  116 قانون حفاظت در برابر اشعه    رعایت کلیه مقررات کار با اشعه توسط مسئول  

ي 
وها

پرت ساز
یون

 

N/A 
 

،موسسه 1384آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار سال
 کار و تامین اجتماعی

4الی  1فصول   
آئین نامه تشخیص و تائید مشاور فنی و خدمات  شرایط تعیین مشاور فنی و خدمات ایمنی 

 ایمنی
117 

ت 
دما

خ
نی

ایم
 

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(CoP)کار 

 6/3/6:  بند 

www.isiri.org 
 موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

2بند   6384استاندارد  
 118 روش بارچینی کاال در کانتینرهاي باري عوامل موثر در چیدن کاال در کانتینر باري

ري
ي با

رها
تین

 کان
 در

کاال
ی 

چین
 بار

ش
رو

 

www.isiri.org 
 موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

3بند  6384استاندارد   
 119 روش بارچینی کاال در کانتینرهاي باري انتخاب کانتینر ها

www.isiri.org 
 موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

4بند  6384استاندارد   
 120 روش بارچینی کاال در کانتینرهاي باري اقدامات پیش از بارگیري

www.isiri.org 
 موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

  5بند  6384استاندارد 

بستن ومهار کردن کاال در انواع ,طرح بارچینی
بارچینی کاال در کانتینرهاي باري روش کانتینرهاي باري  

121 

www.isiri.org 
 موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

6بند  6384استاندارد   
 122 روش بارچینی کاال در کانتینرهاي باري بازرسی کانتینر قبل از ارسال

www.isiri.org 
 موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

7بند  6384استاندارد   
 123 روش بارچینی کاال در کانتینرهاي باري بازبینی در هنگام تخلیه

www.isiri.org 
موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران 

4718استاندارد  
جهت مصارف عمومیویژگیهاي کانتینر   124 کانتینرها 
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

IMDG Code 
BS ۵۴٣٠ PART ½ 

 

www.isiri.org 
 موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

6بند  7566استاندارد  
ایمنالزامات جابجایی  آیین کار -جابجایی ایمن -سیلندهاي گاز   

125 

گاز
ي 

دها
یلن

س
- 

من
ی ای

جای
جاب

- 
کار

ن 
آیی

 

IMDG Code 
BS ۵۴٣٠ PART ١/٢ 

www.isiri.org 
 موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

7بند  7566استاندارد  
آیین کار -جابجایی ایمن -سیلندهاي گاز استفاده از سیلندر گاز  126 

IMDG Code 
BS ۵۴٣٠ PART ١/٢ 

www.isiri.org 
 موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

8بند  7566استاندارد  

 
 انبارش سیلندر گاز

 
آیین کار -جابجایی ایمن -سیلندهاي گاز  127 

کد اجرایی سازمان بین المللی 

 ILO(CoP)کار 

 2/2: بند 

www.isiri.org 
 موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

18001استاندارد  

الزامات سیستم هاي مدیریت ایمنی و بهداشت 
 حرفه اي

 128 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

ت 
یری

مد
تم 

یس
س

ی و 
یمن

ا
ت

داش
به

 

N/A 

 
79قانون کار جمهوري سالمی ایران ماده  سال تمام ممنوع است 15به کار گماردن افراد کمتر از    129 شرایط کار نوجوانان 

کار 
یط 

شرا
نان

جوا
نو

 

N/A 

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

8الی 1فصول   

 

 هاي نجاريالزامات کلی در خصوص کارگاه 

 
 130 آئین نامه حفاظتی صنایع چوب

وب
ع چ

صنای
 

  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی
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N/A 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
43الی1ماده هاي   
 

ساخت و نصب , مقررات مربوط به نحوه طراحی 
 131 آیین نامه عالئم ایمنی در کارگاهها تابلوي عالئم و اتیکتهاي ایمنی

هها
رگا

 کا
 در

نی
ایم

ئم 
عال

 

