
    

 طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيره ه ه ه ييييخيرخيرخيرخيربنياد بنياد بنياد بنياد 

    آيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها

 >>ساير مقررات   <<

 :قانون كار 52آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور موضوع ماده 

 29/9/1371مصوب 

 ريغ كار، طيمح يكيولوژيب و يكيمكان ، ييايميش ، يكيزيف  عوامل آنها در كه است ييكارها آور انيز و سخت كار -1 ماده

 جهينت كه گردد يم جاديا يو در)  يروان و يجسم( يعيطب  يتهايظرف از باالتر مراتب به يتنش كارگر اشتغال اثر در كه بوده استاندارد

 .باشد يم آن از يناش عوارض و يشغل يماريب آن

  يريشگيپ نيمواز و يمهندس و يفن امكانات از استفاده عدم اي  نقص ليدل به كار طيمح طيشرا و عوامل آن در كه ييكارها - تبصره

 جزء ديرسان مجاز و استاندارد حد به را عوامل نيا بتوان فوق امكانات يريبكارگ اي و نقص رفع با چنانچه باشد راستاندارديغ

 .گردد ينم محسوب آور انيز و سخت يكارها

 خواهد يآت مواد شرح به آور انيز و سخت يكارها اساس نيبرا. بود خواهد نامه نييآ نيا 18 ماده تهيكم عهده به امر نيا صيتشخ

 .بود

 به دهيسرپوش يراهروها و تونلها در كارگران دينما يم جابيا كه ياالرض سطح اي ياالرض تحت از اعم معادن در كار -2 ماده

 .بپردازند استخراج

 ساتيتاس اداره انفجار، به مربوط اتيعمل مواد حمل كار، سطح از مواد ساختن منفجر اي جداكردن شامل استخراج كار - تبصره

 معدن يها لهيم اي راهروها تونلها، در كارگر دينما جابيا كه ينظارت و مباشرت هرگونه يكل طور به و معدن داخل در برق و آب

 .باشد يم ند،ينما فهيوظ  انجام

 . سربسته مخارج در كار و ينيرزميز يتونلها و آبها فاضل و چاهها و قنوات حفر -3 ماده

 در كارگر كه ينحو به ذوب يها كوره مجاورت در مستمر كار و كار به مشغول يها كوره از مذاب مواد حمل و هيتخل -4 ماده

 .باشد كوره از متصاعد آور انيز بخارات اي حرارت ميمستق معرض

 كار و دارند اشتغال يكن پاك روده و يساالمبورساز ، يدباغ يكارگاهها در ديتول امر در مستمرا و مايمستق كه يكارگران -5 ماده

 . يشهر زباله دفن و حمل ، يآور جمع ـ درگندآبروها مستمر

) وريط پرورش يسالنها ، اصطبل ، لهيطو مستمر نظافت( كود كردن انبار و انتقال و يآور جمع امر به مستمرا كه يكارگران -6 ماده

 .دارند اشتغال وريط و يدامدار يدرواحدها

 هاو داربست ، متحرك ياطاقكها دكلها،  يرو بر  نيزم  سطح از متر  پنج از شيب ارتفاع در و باز يفضا در مداوم و مستمر كار -7 ماده

 .اسكلتها

 .باالتر و ولت لويك سه و فشارشصت با برق انتقال يپستها و خطوط يرو بر  مداوم كار -8 ماده



 . يپاش مالچ و  يرپاشيق ، يدست اسفالت پخت ، يپاش  شن  مشاغل -9 ماده

 . مخازن داخل در يجوشكار اتيعمل -10 ماده

 و ويواكتيراد مواد با كار رينظ آورد يم فراهم را اشعه از حاصل يها يماريب به ابتال موجبات آنها استمرار كه ييكارها -11 ماده

 مورخ جلسه مصوب اشعه برابر در حفاظت قانون استناد وبه صالح يذ مراجع صيتشخ به ساز وني يپرتوها معرض در قرارگرفتن

 . ياسالم يشورا مجلس 1368 ماه نيفرورد ستميب

 . يغواص  ليقب  از مجاز حد از شيب طيمح فشار با يمحلها در كار -12 ماده

 را كارگر يكر اي و يگوش يهايماريب موجبات يمنيا و يحفاظت مقررات تيرعا وجود با كه ييها طيمح در مستمر كار -13 ماده

 .سازد فراهم

 . يسمپاش زمان در يمرغدار يها انهيآش و ها لهيطو و اماكن يعفون وضد مزارع و اشجار و باغات يسمپاش امور در كار -14 ماده

 .كار انجام زمان در دارند اشتغال ها كش حشره و سموم بيترك و ديتول امر در مايمستق كه يكارگران كار -15 ماده

 .باشد آور انيز كارگر يسالمت يبرا كه يحد در ارتعاش يدارا ليوسا با كار-16 ماده

 و  يكيولوژيب عوامل و ييايميش مواد از كي هر استاندارد و مجاز حد كار بهداشت و حفاظت ماتيتعل و قاتيتحق مركز -17 ماده

