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قانون کار جمهوري اسالمی ایران ( بخشهاي مرتبط )
فصل اول :تعاریف کلی واصول
ماده  1 -کلیه کارفرمایان  ،کارگران  ،کارگاهها  ،موسسات تولیدي  ،صنعتی  ،خدماتی وکشاورزي مکلف بهه تبعیه

از ایه

قانون می باشند.
ماده –  2کارگر از لحاظ ای قانون کسی اس

که به هرعنوان در مقابل دریاف

سود و یا سایر مدایا به درخواس

کارفرما کار می کند.

ماده –  3کارفرما شخصی اس

حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواس

حق السعی اعه از مهدد  ،حقهو  ،سهه

یا حساب او در مقابل دریافه

حهق السهعی کهار

می کند.مدیران ومسئوالن وبطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند  ،نماینده کارفرما محسوب می شهوند
وکارفرما مسئول کلیه تعهداتی اس

که نمایندگان مذکور در قبال کارگران به عههده مهی گیرنهد .در صهورتی کهه نماینهده

کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدي بنماید وکارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضام اس .
ماده –  4کارگاه محلی اس

که کارگر به درخواس

کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند  ،از قبیهل نمازخانهه  ،نههار

خوري  ،تعاونی ها  ،شیر خوارگاه  ،مهد کودك  ،موسسات صنعتی  ،کشاورزي  ،معهدنی  ،سهاختمانی  ،ترابهري  ،مسهافربري
) ناوگانهاي حمل ونقل  ،پایانه هاي مسافربري (  ،خدماتی  ،تجاري  ،تولیدي  ،اماک عمومی وامثال اینها
 .کلیه تاسیساتی که به اقتضاي نوع کار متعلق به کارگاه هستند از قبیل درمانگاه  ،حمام  ،آموزشگاه حرفه اي  ،قرائ

خانه

 ،کالسهاي سواد آموزي وسایر مراکد آموزشی واماک مربوط به شورا وانجمه اسهالمی وبسهی کهارگران  ،ورزشهگاه وایهاب
وذهاب ونظایر آنها جدء کارگاه می باشند.
ماده  5-کلیه کارگران ،کارفرمایان  ،نمایندگان آنها وکارآموزان ونید کارگاههامشمول مقررات ای قانون می باشند.
فصل سوم :مبحث چهارم  -شرایط کار زنان
ماده –  75انجام کارهاي خطر ناك  ،سخ

وزیان آور ونید حمل بار بیشتر از حد مجاز با دس

وبدون استفاده از وسهایل

مکانیکی براي کارگران زن ممنوع اس .
ماده –  77درمواردي که به تشخیص پدشک سازمان تامی اجتماعی  ،نوع کهار بهراي کهارگر بهاردار خطرنهاك یها سهخ
تشخیص داده شود  ،کارفرما تا پایان دوره بارداري وي بدون کسر حق السعی کار مناسب تهر وسهبکتري بهه او ارجهاع مهی
نماید.
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ماده –  78در کارگاههایی که داراي کارگر زن هستند کارفرما مکلف اس
سه ساع

کار  ،نی ساع

مکلف اس

فرص

شیردادن بدهد  .ای فرص

به مادران شیر ده تا پایان دو سالگی پس از ههر

جدء ساعات کار آنان محسوب می شهود وهمچنهی کارفرمها

متناسب با تعداد کودکان وبا در نظر گرفت گروه سهنی آنهها مراکهد مربهوط بهه نگههداري کودکهان ( از قبیهل

شیرخوارگاه  ،مهد کودك و (  ......را ایجاد نماید
مبحث پنجم – شرایط کار نوجوانان
ماده –  79به کارگماردن افراد کمتر از  15سال تمام ممنوع اس .
ماده –  80کارگري که سنش بی  15تا  18سال تمام باشد  ،کارگر نوجوان نامیده می شود ودر بدو استخدام باید توسط
سازمان تامی اجتماعی مورد آزمایشهاي پدشکی قرار گیرد.
ماده –  81آزمایشهاي پدشکی کارگر نوجوان حداقل باید سالی یکبار تجدید شود ومدارك مربوط در پرونده استخدامی وي
ضبط گردد  .پدشک در باره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند وچنانچه کار مربوط را نامناسب بداند
کارفرما مکلف اس

در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

ماده –  83ارجاع هر نوع کار اضافی وانجام کار در شب ونید ارجاع کارهاي سخ

وزیان آور وخطر ناك وحمل بار با دس

 ،بیش از حد مجاز وبدون استفاده از وسایل مکانیکی براي کارگر نوجوان ممنوع اس .
ماده –  84در مشاغل وکارهائی که به عل
کارآموزان ونوجوانان زیان آور اس

ماهی

آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شهود بهراي سهالمتی یها اخهال

 ،حداقل س کار  18سال تمام خواهد بود  .تشهخیص ایه امهر بها وزارت کهار وامهور

اجتماعی اس .
فصل چهارم :حفاظت فنی وبهداشت کار
مبحث اول  :کلیات
ماده –  85براي صیان
فنی(جه

تامی حفاظ

تامی بهداش

نیروي انسانی و منابع مادي کشور رعای
فنی ( و وزارت بهداش

دستور العملهایی کهه از طهر شهوراي عهالی حفاظه

 ،درمان و آموزش پدشکی )جهه

جلهوگیري از بیماریههاي حرفهه اي و

کار و کارگر و محیط کار ( تدوی می شود  ،براي کلیه کارگاهها ،کارفرمایان  ،کارگران و کهارآموزان الدامهی

اس .
تبصره – کارگاههاي خانوادگی نید مشمول مقررات ای فصل بوده و مکلف به رعای

اصول فنی و بهداش

کار می باشند.

ماده –  87اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدي احداث نمایند و یا کارگاههاي موجهود را توسهعه دهنهد
مکلف اند بدواٌ برنامه کار و نقشه هاي ساختمانی و طرح هاي مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظ
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فنی و بهداش

کار براي اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند .وزارت کار و امور اجتماعی موظف اس
را ظر مدت یک ماه اعالم نماید  .بهره برداري از کارگاههاي مدبور منوط به رعای

نظرات خهود

مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود

.
ماده –  90کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که بخواهند لوازم حفاظ
وسایل را حسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت بهداش
دارند وپس از تائیدیه به ساخ

فنی وبهداشتی را وارد یا تولید کنند بایهد مشخصهات

درمان وآموزش پدشکی و وزارت کار وامور اجتمهاعی ارسهال

یا وارد کردن ای وسایل اقدام نمایند.

