
١

ھا و راھكارھاي پیشروبي، دغدغهطسختي كار در آزمايشگاه تشخیص 

ھاي جامعه علوم آزمايشگاھي كشور قرار نگرفتن مشاغل امروزه شايد يكي از دغدغه

مندي از تسھیالت ارفاقي جھت آور و بھرهآزمايشگاه در زمره مشاغل سخت و زيان

.می باشدبازنشستگي 

در مجلس شوراي ٧٦بودن شغل تكنسین آزمايشگاه در سال آور قانون مشاغل سخت و زيان

:اسالمي به تصويب رسید و ابالغ شد

آور تعیین مشاغل تكنسین اتاق عمل و تكنسین آزمايشگاه به عنوان مشاغل سخت و زيان

:)ھیأت وزيران٢٠/٠٤/١٣٧٦ھـ  مورخ ١٥٩٢٠ت /٥٨١٢١شماره همصوب(درجه يك 

سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با ١١/٠٤/١٣٧٦ھیأت وزيران در جلسه مورخ 

ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ ) ٣(استناد تبصره 

) ٥(و بند -١٣٧٦آور مصوب تحمیلي و معلولین عادي و شاغلین مشاغل سخت و زيان

مورخ ٦٥٢ت /٤٥٦٦٤نامه شماره موضوع تصويب- نامه اجرايي قانون ياد شدهآيین

:تصويب نمود٣٠/٠٥/١٣٦٨

آور به عنوان مشاغل سخت و زيان» تكنسین آزمايشگاه«و » تكنسین اتاق عمل«مشاغل 

جمھورمعاون اول رئیس-حسن حبیبي. شونددرجه يك تعیین مي

ھاي علوم آزمايشگاھي از مزاياي مندي تكنسیننويد بخش بھره،مصوبه فوق در زمان تصويب

در حالیکه،استمندي از تسھیالت ارفاقي بازنشستگي بوده آور و بھرهل سخت و زيانمشاغ

ان، داند، ساير كاركنان آزمايشگاه اعم از كارمند شدهافراد ياد شده از مزاياي اين قانون بھره

.اندماندهبھرهارشد و دكترا از شمول اين قانون بيکارشناس كارشناس 

شد كه شاغل در آزمايشگاه اطالق ميهي قبل به عنوان افراد ديپلمھاعنوان تكنسین از سال

در حالي كه امروزه عنوان .اندھا مشغول فعالیت بودهدر آزمايشگاه،بنابه اقتضاي زمان

ھايي كه در زمان تصويب تكنسین آزمايشگاه در كادر آزمايشگاھي وجود نداشته و تكنسین

اند ھمگي بازنشسته شده و عمالً مصوبه مذكور گرفتهمصوبه فوق مشمول اين قانون قرار مي

.كارايي خود را از دست داده است

با ٢٦/١٢/١٣٨٥آور مصوب ھیأت وزيران در جلسه مورخ آيین نامه جديد مشاغل سخت و زيان

:آور ارائه نمودهاز مشاغل سخت و زيانیھـ تعريف جامع٢٦٠٠٥ت / ١٥٣٥٦شماره 

:آورشاغل سخت و زياننامه جديد مآيین١ماده 

آور كارھايي است كه در آن عوامل فیزيكي، شیمیايي و مكانیكي، كارھاي سخت و زيان

استاندارد بوده و در اثر اشغال بیمه شده تنشي به مراتب باالتر از غیر بیولوژيكي محیط كار 

شود كه نتیجه آن بیماري شغلي و در وي ايجاد مي) جسمي و رواني (ھاي طبیعي ظرفیت



٢

آور موضوع اين ماده به دو گروه تقسیم عوارض ناشي از آن باشد مشاغل سخت و زيان

:شوندمي

توان با ر با ماھیت شغل وابستگي دارد اما ميآومشاغلي كه صفت سخت و زيان) الف

آوري بكارگیري تمھیدات بھداشتي ايمني و تدابیر فني مناسب توسط كارفرما سختي و زيان

.ھا را حذف نمودآن

آور بوده و با بكارگیري تمھیدات بھداشتي، ايمني و مشاغلي كه ماھیتاً سخت و زيان) ب

ھا كاھش يافته ولي كماكان سخت و آور آنزيانتدابیر فني توسط كارفرما صفت سخت و 

.گرددھا حفظ ميآوري آنزيان

نامه و نظر به اين كه ماده يك آيیندرآوربا تأمل در تعريف ارائه شده از مشاغل سخت و زيان

ارشد و ھاي تشخیص طبي اعم از پذيرش، كاردان،كارشناس،كارشناسيكاركنان آزمايشگاه

زاي مختلف مواد شیمیايي، بیولوژيكي و عوامل بیماريشگاه ھمه روزه بارا در محیط آزمايدكت

و در بسیاري از موارد رعايت شرايط و موازين می باشندو ترشحات عفوني انساني مواجه 

كند نظیر ورود سوزن زا ايجاد نميمصونیتي در برخورد با عوامل بیماري،بھداشتي و ايمني كار

