
شھریارشبکه بھداشت و درمان

آئین نامه جدید مشاغل سخت و 

۵/٢/٨۶زیان آورمصوب 



٢٨/۶/٨۵مورخ ٧٧١٩٧بنا به پیشنھاد مشترک شماره ٢۶/١٢/٨۵ھیئت وزیران در جلسه مورخ 

بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد ھای کار و امور اجتماعی ،وزارتخانه

تبصرهو) ٧٧(و) ٧٢(مواداصالحقانون) ٧۶(مادهالحاقی) ٢(تبصرهاصالحقانونواحدهماده" ب"جز ) ۵(بند 

–١٣٨٠مصوب–١٣٧١مصوب) ٧۶(مادهبهتبصرهدوالحاقو١٣۵۴مصوباجتماعیتامینقانون) ٧۶(ماده

:یر تصویب نمود زشرحبهراشدهیادبنداجرایینامهآیین

مواداصالحقانون) ٧۶(مادهالحاقی) ٢(تبصرهاصالحقانونواحدهماده" ب"جز )۵(آیین نامه اجرایی بند 

مصوب) ٧۶(مادهبهتبصرهدوالحاقو١٣۵۴مصوباجتماعیتامینقانون) ٧۶(مادهتبصرهو) ٧٧(و) ٧٢(

١٣٨٠مصوب–١٣٧١

بیولوژیکی مکانیکی ، شیمیایی ، ھایی است که در آن عوامل فیزیکی ، ھای سخت و زیان آور کارکار- ١ماده 

جسمی ( ھای طبیعی محیط کار غیراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب باالتر از ظرفیت

مشاغل سخت و . ی از آن باشد در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناش) و روانی 

:زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند 

بکارگیریباتوانمیاماداردوابستگیشغلیماھیتباآورزیانوسختصفتکهمشاغلی

.نمودحذفراآنھاآوریزیانوسختیکارفرماتوسطمناسبفنیتدابیروایمنی،بھداشتیتمھیدات

ایمنی و تدابیر فنی مشاغلی که ماھیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمھیدات بھداشتی ،

صفت سخت و زیان آوری آنھا کاھش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنھا حفظ توسط کارفرما ، 

.می گردد 

لین عادی و ومعلوتحمیلیجنگوایراناسالمیانقالبجانبازانبازنشستگینحوه" قانونمشمولین–تبصره 

حفاظت"قانونمشمولینھمچنینو" آنبعدیاصالحاتو- ١٣۶٧مصوب–شاغلین مشاغل سخت و زیان آور 

.بودخواھندمربوطمقرراتوقوانینتابع" آنبعدیاصالحاتو١٣۶٨مصوب–اشعهبرابردر

حسب در " ب"و گروه " الف"و نوع آن گروه ) ١(تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده - ٢ماده 

ھا ، وزارت بھداشت و درمان و آموزش پزشکی ، وزارت کار و امور اجتماعی و خواست کارگر ، کارفرما ، تشکل

۵/٢/٨۶زیان آورمصوب آئین نامه جدید مشاغل سخت و 

١ماده

٢ماده



شرایط کار توسط کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در ھر کارگاه با بررسی سوابق ، انجام بازدید و بررسی 

درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تایید ای وزارت بھداشت ،بھداشت حرفه

.ھای بدوی و تجدید نظر استانی موضوع این آیین نامه انجام می گیرد توسط کمیته

زابیماریعواملشغلیتماسحدوداستانداردکهنامهآییناین) ١(ماده" الف"بندمشمولموارددر–تبصره 

نظر کارشناسان ھا مستلزم اندازه گیری و اظھارود دارد اتخاذ تصمیم قطعی در کمیتهوجآورزیانوسختو

ای وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراکز دارای مجوز از وزارتخانه یاد شده بھداشت حرفه

.است 

ھای ھای دایر که از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آنھا در کمیتهکارفرمایان کارگاه-٣ماده 

