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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

  دستورکار :

 22/10/1400ادامه تصمیمات دهمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی مورخ   - بررسی پیشنهادات اصالحی آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور

 (  – 2/10/1400/ص  مورخ 2566/1400) ارائه دهنده : کمیسیون کار ، مالیات و تامین اجتماعی به شماره نامه  -قانون احکام دائمی توسعه (  12) دبیرخانه بند ب ماده 

در ساختمان  9/11/1400شنبه مورخ سه صبح روز  8قانون احکام دائمی ( در ساعت  12جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی ) کمیته بند )ب( ماده  یازدهمین 

 .برگزار گردید  252ن پالک اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستا 2شماره 

 

را با حضور نمایندگان  آور انینامه مشاغل سخت و ز نییآ یاصالح شنهاداتیپ یبررسی، در یازدهمین جلسه خود بار دیگر موضوع از کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیکم یاستان رخانهیدب

 بخش خصوصی و دستگاه های دولتی متولی، مورد بحث و بررسی قرار داد. 

با نقایصی مواجه است که تاثیر آن خروج نیروی کار توانمند و دارای از چرخه  آور انیسخت و ز یمربوط به کارها ینامه و دستورالعمل ها نییقانون، آ، در این نشست عنوان کرد: «یاکبر لباف یعل»

دیگر حمایت کافی و الزم از افراد در مشاغل سخت انجام نمی گیرد و خالء بعضی مزایای مهم برای  اشتغال و افزایش حجم تولید بازنشستگان و فشار مضاف بر صندوق های بیمه است و در سمت

 شود. ها احساس میآن

ربط اتفاق نظر  یذ یهاستگاهو د ییکارفرما ،یاساس گروه کارگر نی. بر امه ایبرگزار کرد این موضوع مهم رامونیرا پ یاز کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیکمجلسه تاکنون دو  وی توضیح داد:

مدت زمان  گرید یشود و از سو دهیچیکار پ کسویمساله سبب شده که از  نی. اوجود داردآور  انیمشاغل سخت و ز یو مقررات مربوط به دستورالعمل ها نیقوان یها در اجرا یدگیچیدارند که پ

 . ابدی شیافزا چنینبه پرونده های این یدگیرس

سال، دچار حادثه شود و  20به سابقه  دنیقبل از رس ، اگر فردیآور انینامه مشاغل سخت و ز نییآ به استنادخاطرنشان کرد:  یاز کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیکم یاستان رخانهیدب سیرئ

  نشده است. ینیب شینامه ها پ نییمسائل در قانون و آ نیآور استفاده کنند، چرا که ا انیمشاغل سخت و ز یتوانند از  سنوات ارفاق یشخص نم نیعمال وراث ا کندفوت 
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لحاظ شود تا هم خود او در ش در سنوات یسابقه ارفاق دیشده است، با او پرداخت یبرا زیدرصد ن 4 هزینه آور فعال بوده و انیدر مشاغل سخت و زسال 20در بازه کمتر از که  یافزود: فرد یو

  بهره ببرند. ایمزا نیار شود و هم وراث او بتوانند از ابرخورد ایمزا نیصورت بروز حادثه از ا

و این موضوع باید به درستی تبیین شود. همین عدم تعریف و تفکیک  عام هستند به طور مثال کارگر ساده یاجتماع نیشده در سازمان تام فیمشاغل تعر یاز کدها یاری: بساضافه کرد یلباف

سازمان  ،مشخصیظرف مدت  درخواست و پیشنهاد این کمیته آن است که .شود یآور طوالن انیسخت و ز اغلبه مش یدگیرس ندیفرآ تاسبب شده  زده ورقم  یاجتماع نیامگذاری، مشکالتی را ت

 ما و نیروی، برطرف شود. تسهیل شود و چالش های موجود برای کارفرشناخت نوع شغل و نوع کسب و کار  ندیکند تا فرآ یروزرسانه و ب یکل مشاغل را بازنگر یاجتماع نیتام

 نیازمند اصالح اساسی در موضوع مشاغل سخت و زیان آور هستیم *

در  نیو اصالح قوان ردیصورت بگ یآور بازنگر انیدر خصوص مشاغل سخت و ز دیبا نکهیا انیبا ب یخراسان رضو یاتاق بازرگان یاجتماع نیکار و تام ات،یمال ونیسیکم سیرئ ،یعشر یاحمد اثن

رار دهیم، به شرط کشورهای مختلف جهان در این خصوص تجارب متفاوتی دارند و آمادگی داریم تا مصادیق را در کشورهای دیگر را با نگاه پژوهشی مورد بررسی قکرد:  حیتصر ،باشددستور کار 

 آنکه در روند اصالح گری به این مرجع هم استناد شود. 

ها با یک و امتیازگذاری شوند تا با همه آن یدسته بند موارد نیشود و ا دهیاز مشاغل د یفیط دیشود، در واقع با دهید کیبه صورت مطلق صفر و  دیور نباآ انی: مشاغل سخت و زادامه داد یو

 رویکرد، برخورد نشود. 