ماده  91 -کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهاي موضوع ماده  85ای قانون مکلفند براساس مصوبات شوراي عالی حفاظ
فنی براي تامی حفاظ

و سالم

و بهداش

کارگران در محیط کار و سایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیهار آنهها قهرار

داده و چگونگی کاربرد وسایل فو الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعای

مقررات حفاظتی وبهداش

فهردي واجهراي

دستورالعملهاي مربوطه مسئول می باشند.
ماده  92 -کلیه واحدهاي موضوع ماده  85ای قانون که شاغلی درآنهابه اقتضاي نوع کاردرمعرض بروز بیماریههاي ناشهی
ازکارقراردارند .بایدبراي همه افراد مذکورپرونده پدشکی تشکیل دهند وحداقل سالی یکبارتوسط مراکد بهداشتی درمانی ازآنها
معاینه وآزمایشهاي الزم را به عمل آورند ونتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
تبصره  1 -چنانچه با تشخیص شوراي پدشکی نظر داده شودکه فرد معاینه شده به بیماري ناشی از کار مبتال یادر معهرض
ابتال باشد کار فرما ومسئولی مربوطه مکلفند کاراورا براساس نظریهه شهوراي پدشهکی مهذکور بهدون کهاهش حهق السهعی
درقسم مناسب دیگري تعیی نماید.
تبصره  2 -در صورت مشاهده چنی بیمارانی وزارت کاروامور اجتماعی مکلف به بازدید وتائید مجدد شرایط فنی وبهداشه
وایمنی محیط کار خواهد بود.
ماده  93 -به منظور جلب مشارک

کارگران ونظارت بر حس اجراي مقررات حفاظتی وبهداشتی درمحیط کار وپیشگیري

از حوادث وبیماري ها درکارگاههایی که وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت بهداش
دهند کمیته حفاظ

فنی وبهداش

درمان وآموزش پدشکی ضروري تشخیص

کار تشکیل خواهد شد.

تبصره  1-کمیته مذکور از افرادمتخصص در زمینه حفاظ

فنی و بهداش

حرفه اي و امور فنی کارگهاه تشهکیل و از بهی

اعضاء دو نفر شخص واجد الشرایطی که مورد تایید وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعی و بهداش

درمان و آمهوزش پدشهکی

باشند تعیی میگردند که وظیفه شان برقراري ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کهار و امهور اجتمهاعی و وزارت
بهداش

 ،درمان و آموزش پدشکی می باشد.
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تبصره _ 2نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستور العملهایی خواهد بود که توسهط وزارت کهار و امهور اجتمهاعی و
وزارت بهداش

 ،درمان و آموزش پدشکی تهیه و ابالغ خواهد شد.

ماده –  95مسئو لی

اجراي مقررات و ضوابط فنی و بهداش

در ماده  85ای قانون خواهد بود  ،هر گاه بر اثر عدم رعای

کار بر عهده کارفرما و مسئولی واحدهاي موضوع ذکر شهده
مقررات مذکور از سوي کار فرما و مسئولی واحدها  ،حادثه اي

رخ دهد ،شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفري و حقوقی و نید مجازاتهاي مندرج در ای قانون مسئول اس .
تبصره  1 -کارفرما یا مسئوالن واحدهاي موضوع ماده  85ای قانون موظف اند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتهر ویههه
اي که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم میگردد  ،ثب

و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطالع اداره کار

و امور اجتماعی محل برسانند.
تبصره –  2چنانچه کارفرما یا مدیران واحدها ي موضوع ماده  85ای قانون براي حفاظ

فنهی و بهداشه

کهار وسهایل و

امکانات الزم را در اختیارکارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهاي الزم و تذکرات قبلی  ،بدون توجه به دستورالعمل
و مقررات موجود  ،از آنها استفاده ننماید .کارفرما مسئولیتی نخواهد داش

 .در صورت بروز اختال راي هیات حل اختال

نافذ خواهد بود.
مبحث دوم  :بازرسی کار
ماده – 96
تبصره –  ) 1وزارت بهداش

 ،درمان وآموزش پدشکی مسئول برنامه ریدي  ،کنترل  ،ارزشیابی و بررسی در زمینه بهداش

کار و درمان کارگري بوده و موظف اس

اقدامات الزم را در ای زمینه بعمل آورد.

تبصره –  (2بررسی به صورت مستمر  ،همراه با تذکر اشهکاالت و معایهب و نهواقص و در صهورت لهدوم تقاضهاي تعقیهب
متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد.
ماده –  98بازرسان کار و کارشناسان بهداش

در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبلی در هر موقع در شهبانه

روز به موسسات مشمول ماده  85ای قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نید می توانند به دفاتر و مهدارك مربوطهه در
مؤسسه مراجعه و در صورت لدوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوش
ماده  99 -بازرسان و کارشناسان بهداش

تحصیل نمایند.

کار حق دارند به منظور اطالع از ترکیبات موادي که کارگران با آنها در تمهاس

می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرد  ،به اندازه اي که براي آزمایش الزم اس
بگیرند و به رؤساي مستقی خود تسلی نمایند.
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 ،در مقابل رسید  ،نمونهه

تبصره – سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئی نامه هایی خواههد بهود کهه بها پیشهنهاد شهوراي عهالی
حفاظ فنی و بهداش

کار  ،حسب موارد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداش

 ،درمان و آمهوزش پدشهکی

خواهد رسید.
ماده –  100کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداش
اجتماعی یا وزرات بهداش

حرفه اي  ،داراي کارت وي ژه حسب مورد با امضاء وزیر کهار و امهور

 ،درمان وآموزش پدشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنهها باشهد و در صهورت تقاضهاي

مقامات رسمی یا مسئولی کارگاه ارائه شود.
ماده –  101گدارش بازرسان کار و کارشناسان بهداش

کار در موارد مربوط بهه حهدود وظهایف و اختیاراتشهان در حکه

گدارش ضابطی دادگستري خواهد بود.
ماده –  104کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشنا سان بهداش

کار و کارگاهههاي مشهمول ایه

قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطالعات و مدارك الزم به آنان خودداري نمایند حسهب مهورد بهه
مجازاتهاي مقرر در ای قانون محکوم خواهند شد.
ماده –  105هرگاه در حی بازرسی  ،به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداش
خطر در کارگاه داده شود بازرس کار یا کارشناس بهداش

حرفه اي احتمال وقوع حادثه و یا بروز

حرفه اي مکلف هستند مراتب را فوراًٌ و کتباً به کارفرما یا نماینده

او و نید به رئیس مستقی خود اطالع دهند.
تبصره  1-وزارت کار و امهور اجتمهاعی و وزارت بهداشه
کارشناسان بهداش

درمهان وآمهوزش پدشکی،حسهب مهورد گهدارش بازرسهان کهار و

حرفه اي  ،از دادسراي عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسراي از دادگاه عمهومی محهل تقاضها

خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و الك و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادرنماید  ،دادستان بالفاصله نسب
اقدام و قرار مذکور پس از ابالغ قابل اجراس
کار و یا کارشناس بهداش

به صهدور قهرار

،دستور رفع تعطیل توسط مرجع مذبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس

حرفه اي و یا کارشناسان ذیربط دادگستري رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.

