باسمه تعالي
«مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْس اَوْفساد فياالرض فَكَانَما قَتَلالناس جَميعاً وَ مَنْ اَحْياها فَكَانما اَحْياالناس جَميعاً»
هر کس نفسي را بدون حق قصاص و يا بي آنكه فساد و فتنهاي در روي زمين کند به قتل رساند مثل آن باشد که همه مردم را کشته و
هر کس نفسي را حيات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که همه مردم را حيات بخشيده.
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اداره کل بازرسي کار
1397

سالم سازی
کارگاهها و
حذف صفت
سخت و زيان
آور از مشاغل

دبيرخانه مشاغل سخت و زيان آور
اعالم و ابالغ سخت و زيان آور بودن مشاغل به کارفرما و اعالم
مهلت زمانی (ماده  )3و رونوشت به اداره کل تعاون ....و دانشکده
علوم پزشکی
کارفرما
سالم سازی

کارفرما (قبل از اتمام مهلت دو ساله)
ف
درخواست حذف مشاغل به کميته استانی مطابق
با ماده  3آيين نامه

وزارتخانه های کار و بهداشت (بعد از اتمام
مهلت دوساله)
انجام بازديد و ارسال گزارش کتبی به کميته

انجام آالينده سنجی مطابق با
آيين نامه توسط مراکز مجاز

کارشناسان موضوع ماده 2
مستندات

انجام بازديد و بررسی نتايج آالينده سنجی و
ارسال گزارش به کميته استانی (تبصره ماده
)3

بررسی
گزارش توسط
کميته استانی
(ماده )6
تأييد
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ابالغ خروج کارگاه
از شمول آيين نامه به
مراجع ذيربط

دستورالعمل سالم سازي و خروج کارگاه ها از شمول قانون مشاغل سخت و زيان آور

با توجه به مواد  3و  6آییننامه اجرایی بند ( )5جزء (ب) ماده واحده قانون اصالح تبصره  2الحاقی ماده ()76
قانون اصالح مواد ( )72و ( )77و تبصره ماده ( )76قانون تأمین اجتماعی مصوب  1354و الحاق دو تبصره به
ماده ( )76مصوب  ،371مصوب سال  1380موضوع تصویب نامه شماره /15365ت  36500هـ مورخ 86/2/5
هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین تکلیف کارگاه هایی که می بایست ظرف مدت  2سال نسبت به ایمن سازی
عوا مل و شرایط محیط کار و حذف صفت سخت و زیان آور اقدام نمایند ،دستورالعمل خروج کارگاهها از
شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور تدوین گردید.
ماده  -1دبیرخانه مشاغل سخت و زیانآور مکلف است نسبت به ابالغ رأی کمیته استانی مبنی بر تأیید مشاغل
سخت و زیانآور به کارفرمایان و اعالم مهلت زمانی دو ساله مطابق با ماده  3آییننامه و ارسال رونوشت به اداره
کل تأمین اجتماعی استان و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اقدام نماید.
ماده  -2کارفرمایان کارگاههای دایر که از تاریخ تصویب آییننامه تمام یا برخی از مشاغل نوع الف آنها در
کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی ،سخت و زیانآور شناخته شده یا میشوند مکلفند ظرف دوسال از تاریخ
ابالغ تصمیم قطعی کمیته ،نسبت به ایمنسازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای
مشخص شده در قانون کار و آییننامههای مربوط و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و
زیان آوری این مشاغل را حذف و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی گزارش نمایند.
ماده  -3کارفرمایانی که در طی مدت مقرر نسبت به ایمن سازی محیط کار اقدام نمودهاند ،الزم است تا درخواست
خود را به همراه مستندات الزم و نتایج آالینده سنجی انجام شده توسط مراکز مجاز ،همراه با گزارش مربوط به
ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار ،برای حذف صفت سخت و زیانآوری به دبیرخانه مشاغل سخت و
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زیان آور ارائه دهند .دبیرخانه مشاغل سخت و زیانآور مدارک فوق را جهت انجام بازرسی و تهیه گزارش
توسط کارشناسان موضوع ماده  2آیین نامه در اختیار کمیته استانی قرار می دهد.
ماده  -4پس از اتمام مهلت دوساله ،وزارتخانههای تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی مکلفند کارگاههایی که مشاغل آنها سخت و زیانآور شناخته شده است و نسبت به حذف آن اقدام
ننمودهاند را بازدید و نتیجه را کتباً به کمیته استانی گزارش نمایند.
ماده  -5بازرسان کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی (کارشناسان موضوع ماده  )2به منظور راستی آزمایی مدارک ارائه شده توسط کارفرما نسبت
به بررسی سوابق ،انجام بازدید و بررسی شرایط کار اقدام و نتیجه را کتباً به کمیته استانی گزارش نمایند.
ماده  -6پس از بررسی گزارش کارشناسان مذکور در بند قبل توسط کمیته استانی ،دبیرخانه مشاغل سخت و
زیانآور موظف است تصمیم کمیته را به کارفرمایان ابالغ و رونوشت آن را به اداره کل تأمین اجتماعی استان و
دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اعالم نماید.
ماده  -7در صورت تأیید گزارش فوق مبنی بر حذف صفت سخت و زیان آوری مشاغل نوع الف ،کمیته استانی
مکلف است مراتب را برای خروج کارگاه یا بخشی از آن ،از شمول این آیین نامه به مراجع ذیربط ابالغ نماید.
ماده  -8بدیهی است مالک خروج کارگاه از شمول آییننامه سخت و زیانآور از زمان تأیید مستندات در کمیته
استانی خواهد بود و این موضوع موجب حذف صفت سخت و زیانآوری کارگاه در سالهای پیش از آن نخواهد
شد.
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