
1 
 

 بسمه تعالـي
 

 آئين نامه اجرائي تشخيص و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور و تعيين مشمولين حائز شرايط
 ( آئين نامه بازنشستگي صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز91استفاده از مفاد ماده )

 

 

ائي، مشاغل سخت و زيان آور به مشاغلي اطالق مي شود كه در آنها عوامل فيزيكي، شيمي -1ماده 

مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار بيش از حد استاندارد بوده و در اثر اشتغال مستمر  شاغل در 
مشاغل مذكور، تنشي به مراتب بيش از ظرفيت هاي طبيعي )جسمي و رواني( در وي ايجاد گردد 

هاي شغلي و عوارض  كه نتيجه آن فرسودگي و كاهش توانائي هاي جسمي و روحي، بيماري
 .  آن باشدناشي از 

 

 كارها و مشاغل سخت و زيان آور عبارتند از :  -2ماده 

 

ها و راهروهاي سرپوشيده  كار در معادن زيرزمين يا روي زمين كه ايجاب مي نمايد شاغل در تونل -         

 .  به فعاليت بپردازد

ورت كوره هاي ذوب به نحوي تخليه و حمل مواد مذاب از كوره هاي مشغول به كار و يا كار در مجا -         

 .  كه شاغل در معرض مستقيم حرارت و بخار زيان آور متصاعد از كوره ها باشد

 كار با مواد شيميائي زيان آور از طريق خردكردن، آسياب كردن، جداكردن، جا به جا كردن، پركردن،  -           

مختلف آن قرار گرفتن كه خالي كردن، مخلوط كردن، پاك كردن، پاشيدن و در معرض حاالت 
اجتماعي تعيين  آستانه مجاز و زمان تماس با آنها و نوع مواد طبق دستورالعمل هاي وزارت كار و امور

 .  مي شود

هاي گوش يا كري يا  كار در محيط هائي كه سروصدا بيش از حد آستانه مجاز بوده و زمينه بيماري -        

 .  رواني را فراهم مي سازد

كار در محيط هاي آلوده به عوامل بيولوژيكي زيان آور از قبيل كار در بيمارستان ها، آزمايشگاهها،  -        

…  
ها و  هاي متحرك، داربست اطاقك ها،  متر بر روي دكل 5كار در فضاي باز و در ارتفاع بيش از  -        

 ها .  اسكلت

 .كار در تونل هاي انجماد  -        

 .كيلو ولت و باالتر  36ر روي خطوط و تأسيسات برقدار كار ب -        

  .مجاز از قبيل غواصي كار در محيط هايي با فشار محيطي بيش از حد -        

كار در مشاغلي كه انجام آن مستلزم پوشيدن و يا استفاده از لباس و وسايل ايمني و حفاظتي خسته  -        

شد و در طول مدت كار شاغل را در وضعيت نامطلوب جسمي كننده در شرايط محيطي نامساعد مي با
 .  تحت فشار قرار مي دهد

كار در شرايط و محيط هايي كه از لحاظ طبيعي غيرمتعارف است و فشارهاي روحي، عصبي، عاطفي  -        

و خستگي فكري و جسمي پديد مي آورد از قبيل كار با معلولين ذهني و جسمي و  بيماران روحي و 
 …اني، اموات، رو
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 رانندگي ماشين آالت سنگين راهسازي از قبيل بولدوزر، گرايدر ، ويبراتور، غلطك هاي ويبره و فينيشر.  -      

     

يأت تشخيص و تطبيق ه " ( با پيشنهاد2افزايش يا كاهش موارد پيش بيني شده در ماده ) تبصره :      

صندوق حمايت و   ( و تأئيد هيأت امناء)هيأت تشخيص و تطبيق "كارهاي سخت و زيان آور
 بازنشستگي

 آينده ساز )صندوق( پس از تصويب شوراي سياست گذاري و راهبردي صندوق، انجام مي پذيرد. 
 