 باشند آن یکه مصداق واقع رندیآور قرار بگ انیسخت و ز تحت شمول دیبا یمشاغل *

نامه مشاغل  نییتحت شمول آ یمشاغل دیکرد: با حیتصر خراسان رضوی نیز در همین خصوص عیصنا ییکانون کارفرما رهیمد اتیه سیبخش، رئ زدانینشست، عبداهلل این از  یگریبخش د در

 بحث خدشه دار می کند.تعمیم یافتن این موضوع به حوزه های متعدد، عدالت را در این  مقوله باشند. نیا یکه مصداق واقع رندیآور قرار بگ انیسخت و ز

 ستیرا تحت عنوان کارگر ساده در ل یمشاغل مه،یب ستیدر ل انیکار مطرح است، خاطرنشان کرد: معموال کارفرما یرویآور در وهله نخست سالمت ن انیدر مقوله مشاغل سخت و ز نکهیا انیبا ب یو

 طیشرا نیاتخاذ کند نه آن که ا یریتداب طیشرا نیبهبود ا یآور است تا برا انیکارگر سخت و ز یرااست که کدام مرحله ب نیشود ا تبیینکارفرما  یبرا دیکه با ییاز بحث ها یکیکنند.  یلحاظ م

 اولویت باید بر اصالح محیط کار باشد. شود. در واقع  یجسم بیسآبماند و کارگر دچار  یسخت به قوت خود باق

 نیربط مراجعه کنند، ا یذ یاحقاق حق خود به دستگاه ها یبرا یمیکارگران قد شود تا یمساله سبب م نیکه ا کنند یماسبق مبه عطف  ،مجریان قانون زیموارد ن یبخش افزود: در برخ زدانی

 گردد.که فضای کار با چالش مواجه حرکت کند  ییو سو سمتبه  دینبا یاجتماع نیلذا سازمان تام را متحمل شود و یکارفرما فشار مضاعف تاشود  یمسائل سبب م
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سال سابقه کار داشته باشد،  20کار کمتر از  یرویکه ن یاز حوادث در صورت یدر خصوص بروز فوت ناش یخراسان رضو یاجتماع نیتام ی اداره کلزیاداره مم سیرئ ،یادامه محمد احمدآباد در

او برقرار  یبرا یبازنشست شود تا مستمر دی. قبل از فوت فرد بامینامه مربوطه عمل کن نییبراساس آ دیو فوت با یاز کارافتادگ ،یو بازنشستگ یپرداخت مستمر یبرا یاجتماع نیتامدر عنوان کرد: 

  داشته باشد. هسال 20سابقه  دیبا یبازنشستگ افتیدر یبرا یعمال فرد یعنی ،شود

 ایمزا نیتوانند از ا یوراث م یطیاستفاده وراث و بازنشستگان مورد استناد قرار داد. در شرا یتوان برا یآور را نم انیدر مشاغل سخت و ز تیسال سابقه فعال 19 گرید انیکرد: به ب اضافه یو

به سال  20سابقه کمتر از  برایتوان  یرا نم یآن برخوردار شوند. سابقه ارفاق یایبتوانند از مزا بازماندگانرا داشته باشد، تا در صورت فوت فرد،  یبازنشستگ طیکار شرا یرویبرخوردار شوند که ن

  لحاظ کرد. یاز کارافتادگیا قرار گرفتن در شمول بازماندگان و  جهت استفاده

کار اعالم کند. چالش  یرویموارد را به ن نیتواند ا یم یبه راحت یاجتماع نیبه وجود نخواهد آمد و تام یکرده باشد، مشکل دیق مهیب ستیرا در ل یشغل نیکرد: اگر کارفرما عناو حیتصر یاحمدآباد

مشکالت برطرف  نیها اصالح شود، ا ستیدر ل یشغل نید، اگر عناونده یم لیتحو یاجتماع نیبه تام یدیکارگر تول ایکارگر ساده و  نیرا با عناو مهیب ستیل انیکه کارفرما دیآ یبه وجود م یزمان

  خواهد شد.

 در واقع به بحث ،بوده دیکارگر تول شنکه عنوا یکار یروینمتذکر شد: ما هم در مورد عناوین مشاغل دغدغه های مشابهی داریم. مثال پس از بررسی های انجام شده در یک پرونده مشخص شد  یو

بعضا  ایو  انیکارفرما یادعا مطرح است. متاسفانه عدم صحت ادعا یترل و صحت سنجسازمان به عنوان عامل کن یبرا هایی ارائه می شود ستیل . در حال حاضراست اشتغال داشته گیرانند

   کند. دایپ شیسازمان افزا تیحجم فعال تاسبب شده  ارگرانک

  نفر  نظارت کند 50از  شیب یبر واحدها دیبا یاجتماع نیتام*

 یبه پرونده ها یدگیکه باعث اطاله رس یاز موارد یکیعنوان کرد: در سخنانی مشهد  یمعاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشک گروه سالمت کارِ سیوفا، رئ دینشست فرشاین از  یگریبخش د در

 امکیپ اینبوده و  زهیها مکان ستی، چرا که در گذشته لمی باشدفراوان  اریبس فرماکار و کار یروین یعدم انطباق ادعاها قتیکار دارد. در حق یرویاست که ن ییآور شده، ادعاها انیمشاغل سخت و ز

 هاآن یبررس یبرا و دیآ یبه دست م دیجد یشغل نیعناو یکسردر بررسی پرونده ها شاهدیم که ی. ردیگ یقرار م یمطروحه مورد بررس یاساس ادعاها نیکار ارسال نشده است. بر ا یروین یبرا

  شود. یریگیپ کار وزارت مرجعی همچوناز  یاجتماع نیتوسط تام دیبا نیعناو قیشود. ارائه دق یط و سیر کار جدیدچرخه  کی دیبا

. اگر بعدی بروز نخواهد کرداز آن مشکالت  یاریشود، بستعریف  ندیبراساس آن فرآ مهیب ستیاحصا شود و ل یاجتماع نیتام قیکار از طر یرویسوابق ن ،کرد: اگر در بدو درخواست حیتصر یو

