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 .تعاریف :

 اهم فعالیتهای بازرسی کار:

 

 

 

 

 

 

 

 مشاغل سخت و زیان آور

تگی پیش از موعذ در کارهای سمشمولیه )متقاضیان ( بازوش

  :سخت و زیان آور

ٍ کاس هتٌاٍب  سال ساتمِ 25سال ساتمِ کاس هتَالی یا  20آئیي ًاهِ تیوِ شذگاًی کِ حذالل  13هادُ  1تشاتش تٌذ  

 هشوَل هی شًَذ.  ( سٌی ششط تذٍى)   آٍس سا داسا تاشٌذ سخت ٍ صیاى پشداخت حك تیوِ دس کاسّای

 کارهای سخت و زیان آور  

آئیي ًاهِ اجشایی لاًَى فَق الزکش ، کاسّای سخت ٍ صیاى آٍس کاسّایی است کِ دس آى ػَاهل  1تشاتش هادُ 

 تٌشی شذُ تیوِ اشتغال اثش دس ٍ تَدُ استاًذاسد غیش کاس هحیط  تیَلَطیکی فیضیکی ، شیویایی ، هکاًیکی ٍ

 ٍ شغلی تیواسی آى ًتیجِ کِ شَد هی ایجاد ٍی دس( سٍاًی ٍ جسوی) طثیؼی ظشفیتْای اص تاالتش هشاتة  تِ

 . تاشذ هی آى اص ًاشی ػَاسع

 استاوی های کمیته  

توٌظَس سسیذگی تِ دسخَاست هتماضیاى ٍ تطثیك ٍ تشخیض هشاغل آًاى تالاًَى ٍآئیي ًاهِ اجشایی ، کویتِ 

 . گشدد هی تشکیل اجشائی ًاهِ آئیي 8 هادُ دس همشس تشتیة تِ استاًی تذٍی ٍتجذیذ ًظش 

 چگووگی ارائه درخواست :  

 کل اداسات اص هشتَطِ فشم پس اص دسیافتتیوِ شذگاى شاغل دس کاسّای سخت ٍ صیاى آٍس ٍ کاسفشهایاى  -1

 فشم طثك سا خَد تماضای تایست هی آى تکویل ٍ اشتغال یا سکًَت هحل اجتواػی سفاُ ٍ کاس ، تؼاٍى

غل کاسگاُ هشا یا شغل تَدى آٍس ٍصیاى سخت هذػی هشاجغ سایش یا کاسگاُ کاسفشهایاى ٍ 1 شواسُ
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 کاسٍ ، تؼاٍى اداسُ یا استاى اجتواػی سفاُ ٍ کاس ، تؼاٍى کل اداسُ تِ 2تماضای خَد سا طثك فشم شواسُ 

 . ًوایٌذ دسیافت سسیذ ٍ تحَیل خَد اشتغال هحل شْشستاى اجتواػی سفاُ

 

 

 

 : مراحل اوجام گرفته  سختی کار 

( هادُ 2( تثظشُ )1( تٌذ )1دس خظَص لاًَى تفسیش جضء )تشاتش هتي استفساسیِ جذیذ هجلس شَسای اسالهی -1

 8، لثل اص اسائِ دسخَاست دس کویتِ ّای استاًی هَضَع هادُ  1379لاًَى تأهیي اجتواػی اطالحی هظَب  76

آییي ًاهِ ًسثت تِ اخز سَاتك تیوِ ای خَد اص طشیك شؼة تأهیي اجتواػی یا ساهاًِ طٌذٍق تأهیي اجتواػی الذام 

تششح ریل، تماضای خَد سا تِ اداسات کاس  76هادُ  2َست سسیذى تِ ششایط تاصًشستگی ٍفك تثظشُ تا دس ط

  .هحل تسلین ًواییذ

 : الف ( ششایط تاصًشستگی تشای هشداى

 سال ساتمِ 30سال سي ٍ  50داشتي  -1

 سال ساتمِ 20سال سي ٍ  60داشتي -2

 سال ساتمِ پشداخت حك تیوِ تذٍى ششط سٌی 35داشتي -3

 : ب( ششایط تاصًشستگی تشای صًاى

 سال ساتمِ 30سال سي ٍ  45داشتي -1

 سال ساتمِ 20سال سي ٍ  55داشتي -2

 سال ساتمِ تذٍى ششط سٌی 35داشتي -3

سال  25سال ساتمِ هتَالی یا  20دسػیي حال ششایط لثلی آئیي ًاهِ تِ لَت خَد تالی تَدُ ٍ افشادی کِ داسای 

ت ٍصیاى آٍس هی تاشٌذ هی تَاًٌذ تماضای خَد سا تِ اداسات کاس هحل اسائِ ساتمِ هتٌاٍب دس هشاغل سخ

 .ًوایٌذ

 .تِ طَست پشت ٍ سٍ تحَیل دادُ گشدد A4 ًکتِ : تواهی فشم ّا تایستی تش سٍی یک تشگ
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شواسُ سدیف، تاسیخ اسسال ٍ شواسُ ًاهِ سا  هتماضیاى هحتشم الصم است پس اص هشاّذُ ًام خَد دس سایت -2

ّای سًگ  کشدُ ٍ یک هاُ پس اص تاسیخ اسسال ًاهِ تِ شؼثات هشتَطِ هشاجؼِ فشهاییذ. )لسوتیادداشت 

 (شذُ

 ًام ٍ ًام خاًَادگی هتماضی ًام کاسگاُ / ششکت شواسُ ًاهِ تاسیخ اسسال سدیف

          

دسطَست ػذم ٍجَد فشم تماضای شوا دس شؼة تأهیي اجتواػی تِ اداسُ کل تأهیي اجتواػی استاى  -3

  .آتاد، تماطغ خیاتاى شوس آتادی هشاجؼِ ًواییذ اطفْاى ٍالغ دس خیاتاى ػثاس

گشدیذُ ًیاصی تِ هشاجؼِ تِ اداسُ کل  تٌاتشایي افشادی کِ اساهی آًاى تِ ساصهاى تأهیي اجتواػی اسسال

 .ّا ًذاسد تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ اجتواػی استاى یا سایش اداسات تاتؼِ دس شْشستاى

 

 