سخت و زیان آور شناخته شده یا می شود مکلفند بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی ، 

سازی عوامل و شرایط بت به ایمنظرف دو سال از تاریخ ابالغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نس

مصوب شورای ( ھای مربوطھای مشخص شده در قانون کار و آیین نامهمحیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد

و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع ) عالی حفاظت فنی 

این آیین نامه برای بررسی و تایید ) ٨(اً به کمیته بدوی موضوع ماده را حذف و نتیجه را کتب) ١(ماده " الف"بند 

.گزارش نمایند 

کهھاییکارگاهمکلفندپزشکیآموزشودرمان،بھداشتواجتماعیاموروکارھایوزارتخانه–تبصره 

پسگرددمیتعیینآورزیانوسختنامهآییناینطبقیاواستشدهشناختهآورزیانوسختآنھامشاغل

.به کمیته بدوی استان گزارش نمایند کتباً رانتیجهوبازدیدمادهایندرمقررمھلتگذشتاز

ھای سخت و زیان آور را حداقل سالی یکبار به منظور آگاھی از روند کارفرمایان مکلفند شاغلین در کار- ۴ماده 

نگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط مراکز بھداشتی و ھسالمتی و تشخیص به

از آن را به سازمان تامین ھای مربوط ضبط و یک نسخه درمانی مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده

.اعی ارایه نمایند ماجت

ھای سخت و تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کار- ١تبصره 

.زیان آور باشد براساس مقررات پیش بینی شده در قانون کار صورت می گیرد 

.گیردمیانجام- ١٣۵۴مصوب–قانون تامین اجتماعی ) ٩٠(معاینات قبل از استخدام طبق ماده - ٢تبصره 

٣ماده 

۴ماده



الحاقی ) ٢(ماده واحده قانون اصالح تبصره " الف" جزء) ٢(در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند -٣تبصره 

و الحاق دو ١٣۵۴قانون تامین اجتماعی مصوب ) ٧۶(و تبصره ماده ) ٧٧(و ) ٧٢(قانون اصالح مواد ) ٧۶(ماده 

ضمن انجام تعھدات قانونی نسبت سازمان تامین اجتماعی- ١٣٨٠ـ مصوب ١٣٧١، مصوب ) ٧۶(تبصره به ماده 

قانون تامین اجتماعی از کارفرما مربوطه وصول خواھد ) ٩٠(ھای وارده را مطابق ماده به بیمه شده ھزینه

.نمود

این ) ۴(قانون کار مقررات و ضوابط انجام معاینات پزشکی موضوع ماده ) ٩۶(ماده ) ١(به استناد تبصره - ۵ماده 

آیین نامه اعم از قبل از استخدام و ادواری اختصاصی و ھر گونه معاینه پزشکی دیگر در این ارتباط مطابق با 

.پزشکی خواھد بوددستور العمل و آیین نامه ھای جاری وزارت بھداشت ، درمان و آموزش

معایناتنتایجاعالمبرایالزمتمھیداتاستموظفپزشکیآموزشودرمان،بھداشتوزارت–تبصره 

.آوردبعملربطذیھایسازمانوظایفشرحبامتناسبرامادهاینموضوع

بررسی و در صورت تایید ) ٢(کمیته بدوی استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضوع ماده - ۶ماده 

ماده یک مراتب را برای خروج " ب"و " الف"حذف یا کاھش صفت سخت و زیان آور به ترتیب در مشاغل بند ،

سخت و زیان آوری کارگاه از شمول این آیین نامه به مراجع ذی ربط ابالغ نماید و در صورت عدم حذف صفت

ھای کار و امور ظرف مھلت مقرر ، مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه" الف"محیط کار در مشاغل بند 

.اجتماعی ، بھداشت و درمان و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذی صالح اقدام الزم بعمل می آید 