  .قطعا چالش های فعلی را شاهد نخواهیم بودکار باشد،  یروین فیمنطبق با شرح وظا قایحرکت کند که دق ییبه سمت و سو مهیب یها ستیل



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 و کارحمایت از کسب 

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               9/11/1400:           تاریخ جلسه                    11  : شماره جلسه

 نفر   20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

د و امکان خطا را را که جنبه عام دار ینیدر وهله نخست عناو دیبا یاجتماع نیکرد: سازمان تام نیروی کار شد و بیاننفر  50از  شیبا ب ییواحدها یبرا طیامکان احراز شرا خواستار فراهم شدن وفا

 تا از بروز بسیاری از مشکالت و پیچیدگی های بعدی، جلوگیری به عمل آید.شود  تعریف دیاقدام با نیبر ا یساختار نظارت همچنینحذف کند. خود دهد از ساختار سامانه  یم شیافزا

کار تا پنج بار به  یرویوجود دارند که ن یی: پرونده هانیز در همین خصوص بیان کرد اداره کل کار، رفاه و تامین اجتماعی استان مشاغل سخت رخانهیو مسئول دب یبدو تهیکم سیشهرام دارا، رئ

 یخواهد شد و مجبور به بررس یطوالن به پرونده ها یدگیصورت رس نیا ری، در غنمایدرا حذف  یشغل یکل نیمکلف شود تا عناو دیبا یاجتماع نیخود اعتراض کرده است، لذا تام یعنوان شغل لیدل

  بود. یمنفره خواه 3 یها تهیدر کم یشغل نیعناو

از جمله  گرید یاست که استان ها یدر حال نی. امینکرده ا فیرابطه تعر نیدر ا یدیاست و شغل جد افتهین شیافزا یسال گذشته در خراسان رضو 12آور از  انیشد: مشاغل سخت و ز ادآوری یو

  ندارند. یخصوص مراعات نیتهران در ا

 و ارائه کند مهیب ستیرا در ل یشغل قیدق نیعناو یاجتماع نیخواهد رفت که سازمان تام نیاز ب یآور تنها زمان انیسخت و ز قیمصاد نییدر خصوص تع یادار یها یخاطرنشان کرد: بوروکراس دارا

 .ستی اارائه شود؛ مشکالت همچنان به قوت خود باق یکل نیبا عناو مهیب ستیکه ل یلذا تا زمان

 در زمان اشتغال پرداخت شود دیآور با انیمشاغل سخت و ز مهیدرصد حق ب  4 *

باید در زمان  آور انیمشاغل سخت و ز مهیدرصد حق ب  4: نیز در بخش دیگری از این جلسه به ایراد سخن پرداخت و گفت یخراسان رضو یاتاق بازرگان یاجتماع نیمشاور تام ،یکابل میرح دیس

 ،فوت کرده زین یقبل یآور شناخته شده و کارفرما انیکار سخت و ز یرویموارد که شغل ن یخواهد کرد. در برخ عیاحقاق حق را تسر ،یمستمر یمساله در زمان برقرار نیکه ااشتغال پرداخت شود 

درصد در زمان اشتغال  4است که اگر  یدر حال نیزمان بر خواهد بود. ا اریبس ندیفرآ نیااصالح کند، قطعا  دایمساله ورود پ نیست که به اابالغ کرده ا یقبل یبه کارفرما یاجتماع نیسازمان تام

 بروز نخواهد کرد. یپرداخت شود، مشکل

شود  یمشغول به کار م ییکار قبل از دو سال آخر در جا یرویکه ننرا فراهم کرده است. چنا ها سوء استفاده بعضی دو سال آخر موجبات یبراساس پرداخت یمستمر ی: متاسفانه برقرارادامه داد یو

 .نمایدپرداخت  یاجتماع نیسال آخر به تام 2درصد براساس حقوق  8درصد و بعضا  4 دینبوده است با لیدخ هیقض نیکه در ا ییلذا کارفرما به او پرداخت می کند و یکه حقوق باالتر

 شود یم یبوروکراس تشدید عارضه موجب مهیب ستیل یشغل نیعناو قیدق نییتع عدم*

است که  یدر حال نیلحاظ کنند. ا مهیب ستیرا در ل قیدق یشغل نیعناو تامکلف هستند  انی: کارفرماکشور نیز در همین رابطه بیان کردکارگران  یصنف یانجمن ها یکانون عال رکلیدب ،یابو یهاد

 فهیبه وظ انیناظر باشد تا کارفرما دیبا یچه دستگاه نجاستیحال سوال ا می شود. یادار یبورورکراس تشدید عارضهکارگر و بعضا  یه سبب سرگردانئلمس نیزنند و ا یسرباز م فهیوظ نیاز انجام ا



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 و کارحمایت از کسب 

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               9/11/1400:           تاریخ جلسه                    11  : شماره جلسه

 نفر   20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

  عمل کنند؟ مهیب ستیدر ل یشغل قیدق نیمشخص کردن عناو یعنیخود 

گذاشته  مهیب ستیکارفرما در ل یصحت ادعا رشیبنا را بر پذ یاجتماع نی: سازمان تامدر سخنانی توضیح داد یخراسان رضو یاجتماع نیداره کل تامکارشناس حوزه وصول ا ،یادامه زهرا صبوح در

 حذف شود. دیبا زیمانند کارگر ساده ن یشغل نیلذا عناو است و یشغل نیعناو . تاکید ما نیز بر اصالح و بازنگری دراست

