
  )اداره کل بازرسی کار (وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شده توسط ثبت آمار حوادث ناشی از کار 

. اداره کل بازرسی کار نسبت به بررسی ، تحلیل و انتشار آمار حوادث ناشی از کار اقدام می نماید ، قانون کار 96ماده  هـبند  به استناد 
و بر حسب  مصوب سازمان بین المللی کار در خصوص حادثه دیدگان مشمول قانون کارحادثه ناشی از کار در چارچوب  تعاریف 

شکایت حادثه دیده یا اولیاء دم و ارجاع از سوي مقام قضایی به ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ، توسط بازرسان کار سراسر 
  . کشور مورد بررسی قرار گرفته و ثبت می گردد 

 1394لغایت  1387 هايسال طی از کارحوادث ناشی  - 1جدول 

  سال                      
   شرح                

1387  1388  1389  1390  1391  1392  1393  1394  

  10544  12402  12036  12465  11971  10967  10750  10050   حوادث ناشی از کار 
  79  83  90  101  104  104  108  110  ضریب شیوع حوادث ناشی از کار 

  1394لغایت  1387طی سالهاي )  هزار نفر کارگر 100حوادث ناشی از کار به ازاء ضریب شیوع حوادث ناشی از کار  -1نمودار 

  

  1394لغایت  1387حوادث ناشی از کار منجر به فوت طی سالهاي  -2جدول 

  سال                      
  شرح                     

1387  1388  1389  1390  1391  1392  1393  1394  

  903  1084  1092  1199  1273  1167  1110  1208   منجر به فوتحوادث ناشی از کار  
 ضریب شیوع حوادث ناشی از کار

   منجر به فوت 
13  11  11  11  10  9  8  7  

  1394لغایت  1387ضریب شیوع حوادث ناشی از کار منجر به فوت طی سالهاي  -2نمودار 

  

یکی از شاخص هاي مطرح مصوب کنفرانس آمارشناسان سازمان بین )کارگرهزار نفر  100حوادث ناشی از کار به ازاء (ضریب شیوع  *
  .المللی کار می باشد و در ارزیابی حوادث ناشی از کار با لحاظ نمودن تعداد کارگران در مقطع زمانی یک سال محاسبه و استفاده می گردد
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