تبصره  2 -کارفرما مکلف اس

در ایامی که به عل

فو کار تعطیل می شود  ،مدد کارگران کارگاه را بپر دازد.

فصل هشتم :خدمات رفاهی کارگران
ماده –  151در کارگاه هایی که به مدت محدود به منظهور انجهام کهاري معهی ) راه سهازي وماننهد آن ( دور ازمنهاطق
مسکونی ایجاد می شوند کارفرمایان موظفند سه وعده غذاي مناسب وارزان قیم

) صبحانه  ،نهار  ،شهام ( بهراي کهارگران

خود فراه نمایند که حداقل یک وعده آن باید غذاي گرم باشد  .درای قبیل کارگاه ها به اقتضاي فصل  ،محل ومدت کهار
باید خوابگاه مناسبی نید براي کارگران ایجاد شود.
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ماده –  156دستورالعملهاي مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداش
آئی نامه اي خواهد بود که توسط وزارت بهداش

محیط کار مانند غذاخوري  ،حمام ودستشوئی برابر

 ،درمان وآموزش پدشکی به تصویب وبه مرحله اجرا درخواهد آمد.

فصل یازدهم :جرائم ومجازاتها
ماده –  171متخلفان از تکالیف مقرر درای قانون  ،حسب مورد  ،مطابق مواد آتی با توجهه بهه شهرایط وامکانهات خهاطی
ومراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدي ویا هردو محکوم خواهند شد  .درصورتیکه تخلهف از انجهام تکهالیف قهانونی
سبب وقوع حادثه اي گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو ویا فهوت کهارگر شهود  ،دادگهاه مکلهف اسه
مجازاتهاي مندرج در ای فصل  ،نسب

عهالوه بهر

به ای موارد طبق قانون تعیی تکلیف نماید .

ماده –  175متخلفان از هر یک از مواد مذکور در مهواد  ( 78قسهم

اول )  82 ، 81، 80،و 92بهراي هرمهورد تخلهف

حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا تادیه حقو کارگر ویا هردو درمهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینهده وزارت کهار وامهور
اجتماعی تعیی خواهد کرد به ازاء هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.
 -1براي تا  10نفر  30تا  100برابر حداقل مدد روزانه یک کارگر.
 -2براي تا  100نفر نسب

به مازاد  10نفر  5تا  10برابر حداقل مدد روزانه یک کارگر.

 -3براي باالتر از  100نفر نسب

به مازاد  100نفر  2تا  5برابر حداقل مدد روزانه یک کارگر

درصورت تکرار تخلف متخلفان مذکور به  1/1تا  1/5برابر حداکثر جرائ نقدي فو ویا به حبس از  91روز تها  120روز
محکوم خواهد شد.
ماده–  176متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد84 ، 83 ،79 ،77 ،75 ،61 ، 52و 91بهراي ههر مهورد تخلهف
حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا تادیه حقو کارگر یا ههردو در مهلتهی کهه دادگهاه بها کسهب نظهر نماینهده وزارت کهار
واموراجتماعی تعیی خواهد کرد به ازاء هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد.
 -1براي تا  10نفر  200تا  500برابر حداقل مدد روزانه یک کارگر.
 -2براي تا  100نفر نسب

به مازاد  10نفر  20تا  50برابر حداقل مدد روزانه یک کارگر.

 -3براي باالتر از  100نفر نسب

به مازاد  100نفر  10تا  20برابر حداقل مدد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف متخلفان مذکور به حبس از  91روز تا  180روز محکوم خواهند شد.
ماده–  177متخلفان از هر یک ازموارد مذکور در موارد ( 89، 87قسم

اول ) و 90براي هر مورد تخلهف حسهب مهورد

عالوه بر رفع تخلف به تادیه حقو کارگر ویا هردو درمهلتی که داد گاه با کسهب نظهر نماینهده وزارت کهار وامهور اجتمهاعی
تعیی خواهد کرد به حبس از  91روز تا  120روز ویا جریمه نقدي به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد.
 -1در کارگاههاي تا  10نفر  300تا  600برابر حداقل مدد روزانه یک کارگر
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 -2در کارگاههاي  11تا  100نفر  500تا  1000برابر حداقل مدد روزانه یک کارگر.
 -3در کارگاههاي  1000نفر به باال  800تا  1500برابر حداقل مدد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف متخلفان به حبس از  121روز تا  180روز محکوم خواهند شد.
ماده –  179کارفرمایان یاکسانی که مانع ورود وانجام وظیفه بازرسان کار وماموران بهداش

کار به کارگاههاي مشمول ای

قانون گردند ویا از دادن اطالعات ومدارك الزم به ایشان خودداري کنند در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خهاطی بهه
پرداخ

جریمه نقدي از  100تا  300برابر حداقل مدد روزانه کارگر پس از قطعی

حک ودر صورت تکرار به حبس از 91

روز تا 120روز محکوم خواهند شد.
ماده –  185رسیدگی به جرائ مذکور در مواد  171تا  174در صالحی
مذکور در دادسرا ودادگاه خارج از نوب

دادگاههاي کیفري دادگستري اس

 .رسیدگی

بعمل خواهد آمد.

فصل دوازدهم :مقررات متفرقه
ماده –  188اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري یا سایر قوانی خاص استخدامی ونید کارگران کارگاههاي خهانوادگی
که انجام کار آنها منحصراٌ توسط صاحب کار وهمسر وخویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وي انجام می شود  ،مشمول
مقررات ای قانون نخواهند بود.
تبصره – حک ای ماده مانع از انجام تکالیف دیگري که در فصول مختلف نسب

به موارد مذکور تصریح شده اس  ،نمهی

باشد.
ماده –  200با تصویب ای قانون وآئی نامه هاي اجرائی آن  ،قوانی کار و کار کشاورزي مغایر ای قانون لغو میگردند.
ماده –  203وزارت کار وامور اجتماعی ودادگستري مامور اجراي ای قانون می باشند.
تبصره – مفاد ای ماده رافع تکالیف ومسئولیتهائی نخواهد بود که در ای قانون ویا سایر قوانی بهه عههده وزارتخانهه ههاي
ذیربط وموسسات وکارگاههاي دولتی مشمول ای قانون نهاده شده اس .
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آییننامه کارهاي سخت و زیان آور

ماده  :1کارهاي سخ

و زیان آور کارهایی اس

که در آنها عوامل فیدیکی ،شیمیایی ،مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر

استاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب باالتر از ظرفی هاي طبیعی (جسمی و روانی) در وي ایجاد میگردد
که نتیجه آن بیماري شغلی و عوارض ناشی از آن میباشد.
تبصره  -کارهایی که در آن عوامل و شرایط محیط کار به دلیل نقص یا عدم استفاده از امکانات فنی و مهندسی و موازی
پیشگیري غیر استاندارد باشد چنانچه با رفع نقص و یا به کارگیري امکانات فو بتوان ای عوامل را به حد استاندارد و مجاز
رسانید جدء کارهاي سخ و زیان آور محسوب نمیگردد.
تشخیص ای امر به عهده کمیته ماده  11ای آیی نامه خواهد بود .بر ای اساس کارهاي سخ

و زیان آور به شرح مواد آتی

خواهد بود.
ماده  :2کار در معادن اع از تح

االرضی یا سطح االرضی که ایجاب مینماید کارگران در تونلها و راهروهاي سر پوشیده به

استخراج بپردازند.
تبصره  -کار استخراج شامل جدا کردن یا منفجر ساخت مواد از سطح کار ،حمل مواد عملیات مربوط به انفجار ،اداره
تأسیسات آب و بر در داخل معدن و به طور کلی هر گونه مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونلها ،راهروها یا
میلههاي معدن انجام وظیفه نماید ،میباشد.
ماده  :3حفر قنوات و چاهها و فاضالبها و تونلهاي زیر زمینی و کار در مخازن سر بسته.
ماده  :4تخلیه و حمل مواد مذاب از کورههاي مشغول به کار و کار مستمر در مجاورت کورههاي ذوب به نحوي که کارگر در
معرض مستقی حرارت یا بخارات زیان آور متصاعد از کوره باشد.
ماده :5کارگرانیکهمستقیماً و مستمراً در امرتولید درکارگاههايدباغی ،ساالمبورسازي و روده پاكکنی اشتغال دارند و کار
مستمر در گندابروها -جمعآوري ،حمل و دف زباله شهري.
ماده  :6کار کارگرانی که مستمراً به امر جمع آوري و انتقال و انبار کردن کود (نظاف

مستمر طویله ،اصطبل ،سال هاي

پرورش طیور) در واحدهاي دامداري و طیور اشتغالدارند.
ماده  :7کار مستمر و مداوم در فضاي باز و در ارتفاع بیش از پن متر از سطح زمی بر روي دکلها ،اتاقکهاي متحرك،
داربس ها و اسکل ها.
ماده :1کار مداوم برروي خطوط و پستهاي انتقالبر با فشار شص وسه کیلوول و باالتر.
ماده  :9مشاغل ش پاشی ،پخ آسفال دستی ،قیرپاشی و مالچ پاشی.
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ماده  :11عملیات جوشکاري در داخل مخازن.
ماده  :11کارهایی که استمرار آنها موجبات ابتال به بیماريها حاصل از اشعه را فراه میآورد ،نظیر کار با مواد رادیواکتیو و
قرار گرفت در معرض پرتوهاي یونساز به تشخیص مراجع ذيصالح و به استناد قانون حفاظ

در برابر اشعه مصوب جلسه

مورخ بیست فروردی ماه  1361مجلس شوراي اسالمی.
ماده  :12کار در محلهاي با فشار محیط بیش از حد مجاز از قبیل غواصی.
ماده  :13کار مستمر در محیطهایی که با وجود رعای

مقررات حفاظتی و ایمنی موجبات بیماريهاي گوشی و یا کري کارگر

را فراه سازد.
ماده  :14کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و مدارع و ضدعفونی اماک و طویلهها و آشیانههاي مرغداري در زمان سمپاشی.
ماده  :15کار کارگرانی که مستقیماً در امر تولید و ترکیب سموم و حشره کشها اشتغال دارند در زمان انجام کار.
ماده  :16کار با وسایل داراي ارتعاش درحدي که براي سالمتی کارگر زیان آور باشد.
ماده  :17مرکد تحقیقات و تعلیمات حفاظ و بهداش
و فیدیکی که در ای

آیی نامه نامبرده شده اس

کار ،حد مجاز و استاندارد هریک از مواد شیمیایی و عوامل بیولوژیکی
پس از تشکیلکمیتههاي تخصصیتعیی

و جه تصویب به شورایعالی

حفاظ فنی پیشنهاد مینماید.
ترکیب کمیتههاي تخصصی را شورایعالی حفاظ فنی تعیی خواهد نمود.
ماده  :11به منظور حس اجراي مقررات ای آیی نامه کمیتهاي متشکل از اعضاء زیر:
( )1مدیر کل کار و امور اجتماعی استان که ریاس کمیته را عهده دار خواهد بود؛
( )2بازرس کار استان به انتخاب مدیر کل کار و امور اجتماعی؛
( )3یک نفر نماینده سازمان تأمی اجتماعی استان؛
( )4یک نفر پدشک یا کارشناس بهداش حرفهاي با معرفی سازمان منطقهاي بهداش  ،درمان و آموزش پدشکی استان؛
( )5یک نفر نماینده کارفرما به انتخاب و معرفی کانون اتحادیههاي صنفی استان؛
( )6یک نفر نماینده کارگر به انتخاب و معرفی کانون هماهنگی شوراهاي اسالمی کار استان یا کانون انجم هاي کارگران
استان و یا مجمع نمایندگان کارگران استان؛
( )7یک نفر نماینده اداره کل صنایع استان؛
( )1یک نفر نماینده اداره کل صنایع سنگی استان؛
( )9یک نفر نماینده اداره کل معادن و فلدات استان؛
( )11یک نفر نماینده اداره کل کشاورزي استان؛
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( )11یک نفر نماینده صنع نف استان
( )12یک نفر نماینده سازمان حفاظ محیط زیس استان؛
( )13یک نفر نماینده سازمان جهاد سازندگی استان؛
( )14یک نفر از اساتید دانشگاه با معرفی دانشگاه استان.
در هر استان و در محل اداره کل کار و امور اجتماعی و با وظائف زیر تشکیل میگردد:
الف  -تطبیق مشاغل سخ و زیان آور با مواد ای آیی نامه و اعالم آن به مراجع ذيربط.
ب  -بررسی مشاغلی که در ای آیی نامه به عنوان کارهاي سخ

و زیان آور ذکر نگردیده اس

و از طر

کارگران یا

کارفرمایان و یا سایر مراجع سخ و زیان آوري آن تقاضا شده و اعالم نتیجه به شورایعالی حفاظ فنی.
ج  -بررسی مواردي که شغل یا مشاغل با اتخاذ تدابیر الزم حال سختی و زیانآوري آنها از بی رفته و در عداد مشاغل عادي
مدایایی که به عنوان مدایاي کار سخ