.در دست پرسنل آزمايشگاهHIVزاي ويروس ھپاتیت و یماريآلوده به عوامل عفوني و ب

آزمايشگاھي علیرغم انطباق گردد كه آيا قرار نگرفتن مشاغل علوماين سؤال مطرح ميحال 

اجحاف در حق كاركنان آزمايشگاه ،آوركامل با تعريف ارائه شده، در زمره مشاغل سخت و زيان

باشد؟نمي

ھاي آزمايشگاھي در جھت ھا و تشكلھاي فراوان انجمنھا و تالشنگاريعلیرغم نامه

٢٠/٠٤/١٣٧٦در مصوبه مورخ ، تصحیح كلمه تكنسین و جايگزيني كلمه كاركنان آزمايشگاه 

ت كاركنان ھیأت وزيران نتیجه مثبتي حاصل نگرديده و كوچكترين تغییري در بھبود وضعی

.استآزمايشگاه صورت نگرفته 

اور را مطرح نمایند؟ /چه افرادی می توانند تقاضای رسیدگی به مشاغل سخت و زیان 

تعیین سخت « : ددارآور كه مقرر مينامه جديد مشاغل سخت و زيانآيین٢با عنايت به ماده 

حسب درخواست » ب«و گروه » الف«و نوع آن گروه ) ١(آور بودن مشاغل موضوع ماده و زيان

ھا، وزارت بھداشت و درمان و آموزش پزشكي، وزارت كار و امور رما، تشكلكارگر، كارف

اجتماعي و سازمان تأمین اجتماعي در ھر كارگاه با ھر بررسي سوابق،انجام بازديد و بررسي 

اي وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي و شرايط كار توسط كارشناسان بھداشت حرفه

ھاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين عي و با تأيید توسط كمیتهبازرسان وزارت كار و امور اجتما

».گیردانجام مي،نامهآيین

مستندبه نامهبا پیگیری ھای انجمن دکترای علوم آزمایشگاھی و سایر انجمنھای مرتبط ، 

معاونت ٩/٠١/١٣٩١تاريخ ٤٦٠/٩١/٢٢٢نامه شمارهو٨/٠١/١٢٩١تاريخ ١٨٨/٩١/٢٢٢شماره 



٣

جمھور  خطاب به وزارت بھداشت درمان و آموزش اني رئیسو سرمايه انسمديريتتوسعه

از جانب وزارت بھداشت درمان و آموزش یبايد اقدامات مقتضپیرو مکاتبات آن وزارت پزشکی

.پزشكي صورت گیرد

سواالت متداول در خصوص سختی 

: منبعhardwork/question/fa/ir.gov.mcls.bazresikar://https:کار

؟میشودگفتهکارھاییچهبهآورزیانوسختکارھای-١

مکانیکی و کارھای سخت و زیان آور ،کارھایی است که در آن ھا عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، 

بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب باالتر 

وشغلیبیماریآننتیجهکهدر وی ایجاد گردد) جسمی و روانی(ازظرفیت ھای طبیعی 

از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمھیدات فنی ، مھندسی ، بھداشتی و ناشیعوارض

.یره ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاھش یا حذف نمود ایمنی و غ

منظور از نوع الف و ب در کارھای سخت و زیان آور چیست ؟-٢

الحاقی ) ٢(ماده واحده قانون اصالح تبصره ) ب(جزء ) ٥(نامه اجرایی بند آیین١به موجب ماده 

قانون تأمین اجتماعی مصوب ) ٧٦(و تبصره ماده ) ٧٧(و ) ٧٢(قانون اصالح مواد ) ٧٦(ماده 

نامه شماره ـ موضوع تصویب١٣٨٠ـ مصوب ١٣٧١مصوب ) ٧٦(و الحاق دو تبصره به ماده ١٣٥٤

.تقسیم بندی می شوند بوالفگروهدوبه،مشاغل٥/٢/١٣٨٦ھـ مورخ ٣٦٠٠٥ت/١٥٣٦٥

ستگی دارد اما می توان مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماھیت شغل واب: گروه الف

با به کارگیری تمھیدات بھداشتی ، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری 

.آن ھا را حذف نمود 

بوده و با به کارگیری تمھیدات بھداشتی ، سخت وز یان آورمشاغلی که ماھیتاً : گروه ب 

وری آن ھا کاھش یافته ولی کماکان ، صفت سخت و زیان آایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما

.سخت و زیان آوری آن ھا حفظ می گردد 

شرایط بازنشستگی در کارھای سخت و زیان آور چیست ؟-٣

قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و ٢تبصره ) ب(مطابق با بخش اول بند 

متناوب اشتغال در کارھای زیان آور، داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال 

سخت و زیان آور که در ھر مورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی 

پرداخت کرده باشند بدون شرط سنی می توانند درخواست خود را به ادارات کار و امور 

.اجتماعی استان ھا جھت طرح در کمیته ھای استانی ارائه نمایند 

صورتچهبهوکسیچهتوسطسخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغلتعیین -٤