استانینظرتجدیدوبدویھایکمیتهازتاییدپسمادهاینموضوعکارشناسانگزارشکهصورتیدر–تبصره 

محیط کار ظرف مھلت مقرر در قانون بیماریزایوآورزیانعواملحذفیاکاھشعدمازحاکیموردحسب

باشد اقدامات الزم بر حسب مورد مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه ھای کار و امور اجتماعی و بھداشت ، 

.آمدخواھدبعملپزشکیآموزشودرمان

خواست ھای سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه و رسیدگی به درسیاستگذاری کشوری کار- ٧ماده 

ھای و ھمچنین نظارت و ھماھنگی بر فعالیت کمیته) ٨(ھای بدوی و تجدید نظر استانی موضوع ماده کمیته

.مذکور در این آیین نامه به عھده شورای عالی حفاظت فنی است 

۵ماده

۶ماده

٧ماده



ھای بھداشت ، ھای مذکور و نظارت برآنھا به پیشنھاد وزارتخانهه فعالیت کمیتهدستور العمل اجرایی نحو

درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به تصویب شورای عالی حفاظت 

.فنی خواھند بود 

پزشکیآموزشودرمان،بھداشتوزارتمعاونیاویمعاونیااجتماعیتامینسازمانعاملمدیر–تبصره 

عضو شورای عالی حفاظت فنی خواھند نامهآییناینموضوعآورزیانوسختھایکارزمینهدررایحقبا

.بود 

به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور براساس ضوابط و سیاست گذاری ھای شورای -٨ماده 

ھای بدوی و تجدید نظر استانی ھر کدام با پنج عضو اصلی و پنج کمیتهعالی حفاظت فنی و مقررات مربوط ،

.انع است عضو علی البدل به شرح زیر برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بالم

:باشدمیزیراعضایازمرکببدویکمیته–الف 

جلسهرئیسعنوانبهوینمایندهیاواستاناجتماعیاموروکارسازمانکارروابطمعاون.

نماینده وییاواستاناجتماعیتامینکلادارهایبیمهامورمعاون.

ربطذیپزشکیعلومدانشکده/ دانشگاهبھداشتیمعاونتایحرفهبھداشتمسئولکارشناس.

اجتماعیاموروکارسازمانتشخیصبهبنااستاناکثریتحائزتشکلمعرفیحسبکارگراننماینده

.استان

ھای صنفی کارفرمایی استانانجمنکانونمعرفیحسبکارفرمایاننماینده.

ھای بدوی و تجدید نظر استانی در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل و با جلسات کمیته-١تبصره 

حضور چھار نفر از اعضای اصلی و یا علی البدل رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین 

.معتبر و الزم االجرا می باشد 

و خدمات بھداشتی درمانی مستقل وجود دارد در صورت ھایی که دانشکده علوم پزشکیدر استان-٢تبصره 

ای معاونت بھداشتی کارشناس مسئول بھداشت حرفهھای مرتبط با منطقه تحت پوشش ،طرح پرونده

.ای معاونت بھداشتی دانشگاه خواھد بوددانشکده مزبور، جایگزین کارشناس مسئول بھداشت حرفه

نظر و اساتید مربوط جھت شرکت در جلسات بدون با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحبـ٣تبصره 

.باشدحق رأی بالمانع می

٨ماده



) ۵(و ) ۴(در صورتی که مجمع و کانونھای استانی تشکلھای کارگری و کارفرمایی موضوع بندھای ـ۴تبصره 

ی حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور ایجاد نشده باشند، نمایندگان مزبور از بین اعضای تشکلھا

.شوندربط استان معرفی میاجتماعی استان و با انتخاب تشکل ذی

رأی کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواھی است و در صورتی که ـ۵تبصره 

ه باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتباً به به رأی بدوی اعتراض داشت) کارگر و کارفرما(ھر یک از طرفین 

.نمایدسازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می

ھمچنین . توانند عضو کمیته تجدیدنظر باشندھای بدوی ھمزمان نمیھیچ یک از اعضای کمیتهـ۶تبصره 

اند با ھایی که در ھنگام رسیدگی بدوی به آن رأی دادهتوانند در جلسه تجدیدنظر پروندهاعضای مذکور نمی

.حق رأی شرکت نمایند

:باشدب ـ کمیته تجدیدنظر استان مرکب از اعضای زیر می

یس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیتهرئ.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان.