در آمدهاند و اعالم آن به مراجع ذي ربط به منظور حذ

و زیان آور پرداخ

میگردیده اس .
تبصره  - 1جلسات کمیته مذکور با حضور حداقل  7نفر از اعضاء رسمی

یافته و تصمیمات کمیته با اکثری

آراء حاضری

در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره  - 2کمیته قبل از اتخاذ تصمی موظف اس

نظریات کارشناسی را در خصوص ارزیابی محیط کار از نظر حد مجاز

عوامل فیدیکی و شیمیایی و مکانیکی شرایط کار و وسایل استحفاظی جمعی و فردي از مرکد تحقیقات و تعلیمات حفاظ

و

بهداش کار و یا سایر مراجع مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی تحصیل نماید.
ماده  :19کلیه کارفرمایان مکلفند قبل از ارجاع کارهاي سخ

و زیانآور را به کارگران جدیداالستخدام و یا کارگرانی که

میخواهند جدیداً به ای گونه کارها گمارده شوند ترتیب انجام معاینات پدشکی آنان را از لحاظ قابلی

و استعداد جسمانی

متناسب با نوع کارهاي مرجوع بدهند.
ماده  :21مقررات ای آیی نامه به استناد تبصره ماده  52قانون کار جمهوري اسالمی ایران میباشد و ارتباط به تصمیمات
کمیتههاي موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامی

اجتماعی موضوع مصوبات مورخ  1367/2/21و

 1371/6/24مجلس محترم شوراي اسالمی که مطابق با ضوابط و مقررات خاص خود و در ارتباط با شخص و شغل و زمان و
موقعی کار به مورد اجرا گذاشته شده اس  ،ندارد.
ای آیی نامه مشتمل بر  21ماده و  4تبصره باستناد ماده  52قانون کار جمهوري اسالمی ایران در جلسه نهایی مورخ
 1371/3/4شورایعالی کار تهیه و پس از بررسی مجدد و اصالحاتی در جلسات متعدد شورایعالی حفاظ

