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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

  دستورکار :

)                 6/5/1400ادامه تصمیمات سومین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی مورخ   -بررسی پیشنهادات اصالحی آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور 

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

در ساختمان  22/10/1400شنبه مورخ سه صبح روز  8قانون احکام دائمی ( در ساعت  12جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی ) کمیته بند )ب( ماده  دهمین

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

 ور مورد بررسی قرار گرفتولت آیین نامه مشاغل سخت و زیان آدر تعامل گروههای کارگری و کارفرمایی و د

 
با حضور نمایندگان دستگاه های متولی و « آور انینامه مشاغل سخت و ز نییآ یاصالح شنهاداتیپ یبررس» به منظور یاز کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیکم یاستان رخانهیجلسه دب نیدهم

 تشکل های بخش خصوصی برگزار شد.  

: رددر این نشست عنوان ک یاز کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیکم یاستان رخانهیدب سیرئ ی،اکبر لباف یعل ی؛خراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان روابط عمومی گزارش به

 نیمعتقدند در قوان یدانند و برخ یآور را مطلوب م انیو ز ختنامه مشاغل س نییآ یگروهدر حال حاضر گردد.  عییآور تضع انینامه مشاغل سخت و ز نییدر آ دینفعان نبا یو ذ نیاز طرف یحق چیه

 . ردیانجام بگ یاصالحات دیموجود با

آور هستند که از منابع صندوق،  انیشوند فعال در حوزه مشاغل سخت و ز یکه بازنشست م یدرصد از افراد 60معتقدند، حدود  های بازنشستگی از اداره کنندگان صندوق یبرخوی ادامه داد: 

جود حوزه و نیدر ا یباشد. لذا اظهارات و نظرات متفاوت نیاز ا شیآور ب انیکار در مشاغل سخت و ز یروین یداریپا دیدارند که با نیا اعتقاد به انیاز کارفرما یرخشود. ب یآنان پرداخت م یمستمر
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 چیاز ه یقح چیکه ه میبه دنبال آن هست یینها یبند.  در جمع موجود برای این آیین نامه را مبتنی بر واقعیت فضای کسب و کار احصاء و اعالم نماییم یاصالح شنهاداتیپاما ما تالش داریم تا دارد 

 کند. یرا لحاظ م ییو کارفرما یتوامان منافع کارگر یاجتماع نینشود، چرا که صندوق تام عییتض یطرف

وع ارائه کرده و حتی بحث مذکور )در چهارچوب مشکالت بخش کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در یک بررسی جامع و موثر، پیشنهادات خود را پیرامون این موضکرد:  حیتصر یو

پیرامون آن ارائه گردید اما تالش ما این است که با تمرکز بیشتر، موضوع مشاغل  یخوب اریبس شنهاداتیو پ مطرح شد زیگفت و گو ن یدر جلسه قبل شوراخصوصی حول بخش تامین اجتماعی( 

 سخت را بررسی کرده و به ثمر برسانیم. 

  شوند فیاز شاخص ها تعر یفیبه صورت ط دیآور با انیسخت و ز مشاغل*

موضوعات مهمی است که به از  یکیآور  انی: مشاغل سخت و زرئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی خراسان رضوی در تشریح بررسی های انجام شده، گفت ،یعشر یادامه احمد اثن در

. آنچه به عنوان دغدغه اصلی مطرح می شود این آور وجود دارد انیدر خصوص مشاغل سخت و ز یپارادوکسنیروی کار بدن شده، در واقع و  یاجتماع نیمان تامساز ان،یکارفرما محل دغدغه برای

به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می کند و بهره وری  است که نیروی ماهر کار به واسطه ضعف قوانین به رغم داشتن توان کافی، از چرخه فعالیت خارج شود. این موضوع هم بار مالی مضاعفی را هم

 فضای کسب و کار را نیز تقلیل می دهد. 

 نییآ یکرد: تمام بندها حیحوزه مواجه است، تصر نیدر ا یخاص یآور در نظر گرفته است و با چالش ها انیمشاغل سخت و ز یرا برا ییمبنا و شاخص ها زین وزارت کار نکهیا انیبا ب یعشر یناث

 ،تعریف و ذکر عناوین یآور را به جا انیمشاغل سخت و ز دیاست که با نیح است. اعتقاد ما بر امطر یشنهاداتیآن پ یاز بندها یشده و در خصوص برخ یآور مطالعه و بررس انینامه مشاغل سخت و ز

 . تعریف کنیم و درصدی هم برای سختی مشاغل تعریف شود که مبنای اعمال حمایت های بعدی باشدآور بودن  انیسخت و ز یاز شاخص ها یفیبه صورت ط

 ،یکیمکان ،ییایمیش ،یکیزیکه در آنها عوامل فذکر شده و بحث به مشاغلی تعمیم یافته آور  انیسخت و ز یکارهاوی نقبی به بند نخست این آیین نامه زد و توضیح داد: در آغاز این قانون، شرحی از 

 یعوارض ناش و یشغل یماریآن ب جهیشود که نت یم جادیا ی( در ویو روان ی)جسم یعیطب یها تیباالتر از ظرفبه مراتب  یشده تنش مهیاستاندارد بوده و در اثر اشتغال ب ریکار غ طیمح یکیولوژیب

مصوب )آور  انیمشاغل سخت و ز نیو شاغل یعاد نیو معلول یلیو جنگ تحم رانیا یجانبازان انقالب اسالم یقانون نحوه بازنشستگ نیمشمول »در تبصره همین ماده یک، تاکید شده که؛باشد.  ناز آ

 « و مقررات مربوط خواهند بود. نیتابع قوان (۱۳۶۸مصوب )قانون حفاظت در برابر اشعه  نیمشمول نیآن و همچن یو اصالحات بعد (۱۳۶۷

ارگران ک» ؛که بیترت نیبد داد. شنهادیپ یرا به صورت مبسوط تر مذکور تبصره می تواند اصالح انشاید نرابطه وجود دار نیاز قانون کار در ا ریغ یانیکه متقاض ییحال از آن جا وی اضافه کرد:

آن که شاغل در  یو اصالحات بعد 1367آور؛ مصوب  انیمشاغل سخت و ز نیو شاغل یعاد نیو معلول یلیو جنگ تحم رانیا یجانبازان انقالب اسالم یمشمول قانون کار موضوع نحوه بازنشستگ
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موضوع قانون حفاظت در برابر  نیکه شمول حکم بر آن ها مستلزم ذکر نام است( و مشمول ییها، بانک ها و سازمان ها یشهردار ،یدولت یموسسات و شرکت ها)وزارتخانه ها،  ییاجرا یدستگاه ها

 «و مقررات مربوطه خواهند بود نینامه خارج و تابع قوان نییآ نیآن از شمول ا یو اصالحات بعد 1368اشعه مصوب 

 نیار و تامک نیاشتغال توامان تابع قوان یکه در ط یشدگان مهیب ات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد همچنین یادآور شد: در بخشی دیگر از این قانون تاکید شده که  تمامرئیس کمیسیون مالی

 تحت شمول توانند یآن ها نم ستند،یوجود دارند که مشمول قانون کار ن یرسم یروهایها ن یاست که در بانک ها و شهردار یدر حال نیا. نامه خواهند بود نییآ نیباشند، مشمول مقررات ا یاجتماع

 . ستندیهستند اما مشمول قانون کار ن یاجتماع نیمدارس، تحت شمول تام ی. به طور مثال پرسنل سازمان نوسازرندیآور قرار بگ انینامه مشاغل سخت و ز نییآ

حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل (  این ماده الف و گروه بهای و گروه  1موضوع ماده )آور بودن مشاغل  انیسخت و ز نییتعکه بحث شود  یم شنهادیپ 2افزود: در خصوص ماده  یعشر یاثن

وزارت  یتوسط کارشناسان بهداشت حرفه ا)کار  طیشرا یو بررس دیسوابق، انجام بازد یسدر هر کارگاه با برر یاجتماع نیوزارت کار و سازمان تام ،یها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

مورد  ی،استان دنظریو تجد یبدو یها تهیتوسط کم دییبا تا ی(اجتماع نیسازمان تام یو کارشناسان بهداشت حرفه ا یبازرسان کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ،یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 توجه قرار بگیرد. 

 یتعاون، کار و رفاه اجتماعمربوطه ) یالزم را از وزارتخانه ها یاز کارگاه، گواه یقبل از بهره بردار ،یحفاظت فن یعال یقانون کار و مصوبات شورا 87ماده  یمکلفند در اجرا انیکرد: کارفرما حیتصر یو

داکثر ح یکیسامانه الکترون قیاز طر یستیشده با ادی یاخذ کنند. وزارتخانه ها، ها ندهیاز آال ی سازی آنعارو کار  طیمحدر  یو بهداشت یمنیا تیبر رعا یمبن ی(و بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 اقدام خواهند نمود. یالزم نسبت به صدور پروانه بهره بردار یصادرکننده مجوز پس از ارائه گواه یاست که دستگاه ها یهی.  بدندیاعالم نظر نما انیماه مراتب را به متقاض کیظرف مدت 

الزم  یبدون اخذ مجوزها انیکه کارفرما ی. در مواردشودمرتبط  یجهت ارائه کد کارگاه یاجتماع نیگردد که به صورت برخط با سازمان تام یطراح یطور دیادامه داد: سامانه مذکور با یعشر یاثن

 یالزم به وزارتخانه ها یها یجهت اخذ گواه ،سامانه قیموقت، اطالعات مربوط به کارگاه را ازطر یاهکارگضمن ارائه کد تا مکلف است  یاجتماع نیسازمان تام ند،یکارگاه اقدام نما جادینسبت به ا

 شده اعالم کند.  ادی

 وی مجموعه دیگری از پیشنهادات کمیسیون مربوطه را در خصوص اصالحات مفاد ابتدایی این آیین نامه قرائت کرد. 

