
مشاغل سخت و زیان آورباره ی  درپرسش های رایج

کارهایسختوزیانآوربهچهکارهاییگفتهمیشود؟( 1

 کارهای سخت و زیان آور، کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر اس��تاندارد

 بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب باالتر ازظرفیت ه�ای ط�بیعی )جس�می و روانی( در وی ایج�اد گ�ردد� ک�ه نتیج�ه آن

 بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهی�دات ف�نی، مهندس�ی، بهداش�تی و ایم�نی و غ�یره، ص�فت

سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.

منظورازنوع»الف«و»ب«درکارهایسختوزیانآورچیست؟(2

( قانون اصالح م��واد )76( الحاقی ماده )2( جزء )ب( ماده واحده قانون اصالح تبصره )5 آیین نامه اجرایی بند )1به موجب ماده 

  ��� مص��وب1371( مص��وب 76 و الحاق دو تبصره به ماده )1354( قانون تأمین اجتماعی مصوب 76( و تبصره ماده )77( و )72

، مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند.5/2/1386ه� مورخ 36005/ت�15365 موضوع تصویب نامه شماره 1380

  مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با به ک��ارگیری تمهی��دات بهداش��تی،گروهالف:

ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود.

  مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداش�تی، ایم�نی و ت�دابیر ف�نی توس�ط کارفرم�ا ،گروهب:

صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می گردد.�

شرایطبازنشستگیدرکارهایسختوزیانآورچیست؟(3

  قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، داشتن حداقل بیس��ت س��ال2مطابق با بخش اول بند )ب( تبصره 

 متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور که در ه�ر م�ورد ح�ق بیم�ه م�دت مزب�ور را ن�یز ب�ه

 صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند بدون شرط سنی می توانند درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی اس��ت

آن ها جهت طرح در کمیته های استانی ارائه نمایند.

توسطچهکسیوبهچهصورتمشخصمیشود؟تعیینسختوزیانآوربودنشغلیامشاغل( 4

 تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل بر اساس بررسی سوابق و شرایط محیط کار و توس�ط کمیت�ه کارشناس�ان موض�وع

 آیین نامه اجرایی مربوطه مشخص می شود.8 آیین نامه اجرایی و متعاقباً کمیته استانی موضوع ماده 2ماده 

بررسیمشاغلبرایموضوعکارهایسختوزیانآورچگونهدرخواستمیگردد؟(5

 و ص��ندوق وزارت کار و امور اجتماعی حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

 تامین اجتماعی، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی ش��رایط و ب��ا تایی��د

کمیته های استانی انجام می گیرد.�

پرداختفوقالعاده<سختیکار<برایکارگرانیکهدرکارهایسختوزیانآوراشتغال<دارندچگونهاست؟(6



  قانون کار در کارهای سخت و زیان آور مزایایی پیش بینی شده است و چنانچه کارگاه دارای طرح طبقه بن��دی65 و 52در مواد 

مشاغل باشد فوق العاده سختی کار با توجه به ماهیت شغل یا محیط کار پرداخت� می گردد.

زیانآوربهچهمیزانمیباشد؟میزانمرخصیدرموردکارهایسختو( 7

 اس��تفاده از هفته می باش��د.5 قانون کار مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 65به استناد ماده 

این مرخصی، حتی االمکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.�

هفتهاستآیااینمرخصی،بااحتسابپنجروزجمعه<استیا5درموردمرخصیکارهایسختوزیانآورکهدرسال(8

خیر؟

 هفته می باشد.5مرخصی� سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 

سالاستکهدرشغلسختوزیانآورمشغولبهکارمیباشمآیامیتوانمبرایتطبیقمشاغلسختوزیانآور5حدود(9

سالاقدامنمایم؟5این

 توجه ب��هدر صورت احراز شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی )اعم از داشتن شرایط عادی و یا سخت و زیان آور( و با

 مجلس شورای اسالمی این مورد امکانپذیر است.9/6/90استفساریه قانون مشاغل سخت و زیان آور مصوب 

آیامشاغلاداریدریککارگاه<میتواندجزءمشاغلسختوزیانآورباشد؟(10

 ازبا توجه به تعریف کارهای سخت و زیانَ آور چنانچه آالینده های محیطی محل کار متقاضی مورد بررس��ی ق��رار گ��یرد و بیش

محسوب گردد. مشاغل سخت و زیان آور حد مجاز باشد می تواند جزء

انجامکارهایسختوزیانآوردرخصوصکارگراننوجوانچهحکمیدارد؟(11

 خطرن��اک قانون کار، ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و83با استناد به ماده 

 س��ن( ممن��وع سال18 تا 15و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان )بین 

است.