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(CoP)کار 

 2/1: بند 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

58الی 44ماده هاي   
کارگر و کارفرماالزامات قانونی و وظایف   132 آیین نامه عالئم ایمنی در کارگاهها 

کد اجرایی سازمان بین المللی کار 
ILO(CoP) 

 4/1/6:  بند 
 

،موسسه 1389آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار سال
 کار و تامین اجتماعی

8الی 1ماده هاي   
 133 آیین نامه عالئم حفاظتی حمل دستی مقررات عمومی

ی 
ظت

حفا
ئم 

عال
تی

دس
ل 

حم
 

کد اجرایی سازمان بین المللی کار 
ILO(CoP) 

 4/1/6: بند

،موسسه 1389آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار سال
 کار و تامین اجتماعی

14الی  9ماده هاي   
 134 آیین نامه عالئم حفاظتی حمل دستی مقررات اختصاصی

کد اجرایی سازمان بین المللی کار 
ILO(CoP) 

 4/1/6: بند 
 

،موسسه 1389آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار سال
 کار و تامین اجتماعی

18الی  15ماده هاي   
 135 آیین نامه عالئم حفاظتی حمل دستی مقررات متفرقه

NFPA APP D/L 
 

www.isiri.org 
 موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

8919استاندارد  
ویژگیها -ابعاد وچگالی-عدلهاي پنبه-عدلها  136 عدل هاي پنبه 

نبه
ي پ

 ها
دل

ع
 

NFPA APP D/L 
www.isiri.org 

موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران 
8919-3استاندارد  

بسته بندي و نشانه  –عدلهاي پنبه -عدلها
 137 عدل هاي پنبه گذاري



  مجموعه الزامات وقوانین ملی 

30 
 

    
  

نی
ایم

 
  

  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع بین المللیمرجع 

N/A 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  
3بخش  -3فصل   

دستورالعمل اجرایی آئین نامه کارهاي  استاندارد سازي محیط کار
 سخت و زیان آور

138 

آور
ن 

وزیا
ت 

سخ
ي 

رها
کا

 

N/A  آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

16الی 1ماده هاي   
 139 آئین نامه کارهاي سخت و زیان آور مشاغل سخت وزیان آور

N/A  آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

7الی 1ماده هاي   
وتجدید نظر استانینحوه فعالیت کمیته بدوي   140 آئین نامه کارهاي سخت و زیان آور 

کد اجرایی سازمان بین المللی 
 ILO(CoP)کار 

 2/4/1/3: بند 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

 113ماده  -بخش چهاردهم  -فصل ششم
 114و

بازرسی وسایل روشنایی برقی و شرایط تامین 
 روشنایی محیط هاي قابل اشتعال

آیین نامه ایمنی کار روي خطوط وتجهیزات 
 141 برقدار

قدا
ت بر

یزا
جه

ط وت
طو

ي خ
 رو

کار
 ر

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

 26الی  14ماده هاي   -فصل دوم
نامه ایمنی کار روي خطوط وتجهیزات آیین  وسایل ایمنی کار روي خطوط وتجهیزات برقدار

 برقدار
142 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

 34الی  27ماده هاي   -فصل سوم
 

تجهیزات مکانیکی کار روي خطوط و تجهیزات 
 برقدار

آیین نامه ایمنی کار روي خطوط وتجهیزات 
 برقدار

143 

DINVDE ٠١٩٠ 
DINVDE ٠١٠٠ 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

 39الی  35ماده هاي   -فصل چهارم

برقراري اتصال به زمین تجهیزات و خطوط 
 براي حفاظت فردي

آیین نامه ایمنی کار روي خطوط وتجهیزات 
 برقدار

144 
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

 
N/A 

 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

 68الی  40ماده هاي   -فصل پنجم
آیین نامه ایمنی کار روي خطوط وتجهیزات  خطوط هوایی

 برقدار
145 

ت 
یزا

جه
ط وت

طو
ي خ

 رو
کار

دار
برق

 

N/A 
حفاظت و بهداشت کار آئین نامه هاي 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
9الی  4ماده هاي  –فصل اول   