 آور خطاست انیکردن مشاغل سخت و ز محدود*

. رویکرد میمشاغل سخت باش یدنبال درصد بند ما باید بهکرد:  حیتصردر سخنانی مشهد  یگروه سالمت کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشک سیوفا، رئ دینشست فرشاین از  یگریبخش د در

 شاغل در چنین محیط هایی، از حمایت های الزم برخوردار گردد.  اثرات ناشی از محیط کار سخت و زیان آور کاسته شود یا فرداست که  نیا نیز رنامه مذکو نییآ کلی
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کنیم، مرتکب خطا شده ایم. باید تا حد امکان بر استانداردسازی محیط کار و توامان درصدبندی آور هستند را محدود  انیرا که تحت عنوان مشاغل سخت و ز یمشاغل می: اگر بخواهادامه داد یو

 سختی مشاغل تاکید شود تا حمایت ها نیز به همان تناسب ارتقا یابد. 

هم  توان یبه صراحت عنوان کرد که در آن واحد نم دیآور با انیمشاغل سخت و ز نییتع یابیارز تهیمشهد ادامه داد: در خصوص کم یگروه سالمت کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشک سیرئ

رابطه  نیوزارت بهداشت در ا یابیخصوص بر عهده وزارت بهداشت است. ارز نینظر در ا ظهارا فهیکند که وظ یصراحتا اعالم م زین 96بود. چنان که ماده  یننده راهم ناظر و هم صادرک ،یمجر

 شود یاعث مب نکهیآور عالوه بر ا انیمشاغل سخت و ز قیمصاد نییدر رابطه با تع یاست. پس عمال اضافه کردن ساختارمشخصی  یارهایبلکه براساس سنجش مع ستین اتیو ذهن اتیبراساس تجرب

بهداشت  ار وک بازرسان وزارت یکند، پس از انجام بازرس یم دایها ورود پ تهیکه به کم یسنج ندهیاطالعات آال جینتا ایثان رقم می زند. زینرا  میاخذ تصم ندیشدن فرآ یطوالن ،ها افزون شود شچال تا

 هستند.  یدارند و صاحب را ورها حض تهیکم نیدر ا یاجتماع نیتام ندگانیشود. نما یرح موضوع مط یبدو یها تهیدر کم

 مهیب یها ستیشود. متاسفانه در ل یحوزه در  فرد ظاهر م نیدر ا تیفعال میسال ها، عال نیباشد، قطعا پس از ا تیآور مشغول به فعال انیسال در مشاغل سخت و ز 20 ی: اگر کارگریادآور شد وفا

 خصوص وجود ندارد.  نیدر ا یسند و مدرک چیدارد و متاسفانه ه گرید یادعا و کارفرما ادعا کیاست که کارگر  یدر حال نیا وشده  ادیکارگر ساده  انتحت عنو یشغل نیاز تمام عناو

 ستین یقشر کارگر منطق یبرا التیحداقل سطح تحص نییتع*

در صحت و سالمت بازنشست شود نه آنکه کارگر با  دیدارد بازنشسته شود، با لیکارگر تما کیکه  ی: زماندر سخنانی گفتکارگران کشور  یصنف یهاانجمن یکانون عال ریدب ،یابو یادامه هاد در

 جسمی دچار نگردد.به بیماری و دشواری که کارگر  استآور آن  انینامه مشاغل سخت و ز نیی. فلسفه آاز کار کناره بگیردها  یماریاز مشکالت و ب یکوه

نامه  نییآ نیا تیاز مشاغل از شمول بسیاری دیصورت با نیا ریدر غ م،یآور خارج کن انینامه مشاغل سخت و ز نییآ تیاز شمول  میتوان یکه مشمول قانون کار هستند را نم یکسان وی ادامه داد:

 خصوص اظهار نظر کند.  نیدر ا دیحفاظت با یعال یخارج شوند. شورا

وامان ت نیروی کاری همدر مقابل ممکن است  و یا باشد اما قانون کار نه یاجتماع نیکار ممکن است تحت شمول تام یروین بخشی ازشد:  ادآوریکارگران کشور  یصنف یهاانجمن یکانون عال ریدب 

 باشد.  یاجتماع نیتحت شمول قانون کار و تام

 نیامآن است که سازمان ت گری. نکته قابل توجه دباشیم ندیفرآ نیدر ا وقتاطاله  تا شاهدشود  یآور سبب م انیمشاغل سخت و ز صیتشخ ندیدر فرآ یاجتماع نیبودن سازمان تام لیافزود: دخ یو

 . میآور مخالف هست انیمشاغل سخت و ز نییدر خصوص تع یاجتماع نیلذا با دخالت تامو  حوزه ندارد نیمتخصص در ا یروین یاجتماع
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 یاله چالش هامس نیندارند، لذا ا یحوزه نظارت کاف نیدر ا زین یاجتماع نیکنند و بازرسان تام یم فیتوص ستیدلخواه خود در ل یشغل نیکارگران را با عناو ان،یکرد: متاسفانه کارفرما حیتصر یابو

 کارگران به وجود آورده است.  یرا برا یشماریب

 مشاغل سخت ندارند قیمصاد نییدر تع یتخصص یاجتماع نیسازمان تام بازرسان*

 میآور فقط مختص کارگران است، لذا اگر بخواه انینامه مشاغل سخت و ز نییعنوان کرد: آنیز در همین خصوص  یخراسان رضو یکل تعاون، کار و رفاه اجتماعروابط کار اداره ریمد فر،نیطا متع

 شد. میمواجه خواه یو مشکالت عضالتقطعا با م میکن کیتفک گریکدیرا از  یاجتماع نیتام مهیافراد تحت شمول قانون کار و ب

ت بهداش یحرفه ا کارشناساناداره کار به صورت مشترک با  یها یچرا که بازرس م،یمواجه هست یدگیآور با اطاله رس انیمشاغل سخت و ز نیی: متاسفانه در حال حاضر در خصوص تعاذعان کرد یو

از  زین یاجتماع نیاست. البته ناگفته نماند سازمان تام نیمشکل آفر یاقتصاد یاز کارگاه ها و و احدها یمساله زمان بر خواهد بود. لذا افزودن به تعداد ناظران در خصوص بازرس نیشود، ا یانجام م

 نیقق اقطعا در صورت تح نیندارد، بنابرا یانطباق زین یباالدست نیافزودن به تعداد ناظران با قوان نیکارگاه ها انجام خواهد گرفت. عالوه بر ا زسه نفره ا یخواهد داشت و عمال بازرس دیکارگاه ها بازد

 تر خواهد شد. یبه پرونده طوالن یدگیمهم زمان رس

فقط بر عهده وزارت کار و وزارت این موضوع اشاره شده که  یو بهداشت یدر بخش مقررات حفاظت فن و شد: در قانون کار ادآوری یخراسان رضو یکل تعاون، کار و رفاه اجتماعروابط کار اداره ریمد

 از کارگاه ها دارند.  یادوار یبازرس این دو بخش بهداشت است.

 است.   کیاستراتژ یی، خطانباشد یقابل بررس یسنج ندهیلذا اگر بحث آال و میدار یسنج ندهیگزارش آال رند،یگ یقرار م یکه مورد بررس یدرصد مشاغل 95 از حدودشد:  ادآوری یو

نامه  نییآ ،یکار اعم از استخدام کشور یرویها با چند نوع ن یکرد: در شهردار عنوان ی در واکنش به نکات مطرح شده،از کسب و کار خراسان رضو تیحما تهیکم یاستان رخانهیدب سیرئ ،لبافی

ن آ نیبنابرا قرار نگیرد.قانون کار  تیشمولدر باشد اما ممکن است  یاجتماع نیتام در این بخش بیمه پردازی ، حال هر چند که ممکن است صندوق یماستخدام خاص، قانون کار و ... مواجه هست

 آور استفاده کنند. انیمشاغل سخت و ز یایتوانند از مزا یهستند م یاجتماع نیکه تحت شمول قانون کار و تام یکار شهردار یرویدسته از ن

 لیتشک یرا بخش دولت دنظریو تجد یبدو یها تهیکم ی. غالب اعضامی باشد رندهیگ میتصم زیاست. دولت ن ییو هم کارفرما یآور هم بخش کارگر انینفعان مشاغل سخت و ز یکرد: ذ حیتصر وی

 حضور داشته باشند. زین یاجتماع نیسازمان تام یا کارشناسان بهداشت حرفه، آور انیمشاغل سخت و ز نییتع تهیدر کم تاشده است  شنهادیلذا پو  دهند یم

و  یریها کمتر است، اصوال درگ یهمراه نیکه ا یشود اما در مواقع یم ییاجرا یبه خوب دنظریو تجد یبدو تهیکم ماتیالزم را دارد، تصم یهمراه یاجتماع نیکه سازمان تام یافزود: در مواقع یو

 . خواهد رفت شیباشد، کار بهتر پ شتریبآور  انیمشاغل سخت و ز قیمصاد نیینفعان در تع یذ ی. لذا اگر همراهو اطاله رسیدگی رقم می خورد دیآ یچالش به وجود م
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 است یاجتماع نیآور با تام انیمشاغل سخت و ز نییدر خصوص تع یینها نظر*

 یهمراه خواهد بود. درواقع پس از صدور را یاجتماع نیتام یآور با را انیمشاغل سخت و ز نییدر خصوص تع ییکرد: نظر نها حیاستان تصر یاجتماع نیمعاون تعهدات سازمان تام ا،یحسن خردن

 یبه طول نم شتریهفته ب 3 یال 2آور  انیدر خصوص مشاغل سخت و ز ماتیاخذ تصم ندیاست. فرآ الحص یاجتماع نیتام یآور، باز هم را انیدر خصوص مشاغل سخت و ز دنظریو تجد یبدو تهیکم

 انجامد. 