آیاتعطیالتهفتگیوتعطیالترسمیبهعنوانسابقهاشتغالدرکارهایسختوزیانآورمحسوبمیشود؟(12

 هفتگی و آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور، تعطیالت12 ماده 1به موجب جزء »الف« و»ب« بند 

تعطیالت رسمی به عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می گردد.�

برایکارهایسختوزیانآورکارفرماچهمقدارهزینهمیبایستپرداختنماید؟(13

 ( ق��انون ت��أمین اجتم��اعی76( م��اده )2( جزء )ب( ماده واحده قانون اص��الح تبص��ره )5 آیین نامه اجرایی بند )14به استناد ماده 

 مس��تمری�%( م��یزان4کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، معادل چهار درصد )

 محاس��به وبرقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را ک�ه توس�ط ص��ندوق ت��أمین اجتم�اعی

مطالبه می گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید.

آیاکارفرماییکهمشاغلکارگرانویسختوزیانآورمیباشدبایستیبهکارگرانفوقالعادهسختیکاربپردازد؟(14



 درقانون وجهی بعنوان سختی کار وجود ندارد و در صورتی که طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت اج��را ش��ده باش��د پ��رداخت

فوق العاده سختی کار قابل اعمال می باشد.

آیاکارفرمایانیکهکارگاههایآنانمشمولآییننامهسختوزیانآورمیباشدبایستیحقبیمهبیشتریپرداختنمایند؟<(15

 وی،در خصوص آندسته از کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه ش��ده در کارگ��اه

 درصد حق بیمه سنوات اشتغال می بایست پرداخت گردد.4میزان 

وظیفهکارفرمایانیکهمشاغلموجوددرکارگاه<هایآنهاسختوزیانآورمیباشدکداماست؟(16

 کارفرمایان کارگاه های دایر از تاریخ تصویب آیین نامه تمام یا برخی� از مشاغل آنها در کمیته های بدوی و تجدید نظر اس��تانی ی��ا

 شورای عالی حفاظت فنی،  سخت و زیان آور شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابالغ تصمیم قطعی کمیته یا

 شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد های مشخص شده در قانون ک��ار

 و آیین نامه های مربوط )مصوب شورای عالی حفاظت ف��نی( و س��ایر ق��وانین موض��وعه در این زمین��ه اق��دام و ص��فت س��خت و

الف ماده ) "زیان آوری مشاغل موضوع بند   ( این آیین نام��ه ب��رای8( را حذف و نتیجه را کتباً به کمیته ب��دوی موض��وع م��اده )1"

بررسی و تایید گزارش نمایند.

چنانچه<درخواستشغلیامشاغلسختوزیانآورافرادیاگروهیدرکارگروه<بررسیمشاغلسختوزیانآورمط<<رح(17

ومنتجبهصدوررایشودنحوهاعتراضبهنظریهکارگروهبهچهصورتمیباشد؟

 مراتب ازناحیه کمیته تجدید نظر استان قابل پی گیری خواهد بود و در مرحله بعد در ص��ورت اع��تراض ص��رفاً از ناحی��ه دی��وان

عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

مبنایپرداختپاداشبازنشستگیبهکارگرانیکهبااس<<تفادهازق<<انونبازنشس<<تگیپیشازموع<<دبازنشس<<ته<میش<<وند(18

چیست؟

  قانون کار میزان سابقه کار کارگر در کارگاه مربوط می باشد و کسانی ک��ه ب��ا31مبنای پرداخت مزایای بازنشستگی موضوع ماده 

 استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته می شوند نیز به نسبت سابقه کاری که در کارگ�اه دارن��د از مزای��ای م�ذکور

برخوردار خواهند شد.

