
 آیین نامه کارهای سخت و زیان آور
  )29/9/1371مصوب (

مکانیکی ،   کار سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی ، شیمیایی              -1ماده  
و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده که دراثر اشتغال کارگر تنشی به مراتـب بـاالتر                 

 بیمـاری شـغلی و    نجاد می گردد که نتیجه آ     در وی ای  ) جسمی و روانی  (از ظرفیتهای طبیعی    
 .عوارض ناشی از آن می باشد

 کارهایی که در آن عوامل و شرایط محیط  کار به دلیل نقـص یـا عـدم اسـتفاده از                      –تبصره  
امکانات فنی و مهندسی و موازین پیشگیری غیر استاندارد باشد چنانچه با رفـع نقـص و یـا                   

امل را به حد استاندارد و مجاز رسـانید جـزء کارهـای             بکارگیری امکانات فوق بتوان این عو     
 .سخت و زیان آور محسوب نمی گردد
بـراین اسـاس کارهـای      .  این آیین نامه خواهـد بـود       18تشخیص این امر به عهده کمیته ماده        

 .سخت و زیان آور به شرح مواد آتی خواهد بود
ایجاب مـی نمایـد کـارگران        کار در معادن اعم از تحت االرضی یا سطح االرضی که             -2ماده  

 .در تونلها و راهروهای سرپوشیده به استخراج بپردازد
 کار استخراج شامل جدا کردن یا منفجر سـاختن مـواد از سـطح کـار ، حمـل مـواد        –تبصره  

عملیات مربوط به انفجار ، اداره تاسیسات آب و برق  در داخل معدن و به طور کلی هر گونه 
 نماید کارگر در تونلهـا ، راهروهـا یـا میلـه هـای معـدن انجـام                   مباشرت و نظارتی که ایجاب    

 .می باشد.وظیفه نماید 
  حفر قنوات و چاه ها و فاضالبها و تونلهای زیر زمینی و کار در مخازن سربسته -3ماده 
 تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره های مشغول به کـار و کـار مسـتمر در مجـاورت                     -4ماده  

 که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا بخارات زیان آور متصاعد کوره های ذوب به نحوی    
 .از کوره باشد

  کــار کــارگرانی کــه مســتقیما و مســتمرا در امــر تولیــد در کارگــاه هــای دبــاغی ، -5مــاده 
 ساالمبور سازی و روده پاک کنی اشتغال دارند و کار مستمر در گند ابروها ، جمـع آوری ،     

 حمل و دفن زباله شهری، 
نظافـت  ( کار کارگرانی که مستمراً به امر جمـع آوری و انتقـال و انبـار کـردن کـود                     -6 ماده

 .در واحدهای دامداری و طیول اشتغال دارند) مستمر طویله، اصطبل، سالنهای پرورش طیور
 کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از پنج متر از سـطح زمـین بـر                      -7ماده  

 . متحرک، داربستها و اسکلتهاروی دکلها، اطاقکهای
 کار مداوم بر روی خطوط و پستهای انتقال برق با فشار شصت و سه کیلو ولـت و                   -8ماده  

 باالتر 



 . مشاغل شن پاشی، پخت آسفالت دستی، قیرپاشی و مالچ پاشی-9ماده 
  عملیات جوشکاری در داخل مخازن-10ماده 
 ال بـه بیماریهـای حاصـل از اشـعه را فـراهم              کارهایی که استمرار آنها موجبات ابت      -11ماده  

می آورد نظیر کـار بـا مـواد رادیواکتیـو و قـرار گـرفتن در معـرض پرتوهـای یونسـاز بـه                         
تشخیص مراجع ذیصالح و به استناد قانون حفاظت در برابـر اشـعه مصـوب جلسـه مـورخ                   

 . مجلس شورای اسالمی1368بیستم فروردین ماده 
 شار محیط بیش از حد مجاز از قبیل غواصی کار در محلهای با ف-12ماده 
نـی موجبـات    م کار مستمر در محیطهایی که با وجود رعایت مقررات حفـاظتی و ای             -13ماده  

 .بیماریهای گوشی و یا کری کارگر را فراهم سازد
 کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و مزارع و ضد عفونی اماکن و طویله هـا و                   -14ماده  

 ری در زمان سمپاشیآشیانه های مرغدا
وم و حشره کش هـا اشـتغال        م کار کارگرانی که مستقیماً در امر تولید و ترکیب س          -15ماده  

 دارند در زمان انجام کار
 . کار با وسایل اداری ارتعاش در حدی که برای سالمتی کارگر زیان آور باشد-16ماده 
از و استاندارد هـر یـک از         مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار حد مج          -17ماده  

مواد شیمیایی و عوامل بیولوژیکی و فیزیکی که در این آئین نامه نام برده شده است پس از                  
تشکیل کمیته های تخصصی تعیین و جهت تصویب به شورای عـالی حفاظـت فنـی پیشـنهاد                  