 اش با اظهار کارفرما معطل شده باشد، وجود ندارد.  یعدم تطابق عنوان شغل لیبه دل یاجتماع نیکه در شعب تام  یکار یرویدر خصوص ن یافزود: تاکنون مصداق یو

کار ماه گذشته بازنشست شدند  یروین 2100است که  یدر حال نی، ابه کار مشغول باشدساعت در روز  6 دیبادارد تنها  تیآور فعال انیدر مشاغل سخت و ز یکار یرویخاطرنشان کرد: اگر ن ایخردن

 بازگشته اند.  تیدرصد به فعال 70 انیم نیتوان عنوان کرد از ا یآور بودند. به جرات م انیمشاغل سخت و ز وتعداد جز نیدرصد از ا 60که 

 قیو تطب یبررس یبرا یاجتماع نیکرد: دو کارشناس خبره را در سطح شعب تام حیاضافه کار داشته باشد، تصر دیکند نبا یم تیآور فعال انیدر مشاغل سخت و ز یکار یرویاگر ن نکهیا انیبا ب یو

 و بر این حوزه نظارت دقیق داریم. مه ایبه کار گمارد یشغل نیعناو

 داشته باشد.  یآور، حق اظهار نظر و را انیمشاغل سخت و ز نییها در خصوص تع تهیکم یدر جمع بند دیبا یاجتماع نیخاطرنشان کرد: سازمان تام ایخردن

 متخصص شده است یرویآور سبب کاهش ن انینامه مشاغل سخت و ز نییآ*

مشاغل  نییدر تع یاجتماع نیتام ازمانبودن س لیدخ بر انی: کارفرمادر اظهاراتی، متذکر شد استان عیصنا ییکانون کارفرما رهیمد اتیه سیبخش، رئ زدانینشست، عبداهلل این از  یگریبخش د در

 . تاکید دارندآور  انیسخت و ز

 یزیموارد برنامه ر نیا یا کارفرما برااست ت یدر چه نقاط یندگیآال طیو به کارفرما عنوان شود که شرا ردیکار صورت بگ طیاز مح یابیساله ارز 2 یال 1 یدر بازه زمان دیبااز طرفی اظهار کرد:  یو

 داشته باشد. 

صاحب تخصص، محیط کار را از حضور افرادی که سال ها در یک حوزه کسب تجربه کردند، افراد  امزود هنگ یحال بازنشستگ نیاست با ا تیحائز اهم اریکار بس یرویبخش افزود: سالمت ن زدانی

در جای دیگری به کار مشغول می گردند. هم حقوق خالی می کند. متاسفانه شاهدیم بعضی افراد با استفاده از این ظرفیت در کوتاهترین زمان ممکن بازنشسته می شوند و بالفاصله بعد از آن 

 ریافت می کنند و هم اشتغال دیگری برمی گزینند. این مسئله به یک چالش برای کارفرمایان بدل شده است. بازنشستگی د
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 یاهو دانشگ یاعم از حوزو یلیمختلف سطح و نوع مدرک تحص یمجموعه ها رعاملیمد یکرد: همان گونه که برا حیتصر زین خراسانخانه صنعت  رهیمد اتیعضو ه ،یادامه، غالمرضا نوفرست در

 اتییرود به جزو جهیخواهد. در نت یم التیاز تحص یبا چه سطح یکار یرویچه ن ردیبگ میکارفرما تصم دی. در واقع باردیمدنظر قرار بگ التیسطح تحص زین یبخش کارگر یبرا دینبا ست،یمطرح ن

 کند.  یرا دشوارتر م مسیر راکار،  یروین

ا ب انیکارفرما دیمقرر گرد نیآور مخالفت شد. عالوه بر ا انیمشاغل سخت و ز قیمصاد نییدر تع یاجتماع نیبودن تام لیدخ شنهادیموافقت و با پ 2جلسه با اصالح ماده  نیبه ذکر است در ا الزم

 داشته باشند. یندگیگزارش آال ست،یل نیارائه اول

 مصوباتجمع بندی و

 آئین نامه مشاغل سخت و زیان  آور جدول پیشنهادی اصالحی

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

کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل  -1ماده  

فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی ، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و 

دراثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب باالتر از ظرفیتهای طبیعی ) 

جسمی و روانی ( در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و 

ناشی از آن باشد . مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به  عوارض

 دو گروه تقسیم می شوند : 

کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی ،  -1ماده 

شیمیایی ، مکانیکی ، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و دراثر اشتغال 

تنشی به مراتب باالتر از ظرفیتهای طبیعی ) جسمی و روانی ( در وی بیمه شده 

ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد . مشاغل 

 سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند : 

الف ( مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما 

می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط 

 کارفرما سختی و زیان آوری آنهارا حذف نمود.

ماده 

 یک 
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الف ( مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغلی وابستگی 

دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی 

 ود.مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنهارا حذف نم

ب( مشاغلی که ماهیتا سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات 

بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما ، صفت سخت و زیان آوری 

 آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می گردد. 

 :  1تبصره 

ان نبازکارگران مشمول قانون کار موضوع قانون نحوه بازنشستگی جا

انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل 

و اصالحات بعدی آن که شاغل در  1367سخت و زیان آور ، مصوب 

دستگاه های اجرایی ) وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی ، 

شهرداریها  ، بانکها و سازمان هایی که شمول حکم برآنها مستلزم ذکر 

 1368ست ( و مشمولین موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب نام ا

و اصالحات بعدی آن از شمول این آئین نامه خارج و تابع قوانین و 

 مقررات مربوطه خواهند بود.

ب( مشاغلی که ماهیتا سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی 

، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما ، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش 

 کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می گردد. یافته ولی 

 تبصره : 

مشمولین قانون ) نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ 

 1367مصوب  –تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت وزیان آور 

 –و اصالحات بعدی آن ( و همچنین مشمولین قانون ) حفاظت در برابر اشعه 

 ( تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.  1368مصوبت 
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: کلیه بیمه شدگانی که در طی اشتغال توامان تابع قوانین کار و  2تبصره 

 مه خواهند بود . تامین اجتماعی باشند مشمول مقررات این آئین نا

مشمول  مناطق اقتصادی  : مناطق آزاد تجاری و صنعیت و ویژه  3تبصره 

 این آئین نامه می باشند. 

 

 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 

مخالفت با اضافه شدن کارشناسان بهداشت 

ای تامین اجتماعی  به ترکیب تعیین  حرفه

 2شده در ماده 

( و نوع آن 1تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده ) -2ماده 

گروه )الف( و گروه )ب( حسب درخواست کارگر ، کارفرما ، تشکلها، 

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

بررسی سوابق ، انجام بازدید و بررسی شرایط  اجتماعی  در هر کارگاه با

کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت ، درمان و 

آموزش پزشکی و بازرسان کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیته 

 های بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع این آئین نامه انجام می گیرد. 

 

( و نوع آن 1تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده ) -2ماده 

گروه )الف( و گروه )ب( حسب درخواست کارگر ، کارفرما ، تشکلها، وزارت 

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

 طتامین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق ، انجام بازدید و بررسی شرای

کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

پزشکی و بازرسان کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیته های بدوی و 

 تجدیدنظر استانی موضوع این آئین نامه انجام می گیرد. 

 تبصره : 

 2ماده 
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( این آئین نامه که استاندارد حدود 1)در موارد مشمول بند )الف( ماده 

تماس شغلی عوامل بیماری زا و سخت و زیان آور وجود دارد اتخاذ 

تصمیم قطعی در کمیته ها مستلزم اندازه گیری و اظهارنظر کارشناسان 

مراکز بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، 

اه زارت تعاون کار و رفتحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و

 اجتماعی )موافق(

 ) موافق(. سایر مراکز دارای مجوز از وزارتخانه یادشده استو 

شان آالینده : بررسی درخواست مشاغل گروه الف فاقد گزار 2تبصره 

  ()حذفه ها نمی باشندتیسنجی قابل طرح در کم

از ( صرفا 1: تعیین مصادیق مشاغل گروه )ب( موضوع ماده ) 3تبصره 

 .طریق شورای عالی حفاظت فنی صورت می پذیرد

: گزارشان آالینه سنجی جهت تعیین سخت و زیان آور بودن  4تبصره 

مشاغل از تاریخ تهیه و تدوین گزارش ، حداکثر به مدت دو سال قابل 

استناد بوده مگر در مواردی که طی مدت مذکور گزارشاتی مبنی بر خروج 

سخت و یان آور به کمیته های استانی ارائه  مشاغل کارگاه از زمره مشاغل

 )موافق(گردد.