آیاکارگرانشاغلدردستگاههایاجرایینیزمشمولقانونبازنشس<<تگیپیشازموع<<ددرکاره<<ایس<<ختوزی<<انآور(19

هستند؟14/7/80مصوبمورخ

  وزیران عضو کمیسیون امور اجتم��اعی و دولت� الکترونی��ک ک��ه در6/6/89ک مورخ 44547/ت124610به استناد مصوبه شماره 

  به تایید مقام مح�ترم ریاس�ت جمه�وری رس�یده اس�ت .ک�ارگران ت�ابع ق�انون ک�ار وت�امین اجتم�اعی ش�اغل در1/6/89تاریخ 

 دستگاههای اجرایی )وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداری ها، بانکها و سازمانهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم

 (2ذکر نام است( ، در مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور مشمول ماده واحده ق��انون اص��الح تبص��ره )

( قانون تأمین اجتماعی هستند.76الحاقی ماده )

شغلمشابهمندریککارگاهدیگربهعنوانشغلسختوزیانآورتاییدشدهولیش<غلمنس<ختوزی<انآورتایی<د(20

نشدهآیااینکار<قانونیاست؟



  قانون تامین اجتماعی، سخت و زیان آور بودن مشاغل قابل تسری به76 الحاقی ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 15مستند به ماده 

 دیگر واحدها نمی باشد به بطورمثال، یک عنوان شغلی دریک کارگاه خاص سخت و زیان آور ش��ناخته می ش��ود� و هم��ان عن��وان

 شغلی در کارگاه دیگر سخت و زیان آور شناخته نمی شود. مالک تطبیق و تشخیص مشاغل سخت وزی�ان آور، آالین��ده س��نجی از

محیط کار متقاضی می باشد.

آیاکارفرما<مجازبهارجاعکاراضافیباجلبرضایتکارگراندرمشاغلسختوزیانآورمیباشد؟(21

  قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت زی��ان آور انج��ام می دهن��د61به استناد ماده 

ممنوع است.

آیابیمهبیکاریجزءسوابقکارهایسختوزیانآورمحسوبمیگردد؟(22

 ( ق�انون76( الح�اقی م�اده )2( جزء )ب( ماده واحده ق�انون اص�الح تبص�ره )5 آیین نامه اجرایی بند )12به موجب بند )د( ماده 

 ( مص��وب76 و الح��اق دو تبص��ره ب��ه م��اده )1354( قانون تأمین اجتماعی مص��وب 76( و تبصره ماده )77( و )72اصالح مواد )

  ایام استفاده از مق��رری بیم��ه بیک��اری5/2/1386ه� مورخ 36005/ت�15365 موضوع تصویب نامه شماره 1380 � مصوب 1371

 مشروط بر این که بیمه شده قبل از برقراری بیمه بیکاری در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به ک��ار داش��ته و در حین مق��رری

 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 طب��ق

 آیین نامه بتواند بازنشسته شود مدت مزبور فقط موجب زایل شدن توالی اشتغال در کارهای و زیان آور نمی باشد مگ��ر اینک��ه ب��ر

اساس مصوبه هیئت وزیران به صورت ویژه و موردی تصمیم گیری شده باشد.

آیاحضورداوطلبانه<درجبههجزءسوابقدرکارهایسختوزیانآورمحسوبمیشود؟(23

 ( ق��انون اص��الح76( الحاقی ماده )2( جزء )ب( ماده واحده قانون اصالح تبصره )5 آیین نامه اجرایی بند )12( ماده 1مطابق بند )

  �1371( مص��وب 76 و الح��اق دو تبص��ره ب��ه م��اده )1354( قانون تأمین اجتماعی مصوب 76( و تبصره ماده )77( و )72مواد )

  ، تمام ی�ا قس��می از خ��دمت نظ��ام وظیف��ه در5/2/1386ه� مورخ 36005/ت�15365 موضوع تصویب نامه شماره 1380مصوب 

 جبهه های نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبهه که به تائید مراجع� ذیصالح رسیده باشد جزء سوابق کاره��ای س��خت

وزیان آور محسوب می گردد.

آیاآراءکمیتههایبدویاستانیقابلاعتراضمیباشد؟(24

  قانون تامین اجتماعی،76( ماده 2( جزء )ب( ماده واحده قانون اصالح تبصره )5 آیین نامه اجرایی بند )8 ماده 5به استناد تبصره 

 رای کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی است در صورتی که هر یک از طرفین )ک�ارگر و

 اداره کل تعاون،کار و رفاه ( به4کارفرما( به رای اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را بایستی کتباً )طی فرم شماره 

محل تسلیم نمایند. اجتماعی

آیارایقطعیوالزماالجراکمیتههایاستانیدرخصوصکارهایسختوزیانآورقابلاعتراضمیباشد؟(25

 نقض ق��انون دی��وان ع��دالت اداری آراء مغایرب��ا ه��دف و حکم متقن را13ماده 2بلی، دیوان عدالت اداری می تواندبه استناد بند

نماید.