میشود؟مشخص



٤

تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل بر اساس بررسی سوابق و شرایط محیط کار و 

آیین نامه اجرایی و متعاقباً کمیته استانی موضوع ٢توسط کمیته کارشناسان موضوع ماده 

.وطه مشخص می شودآیین نامه اجرایی مرب٨ماده 

بررسی ماغل برای موضوع کارھای سخت و زیان آور چگونه درخواست می گردد ؟-٥

وزارت حسب درخواست کارگر،کارفرما،تشکل ھا ، وزارت بھداشت ، رمان و آموزش پزشکی ،

و صندوق تامین اجتماعی، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل در ھر کار و امور اجتماعی

بررسی سوابق ، انجام بازدید و بررسی شرایط و با تایید کمیته ھای استانی انجام کارگاه با 

.می گیرد 

پرداخت فوق العاده سختی کار برای کارگرانی که در کارھای سخت و زیان آور اشتغال - ٦

دارند چگونه است ؟

است و قانون کار در کارھای سخت و زیان آور مزایایی پیش بینی شده ٦٥و ٥٢در مواد 

چنانچه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد فوق العاده سختی کار با توجه به ماھیت 

.شغل یا محیط کار پرداخت می گردد 

میزان مرخصی در مورد کارھای سخت و زیان آور به چه میزان می باشد ؟-٧

و زیان آور قانون کار مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارھای سخت ٦٥به استناد ماده 

استفاده از این مرخصی ، حتی االمکان در دو نوبت و در . ھفته می باشد ٥اشتغال دارند 

.پایان ھر شش ماه کار صورت می گیرد 

ھفته است آیا این مرخصی ، با ٥در مورد مرخصی کارھای سخت و زیان آور که در سال -٨

احتساب پنج روز جمعه است یا خیر ؟

.ھفته می باشد٥گرانی که به کارھای سخت و زیان آور اشتغال دارند مرخصی سالیانه کار

سال است که در شغل سخت و زیان آور مشغول به کار می باشم آیا می توانم ٥حدود -٩

سال اقدام نمایم ؟٥برای تطبیق مشاغل سخت و زیان آور این 

داشتن شرایط عادی و یا اعم از (در صورت احراز شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

٩/٦/٩٠و با توجه به استفساریه قانون مشاغل سخت و زیان آور مصوب )سخت و زیان آور

.مجلس شورای اسالمی این موردامکانپذیر است 

آیا مشاغل اداری در یک کارگاه می تواند جزء مشاغل سخت و زیان آور باشد ؟-١٠



٥

چنانچه آالینده ھای محیطی محل کار متقاضی با توجه به تعریف کارھای سخت و زیان َآور

مشاغل سخت و زیان مورد بررسی قرار گیرد و بیش از حد مجاز باشد می تواند جزء

.محسوب گردد آور

انجام کارھای سخت و زیان آور در خصوص کارگران نوجوان چه حکمی دارد؟-١١

انجام کار در شب و نیز ارجاع قانون کار ،ارجاع ھر نوع کار اضافی و٨٣با استناد به ماده 

کارھای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست ،بیش از حد مجاز و بدون استفاده از 

.ممنوع است)سال سن١٨تا ١٥بین (وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان

آیا تعطیالت ھفتگی و تعطیالت رسمی به عنوان سابقه اشتغال در کارھای سخت وزیان - ١٢

محسوب می شود ؟آور 

آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی در کارھای ١٢ماده ١بند » ب« و» الف«به موجب جزء 

سخت وزیان آور، تعطیالت ھفتگی و تعطیالت رسمی به عنوان سابقه اشتغال در کارھای 

.سخت و زیان آور محسوب می گردد 

می بایست پرداخت نماید ؟برای کارھای سخت و زیان آور کارفرما چه مقدار ھزینه - ١٣

ماده ) ٢(ماده واحده قانون اصالح تبصره ) ب(جزء ) ٥(نامه اجرایی بند آیین١٤به استناد ماده 

قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده ) ٧٦(

ه شده نسبت به میزان مستمری برقراری بیم%) ٤(شاغل در کارگاه وی، معادل چھار درصد 

آور را که توسط صندوق تأمین اجتماعی محاسبه و سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان

.گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نمایدمطالبه می

آیا کارفرمایی که مشاغل کارگران وی سخت و زیان آور می باشد بایستی به کارگران فوق - ١٤

زد؟العاده سختی کار بپردا

درقانون وجھی بعنوان سختی کار وجود ندارد و در صورتی که طرح طبقه بندی مشاغل در 

.شرکت اجرا شده باشد پرداخت فوق العاده سختی کار قابل اعمال می باشد 

آیا کارفرمایانی که کارگاه ھای آنان مشمول آیین نامه سخت و زیان آور می باشد بایستی - ١٥