( این آئین نامه که استاندارد حدود تماس 1در موارد مشمول بند )الف( ماده )

شغلی عوامل بیماری زا و سخت و زیان آور وجود دارد اتخاذ تصمیم قطعی در 

کمیته ها مستلزم اندازه گیری و اظهارنظر کارشناسان بهداشت حرفه ای 

رای مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و با سایر مراکز دا

 وزارتخانه یادشده است . 
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: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشاغلی را که  5تبصره 

 )موافق(استاندارد و حدود تماس شغلی عوامل بیمازی زا آن وجود ندارد 

 

 

 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 

شورا مذکور آن را  را احصا و هرساله به شورای عالی حفاظت فنی ارائه و 

 به کمتیه های استانی ابالغ می نمایند.

: در صورت ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار به استناد بند  6تبصره 

( جز )الف( قانون توسط کارفرمایان ، کمیته بدوی استانی بایستی پس 1)

نسبت بخارج نمودن مشاغل یا  2از اخذ نظر کارشناسان موضوع ماده 

 و زیان آوری از زمان سالم سازی اقدام نمایند.  کارگاه از سخت

  

کارفرمایان کارگاه های دایر که از تاریخ تصویب این آئین نامه تمام یا برخی از  

مشاغل آنها در کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی ، 

سخت و زیان شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابالغ تصمیم 

 این آئین نامه تمام یا برخی بهای دایر که از تاریخ تصوی کارفرمایان کارگاه

ت شورای عالی حفاظ یااز مشاغل آنها در کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی 

، سخت و زیان شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ فنی 

ماده 
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یمن سازی عوامل و شرایط محیط کار قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ا

مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آئین نامه های مربوط 

) مصوب شورای عالی حفاظت فنی ( و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و 

( را حذف و نتیجه 1صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند ) الف ( ماده ) 

( آئین نامه برای بررسی و تایید گزارش  8کمتیه بدوی موضع ماده ) را کتبا به

 نمایند. 

: وزارتخانه های تعاون کار ورفاه اجتماعی ، درمان و آموزش پزشکی  1تبصره 

مکلفند کارگاه هایی که مشاغل آنها سخت و زیان آور شناخته شده است و یا طبق 

پس از گذشت مهلت مقر دراین این آئین نامه سخت و زیان آور تعیین می گردد 

 ماده بازدید و نتیجه کتبا به کمیته بدوی استان گزارش نمایند

قانون کار و مصوبات شورای عالی  87: کارفرمایان مکلفند در اجرای ماده  2تبصره 

حفاظت فنی ، قبل از بهره برداری از کارگاه ، گواهی الزم را از وزارتخانه های تعاون 

، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت ایمنی 

همزمان با راه اندازی واحد و و ینده های شغلی  و بهداشتی محیط کار عاری از آال

ارائه لیست بیمه به شعب تامین اجتماعی وضعیت سخت و زیان بودن مشاغل  

خانه های یادشده بایستی از طریق سامانه  وزارت نمایندتعیین تکلیف 

 الکترونیکی حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب را به متقاضیان اعالم نظر

ابالغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازی عوامل و 

شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار 

و آئین نامه های مربوط ) مصوب شورای عالی حفاظت فنی ( و سایر قوانین 

موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند ) 

( آئین  8ماده )( را حذف و نتیجه را کتبا به کمتیه بدوی موضع 1الف ( ماده ) 

 نامه برای بررسی و تایید گزارش نمایند. 

 :  1تبصره  

وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

مکلفند کارگاه هایی که مشاغل آنها سخت و زیان آور شناخته شده است و یا 

 مهلتطبق این آئین نامه سخت و زیان آور تعیین می گردد پس از گذشت 

 مقر دراین ماده بازدید و نتیجه کتبا به کمیته بدوی استان گزارش نمایند 

 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 حمایت از کسب و کار

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               22/10/1400:           تاریخ جلسه                    10  : شماره جلسه

 نفر   18  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:
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 نمایند. 

بدیهی است دستگاههای صادرکننده مجوز پس از ارائه گواهی الزم نسبت 

 به صدورپروانه بهره برداری اقدام خواهند نمود.

: سامانه مذکور باید طوری طراحی گردد که به صورت برخط با  3تبصره 

سازمان تامین اجتماعی جهت ارائه کد کارگاهی مرتبط گردد. در مواردی 

ذ مجوزهای الزم نسبت به ایجاد کارگاه اقدام که کارفرمایان بدون اخ

نمایند سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن ارائه کد کارگاهی موقت 

، اطالعات مربوط به کارگاه را از طریق سامانه جهت انجام اخذ گواهی های 

 الزم به وزارت خانه های یاد شده اعالم نماید. 
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شاغلین در کارهای سخت و زیان آور کارفرمایان مکلفند  - 4ماده  موافقت 

را حداقل سالی یکبار به منظور آگاهی از روند سالمتی و تشخیص 

بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط 

مورد معاینه قرارداده و  دارای صالحیت معاینات شغلی مراکز

نتیجه را در پرونده های مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به 

 سازمان تامین اجتماعی ارئه نمایند.

: تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمی و  1تبصره 

روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور باشد براساس 

 مقررات پیش بینی شده در قانون کار صورت می گیرد.

( قانون تامین 90: معاینات قبل از استخدام طبق ماده ) 2تبصره 

 انجام می گیرد  – 1354مصوب  –اجتماعی 

( جزء ) 2: درصورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند ) 3تبصره 

( قانون 76( الحاقی ماده )2الف ( ماده واحده قانون اصالح تبصره )

( قانون تامنی اجتماعی 76( تبصره ماده )77( و )72اصالح مواد )

کارفرمایان مکلفند شاغلین در کارهای سخت و زیان آور را  - 4ماده 

حداقل سالی یکبار به منظور آگاهی از روند سالمتی و تشخیص بهنگام 

بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط مراکز 

در پرونده های بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرارداده و نتیجه را 

 مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارئه نمایند 

: تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمی و  1تبصره 

روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور باشد براساس 

 مقررات پیش بینی شده در قانون کار صورت می گیرد.

( قانون تامین 90قبل از استخدام طبق ماده ): معاینات  2تبصره 

 انجام می گیرد  – 1354مصوب  –اجتماعی 

( جزء ) الف ( 2: درصورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند ) 3تبصره 

( قانون اصالح مواد 76( الحاقی ماده )2ماده واحده قانون اصالح تبصره )

و  1354صوب ( قانون تامنی اجتماعی م76( تبصره ماده )77( و )72)

،  - 1380مصوب  – 1371( ، مصوب 76الحاق دو تبصره به ماده )

ماده 
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 – 1371( ، مصوب 76و الحاق دو تبصره به ماده ) 1354مصوب 

 ن اجتماعی ضمن انجام تعهدات ، سازمان تامی - 1380مصوب 

سازمان تامین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه شده 

 ( قانون تامین اجتماعی از90هزینه های وارده را مطابق ماده )

 

 

 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 توجیهی و توضیحات دالیل 

( 90قانونی نسبت به بیمه شده هزینه های وارده را مطابق ماده ) 

 قانون تامین اجتماعی ازکارفرمای مربوطه وصول خواهد نمود. 

ماده  کارفرما ی مربوطه وصول خواهد نمود. 

4 

قانون کار ، مقررات و ضوابط  96( ماده 1به استناد تبصره ) -5ماده  

( این آئین نامه اعم از قبل 4انجام معاینات پزشکی موضوع ماده )

از استخدام و ادواری اختصاصی و هرگونه معاینه پزشکی دیگر در 

این ارتباط مطابق با دستورالعمل و آئین نامه های جاری وزارت 

 درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.  بهداشت ،

قانون کار ، مقررات و ضوابط  96( ماده 1به استناد تبصره ) -5ماده 

( این آئین نامه اعم از قبل از 4م معاینات پزشکی موضوع ماده )انجا

استخدام و ادواری اختصاصی و هرگونه معاینه پزشکی دیگر در این 

ارتباط مطابق با دستورالعمل و آئین نامه های جاری وزارت بهداشت ، 

 درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. 

ماده 
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تبصره : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است 

تمهیدات الزم برای اعالم نتایج معاینات موضوع این ماده را 

 متناسب با شرح وظایف سازمان های ذیربط بعمل آورد.

موظف است تبصره : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

تمهیدات الزم برای اعالم نتایج معاینات موضوع این ماده را متناسب با 

 شرح وظایف سازمان های ذیربط بعمل آورد. 

 

 

کمیته بدوی استان موظف است حسب گزارش کارشناسان  -6ماده 

( بررسی و درصورت تایید ، حذف یا کاهش صفت سخت 2موضوع ماده )

(  مراتب را برای 1در مشاغل بند )الف( و )ب( ماده )و زیان آور به ترتیب 

خروج کارگاه از شمول این آئین نامه به مراجع زیربط ابالغ نماید و در 

صورت عدم حذف صفت سخت و زیان آور محیط کار در مشاغل بند ) 

الف( ظرف مهلت مقرر، مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار و 

، درمان و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذی امور اجتماعی و بهداشت 

 صالح اقدام الزم بعمل می آید.

 تبصره : 

در صورتی که گزارش کارشناسان موضوع ماده پس ازتائید کمیته های 

بدوی تجدیدنظر استانی حسب مورد حاکی از عدم کاهش یا حذف عوامل 

زیان آور و بیماری زای محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد 

اقدامات الزم بر حسب مورد مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار 

 و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بعمل خواهد آمد.  