آیانوع»الف«یا»ب«شغلتاییدشدهسختوزیانآورنیزقابلاعتراضمیباشد؟(26



 م��دتبلی، تعیین نوع الف یا ب جزیی از آراء کمیته های استانی می باشد لذا همانگونه که آرای کمیته های بدوی حداکثر ظ��رف

 ن�یز از این ام�ر نوع »الف« یا »ب«  روز اداری پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته تجدید نظر همان استان می باشد15

مستثنی نیست.

شغلمندرکمیته<تجدیدنظراستانیسختوزیانآورتاییدنشدهوبهرایکمیتهاعتراضدارمتکلیفچیست؟(27

مراتب صرفاً از ناحیه دیوان عدالت اداری قابل پی گیری خواهد بود.

چهنوعمرخصیهاییجزءسابقهاشتغالدرکارهایسختوزیانآورمحسوبمیشود؟(28

 ق��انون(76( ماده )2( جزء )ب( ماده واحده قانون اصالح تبصره )5 آیین نامه اجرایی بند )12 ماده 1به استناد جزء د، ج و ه بند 

  روز با3مدت تأمین اجتماعی، ایام استفاده از مرخصی استحقاقی، مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان به

 اینک��ه حق��وق ای��امدریافت دستمزد در مورد مشموالن قانون کار و ایام استفاده از مرخصی استعالجی یا اس��تراحت پزش��کی از

باشد.مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده

راازبینمیبرد؟آیامرخصیبدونحقوقتوالیاشتغالمشاغلسختوزیانآور(29

 تأمین( قانون76( ماده )2( جزء )ب( ماده واحده قانون اصالح تبصره )5 آیین نامه اجرایی بند )12 ماده 3به استناد جزء الف بند 

 من��درج دراجتماعی استفاده از مرخصی� بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان عالوه ب��ر مرخصی�

 برده و موجب تناوب آیین نامه اجرایی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور توالی اشتغال را از بین2بند )ی( موضوع ردیف 

اشتغال وی می شود.

آیااستفادهازمرخصیاستحقاقیتوالیاشتغال<درسختوزیانآورراازبینمیبرد؟(30

  قانون تامین اجتماعی، چنانچه مرخصی استحقاقی در فواصل اشتغال76 آیین نامه اجرایی ماده 12 ماده 2به استناد بند )ی( بخش 

 به کارهای سخت و زیان آور واقع شود موجب زایل شدن توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نمی گردد و به عنوان سابقه

اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می گردد.

چنانچه<درفواصلاشتغالبهکارهایسختوزیانآورفردازمرخصیاستعالجیاستفادهنمایدآیات<<والیاش<<تغالازبین(31

خواهدرفت؟

 قانون(76( الحاقی ماده )2( جزء )ب( ماده واحده قانون اصالح تبصره )5 آیین نامه اجرایی بند )12 ماده 1به استناد جزء ه� بند 

 مص��وب(76 و الح��اق دو تبص��ره ب��ه م��اده )1354 مصوب ( قانون تأمین اجتماعی76( و تبصره ماده )77( و )72اصالح مواد )

 مرخصی استعالجی یا، ایام استفاده از5/2/1386ه� مورخ 36005/ت�15365 موضوع تصویب نامه شماره 1380 � مصوب 1371

 ش��ده از غ��رامت دس��تمزد� ای��اماستراحت پزشکی اعم از این که حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا این که بیمه

بیماری استفاده کرده باشد توالی را از بین نخواهد برد.

درصورتیکهدرحینکارسختوزیانآورفردیبهسربازیرفته<وپسازسربازیبهکار<قبلیبازگشتهباشدآیاتوالی(32

اشتغالازبینمیرود؟

 ( ق��انون ت��أمین76( ماده )2( جزء )ب( ماده واحده قانون اصالح تبصره )5 آیین نامه اجرایی بند )12 ماده 2به استناد جزء ه� بند 

 ، ایام خ�دمت س�ربازی )دوران ضرورت� و احتی�اط( مش�روط بر این که بیمه ش�ده ح�داکثر تا دو ماه پس از پایان خ�دمت ب�هاجتماعی



 کار سابق خود برگشته و یا این که در کار دیگری که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده باشد موجب زایل شدن

 توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نمی گردد.