ایند ؟حق بیمه بیشتری پرداخت نم

در خصوص آندسته از کارگران شاغل در کارھای سخت و زیان آور پس از احراز شرایط 

درصد حق بیمه سنوات اشتغال می بایست ٤بازنشستگی بیمه شده در کارگاه وی ،میزان 

.پرداخت گردد

وظیفه کارفرمایانی که مشاغل موجود در کارگاه ھای آن ھا سخت و زیان -١٦

؟میباشدکداماستآور



٦

ھای دایر از تاریخ تصویب آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آنھا در کارفرمایان کارگاه

سخت و زیان آور ھای بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی ، کمیته

شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابالغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا 

ھای سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردایمنحسب مورد نسبت به

و ) مصوب شورای عالی حفاظت فنی ( ھای مربوطمشخص شده در قانون کار و آیین نامه

" الف"سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند 

این آیین نامه برای بررسی و ) ٨(کمیته بدوی موضوع ماده را حذف و نتیجه را کتباً به) ١(ماده 

.تایید گزارش نمایند 

چنانچه درخواست شغل یا مشاغل سخت و زیان آور افراد یا گروھی در کارگروه بررسی -١٧

مشاغل سخت و زیان آور مطرح و منتج به صدور رای شود نحوه اعتراض به نظریه کارگروه به 

چه صورت می باشد ؟

تب ازناحیه کمیته تجدید نظر استان قابل پی گیری خواھد بود و در مرحله بعد در صورت مرا

.اعتراض صرفاً از ناحیه دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد 

مبنای پرداخت پاداش بازنشستگی به کارگرانی که با استفاده از قانون بازنشستگی -١٨

پیش از موعد بازنشسته می شوند چیست ؟

قانون کار میزان سابقه کار کارگر در ٣١بنای پرداخت مزایای بازنشستگی موضوع ماده م

کارگاه مربوط می باشد و کسانی که با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد 

بازنشسته می شوند نیز به نسبت سابقه کاری که در کارگاه دارند از مزایای مذکور برخوردار 

.خواھند شد 

کارگران شاغل در دستگاه ھای اجرایی نیز مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد آیا -١٩

ھستند ؟١٤/٧/٨٠در کارھای سخت وزیان آور مصوب مورخ 

وزیران عضو کمیسیون امور ٦/٦/٨٩ک مورخ ٤٤٥٤٧ت/١٢٤٦١٠به استناد مصوبه شماره 

محترم ریاست جمھوری رسیده به تایید مقام ١/٦/٨٩اجتماعی و دولت الکترونیک که در تاریخ 

ھا، وزارتخانه(کارگران تابع قانون کار وتامین اجتماعی شاغل در دستگاھھای اجرایی .است 

ھا، بانکھا و سازمانھایی که شمول حکم بر آنھا مؤسسات و شرکتھای دولتی، شھرداری

آور ، در مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان) مستلزم ذکر نام است

.قانون تأمین اجتماعی ھستند) ٧٦(الحاقی ماده ) ٢(مشمول ماده واحده قانون اصالح تبصره 

شغل مشابه من در یک کارگاه دیگر به عنوان شغل سخت و زیان آور تایید شده ولی -٢٠

شغل من سخت و زیان آور تایید نشده آیا این کار قانونی است ؟

قانون تامین اجتماعی ، سخت ٧٦الحاقی ماده ٢تبصره آیین نامه اجرایی ١٥مستند به ماده 

و زیان آور بودن مشاغل قابل تسری به دیگر واحدھا نمی باشد به بطورمثال، یک عنوان 



٧

شغلی دریک کارگاه خاص سخت و زیان آور شناخته می شود و ھمان عنوان شغلی در کارگاه 

خیص مشاغل سخت وزیان آور مالک تطبیق و تش.دیگر سخت و زیان آور شناخته نمی شود 

.،آالینده سنجی از محیط کار متقاضی می باشد

آیا کارفرما مجاز به ارجاع کار اضافی با جلب رضایت کارگران در مشاغل سخت -٢١

زیانآورمیباشد؟و

قانون کار ارجاع کار اضفی به کارگرانی که کار شبانه یا کارھای خطرناک و ٦١به استناد ماده 

.انجام می دھند ممنوع است سخت زیان آور

محسوب می گردد ؟آورزیانآیا بیمه بیکاری جزء سوابق کارھای سخت و-٢٢

ماده واحده قانون اصالح تبصره ) ب(جزء ) ٥(نامه اجرایی بند آیین١٢ماده ) د(به موجب بند 

تأمین اجتماعی قانون ) ٧٦(و تبصره ماده ) ٧٧(و ) ٧٢(قانون اصالح مواد ) ٧٦(الحاقی ماده ) ٢(

نامه ـ موضوع تصویب١٣٨٠ـ مصوب ١٣٧١مصوب ) ٧٦(و الحاق دو تبصره به ماده ١٣٥٤مصوب 

ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری مشروط بر ٥/٢/١٣٨٦ھـ مورخ ٣٦٠٠٥ت/١٥٣٦٥شماره 

این که بیمه شده قبل از برقراری بیمه بیکاری در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار 

ته و در حین مقرری بگیری و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلی که داش

سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق آیین نامه بتواند بازنشسته شود 

