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1  

 )آيين نامه ها(از 

كارهاى سخت و زيان آور كارهايى است كه در آنها عمل فيزيكى، شيميائى، مكانيكى و بيولوژيكى محيط 
كار غيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بيمه شده تنشى به مراتب باالتر از ظرفيتهاى طبيعى (جسمى و 
روانى) در وى ايجاد مى شود كه نتيجه آن بروز بيمارى شغلى و عوارض ناشى از آن مى باشد. مشاغل 

سخت و زيان آور موضوع اين ماده به دو گروه تقسيم مى شوند: الف - مشاغلى كه صفت سخت و 
زيان آورى با ماهيت شغلى وابستگى داشته اما مى توان با بكارگيرى تمهيدات بهداشتى، ايمنى و تدابير فنى 
مناسب توسط كارفرما سختى و زيان آورى آنها را حذف نمود. ب - مشاغلى كه ماهيتاً سخت و زيان آور 
بوده و با بارگيرى تمهيدات بهداشتى، ايمنى و تدابير فنى توسط كارفرما، صفت سخت و زيان آورى آنها 

 كاهش يافته ولى كماكان سخت و زيان آورى آنها حفظ مى گردد. 

  2ماده 

 )آيين نامه ها(از 

) و نوع آن (گروه «الف» و گروه «ب») در هر كارگاه 1تعيين سخت و زيان آور بودن مشاغل موضوع ماده (
با بررسى سوابق، انجام بازديد و بررسى شرايط كار توسط كارشناسان بهداشت حرفه اى وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و بازرسان وزارت كار و امور اجتماعى و با تأييد آن توسط كميته 
استانى موضوع اين آئين نامه انجام مى گيرد. تبصره - كارفرمايان كارگاهها مكلفند با كارشناسان و 

 بازرسان موضوع اين ماده همكارى و مدارك مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهند. 

  3ماده 

 )آيين نامه ها(از 

كارفرمايان كليه كارهاى سخت و زيان آور كه تمامى يا برخى از آنها سخت و زيان آور مى باشند مكلفند 
- كارفرمايان كارگاههاى تأسيس شده، تا تاريخ قانون ياد شده مكلفند حداكثر 1اقدامات زير را انجام دهند: 

 سال از تاريخ مزبور، نسبت به ايمن سازى عوامل و شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و 2ظرف 
استانداردهاى مشخص شده در قانون كار و آئين نامه هاى مربوط (مصوب شورايعالى حفاظت فنى) و 

ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند. در مورد كارگاههايى كه پس از تصويب قانون ياد شده 
ايجاد مى گردد كارفرمايان مربوط مكلفند گواهى الزم را از وزارتخانه هاى كار و امور اجتماعى و بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى مبنى بر رعايت ايمنى بهداشت و استاندارد بودن آنها طبق قانون كار اخذ نمايند. 

- كارفرمايان مكلفند شاغلين در 2اجازه فعاليت اين قبيل كارگاهها مشروط به ارايه گواهى مزبور مى باشد. 
كارهاى سخت و زيان آور را حداقل سالى يكبار به منظور آگاهى از روند سالمتى و تشخيص بهنگام 

بيمارى و پيشگيرى از فرسايش جسمى و روحى آنان توسط مراكز بهداشتى و درمانى مورد معاينه قرار 
داده و نتيجه را در پرونده هاى مربوط ضبط و يك نسخه از آن را به سازمان تأمين اجتماعى ارايه نمايند. 

- تغيير شغل بيمه شده كه در معرض فرسايش جسمى و روحى ناشى از اشتغال در كارهاى سخت و 3
- معاينات قبل از استخدام 4زيان آور باشد براساس مقررات پيش بينى شده در قانون كار صورت مى گيرد. 

  - انجام مى گيرد. 1354) قانون تأمين اجتماعى - مصوب 90طبق ماده (

  4ماده 

 )آيين نامه ها(از 

) اين 3) قانون كار مقررات و ضوابط انجام معاينات پزشكى موضوع ماده (96) ماده (1به استناد تبصره (
آئين نامه اعم از قبل از استخدام و ادوارى اختصاصى و هر گونه معاينه پزشكى ديگر در اين ارتباط مطابق 

با دستورالعمل ها و آئين نامه هاى جارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد بود. تبصره - 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى موظف است تمهيدات الزم براى اعالم نتايج معاينات موضوع 

 اين ماده متناسب با شرح وظايف سازمان هاى ذيربط بعمل آورد. 

