
( ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری 2( و )1آیین نامه اجرایی تبصره های )

 برای محو بدترین اشکال کارکودک و توصیه نامه مکمل آن

 

 ¨ه 26799ت 6650: . شماره

 1383.03.09تاریخ : 

 -درمان و آموزش پزشکی  ،بهداشت وزارت –وزارت کار و امور اجتماعی  -وزارت جهاد کشاورزی  -وزارت صنایع و معادن 

 1381.4.15 مورخ 28483ه پیشنهاد شمارهبنا ب 1383.2.27هیأت وزیران در جلسه مورخ  ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

ری کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فو ( ماده واحده قانون تصویب2( و )1های )وزارت کار وامور اجتماعی و به استناد تبصره

 :تصویب نمود - 1380مصوب  -آن  نامه مکملمحو بدترین اشکال کار کودک و توصیهبرای

 

 

 ( ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت2( و )1های )نامه اجرایی تبصرهآیین

 

 نامه مکمل آنو اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کارکودک و توصیه

 : افراد کمتر از هیجده سال به شرح زیر است فهرست کارهای مضر برای -1ماده 

 های معدنمیله ها و راهروها یااالرضی و کار در تونلاالرضی یا سطحکار در معادن اعم از تحت -1

 .کار در مخازن سربسته -2

 .کنی، ساالمبورسازی و روده پاککار در کارگاههای دباغی -3

 .و دفن زباله شهری ، حملآوریروها، جمعکار در گنداب -4

 .مرغداری هایها و آشیانهسمپاشی باغات و اشجار و مزارع و ضدعفونی اماکن و طویله -5

 .غواصی -6

 .داربستها و اسکلتها ،متر از سطح زمین بر روی دکلها، اتاقکهای متحرک 5کار در ارتفاع بیش از -7

 (مجازکار در محیطهای با سر و صدای باال )بیش از حد  -8

 .کیلو ولت و باالتر 63کار بر روی خطوط و پستهای انتقال برق با فشار -9

 .پاشی، قیرپاشی و مالچ، پخت آسفالت دستیپاشیمشاغل شن -10

 .کار با وسایل دارای ارتعاش باال بیش از حد مجاز -11

 .حفر قنوات و چاهها و فاضالبها و تونلهای زیر زمینی -12

 آورد نظیر کار با مواد رادیواکتیو و در می یی که استمرار آنها موجبات ابتال به بیماریهای حاصل از اشعه را فراهمکارها-13

 .معرض پرتوهای یونساز

 .کارهای ساختمانی -14

 .کشاورزی رانندگی و کار با وسایل نقلیه سبک و سنگین و نیز ماشینهای راهسازی و-15

های پخت کار و کار در مجاورکوره های مشغول به، حمل و جابجایی مواد مذاب از کورهگریشیشه ،گری فلزاتریخته-16

 .چینی و سفال



 .و گاز ها و سایر واحدهای نفتکار در باراندازها، نیروگاهها، پاالیشگاهها، پتروشیمی -17

 .دگی، ریسندگی و بافن، زیلوبافی، نمدمالیکار در کارگاههای قالیبافی -18

 .سیمانی های تولید سیمان و محصوالتکار در کارخانجات تولید محصوالت آزبست و کارخانه -19

 .، قطع و حمل اشجار، جنگلبانیکار در جنگل-20

 .کار در دامداریهای صنعتی و کشتارگاهها -21

 .کار با مواد قابل اشتعال و انفجار -22

 .، سنگ شکنها، سنگبریها، کارهای راهسازیسازیهای آسفالت کار درکارخانه -23

 .متصدی کلرزنی و تصفیه مخازن آب -24

 .هاکار در غسالخانه و دفن مرده-25

 .ملوانی و کار در موتورخانه کشتی یا کشتی سازی -26

 .کار در صنایع آبکاری -27

 .، هیدرولیکی و نظایر آنایضربه ،تزریقی آالت درودگری یا پرسهایکار با دستگاههای خطرناک نظیر ماشین -28

 .(ها )آجرپزیپزخانهکار در کوره -29

 .کار با مواد پشم شیشه و تولید محصوالت مربوط و جابه جایی و انبار کردن آنها -30

 .، نصب و تولید ایزوگام و قیرگونی کردن بامها و طبقاتعایق کاری -31

 .آمیزیزنی و رنگ، سنگ ، جوشکاریآهنگری -32

 .اوراق کاری و برشکاری فلزات و سنگهای ساختمانی-33

 .رادیولوژیهاو آزمایشگاهها ، سرای سالمندان وکار در بیمارستانها و مراکز درمانی و روان درمانی -34

 .کار در نانواییها-35

 .کنند، فرموله یا انبارمیبندیبسته ا تولید،کار در کارگاهها و کارخانجاتی که به نحوی مواد شیمیایی و سموم ر-36

 کودک و در  ، در حدود توانوالدین ( این ماده به منظور کمک به20( و )18تبصره ـ چنانچه کارهای موضوع بندهای )

 .ماده مستثنی است کارگاههای سنتی و خانوادگی انجام شود از شمول این

 ( 172مشمول مجازاتهای مندرج درماده ) نامه بگمارند،( این آیین1ضوع ماده )کسانی که کودکان را به کارهای مو - 2ماده 

موظف است پس از ثبوت نظام هستند و وزارت کار و امور اجتماعی ـ مجمع تشخیص مصلحت 1369قانون کار ـ مصوب 

جهاد کشاورزی  ،صنایع و معادنهای وزارتخانهمتخلف یا متخلفان را به تناسب موضوع مورد تخلف به ،جرم در محاکم صالح

برداری نظام صنفی و سایر مراجع صدور پروانه بهره مقررات ، درمان و آموزش پزشکی و مجمع امور صنفی با توجه بهو بهداشت

 :باشندشده موظف به لغوپروانه متخلف یا متخلفان با رعایت مراتب زیر می و کسب معرفی نماید و مراجع یاد

 به مدت سه ماهبرای بار اول  -1

 برای بار دوم به مدت شش ماه -2

 در صورت تکرار به مدت یک سال -3

 جمهورمعاون اول رییس -محمدرضا عارف 