تشخيص و تطبيق كارهاي سخت و زيان آور و تعيين احراز شرايط الزم متقاضيان جهت استفاده از  -3ماده 

متشكل از پنج  "هيأت تشخيص و تطبيق" توسط "صندوق" ( آئين نامه بازنشستگي91مفاد ماده )
 نفر افراد ذيل كه براي مدت دو سال حسب مورد انتخاب يا انتصاب مي گردند انجام مي پذيرد :  

 

 نماينده منتخب شورايعالي .  -1           

 نماينده هيأت امناء صندوق .  -2           

 معتمد صندوق . كارشناس بهداشت حرفه اي  -3           

 درمان و آموزش پزشكي .   يك نفر كارشناس از وزارت بهداشت، -4           

 يك نفر بازرس كار .  -5           

              

اعضاء رسميت يافته و تصميمات  اكثريتبا حضور  "هيأت تشخيص و تطبيق"جلسات  : 1تبصره       

 .  م االجراء استمعتبر و الز اعضاء متخذه با رأي اكثريت
 

مي تواند حسب ضرورت از مشاوره و نظرات كارشناسان و  "هيأت تشخيص و تطبيق" : 2تبصره 

 .  متخصصين مورد نياز از جمله نماينده شركت متبوع متقاضي استفاده نمايد

 

ب مي گردد. وصمن "صندوق"توسط  "تشخيص و تطبيق دبيرجلسات هيأت"به عنوان  يك نفر -4ماده 

، جمع آوري مدارك و مستندات الزم، تهيه "هيأت تشخيص و تطبيق"از اعضاء دعوت 
 .  انجام مي پذيرد "دبير"دستورجلسات، تهيه صورتجلسات، مكاتبات و باالخره ابالغ آراء توسط 

 

 .  مستقر مي باشد "صندوق"در محل دفتر  "هيأت تشخيص و تطبيق"دبيرخانه  تبصره :          

 

 والي و تناوب اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور : نحوه ت -5ماده  

 

ايام ذيل چنانچه در فواصل اشتغال به كارهاي سخت و زيان آور واقع شود با حفظ توالي     -1-5           

   به عنوان سابقه اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور محسوب مي شود :

 .ايام تعطيالت هفتگي الف =                    

  .ايام تعطيالت رسمي ب   =                    

  .ايام استفاده از مرخصي استحقاقي پ   =                    



3 
 

 .ايام استفاده از مرخصي استعالجي با دريافت حقوق  ت   =                    

 6ر، مادر و فرزندان به مدت پد ايام استفاده از مرخصي بابت ازدواج يا فوت همسر ،  ث  =                    

 روز با دريافت حقوق . 

 صالح رسيده باشد. ايام خدمت در جبهه كه به تأئيد مراجع ذي ج  =                    

 دوران اسارت يا محكوميت سياسي كه عضو براساس آن به عنوان آزاده شناخته شده  چ =                    

 باشد.
 

ام و موارد ذيل چنانچه در فواصل اشتغال به كارهاي سخت و زيان آور واقع شود اي     -2-5           

موجب زايل شدن توالي اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور نمي گردد ولي جزو سوابق 
 اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور محسوب نمي شود :  

حتياط( مشروط بر اينكه عضو حداكثر تا دو ايام خدمت سربازي )دوران ضرورت و ا الف =                    

ماه بعد از پايان خدمت به كار سابق خود برگشته و يا اينكه دركار ديگري كه سخت و 
 زيان آور شناخته شده مشغول به كار شده باشد و همچنين ايام آماده به خدمت . 

 حكوميت وي نگردد و يا اينكه دوران توقيف عضو مشروط بر اينكه منتهي به م ب   =                    

 كارفرما حقوق دوران مزبور را حسب تكليف قانوني پرداخت كرده باشد. 

ايام حالت تعليق كه بواسطه عوامل قهريه طبيعي و يا حوادث و مخاطرات اجتماعي   پ  =                    

بوده و در  )مانند سيل، زلزله، جنگ و آتش سوزي( كه خارج از اداره كارفرما و عضو
 نتيجه آن محل كار بطور موقت تعطيل مي شود. 