 ربطدانشکده علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی ذی/معاونت بھداشتی دانشگاه.

 نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور

.اجتماعی استان

نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمنھای صنفی کارفرمایی استان.

.باشداالجرا میرأی کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابالغ قطعی و الزمـ١تبصره 

) ۵(و ) ۴(در صورتی که مجمع و کانونھای استانی تشکلھای کارگری و کارفرمایی موضوع بندھای ـ٢تبصره 

ایجاد نشده باشند، نمایندگان مزبور از بین اعضای تشکلھای حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور 

.شوندربط استان معرفی میذیاجتماعی استان و با انتخاب تشکل

اعم از بدوی و تجدیدنظر، جلسه بعدی با حضور ھمه اعضا ) موافق و مخالف(ت تساوی آراء در صورـ٣تبصره 

.تشکیل خواھد شد

آوری مشاغل را که در زمره مشاغل بند ھای استانی موظفند در آراء صادره نوع سخت و زیانکمیتهـ۴تبصره 

.باشد تعیین نمایندنامه میاین آیین) ١(ماده » ب«یا » الف«

در استانھایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی مستقل وجود دارد در صورت ـ۵ه تبصر

ھای مرتبط با منطقه تحت پوشش، معاونت بھداشتی دانشکده علوم پزشکی جایگزین معاونت طرح پرونده

.شودبھداشتی دانشگاه می

ید و کارشناسان مربوطه جھت شرکت در جلسات نظر، اساتج ـ با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب

.باشدبدون حق رأی بالمانع می



نامه این آیین) ٨(ھای موضوع ماده و کمیته) ٢(د ـ کارفرمایان کارگاھھا مکلفند با کارشناسان موضوع ماده 

.ھمکاری و مدارک مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دھند

:شودھای بدوی و تجدیدنظر استانی به شرح زیر تعیین میوظایف کمیتهـ٩ماده 

:باشدھای بدوی استانی به شرح زیر میالف ـ وظایف کمیته

نامه که توسط بیمه شده، آور با مواد این آیینبررسی، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان.١

کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین ھای بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کارفرما ، وزارتخانه

آور معرفی شده و اعالم نتیجه به متقاضی و اجتماعی و تشکلھا به عنوان مشاغل سخت و زیان

.ربط از سوی رئیس کمتیه بدویسازمانھای ذی

آوری شغل یا مشاغل از بین رفته و در رسیدگی مواردی که با اتخاذ تدابیر الزم حالت سخت و زیان.٢

ربط به منظور حذف امتیازاتی که به کار سخت اند و اعالم آن به مراجع ذیل عادی درآمدهزمره مشاغ

.و زیان آور تعلق گرفته است

.اجرای سیاستھا و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی.٣

گیری در خصوص ھای تجدیدنظر استانی عبارت است از رسیدگی، اظھارنظر و تصمیمب ـ وظایف کمتیه

نامه که توسط بیمه شده یا کارفرما این آیین) ٨(ھای بدوی استانی موضوع ماده کمیتهاعتراض به آراء 

.درخواست گردیده است و اعالم نتیجه به متقاضی و سازمانھای ذی ربط از سوی رئیس کمیته تجدیدنظر

ھای محیط کار و عوامل وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییرات حدود تماس شغلی آالیندهـ١٠ماده 

ھای استانی، کارھای بیماریزا را به شورای عالی حفاظت فنی اعالم و شورای عالی مذکور مراتب را به کمیته

