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 :مذارک و مستنذات مورد نیاز جهت ارائه به هیات تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور
 

 

 (1فرم شماره )تکمیل و ارسال فرم درخواست بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور ممهور به مهر و امضای شرکت  -1

  :گسارش آالینذه سنجی  مربوط به شغل و پست ػضو به نحوی که   -2

 

 .(هجَس ٍسارت تْذاضت تِ پیَست ٍجَد داضتِ تاضذ)اًذاسُ گیزی تَسظ ضزکت تا هجَس ٍسارت تْذاضت اًجام ضذُ تاضذ - الف
.                                                            در صَرت جاتجایی در ضغل ّای هختلف هستٌذات هزتَط تِ  اًذاسُ گیزی آى ّا ٍجَد داضتِ تاضذ - ب

 .(...عَاهل فیشیکی، ضیویایی ٍ )هستٌذات هزتَط تِ اًذاسُ گیزی ّا اصل ٍ خَاًا تَدُ ٍ ّوِ هَلفِ ّای آالیٌذُ سٌجی را ضاهل ضَد - ج

 .سٌجص ّا هتٌاسة تا کذّای هٌذرج در لی اٍت کارخاًِ قاتل پیگیزی تاضذ - د

 . خذهت عضَ سال ّای گشارش آالیٌذُ سٌجی سال جاری هَرد تقاضا ٍ ًیش در صَرت ٍجَد، ارائِ گشارش آالیٌذُ سٌجی در عی : تَجِ 
 

 :کارخانه همراه با جانمایی دستگاه ها به نحوی که  (layout)جانمایی -3

چٌاًچِ هحل کار فزد ثاتت ًیست هحل ّای کاری فزد در سهاى هَرد ًظز در آى ًطاًِ )هحل استقزار عضَ هطخص ضذُ تاضذ -      الف

 (.گذاری ضذُ تاضذ
 .هحل پارتیطي ّا ٍ دیَارُ ّا ٍ ّزگًَِ هَاًع هَجَد در کارگاُ هطخص ضذُ تاضذ-     ب
 .ٍ ایشٍالسیَى فزایٌذّای هخاعزُ آهیش هطخص تاضذ (تَْیِ)هحل سیستن ّای ًگْذارًذُ، کٌتزلی  -     ج
 . هطخص گزددجاًواییکلیِ هَارد تا کذگذاری در -      د

 

 . (اصل بودن مذارک و مستنذات ضروری می باشذ) پرونذه پرسنلی ػضو از بذو خذمت تا زمان ارائه درخواست  -4

 . ارائه مستنذات قانونی مورد ادػای ػضو در صورت وجود -5

 .شرح شغل مصوب توسظ کارفرما در شرکت متبوع جهت مشاغل ػضو -6
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