فنی در جلسه

 71/1/12تایید و در تاریخ  71/9/29به تصویب وزراي کار و امور اجتماعی و بهداش  ،درمان و آموزش پدشکی رسید.
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آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور
هیئ وزیران در جلسه مورخ  1315/12/26بنا به پیشنهاد مشترك شماره  77197مورخ  1315/6/21وزارتخانههههاي کهار و
امور اجتماعی ،بهداش  ،درمان و آموزش پدشکی و سازمان تأمی اجتماعی و به استناد بند ( )5جهدء (ب) مهاده واحهده قهانون
اصالح تبصره ( )2الحاقی ماده ( )76قانون اصالح مواد ( )72و ( )77وتبصره ماده ( )76قانون تأمی اجتماعی مصهوب  1354و
الحا دو تبصره به ماده ( )76مصوب  1371ه مصوب  1311ه آیی نامه اجرایی بند ( )5جدء (ب) ماده واحهده قهانون اصهالح
تبصره ( )2الحاقی ماده ( )76قانون اصالح مواد ( )72و ( )77و تبصره مهاده ( )76قهانون تهأمی اجتمهاعی مصهوب  1354و
الحا دو تبصره به ماده ( )76مصوب  1371ه مصوب  - 1311را به تصویب رساند.
جدییات آیی نامه اجرایی بند ( )5جدء (ب) ماده واحده قانون اصالح تبصره ( )2الحاقی ماده ( )76قانون اصالح مواد ( )72و
( )77و تبصره ماده ( )76قانون تأمی اجتماعی مصوب  1354و الحا دو تبصره به ماده ( )76مصوب  1371ه مصهوب 1311
ه در پی میآید:
ماده1ـ کارهاي سخ و زیان آور کارهایی اس که در آنها عوامل فیدیکی ،شهیمیایی ،مکهانیکی ،بیولهوژیکی محهیط کهار غیهر
استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمهشده تنشی به مراتب باالتر از ظرفیتهاي طبیعی (جسمی و روانی) در وي ایجاد میشود که
نتیجه آن بیماري شغلی و عوارض ناشی از آن باشد .مشاغل سخ و زیانآور موضوع ای ماده به دو گروه تقسی میشوند:
الف ـ مشاغلی که صف سخ و زیانآوري با ماهی شغلی وابستگی دارد اما میتوان با بکارگیري تمهیدات بهداشتی ،ایمنهی
و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیانآوري آنها را حذ نمود.
ب ـ مشاغلی که ماهیتاً سخ و زیانآور بوده و با بکارگیري تمهیدات بهداشتی ،ایمنی و تدابیر فنهی توسهط کارفرمها ،صهف
سخ و زیانآوري آنها کاهش یافته ولی کماکان سخ و زیانآوري آنها حفظ میگردد.
تبصره ـ مشمولی قانون « نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایهران و جنهت تحمیلهی و معلهولی عهادي و شهاغلی
مشاغل سخ و زیان آوره مصوب 1367ه و اصالحات بعدي آن» و همچنی مشمولی قانون « حفاظ در برابر اشعه ه مصوب
1361ه » تابع قوانی و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده2ـ تعیی سخ و زیانآور بودن مشاغل موضوع ماده ( )1و نوع آن گروه « الف» و گروه « ب» حسب درخواسه کهارگر،
کارفرما ،تشکلها ،وزارت بهداش  ،درمان و آموزش پدشکی ،وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمی اجتماعی در هر کارگهاه
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با بررسی سوابق ،انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسهط کارشناسهان بهداشه حرفههاي وزارت بهداشه  ،درمهان و آمهوزش
پدشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تأیید توسط کمیتههاي بدوي و تجدیدنظر استانی موضوع ای آیهی نامهه
انجام میگیرد.
تبصره ـ در موارد مشمول بند « الف» ماده ( )1ای آیی نامه که استاندارد حدود تماس شهغلی عوامهل بیمهاريزا و سهخ و
زیانآور وجود دارد اتخاذ تصمی قطعی در کمیتهها مسهتلدم انهدازهگیهري و اظههارنظر کارشناسهان بهداشه حرفههاي وزارت
بهداش  ،درمان و آموزش پدشکی و یا سایر مراکد داراي مجوز از وزارتخانه یادشده اس .
ماده3ـ کارفرمایان کارگاههاي دایر که از تاریخ تصویب ای آیی نامه تمام یا برخهی از مشهاغل آنهها در کمیتههههاي بهدوي و
تجدیدنظر استانی یا شورايعالی حفاظ فنی ،سخ و زیانآور شناخته شده یا میشود مکلفند ظر دو سهال از تهاریخ ابهالغ
تصمی قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسب به ایم سازي عوامل و شرایط محهیط کهار مطهابق حهدمجاز و اسهتانداردهاي
مشخص شده در قانون کار و آیی نامههاي مربوط (مصوب شوراي عالی حفاظ فنی) و سایر قوانی موضوعه در ای زمینه اقدام
و صف سخ و زیانآوري مشاغل موضوع بند « الف» ماده ( )1را حذ و نتیجه را کتباًَ به کمیته بدوي موضوع ماده ( )1ایه
آیی نامه براي بررسی و تأیید گدارش نمایند.
تبصره ـ وزارتخانههاي کار و امور اجتماعی و بهداش  ،درمان و آموزش پدشکی مکلفند کارگاههایی که مشاغل آنهها سهخ و
زیان آور شناخته شده اس و یا طبق ای آیی نامه سخ و زیانآور تعیی میگردد پس از گذش مهله مقهرر در ایه مهاده
بازدید و نتیجه را کتباً به کمیته بدوي استان گدارش نمایند.
ماده4ـ کارفرمایان مکلفند شاغلی در کارهاي سخ و زیانآور را حداقل سالی یکبهار بهه منظهور آگهاهی از رونهد سهالمتی و
تشخیص بهنگام بیماري و پیشگیري از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط مراکد بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرار داده و
نتیجه را در پروندههاي مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به سازمان تأمی اجتماعی ارایه نمایند.
تبصره1ـ تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشهتغال در کارههاي سهخ و زیهانآور باشهد
براساس مقررات پیشبینیشده در قانون کار صورت میگیرد.
تبصره2ـ معایهنات قبهل از استخدام طبق ماده ( )91قانون تأمهی اجتماعی ه مصوب 1354ه انجام میگیرد.
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تبصره3ـ درصورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند ( )2جدء « الف» ماده واحده قهانون اصهالح تبصهره( )2الحهاقی مهاده ()76
قانون اصالح مواد ( )72و ( )77و تبصره ماده( )76قانون تهأمی اجتمهاعی مصهوب  1354و الحها دو تبصهره بهه مهاده (،)76
مصوب 1371ه مصوب1311ه  ،سازمان تأمی اجتماعی ضم انجام تعهدات قانونی نسب بهه بیمههشهده هدینههههاي وارده را
مطابق ماده( )91قانون تأمی اجتماعی از کارفرماي مربوطه وصول خواهد نمود.
ماده 5ـ به استناد تبصره ( )1ماده ( )96قانون کار مقررات و ضوابط انجام معاینات پدشکی موضوع ماده ( )4ای آیی نامه اعه
از قبل از اس تخدام و ادواري اختصاصی و هرگونه معاینه پدشکی دیگر در ای ارتباط مطابق بها دسهتورالعمل و آیهی نامههههاي
جاري وزارت بهداش  ،درمان و آموزش پدشکی خواهد بود.
تبصره ـ وزارت بهداش  ،درمان و آموزش پدشکی موظف اس تمهیدات الزم براي اعالم نتای معاینات موضهوع ایه مهاده را
متناسب با شرح وظایف سازمانهاي ذيربط بعمل آورد.
ماده 6ـ کمیته بدوي استان موظف اس حسب گدارش کارشناسان موضوع مهاده ( )2بررسهی و در صهورت تأییهد ،حهذ یها
کاهش صف سخ و زیانآور به ترتیب در مشاغل بند « الف» و « ب» ماده یک مراتب را براي خهروج کارگهاه از شهمول ایه
آیی نامه به مراجع ذي ربط ابالغ نماید و درصورت عدم حذ صف سخ و زیانآوري محیط کار در مشاغل بند « الف» ظر
مهل مقرر ،مطابق قانون کار از سوي وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعی و بهداش  ،درمان و آموزش پدشکی از طریهق مراجهع
ذيصالح اقدام الزم بعمل میآید.
تبصره ـ در صورتی که گدارش کارشناسان موضوع ای ماده پس از تأیید کمیتههاي بدوي و تجدیدنظر اسهتانی حسهب مهورد