 داتیرغم تاک ی. اما علیشغل نیتر باشد، چه در بحث دستمزدها و چه در بحث عناو کینزد تیبه واقع کهارسال کنند  ییها ستیل انیاست که کارفرما بر سر این ها بحث عنوان کرد: سال یو

  مهم محقق نشده است. نیفراوان ا

کارگران،  ندگانینما ،یجلسه نظرات بخش خصوص نیجلسه عنوان کرد: در ا یدر جمع بند یاز کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیکم یاستان رخانهیدب سیرئ ،یاکبر لباف یعل انیپا در

و وزارت تعاون،  یاسالم یاستان در مجلس شورا ندگانیو مرکز، مجمع نما تاناس یگفت و گو یجلسه، به شورا نیخصوص اخذ شد، قطعا مصوبات ا نیدر ا یمتول یدستگاه ها توامانو  انیکارفرما

 واصالح شوداز جنبه های متعددی آور  انینامه مشاغل سخت و ز نییاست که آ نیموثر ا یاستان و دستگاه ها یو دولت یبخش خصوص شنهادیارسال خواهد شد. پ یکار و رفاه اجتماع

 نیاصالح شود. در حال حاضر دستورالعمل ا رآو انیسخت و ز یاشتغال در کارها یسال سابقه متوال 20داشت، نخست آن که بحث دارا بودن  یدستاورد قو 6 یال 5جلسه  نیخاطرنشان کرد: ا یو

دگی یا در حوادث منجر به فوت برای . این موضوع برای بحث از کارافتاردیگ یقرار نم یارفاق چیآور مشغول به کار باشد مشمول ه انیسال در مشاغل سخت و ز 20کمتر از  یاست که اگر فرد

 ردد.وراث، چالش هایی را رقم می زند که باید اصالح شود تا انتفاع این قانون و هدفی که از ارائه این پوشش دارد، در بحث حوادث کار محقق گ

آور  انیمشاغل سخت و ز مهیدرصد حق ب 4 دیبا مهیب ستیهستند(، همزمان با لکه شناخته شده  یآور انیآن است که در مشاغل گروه دوم ) مشاغل سخت و ز گریکرد: نکته د حیتصر یلباف

 یعام برا نیعناو شود تاموظف  یاجتماع نیسازمان تام نیهمچن چون همین روند می تواند بسیاری از پیچیدگی های موجود در پرونده های موجود و آتی را حل و فصل نماید.پرداخت شود 

 مشاغل حذف شود. یعام مانند کارگر ساده برا نیو عناو ستیبداند که نوع شغلش چ یهر شخص وکند  یواقع یبه کدها لیدهد و آن ها را تبد ارقر یمشاغل را مورد بازنگر

و استعالمات متعدد را از حذف خواهد کرد. اختالف نظرها  پیشنهادات و اعمال این اصالحات بیشتر نیخاطرنشان کرد: قطعا ا یاز کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیکم یاستان رخانهیدب سیرئ

 را به دنبال خواهد داشت یخوب یمساله دستاوردها نیا ونخواهد بود  یاجتماع نینفره تام 3 یها تهیکم لیبه تشک یازین

 
 

 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 و کارحمایت از کسب 

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               9/11/1400:           تاریخ جلسه                    11  : شماره جلسه

 نفر   20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

 جدول پیشنهادی اصالحی آئین نامه مشاغل سخت و زیان  آور

 مواد 5/2/1386متن آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور مورخ   متن آئین نامه پیشنهادی جدید دالیل توجیهی و توضیحات 

یکی از وظایف کمیته های بدوی استانی 

بررسی و تطبیق گروه )ب( و تطبیق و 

تشخیص گروه الف است که برای شفافیت 

 بیشتر  به متن اضافه گردیده است

وظایف کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی به شرح زیر تعیین  -9ماده 

 میشود: 

 الف( وظایف کمتیه های بدوی استانی بشرح زیر می باشد: 

 بررسی و تطبیق گروه )ب( و تطبیق و تشخیص گروه )الف( مشاغل سخت و-1

زیان آور با مواد این آئین نامه که توسط بیمه شده ، کارفرما ، وزارتخانه های 

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کار و امور اجتماعی و سازمان تامین 

اجتماعی و تشکلها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده و اعالم 

 ه بدوینتیجه به متقاضی و سازمانهای ذی ربط از سوی رئیس کمتی

رسیدگی مواردی که با اتخاذ تدابیر الزم حالت سخت و زیان آوری شغل یا  -2

مشاغل از بین رفته و در زمره مشاغل عادی در آمده اند و اعالم آن به مراجع 

 سخت و زیان آور تعلق گرفته است  ذی ربط به منظور حذف امتیازاتی که به کار

 ظت فنی اجرای سیاستهاو مصوبات شورای عالی حفا-3

ب( وظایف کمیته های تجدیدنظر استانی عبارت است از رسیدگی ، اظهارنظر و 

وظایف کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی به شرح زیر تعیین  -9ماده 

 میشود: 

 الف( وظایف کمتیه های بدوی استانی بشرح زیر می باشد: 

بررسی ، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آئین نامه -1

بهداشت ، درمان و آموزش  که توسط بیمه شده ، کارفرما ، وزارتخانه های

پزشکی ، کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و تشکلها بعنوان مشاغل 

سخت و زیان آور معرفی شده و اعالم نتیجه به متقاضی و سازمانهای ذی ربط از 

 سوی رئیس کمیته بدوی 

رسیدگی مواردی که با اتخاذ تدابیر الزم حالت سخت و زیان آوری شغل یا -2

مشاغل از بین رفته و در زمره مشاغل عادی در آمده اند و اعالم آن به مراجع 

ذی ربط به منظور حذف امتیازاتی که به کار سخت و زیان آور تعلق گرفته است 

 . 