.نمایدآور برای اجرا ابالغ میسخت و زیان

آور مشخص شده طبق مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و موارد عالوه بر کارھای سخت و زیانـ١١ماده 

.شوندآور شناخته میھای استانی، موارد زیر نیز سخت و زیانتأیید شده توسط کمیته

ھا مستقیماً با زندانی ارتباط دارندھا و زندانـ مشاغلی که در ندامتگاه١

.مراکز روان درمانی با بیماران روانی مرتبط ھستندـ مشاغلی که مستقیماً در ٢

ـ خبرنگاری٣

٩ماده 

١١ماده 

١٠ماده 



.شودتعیین می) ٨(مصادیق خبرنگاری با تأیید کمیته بدوی موضوع ماده تبصره ـ

:گرددآور به شرح زیر تعیین مینحوه توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیانـ١٢ماده 

آور واقع شود، به عنوان سابقه اشتغال در کارھای فواصل اشتغال به کارھای سخت و زیانایام زیر چنانچه در .١

.گرددسخت و زیان آور محسوب می

الف ـ تعطیالت ھفتگی

ب ـ تعطیالت رسمی

ج ـ ایام استفاده از مرخصی استحقاقی

روز با دریافت دستمزد در ٣مدت ، پدر، مادر و فرزندان بهد ـ ایام استفاده از مرخصی بابت ازدواج یا فوت ھمسر

.مورد مشموالن قانون کار

ـ ایام استفاده از مرخصی استعالجی یا استراحت پزشکی اعم از اینکه حقوق ایام مزبور توسط کارفرما ھـ

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

.ھای نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبھهظام وظیفه در جبھهو ـ تمام یا قسمتی از خدمت ن

ز ـ دوران اسارت یا محکومیت سیاسی که بیمه شده بر اساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد حسب 

.تقاضای وی

جب زایل آور واقع شود، موایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارھای سخت و زیان.٢

.گرددآور نمیشدن توالی اشتغال در کارھای سخت و زیان

مشروط بر اینکه بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از ) دوران ضرورت و احتیاط(سربازی الف ـ ایام خدمت وظیفه

آور شناخته شده مشغول بهپایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا اینکه در کار دیگری که سخت و زیان

.کار شده باشد

ب ـ دوران توقیف بیمه شده در ورتی که منتھی به محکومیت وی نگردد و یا اینکه کارفرما بر اساس تکلیف 

.قانونی حقوق دوران مزبور را به بیمه شده پرداخت نماید

زلزله، مانند سیل، (ج ـ ایام حالت تعلیق که به واسطه عوامل قھریه طبیعی و یا حوادث و مخاطرات اجتماعی 

که خارج از اراده کارفرما و بیمه شده بوده و در نتیجه آن کارگاه به طور موقت تعطیل ) سوزیجنگ و آتش

.گرددمی

د ـ ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری مشروط بر اینکه بیمه شده قبل از برقراری بیمه بیکاری در مشاغل 

بگیری و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در رریآور اشتغال به کار داشته و در حین مقسخت و زیان

.نامه بتواند بازنشسته شودآور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق این آیینمشاغلی که سخت و زیان

ایام خدمت در جبھه که به تایید مراجع ذی صالح رسیده باشد: ھـ 

١٢ماده 



براساس آن به موجب قانون آزاده شناخته شده باشددوران اسارت یا محکومیت سیاسی که بیمه شده- و

راجع حق اختالف و یا سایر مراجع قانونی مسویازصادرهآرایبهمستندکهشدهبیمهبالتکلیفیایام–ز 

منجر به صدور رای بازگشت به کار یا پرداخت حقوق ایام مزبورشده باشد

باشدشدهواقع۴/١/۵٩تا١٠/۵/٨۴زمانیفاصلهدرکهبیماریایامدستمزدغرامتازاستفادهایام–ح 

ھای مشمول قانون کار یا براساس مقررات هاکارگمورددرسالدرروزدهمدتبهحداکثرموجهغیرغیبت–ط 

