فرم نحوه تخصیص فوق العاده سختی کار به کارمندان و اعضای قرارداد خدماتی شاغل در مشاغل دارای سختی کار

درجه سختی كار  /شماره ستون

درجه یك (ستون )1

درجه دو (ستون )2

درجه ( 3ستون )3

درجه ( 4ستون )4

درجه ( 5ستون )5

درصد سختی كار

 1تا  20درصد

 20تا  40درصد

 40تا  60درصد

 60تا  80درصد

 80تا  100درصد

سقف فوق العاده سختی شرایط محیط كار

 0.5تا  10درصد حقوق رتبه و پایه

 30تا  40درصد حقوق رتبه و

 40تا  50درصد حقوق رتبه

پایه

و پایه

شماره ردیف

عنوان  /میزان فوق العاده

 9درصد كارشناس و كمك كارشناس  6/درصد

سختی شرایط محیط كار

كارشناس مسئول  3 /درصد رئیس اداره

كار در محیط دارای درجه
1

حرارت نا متعارف

مستمر در دمای كمتر از  10درجه باالی صفر

 10تا  20درصد حقوق رتبه و پایه  20تا  30درصد حقوق رتبه و پایه
 19درصد كارشناس و كمك

 29درصد كارشناس و كمك

كارشناس  16/درصد كارشناس

كارشناس  26/درصد كارشناس

مسئول  13 /درصد رئیس اداره

مسئول  23 /درصد رئیس اداره

مستمر در دمای حدود صفر و نیمه
وقت در دمای باالی  20درجه

مستمر در دمای زیر صفر و نیمهوقت در دمای غیرمعمول و
مستمر در دمای باالی  30درجه

غیر معیار

تماموقت در دمای غیر مجاز

رشته های شغلی مشمول

خطر برق

در معرض مستقیم برق  60تا  120ولت

در معرض مستقیم برق  120تا 220
ولت

در معرض مستقیم برق بیش از
 220ولت

در معرض برق سه فاز

--

2
امور رایانه (سخت افزار) ،امور پشتیبانی
رشته های شغلی مشمول

(مخابرات و تاسیسات) ،كارگاه آموزشی /
پژوهشی

كار با مواد شیمیایی،

گاهی با مواد شیمیایی ،میکروبی و سمی

میکروبی و گازهای سمی و

آزاردهنده سروكار دارد یا در معرض آنها

آزاردهنده

قراردارد

بهطور نیمهوقت با مواد شیمیایی ،بهطور تماموقت با مواد شیمیایی،

نیمهوقت با مواد شیمیایی ،تماموقت با مواد شیمیایی،

سمی ،میکروبی آسیبزای

سمی و میکروبی آسیب زای

سمی و میکروبی كشنده

سمی و میکروبی كشنده

نفوذپذیر (حتی با وسایل ایمنی)

نفوذپذیر (حتی وسایل ایمنی)

نفوذپذیر (حتی با وسایل

نفوذپذیر (حتی با وسایل

سر و كار دارد

سر و كار دارد

3
امور موزه ،متصدی چاپ و تکثیر ،مرمت اسناد
رشته های شغلی مشمول

وآثار باستانی ،آزمایشگاه آموزشی  /پژوهشی،
انباردار مواد شیمیایی،

امور موزه ،متصدی چاپ و تکثیر،
مرمت اسناد وآثار باستانی،

آزمایشگاه آموزشی  /پژوهشی،

آزمایشگاه آموزشی  /پژوهشی ،انباردار مواد شیمیایی
انباردار مواد شیمیایی

ایمنی) سر و كار دارد

ایمنی) سر و كار دارد

فرم نحوه تخصیص فوق العاده سختی کار به کارمندان و اعضای قرارداد خدماتی شاغل در مشاغل دارای سختی کار

درجه سختی كار  /شماره ستون

درجه یك (ستون )1

درجه دو (ستون )2

درجه ( 3ستون )3

درجه ( 4ستون )4

درجه ( 5ستون )5

درصد سختی كار

 1تا  20درصد

 20تا  40درصد

 40تا  60درصد

 60تا  80درصد

 80تا  100درصد

سقف فوق العاده سختی شرایط محیط كار

 0.5تا  10درصد حقوق رتبه و پایه

 30تا  40درصد حقوق رتبه و

 40تا  50درصد حقوق رتبه

پایه

و پایه

شماره ردیف

عنوان  /میزان فوق العاده

 9درصد كارشناس و كمك كارشناس  6/درصد

سختی شرایط محیط كار

كارشناس مسئول  3 /درصد رئیس اداره

كار در محیط عفونتزاء
آالینده درمانی و

گاهی با لوازم و مواد متعفن سر و كار دارد

آزمایشگاهی

 10تا  20درصد حقوق رتبه و پایه  20تا  30درصد حقوق رتبه و پایه
 19درصد كارشناس و كمك