مدت مزبور فقط موجب زایل شدن توالی اشتغال در کارھای و زیان آور نمی باشد مگر اینکه بر 

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

آیا حضور داوطلبانه در جبھه جزء سوابق در کارھای سخت و زیان آور محسوب می شود ؟-٢٣

) ٢(ماده واحده قانون اصالح تبصره ) ب(جزء ) ٥(نامه اجرایی بند آیین١٢ماده ) ١(مطابق بند 

قانون تأمین اجتماعی ) ٧٦(و تبصره ماده ) ٧٧(و ) ٧٢(اد قانون اصالح مو) ٧٦(الحاقی ماده 

نامه ـ موضوع تصویب١٣٨٠ـ مصوب ١٣٧١مصوب ) ٧٦(و الحاق دو تبصره به ماده ١٣٥٤مصوب 

، تمام یا قسمی از خدمت نظام وظیفه در جبھه ٥/٢/١٣٨٦ھـ مورخ ٣٦٠٠٥ت/١٥٣٦٥شماره 

ه که به تائید مراجع ذیصالح رسیده باشد ھای نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبھ

.جزء سوابق کارھای سخت وزیان آور محسوب می گردد 

آیا آراء کمیته ھای بدوی استانی قابل اعتراض می باشد ؟-٢٤

ماده واحده قانون اصالح تبصره ) ب(جزء ) ٥(آیین نامه اجرایی بند ٨ماده ٥به استناد تبصره 

اعی ،رای کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابالغ قابل قانون تامین اجتم٧٦ماده )٢(

به رای اعتراض ) کارگر و کارفرما(تجدید نظرخواھی است در صورتی که ھر یک از طرفین 

اداره کل به)٤طی فرم شماره ( داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را بایستی کتباً 

.یند محل تسلیم نماتعاون،کار و رفاه اجتماعی



٨

زیانآور آیا رای قطعی و الزم االجرا کمیته ھای استانی در خصوص کارھای سخت و-٢٥

قابل اعتراض می باشد ؟

قانون دیوان عدالت اداری آراء ١٣ماده ٢بلی ، دیوان عدالت اداری می تواندبه استناد بند

.مغایربا ھدف و حکم متقن را نقض نماید 

میباشد؟شغل تایید شده سخت و زیان آور نیز قابل اعتراض» ب«یا » الف«آیا نوع -٢٦

بلی ، تعیین نوع الف یا ب جزیی از آراء کمیته ھای استانی می باشد لذا ھمانگونه که آرای 

روز اداری پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواھی در ١٥کمیته ھای بدوی حداکثر ظرف مدت 

.نیست مستثنیامراینازنیز»ب«یا»الف«نوعکمیته تجدید نظر ھمان استان می باشد

شغل من در کمیته تجدید نظر استانی سخت و زیان آور تایید نشده و به رای کمیته -٢٧

اعتراض دارم تکلیف چیست ؟

.بود خواھدپیگیریقابلاداریعدالتدیوانناحیهازصرفاً مراتب

در کارھای سخت و زیان آور محسوب می چه نوع مرخصی ھایی جزء سابقه اشتغال -٢٨

شود ؟

ماده واحده قانون ) ب(جزء ) ٥(نامه اجرایی بند آیین١٢ماده ١به استناد جزء د،ج وه بند 

قانون تأمین اجتماعی، ایام استفاده از مرخصی ) ٧٦(ماده ) ٢(اصالح تبصره 

روز با دریافت ٣به مدت استحقاقی،مرخصی بابت ازدواج یا فوت ھمسر ، پدر ، مادر و فرزندان 

دستمزد در مورد مشموالن قانون کار و ایام استفاده از مرخصی استعالجی یا استراحت 

پزشکی از اینکه حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت 

.دستمزد ایام بیماری استفاده کرده باشد 

می برد ؟بینازراشتغال مشاغل سخت و زیان آورآیا مرخصی بدون حقوق توالی ا-٢٩

ماده واحده قانون اصالح ) ب(جزء ) ٥(نامه اجرایی بند آیین١٢ماده ٣به استناد جزء الف بند 

قانون تأمین اجتماعی استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از ) ٧٦(ماده ) ٢(تبصره 

آیین ٢موضوع ردیف ) ی(ر مرخصی مندرج در بند دو ماه به ھر منظور و تحت ھر عنوان عالوه ب

نامه اجرایی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور توالی اشتغال را از بین برده و موجب 

.تناوب اشتغال وی می شود 

میبرد؟آیا استفاده از مرخصی استحقاقی توالی اشتغال در سخت وز یان آور را از بین-٣٠



٩

قانون تامین اجتماعی، چنانچه ٧٦آیین نامه اجرایی ماده ١٢ده ما٢بخش )ی(به استناد بند

مرخصی استحقاقی در فواصل اشتغال به کارھای سخت وزیان آور واقع شود موجب زایل 

شدن توالی اشتغال در کارھای سخت و زیان آور نمی گردد و به عنوان سابقه اشتغال در 

.کارھای سخت و زیان آور محسوب می گردد 

نچه در فواصل اشتغال به کارھای سخت و زیان آور فرد از مرخصی استعالجی چنا-٣١

استفاده نماید آیا توالی اشتغال از بین خواھد رفت ؟

ماده واحده قانون اصالح ) ب(جزء ) ٥(نامه اجرایی بند آیین١٢ماده ١به استناد جزء ھـ بند 