 .می نماید
ترکیب کمیته های تخصصی تعیین و جهت تصویب به شورایعالی حفاظت فنی تعیین خواهـد               

 .نمود
 : به منظور حسن اجرای مقررات این آئین نامه کمیته ای متشکل از اعضاء زیر-18ماده 

 .مدیر کل کار و امور اجتماعی استان که ریاست کمیته را عهده دار خواهد بود -1
 مدیر کل کار و امور اجتماعیبازرس کار استان به انتخاب  -2
 یکفنر نماینده سازمان تامین اجتماعی استان -3
یکفنر پزشک یا کارشناس بهداشـت حرفـه ای بـا معرفـی سـازمان منطقـه ای بهداشـت،                     -4

 .درمان و آموزش پزشکی استان
 .یک نفر نماینده کارفرما به انتخاب و معرفی کانون اتحادیه های صنفی استان -5
 به انتخاب و معرفی کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان           یک نفر نماینده کارگر    -6

 .یا کانون انجمنهای کارگران استان و یا مجمع نمایندگان کارگران استان
 یکنفر نماینده اداره کل صنایع استان -7
 یکنفر نماینده اداره کل صنایع سنگین استان -8



 یکنفر نماینده اداره کل معادن و فلزات استان -9
 ه اداره کل کشاورزی استانیکنفر نمایند -10
 یکنفر نماینده صنعت نفت استان -11
 یکنفر نماینده سازمان حفاظت محیط زیست استان -12
 یکنفر نماینده سازمان جهاد سازندگی استان -13
 یکفنر از اساتید دانشگاه با معرفی دانشگاه استان -14

 .دددر هر استان و محل اداره کل کار و امور اجتماعی و با وظائف زیر تشکیل می گر
  تطبیق مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آئین نامه و اعالم آن به مراجع ذیربط–الفـ 
 بررسی مشاغلی که در این آئین نامه بعنوان کارهای سخت و زیـان آور ذکـر نگردیـده                   –ب  

است و از طرف کارگران یا کارفرمایان و یا سایر مراجـع سـخت و زیـان آوری آن تقاضـا                     
 .ه به شورایعالی حفاظت فنیشده و اعالم نتیج

 بررسی مواردیکه شغل یا مشاغل باتخاذ تدابیر الزم حالت سختی و زیـان آوری آنهـا از         -ج
بین رفته و درعداد مشاغل عادی درآمده اند و اعالم آنها بـه مراجـع ذیـربط بمنظـور حـذف              

 .مزایایی که بعنوان مزایای کار سخت و زیان آور پرداخت می گردیده است
 نفر از اعضا رسمیت یافته و تصـمیمات         7 جلسات کمیته مذکور با حضور حداقل        -1 تبصره

 .کمیته با اکثریت آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود
 کمیته قبل از اتخاذ تصـمیم موظـف اسـت نظریـات کارشناسـی را در خصـوص                   -2تبصره  

یکی شـرایط کـار و      ارزیابی محیط کار از نظر حد مجاز عوامـل فیزیکـی و شـیمیایی و مکـان                
وسایل استحفاظتی جمعی و فردی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کـار و یـا                  

 .سایر مراجع مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی تحصیل نماید
 کلیه کارفرمایان مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیـان آور بکـارگران جدیـد                 -19ماده  

نی که می خواهند جدیدا باینگونه کارها گمـارده شـوند ترتیـب انجـام               االستخدام و یا کارگرا   
معاینات پزشکی آنان را از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای مرجـوع                

 .بدهند
 قانون کار جمهوری اسالمی ایران 52ماده   مقررات این آئین نامه به استناد تبصره-20ماده 

مات کمیته های موضوع قانون بازنشسـتگی پـیش از موعـد بیمـه              میباشد و ارتباط به تصمی    
 مجلـس محتـرم     24/6/1370 و   28/2/1367شدگان تامین اجتماعی موضوع مصوبات مـورخ        

شورای اسالمی که مطابق با ضوابط و مقررات خاص خود و در ارتباط با شخص و شغل و      
 .زمان و موقعیت کار به مورد اجراء گذاشته شده است ندارد

 قانون کار جمهوری اسالمی     52 تبصره به استناد ماده      4 ماده و    20 آئین نامه مشتمل بر      این
 شــورایعالی کارتهیــه و پــس از بررســی مجــدد و 4/3/1370ایــران در جلســه نهــایی مــورخ 



 تاییـد و در تـاریخ       2/8/71اصالحاتی در جلسات متعدد شورایعالی حفاظـت فنـی در جلسـه             
و امور اجتمـاعی و بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی                به تصویب وزرای کار      29/9/71

  .رسید