آیااشتغال<درحرفومشاغلآزادباپرداختحقبیمهدرمدتمذکوربهصورتخویشفرماتوالیاشتغال<رازای<لمی(33

کند؟

 ت��أمین( ق��انون76( م��اده )2( جزء )ب( ماده واحده قانون اصالح تبصره )5 آیین نامه اجرایی بند )12 ماده 3به استناد جزء د بند 

 م��دت ی��ک م��اه و زیان آور، اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به  چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهای سختاجتماعی

واقع گردد. توالی اشتغال را از بین برده و موجب تناوب اشتغال می گردد.

قانونکاربرایزنانممن<وعاس<تپسچ<راک<ار<پرس<تارانزنج<زو75انجامکارهایسختوزیانآوربهاستنادماده(34

کارهایسختوزیانآوراعالمشدهاست؟

 به استناد قانون ارتقاء بهره وری کارکن�ان ب�الینی نظ�ام س��المت ک�ه در جلس�ه عل�نی روز یکش��نبه م�ورخ س��ی ام ف��روردین م�اه

 مجلس ب��ه تأیی��د ش��ورای نگهب��ان رس��یده،9/2/1388یکهزاروسیصدوهشتادوهشت� مجلس شورای  اسالمی� تصویب و در تاریخ 

 مس��تثنی قانون کار را در خصوص مورد مذکور اصالح نموده است و پرستاران از ش��مول م��اده م��ذکور75شورای اسالمی� ماده 

شده اند.

شغلمنجزءمشاغلسختوزیانآورتاییدشدهولیدرلیستبیمهعنوانکارگربرایمنقیدشدهچگون<همیت<وانماز(35

مزایایبازنشستگیدرکارهایسختوزیانآوراستفادهنمایم؟

 ع��دمتامین اجتماعی قابل احراز می باش��د و در ص��ورت صندوق مراتب از طریق بررسی پرونده فنی بیمه شده از طریق شعبات

احراز مراتب از طریق دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است.

آیاخدمتدرمناطقجنگیپسازپایانجنگتحمیلینیزجزءکارهایسختوزیانآورمحسوبمیشود؟(36

 تبصرهخیر، خدمت فقط در زمان جنگ و در مناطق جنگی )جبهه( جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می گردد� و به استناد

 مص��وب( ق��انون ت��أمین اجتم��اعی76( م��اده )2 قانون کار، آن دسته از بیمه شدگانی ک��ه مش��مول اص��الحیه تبص��ره )14 ماده 2

 ح�ق علی�ه باط�ل مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آنکه خدمت نظام وظیفه خود رادر جبهه های ن�برد14/7/1380

محسوب می شود.طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت وزیان آور

سالسابقهپرداختحقبیمهدرکارهایسختوزیانآوررادارمولیبهدلیلاشتغالدرک<<ارس<<ختو20منکمتر<از(37

زیانآوردچارفرسایشجسمیشدهامآیامیتوانمباقانونسختوزیانآوربازنشسته<شوم؟

 س�خت و( قانون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کاره�ای91بلی،  چنانچه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده )

 تش��خیص و تأیی��دزیان آور به سابقه مقرر فوق، فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زی��ان آور

نمایند می توانند از مزایای بازنشستگی قانون مذکور استفاده نمایند.

قانونتامیناجتماعی،<سختوزیانآورتشخیص<دادهشدهودرحالانج<<ام76شغلمندرکمیته<استانیبهموجبماده(38

ساعتدرکارگاهکار<کردهامرادارمولیکارفرم<ا6مراحلبازنسشتگیمیباشموتقاضایاضافهکاریایامیکهبیشاز

نمیپذیرد،تکلیفچیست؟



 کاره��ای قانون تامین اجتم��اعی در خص��وص مزای��ای بازنشس��تگی در76 الحاقی ماده 2قوانین و آیین نامه های مربوط به تبصره 

   قانون کار و آئین نامه آن ندارد.52سخت وزیان آور می باشد و ارتباطی به مزایای مندرج در تبصره ماده 

سالپسازتاییدمشاغلنس<<بتب<<ه2طبققانونمشاغلسختوزیانآوروآییننامه<اجراییآنکارفرمامکلفاستتا(39