 اجرای سیاستهاو مصوبات شورای عالی حفاظت فنی -3

 9ماده



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 و کارحمایت از کسب 

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               9/11/1400:           تاریخ جلسه                    11  : شماره جلسه

 نفر   20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

تصمیم گیری در خصوص اعتراض به آراء کمیته های بدوی استانی موضوع ماده 

( این آئین نامه که توسط بیمه شده یا کارفرما درخواست گردیده است و 8)

 ی رئیس کمیته تجدیدنظر.اعالم نتیجه به متقاضی و سازمان های ذیربط از سو

و ب( وظایف کمیته های تجدیدنظر استانی عبارت است از رسیدگی ، اظهارنظر 

تصمیم گیری در خصوص اعتراض به آراء کمیته های بدوی استانی موضوع ماده 

( این آئین نامه که توسط بیمه شده یا کارفرما درخواست گردیده است و 8)

 اعالم نتیجه به متقاضی و سازمان های ذیربط از سوی رئیس کمیته تجدیدنظر.

آموزش پزشکی تغییرات حدود تماس وزارت بهداشت درمان و -10ماده   بدون تغییر

شغلی آالینده های محیط کار و عوامل بیماری زا را به شورای عالی حفاظت فنی 

اعالم و شورای عالی مذکور مراتب را به کمیته های استان ، کارهای سخت و 

 زیان آور برای اجرا ابالغ می نماید.

د تماس شغلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تغییرات حدو-10ماده 

آالینده های محیط کار و عوامل بیماری زا را به شورای عالی حفاظت فنی اعالم و 

شورای عالی مذکور مراتب را به کمیته های استان ، کارهای سخت و زیان آور 

 برای اجرا ابالغ می نماید.

ماده 

10 

عالوه بر کارهای سخت و زیان آور مشخص شده طبق مصوبات  -11ماده  

عالی حفاظت فنی و موارد تائید شده توسط کمیته های استانی ، مواد زیر  شورای

 نیز سخت و زیان آور شناخته می شوند.

 مشاغلی که در ندامتگاه ها و زندان ها مستقیما با زندانی ارتباط دارند.-1

 مشاغلی که مستقیما در مراکز روان درمانی با بیماران روانی مرتبط هستند. -2

 خبرنگاری  -3

تبصره یک: با توجه به تغییر و تحوالت صورت گرفته و گشترش دامنه مشاغل 

خبرنگاری حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بازنگری در مشاغل خبرنگاری، میزان 

عالوه بر کارهای سخت و زیان آور مشخص شده طبق مصوبات  -11ماده 

شورای عالی حفاظت فنی و موارد تائید شده توسط کمیته های استانی ، مواد زیر 

 آور شناخته می شوند.نیز سخت و زیان 

 مشاغلی که در ندامتگاه ها و زندان ها مستقیما با زندانی ارتباط دارند.-1

 مشاغلی که مستقیما در مراکز روان درمانی با بیماران روانی مرتبط هستند. -2

 خبرنگاری  -3

( تعیین می 8تبصره : مصادیق خبرنگاری با تایید کمیته بدوی موضوع ماده )

ماده 

11 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 و کارحمایت از کسب 

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               9/11/1400:           تاریخ جلسه                    11  : شماره جلسه

 نفر   20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

 مواجه توسط شورای عالی حفاظت فنی بعمل اید

تبصره دو : مصادیق خبرنگاری پس از اعالم نظر مشترک  وزارت ارشاد اسالمی 

( تعیین می 8مطبوعات و تایید و تشخیص کمیته بدوی موضوع ماده )و خانه 

 شود

 ( تعیین می شود.8تشخیص کمیته بدوی موضوع ماده )

 شود.  

 

نحوه توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به شرح زیر -12ماده  

 تعیین می گردد :

ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان آور واقع شود، به -1

 عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می گردد. 

 الف( تعطیالت هفتگی

 ب( تعطیالت رسمی 

 ج(  ایام استفاده از مرخصی استحقاقی

د( ایام استفاده از مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر، پدر ، مادر و فرزندان به 

 روز با دریافت دستمزد در مورد مشموالن قانون کار. 3مدت 

نحوه توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به شرح زیر -12ماده 

 تعیین می گردد :

شتغال به کارهای سخت و زیان آور واقع شود، به ایام زیر چنانچه در فواصل ا-1

 عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می گردد. 

 الف( تعطیالت هفتگی

 ب( تعطیالت رسمی 

 ج(  ایام استفاده از مرخصی استحقاقی

د( ایام استفاده از مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر، پدر ، مادر و فرزندان به 

 روز با دریافت دستمزد در مورد مشموالن قانون کار. 3مدت 

ماده 

12 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 و کارحمایت از کسب 

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               9/11/1400:           تاریخ جلسه                    11  : شماره جلسه

 نفر   20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

هـ ( ایام استفاده از مرخصی استعالجی یا استراحت پزشکی اعم از اینکه حقوق 

مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت دستمزد  ایام 

 ایام بیماری استفاده کرده باشد.

و ( تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه در جبهه های نبرد حق علیه باطل یا 

 حضور داوطلبانه در جبهه 

آزاده ز ( دوران اسارت یا محکومیت سیاسی که بیمه شده براساس آن به عنوان 

 شناخته شده باشد حسب تقاضای وی .

ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهای سخت و  -2

زیان آور واقع شود ، موجب زایل شدن توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان 

 آور نمی گردد. 