کمیته بدوی استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضوع  -6ماده 

( بررسی و درصورت تایید ، حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آور 2ماده )

(  مراتب را برای خروج کارگاه 1ترتیب در مشاغل بند )الف( و )ب( ماده )به 

از شمول این آئین نامه به مراجع زیربط ابالغ نماید و در صورت عدم حذف 

صفت سخت و زیان آور محیط کار در مشاغل بند ) الف( ظرف مهلت مقرر، 

هداشت ، درمان مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و ب

 و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذی صالح اقدام الزم بعمل می آید.

 تبصره : 

در صورتی که گزارش کارشناسان موضوع ماده پس ازتائید کمیته های بدوی 

تجدیدنظر استانی حسب مورد حاکی از عدم کاهش یا حذف عوامل زیان آور 

و بیماری زای محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات الزم بر 

اعی و حسب مورد مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار و امور اجتم

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بعمل خواهد آمد.  

ماده 

6 
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 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( موضوع  موافق ) تعیین مصادیق مشاغل گروه

ماده یک از وظایف شورای عالی حفاظت است که به 

 متن اضافه شده است

سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیان آور موضوع این  -7ماده 

آئین نامه و رسیدگی به درخواست کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی 

( و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته های 8موضوع ماده )

ور در این آئین نامه به عهده شورای عالی حفاظت فنی است .دستور مذک

العمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته های مذکور و نظارت بر آنها به پیشنهاد 

وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی 

و سازمان تامین اجتماعی به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد 

 رسید.

 تبصره :

 سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیان آور موضوع این آئین -7ماده 

نامه و رسیدگی به درخواست کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع 

( و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته های مذکور در این 8ماده )

آئین نامه به عهده شورای عالی حفاظت فنی است .دستور العمل اجرایی نحوه 

داشت انه های بهفعالیت کمیته های مذکور و نظارت بر آنها به پیشنهاد وزارتخ

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

 تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد رسید.

 تبصره :

 7ماده 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته
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 صبح        8     ساعت شروع:                                               22/10/1400:           تاریخ جلسه                    10  : شماره جلسه

 نفر   18  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یا معاون وی یا معاون وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی با حق رای در زمینه های کارهای سخت و زیان 

 آور موضوع این آئین نامه عضو شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یا معاون وی یا معاون وزارت بهداشت 

آور درمان و آموزش پزشکی با حق رای در زمینه های کارهای سخت و زیان 

 موضوع این آئین نامه عضو شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود.

به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور گروه )الف(  -8ماده  

و)ب( براساس ضوابط و سیاست گذاری های شورای عالی حفاظت فنی و 

 مقررات مربوطه ، کمتیه های بدوی و تجدیدنظر استانی به شرح ذیل ، هر

 کدام با هفت عضو تشکیل میگردد.

 ه بدوی استان : ( اعضای کمیتالف 

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان معاون روابط کار  -1

 رئیس جلسه 

 ماعی استان و یا نماینده وی معاون امور بیمه ای اداه کل تامین اجت-2

دانشگاه / کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی -3

 دانشکده علوم پزشکی ذی ربط

 معاون اداره کل درمان تامین اجتماعی استان و یا نماینده وی -4

 معاون مرتبط اداره کل صنعت ، معدن ، تجارت استان و یا نماینده وی -5

یان آور بر اساس ضوابط و به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و ز

سیاست گذاری های شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوطه ، کمیته های 

بدوی و تجدیدنظر استانی هر کدام با پنج عضو اصلی و پنج عضوی علی البدل 

به شرح زیر برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع 

 است . 

 اعضا زیر می باشد:کمیته بدوی مرکب از  الف(

تماعی استان و یا نماینده وی به عنوان روابط کار سازمان کار و امور اج معاون-1

 رئیس جلسه 

 ماعی استان و یا نماینده وی معاون امور بیمه ای اداه کل تامین اجت-2

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده -3

 علوم پزشکی ذی ربط

 8ماده 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 حمایت از کسب و کار

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               22/10/1400:           تاریخ جلسه                    10  : شماره جلسه

 نفر   18  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص -4 نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به-6

 سازمان کار و امور اجتماعی استان 

نماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی -5

 استان

 

 جدول پیشنهادی اصالحی آئین نامه مشاغل سخت و زیان  آور

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

تشخیص اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان و با داشتن  

 حداقل مدرک کارشناسیترجیحا 

نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی -7

 شناسی فنی و مهندسی استان با داشتن حداقل مدرک کار

 ب(اعضای کمیته تجدیدنظر استان 

 :1تبصره 

جلسات کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی در سازمان کار و امور 

اجتماعی استان تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضای اصلی یا علی 

البدل رسمیت می یابد و تصمیمان جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر 

 و الزم االجرا می باشد.

 :2ره تبص

ماده 

8 



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته
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 صبح        8     ساعت شروع:                                               22/10/1400:           تاریخ جلسه                    10  : شماره جلسه

 نفر   18  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

مدیرکل تعاون ، کارو رفاه  اجتماعی استان به عنوان رئیس  -1

 جلسه 

 مدیر کل تامین اجتماعی استان  -2

معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات  -3

 بهداشتی درمانی  ذی ربط

 مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان -4

 مدیرکل صنعت،معدن،تجارت استان-5

 

 

 

 

 

در استان هایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

مستقل 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 

 ود .دانشگاه خواهد ب

 :3تبصره 

با تصویب کمیته استان دعوت از افراد صاحب نظر و اساتید مربوط 

 جهت شرکت در جلسات بدون حق رای بالمانع می باشد.
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 صبح        8     ساعت شروع:                                               22/10/1400:           تاریخ جلسه                    10  : شماره جلسه
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 آئین نامه مشاغل سخت و زیان  آور جدول پیشنهادی اصالحی

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

نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به --6 

تشخیص اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان و با داشتن حداقل 

 مدرک کارشناسی 

نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان -7

 با داشتن حداقل مدرک کارشناسی فنی و مهندسی 

 :1تبصره 

 : 4تبصره 

در صورتی که مجمع و کانون های استانی تشکل های کارگری و کارفرمایی 

( ایجاد نشده باشند ، نمایندگان مزبور از بین اعضای 5( و )4موضوع بندهای )

تشکل های حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و با 

 عرفی میشوند. انتخاب تشکل ذی ربط استان م

 :5تبصره 

 8ماده 
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 صبح        8     ساعت شروع:                                               22/10/1400:           تاریخ جلسه                    10  : شماره جلسه

 نفر   18  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

جلسات کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی در محل اداره کل تعاون ، 

کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل و با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و 

بیرخانه . ) انتقال دسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر می باشدتصمیمان جل

به سازمان تامین اجتماعی بنا به پیشنهاد نماینده کارفرمایان و سازمان 

 تامین اجتماعی ( 

 :2تبصره 

( جزء )الف( و 7( و )6نماینده کارگران و کارفرمایان موضوع بندهای )

آنان حداکثر برای دو  )ب( این ماده برای مدت دوسال انتخاب و حضور

 دوره بال مانع است .

 : 3تبصره 

در صورتی که مجمع و کانون های استانی تشکل های کارگری و 

( جزء )الف( و )ب( این ماده ایجاد 7( و )6کارفرمایی موضوع بندهای )

نشده باشند ، نمایندگان مزبور از کانون عالی سراسر کشوری تشکل 

 وند .مربوطه انتخاب و  معرفی می ش

 :4تبصره 

رای کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی 

است و در صورتی که هر یک از طرفین ) کارگر و کارفرما ( به رای بدوی 

اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتبا به سازمان کار و امور 

 اجتماعی محل تسلیم می نماید

 : 6تبصره 

هیچ یک از اعضای کمیته های بدوی همزمان نمی توانند عضو کمیته تجدیدنظر 

باشند. همچنین اعضای مذکور نمی توانند درجلسه تجدیدنظر پرونده هایی که 

 در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند با حق رای شرکت نمایند .

 اشد:ب( کمیته تجدیدنظر استان مرکب از اعضای زیر می ب

 رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته  -1

 مدیر کل تامین اجتماعی استان  -2

معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  -3

 درمانی  ذی ربط

نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص  -4

 اجتماعی استان  سازمان کار و امور



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 حمایت از کسب و کار
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 صبح        8     ساعت شروع:                                               22/10/1400:           تاریخ جلسه                    10  : شماره جلسه

 نفر   18  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

رای کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابالغ قابل اعتراض میباشد ، در 

صورتی که هر یک از طرفین ) کارگر و کارفرما ( به رای بدوی اعتراض داشته 

باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتبا  بایستی در مهلت مذکور به اداره کل 

 ستان تسلیم نماینداجتماعی ا تعاون ، کار ور فاه

 نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان  -5

 :1تبصره 

 رای کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابالغ قطعی و الزم االجرا می باشد

 

 

 جدول پیشنهادی اصالحی آئین نامه مشاغل سخت و زیان  آور

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

 :5تبصره  

اعضای کمیته های بدوی همزمان نمی توانند عضو کمیته تجدیدنظر باشند 

و همچنین اعضای مذکور نمی توانند درجلسه تجدیدنظر پرونده هایی که 

 ق رای شرکت نمایند. در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند با ح

 :6تبصره 

 :2تبصره 

در صورتی که مجمع و کانون های استانی تشکل های کارگری و کارفرمایی 

( ایجاد نشده باشند ، نمایندگان مزبور از بین اعضای 5( و )4موضوع بندهای )

ا تماعی استان و بتشکل های حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اج

 انتخاب تشکل ذی ربط استان معرفی می شوند .

