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 نحوه محاسبه حق بیمه اضافه مشاغل سخت و زیان آور 

سابقه کار و همچنین مزایایی برای کارگاه هایی با طرح  شمول مزایایی در مدت  سی، م سخت و زیان آور با تایید کمیته برر شاغل  م

آیا می دانید حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور چند درصد است؟ با مطالعه این مقاله با میزان و نحوه طبقه بندی مشاغل می شود. 

 و زیان آور به طور کامل آشنا خواهید شد. محاسبه حق بیمه مشاغل سخت 

 

 و زیان آور بودن مشاغل نحوه تعیین سخت

رهای سخت و زیان آور به کارهایی اتالق می شود که عوامل فیزیکی ، شیمیایی و یا مکانیکی آن ها و همچنین شرایط بیولوژیکی اک

ست. در طی زمان کارگر ستاندارد بوده ا سمی و  محیط کار برای کارگران غیر ا ضرر های ج با کار در چنین محیطی تنش متحمل 

شی از این  شتی تا حدودی از عوارض و بیماری های نا سی و یا بهدا صورت فنی، مهند شود. در این موراد با تمهیداتی ب روانی می 

 می شود.  و یا در برخی موراد حذف مشاغل کاسته 

سان کمیته  8طبق ماده  شنا سط کار شرایط محیط کار تو سوابق و  شاغل با توجه به  سخت و یا زیان آور بودن م آیین نامه اجرایی، 

شخص می گردد.  ستان م صندوق تامین اجتماعی از جمله  تامین اجتماعی ا شت، کارفرما، وزارت کار و امور اجتماعی و  وزارت بهدا

ستند.  سی ه شاغل الزم افراد کمیته برر سخت و زیان آور بودن م ست، جهت تعیین  ست بدهد در غیر به ذکر ا کارگر باید درخوا

در مورادی که کارگر بعد از گذشت چند ماه یا چند سال تازه متوجه سخت و زیان اینصورت جز مشاغل سخت محسوب نمی شود. 

سخت و زی شاغل  ساریه قانون م ستف شود، می تواند با توجه به ا شغلش  صویب  95/ 9/58ان آور که در تاریخ آور بودن  در مجلس ت

 شد، امکان تطبیق مشاغل سخت و زیان آور را دارد. 

 06تا  00قانون کار انجام کارهای سخخخت و یان آور ، کار اضخخافی و خطرناا برای تمامی کارگران نوجوان بین سخخن  68طبق ماده 

 رما را با مشکالت جدی روبرو می کند. سال ممنوع است، مشاهده و گزارشات مشابه در این زمینه کارف
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 دسته بندی مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور به دو گروف الف و ب تقسیم می شود. که در ادامه هر یک از دسته بندی های مشاغل سخت و زیان آور 

 را به ریز توضیح می دهیم . 

 :صفت  گروه الف شاغلی که دارای  ست که با بکارگیری تمهیدات ایمنی و م سته ا شغلی واب سخت و زیان آوری با ماهیت 

 سختی و زیان آوری را حذف نمود. بهداشتی توسط کارفرما می توان 

 :مشخخاغلی با ماهیت سخخخت و زیان آور که با تمهیدات ایمنی و بهداشخختی و تدابیر فنی توسخخط کارفرمایان صخخفت  گروه ب

 ا حدودی کنترل می شود ولی از بین نمی رود. سخت و زیان آور ان ها ت

 تمامی تعطیالت هفتگی و تعطیالت رسمی به عنوان سابق کار برای مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود. 

کار کنند می توانند بعد از بررسی بیش از در مورادی که کارگران  اداری در کارگاه هایی که آالیندگی محیطی باالیی داشته باشند، 

ستفاده کنند.  سخت ا شاغل  شود، از ناحیه کمیته حد مجاز بودن آالیندگی، از مزایای م سط کمیته رد  شان و ست  چنانچه درخوا

تجدید نظر اسخخختان قابل ییگیری و تجدید نظر خواهد بود. در صخخخورت یذیرفته نشخخخدن اعتراض از طریق دیوان عدالت اداری قابل 

 ییگیری است. 