ايام استفاده از مقرري بيمه بيكاري مشروط براينكه عضو قبل از اتمام و يا بالفاصله   ت =                       

پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلي كه سخت و زيان آور شناخته شده مشغول به كار 
 نامه بتواند بازنشسته شود.  شود و يا طبق اين آئين

صادره از سوي هيأت هاي حل اختالف و يا   ايام بالتكليفي عضو كه مستند به آراء ث =                       

 ساير مراجع قانوني، منجر به پرداخت حقوق ايام مزبور شده باشد. 

 وق جهت انجام فريضه حج واجب. استفاده از حداكثر يك ماه مرخصي بدون حق  ج =                       

آور در طول دوره  عدم اشتغال به كار سخت و زيان ( اين ماده،2عالوه بر موارد مذكور در بند )  -3-5         

اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان براي مدت يك سال و كمتر از آن موجب بر هم خوردن توالي 
 .اين ماده تابع حكم همان بند خواهد بود (9هاي موضوع بند ) شود. موارد و مدت نمي

 

آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان  عدم اشتغال به كار سخت و زيان  -4-5         

( اين ماده( براي مدت بيشتراز يك سال، موجب بر هم خوردن 2( و )9)به جز در موارد مذكور در بندهاي )
( سال تمام در مشاغل ياد شده 25ي استفاده از مزاياي اين قانون بايد حداقل )شود و بيمه شده برا توالي مي

 .اشتغال به كار داشته باشد
 

( آئين 92( با توجه به ماده )5-4و  5-6و  5-2، 5-9اين آئين نامه )بندهاي  5مفاد ماده  تبصره :          

 دوين شده است. ت و اصالحيه هاي بعدي هيأت دولت 9633 /55/52نامه مصوب مورخ 
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هائي كه تمام يا قسمتي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذيربط سخت و زيان آور  شركت -6ماده 

 اعالم گرديده حسب موازين قانوني مربوط مي بايستي : 
 

نسبت به ايمن سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حدمجاز و استانداردهاي مشخص  الف =    

آئين نامه هاي مربوطه و ساير قوانين موضوع در اين زمينه اقدام و شده در قانون كار و 
گواهي الزم را از وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 

 مبني بر رعايت ايمني بهداشت و استاندارد بودن آنها اخذ نمايند. 

استخدام و حين استخدام شاغلين در كارهاي سخت و  مورد انجام معاينات پزشكي قبل از در ب   =           

زيان آور و تغيير شغل آنان حسب ضرورت به منظور ممانعت از فرسايش جسمي و روحي، 
در چهارچوب ضوابط و مقررات منعكس شده در قانون كار و تأمين اجتماعي و آئين نامه 

آموزش پزشكي و ساير  هاي مربوطه و نيز دستورالعمل هاي جاري وزارت بهداشت، درمان و
 قوانين و مقررات موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند. 

با هيأت تشخيص و تطبيق كارهاي سخت و زيان آور همكاري الزم معمول داشته و نسبت  پ   =           

 به ارائه مدارك و مستندات مورد درخواست هيأت مذكور اقدام نمايند. 
 

 ست متقاضيان :  نحوه رسيدگي به درخوا -7ماده 

 

هائي كه تمام يا قسمتي از كارهاي آنها به موجب مدارك و مستندات قانوني  شركت   -1-7           

 مربوطه 
سخت و زيان آور شناخته شده است مي توانند با ارسال مدارك و مستندات مذكور تقاضاي 

( آئين 91ماده )كاركنان شاغل در كارهاي سخت و زيان آور كه داراي شرايط منعكس در 
مي باشند را همراه با مدارك و مستندات مربوط به متقاضي  "صندوق"نامه بازنشستگي 

 ارسال نمايند.  "هيأت تشخيص و تطبيق"به دبيرخانه  9منضم به فرم تكميل شده شماره 
 

 د اينپس از بررسي مدارك و مستندات مربوطه و براساس مفا "هيأت تشخيص و تطبيق"    -2-7          

آئين نامه نسبت به سخت و زيان آور بودن مشاغل اظهارشده و نيز واجد شرايط بودن يا 
هيأت "نبودن متقاضي اظهارنظر و صدور رأي نموده و رأي صادره از طريق دبيرخانه 