حاکی از عدم کاهش یا حذ عوامل زیان آور و بیماریداي محیط کار ظر مهل مقرر در قانون باشد اقهدامات الزم بهر حسهب
مورد مطابق قانون کار از سوي وزارتخانههاي کار و امور اجتماعی و بهداش  ،درمان و آموزش پدشکی بعمل خواهد آمد.
ماده7ـ سیاستگذاري کشوري کارهاي سخ و زیانآور موضوع ای آیی نامه و رسیدگی بهه درخواسه کمیتههههاي بهدوي و
تجدیدنظر استانی موضوع ماده ( )1و همچنی نظارت و هماهنگی بر فعالی کمیتههاي مهذکور در ایه آیهی نامهه بهه عههده
شورايعالی حفاظ فنی اس .
دستورالعمل اجرایی نحوه فعالی کمیته هاي مذکور و نظارت بر آنها به پیشهنهاد وزارتخانههههاي بهداشه  ،درمهان و آمهوزش
پدشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان تأمی اجتماعی به تصویب شورايعالی حفاظ فنی خواهد رسید.
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تبصره ـ مدیرعامل سازمان تأمی اجتماعی یا معاون وي یا معاون وزارت بهداش  ،درمان و آمهوزش پدشهکی بها حهق رري در
زمینه کارهاي سخ و زیانآور موضوع ای آیی نامه عضو شورايعالی حفاظ فنی خواهند بود.
ماده 8ـ به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخ و زیانآور براساس ضوابط و سیاس گذاریهاي شورايعالی حفاظ فنی و
مقررات مربوط ،کمیته هاي بدوي و تجدید نظر استانی هرکدام با پن عضو اصلی و پن عضو علیالبدل به شرح زیر براي مهدت
سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع اس .
الف ـ کمیته بدوي مرکب از اعضاي زیر می باشد:
1ه معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان و یا نماینده وي به عنوان رییس جلسه.
2ه معاون امور بیمهاي اداره کل تأمی اجتماعی استان و یا نماینده وي.
3ه کارشناس مسئول بهداش حرفهاي معاون بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پدشکی ذيربط.
4ه نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائد اکثری استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان.
 5ه نماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمنهاي صنفی کارفرمایی استان.
تبصره1ـ جلسات کمیته هاي بدوي و تجدیدنظر استانی در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل و با حضور چهار نفهر از
اعضاي اصلی یا علیالبدل رسمی مییابد و تصمیمات جلسه با اکثری آراء حاضری معتبر و الزماالجرا میباشد.
تبصره2ـ در استانهایی که دانشکده علوم پدشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقل وجود دارد درصورت طهرح پرونهدهههاي
مرتبط با منطقه تح پوشش ،کارشناس مسئول بهداش حرفههاي معاونه بهداشهتی دانشهکده مدبهور ،جهایگدی کارشهناس
مسئول بهداش حرفهاي معاون بهداشتی دانشگاه خواهد بود.
تبصره3ـ با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحبنظر و اساتید مربوط جه شرک در جلسات بدون حق رري بالمهانع
میباشد.
تبصره4ـ درصورتی که مجمع و کانونهاي استانی تشهکلهاي کهارگري و کارفرمهایی موضهوع بنهدهاي ( )4و ( )5ایجهاد نشهده
باشند ،نمایندگان مدبور از بی اعضاي تشکلهاي حائد اکثری به تشخیص سازمان کهار و امهور اجتمهاعی اسهتان و بها انتخهاب
تشکل ذيربط استان معرفی میشوند.
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تبصره 5ـ رري کمیته بدوي ظر پاندده روز اداري از تاریخ ابالغ قابلتجدیدنظرخواهی اس و درصورتیکه هریک از طهرفی
(کارگر و کارفرما) به رري بدوي اعتراض داشته باشند درخواس تجدیدنظر خود را کتباً به سازمان کار و امهور اجتمهاعی محهل
تسلی مینماید.
تبصره 6ـ هیچ یک از اعضاي کمیتههاي بدوي همدمان نمیتوانند عضو کمیته تجدیهدنظر باشهند .همچنهی اعضهاي مهذکور
نمیتوانند در جلسه تجدیدنظر پروندههایی که در هنگام رسیدگی بدوي به آن رري دادهاند با حق رري شرک نمایند.
ب ـ کمیته تجدیدنظر استان مرکب از اعضاي زیر میباشد:
1ه رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رییس کمیته.
2ه مدیر کل تأمی اجتماعی استان.
3ه معاون بهداشتی دانشگاه  /دانشکده علوم پدشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذيربط.
 4ه نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائد اکثری استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان.
 5ه نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمنهاي صنفی کارفرمایی استان.
تبصره1ه رري کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابالغ قطعی و الزماالجرا میباشد.
تبصره2ـ درصورتی که مجمع و کانونهاي استانی تشهکلهاي کهارگري و کارفرمهایی موضهوع بنهدهاي ( )4و ( )5ایجهاد نشهده
باشند ،نمایندگان مدبور از بی اعضاي تشکلهاي حائد اک ثری به تشخیص سازمان کهار و امهور اجتمهاعی اسهتان و بها انتخهاب
تشکل ذيربط استان معرفی میشوند.
تبصره3ـ درصورت تساوي آراء (موافق و مخالف) اع از بدوي و تجدیدنظر ،جلسه بعدي با حضور همه اعضها تشهکیل خواههد
شد.
تبصره4ـ کمیتههاي استانی موظفند در آراء صادره نوع سخ و زیانآوري مشاغل را که در زمره مشاغل بند « الف» یا « ب»
ماده ( )1ای آیی نامه میباشد تعیی نمایند.
تبصره 5ـ در استانهایی که دانشکده علوم پدشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی مستقل وجود دارد درصورت طرح پرونهدهههاي
مرتبط با منطقه تح پوشش ،معاون بهداشتی دانشکده علوم پدشکی جایگدی معاون بهداشتی دانشگاه میشود.
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ج ه با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحبنظر ،اساتید و کارشناسان مربوطه جه شرک در جلسات بهدون حهق رري
بالمانع میباشد.
ده کارفرمایان کارگاهها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده ( )2و کمیتههاي موضوع ماده ( )1ای آیی نامه همکهاري و مهدارك
مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.
مـــاده9ــــ وظهههایف کمیتهههه ههههاي بهههدوي و تجدیهههد نظهههر اسهههتانی بهههه شهههرح زیهههر تعیهههی مهههیشهههود:
الف ه وظایف کمیتههاي بدوي استانی به شرح زیر میباشد:
1ه بررسی ،تطبیق و تشخیص مشاغل سخ و زیانآور با مواد ای آیی نامهه کهه توسهط بیمههشهده ،کارفرمها ،وزارتخانههههاي
بهداش  ،درمان و آموزش پدشکی ،کار و امور اجتماعی و سازمان تأمی اجتماعی و تشکلها به عنوان مشاغل سهخ و زیهانآور
معرفی شده و اعالم نتیجه به متقاضی و سازمانهاي ذيربط از سوي رییس کمیته بدوي.
2ه رسیدگی مواردي که با اتخاذ تدابیر الزم حال سخ و زیان آوري شغل یا مشاغل از بهی رفتهه و در زمهره مشهاغل عهادي
درآمدهاند و اعالم آن به مراجع ذيربط به منظور حذ امتیازاتی که به کار سخ و زیانآور تعلق گرفته اس .
3ه اجراي سیاستها و مصوبات شورايعالی حفاظ فنی.
ب ه وظایف کمیتههاي تجدیدنظر استانی عبارت اس از رسهیدگی ،اظههارنظر و تصهمی گیهري در خصهوص اعتهراض بهه آراء
کمیتههاي بدوي استانی موضوع ماده ( )1ای آیی نامه که توسط بیمه شده یا کارفرما درخواس گردیده اس و اعهالم نتیجهه
به متقاضی و سازمانهاي ذیربط از سوي رییس کمیته تجدید نظر.
ماده11ـ وزارت بهداش  ،درمان و آموزش پدشکی تغییرات حدود تماس شغلی آالیندههاي محیط کار و عوامل بیمهاریدا را بهه
شورايعالی حفاظ فنی اعالم و شورايعالی مذکور مراتب را به کمیتههاي استانی ،کارهاي سخ و زیانآور براي اجهرا ابهالغ
مینماید.
