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 موادی از قانون کار راجع به کارهای سخت و زیان آور

 

لاوًن تامیه اجتماػی مصًب  76مادٌ  2ٍ مطمًل اصالحیٍ تثصرٌ آن دستٍ از تیمٍ ضذگاوی و - 41ماده  2تبصره 

 ٍمجمغ تطخیص مصلحت وظام َستىذ تٍ ضرط آن وٍ خذمت وظام يظیفٍ خًد را در جثٍُ َای وثرد حك ػلی 14/7/1380

تاعل عی ومًدٌ یا حضًر دايعلثاوٍ در جثٍُ داضتٍ تاضىذ سًاتك خذمتی آوان جسء وارَای سخت ي زیان آير محسًب می 

 ضًد.

ساػت در َفتٍ تجايز  36ساػت در ريز ي  6در وارَای سخت ي زیان آير ي زیرزمیىی ساػات وار وثایذ از  – 22ماده 

 ومایذ.

ای خًاَذ تًد وٍ تًسظ ضًرای ػالی وار تُیٍ ي تٍ  مٍمیىی تٍ مًجة آییه واوارَای سخت ي زیان آير ي زیرز –تبصره 

 تصًیة يزاری وار ي امًر اجتماػی ي تُذاضت، درمان ي آمًزش پسضىی خًاَذ رسیذ.

آير اوجام می دَىذ ممىًع  ارجاع وار اضافی تٍ وارگراوی وٍ تٍ وار ضثاوٍ یا وارَای خغروان ي سخت ي زیان – 34ماده 

 است.

َفتٍ می تاضذ. استفادٌ از ایه  5مرخصی سالیاوٍ وارگراوی وٍ تٍ وارَای سخت ي زیان آير اضتغال داروذ  – 32اده م

 مرخصی حتی االمىان در دي وًتت ي در پایان َر ضص ماٌ یىثار صًرت می گیرد.

ت ي تذين استفادٌ از يسایل ا دستاوجام وارَای خغروان، سخت ي زیان آير ي ویس حمل تار تیطتر از حذ مجاز  – 42ماده 

. دستًرالؼمل ي تؼییه وًع ي میسان ایه لثیل مًارد تا پیطىُاد ضًرای ػالی وار تٍ اویىی ترای وارگران زن ممىًع استمى

 تصًیة يزیر وار ي امًر اجتماػی خًاَذ رسیذ.

تاردار خغروان یا سخت ان تامیه اجتماػی، وًع وار ترای وارگر مدر مًاردی وٍ تٍ تطخیص پسضه ساز – 44ماده 

تطخیص دادٌ ضًد، وارفرما تا پایان ديرٌ تارداری يی تذين وسر حك السؼی وار مىاسة تر يسثه تر تٍ اي ارجاع می 

 ومایذ.

ارجاع َر وًع وار اضافی ي اوجام وار در ضة ي ویس ارجاع وارَای سخت ي زیان آير ي خغروان ي حمل تار تا  – 58ماده 

 ي تذين استفادٌ از يسایل مىاویىی ترای وارگر وًجًان ممىًع است. دست تیص از حذ مجاز
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در مطاغل ي وارَایی وٍ تٍ ػلت ماَیت آن یا ضرایغی وٍ وار در آن اوجام می ضًد ترای سالمتی یا اخالق  – 51ماده 

ا يزارت وار ي امًر سال تمام خًاَذ تًد . تطخیص ایه امر ت 18حذالل سه وارگر  ،وارآمًزان ي وًجًاوان زیان آير است

 اجتماػی است.

وظارت تر اجرای ممررات واظر تٍ ضرایظ وار تٍ يیژٌ  – در ارتباط با وظایف اداره کل بازرسی کل 63بند الف ماده 

ممررات حمایتی مرتًط تٍ وارَای سخت ي زیان آير ي خغروان، مذت وار، مسد، رفاٌ وارگر، اضتغال زوان ي وارگران 

 وًجًان .

وٍ  ایه لاوًن ( در صًرتی مجاز است 80سال تمام ) مًضًع مادٌ  18وارآمًزی تًام تا وار وًجًاوان تا سه  -  444ماده 

 از حذيد تًاوایی آوان خارج وثًدٌ ي ترای سالمت ي رضذ جسمی ي ريحی آوان مضر وثاضذ.