قانون تأمین ) ٧٦(و تبصره ماده ) ٧٧(و ) ٧٢(قانون اصالح مواد ) ٧٦(الحاقی ماده ) ٢(تبصره 

موضوعـ١٣٨٠مصوب ـ١٣٧١مصوب ) ٧٦(ماده بهتبصرهدوالحاقو١٣٥٤مصوب اجتماعی

مرخصیازاستفاده،ایام٥/٢/١٣٨٦مورخ ـه٣٦٠٠٥ت/١٥٣٦٥شماره نامهتصویب

وشودپرداختکارفرماتوسطمزبورایامحقوقاینکهازاعمپزشکیاستراحتیااستعالجی

دستمزد ایام بیماری استفاده کرده باشد توالی را از بین نخواھد غرامتازشدهبیمهاینکهیا

.برد 

در صورتی که در حین کار سخت و زیان آور فردی به سربازی رفته و پس از سربازی به کار -٣٢

قبلی بازگشته باشد آیا توالی اشتغال از بین می رود ؟

ماده واحده قانون اصالح ) ب(جزء ) ٥(نامه اجرایی بند آیین١٢ماده ٢به استناد جزء ھـ بند

) دوران ضرورت و احتیاط(،ایام خدمت سربازی قانون تأمین اجتماعی) ٧٦(ماده ) ٢(تبصره 

مشروط بر این که بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و 

ه سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده باشد موجب یا این که در کار دیگری ک

.زایل شدن توالی اشتغال در کارھای سخت و زیان آور نمی گردد

آیا اشتغال در حرف و مشاغل آزاد با پرداخت حق بیمه در مدت مذکور به صورت خویش -٣٣

فرما توالی اشتغال را زایل می کند ؟

ماده واحده قانون اصالح ) ب(جزء ) ٥(نامه اجرایی بند آیین١٢ماده ٣به استناد جزء د بند 

کارھایبهشدهبیمهاشتغالفواصلدرچنانچهقانون تأمین اجتماعی) ٧٦(ماده ) ٢(تبصره 

رااشتغالتوالی. گردد واقعماهیکمدتبهآزادمشاغلوحرفدراشتغالآور،زیانوسخت

.می گردد تناوب اشتغال موجبوبردهبیناز

قانون کار برای زنان ممنوع است پس ٧٥انجام کارھای سخت و زیان آور به استناد ماده -٣٤

چرا کار پرستاران زن جزو کارھای سخت و زیان آور اعالم شده است ؟

وری کارکنان بالینی نظام سالمت که در جلسه علنی روز یکشنبه به استناد قانون ارتقاء بھره

اسالمی تصویب و در ین ماه یکھزاروسیصدوھشتادوھشت مجلس شورایام فروردمورخ سی

قانون کار ٧٥به تأیید شورای نگھبان رسیده، مجلس شورای اسالمی ماده ٩/٢/١٣٨٨تاریخ 



١٠

را در خصوص مورد مذکور اصالح نموده است و پرستاران از شمول ماده مذکور مستثنی شده 

.اند

ور تایید شده ولی در لیست بیمه عنوان کارگر برای شغل من جزء مشاغل سخت و زیان آ-٣٥

من قید شه چگونه می توانم از مزایای بازنشستگی در کارھای سخت و زیان آور استفاده 

نمایم ؟

قابلاجتماعیتامینصندوقمراتب از طریق بررسی پرونده فنی بیمه شده از طریق شعبات

.طریق دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است احراز مراتب از عدمدرصورتومیباشداحراز

آیا خدمت در مناطق جنگی پس از پایان جنگ تحمیلی نیز جزء کارھای سخت و زیان آور -٣٦

محسوب می شود ؟

جزء مشاغل سخت و زیان آور ) جبھه(، خدمت فقط در زمان جنگ و در مناطق جنگی خیر

ن کار،آن دسته از بیمه شدگانی که قانو١٤ماده ٢محسوب می گردد و به استناد تبصره 

مجمع ١٤/٧/١٣٨٠قانون تأمین اجتماعی مصوب ) ٧٦(ماده ) ٢(مشمول اصالحیه تبصره 

تشخیص مصلحت نظام ھستند به شرط آنکه خدمت نظام وظیفه خود رادر جبھه ھای نبرد 

جزء حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبھه داشته باشند سوابق خدمتی آنان

.کارھای سخت وزیان آور محسوب می شود

سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارھای سخت و زیان آور را دارم ولی به ٢٠من کمتر از -٣٧

دلیل اشتغال در کار سخت و زیان آوردچار فرسایش جسمی شده ام آیا می توانم با قانون 

؟سخت و زیان آور بازنشسته شوم

قانون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن ) ٩١(پزشکی موضوع ماده چنانچه کمیسیونھای ،بلی