ایمنسازیعواملشرایطمحیطکاراقدامکندولیتاکنوناینکارانجامنشدهاستتکلیفچیست؟

الف ظرف مهلت مقرر، مطابق قانون کار از "در صورت عدم حذف صفت سخت و زیان آوری محیط کار در مشاغل بند   سوی"

بعمل می آید.وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذی صالح اقدام الزم

دیوانعدالتاداریدستوربررسیمجددشغلمنراصادرکردهوپسازبررسیمجددشغلمسختوزیانآورتشخیص(40

دادهشده،اگرتامیناجتماعی<اجرانکندتکلیفچیست؟

 ش�دهدر صورتی که سایر موارد مندرج در قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور توس�ط متقاض�ی اح�راز

 ابالغ وباشد مراتب ع�دم تمکین ت�امین اجتم�اعی از اج�رای مف�اد رای ص�ادره توس�ط دی�وان ع�دالت اداری از طری�ق اداره کل

اجراییات دیوان عدالت اداری قابل پی گیری خواهد بود.

عنوانشغلیمشابهمندرکارخانجات<سیمانتهرانودرودسختوزیانآورتاییدشدهولیش<<غلمندرس<<یمانآبی<<ک(41

سختوزیانآورتاییدنشدهآیاصنایعسیمانباهمفرقدارند؟

 ش�غلی قانون تامین اجتماعی آراء ص�ادره در خص�وص ه�ر عن�وان76 الحاقی ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 15به موجب ماده 

مختص به همان شغل و در همان کارگاه خاص می باشد و قابل تسری به سایر مشاغل و کارگاه های دیگر نیست.

شغلمندرکمیته<استانیسختوزیانآورتاییدشدهوسابقهمقررراهمدارمآی<امیت<وانت<رک<ک<ار<ک<رده<ومنتظ<ر(42

برقراریمستمریازسویتامیناجتماعیباشم؟

 اجتم��اعی( قانون تأمین76( ماده )2( جزء )ب( ماده واحده قانون اصالح تبصره )5 آیین نامه اجرایی بند )13 ماده 3به استناد بند 

 آنه�ا جهتبیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگی مجاز ب�ه ت�رک ک�ار نب�وده و می بای�د اح�راز ش�رایط و اس�تحقاق

 س�پس ت�رک ک�اربازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور رسماً از سوی صندوق تأمین اجتماعی به آنه�ا ابالغ و

 طب��ق این آیین نام��ه اح��رازنمایند. چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور را

کند صندوق تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به برقراری مستمری وی اقدام نماید.

بعضیازمشاغلکارگاهمنتوسطکمیته<استانیسختوزیانآورتشخیص<دادهش<دهوک<ارگرانیک<هس<ابقهمق<رردر(43

مشاغلتاییدشدهراداشتهاندبازنشسته<شدهاندوچهاردرصدمیزانمستمریبرقراریبیمهشدگانرانس<<بتب<<هس<<نوات

قبلرانیزبهتامیناجتماعی<پرداختکردهامولیتامیناجتماعیبهدلیلسختوزیانآورب<ودنبعض<یمش<اغل،ب<رای

درصدحقبیم<هاض<افهرانم<ودهاس<تتکلی<ف4سایرکارگرانکهدراینمشاغلمشغولبهکارمیباشندنیزتقاضای

چیست؟

 حکم مقننپرداخت چهار درصد حق بیمه اضافه به تامین اجتماعی قبل از تقاضای مستمری� بازنشستگی مشموالن ق�انون خالف

 عدالت اداری طی تامین اجتماعی از طریق هیات عمومی دیوان7/2/1381 مورخ 6و جزء موارد تخلف بوده لذا بخشنامه شماره 

 ابطال گردیده است.23/5/1386 مورخ 372-371  دادنامه



افرادیکهقباًلشغلآنانجزءتاسیسات<ملیومهمبودهوشورایعالیحفاظتفنیمشاغلآنانراچهبهصورتشغلو(44

یادرخصوصسایرافرادتاییدننموده<ودرحالحاضرمتقاضیمیباشندآیاقابلطرحدرکمیتههایاستانیمیباشد؟

 درخص�وص شورای عالی حفاظت فنی به شرح ذیل قابل طرح در کمیته های استانی می باش�د.16/12/1389مطابق مصوبه مورخ 

