
 العادة سختی شرایط محیط کار اعضاي غیرهیئت علمی مؤسسهجدول ضمیمۀ دستورالعمل فوق
 

 ردیف
 درجه              

 عنوان 
1 2 3 4 5 

1 
کار در محیط داراي 

 درجۀ حرارت 
 نامتعارف

مستمر در دماي کمتر 
 درجۀ باالي صفر 10از 

مستمر در دماي حدود 
 صفر 

مستمر در دماي زیر 
مستمر در دماي صفر یا 

 درجه 30باالي 
------ ------ 

جغرافیایی محل خدمت عضو  گیرد و دماي منطقۀصرفاً شرایط دمایی که به دلیل نوع و شرایط کار ایجاد شده است در شمول این بند قرار می توضیح ضروري:
 شود.را شامل نمی

 خطر برق 2
 در معرض مستقیم 

 ولت 220تا  60برق 
در معرض مستقیم  

 ولت 220برق بیش از 
 در معرض برق 

 سه فاز 
 در معرض برق 

 فشار قوي
------ 

 گیرد.صرفاً مشاغلی که با مدارهاي الکتریکی سروکار دارند و امکان قطع برق براي زمان انجام کار وجود ندارد در شمول این بند قرار می توضیح ضروري:

3 
کار با مواد شیمیایی، 

و گازهاي  میکروبی
 سمی و آزاردهنده

وقت با گازهاي نیمه
سمی و آزاردهنده، مواد 
شیمیایی و میکروبی 

زاي نفوذپذیر آسیب
(حتی با وسایل ایمنی) 

 سروکار دارد.

تمام وقت با گازهاي 
سمی و آزاردهنده، مواد 
شیمیایی و میکروبی 
آسیب زاي نفوذپذیر 

(حتی با وسایل ایمنی) 
 سروکار دارد.

با گازهاي  وقتنیمه
سمی و آزاردهنده، مواد 
شیمیایی و میکروبی 

کشندة نفوذپذیر (حتی 
با وسایل ایمنی) 

 سروکار دارد.

------ ------ 

4 
زا عفونتکار در محیط 

آالیندة درمانی و  و
 آزمایشگاهی

وقت با اجساد و نیمه 
لوازم و مواد متعفن 

 سروکار دارد.

 روح متعفن با ذي 
 سروکار دارد.

------ ------ ------ 

5 
کار در محیط داراي 
 بوي متعفن و نامطبوع

وقت در محیط نیمه
داراي بوي متعفن و 

 نامطبوع

وقت در محیط تمام
داراي بوي متعفن و 

 نامطبوع
------ ------ ------ 

6 
 خطر ریزش 

 یا برخورد با اجسام
 ریزش یا

 برخورد کم 
 ریزش یا 

 برخورد متوسط
 ریزش یا 

 برخورد زیاد
------ ------ 

7 
 کار در فضاي مسدود

 و غیرمتعارف

وقت در فضاي نیمه
 نسبتاً کم 

 و غیرمتعارف

 وقت نیمه
در فضاي بسیار 

 محدود، مثل اتاقک

 وقت تمام
 در فضاي بسیار محدود، 

 مثل اتاقک

وقت در فضاي تمام
بسیار محدود، 

 مانند معدن
------ 

 گیرند که حرکت در آن مشکل باشد.هایی در شمول این بند قرار میمکان توضیح ضروري:

8 
کار در محیط داراي 

 رطوبت نامتعارف

وقت در محیط نیمه 
داراي رطوبت بیش از 

 حد مجاز

وقت در محیط تمام
داراي رطوبت بیش از 

 حد مجاز
------ ------ ------ 

9 
 شرایط سخت ذهنی

 و فکري کار 

 کارنوع و انجام 
با استرس و تمرکز   

 بسیار همراه است.

غالباً مسئولیت و 
حساسیت کار در حدي 
است که روح و روان 

فرد تحت تاثیر آن قرار 
 می گیرد.