آور به سابقه مقرر فوق، فرسایش جسمی و بیمه شده شاغل در کارھای سخت و زیان

آور تشخیص و تأیید نمایند می توانند از روحی وی را ناشی از اشتغال به کارھای سخت و زیان

.مزایای بازنشستگی قانون مذکور استفاده نمایند

قانون تاین اجتماعی ،سخت و زیان آور ٧٦شغل من در کمیته استانی به موجب ماده -٣٨

تشخیص داده شده و درحال انجام مراحل بازنسشتگی می باشم و تقاضای اضافه کاری 

تکلیفنمیپذیرد،ساعت در کارگاه کار کرده ام را دارم ولی کارفرما٦ایامی که بیش از 

چیست؟

قانون تامین اجتماعی در خصوص ٧٦الحاقی ماده ٢ه ھای مربوط به تبصره قوانین و آیین نام

مزایای بازنشستگی در کارھای سخت وزیان آور می باشد و ارتباطی به مزایای 

.ندارد آننامهآئینوکارقانون٥٢ماده درتبصرهمندرج
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٢مکلف است تا طبق قانون مشاغل سخت و زیان آور و آیین نامه اجرایی آن کارفرما-٣٩

سال پس از تایید مشاغل نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار اقدام کند ولی 

تاکنون این کار انجام نشده است تکلیف چیست ؟

ظرف مھلت " الف"در صورت عدم حذف صفت سخت و زیان آوری محیط کار در مشاغل بند 

امور اجتماعی ، بھداشت و درمان و ھای کار و مقرر ، مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه

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

دیوان عدالت اداری دستور بررسی مجدد شغل من را صادر کرده و پس از بررسی مجدد -٤٠

شغلم سخت و زیان آور تشخیص داده شده ، اگر تامین اجتماعی اجرا نکند تکلیف چیست ؟

که سایر موارد مندرج در قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیا در صورتی 

آور توسط متقاضی احراز شده باشد مراتب عدم تمکین تامین اجتماعی از اجرای مفاد رای 

صادره توسط دیوان عدالت اداری از طریق اداره کل ابالغ و اجراییات دیوان عدالت اداری قابل 

.پی گیری خواھد بود 

شدهتاییدآورزیانوسختدرودوتھرانسیمانکارخانجاتدرمنمشابهشغلیعنوان-٤١

فرقھمباسیمانصنایعآیانشدهآورتاییدزیانوسختآبیکسیماندرمنشغلولی

دارند؟

قانون تامین اجتماعی آراء ٧٦الحاقی ماده ٢آیین نامه اجرایی تبصره ١٥به موجب ماده 

خصوص ھر عنوان شغلی مختص به ھمان شغل و در ھمان کارگاه خاص می باشد صادره در 

.و قابل تسری به سایر مشاغل و کارگاه ھای دیگر نیست 

شغل من در کمیته استانی سخت و زیان آور تایید شده و سابقه مقرر را ھم دارم آیا می -٤٢

ماعی باشم ؟توان ترک کار کرده و منتظر برقراری مستمری از سوی تامین اجت

) ٢(تبصره اصالحقانونواحدهماده) ب(جزء ) ٥(بند اجرایینامهآیین١٣ماده ٣بند استنادبه

بهمجازبازنشستگیدرخواستارائهصرفبهشدگانبیمهاجتماعیتأمینقانون) ٧٦(ماده 

موعد در باید احراز شرایط و استحقاق آنھا جھت بازنشستگی پیش از نبوده و میکارترک

آور رسماً از سوی صندوق تأمین اجتماعی به آنھا ابالغ و سپس ترک کار کارھای سخت و زیان

چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد در کارھای سخت و . نمایند

نامه احراز کند صندوق تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به برقراری آور را طبق این آیینزیان

.ستمری وی اقدام نمایدم

بعضی از مشاغل کارگاه من توسط کمیته استانی سخت و زیان آور تشخیص داده شده -٤٣

و کارگرانی که سابقه مقرر در مشاغل تایید شده را داشته اند بازنشسته شده اند و 

چھاردرصد میزان مستمری برقراری بیمه شدگان را نسبت به سنوات قبل را نیز به تامین 

اعی پرداخت کرده ام ولی تامین اجتماعی به دلیل سخت و زیان آور بودن بعضی مشاغل اجتم
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درصد حق ٤، برای سایر کارگران که در این مشاغل مشغول به کار می باشند نیز تقاضای 