ه الف ( ایام خدمت وظیفه سربازی ) دوران ضرورت و احتیاط ( مشروط بر اینک

بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا 

اینکه در کار دیگری که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده 

 باشد

هـ ( ایام استفاده از مرخصی استعالجی یا استراحت پزشکی اعم از اینکه حقوق 

ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت دستمزد  

 ایام بیماری استفاده کرده باشد.

فه در جبهه های نبرد حق علیه باطل یا و ( تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظی

 حضور داوطلبانه در جبهه 

ز ( دوران اسارت یا محکومیت سیاسی که بیمه شده براساس آن به عنوان آزاده 

 شناخته شده باشد حسب تقاضای وی .

ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهای سخت و  -2

ایل شدن توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان زیان آور واقع شود ، موجب ز

 آور نمی گردد. 

الف ( ایام خدمت وظیفه سربازی ) دوران ضرورت و احتیاط ( مشروط بر اینکه 

بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا 

ر شده اینکه در کار دیگری که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کا

 باشد.

 

 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 و کارحمایت از کسب 

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               9/11/1400:           تاریخ جلسه                    11  : شماره جلسه

 نفر   20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

 جدول پیشنهادی اصالحی آئین نامه مشاغل سخت و زیان  آور

 مواد 5/2/1386متن آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور مورخ   متن آئین نامه پیشنهادی جدید دالیل توجیهی و توضیحات 

ب( دوران توقیف بیمه شده در صورتی که منتهی به محکومیت وی نگردد و یا  

اینکه کارفرما براساس تکلیف قانونی حقوق دوران مزبور را به بیمه شده 

 پرداخت نماید.

ج ( ایام حالت تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعی و یا حوادث و مخاطرات 

اجتماعی ) مانند سیل ، زلزله ، جنگ و آتش سوزی ( که خارج از اراده کارفرما و 

 گاه به طور موقت تعطیل می گردد.بیمه شده بوده و در نتیجه آن کار

د ( ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری مشروط بر اینکه بیمه شده قبل از 

برقراری بیمه بیکاری در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال بکار داشته و در 

حین مقرری بگیری و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلی 

شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق این آئین نامه که سخت و زیان آور 

 بتواند بازنشسته شود .

 هـ ( ایام خدمت در جبهه که به تایید مراجع ذی صالح رسیده باشد. 

و ( دوران اسارت یا محکومیت سیاسی که بیمه شده بر اساس آن به موجب 

ب( دوران توقیف بیمه شده در صورتی که منتهی به محکومیت وی نگردد و یا 

اینکه کارفرما براساس تکلیف قانونی حقوق دوران مزبور را به بیمه شده 

 پرداخت نماید.

و مخاطرات ج ( ایام حالت تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعی و یا حوادث 

اجتماعی ) مانند سیل ، زلزله ، جنگ و آتش سوزی ( که خارج از اراده کارفرما و 

 بیمه شده بوده و در نتیجه آن کارگاه به طور موقت تعطیل می گردد.

د ( ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری مشروط بر اینکه بیمه شده قبل از 

ور اشتغال بکار داشته و در برقراری بیمه بیکاری در مشاغل سخت و زیان آ

حین مقرری بگیری و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلی 

که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق این آئین نامه 

 بتواند بازنشسته شود 

 هـ ( ایام خدمت در جبهه که بع تایید مراجع ذی صالح رسیده باشد. 

اسارت یا محکومیت سیاسی که بیمه شده بر اساس آن به موجب  و ( دوران

ماده 

12 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 و کارحمایت از کسب 

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               9/11/1400:           تاریخ جلسه                    11  : شماره جلسه

 نفر   20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

 قانون آزاده شناخته شده باشد.

مستند به آرای صادره از سوی مراجع حل  ز ( ایام بالتکلیفی بیمه شده که

اختالف و یا سایر مراجع قانونی منجر به صدور رای بازگشت به کار یا پرداخت 

 حقوق ایام مزبور شده باشد.

ح ( ایام استفاده از غرامت دستمزد ایام بیماری که در فاصله زمانی 

 واقع شده باشد. 4/1/1359تا  10/5/1354

 ( قانون کار 67از مرخصی بدون حقوق موضوع ماده ) ط ( مدت یک ماه استفاده

 

 قانون آزاده شناخته شده باشد.

ز ( ایام بالتکلیفی بیمه شده که مستند به آرای صادره از سوی مراجع حل 

اختالف و یا سایر مراجع قانونی منجر به صدور رای بازگشت به کار یا پرداخت 

 حقوق ایام مزبور شده باشد.

 10/5/1354استفاده از غرامت دستمزد ایام بیماری که در فاصله زمانی  ح ( ایام

 واقع شده باشد. 4/1/1359تا 

( روز در سال در مورد کارگاه  10ط ( غیبت غیر موجه حداکثر به مدت ده )

های مشمول قانون کار یا براساس مقررات انضباطی ، تخلفاتی ، و یا استخدامی 

مول قانون کار که منجر به اخراج ، انفصال موقت مربوط به کارگاه های غیر مش

 و یا دایم نشده باشد. 

 ( قانون کار 67ی ( مدت یک ماه استفاده از مرخصی بدون حقوق موضوع ماده )

  

 

 

 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 و کارحمایت از کسب 

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               9/11/1400:           تاریخ جلسه                    11  : شماره جلسه

 نفر   20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

 جدول پیشنهادی اصالحی آئین نامه مشاغل سخت و زیان  آور

 مواد 5/2/1386متن آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور مورخ   متن آئین نامه پیشنهادی جدید دالیل توجیهی و توضیحات 

صرفا در  12  با توجه به اینکه ماده-1

و در مجموع کمتر  تاکید داردمورد توالی  

 روز غیرموجه تلقی نمی شود  365از 

ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهای سخت و زیان -3 

اشتغال او را از بین برده و موجب تناوت اشتغال وی می آور واقع شود توالی 

 گردد.