 29درصد كارشناس و كمك

كارشناس  16/درصد كارشناس

كارشناس  26/درصد كارشناس

مسئول  13 /درصد رئیس اداره

مسئول  23 /درصد رئیس اداره

نیمهوقت با اجساد و لوازم و مواد نیمه وقت با ذی روح متعفن سر و تماموقت با ذی روح متعفن سر
متعفن سر و كار دارد

و كار دارد

كار دارد

--

4
بهداشت ،ایمنی و حفاظت كار ،كلیه شاغالن
رشته های شغلی مشمول

مركز بهداشت و بزرگمهر ،آزمایشگاه درمانی،
آزمایشگاه آموزشی  /پژوهشی

كار در محیط دارای بوی
متعفن و نامطبوع

گاه گاهی در محیط متعفن و بوی نامطبوع

آزمایشگاه درمانی ،آزمایشگاه
آموزشی  /پژوهشی

آزمایشگاه آموزشی  /پژوهشی

نیمه وقت در محیط متعفن و بوی

--

نامطبوع

تمام وقت با محیط متعفن و بوی
نامطبوع

--

5
رشته های شغلی مشمول

آزمایشگاه آموزشی  /پژوهشی

خطر ریزش یا برخورد اجسام برخورد كم
6
رشته های شغلی مشمول

كارگاه آموزشی  /پژوهشی

آزمایشگاه آموزشی  /پژوهشی

برخورد متوسط

برخورد زیاد

--

--

فرم نحوه تخصیص فوق العاده سختی کار به کارمندان و اعضای قرارداد خدماتی شاغل در مشاغل دارای سختی کار

درجه سختی كار  /شماره ستون

درجه یك (ستون )1

درجه دو (ستون )2

درجه ( 3ستون )3

درجه ( 4ستون )4

درجه ( 5ستون )5

درصد سختی كار

 1تا  20درصد

 20تا  40درصد

 40تا  60درصد

 60تا  80درصد

 80تا  100درصد

سقف فوق العاده سختی شرایط محیط كار

 0.5تا  10درصد حقوق رتبه و پایه

 30تا  40درصد حقوق رتبه و

 40تا  50درصد حقوق رتبه

پایه

و پایه

شماره ردیف

عنوان  /میزان فوق العاده

 9درصد كارشناس و كمك كارشناس  6/درصد

سختی شرایط محیط كار

كارشناس مسئول  3 /درصد رئیس اداره

كار در فضای مسدود و
غیرمتعارف

نیمهوقت در فضای نسبتاً كم و غیرمتعارف

 10تا  20درصد حقوق رتبه و پایه  20تا  30درصد حقوق رتبه و پایه
 19درصد كارشناس و كمك

 29درصد كارشناس و كمك

كارشناس  16/درصد كارشناس

كارشناس  26/درصد كارشناس

مسئول  13 /درصد رئیس اداره

مسئول  23 /درصد رئیس اداره

نیمهوقت در فضای بسیار كم مثل
اتاقك

تمام وقت در فضای بسیار كم
مثل اتاقك

تماموقت در فضای بسیار كم
بهویژه (معادن و  ...امثالهم)

--

7
رشته های شغلی مشمول

كار در محیط دارای رطوبت
8

امین اموال ،ژئوفیزیك ،حفاظت فیزیکی
(نگهبان) ،انباردار

گاه گاهی در محیط دارای رطوبت بیش از حد

ژئوفیزیك و حفاظت فیزیکی
(نگهبان)

نیمهوقت در محیط دارای رطوبت

نامتعارف

مجاز

بیش از حد مجاز

رشته های شغلی مشمول

كارگاه آموزشی  /پژوهشی  ،امور ورزشی

كارگاه آموزشی  ،امور ورزشی

شرایط سخت ذهنی و فکری
كار
9

نوع و انجام كار گاهاً با تمركز و خستگی فکری نوع و انجام كار با استرس و تمركز
توام است