 .  و شركت متبوع متقاضي ابالغ مي گردد "صندوق"به  "تشخيص و تطبيق
 

روز از تاريخ ابالغ رأي، اعتراض خود را به دبيرخانه  25مدت  طرفين مي توانند حداكثر ظرف -8ماده 

ارسال نمايند. در غير اين صورت رأي صادره قطعي تلقي و اقدامات  "هيأت تشخيص و تطبيق"
 بعدي معمول 

 .  مي گردد
 

 قابل اعتراض "هيأت تشخيص و تطبيق"آراء صادره مبتني بر اتفاق نظر همه اعضاء  تبصره :             

 .  نبوده و الزم االجراء مي باشد
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( ، توسط 3در مهلت مقرر در ماده ) "هيأت تشخيص و تطبيق"اعتراضات واصله به دبيرخانه  - 9ماده 

صندوق مورد بررسي قرار گرفته و آراء صادره  "شوراي سياست گذاري و راهبردي"كميته منتخب 
منظور مختومه تلقي نمودن پرونده حسب مورد به  "هيأت تشخيص و تطبيق"از طريق دبيرخانه 

 .  متقاضي و يا انجام اقدامات مربوط به بازنشستگي متقاضي به طرفين ابالغ مي گردد
 

( 91صندوق پس از وصول رأي مبني بر واجد شرايط بودن متقاضي جهت استفاده از مفاد ماده ) -11ماده 

مربوط به تحقق اين امر به  آئين نامه بازنشستگي صندوق، نسبت به محاسبه و اعالم هزينه
 شركت متبوع متقاضي اقدام مي نمايد . 

 

حسب مورد به  "صندوق"( آئين نامه بازنشستگي 91مبلغ هزينه قابل پرداخت جهت اجراي ماده ) -11ماده 

 شرح ذيل محاسبه و مي بايستي توسط شركت عضو متقاضي در وجه صندوق پرداخت گردد. 
 

 تگي عضو از تاريخ بازنشستگي سخت و زيان آور تا تاريخ بازنشستگي زودرس:الف( ارزش روز كسور بازنشس
% آخرين حقوق واقعي زمان اشتغال كه 26محاسبه ارزش روز كسور بازنشستگي متقاضي بر اساس       

% و لحاظ داشتن نرخ بازده سرمايه گذاري 95بر مبناي آن كسور پردازي شده است با رشد ساالنه 
زمان بازنشستگي ناشي از مشاغل سخت و زيان آور تا زمان تحقق شرايط % در سال از 22

 بازنشستگي زودرس. 

 S  آخرين حقوق زمان اشتغال : -

  R نرخ سرمايه گذاري          : -

 Mمدت سابقه تا زمان تحقق بازنشستگي زودرس )ماه( :  -

 

 

 

  مي باشد.   j=5،9،2,…,Nو   كه در آن    
 Nسال تاريخ بازنشستگي سخت و زيان آور =  –سال تاريخ بازنشستگي زودرس

 
ب( ارزش روز حقوق بازنشستگي قابل پرداخت ناشي از مشاغل سخت و زيان آور از تاريخ بازنشستگي سخت 

 و زيان آور تا زمان تحقق شرايط  بازنشستگي زودرس با ملحوظ داشتن:
 

امل بهداشت و درمان( بر اساس ضوابط و مقررات % از بابت پوشش مزاياي جانبي )ش93 -

 bجاري صندوق : 

 T:    % در سال95رشد حقوق بازنشستگي  -
 R:   % در سال22نرخ بازده سرمايه گذاري -

 S   حقوق بازنشستگي سخت و زيان آور  : -

 Mمدت سابقه تا زمان تحقق بازنشستگي زودرس )ماه( :  -
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 مي باشد.  j=5،9،2,…,Nو    كه در آن 

 Nسال تاريخ بازنشستگي سخت و زيان آور =  –سال تاريخ بازنشستگي زودرس 
 

ج(   ارزش روز تفاوت حقوق و مزاياي مستمري بازنشستگي زودرس و حقوق و مزاياي بازنشستگي ناشي از 
 TD33مشاغل سخت و زيان آور تا پايان اميد به زندگي مطابق جدول اميد به زندگي 

 

 

 

با توجه به فرسودگي ناشي از اشتغال به مشاغل سخت و زيان آور به ازاي هر سه سال اشتغال در مشاغل 
 سخت و زيان آور، در جدول اميد به زندگي يك سال به سن فرد افزوده خواهد شد.