  5ماده 

 )آيين نامه ها(از 

حذف صفت سخت و زيان آورى كار در اثر بكارگيرى تمهيدات بهداشتى، ايمنى و تدابير فنى توسط 
» سال از تاريخ تصويب قانون در هر كارگاه و خروج شغل از شمول اين 2كارفرما بعد از گذشت «
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آئين نامه و يا استمرار سخت و زيان آورى كار، پس از اعالم نتايج بازديد و بررسى شرايط كار توسط 
) اين آئين نامه و تأييد كميته استانى كارهاى سخت و زيان آور انجام مى گيرد. 2كارشناسان موضوع ماده (

تبصره - وزارتخانه هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و كار و امور اجتماعى مكلفند گزارش بازديد 
خود از كليه كارگاههايى كه تمام يا برخى از مشاغل آنها سخت و زيان آور تشخيص داده شده است را به 

 كميته استانى مربوط ارايه نمايند. 

  6ماده 

 )آيين نامه ها(از 

) اين آئين نامه پس از تأييد كميته استانى حاكى از عدم 5در صورتى كه گزارش كارشناسان موضوع ماده (
كاهش يا حذف عوامل زيان آور و بيمارى زاى محيط كار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات الزم 

برحسب مورد مطابق قانون كار از سوى وزارتخانه هاى كار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش 
 پزشكى بعمل خواهد آمد. 

  7ماده 

 )آيين نامه ها(از 

سياستگذارى كشورى كارهاى سخت و زيان آور موضوع اين آئين نامه، ارزيابى مجدد مشاغلى كه بدواً 
سخت و زيان آور تعيين شده اند ولى براساس اطالعات بعدى نياز به بازنگرى دارند، ايجاد هماهنگى و 

) اين آئين نامه و تعيين 8نظارت بر عملكرد و رسيدگى به درخواست كميته هاى استانى موضوع ماده (
مشاغل سخت و زيان آور در تأسيسات ملى و مهم مانند نيروگاه ها و پااليشگاه ها و ... به عهده شورايعالى 

حفاظت فنى خواهد بود. تبصره - مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى و نماينده وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى با حق رأى در زمينه كارهاى سخت و زيان آور عضو شورايعالى حفاظت فنى از تاريخ 

 تصويب اين آئين نامه خواهند شد. 

  8ماده 

 )آيين نامه ها(از 

به منظور تشخيص و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور كميته استانى متشكل از اعضاى زير در هر استان 
- معاون بهداشتى 2- مدير كل كار و امور اجتماعى استان به عنوان رئيس كميته. 1تشكيل مى گردد: 

- يك نفر 4- مدير كل تأمين اجتماعى استان. 3دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى، درمانى دانشگاه. 
- دو نفر كارشناس مسئول بهداشت حرفه اى 5بازرس كار با معرفى اداره كل كار و امور اجتماعى استان. 

- «مسئول بهداشت 6كه يك نفر از آنها از زنان خواهد بود با معرفى مديريت درمان تأمين اجتماعى استان. 
- اصالحيه 1 1حرفه اى با معرفى معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى«

 (قبل از اصالح) : يك نفر كارشناس بهداشت 8 ماده 6 هيأت وزيران - بند 12/4/1381موجب مصوبه مورخ 
- حضور نماينده بيمه شده و كارفرما 1حرفه اى با معرفى مديريت درمان تأمين اجتماعى استان. تبصره 

- جلسات كميته هاى استانى در اداره كل كار و امور 2در جلسات بدون حق رأى بالمانع مى باشد. تبصره 
» نفر از اعضاء رسميت مى يابد و تصميمات جلسه با اكثريت آراء حاضرين 5اجتماعى تشكيل و با حضور «

