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 مشاغل سخت و زیان آورواحد  –شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان)تاصا(  

 نظر تجدید و بدوی کمیته-کار قانون 8 ماده

 وط،مرب مقررات و فنی حفاظت عالی شورای هایگذاری سیاست و ضوابط براساس آور زیان و سخت مشاغل تشخیص و تطبیق منظور به-8 ماده

 انتصاب و وندشمی منصوب سال سه مدت برای زیر شرح به البدلعلی عضو پنج و اصلی عضو پنج با کدام هر استانی تجدیدنظر و بدوی هایکمیته

 .است بالمانع آنان مجدد

 بدوی کمیته 

 جلسه رئیس عنوان به وی نماینده یا و استان اجتماعی امور و کار سازمان کار روابط معاون

 وی نماینده یا و استان اجتماعی تامین کل اداره ایبیمه امور معاون

 ذیربط پزشکی علوم دانشکده/  دانشگاه بهداشتی معاونت ایحرفه بهداشت مسئول کارشناس

 استان اجتماعی امور و کار سازمان تشخیص به بنا استان اکثریت حائز تشکل معرفی حسب کارگران نماینده

 استان کارفرمایی صنفی هایانجمن کانون معرفی حسب کارفرمایان نماینده

 

 و اصلی اعضای از نفر چهار حضور با و تشکیل استان اجتماعی امور و کار سازمان در استانی نظر تجدید و بدوی هایکمیته جلسات -1 تبصره

 .باشد می االجرا الزم و معتبر حاضرین آراء اکثریت با جلسه تصمیمات و یابدمی رسمیت البدل علی یا

 همنطق با مرتبط هایپرونده طرح صورت در دارد وجود مستقل درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده که هاییاستان در -2 تبصره

 هداشتیب معاونت ایحرفه بهداشت مسئول کارشناس جایگزین مزبور، دانشکده بهداشتی معاونت ایحرفه بهداشت مسئول کارشناس پوشش، تحت

 .بود خواهد دانشگاه

 .باشدمی بالمانع رأی حق بدون جلسات در شرکت جهت مربوط اساتید و نظرصاحب افراد از دعوت استانی کمیته تصویب با ـ 3 تبصره

 نمایندگان باشند، نشده ایجاد( 5) و( 4) بندهای موضوع کارفرمایی و کارگری تشکلهای استانی کانونهای و مجمع که صورتی در ـ 4 تبصره

 .شوندیم معرفی استان ربطذی تشکل انتخاب با و استان اجتماعی امور و کار سازمان تشخیص به اکثریت حائز تشکلهای اعضای بین از مزبور

 و کارگر) طرفین از یک هر که صورتی در و است خواهی تجدیدنظر قابل ابالغ تاریخ از اداری روز پانزده ظرف بدوی کمیته رأی ـ 5 تبصره

 .نمایدمی تسلیم محل اجتماعی امور و کار سازمان به کتباً را خود تجدیدنظر درخواست باشند داشته اعتراض بدوی رأی به( کارفرما

 سهجل در توانندنمی مذکور اعضای همچنین. باشند تجدیدنظر کمیته عضو توانندنمی همزمان بدوی هایکمیته اعضای از یک هیچ ـ6 تبصره

 .نمایند شرکت رأی حق با اندداده رأی آن به بدوی رسیدگی هنگام در که هاییپرونده تجدیدنظر

 استان تجدیدنظر کمیته

 کمیته رئیس عنوان به استان اجتماعی امور و کار سازمان رئیس

 استان اجتماعی تأمین کل مدیر

 ربطیذ درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/ دانشگاه بهداشتی معاونت

 استان اجتماعی امور و کار سازمان تشخیص به بنا استان اکثریت حائز تشکل معرفی حسب کارگران نماینده

 استان کارفرمایی صنفی هایانجمن کانون معرفی حسب کارفرمایان نماینده
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 .باشدمی االجراالزم و قطعی ابالغ تاریخ از استان تجدیدنظر کمیته رأی ـ 1 تبصره

 نمایندگان باشند، نشده ایجاد( 5) و( 4) بندهای موضوع کارفرمایی و کارگری هایتشکل استانی کانونهای و مجمع که صورتی در ـ2 تبصره

 .شوندمی معرفی استان ربطذی تشکل انتخاب با و استان اجتماعی امور و کار سازمان تشخیص به اکثریت حائز تشکلهای اعضای بین از مزبور

 .شد خواهد تشکیل اعضا همه حضور با بعدی جلسه تجدیدنظر، و بدوی از اعم( مخالف و موافق) آراء تساوی صورت در ـ3 تبصره

 این( 1) ماده «ب» یا «الف» بند مشاغل زمره در که را مشاغل آوریزیان و سخت نوع صادره آراء در موظفند استانی هایکمیته ـ4 تبصره

 .نمایند تعیین باشدمی نامهآیین

 قهمنط با مرتبط هایپرونده طرح صورت در دارد وجود مستقل درمانی بهداشتی، خدمات و پزشکی علوم دانشکده که استانهایی در ـ5 تبصره

 .شودمی دانشگاه بهداشتی معاونت جایگزین پزشکی علوم دانشکده بهداشتی معاونت پوشش، تحت

 .اشدبمی بالمانع رأی حق بدون جلسات در شرکت جهت مربوطه کارشناسان و اساتید نظر،صاحب افراد از دعوت استانی کمیته تصویب با ـ ج

 در را نیاز مورد مدارک و همکاری نامهآیین این( 8) ماده موضوع هایکمیته و( 2) ماده موضوع کارشناسان با مکلفند کارگاهها کارفرمایان ـ د

 .دهند قرار آنان اختیار

 

 :شودمی تعیین زیر شرح به استانی تجدیدنظر و بدوی هایکمیته وظایف ـ 9 ماده

 :باشدمی زیر شرح به استانی بدوی هایکمیته وظایف ـ الف

 آموزش و درمان بهداشت، هایوزارتخانه کارفرما، شده، بیمه توسط که نامهآیین این مواد با آورزیان و سخت مشاغل تشخیص و تطبیق بررسی،ـ 1

 و متقاضی به نتیجه اعالم و شده معرفی آورزیان و سخت مشاغل عنوان به تشکلها و اجتماعی تأمین سازمان و اجتماعی امور و کار پزشکی،

 .بدوی کمیته رئیس سوی از ربطذی سازمانهای

 آن اعالم و انددرآمده عادی مشاغل زمره در و رفته بین از مشاغل یا شغل آوریزیان و سخت حالت الزم تدابیر اتخاذ با که مواردی رسیدگی ـ2

 .است گرفته تعلق آور زیان و سخت کار به که امتیازاتی حذف منظور به ربطذی مراجع به

 .فنی حفاظت عالی شورای مصوبات و سیاستها اجرای ـ3

 ستانیا بدوی هایکمیته آراء به اعتراض خصوص در گیریتصمیم و اظهارنظر رسیدگی، از است عبارت استانی تجدیدنظر هایکمیته وظایف ـ ب

 (8) ماده موضوع

 یتهکم رئیس سوی از ربط ذی سازمانهای و متقاضی به نتیجه اعالم و است گردیده درخواست کارفرما یا شده بیمه توسط که نامهآیین این

 .تجدیدنظر

 

 