 

 
 D:  تفاوت حقوق بازنشستگي سخت و زيان آور و زودرس در تاريخ بازنشستگي زودرس -

بت پوشش مزاياي جانبي )شامل بهداشت و درمان( بر اساس ضوابط و مقررات % از با93 -

 Bجاري صندوق : 

 T:   % در سال95رشد حقوق بازنشستگي  -
 R:   % در سال22نرخ بازده سرمايه گذاري -

 HS   حقوق بازنشستگي سخت و زيان آور  : -

 ES   :  زودرسحقوق بازنشستگي  -

 M   سال  :سن فرد در تاريخ بازنشستگي زودرس به  -

 N   سن فرد در تاريخ بازنشستگي سخت و زيان آور به سال  : -

تفاوت حقوق بازنشستگي سخت و زيان آور با حقوق بازنشستگي زودرس در مقطع  -

 D   :  بازنشستگي زودرس

 

 
 

اقالم قيد شده در اين ماده حسب ضرورت با تائيد هيئت امناء و تصويب شوراي سياست  :1تبصره

 خواهد گرديد. گذاري تعديل

درصد ارزش روز حقوق ايام بيكاري قابل پرداخت به متقاضي از  55با تصويب هيات امنا، حداكثر تا  : 2تبصره 

تاريخ بازنشستگي پيش از موعد و به مدت مقرر قابل استفاده از ايام بيكاري مطابق آيين نامه مربوطه 
 .از مبلغ هزينه محاسبه شده طبق اين ماده كسر خواهد شد
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در مهلت تعيين  "صندوق"صدور حكم بازنشستگي عضو متقاضي پس از تأديه كل مبلغ اعالمي  - 12ماده 

شده توسط شركت متبوع عضو، تحقق مي يابد و در صورت عدم پرداخت هزينه مربوط موضوع 
 . منتفي و غيرقابل اجراء مي باشد

 

 

 ه از رابطه ذيل محاسبه مي گردد:ميزان حقوق بازنشستگي مشمولين اين آيين نام - 13ماده 

 : 9بند 
 

                   4× ريال  055ر555متوسط حقوق و مزايا تا           سابقه ارفاقي   + موزونسابقه 
                      +               *                                   + 

  2×ريال متوسط حقوق و مزايا  055ر555مازاد بر          احراز محاسباتي   سابقه      
 =   حقوق بازنشستگي                                                                                                            

                                                   
                                            65  ×92 

 
سابقه خدمت قابل  چنانچه حقوق محاسبه شده با فرمول فوق كمتر از يكصد ميليون ريال باشد و : 1تبصره  

 55سال و سن عضو حداقل  65 حداقلقبول بازنشستگي عضو كه حق بيمه آن به اين صندوق پرداخت شده ، 
 ريال افزايش مي يابد . 9،255،555ريال به   055،555  ريبسال براي بانوان باشد، ض 45و سال براي آقايان 

  

   =  سابقه سخت و زيان آور مي باشد. 2/9سابقه ارفاقي 

 

 ماه آخر به شرح ذيل : 24:محاسبه حقوق براساس متوسط  2بند 

  درصد ساالنه )متوسط حقوق( 22ماه آخر با لحاظ نمودن حداكثر رشد  24متوسط محاسبه 

 سال( ) سابقه( 65ت با نصف سابقه سخت و زيان آور) با لحاظ نمودن سقف جمع سابقه مشارك 

 
 
 

 
 

هر كدام بزرگتر باشد به عنوان حقوق بازنشستگي مشاغل سخت و زيان  2و  9با مقايسه نتايج بند هاي 
 آور لحاظ مي گردد.

نيز بارمالي حقوق بازنشستگي سخت و زيان آور براساس حقوق  9/0/9610براي بازنشستگان از تاريخ 
 محاسبه مي گردد. 6تعيين شده طبق رديف 

 متوسط حقوق  × سابقه
 = حقوق بازنشستگي
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