 حفاظت يعال يشورا به بيتصو جهت و نييتع يتخصص يها تهيكم ليتشك از پس است شده برده نام نامه نييآ نيا در كه يكيزيف

 .دينما يم شنهاديپ يفن

 .شد خواهد نييتع يفن حفاظت يعال يشورا به بيتصو جهت و نييتع يتخصص يها تهيكم بيترك

 :ريز ياعضا از متشكل يا تهيكم نامه نييآ نيا مقررات ياجرا حسن منظور به -18 ماده

 .بود دارخواهد عهده را تهيكم استير كه استان ياجتماع امور و كار ركليمد ـ 1

 . ياجتماع امور و كار كل ريمد انتخاب به استان كار بازرس ـ 2

 . استان ياجتماع نيتام سازمان ندهينما نفر كي ـ 3

 . استان يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت يا منطقه سازمان يمعرف با يا حرفه بهداشت كارشناس اي پزشك نفر كي ـ 4

 . استان يصنف يها هياتحاد كانون يمعرف و انتخاب به كارفرما ندهينما نفر كي ـ 5

 اي استان كارگران يانجمنها كانون اي استان كار ياسالم يشوراها يهماهنگ كانون يمعرف و انتخاب به كارگر ندهينما نفر كي ـ 6

 . استان كارگران ندگانينما مجمع

 . استان عيصنا كل اداره ندهينما نفر كي ـ 7

 . استان نيسنگ عيصنا كل اداره ندهينما نفر كي ـ 8

 . استان فلزات و معادن كل اداره ندهينما نفر كي ـ 9

 . استان يكشاورز كل اداره ندهينما نفر كي ـ 10

 . استان نفت صنعت ندهينما نفر كي ـ 11

 . استان ستيز طيمح حفاظت سازمان ندهينما نفر كي ـ 12

 . استان يسازندگ جهاد سازمان ندهينما نفر كي ـ 13

 . استان دانشگاه يمعرف با دانشگاه دياسات از نفر كي ـ 14

 .گردد يم ليرتشكيز فيوظا با و ياجتماع امور و كار كل اداره محل و استان هر در

 . ربط يذ مراجع به آن اعالم و نامه نييآ نيا مواد با آور انيز و سخت مشاغل قيتطب ـ الف



 ريسا اي و انيكارفرما اي كارگران طرف از و است دهينگرد ذكر آور انيز  و سخت يكارها نامه نييآ نيا در كه يمشاغل يبررس ـ ب

 . يفن  حفاظت يعال يشورا به اعالم و شده تقاضا آن يآور انيز و سخت  مراجع

 مشاغل عداد در و رفته نيب از آنها يآور انيز و يسخت  حالت الزم ريتداب اتخاذ به مشاغل اي شغل كه يموارد يبررس ـ ج

 دهيگرد يم پرداخت آور انيز و سخت كار يايمزا عنوان به كه ييايمزا حذف منظور به ربطيذ مراجع به آن اعالم و اند درآمده يعاد

 . است

 در نيحاضر يآرا تياكثر با تهيكم ماتيتصم و افتهي تياعضارسم از نفر 7 حداقل حضور با مذكور تهيكم جلسات -1 تبصره

 .بود خواهد معتبر جلسه

 مجاز حد نظر از كار طيمح يابيارز درخصوص را يكارشناس اتينظر است موظف ميتصم اتخاذ از قبل تهيكم -2 تبصره

 و حفاظت ماتيتعل و قاتيتحق مركز از يفرد و يجمع ياستحفاظ ليوسا و كار طيشرا يكيمكان و ييايميش و يكيزيف عوامل

 .دينما ليتحص ياجتماع امور و كار وزارت دييتا مورد مراجع ريسا اي و كار بهداشت

 كه يكارگران اي و داالستخداميجد كارگران به آور انيوز سخت يكارها ارجاع از قبل مكلفند انيكارفرما هيكل -19 ماده

 با متناسب يجسمان استعداد و تيقابل لحاظ از را آنان يپزشك ناتيمعا انجام بيترت شوند گمارده كارها نگونهيا به دايخواهندجد يم

 .بدهند مرجوع يكارها نوع

 ماتيتصم به ارتباط و باشد يم رانيا ياسالم يكارجمهور قانون 52 ماده تبصره استناد به نامه نييآ نيا مقررات -20 ماده

 و 28/2/1367 مورخ مصوبات موضوع ياجتماع نيتام شدگان مهيب موعد از شيپ يبازنشستگ قانون موضوع يها تهيكم

 تيموقع و زمان و شغل و شخص با ارتباط در و خود خاص مقررات و ضوابط با مطابق كه ياسالم يشورا محترم مجلس24/6/1370

 .ندارد ، است شده گذاشته مورداجرا به كار

 

 