الف ( استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و 

 ( این ماده 2تحت هر عنوان عالوه بر مرخصی مندرج در بند ))ی(( ردیف )

ماه در  2ب( اخراج ، استعفا ، انفصال و بازخریدی مشروط بر اینکه  حداکثر تا 

مجموع پس از تاریخ موارد مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته 

 شده مشغول بکار  نشده یا طبق این آئین نامه نتواند بازنشسته شود. 

 ج ( اشتغال درکارها و مشاغل عادی به مدت یک ماه 

 د ( اشتغال در حرفه و مشاغل آزاد به مدت یک ماه 

 یک ماه هـ ( بیمه اختیاری به مدت 

 و ( بیکاری بدون دریافت مقرری بیکاری بیش از دو ماه .

ماده 

12 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 و کارحمایت از کسب 

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               9/11/1400:           تاریخ جلسه                    11  : شماره جلسه

 نفر   20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

 ز ( سایر مواد مشابه 

آور به شرح زیر می  شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان -13ماده  

( سال  25( سال سابقه کار متوالی یا ) 20بیمه شدگانی که حداقل ) -1: باشد

بیمه در کارهای سخت و زیان آور داشته سابقه کار متناوب و پرداخت حق 

 باشند، بدون شرط سنی می توانند درخواست بازنشستگی نمایند.

( قانون تامین اجتماعی قبل از  91چنانچه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ) -2

( 1رسیدن بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان آور به سابقه مقرر در بند )

ی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان فوق ، فرسایش جسمی و روح

 آور تشخیص و تایید نمایند. 

این قبیل بیمه شدگان به صرف ارایه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک  -3

کار نبوده و می باید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگی پیش از 

مین اجتماعی به موعد در کارهای سخت و زیان آور رسما از سوی سازمان تا

 آنها ابالغ و سپس ترک کار نمایند.

 

آور به شرح زیر می  شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان -13ماده 

( سال  25( سال سابقه کار متوالی یا ) 20بیمه شدگانی که حداقل ) -1: باشد

سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور داشته 

 بدون شرط سنی می توانند درخواست بازنشستگی نمایند.باشند، 

( قانون تامین اجتماعی قبل از  91چنانچه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ) -2

( 1رسیدن بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان آور به سابقه مقرر در بند )

 فوق ، فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان

 آور تشخیص و تایید نمایند. 

این قبیل بیمه شدگان به صرف ارایه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک  -3

کار نبوده و می باید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگی پیش از 

موعد در کارهای سخت و زیان آور رسما از سوی سازمان تامین اجتماعی به 

 یند.آنها ابالغ و سپس ترک کار نما

 

ماده 

13 

 

 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 و کارحمایت از کسب 

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               9/11/1400:           تاریخ جلسه                    11  : شماره جلسه

 نفر   20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

 جدول پیشنهادی اصالحی آئین نامه مشاغل سخت و زیان  آور

 مواد 5/2/1386متن آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور مورخ   متن آئین نامه پیشنهادی جدید دالیل توجیهی و توضیحات 

چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد در کارهای  -4 

زیان آور را طبق این آئین نامه احراز کند سازمان تامین اجتماعی سخت و 

مکلف است نسبت به برقراری مستمری وی از تاریخ ترک کار این ماده اقدام 

 نماید..

( سال متناوب  25( سال متوالی یا بیست و پنج )20افرای که حداقل بیست )-5

به قبل از تاریخ سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور مربوط 

تصویب قانون را داشته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را احراز نمایند می 

( این ماده به سازمان 1توانند درخواست بازنشستگی خود را با رعایت بند )

 تامین اجتماعی تسلیم نمایند.

سال به نسبت  مدت  20در مواقع فوت  کارگران با  سوابق کمتر  از  تبصره : 

 رکرد سنوات ارفاقی لحاظ خواهد شدکا

چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد در کارهای  -4

سخت و زیان آور را طبق این آئین نامه احراز کند سازمان تامین اجتماعی 

مکلف است نسبت به برقراری مستمری وی از تاریخ ترک کار این ماده اقدام 

 نماید..

( سال متناوب  25( سال متوالی یا بیست و پنج )20قل بیست )افرای که حدا-5

سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به قبل از تاریخ 

تصویب قانون را داشته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را احراز نمایند می 

ازمان ( این ماده به س1توانند درخواست بازنشستگی خود را با رعایت بند )

 تامین اجتماعی تسلیم نمایند. 

ماده 

13 

است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط کارفرما مکلف  -14ماده  

( بند )ب( ماده 6( و )4بازنشستگی وی حسب مورد مبالغ مقرر در جزء های )

واحده قانون یاد شده  مشاغل گروه )ب(را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت 

کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل  -14ماده 

( میزان مستمری  %4ه معادل چهار درصد ) در کارگاه وی ، طبق این آئین نام

برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را 

ماده 

14 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 و کارحمایت از کسب 

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               9/11/1400:           تاریخ جلسه                    11  : شماره جلسه

 نفر   20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

 نماید.

: از تاریخ تصویب اصالح این آئین نامه در صورتی که شغلی سخت و  1تبصره 

به نرخ حق بیمه ولیست ارسالی  % 4زیان آور شناخته شود معادل چهار دصرد ) 

 به تامین اجتماعی برابر مقررات قانون تامین اجتماعی اضافه می گردد. 