 :3تبصره 

 8ماده 
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 صبح        8     ساعت شروع:                                               22/10/1400:           تاریخ جلسه                    10  : شماره جلسه

 نفر   18  تعداد اعضا حاضر در جلسه:      ی                   اتاق بازرگان 2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

( جزء )الف( و )ب( این ماده بایستی عالوه بر 7( و )6تشکلهای بندهای )

 معرفی اعضا اصلی ، هرکدام یک نفر را بعنوان عضو البدل معرفی نمایند.

 :7تبصره 

درصورت تساوی آراء) موافق و مخالف ( اعم از بدوی و تجدیدنظر ، جلسه 

 تشکیل خواهد شد. بعدی با حضور همه اعضا

 :8تبصره 

 آرای کمیته تجدیدنظر استانی قطعی و الزم االجرا است

 :9تبصره 

ماه  3آرای قطعی صادره از سوی کمیته ها برای داخل کشور ظرف مدت 

ماه از تاریخ قطعیت قابل اعتراض در دیوان  6و خارج از کشور ظرف مدت 

تضییع حقوق می بایست عدالت اداری می باشد. لذا به جهت جلوگیری از 

 این عبارت در ذیل کلیه آرای قطعی درج گردد.

در صورت تساوی آراء ) موافق و مخالف ( اعم از بدوی و تجدیدنظر ، جلسه 

 بعدی با حضور همه اعضای تشکیل خواهد شد.

 :  4تبصره 

کمیته های استان موظفند در آراء صادره نوع سخت و زیان آوری مشاغل را 

( این آئین نامه می باشد تعیین 1زمره مشاغل بند ) الف ( یا )ب ( ماده )که در 

 نمایند.

 :5تبصره 

در استانهایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مستقل 

وجوددارد درصورت طرح پرونده های مرتبط با منطقه تحت پوشش ، معاونت 

 بهداشتی دانشگاه   بهداشتی دانشکده علوم پزشکی جایگزین معاونت

ج( با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب نظر ، اساتید و کارشناسان 

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

( و کمیته های 2د( کارفرمایان کارگاه ها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده )

مورد نیاز را در اختیار آنان  ( این آئین نامه همکاری و مدارک8موضوع ماده )

 قراردهند.
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 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 

کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل  -1ماده  

فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی ، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و 

دراثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب باالتر از ظرفیتهای طبیعی ) 

جسمی و روانی ( در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و 

ناشی از آن باشد . مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به  عوارض

 دو گروه تقسیم می شوند : 

الف ( مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغلی وابستگی 

دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی 

 ود.مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنهارا حذف نم

ب( مشاغلی که ماهیتا سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات 

بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما ، صفت سخت و زیان آوری 

 آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می گردد. 

 :  1تبصره 

ان نبازکارگران مشمول قانون کار موضوع قانون نحوه بازنشستگی جا

انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل 

و اصالحات بعدی آن که شاغل در  1367سخت و زیان آور ، مصوب 

دستگاه های اجرایی ) وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی ، 

شهرداریها  ، بانکها و سازمان هایی که شمول حکم برآنها مستلزم ذکر 

 1368ولین موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب شمست ( و منام ا

و اصالحات بعدی آن از شمول این آئین نامه خارج و تابع قوانین و 

 مقررات مربوطه خواهند بود.

ن کار و نی: کلیه بیمه شدگانی که در طی اشتغال توامان تابع قوا 2تبصره 

 مه خواهند بود . مول مقررات این آئین ناتامین اجتماعی باشند مش

مشمول  مناطق اقتصادی  : مناطق آزاد تجاری و صنعیت و ویژه  3تبصره 

 این آئین نامه می باشند. 

کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی ،  -1ماده 

ایی ، مکانیکی ، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و دراثر اشتغال یشیم

بیمه شده تنشی به مراتب باالتر از ظرفیتهای طبیعی ) جسمی و روانی ( در وی 

لی و عوارض ناشی از آن باشد . مشاغل شغیماری بایجاد می شود که نتیجه آن 

 می شوند : سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم 

الف ( مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما 

توسط  فنی مناسب داشتی ، ایمنی و تدابیرمی توان با بکارگیری تمهیدات به

 حذف نمود. آنهاراکارفرما سختی و زیان آوری 

ی کارگیری تمهیدات بهداشتآور بوده و با ب که ماهیتا سخت و زیان ب( مشاغلی

خت و زیان آوری آنها کاهش تدابیر فنی توسط کارفرما ، صفت س ، ایمنی و

 اکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می گردد. میافته ولی ک

 تبصره : 

مشمولین قانون ) نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ 

 1367مصوب  –ان آور لین عادی و شاغلین مشاغل سخت وزیتحمیلی و معلو

 –و اصالحات بعدی آن ( و همچنین مشمولین قانون ) حفاظت در برابر اشعه 

 ( تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.  1368مصوبت 

ماده 

 یک 

 



 جدول پیشنهادی اصالحی آئین نامه مشاغل سخت و زیان  آور

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

مخالفت با اضافه شدن کارشناسان بهداشت 

حرفه ای تامین اجتماعی  به ترکیب تعیین 

 2شده در ماده 

( و نوع آن 1تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده ) -2ماده 

گروه )الف( و گروه )ب( حسب درخواست کارگر ، کارفرما ، تشکلها، 

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

در هر کارگاه با بررسی سوابق ، انجام بازدید و بررسی شرایط  اجتماعی 

کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت ، درمان و 

آموزش پزشکی و بازرسان کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیته 

 نظر استانی موضوع این آئین نامه انجام می گیرد. های بدوی و تجدید

 

( این آئین نامه که استاندارد حدود 1در موارد مشمول بند )الف( ماده )

تماس شغلی عوامل بیماری زا و سخت و زیان آور وجود دارد اتخاذ 

تصمیم قطعی در کمیته ها مستلزم اندازه گیری و اظهارنظر کارشناسان 

مراکز بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، 

لیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون کار و رفاه تحقیقات و تع

 )موافق(اجتماعی 

 ) موافق(. سایر مراکز دارای مجوز از وزارتخانه یادشده استو 

شان آالینده : بررسی درخواست مشاغل گروه الف فاقد گزار 2تبصره 

  ()حذفه ها نمی باشندتیسنجی قابل طرح در کم

( صرفا از 1گروه )ب( موضوع ماده ) : تعیین مصادیق مشاغل 3تبصره 

 .طریق شورای عالی حفاظت فنی صورت می پذیرد

: گزارشان آالینه سنجی جهت تعیین سخت و زیان آور بودن  4تبصره 

مشاغل از تاریخ تهیه و تدوین گزارش ، حداکثر به مدت دو سال قابل 

وج راستناد بوده مگر در مواردی که طی مدت مذکور گزارشاتی مبنی بر خ

مشاغل کارگاه از زمره مشاغل سخت و یان آور به کمیته های استانی ارائه 

 )موافق(گردد.

: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشاغلی را که  5تبصره 

 )موافق(استاندارد و حدود تماس شغلی عوامل بیمازی زا آن وجود ندارد 

( و نوع آن 1تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده ) -2ماده 

گروه )الف( و گروه )ب( حسب درخواست کارگر ، کارفرما ، تشکلها، وزارت 

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

 طتامین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق ، انجام بازدید و بررسی شرای

کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

پزشکی و بازرسان کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیته های بدوی و 

 تجدیدنظر استانی موضوع این آئین نامه انجام می گیرد. 

 تبصره : 

دود تماس ( این آئین نامه که استاندارد ح1در موارد مشمول بند )الف( ماده )

شغلی عوامل بیماری زا و سخت و زیان آور وجود دارد اتخاذ تصمیم قطعی در 

کمیته ها مستلزم اندازه گیری و اظهارنظر کارشناسان بهداشت حرفه ای 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و با سایر مراکز دارای مجوز از 

 وزارتخانه یادشده است . 

 2ماده 



حی آئین نامه مشاغل سخت و زیان  آورجدول پیشنهادی اصال  

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

را احصا و هرساله به شورای عالی حفاظت فنی ارائه و شورا مذکور آن را  

 به کمتیه های استانی ابالغ می نمایند.

در صورت ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار به استناد بند  : 6تبصره 

 ن ، کمیته بدوی استانی بایستی پسا( جز )الف( قانون توسط کارفرمای1)

نسبت بخارج نمودن مشاغل یا  2اخذ نظر کارشناسان موضوع ماده از 

 سالم سازی اقدام نمایند. کارگاه از سخت و زیان آوری از زمان 

  

گاه های دایر که از تاریخ تصویب این آئین نامه تمام یا برخی از کارفرمایان کار 

مشاغل آنها در کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی ، 

سخت و زیان شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابالغ تصمیم 

 و شرایط محیط کار قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازی عوامل

مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آئین نامه های مربوط 

) مصوب شورای عالی حفاظت فنی ( و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و 

( را حذف و نتیجه 1صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند ) الف ( ماده ) 

( آئین نامه برای بررسی و تایید گزارش  8ضع ماده )را کتبا به کمتیه بدوی مو

 نمایند. 