بیمه اضافه را نموده است تکلیف چیست ؟

تمریمستقاضایازقبلاجتماعیتامینبهاضافهبیمهحقدرصدچھارپرداخت

شماره بخشنامهلذابودهتخلفمواردجزءومقننحکمخالفقانونانمشمولبازنشستگی

دادنامهطیاداریعدالتدیوانعمومیھیاتطریقازاجتماعیتامین٧/٢/١٣٨١مورخ ٦

.گردیده است ابطال٢٣/٥/١٣٨٦مورخ ٣٧٢-٣٧١

بوده و شورایعالی حفاظت فنی افرادی که قبالً شغل آنان جزء تاسیسات ملی و مھم - ٤٤

مشاغل آنان را چه به صورت شغل و یا در خصوص سایر افراد تایید ننموده و در حال حاضر 

متقاضی می باشند آیا قابل طرح در کمیته ھای استانی می باشد ؟

شورای عالی حفاظت فنی به شرح ذیل قابل طرح در ١٦/١٢/١٣٨٩مطابق مصوبه مورخ 

که قبال مشاغل آنان درخصوص بررسی مشاغل افرادی. ی باشدکمیته ھای استانی م

شورایوگرفتهقراربررسیموردفنیحفاظتعالیشورایدرانفرادییاوبصورت گروھی

بودن مشاغل در مھموملیبدلیلآنانمشاغلخصوصدرقبلینامهآئینبهتوجهبامذکور

ه و بادر نظر گرفتن حذف تاسیسات ملی موقعیت زمانی و نه ماھیت شغلی اظھار نظر نمود

ومھم از آئین نامه مارالذکر، کمیته ھای استانی می توانند راجع به مشاغل مورد ادعای 

) ٢(ماده واحده قانون اصالح تبصره ) ب(جزء ) ٥(بند ) جدید( نامه اجرایی ایشان مطابق آیین

قانون تأمین اجتماعی ) ٧٦(اده و تبصره م) ٧٧(و ) ٧٢(قانون اصالح مواد ) ٧٦(الحاقی ماده 

نامه ـ موضوع تصویب١٣٨٠ـ مصوب ١٣٧١مصوب ) ٧٦(و الحاق دو تبصره به ماده ١٣٥٤مصوب 

و اصالحیه بعدی موضوع مصوبه شماره ٥/٢/١٣٨٦ھـ مورخ ٣٦٠٠٥ت/١٥٣٦٥شماره 

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ٦/٦/٨٩ک مورخ ٤٤٥٤٧ت/١٢٤٦١٠

ار نظر نمایند ودر صورت احراز سایر شرایط بیمه ای، صندوق تامین اجتماعی مکلف به اظھ

.برقراری مستمری اینگونه متقاضیان می باشد

شورایعالی حفاظت فنی در سنوات قبل در رابطه با مشاغل افرادی اظھارنظر نموده -٤٥

خصوص سایر افراد متقاضی است و منجر به عدم تایید مشاغل آن افراد شده آیا این احکام در 

و در غیر این صورت آیا کمیته ھای استانی می توانند . مشاغل مذکور قابل تسری است 

اظھارنظر نمایند ؟

بلی،آراء شورا صرفاً به جھت امعان نظر کمیته ھا در صدور آراء می باشد بدیھی است با توجه 

ھاکمیتهدربررسیباصرفاً جدیدمتقاضیانخصوص،دراستانیھایبه استقالل رای کمیته

.مینمایند اقداممشاغلآنآوریزیانوسختاحرازعدمیااحرازبهنسبت

کارفرما در لیست ھای پرداخت بیمه ، عنوان کارگر را برای بنده که در مشاغل سخت و -٤٦

پرداخت زیان آور مشغول به کار می باشم درج نموده حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را 

ننموده است ، تکلیف چیست ؟
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تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی نیاز به پرداخت حق بیمه به صورت مشاغل سخت و زیان 

.اور الزامی نیست 

اگر وسایل اندازه گیری آالینده در مشاغل سخت و زیان آور موجود نباشد ، مثالً وسیله -٤٧

بنزین ھا ، چگونه می توان درخواست متقاضی سنجش میزان گازھا و بخارات آالینده در پمپ 

را بررسی نمود ، آیا شغل وی را جزو مشاغل سخت و زیان آور به حساب نیاوریم ؟

اتخاذ تصمیم قطعی درکمیته ھا مستلزم اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار وگزارش نھایی 

.آیین نامه و تبصره آن می باشد٢کارشناسان موضوع ماده 

سال سابقه کار دارم ، کارفرما پیشنھاد بازنشستگی را با استفاده از قانون نوسازی ٢٥-٤٨

صنایع را نموده ، اما تعدادی از ھمکارانم ب استفاده از قانون بازنشستگی در مشاغل سخت 

و زیان آور بازنشسته شده اند ، کدامیک به نفع من می باشد ؟

و زیان آور ھر سال سابقه پرداخت حق سنوات ارفاقی جھت بازنشستگی در کارھای سخت

سال سنوات ارفاقی ٥بیمه یک و نیم سال محاسبه خواھد شد و در قانون نوسازی صنایع با 

بدین معنی که چنانچه سوابق کاری متقاضی در کارھای سخت . مزد بازنشسته خواھد شد 

روز فرد ٣٠نایع روز حقوق دریافتی و در قانون نوسازی ص٣٥سال باشد با ٢٥و زیان آور 

لذا در صورتیکه کار شما سخت و زیان آور باشد استفاده از قانون .بازنشسته خواھند شد

.سخت و زیان آور به نفع شما خواھد بود


