دستًر العمل ضًابط ايجاد فضاَاي يرزشي ياحدَاي کارگري کٍ بٍ استىاد آييه وامٍ اجرائي مادٌ  451قاوًن کار

جمًُري اسالمي ايران طبق جديل پيًست تدييه گرديدٌ است .
تِ هٌظَر حفظ سالهتي کارگراى ٍ تْذاشت هحيظ فضاّاي ٍرزشي رعايت هسائل ٍ هَارد هغرٍحِ ريل در ساخت هکاًْا ٍ تاسيسات
ٍرزشي الساهيست.
- 1داشتي حذاقل ًَر کافي(عثيعي – هصٌَعي)
 - 2حذاقل ارتفاع سالٌْاي سرپَشيذُ  9الي  13هتر
 - 3حذاقل حرين اعراف زهيٌْاي تازي (حاشيِ زهيٌْاي ٍرزشي) 3الي  4هتر
 - 4داشتي سرٍيسْاي تْذاشتي هٌاسة (دٍش – دستشَيي – تَالت) تا رعايت اصَل تْذاشتي
 - 5دارا تَدى سيستن تَْيِ کاهل در هحيظ ّا ي سرپَشيذُ
 - 6دارا تَدى سيستن اعفاء حريق ٍ ٍسائل هرتَعِ
 - 7دارا تَدى فضاّاي هٌاسة تراي رختکي –هرتياى – داٍراى ٍ فَريت ّا ي پسشکي
 - 8فضاّاي ٍرزشي رٍتاز  -آس فالت اعراف زهيي هحصَر تِ تَري تاشذ.
 - 9استخرّا يا سالٌْاي سرپَشيذُ تايستي جْت کٌترل ٍ اعالم هَارد ضرٍري هجْس تِ ٍسائل صَتي ٍ درتْاي خرٍجي(اضغراري) تاشذ
 - 10دارا تَدى ًاجياى غريق( عثق ضَاتظ فذراسيَى هرتَعِ ) در استخر ّا
 - 11هحيظ اعراف استخرّا ٍ کف دٍش ّا ًثايذ لغسًذُ تاشذ ٍ سعي گردد از ه صالحي هفرٍش شَد کِ اصغکاک را داشتِ اشذ.
 - 12کليِ هسايل هرتَعِ تِ ًگاّذاري آب  -تصفيِ – ًظافت – هحيظ – درجِ حرارت هحيظ ٍ غيرُ تايذ هتٌاسة تا اصَل استاًذارد
هغاتقت داشتِ تاشذ.
 - 13در صَرت ايجاد دايَ در استخرّا هحَعِ زير دايَ تايستي هتٌاسة تا عوق هرتَعِ تِ شرح ريل تاشذ.
ارتفاع دايَ  20الي  90ساًتي هتر

 2/10عوق استخر

ارتفاع دايَ  90الي  150ساًتي هتر

 2/40عوق استخر

ارتفاع دايَ  150الي  240ساًتي هتر  2/80عوق استخر

 - 14حذاقل عوق استخرّا از  70ساًتي هتر شرٍع گردد.
 - 15کليِ اًذازُ ّاي زهيي ّاي تا زي تايستي هغاتق تا هقررات رشتِ ٍرزشي هرتَعِ ايجاد گردد.
- 16سالٌْاي ٍرزشي ٍ زهيي ّاي رٍ تاز تايذ تراي رشتِ ّاي هختلف هجْس تِ ٍسايل هرتَط تِ خَد تاشٌذ .هثال (سالي کشتي هجْس تِ
تشک کشتي ٍ سالي ٍزًِ ترداري هجْس تِ ٍسايل ٍزًِ ترداري ٍ )....
استاودارد ساله َاي يرزشي ي فضاَاي ريباز يرزشي کارگران
ايجاد حذاقل فضاي ٍرزشي يک سالي تِ اتعاد

تراي ٍاحذّاي

تا ً 100فر

تراي ٍاحذّاي

 101الي ً 200فر

ايجاد حذاقل فضاي ٍرزشي

تراي ٍاحذّاي

 201الي ً 500فر

ايجاد حذاقل فضاي ٍرزشي

تراي ٍاحذّاي

 500الي ً 2000فر

ايجاد حذاقل فضاي ٍرزشي

تراي ٍاحذّاي

ً 2000فر تِ تاال

عالٍُ تر ايجاد حذاقل تاسيسات

- 1حذاقل يک زهيي

 500الي ً 2000فر

فَتثال چوي تِ اًضوام

30 × 15
تراي ٍرزشْاي
اجتواعي ٍ اًفرادي

- 1فضاي رٍتاز ٍرزشي

30 × 50

تِ اتعاد
 - 2سالي ٍرزشي تِ

30 × 20

اتعاد

تراي ٍرزشْاي
اجتواعي ٍ اًفرادي

- 1فضاي رٍتاز ٍرزشي

30 × 20

تِ اتعاد
 - 2سالي ٍرزشي تِ

40 × 20

اتعاد

تراي ٍرزشْاي
اجتواعي ٍ اًفرادي

- 1فضاي رٍتاز ٍرزشي

50 × 20

تِ اتعاد
 - 2سالي ٍرزشي تِ

45 × 25

اتعاد
 - 3استخر سرپَشيذُ

25 × 12/5

تِ اتعاد
75 × 110

پيست دٍ ٍ هيذاًي ٍ
پايِ
 - 2استخر سرپَشيذُ
تِ اتعاد

32 × 16/5

بسمه تعالي
کارفرماي محترم
باسالم

احتزاهاً در راستاي اجزاي هادُ  154قاًَى کار خَاّشوٌذ است اس تاتت سزاًِ ٍرسشي سال  1398تِ اساء ّز
کارگز هثلغ  100.000ريال هؼادل دُ ّشار تَهاى  ،اس طزيق شٌاسِ ثاتت  30رقوي استاى سًجاى
 395018668160171000000000000000تِ شوارُ حساب شثا  IR 910100004001018601019253تِ ًام
" درآهذ حاصل جْت تکويل ،تَسؼِ ،تؼويز ٍ ًگْذاري هجوَػِ ّاي ٍرسشي کارگزاى هَضَع رديف
 " 160171حذاکثز تا تاريخ ٍ 98/06/31اريش ًوائيذ .السم تِ تَضيح است در صَرت ػذم پزداخت سزاًِ
ٍرسشي کارگزاى تزاتز هادُ  173قاًَى کار اقذام خَاّذ شذ.
ماده  371قانون کار :

هتخلفاى اس ّزيک اس هَاد  ٍ 155- 154- 153- 152- 151- 149قسوت دٍم هادُ  ، 78ػالٍُ تز رفغ تخلف در
هْلتي کِ دادگاُ تا کسة ًظز ًوايٌذُ ٍسارت کار ٍ اهَر اجتواػي تؼييي خَاّذ کزد ،تا تَجِ تِ تؼذاد کارگزاى
ٍ حجن کارگاُ  ،در کارگاُ ّاي کوتز اس ً 100فز تزاي ّز تار تخلف تِ پزداخت جزيوِ ًق ذي اس ّفتاد تا يک
صذٍ پٌجاُ تزاتز حذاقل هشد رٍساًِ رسوي يک کارگز در تاريخ صذٍر حکن هحکَم خَاٌّذ شذ ٍ تِ اساي ّز
صذ ًفز کارگز اضافي در کارگاُ 10 ،تزاتز حذاقل هشد تِ حذاکثز جزيوِ هذ کَر اضافِ خَاّذ شذ.