 هيات وزيران: 9/9/1382- به موجب مصوبه جلسه 2 معتبر و الزم االجرا مى باشد. { 2«وحداقل چهار نفر»
- در استانهايى كه 3) الحاق گرديده است.} تبصره 8 ماده (2عبارت «و حداقل چهارنفر » به تبصره 

دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده هاى مرتبط با 
منطقه تحت پوشش، كارشناس مسئول بهداشت حرفه اى معاونت بهداشتى دانشكده مزبور، جايگزين 

- با تصويب كميته 4كارشناس مسئول بهداشت حرفه اى معاونت بهداشتى دانشگاه خواهد بود. تبصره 
استانى دعوت از افراد صاحب نظر و اساتيد مربوط جهت شركت در جلسات بدون حق رأى بالمانع 

 مى باشد. 
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  9ماده 

 )آيين نامه ها(از 

- تعيين و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور با مواد اين 1وظايف كميته هاى استانى به شرح زير مى باشد: 
آئين نامه و اعالم به مراجع ذيربط و توجه ويژه به بانوان شاغل مشمول مشاغل سخت و زيان آور به 

) اين آئين نامه كه 1- بررسى و تشخيص مشاغل موضوع ماده (2خصوص در دوران باردارى و شيردهى. 
توسط بيمه شده، كارفرما يا ساير مراجع به عنوان مشاغل سخت و زيان آور معرفى شده و اعالم نتيجه به 

- بررسى مواردى كه با اتخاذ تدابير الزم حالت سخت و زيان آورى شغل 3متقاضى و سازمانهاى ذيربط. 
يا مشاغل از بين رفته و در زمره مشاغل عادى در آمده اند و اعالم آن به مراجع ذيربط به منظور حذف 

- بررسى و ارائه پيشنهاد مشاغل 4مزايا و امتيازات و ... كه به كار سخت و زيان آور تعلق گرفته است. 
- 5جديد براى طرح در شوراى عالى حفاظت فنى براى تعيين سخت و زيان آور بودن و يا نبودن آن. 

اجراى سياستها و مصوبات شوراى عالى حفاظت فنى. تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى مكلف است هر ساله حدود تماس شغلى عوامل بيمارى زا را به شورايعالى حفاظت فنى اعالم نمايد 
شورايعالى مذكور موظف است مراتب را به كميته هاى استانى كارهاى سخت و زيان آور جهت اجرا اعالم 

 نمايد. 

  11ماده

 )آيين نامه ها(از 

) اين 1در صورت تشخيص كميته استانى مبنى بر قرار گرفتن كار در عداد گروه (الف) و (ب) ماده (
آئين نامه، كارفرما موظف است نسبت به حذف يا كاهش عوامل سختى و زيان آورى كار تا حد مجاز و 

تأمين استانداردهاى الزم مورد تأييد مراجع ذيربط در مهلت مقرر اقدام نمايد. در غير اين صورت هر گونه 
 عارضه، حادثه و غرامتهاى ناشى از بيمارى، از كارافتادگى و غيره به عهده كارفرما خواهد بود. 

  12ماده

 )آيين نامه ها(از 

عالوه بر كارهاى سخت و زيان آور مشخص شده طبق مصوبات شورايعالى حفاظت فنى، موارد تأييد شده 
- كار در ندامتگاه ها و زندان ها. 1توسط كميته استانى و موارد زير نيز سخت و زيان آور شناخته مى شوند. 

 - خبرنگارى. 3- مشاغلى كه مستقيماً در مراكز روان درمانى با بيماران روانى مرتبط هستند. 2

  13ماده

 )آيين نامه ها(از 

- ايام زير چنانچه در فواصل اشتغال به 1نحوه توالى و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور: 
كارهاى سخت و زيان آور واقع شود، به عنوان سابقه اشتغال در كارهاى سخت و زيان آور محسوب 

مى گردد. الف - تعطيالت هفتگى. ب - تعطيالت رسمى. ج - ايام استفاده از مرخصى استحقاقى. د - ايام 
 روز با دريافت دستمزد در 3استفاده از مرخصى بابت ازدواج يا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان به مدت 