 سخت و زیان بارشرایط بیمه برای مشاغل 
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صره  ستگی می  8طبق بخش بند )ب( تب ش ست بازن ست. برای درخوا سخت و زیان آور، زودتر از موعد ا ستگی در کارهای  ش بازن

ست  سنی  80و یا  85بای شرط  سخت و زیان آور بدون  شتغال در کارهای  صورت متناوب با ا سامان سال ب ست خود را در  درخوا

مبنای یرداخت بازنشستگی، میزان سابقه کار کارگر است و در صورت بازنشستگی زودتر از موعد . تامین اجتماعی استان اعالم کنند

 به نسبت سابقه کار کارگاه از مزایای مذکور برخوردار می شوند. 

 حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور چند درصد است؟

شستگی ، قانون تامین اجتماعی کارفرما می بایست 68و ماده  01طبق ماده  شرایط بازن ( میزان %1مبلغ چهار درصد) یس از احراز 

سازمان بدهد.  شتغال او به طور یک جا به  سنوات ا سبت به  شده ن ستمری بیمه  سخت و آور به میزان م شاغل  میزان حق بیمه م

 مستمری بیمه شده ارتباط دارد. 

 فرمول محاسبه حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور 

شنایی با نحوه ست به قانون  برای آ سخت الزم ا شاغل  سبه حق بیمه م شاغل  80و  08ماده محا قانون کار مزایایی برای افرادی با م

در مورادی که کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشخخاغل باشخخد، با توجه به مراجعه نمایید. سخخخت و زیان آور ییش بینی شخخده اسخخت،

بنابراین نحوه محاسبه حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور بصورت  یرد.ماهیت شغل و محیط کار فوق العاده سختی کار تعلق می گ

 زیر می باشد.

* کل سنوات مشمول سخت %1ماه )یا آخرین ماه( * 08فرمول محاسبه حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور برابر است با میانگین ) 

 * سنوات سخت و زیان آور( %1و زیان آور ( + )مستمری استحقاقی*

 قانون کار اضافه کاری برای کارگران شبانه و یا کارهای سخت و زیان آور ممنوع است.  80الزم به ذکر است طبق ماده 
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 مرخصی کارهای سخت و زیان آور

طبق قانون وجهی با عنوان سخخختی کار وجود ندارد. تنها با توجه به طرح طبقه بندی مشخخاغل یرداخت فوق العاده سخخختی کار قابل 

قانون کار، مرخصی سالیانه افراد با مشاغل سخت و زیان آور بیشتر از افراد شاغل در مشاغل دیگر  80طبق قانون ماده ت. اعمال اس

مرخصی طی سال در دو نوبت و حداقل در  به ذکر است برای استفاده از این هفته در سال است. الزم 0است و طبق این قانون برابر 

ستعالجی ، مرخصی فوت، ازدواج،  یایان هر شش ماه صورت می گیرد.  روز با دریافت دستمزد مشمول  8ندان به مدت زمادر و فرا

 در هیچ یک از مرخصی های مذکور توالی کار  از بین نمی رود. کارهای سخت و زیان آور هم می شود. 

 

  آور انیمشاغل سخت و ز انیکارفرما فهیوظ

ابالغ  خیمکلفند ظرف دو سخخال از تار اسخخت،آور  انیسخخخت و زبعد از تشخخخیص اینکه کارگاه شخخان جز  ریدا یهاکارگاه انیکارفرما

 مشخص یهاکار مطابق حد مجاز و استاندارد طیمح طیعوامل و شرا یسازمنیشورا حسب مورد نسبت به ا ای تهیکم یقطع میتصم

شورا یهانامه نییشده در قانون کار و آ صوب  سا یحفاظت فن یعال یمربوط) م ضوعه در ا نیقوان ری( و  صفت  نهیزم نیمو اقدام و 

ضوع بند  یآور انیسخت و ز شاغل مو ضوع ماده ) یبدو تهیرا کتباً به کم جهی( را حذف و نت0ماده ) "الف"م نامه  نییآ نی( ا6مو

 . ندیگزارش نما دییو تا یبررس یبرا

https://www.hesabdari-mizan.com/fa/article/143/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1.aspx