، درمان و آموزش پزشکی تعاون کار ورفاه اجتماعی وزارتخانه های :  1تبصره 

مکلفند کارگاه هایی که مشاغل آنها سخت و زیان آور شناخته شده است و یا طبق 

 ت مقر درایناین آئین نامه سخت و زیان آور تعیین می گردد پس از گذشت مهل

 ماده بازدید و نتیجه کتبا به کمیته بدوی استان گزارش نمایند

قانون کار و مصوبات شورای عالی  87: کارفرمایان مکلفند در اجرای ماده  2تبصره 

حفاظت فنی ، قبل از بهره برداری از کارگاه ، گواهی الزم را از وزارتخانه های تعاون 

، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت ایمنی 

همزمان با راه اندازی واحد و و  ینده های شغلی و بهداشتی محیط کار عاری از آال

ارائه لیست بیمه به شعب تامین اجتماعی وضعیت سخت و زیان بودن مشاغل  

خانه های یادشده بایستی از طریق سامانه  وزارت نمایندتعیین تکلیف 

 الکترونیکی حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب را به متقاضیان اعالم نظر

 این آئین نامه تمام یا برخی بهای دایر که از تاریخ تصوی کارفرمایان کارگاه

ت شورای عالی حفاظ یااز مشاغل آنها در کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی 

دو سال از تاریخ  ، سخت و زیان شناخته شده یا می شود مکلفند ظرففنی 

عی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازی عوامل و ابالغ تصمیم قط

شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار 

و آئین نامه های مربوط ) مصوب شورای عالی حفاظت فنی ( و سایر قوانین 

ل موضوع بند ) وعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغموض

ین ئ( آ 8ماده )( را حذف و نتیجه را کتبا به کمتیه بدوی موضع 1الف ( ماده ) 

 بررسی و تایید گزارش نمایند. نامه برای 

 :  1 تبصره 

وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

مکلفند کارگاه هایی که مشاغل آنها سخت و زیان آور شناخته شده است و یا 

طبق این آئین نامه سخت و زیان آور تعیین می گردد پس از گذشت مهلت 

 مایند نمقر دراین ماده بازدید و نتیجه کتبا به کمیته بدوی استان گزارش 

ماده 
3 

 

 



 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 

 نمایند. 

بدیهی است دستگاههای صادرکننده مجوز پس از ارائه گواهی الزم نسبت 

 صدورپروانه بهره برداری اقدام خواهند نمود.به 

: سامانه مذکور باید طوری طراحی گردد که به صورت برخط با  3تبصره 

سازمان تامین اجتماعی جهت ارائه کد کارگاهی مرتبط گردد. در مواردی 

که کارفرمایان بدون اخذ مجوزهای الزم نسبت به ایجاد کارگاه اقدام 

اعی مکلف است ضمن ارائه کد کارگاهی موقت نمایند سازمان تامین اجتم

، اطالعات مربوط به کارگاه را از طریق سامانه جهت انجام اخذ گواهی های 

 الزم به وزارت خانه های یاد شده اعالم نماید. 

  

کارفرمایان مکلفند شاغلین در کارهای سخت و زیان آور  - 4ماده  موافقت 

از روند سالمتی و تشخیص  را حداقل سالی یکبار به منظور آگاهی

بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط 

مورد معاینه قرارداده و  دارای صالحیت معاینات شغلی مراکز

نتیجه را در پرونده های مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به 

 سازمان تامین اجتماعی ارئه نمایند.

در معرض فرسایش جسمی و : تغییر شغل بیمه شده که  1تبصره 

روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور باشد براساس 

 مقررات پیش بینی شده در قانون کار صورت می گیرد.

( قانون تامین 90: معاینات قبل از استخدام طبق ماده ) 2تبصره 

 انجام می گیرد  – 1354مصوب  –اجتماعی 

( جزء ) 2: درصورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند ) 3تبصره 

( قانون 76( الحاقی ماده )2الف ( ماده واحده قانون اصالح تبصره )

( قانون تامنی اجتماعی 76( تبصره ماده )77( و )72اصالح مواد )

 – 1371( ، مصوب 76و الحاق دو تبصره به ماده ) 1354مصوب 

 ن اجتماعی ضمن انجام تعهدات ، سازمان تامی - 1380مصوب 

کارفرمایان مکلفند شاغلین در کارهای سخت و زیان آور را  - 4ماده 

حداقل سالی یکبار به منظور آگاهی از روند سالمتی و تشخیص بهنگام 

سایش جسمی و روحی آنان توسط مراکز بیماری و پیشگیری از فر

در پرونده های و درمانی مورد معاینه قرارداده و نتیجه را بهداشتی 

 د اجتماعی ارئه نماین نیآن را به سازمان تام مربوط ضبط و یک نسخه از

جسمی و : تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش  1تبصره 

روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور باشد براساس 

 گیرد. یمقررات پیش بینی شده در قانون کار صورت م

 نیام( قانون ت90قبل از استخدام طبق ماده ): معاینات  2تبصره 

 انجام می گیرد  – 1354مصوب  –اجتماعی 

( جزء ) الف ( 2رر در بند )ق: درصورت عدم انجام تکالیف م 3تبصره 

( قانون اصالح مواد 76( الحاقی ماده )2ماده واحده قانون اصالح تبصره )

و  1354صوب ( قانون تامنی اجتماعی م76( تبصره ماده )77( و )72)

،  - 1380مصوب  – 1371، مصوب ( 76الحاق دو تبصره به ماده )

سازمان تامین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه شده 

 ( قانون تامین اجتماعی از90هزینه های وارده را مطابق ماده )

ماده 
4 
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( 90قانونی نسبت به بیمه شده هزینه های وارده را مطابق ماده ) 

 قانون تامین اجتماعی ازکارفرمای مربوطه وصول خواهد نمود. 

ماده  کارفرما ی مربوطه وصول خواهد نمود. 
4 

قانون کار ، مقررات و ضوابط  96( ماده 1به استناد تبصره ) -5ماده  

( این آئین نامه اعم از قبل 4انجام معاینات پزشکی موضوع ماده )

از استخدام و ادواری اختصاصی و هرگونه معاینه پزشکی دیگر در 

و آئین نامه های جاری وزارت این ارتباط مطابق با دستورالعمل 

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. 

تبصره : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است 

تمهیدات الزم برای اعالم نتایج معاینات موضوع این ماده را 

 متناسب با شرح وظایف سازمان های ذیربط بعمل آورد.

قانون کار ، مقررات و ضوابط  96 ( ماده1به استناد تبصره ) -5ماده 

م از قبل از ( این آئین نامه اع4موضوع ماده )انجام معاینات پزشکی 

 استخدام و ادواری اختصاصی و هرگونه معاینه پزشکی دیگر در این

ارتباط مطابق با دستورالعمل و آئین نامه های جاری وزارت بهداشت ، 

 ان و آموزش پزشکی خواهد بود. مدر

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است تبصره : 

تمهیدات الزم برای اعالم نتایج معاینات موضوع این ماده را متناسب با 

 شرح وظایف سازمان های ذیربط بعمل آورد. 

ماده 
5 

 

 
کمیته بدوی استان موظف است حسب گزارش کارشناسان  -6ماده 

یا کاهش صفت سخت ( بررسی و درصورت تایید ، حذف 2موضوع ماده )

(  مراتب را برای 1و زیان آور به ترتیب در مشاغل بند )الف( و )ب( ماده )

خروج کارگاه از شمول این آئین نامه به مراجع زیربط ابالغ نماید و در 

صورت عدم حذف صفت سخت و زیان آور محیط کار در مشاغل بند ) 

انه های کار و الف( ظرف مهلت مقرر، مطابق قانون کار از سوی وزارتخ

امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذی 

 صالح اقدام الزم بعمل می آید.

 تبصره : 

در صورتی که گزارش کارشناسان موضوع ماده پس ازتائید کمیته های 

بدوی تجدیدنظر استانی حسب مورد حاکی از عدم کاهش یا حذف عوامل 

حیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد زیان آور و بیماری زای م

اقدامات الزم بر حسب مورد مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار 

 و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بعمل خواهد آمد.  

کمیته بدوی استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضوع  -6ماده 

، حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آور ( بررسی و درصورت تایید 2ماده )

(  مراتب را برای خروج کارگاه 1به ترتیب در مشاغل بند )الف( و )ب( ماده )

از شمول این آئین نامه به مراجع زیربط ابالغ نماید و در صورت عدم حذف 

صفت سخت و زیان آور محیط کار در مشاغل بند ) الف( ظرف مهلت مقرر، 

وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان مطابق قانون کار از سوی 

 و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذی صالح اقدام الزم بعمل می آید.

 تبصره : 

در صورتی که گزارش کارشناسان موضوع ماده پس ازتائید کمیته های بدوی 

تجدیدنظر استانی حسب مورد حاکی از عدم کاهش یا حذف عوامل زیان آور 

زای محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات الزم بر  و بیماری

حسب مورد مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و 

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بعمل خواهد آمد.  

ماده 
6 
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موافق ) تعیین مصادیق مشاغل گروه )ب( موضوع 

ماده یک از وظایف شورای عالی حفاظت است که به 

 متن اضافه شده است

آور موضوع این سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیان  -7ماده 

آئین نامه و رسیدگی به درخواست کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی 

( و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته های 8موضوع ماده )

مذکور در این آئین نامه به عهده شورای عالی حفاظت فنی است .دستور 

شنهاد به پی العمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته های مذکور و نظارت بر آنها

وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی 

و سازمان تامین اجتماعی به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد 

 رسید.