ماده11ـ عالوه بر کارهاي سخ و زیانآور مشخص شده طبق مصوبات شورايعالی حفاظ فنی و مهوارد تأییهد شهده توسهط
کمیتههاي استانی ،موارد زیر نید سخ و زیانآور شناخته میشوند.
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1ه مشاغلی که در ندامتگاهها و زندانها مستقیماً با زندانی ارتباط دارند.
2ه مشاغلی که مستقیماً در مراکد روان درمانی با بیماران روانی مرتبط هستند.
3ه خبرنگاري
تبصره ه مصادیق خبرنگاري با تأیید کمیته بدوي موضوع ماده ( )1تعیی میشود.
مـــاده12ـــ نحهههوه تهههوالی و تنهههاوب اشهههتغال در مشهههاغل سهههخ و زیهههانآور بهههه شهههرح زیهههر تعیهههی مهههیگهههردد:
1ه ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال به کارهاي سخ و زیان آور واقع شود ،بهه عنهوان سهابقه اشهتغال در کارههاي سهخ و
زیانآور محسوب میگردد.
الف ه تعطیالت هفتگی
ب ه تعطیالت رسمی
ج ه ایام استفاده از مرخصی استحقاقی
د ه ایام استفاده ا ز مرخصی باب ازدواج یا فوت همسر ،پدر ،مادر و فرزندان به مدت  3روز با دریاف دستمدد در مورد
مشموالن قانون کار.
هه ه ایام استفاده از مرخصی استعالجی یا استراح پدشکی اع از اینکه حقو ایام مدبور توسط کارفرما پرداخ شود و یا
اینکه بیمه شده از غرام دستمدد ایام بیماري استفاده کرده باشد.
و ه تمام یا قسمتی از خدم نظام وظیفه در جبهههاي نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبهه.
ز ه دوران اسارت یا محکومی سیاسی که بیمه شده براساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد حسب تقاضاي وي.
2ه ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهاي سخ و زیانآور واقع شود ،موجب زایل شدن توالی اشتغال
در کارهاي سخ و زیانآور نمیگردد.
الف ه ایام خدم وظیفه سربازي (دوران ضرورت و احتیاط) مشروط بر اینکه بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدم
به کار سابق خود برگشته و یا اینکه در کار دیگري که سخ و زیانآور شناخته شده مشغول به کار شده باشد.
ب ه دوران توقیف بیمه شده درصورتی که منتهی به محکومی وي نگردد و یا اینکه کارفرما براساس تکلیف قانونی حقو
دوران مدبور را به بیمه شده پرداخ نماید.
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ج ه ایام حال تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعی و یا حوادث و مخاطرات اجتماعی (مانند سیل ،زلدله ،جنت و
آتش سوزي) که خارج از اراده کارفرما و بیمه شده بوده و در نتیجه آن کارگاه به طور موق تعطیل میگردد.
د ه ایام استفاده از مقرري بیمه بیکاري مشروط بر اینکه بیمه شده قبل از برقراري بیمه بیکاري در مشاغل سخ و زیانآور
اشتغال به کار داشته و در حی مقرريبگیري و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مدبور در مشاغلی که سخ و زیانآور
شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق ای آیی نامه بتواند بازنشسته شود.
هه ه ایام خدم در جبهه که به تأیید مراجع ذيصالح رسیده باشد.
و ه دوران اسارت یا محکومی سیاسی که بیمه شده براساس آن به موجب قانون آزاده شناخته شده باشد.
ز ه ایام بالتکلیفی بیمه شده که مستند به آراي صادره از سوي مراجع حل اختال و یا سایر مراجع قانونی منجر به صدور رري
بازگش به کار یا پرداخ حقو ایام مدبور شده باشد.
ح ه ایام استفاده از غرام دستمدد ایام بیماري که در فاصله زمانی  1354/5/11تا  1359/1/4واقع شده باشد.
ط ه غیب غیرموجه حداکثر به مدت ده ( )11روز در سال در مورد کارگاههاي مشمول قانون کار یا بر اساس مقررات
انضباطی ،تخلفاتی و یا استخدامی مربوط در کارگاههاي غیر مشمول قانون کار که منجر به اخراج ،انفصال موق و یا دای
نشده باشد.
ي ه مدت یک ماه استفاده از مرخصی بدون حقو موضوع ماده ( )67قانون کار.
 3ه ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهاي سخ و زیانآور واقع شود توالی اشتغال او را از بی برده و
موجب تناوب اشتغال وي میگردد.
الف ه استفاده از مرخصی بدون حقو به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تح هر عنوان عالوه بر مرخصی منهدرج در بنهد
« ي» ردیف ( )2ای ماده.
ب ه اخراج ،استعفا ،انفصال و بازخریدي مشروط بر اینکه حداکثر تا دو ماه در مجموع پس از تاریخ موارد مدبور در مشاغلی کهه
سخ و زیانآور شناخته شده مشغول به کار نشده یا طبق ای آیی نامه نتواند بازنشسته شود.
ج ه اشتغال در کارها و مشاغل عادي به مدت یک ماه .د ه اشتغال در حر و مشاغل آزاد به مدت یک ماه .هه ه بیمه اختیهاري
به مدت یک ماه .و ه بیکاري بدون دریاف مقرري بیکاري بیش از دو ماه .ز ه سایر موارد مشابه.
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ماده13ـ شرایط بازنشستگی در کارهاي سخ و زیانآور به شرح زیر می باشد:
ه بیمه شدگانی که حداقل ( ) 21سال سابقه کار متوالی یا بیس و پن ( )25سال سابقه کار متناوب و پرداخ حهق بیمهه در
کارهاي سخ و زیانآور را داشته باشند ،بدون شرط سنی میتوانند درخواس بازنشستگی از سازمان تأمی اجتماعی نمایند.
2ه چنانچه کمیسیونهاي پدشکی موضوع ماده ( )91قانون تأمی اجتماعی قبل از رسیدن بیمهشده شاغل در کارهاي سهخ و
زیانآور به سابقه مقرر در بند ( )1فو  ،فرسایش جسمی و روحی وي را ناشی از اشتغال به کارهاي سخ و زیانآور تشهخیص
و تأیید نمایند.
3ه ای قبیل بیمه شدگان به صر ارایه درخواس بازنشستگی مجاز به ترك کار نبوده و میباید احراز شرایط و اسهتحقا آنهها
جه بازنشستگی پیش از موعد در کارهاي سخ و زیان آور رسماً از سوي سازمان تأمی اجتماعی به آنها ابالغ و سپس تهرك
کار نمایند.
4ه چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد در کارهاي سخ و زیانآور را طبق ای آیی نامه احراز کند
سازمان تأمی اجتماعی مکلف اس نسب به برقراري مستمري وي از تاریخ ترك کار اقدام نماید.
 5ه افراديکه حداقل بیس ( )21سال متوالی یا بیس و پن ( )25سال متناوب سابقه پرداخ حق بیمه در مشاغل سهخ و
زیان آور مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون را داشته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را احراز نمایند میتواننهد درخواسه
بازنشستگی خود را با رعای بند ( )1ای ماده به سازمان تأمی اجتماعی تسلی نمایند.
ماده14ـ کارفرما مکل ف اس پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وي ،طبق ای آیی نامه معادل چههار
درصد ( )% 4میدان مستمري برقراري بیمه شده نسب به سنوات اشتغال او در مشاغل سخ و زیانآور را کهه توسهط سهازمان
تأمی اجتماعی محاسبه و مطالبه میگردد به طور یکجا به سازمان یادشده پرداخ نماید.
ماده15ـ آثار محدودیتها و مدایاي مندرج در قانون براي مواردي که بازنشستگی به موجب ای آیی نامه ایجاد میشود منحصر
به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسري و تعمی در دیگر شغلهاي مشابه در سایر کارگاهها نمیگردد.
ماده 16ـ اجراي ای آیی نامه در مورد آن دسته از مشمولی قانون تأمی اجتماعی کهه در مشهاغل سهخ و زیهانآور وزارت
دفاع و پشتیبانی و نیروهاي مسلح و شرکتها و سازمانهاي تابعه آن به صورت خرید خدم مشغول خدم میباشند بها رعایه
مقررات و ضوابط نیروهاي مسلح و با هماهنگی سازمان تأمی اجتماعی خواهد بود.
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