انجام بازرسیها وآزمون هاي اولیه وتعیین شرایط 
 موجود

آیین نامه ایمنی کار روي خطوط وتجهیزات 
 برقدار

146 

N/A  آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار
 ،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال

 23الی1ماده هاي  -دوم فصل
 147 آیین نامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی مقررات کلی

انی
ختم

 سا
اي

هه
رگا

کا
 

N/A  آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

 54الی  24ماده هاي  -فصل سوم
ساختمانی وتجهیزات آالت ماشین نامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی آیین   148 

N/A  آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

71الی  55ماده هاي  -فصل چهارم  
 149 آیین نامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی مقررات کلی داربستها

N/A  آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

83الی  72هاي ماده  -فصلچهارم  
 150 آیین نامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی بازرسی وکنترل داربست

N/A  آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

85الی  84ماده هاي  -فصل چهارم  
 151 آیین نامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی نصب دستگاههاي باالبر روي داربست
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

N/A  آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

104الی  86ماده هاي  -فصل چهارم  
 152 آیین نامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی جایگاه کار

انی
ختم

 سا
اي

هه
رگا

کا
 

N/A  نامه هاي حفاظت و بهداشت کار آئین
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

191الی  105ماده هاي  -فصل چهارم  
 153 آیین نامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی مقررات ویژه داربستهاي فلزي لوله اي

N/A  آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

197الی  192هاي  ماده -فصل پنجم  
تخریب مقدماتی عملیات  

 154 آیین نامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی

N/A  آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

214الی  198ماده هاي  -فصل پنجم  
 اصول کلیت خریب

 155 آیین نامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی

N/A حفاظت و بهداشت کار  آئین نامه هاي
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

230الی  215ماده هاي  -فصل پنجم  

طاقهاواسکلت فلزي , تخریب وبرچیدن دیوارها
 ساختمان

 156 آیین نامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی

N/A  آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

ماده  -فصل ششم  
238 

 157 آیین نامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی عملیات مقدماتی گودبرداري وحفاري

N/A  آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

  255  الی  239ماده  -فصل ششم
 
 

 158 آیین نامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی اصول کلی گودبرداري وحفاري
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

N/A  آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

260الی  256ماده  -فصل ششم  

راههاي ورود وخروج به محل گود برداري 
 159 آیین نامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی وحفاري

انی
ختم

 سا
اي

هه
رگا

کا
 

N/A  آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

291الی  274ماده  -فصل هفتم  
 160 آیین نامه حفاظتی کارگاههاي ساختمانی ساخت وبرپا نمودن اسکلت هاي فلزي وبتنی

N/A www.isiri.org 
 -موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

5008استاندارد  

مشخصات فنی کلیدهاي ولتاژباالي خود ایستا از 
 SF۶گاز  کیلو ولت 145و  5/72با ولتاژ  SF۶نوع 

161 

۶گاز 
SF 

N/A www.isiri.org 
 -موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

6374-1استاندارد  
 SF۶ 162گاز  ویژگی ها

N/A www.isiri.org 
 -موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

6374-3استاندارد  
 SF۶ 163گاز  مقررات ایمنی

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
1،موسسه کار و تامین اجتماعی ماده 1384سال  

 1388قانون کار مصوب سال  48استناد ماده به 
مجلسین شوراي ملی و سنا ،شخصیت هاي حقیقی یا 
حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدي احداث نمایند و یا 

کارگاههاي موجود خود را توسعه دهند مکلف اند قبل از 
شروع بکار ،برنامه و نقشه هاي ساختمانی و طرح هاي 

ت آئین نامه حفاظتی مورد نظر را با توجه به مقررا
ساختمان کارگاهها ،تهیه و براي تصویب به وزارت کار 

شروع ساختمان محل هاي مورد نظر و .ارسال دارند
همچنین بهره برداري از کارگاههاي مزبور منوط به اجازه 

.کتبی وزارت کار خواهد بود  

 164 آئین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها

ختم
 سا

تی
فاظ

ت ح
ررا

مق
هها

رگا
 کا

ان
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 5/3الی  1/3بندهاي 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