امور فرهنگی ،امور دانشجویی ،تغذیه ،خدمات
رشته های شغلی مشمول

آموزشی ،كارگزینی ،امور دفتری ،تشکیالت،
طبقه بندی مشاغل ،حراست ،گزینش ،مددكار،
تشریفات ،امور حقوقی ،بیمه،

و بسیار همراه است

حفاظت فیزیکی (نگهبان)

--

غالباً مسئولیت و حساسیت كار
در حدی است كه روح و روان
فرد تحت تاثیر آن قرار میگیرد

تمام وقت در محیط دارای
رطوبت بیش از حد مجاز

--

همواره مسئولیت و حساسیت
كار در حدی است كه روح و
روان فرد تحت تاثیر آن قرار
میگیرد

--

فرم نحوه تخصیص فوق العاده سختی کار به کارمندان و اعضای قرارداد خدماتی شاغل در مشاغل دارای سختی کار

درجه سختی كار  /شماره ستون

درجه یك (ستون )1

درجه دو (ستون )2

درجه ( 3ستون )3

درجه ( 4ستون )4

درجه ( 5ستون )5

درصد سختی كار

 1تا  20درصد

 20تا  40درصد

 40تا  60درصد

 60تا  80درصد

 80تا  100درصد

سقف فوق العاده سختی شرایط محیط كار

 0.5تا  10درصد حقوق رتبه و پایه

 30تا  40درصد حقوق رتبه و

 40تا  50درصد حقوق رتبه

پایه

و پایه

شماره ردیف

عنوان  /میزان فوق العاده

 9درصد كارشناس و كمك كارشناس  6/درصد

سختی شرایط محیط كار

كارشناس مسئول  3 /درصد رئیس اداره

كار در محیط دارای سر و
صدا نامتعارف

نیمه وقت بین  70تا  90دسی بل

 10تا  20درصد حقوق رتبه و پایه  20تا  30درصد حقوق رتبه و پایه
 19درصد كارشناس و كمك

 29درصد كارشناس و كمك

كارشناس  16/درصد كارشناس

كارشناس  26/درصد كارشناس

مسئول  13 /درصد رئیس اداره

مسئول  23 /درصد رئیس اداره

نیمهوقت بین  120 - 70دسی بل یا نیمهوقت بیش از  120دسی بل یا
تماموقت بین  90 - 70دسیبل

تمام وقت بین120 – 90دسی بل

تمام وقت بیش از 120دسی بل

--

10
رشته های شغلی مشمول

كار در محیط دارای ذرات
معلق و دود در هوا

كارگاه آموزشی  /پژوهشی

محیط گاهی دارای گرد و غبار و دود است

كارگاه آموزشی  /پژوهشی

محیط اكثراً دارای گرد و غبار و انجام كار تولید گرد و غبار و دود
دود است

میكند

ذرات معلق و دود در هوا
بیماری زا است

--

11
رشته های شغلی مشمول

كتابدار (صرفاً كتابدارانی كه در معرض گرد و
غبار كتاب هستند) ،بایگان

گاهگاهی تقریباً  12.5كیلوگرم تا  25كیلوگرم یا
جابهجا كردن اجسام سنگین

مکرراً  5تا  12.5كیلوگرم یا معادل آن را بلند یا
نیروی معادل را تحمل میكند.

12

رشته های شغلی مشمول

نظافتچی ،آبدارچی ،پیشخدمت ،انباردار ،نامه
رسان

گاهگاهی تقریباً بیش از  25تا 50

گاهگاهی تقریباً بیش از  50كیلوگرم

مکرراً بیش از  50كیلوگرم یا مکرراً

كیلوگرم یا مکرراً  12.5تا  25كیلوگرم

یا مکرراً 25تا  50كیلوگرم یا بهطور

 25تا  50كیلوگرم یا دائماً  12.5تا

یا بهطور منظم  12.5كیلوگرم را بلند یا

منظم  12.5تا  25كیلوگرم را بلند یا

25كیلوگرم را بلند یا نیروی معادل

معادل آنرا را تحمل میكند.

نیروی معادل آن را تحمل میكند.

آن را تحمل میكند.