ر پیمان برابر قوانین و : پیمانکاران ملزم به بیمه نمودن افراد شاغل د 2تبصره 

مقررات می باشند ، درصورتیکه حق بیمه سخت و زیان آور در قرارداد تعیین 

  تکلیف نگردد ، پرداخت حق بیمه مذکور برعهده واگذارنده کار می باشد.

که توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه می گردد بطور یکجا به 

 سازمان یاد شده پرداخت نماید. 

انون برای مواردی که آثار محدودیتهای و مزایای مندرج در ق -15ماده  

بازنشستگی به موجب این آئین نامه ایجاد می شود منحصر به همان شغل در 

همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم در دیگر شغل های مشابه در 

 سایر کارگاه ها نمی گردد.

تبصره : نتایج اندازه گیری و آینده سنجی در هر کارگاه طبق این آئین نامه 

  همان شغل و در همان کارگاه خواهد بود.منحصر به 

آثار محدودیتهای و مزایای مندرج در قانون برای مواردی که  -15ماده 

بازنشستگی به موجب این آئین نامه ایجاد می شود منحصر به همان شغل در 

همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم در دیگر شغل های مشابه در 

 د. سایر کارگاه ها نمی گرد

ماده 

15 

 

 

 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 و کارحمایت از کسب 

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               9/11/1400:           تاریخ جلسه                    11  : شماره جلسه

 نفر   20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

 جدول پیشنهادی اصالحی آئین نامه مشاغل سخت و زیان  آور

 مواد 5/2/1386متن آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور مورخ   متن آئین نامه پیشنهادی جدید دالیل توجیهی و توضیحات 

اجرای این آئین نامه در مورد آن دسته از مشمولین قانون تامین  -16ماده  

در مشاغل سخت و زیان آور وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای  اجتماعی که

مسلح و شرکتها و سازمان های تابعه آن بصورت خرید خدمت مشغول خدمت 

می باشند ، با رعایت مقررات و ظوابط نیروهای مسلح و با هماهنگی سازمان 

 تامین اجتماعی خواهد بود.

ه از مشمولین قانون تامین اجرای این آئین نامه در مورد آن دست -16ماده 

اجتماعی که در مشاغل سخت و زیان آور وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای 

مسلح و شرکتها و سازمان های تابعه آن بصورت خرید خدمت مشغول خدمت 

می باشند ، با رعایت مقررات و ظوابط نیروهای مسلح و با هماهنگی سازمان 

 تامین اجتماعی خواهد بود. 

ماده 

16 

  – 17ماده  

کلیه آرای کمیته ها بایستی به ذینفعان برابر مقررات ابالغ قانونی گردد و -1

 برای دستگاه های اجرایی عضو کمیته بصورت الکترونیکی ارسال گردد. 

در استان هایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقل -2

وجوددارد در صورت طرح پرونده های مرتبط با منطقه تحت پوشش ، 

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشکده مزبور ، 

جایگزین کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه خواهد 

 بود. 

کمیته ها بایستی در آراء صادره نوع سخت وزیان آوری مشاغل گروه )  -3

ماده  ماده جدید

17 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 و کارحمایت از کسب 

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               9/11/1400:           تاریخ جلسه                    11  : شماره جلسه

 نفر   20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

ذکر نمایند. آرای مذکور بایستی  2ماده  3الف( یا )ب ( را به موجب تبصره 

 توضیحی و همراه بادالیل انشاء گردد. 

با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب نظر ، اساتید و کارشناسان  -4

 در جلسات کمیته ها بدون حق رای بالمانع می باشد.مربوطه جهت شرکت 

( و کمیته های 2کارفرمایان کارگاهها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده ) -5

( این آئین نامه همکاری و مدارک مورد نیاز را در اختیار آنان  8موضوع ماده )

 قراردهند. 

آئین نامه جهت ( 2درخواست کارگر ، کارفرما و یا سایر مراجع در ماده ) -6

احراز اشتغال و تطبیق عنوان شغلی با مشاغل سخت و زیان آور مورد تقاضا 

گروه ) الف ( و )ب ( ، پس از ثبت سیستمی در ادارات تعاون کار و رفاه 

اجتماعی استانها ، از شعبات تامین اجتماعی مربوطه جهت احراز اشتغال و تطبیق 

ماعی موظفند حداکثرظرف بیست روز عنوان شغلی استعالم و شعبات تامین اجت

 نسبت به پاسخ استعالم اقدام نمایند.

با توجه به شمول عام عناوین  شغلی نظیر) کارگر ساده، کارمند و..( تبصره : 

سازمان تامین اجتماعی مکلف است نسبت به بازنگری در عناوین شغلی ظرف 

  روز اقدام نماید 60

 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 و کارحمایت از کسب 

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               9/11/1400:           تاریخ جلسه                    11  : شماره جلسه

 نفر   20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

 اصالحی آئین نامه مشاغل سخت و زیان  آورجدول پیشنهادی 

 مواد 5/2/1386متن آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور مورخ   متن آئین نامه پیشنهادی جدید دالیل توجیهی و توضیحات 

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و  

های اجرایی مرتبط ، سامانه  سازمان تامین اجتماعی مکلفند با همکاری دستگاه

الکترونیکی مشاغل سخت و زیان آور را به منظور خدمات دهی بهتر ظرف 

 مدت شش ماه تهیه و در سراسر کشور به بهره برداری برسانند.

ماده  ماده جدید

18 

 