انفصال،اخراجبهمنجرکهکارقانونمشمولغیرھایکارگاهدرمربوطاستخدامییاوتخلفاتی،انظباطی

باشدنشدهدایمیاوموقت

کارقانون۶٧مادهموضوعحقوقبدونمرخصیازاستفادهماهیکمدت–ی 

ھای سخت و زیان آور واقع شود توالی اشتغال چه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارچنانزیرمواردوایام.٣

او را از بین برده و موجب تناوب اشتغال وی می گردد

موخصیبرعالهعنوانھرتحتومنظورھربهماهدوازبیشمدتبهحقوقبدونمرخصیازاستفاده–الف 

مادهاین٢ردیفیبنددرمندرج

انفصال و بازخریدی مشروط بر اینکه حداکثر تا دو ماه در مجموع پس از تاریخ موارد مزبور استعفا ،اخراج ،–ب 

ار نشده یا طبق این آیین نامه نتواند بازنشسته در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده شمغول به ک

شود

ماهیکمدتبهعادیمشاغلوھاکاردراشتغال–ج 

اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت یک ماه- د 

بیمه اختیاری به مدت یک ماه: ھـ 

ماهدوازبیشبیکاریمقرریدریافتبدونبیکاری–و 

مشابهمواردسایر–ز 

:ھای سخت و زیان آور به شرح زیر می باشد شرایط بازنشستگی در کار-١٣ماده 

سال سابقه کار متوالی یا بیست و پنج سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق ٢٠بیمه شدگانی که حداقل .١

ھای سخت و زیان آور را داشته باشند بدون شرط سنی می توانند در خواست بازنشستگی از بیمه در کار

.سازمان تامین اجتماعی نمایند 

انون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در ق) ٩١(چنانچه کمیسیونھای پزشکی موضوع ماده .٢

فوق، فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال ) ١(آور به سابقه مقرر در بند کارھای سخت و زیان

.آور تشخیص و تأیید نمایندبه کارھای سخت و زیان

١٣ماده



باشد احراز بوده و میاین قبیل بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک کار ن.٣

آور رسماً از سوی شرایط و استحقاق آنھا جھت بازنشستگی پیش از موعد در کارھای سخت و زیان

.سازمان تأمین اجتماعی به آنھا ابالغ و سپس ترک کار نمایند

آور را طبق این چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد در کارھای سخت و زیان.۴

نامه احراز کند سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به برقراری مستمری وی از تاریخ ترک کار یینآ

.اقدام نماید

سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه در ) ٢۵(سال متوالی یا بیست و پنج ) ٢٠(افرادی که حداقل بیست .۵

شته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را آور مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون را دامشاغل سخت و زیان

این ماده به سازمان تأمین اجتماعی ) ١(توانند درخواست بازنشستگی خود را با رعایت بند احراز نمایند می

.تسلیم نمایند

کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این ـ١۴ماده 

میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل %) ۴(نامه معادل چھار درصد آیین

جا به سازمان یاد گردد به طور یکآور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه میسخت و زیان

.شده پرداخت نماید

نمه ایجاد آثار محدودیتھا و مزایای مندرج در قانون برای مواردی که بازنشستگی به موجب این آیینـ١۵ماده 

شود منحصر به ھمان شغل در ھمان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم در دیگر شغلھای مشابه در می

.گرددسایر کارگاھھا نمی

نامه در مورد آن دسته از مشمولین قانون تأمین اجتماعی که در مشاغل سخت و اجرای این آیینـ١۶ماده 

آور وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروھای مسلح و شرکتھا و سازمانھای تابعه آن به صورت خرید خدمت زیان

ن تأمین اجتماعی باشند با رعایت مقررات و ضوابط نیروھای مسلح و با ھماھنگی سازما مشغول خدمت می

.خواھد بود

١۶ماده 

١۴ماده 

١۵ماده 