همواره مسئولیت و  
حساسیت کار در حدي 
است که روح و روان 
 فرد تحت تاثیر آن قرار

 گیرد.می 

------ ------ 

 گیرند.درصد شاغالن مؤسسه در شمول این بند قرار می 10حداکثر  توضیح ضروري:
 

   



 ردیف
 درجه              

 عنوان 
1 2 3 4 5 

10 
 کار در محیط داراي 
 سروصداي نامتعارف

 وقت بیننیمه
 بلدسی 90تا  70 

  90وقت بیش ازنیم
 بل دسی 120و تا 

 وقت نیمه
 120بیش از 
 بل دسی

 تمام وقت بیش از
 بلدسی 120

------ 
   70وقت بیش از تمام

 بلدسی 90و تا 
 90وقت بیش از تمام

 دسی بل 120و تا 

11 

کار در محیط داراي 
 ذرات معلق 
 و دود در هوا

 محیط اکثراً 
 داراي گرد و غبار  

 و دود است.

 انجام کار 
 تولید گرد و غبار 

 و دود می کند.

 ذرات معلق 
 و دود در هوا 

 زاستبیماري
------ ------ 

 گیرد.ذرات معلق و دود در هوا باید ناشی از شرایط کار باشد. کار در شهرهاي داراي آلودگی هوا در شمول این بند قرار نمی توضیح ضروري:

12 
 جا کردن جابه

 اجسام سنگین

 50تا  25گاهگاهی  
کیلوگرم را بلند یا 
معادل آنرا تحمل 

 کند.می

 50گاهگاهی بیش از  
کیلوگرم را بلند یا معادل 

 کند.آن را تحمل می

 50مکرراً بیش از 
کیلوگرم را بلند یا 
معادل آن را تحمل 

 کند.می

------ ------ 

 25تا  5/12مکرراً 
کیلوگرم را بلند یا 
معادل آن را تحمل 

 کند.می

 50و تا  25مکرراً بیش از 
کیلوگرم را بلند یا معادل 

 کند.را را تحمل میآن 

 25منظماً بیش از 
کیلوگرم را  50وتا 

بلند یا معادل آن را 
 کند.تحمل می

کیلوگرم  5/12منظماً 
را بلند یا معادل آن را 

 کند.تحمل می

وتا  5/12منظماً بیش از 
کیلوگرم را بلند یا 25

-معادل آن را تحمل می
 کند.

و  5/12دائماً بیش از 
بلند کیلوگرم را 25تا 

یا معادل آن را 
 کند.تحمل می

13 

کار در محیط هاي 
 پرخطر (مانند 

 هاي تراشکاريکارگاه
 گري)و ریخته

وقت در پاره
هاي پرخطر کار محیط

 کند.می

هاي وقت در محیطنیمه
  کند.پرخطر کار می

وقت در تمام
هاي پرخطر محیط

 کند.کارمی
------ ------ 

14 
 

 کار در
 هايمحیط

 غیرمتعارف

 وقت در محیط نیمه
 نور (تاریکی نسبی)کم

 وقت در محیط نیمه
 با تاریکی مطلق

 وقت در محیطتمام
 با تاریکی مطلق 

------ ------ 
 وقت در محیط نیمه

 با نور شدید
 وقت در محیط نیمه

 با نور بسیار شدید
 وقت در محیطتمام
 با نور شدید 

هاي عکاسی و معادن خانهمنظور از محیط غیرمتعارف در این بند فضایی است که از نظر نور در شرایط غیرعادي است، از جمله تاریک توضیح ضروري:
 زیرزمینی.

15 
اپراتوري رایانه و  

 مانند آن

تا  2اپراتوري که بین 
ساعت در روز ملزم  3

 به انجام کار است.

 4تا  3اپراتوري که بین 
ملزم به ساعت در روز 

 انجام کار است.

 4اپراتوري که بین 
ساعت در روز  5تا 

ملزم به انجام کار 
 است.