 تبصره :

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یا معاون وی یا معاون وزارت بهداشت 

کارهای سخت و زیان درمان و آموزش پزشکی با حق رای در زمینه های 

 آور موضوع این آئین نامه عضو شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود.

سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیان آور موضوع این آئین  -7ماده 

نامه و رسیدگی به درخواست کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع 

ای مذکور در این ( و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته ه8ماده )

آئین نامه به عهده شورای عالی حفاظت فنی است .دستور العمل اجرایی نحوه 

فعالیت کمیته های مذکور و نظارت بر آنها به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت 

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

 رسید. تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد

 تبصره :

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یا معاون وی یا معاون وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی با حق رای در زمینه های کارهای سخت و زیان آور 

 موضوع این آئین نامه عضو شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود.

 7ماده 

 زیان آور گروه )الف(به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و  -8ماده  

و)ب( براساس ضوابط و سیاست گذاری های شورای عالی حفاظت فنی و 

مقررات مربوطه ، کمتیه های بدوی و تجدیدنظر استانی به شرح ذیل ، هر 

 کدام با هفت عضو تشکیل میگردد.

 ه بدوی استان : ( اعضای کمیتالف 

ی استان به عنوان اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعمعاون روابط کار  -1

 رئیس جلسه 

 ماعی استان و یا نماینده وی معاون امور بیمه ای اداه کل تامین اجت-2

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه / -3

 دانشکده علوم پزشکی ذی ربط

 معاون اداره کل درمان تامین اجتماعی استان و یا نماینده وی -4

 معاون مرتبط اداره کل صنعت ، معدن ، تجارت استان و یا نماینده وی -5

 نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به-6

به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بر اساس ضوابط و 

سیاست گذاری های شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوطه ، کمیته های 

تجدیدنظر استانی هر کدام با پنج عضو اصلی و پنج عضوی علی البدل بدوی و 

به شرح زیر برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع 

 است . 

 کمیته بدوی مرکب از اعضا زیر می باشد: الف(

تماعی استان و یا نماینده وی به عنوان روابط کار سازمان کار و امور اج معاون-1

 س جلسه رئی

 ماعی استان و یا نماینده وی معاون امور بیمه ای اداه کل تامین اجت-2

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده -3

 علوم پزشکی ذی ربط

نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص -4

 سازمان کار و امور اجتماعی استان 

ماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ن-5

 استان

 8ماده 
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تشخیص اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان و با داشتن  

 حداقل مدرک کارشناسیترجیحا 

نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی -7

 استان با داشتن حداقل مدرک کارشناسی فنی و مهندسی 

 ب(اعضای کمیته تجدیدنظر استان 

تماعی استان به عنوان رئیس مدیرکل تعاون ، کارو رفاه  اج -1

 جلسه 

 مدیر کل تامین اجتماعی استان  -2

معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات  -3

 بهداشتی درمانی  ذی ربط

 مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان -4

 مدیرکل صنعت،معدن،تجارت استان-5

 

 

 

 

 

 

 :1تبصره 

استانی در سازمان کار و امور جلسات کمیته های بدوی و تجدیدنظر 

اجتماعی استان تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضای اصلی یا علی 

البدل رسمیت می یابد و تصمیمان جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر 

 و الزم االجرا می باشد.

 :2تبصره 

در استان هایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

در صورت طرح پرونده های مرتبط با منطقه تحت  مستقل وجوددارد

پوشش ، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی 

 دانشکده مزبور ،

جایگزین کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی 

 دانشگاه خواهد بود .

 :3تبصره 

با تصویب کمیته استان دعوت از افراد صاحب نظر و اساتید مربوط 

 کت در جلسات بدون حق رای بالمانع می باشد.جهت شر

 

ماده 
8 

 

 

 



 

 آئین نامه مشاغل سخت و زیان  آور جدول پیشنهادی اصالحی

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

نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به --6 

تشخیص اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان و با داشتن حداقل 

 مدرک کارشناسی 

نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان -7

 با داشتن حداقل مدرک کارشناسی فنی و مهندسی 

 :1تبصره 

جلسات کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی در محل اداره کل تعاون ، 

کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل و با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و 

بیرخانه . ) انتقال دتصمیمان جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر می باشد

به سازمان تامین اجتماعی بنا به پیشنهاد نماینده کارفرمایان و سازمان 

 تامین اجتماعی ( 

 :2تبصره 

( جزء )الف( و 7( و )6نماینده کارگران و کارفرمایان موضوع بندهای )

)ب( این ماده برای مدت دوسال انتخاب و حضور آنان حداکثر برای دو 

 . دوره بال مانع است

 : 3تبصره 

در صورتی که مجمع و کانون های استانی تشکل های کارگری و 

( جزء )الف( و )ب( این ماده ایجاد 7( و )6کارفرمایی موضوع بندهای )

نشده باشند ، نمایندگان مزبور از کانون عالی سراسر کشوری تشکل 

 مربوطه انتخاب و  معرفی می شوند .

 :4تبصره 
ده روز اداری از تاریخ ابالغ قابل اعتراض میباشد ، در رای کمیته بدوی ظرف پانز

صورتی که هر یک از طرفین ) کارگر و کارفرما ( به رای بدوی اعتراض داشته 

باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتبا  بایستی در مهلت مذکور به اداره کل 

 اجتماعی استان تسلیم نمایند تعاون ، کار ور فاه

 : 4تبصره 

در صورتی که مجمع و کانون های استانی تشکل های کارگری و کارفرمایی 

( ایجاد نشده باشند ، نمایندگان مزبور از بین اعضای 5( و )4موضوع بندهای )

تشکل های حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و با 

 انتخاب تشکل ذی ربط استان معرفی میشوند. 

 :5تبصره 

میته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی رای ک

است و در صورتی که هر یک از طرفین ) کارگر و کارفرما ( به رای بدوی 

اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتبا به سازمان کار و امور 

 اجتماعی محل تسلیم می نماید

 : 6تبصره 

ته های بدوی همزمان نمی توانند عضو کمیته تجدیدنظر هیچ یک از اعضای کمی

باشند. همچنین اعضای مذکور نمی توانند درجلسه تجدیدنظر پرونده هایی که 

 در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند با حق رای شرکت نمایند .

 ب( کمیته تجدیدنظر استان مرکب از اعضای زیر می باشد:

 ر اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته رئیس سازمان کار و امو -1

 مدیر کل تامین اجتماعی استان  -2

معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  -3

 درمانی  ذی ربط

نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص  -4

 سازمان کار و امور اجتماعی استان 

 رفرمایان با معرفی کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان نماینده کا -5

 :1تبصره 

 رای کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابالغ قطعی و الزم االجرا می باشد

 

 8ماده 
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 :5تبصره  

اعضای کمیته های بدوی همزمان نمی توانند عضو کمیته تجدیدنظر باشند 

و همچنین اعضای مذکور نمی توانند درجلسه تجدیدنظر پرونده هایی که 

 در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند با حق رای شرکت نمایند. 

 :6تبصره 

( جزء )الف( و )ب( این ماده بایستی عالوه بر 7( و )6تشکلهای بندهای )

 معرفی اعضا اصلی ، هرکدام یک نفر را بعنوان عضو البدل معرفی نمایند.

 :7تبصره 

درصورت تساوی آراء) موافق و مخالف ( اعم از بدوی و تجدیدنظر ، جلسه 

 بعدی با حضور همه اعضا تشکیل خواهد شد.

 :8تبصره 

 ای کمیته تجدیدنظر استانی قطعی و الزم االجرا استآر

 :9تبصره 

ماه  3آرای قطعی صادره از سوی کمیته ها برای داخل کشور ظرف مدت 

ماه از تاریخ قطعیت قابل اعتراض در دیوان  6و خارج از کشور ظرف مدت 

عدالت اداری می باشد. لذا به جهت جلوگیری از تضییع حقوق می بایست 

 در ذیل کلیه آرای قطعی درج گردد.این عبارت 

 :2تبصره 

در صورتی که مجمع و کانون های استانی تشکل های کارگری و کارفرمایی 

( ایجاد نشده باشند ، نمایندگان مزبور از بین اعضای 5( و )4موضوع بندهای )

تشکل های حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و با 

 ی ربط استان معرفی می شوند .انتخاب تشکل ذ

 :3تبصره 

در صورت تساوی آراء ) موافق و مخالف ( اعم از بدوی و تجدیدنظر ، جلسه 

 بعدی با حضور همه اعضای تشکیل خواهد شد.

 :  4تبصره 

کمیته های استان موظفند در آراء صادره نوع سخت و زیان آوری مشاغل را 

( این آئین نامه می باشد تعیین 1ماده ) که در زمره مشاغل بند ) الف ( یا )ب (

 نمایند.

 :5تبصره 

در استانهایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مستقل 

وجوددارد درصورت طرح پرونده های مرتبط با منطقه تحت پوشش ، معاونت 

 بهداشتی دانشکده علوم پزشکی جایگزین معاونت بهداشتی دانشگاه  

کمیته استانی دعوت از افراد صاحب نظر ، اساتید و کارشناسان  ج( با تصویب

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

( و کمیته های 2د( کارفرمایان کارگاه ها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده )

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

 راردهند.ق

 8ماده 
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