مورد مشموالن قانون كار. ه - ايام استفاده از مرخصى استعالجى يا استراحت پزشكى اعم از اينكه حقوق 
ايام مزبور توسط كارفرما پرداخت شود و يا اينكه بيمه شده از غرامت دستمزد ايام بيمارى استفاده كرده 

- ايام و موارد زير چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به كارهاى سخت و زيان آور واقع شود 2باشد. 
موجب زايل شدن توالى اشتغال وى در كارهاى سخت و زيان آور نمى گردد. الف - ايام خدمت وظيفه 

سربازى (دوران ضرورت و احتياط) مشروط بر اينكه بيمه شده حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به 
كار سابق خود برگشته و يا اينكه در كار ديگرى كه سخت و زيان آور شناخته شده مشغول به كار شده 
باشد و همچنين ايام آماده به خدمت. ب - دوران توقيف بيمه شده در صورتيكه منتهى به محكوميت وى 
نگردد و يا اينكه كارفرما براساس تكليف قانونى حقوق دوران مزبور را به بيمه شده پرداخت نمايد. ج - 
ايام حالت تعليق كه به واسطه عوامل قهريه طبيعى و يا حوادث و مخاطرات اجتماعى (مانند سيل، زلزله، 

جنگ و آتش سوزى) كه خارج از اراده كارفرما و بيمه شده بوده و درنتيجه آن كارگاه بطور موقت تعطيل 
مى گردد. د - ايام استفاده از مقررى بيمه بيكارى مشروط بر اينكه بيمه شده قبل از اتمام و يا بالفاصله 
پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلى كه سخت و زيان آور شناخته شده مشغول به كار شده يا طبق اين 
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آئين نامه بتواند بازنشسته شود. ه - ايام خدمت در جبهه كه به تأييد مراجع ذى صالح رسيده باشد. و - 
دوران اسارت يا محكوميت سياسى كه بيمه شده براساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد. ز - ايام 

بالتكليفى بيمه شده كه مستند به آراى صادره از سوى هيأتهاى حل اختالف و يا ساير مراجع قانونى منجر 
به پرداخت حقوق ايام مزبور شده باشد. ح - ايام استفاده از غرامت دستمزد ايام بيمارى كه در فاصله 

 روز در سال در 10 واقع شده باشد. ط - غيبت غيرموجه حداكثر به مدت 1/4/1359 تا 10/5/1354زمانى 
مورد كارگاههاى مشمول قانون كار يا براساس مقررات انضباطى، تخلفاتى و يا استخدامى مربوط در 

- ايام و موارد 3كارگاههاى غيرمشمول قانون كار كه منجر به اخراج، انفصال موقت و يا دايم نشده باشد. 
ذيل چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به كارهاى سخت و زيان آور واقع شود توالى اشتغال او را از 
بين برده و موجب تناوب اشتغال وى مى گردد. الف - استفاده از مرخصى بدون حقوق به هر منظور و 

) روز در هر 10تحت هر عنوان. ب - اخراج، استعفا، انفصال و بازخريدى ج - غيبت غيرموجه بيش از (
سال در كارگاههاى مشمول قانون كار يا براساس مقررات انضباطى، تخلفاتى و يا استخدامى مربوط در 
كارگاههاى غيرمشمول قانون كار كه منجر به اخراج، انفصال موقت و يا دايم شده باشد. د - اشتغال در 

كارها و مشاغل عادى. ه - اشتغال در حرف و مشاغل آزاد. و - بيمه اختيارى. ز - بيكارى بدون دريافت 
 مقررى بيكارى. ح - ساير موارد مشابه. 

  14ماده

 )آيين نامه ها(از 

 سال سابقه كار متوالى يا 20- بيمه شدگانى كه حداقل 1شرايط بازنشستگى در كارهاى سخت و زيان آور: 
 سال سابقه كار متناوب و پرداخت حق بيمه در كارهاى سخت و زيان آور را دارا باشند، بدون شرط 25

- چنانچه كميسيونهاى پزشكى 2سنى مى توانند درخواست بازنشستگى از سازمان تأمين اجتماعى نمايند. 
) قانون تأمين اجتماعى قبل از رسيدن بيمه شده شاغل در كارهاى سخت و زيان آور به 91موضوع ماده (

) فوق، فرسايش جسمى و روحى وى را ناشى از اشتغال به كارهاى سخت و 1سابقه مقرر در بند (
- اين قبيل بيمه شدگان به صرف ارايه درخواست بازنشستگى مجاز به 3زيان آور تشخيص و تأييد نمايند. 