اپراتوري که بیش از 
ساعت در روز ملزم  5

 به انجام کار است.
------ 

 گیرد.یمنظور از اپراتور عضوي است که وظیفۀ وارد کردن اطالعات عددي را به رایانه دارد و کار کردن اعضا با رایانه در شمول این بند قرار نم توضیح ضروري:
  



 ردیف
 درجه
 عنوان

1 2 3 4 5 

16 

رانندگی با وسایل 
 نقلیۀ سبک 

 6000با میانگین 
 کیلومتر در ماه  

  10000با میانگین 
 کیلومتر در ماه  

 15000با میانگین 
 کیلومتر در ماه 

 20000با میانگین 
 کیلومتر در ماه  

 

رانندگی با وسایل 
 نقلیۀ سنگین

 3000با میانگین 
 کیلومتر در ماه

  5000با میانگین 
 کیلومتر در ماه

 8000با میانگین 
 کیلومتر در ماه

 12000با میانگین 
 کیلومتر درماه

 

17 

 کار در ارتفاع 
وقت در ارتفاع نیمه

 بدون حفاظ 
 متر  5بیش از 

وقت در ارتفاع بیش تمام
 وقت متر و یا نیمه 5از 

 متر  10در ارتفاع بیش از 

وقت در ارتفاع تمام
 متر  10بیش از 

(حتی با وسایل 
 ایمنی)

 کار در ارتفاع
 متر  50بیش از 

(حتی با وسایل  
 ایمنی)

------ 

 اعماقکار در 
 وقت در عمقنیمه
 آب یا زمین  

 متر 5بیش از 

 وقت در عمق تمام
 آب یا زمین 

 متر 5بیش از 

وقت در عمق نیمه
 متر  10بیش از 

(حتی با وسایل 
 ایمنی)

تمام وقت در عمق 
 متر  10بیش از 

(حتی با وسایل 
 ایمنی)

کار در اعماق بیش 
متر (حتی با  50از 

 وسایل ایمنی)

 انفجار 18
 انفجار ساده 

 خطر و کم
 دهد.رخ می

 انفجار مستمر 
 و نسبتاً خطرناك

 دهد.رخ می 

 انفجار خطرناك 
وقت رخ طور نیمهبه

 دهد.می

 انفجار خطرناك 
 طور مستمر به

 دهد.رخ می
------ 

19 
 کار با بیماران 
 روحی و روانی

گاهی با بیماران 
روحی و روانی 

 روست.روبه

بیماران  وقت باطور نیمهبه
 روست.روحی و روانی روبه

گاهی با بیماران 
روحی و روانی 

 روست.خطرناك روبه
------ ------ 

 گیرند.این بند قرار می 3و  2هاي روانی شغل نگهداري از بیماران را بر عهده دارند در شمول درجۀ صرفاً اعضایی که در کلینیک توضیح ضروري:

20 
 تنهایی 

 غیرمعمول
 مستمرتنهایی 

تنهایی مستمر با سکوت 
یا تنهایی غیرمستمر 

 همراه با سروصدا

تنهایی مستمر توام 
با سروصداي 

 کنندهناراحت
------ ------ 

 لرزش 21
 لرزش خفیف 

 آزاردهنده
وقت لرزش نسبتاً نیمه

 شدید
وقت توام با تمام

 لرزش
------ ------ 

22 

 کار با حیوانات 
 و جانواران 

 گزنده و درنده

 وقت نیمه 
 سروکار دارد.

 وقت تمام
 سروکار دارد.

------ ------ ------ 

شناسی) هاي زیستبینی شده است (مانند کارشناسان برخی از آزمایشگاهصرفاً اعضایی که در شغل آنها کار با حیوانات گزنده و درنده پیش توضیح ضروري:
 گیرند.در شمول این بند قرار می

23 

باز کار در فضاي 
 مناطق بد آب و هوا

مکرراً در فضاي باز  
 کند.کار می

وقت در فضاي باز تمام 
 کند.کار می

------ ------ ------ 

کار در فضاي باز 
 مناطق معتدل

وقت در فضاي باز تمام
 کند.کار می

------ ------ ------ ------ 

 
 