5الی   2بخش اول ماده   -فصل اول  

عوامل اطمینان در کارگاههاي صنعتی ساختمان و 
 165 آئین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها محل کار 

هها
رگا

 کا
مان

خت
 سا

تی
فاظ

ت ح
ررا

مق
 

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 2/1/3: بند

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

9الی   6بخش دوم ماده  -اولفصل   

در کارگاههاي صنعتی ساختمان و محل  کف سازي 
 166 آئین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها کار

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

16الی   10بخش سوم    -فصل اول  
در کارگاههاي صنعتی ساختمان و محل کار نرده ها ماده آئین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان  

 کارگاهها
167 

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 6/7و  2/3/3: بند

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

36الی  26بخش چهارم ،ماده  -فصل اول  
 

در کارگاههاي صنعتی ساختمان و محل کار پلکان ها  168 آئین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها 

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 2/7: بند
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  
50الی  46بخش پنجم ، ماده  -فصل اول  

در  هاي ثابت ،راهروهاي هوایی،سکوهانردبان 
 کارگاههاي صنعتی ساختمان و محل کار

 
 
 
 

 169 آئین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها

N/A 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  
138الی  130بخش هفتم ، ماده   -فصل اول  

در کارگاههاي صنعتی محوطه کارخانه صحن کارگاه 
 ساختمان و محل کار

ماده آئین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان 
 کارگاهها

170 

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 3/1/3: بند 
DIN ۵٠٣۵ 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

153الی  147ماده , بخش سوم  -فصل دوم   
 171 آئین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها شدت نور در روشنایی
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 3/1/3: بند 
BS EN ۶٠۵٩٨, 

BS ۵۴٩٩ 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

  154ماده , بخش چهارم -فصل دوم
 172 آئین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها نور امدادي در روشنایی

هها
رگا

 کا
مان

خت
 سا

تی
فاظ

ت ح
ررا

مق
 

N/A 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

161الی  155ماده  -فصل سوم  
 173 آئین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها شرایط تهویه

کد اجرایی سازمان بین 
 ILO(CoP)المللی کار 

 4/1/3: بند

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1384سال  

179الی  165ماده, بخش دوم  -فصل چهارم  

شرایط گذرگاهها در پیشگیري ،حفاظت در برابر آتش 
 سوزي 

 174 آئین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها

N/A 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

17الی  1ماده هاي   
تو تراش وتراش, مقررات ماشینهاي مته افزار آیین نامه و مقررات حفاظتی ماشین   175 

زار
ن اف

شی
ی ما

اظت
حف

ت 
ررا

مق
 

N/A 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

23الی  18ماده هاي   

 مقررات ماشین فرز قائم
 

 176 آیین نامه و مقررات حفاظتی ماشین افزار

N/A 
www.isiri.org 

 استاندارد وتحقیقات صنعتی ایرانموسسه 
433استاندارد  

 177 مخازن نفتی اندازه هاي مخازن فراورده هاي نفتی

ن 
خاز

م
تی

نف
 

 
 

N/A 
 

www.isiri.org 
 موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

11872استاندارد  
طبقه بندي احتیاط هاي ایمنی و بهداشتی در 
 178 مواد عایق حرارتی ارتباط با مواد عایق حرارتی و لوازم جانبی

ق 
 عای

واد
م

تی
رار

ح
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

3و2ماده هاي   
 179 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم چگونگی ساختمان

گرم
ب 

ي آ
گها

ودی
خار 

د ب
مول

 

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
5و 4ماده   

 180 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم لوحه شناسایی

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
نامه هاي حفاظت و بهداشت کار آئین 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

8الی  6ماده هاي  
 181 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم مدارك و مشخصات مولد بخار

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
18الی  9ماده هاي   

دیگ هاي آبگرمبازرسی   182 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم 

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
31الی  19ماده هاي   

)دیگ خانه( مرکز تولید بخار  183 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم 

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
هاي حفاظت و بهداشت کار  آئین نامه