ترك كار نبوده و مى بايد احراز شرايط و استحقاق آنها جهت بازنشستگى پيش از موعد در كارهاى سخت 
- چنانچه 4و زيان آور رسماً از سوى سازمان تأمين اجتماعى به آنها ابالغ شود و سپس ترك كار نمايند. 

بيمه شده شرايط استفاده از بازنشستگى پيش از موعد در كارهاى سخت و زيان آور را طبق اين آئين نامه 
احراز كند سازمان تأمين اجتماعى مكلف است نسبت به برقرارى مستمرى وى از تاريخ ترك كار اقدام 

 سال متناوب سابقه پرداخت حق بيمه در 25 سال متوالى يا 20- بيمه شدگان شاغل كه حداقل 5نمايد. 
مشاغل سخت و زيان آور مربوط به قبل از تاريخ تصويب قانون را داشته باشند و يا در آينده شرايط 

) اين ماده به سازمان 3مذكور را احراز نمايند مى توانند درخواست بازنشستگى خود را با رعايت بند (
 تأمين اجتماعى تسليم نمايند. 

  15ماده

 )آيين نامه ها(از 

چنانچه فرسايش جسمى و روحى ناشى از اشتغال در كارهاى سخت و زيان آور در اثر عدم رعايت 
) جزء (الف) ماده واحده قانون ياد شده تشخيص داده شود، سازمان تأمين اجتماعى ضمن 2) و (1بندهاى (

) قانون تأمين 66انجام تعهدات قانونى نسبت به بيمه شده، زمان و خسارات وارده را با توجه به ماده (
 اجتماعى از كارفرماى مربوط مطالبه و وصول خواهد نمود. 

  16ماده

 )آيين نامه ها(از 

كارفرما مكلف است پس از احراز شرايط بازنشستگى بيمه شده شاغل در كارگاه وى، طبق اين آئين نامه 
معادل چهار درصد ميزان مستمرى برقرارى بيمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و 

زيان آور را كه توسط سازمان تأمين اجتماعى محاسبه و مطالبه مى گردد به طور يكجا به سازمان مربوط 



 قانون اصالح مواد 76 الحاقى ماده 2 جزء ب ماده واحده قانون اصالح تبصره 5آيين  نامه اجرايى بند 
  76  و الحاق دو تبصره به ماده 1354 قانون تأمين اجتماعى مصوب  76 و تبصره ماده  77  و  72

 در مورد مشاغل سخت و زيان آور 1380 - مصوب 1371مصوب 

  

 
                         

 

 

 وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي
 معاونت سالمت

 مركز سالمت محيط و كار
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 پرداخت نمايد. 

  17ماده

 )آيين نامه ها(از 

آثار محدوديتها و مزاياى مندرج در قانون براى مواردى كه بازنشستگى به موجب اين آئين نامه ايجاد 
مى شود منحصر به همان شغل در همان كارگاه خاص بوده و قابل تسرى و تعميم در ديگر شغلهاى مشابه 

 در ساير كارگاهها نمى گردد. 

  18ماده 

 )آيين نامه ها(از 

 مى باشد.»* 1385اجراى مقررات اين آئين نامه تا پايان «شهريور سال 
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف 

) 5 (اصالحى آيين نامه اجرايى بند (118 هيأت وزيران ماده 4/8/1384*- به موجب مصوبه جلسه مورخ 
) و تبصره ماده 77) و (72) اصالح مواد (76) الحاقى ماده (2جز (ب) ماده واحده قانون اصالح تبصره (

 (قبل از اصالح) - اجراى مقررات اين آئين نامه تا 18) قانون تأمين اجتماعى اصالح گرديده است. ماده 76(
 (اصالحى) - اجراى مقررات اين آيين نامه تا پايان «شهريور سال 18پايان مدت برنامه سوم مى باشد. ماده 

 » مى باشد. 1384