 بررس�ی ق�رار گرفت�ه وبررسی مشاغل افرادیکه قبال مشاغل آنان بصورت گروهی و یا انفرادی در شورایعالی حفاظت فنی م�ورد

 موقعیت زمانی و ن��ه م��اهیتشورای مذکور با توجه به آئین نامه قبلی در خصوص مشاغل آنان بدلیل ملی ومهم� بودن مشاغل در

 کمیته های استانی می توانند راجع بهشغلی اظهار نظر نموده و بادر نظر گرفتن حذف تاسیسات ملی ومهم� از آئین نامه فوق الذکر،

( الحاقی م��اده )2واحده قانون اصالح تبصره )( جزء )ب( ماده5مشاغل مورد ادعای ایشان مطابق آیین نامه اجرایی )جدید( بند )

 (76 و الح�اق دو تبص�ره ب�ه م�اده )1354اجتماعی مصوب ( قانون تأمین76( و تبصره ماده )77( و )72( قانون اصالح مواد )76

  و اص�الحیه بع�دی موض�وع5/2/1386ه� م�ورخ 36005/ت�15365 موضوع تصویب نامه شماره1380 � مصوب 1371مصوب 

 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت� الکترونیک اظهار نظر نمایند و6/6/89ک مورخ 44547/ت124610مصوبه شماره 

تامین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری� اینگونه متقاضیان می باشد.در صورت احراز سایر شرایط بیمه ای، صندوق

عالیحفاظتفنیدرسنواتقبلدررابطهبامشاغلافرادیاظهارنظرنمودهاستومنجربهعدمتایی<<دمش<<اغلشورای( 45

آنافرادشدهآیاایناحکامدرخصوصسایرافرادمتقاضیمشاغلمذکورقابلتسریاست.ودرغ<یراینص<ورتآی<ا

کمیتههایاستانیمیتواننداظهارنظرنمایند؟

 استانی،بلی، آراء شورا صرفاً به جهت امعان نظر کمیته ها در صدور آراء می باشد بدیهی است با توجه به استقالل رای کمیته های

 مش�اغل اق�دامدر خصوص متقاضیان جدید صرفاً با بررسی در کمیته ها نسبت به احراز یا ع�دم اح�راز س�خت و زی�ان آوری آن

می نمایند.

کارفرما<درلیستهایپرداختبیمه،<عنوانکارگررابرایبندهکهدرمشاغلسختوزیانآورمشغولب<<هک<<ارمیباش<<م(46

درجنمودهحقبیمهمشاغلسختوزیانآورراپرداختننمودهاست،تکلیفچیست؟

تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی نیاز به پرداخت حق بیمه به صورت مشاغل سخت و زیان آور الزامی� نیست.

اگروسایلاندازهگیریآالیندهدرمشاغلسختوزیانآورموجودنباشد،مثاًلوس<<یلهس<<نجشم<<یزانگازه<<اوبخ<<ارات(47

آالیندهدرپمپبنزینها،<چگونهمیتواندرخواستمتقاضیرابررسینم<ود،آی<اش<غلویراج<زومش<اغلس<ختو

زیانآوربهحسابنیاوریم؟<

  آیین نامه2اتخاذ تصمیم قطعی درکمیته ها مستلزم اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار وگزارش نهایی کارشناسان موضوع ماده

و تبصره آن می باشد.

سالسابقهکاردارم،کارفرما<پیشنهادبازنشستگیرابااستفادهازق<انوننوس<ازیص<نایعرانم<وده،<ام<اتع<دادیاز25( 48

همکارانمبااستفادهازقانونبازنشستگیدرمشاغلسختوزیانآوربازنشستهشدهاند،کدامیکبهنفعمنمیباشد؟

 خواه��دسنوات ارفاقی جهت بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور هر سال سابقه پرداخت حق بیمه یک و نیم سال محاسبه

 ک��اری متقاض��ی سال سنوات ارفاقی مزد بازنشسته خواهد شد. بدین معنی که چنانچه سوابق5شد و در قانون نوسازی صنایع با 

 فرد بازنشسته خواهن��د روز30 روز حقوق دریافتی و در قانون نوسازی صنایع 35 سال باشد با 25در کارهای سخت و زیان آور 

خواهد بود.شد. لذا در صورتیکه کار شما سخت و زیان آور باشد استفاده از قانون سخت و زیان آور به نفع شما