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
37الی  32ماده هاي   

 184 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم دریچه هاي بازدید وانفجار

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
47الی  38ماده هاي   

 
هاي اطمینانسوپاپ   

 
 185 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم

 
AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

51الی  48ماده هاي   
 186 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم شیرهاي قطع جریان بخار
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
57الی  52ماده هاي   

 لوله هاي منبع آب پرکن مولدهاي بخار
 187 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم

رم
ب گ

ي آ
گها

ودی
خار 

د ب
مول

 

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
62الی  58ماده هاي   

 188 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم فشار سنج

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
64و 63ماده هاي   

 190 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم وسایل آبنما

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
66و 65ماده هاي   

 191 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم شیرهاي کنترل سطح آب

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
بهداشت کار  آئین نامه هاي حفاظت و

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
70الی  67ماده هاي   

 192 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم فشنگ فوزیبل

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
77الی  72ماده هاي   

نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم آیین لوله هاي تخلیه مولد هاي بخار  
193 

 
AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

87الی  78ماده هاي   
 194 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم آبرسانی مولدهاي بخار

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
 آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
89الی  88ماده هاي   

 195 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم پیش گرم کن آب
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

 
AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
تامین اجتماعی،موسسه کار و 1389سال  

92و 91ماده هاي   
 196 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم سیستم هاي سوخت رسانی مولدها

رم
ب گ

ي آ
گها

ودی
خار 

د ب
مول

 

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
124الی  122فصل چهارم ماده هاي   

نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرمآیین  کلیات    
197 

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
127الی  125ماده هاي   

 198 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم مقدمات براي راه اندازي مولدها

 
AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 

بهداشت کار آئین نامه هاي حفاظت و 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

135الی  128ماده هاي   
 199 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم گرم کردن مولدهاي بخار و دیگهاي آب داغ

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
140الی  136ماده هاي   

بهره برداري از مولد شروع  
 200 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم 

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

142و141ماده   
 201 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم شرایط احتراق

 
AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 

و بهداشت کار  آئین نامه هاي حفاظت
،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

148ماده   

مجهز بودن سوخت پاشهاي مواد نفتی وگازي به شیر 
 202 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم تنظیم

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
154الی  149ماده هاي   

 203 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم مراقبت از آتش مولدهاي بخار



  مجموعه الزامات وقوانین ملی 

39 
 

    
  

نی
ایم

 
  

  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع مرجع بین المللی

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
157الی  155ماده هاي   

مولدهاي بخارسطح آب   204 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم 

رم
ب گ

ي آ
گها

ودی
خار 

د ب
مول

 

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
159الی  158ماده هاي   

تخفیف  فشار و خارج کردن مولدهاي بخار از 
ودیگهاي آبگرمآیین نامه مولد بخار  سرویس  

205 

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
161الی  160ماده   

 206 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم کف کردن و سر رفتن آب

 
AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 
و تامین اجتماعی ،موسسه کار1389سال  

162ماده  
 207 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم پیش گرم کن آب

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
168الی  163ماده هاي   

 زیر آب زدن مولدها
 208 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
178الی  174ماده هاي   

 متوقف کردن مولدها
 209 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
193الی 179ماده هاي   

 تمیز کردن وتعمیر مولدها
 210 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
195الی  194ماده هاي   

 تعطیل مولدهاي بخار
 211 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم
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  ردیف آئین نامه/ نام قانون موضوع /شرح قانون ملی  مرجع المللیمرجع بین 

AP RP ۵١٠/٩٣۴-A/۵٧٣ 
آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  
196ماده   

استفاده از لوازم حفاظت فردي اضافه در صورت 
 لزوم

  212 آیین نامه مولد بخار ودیگهاي آبگرم

کد اجرایی سازمان بین 

 ILO(CoP)المللی کار 

 1/15/3: بند

آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار 

،موسسه کار و تامین اجتماعی1389سال  

10الی  1فصول   

 213 آئین نامه وسایل حفاظت انفرادي وسایل حفاظت فردي

دي
 فر

ظت
حفا

ل 
سای

و
 