دائماً بیش از  50كیلوگرم را
بلند یا نیروی معادل آن را
تحمل میكند

فرم نحوه تخصیص فوق العاده سختی کار به کارمندان و اعضای قرارداد خدماتی شاغل در مشاغل دارای سختی کار

درجه سختی كار  /شماره ستون

درجه یك (ستون )1

درجه دو (ستون )2

درجه ( 3ستون )3

درجه ( 4ستون )4

درجه ( 5ستون )5

درصد سختی كار

 1تا  20درصد

 20تا  40درصد

 40تا  60درصد

 60تا  80درصد

 80تا  100درصد

سقف فوق العاده سختی شرایط محیط كار

 0.5تا  10درصد حقوق رتبه و پایه

 30تا  40درصد حقوق رتبه و

 40تا  50درصد حقوق رتبه

پایه

و پایه

شماره ردیف

عنوان  /میزان فوق العاده

 9درصد كارشناس و كمك كارشناس  6/درصد

سختی شرایط محیط كار

كارشناس مسئول  3 /درصد رئیس اداره

كار در محیطهای پر خطر
(مانند كارگاههای تراشکاری گاهگاهی در كارگاه كار میكند
13

و ریختهگری و)...

رشته های شغلی مشمول

كار در محیطهای غیر متعارف

 10تا  20درصد حقوق رتبه و پایه  20تا  30درصد حقوق رتبه و پایه
 19درصد كارشناس و كمك

 29درصد كارشناس و كمك

كارشناس  16/درصد كارشناس

كارشناس  26/درصد كارشناس

مسئول  13 /درصد رئیس اداره

مسئول  23 /درصد رئیس اداره

بهطور پارهوقت در كارگاه كار
میكند

بهطور نیمهوقت در كارگاه كار
میكند

ژئوفیزیك ،كارگاه آموزشی  /پژوهشی

كارگاه آموزشی  /پژوهشی

نیمهوقت در محیط كم نور و یا پرتور (تاریکی

نیمهوقت در تاریکی مطلق ،نور

تماموقت در تاریکی مطلق

نسبی ،نور شدید)

بسیار شدید

(تاریکخانه عکاسی ،نور شدید)

بهطور تماموقت در كارگاه كار
میكند

--

--

--

14
رشته های شغلی مشمول

كار با رایانه و امثالهم

كارگاه آموزشی  /پژوهشی  /هنری

اپراتوری كه بین  2تا  3ساعت در روز ملزم به
انجام كار است
 ،امور رایانه (نرم افزار) ،كارگاه  /آزمایشگاه

15

كامپیوتر،ریاضی و آمار ،آمار ،برنامه ریزی ،حسابداری،

رشته های شغلی مشمول

بودجه ،اپراتور ،فیلمبردار ،عکاس ،ژئوفیزیك ،سمعی
و بصری ،تلفنچی (تلفن خانه ستاد دانشگاه و پردیس
های مکانی صرفاً) ،كتابدار (صرفا بخش امانت ،فهرست
نویسی و فراهم آوری)

كارگاه آموزشی  /پژوهشی  /هنری

اپراتوری كه بین  3تا  4ساعت در اپراتوری كه بین  4تا  5ساعت در
روز ملزم به انجام كار است

روز ملزم به انجام كار است

اپراتوری كه بیش از  5ساعت
در روز ملزم به انجام كار است

--

فرم نحوه تخصیص فوق العاده سختی کار به کارمندان و اعضای قرارداد خدماتی شاغل در مشاغل دارای سختی کار

درجه سختی كار  /شماره ستون

درجه یك (ستون )1

درجه دو (ستون )2

درجه ( 3ستون )3

درجه ( 4ستون )4

درجه ( 5ستون )5

درصد سختی كار

 1تا  20درصد

 20تا  40درصد

 40تا  60درصد

 60تا  80درصد

 80تا  100درصد

سقف فوق العاده سختی شرایط محیط كار

 0.5تا  10درصد حقوق رتبه و پایه

 30تا  40درصد حقوق رتبه و

 40تا  50درصد حقوق رتبه

پایه

و پایه

شماره ردیف

عنوان  /میزان فوق العاده

 9درصد كارشناس و كمك كارشناس  6/درصد

سختی شرایط محیط كار

كارشناس مسئول  3 /درصد رئیس اداره

رانندگی با وسایل نقلیه
سبك و سنگین

با وسیله نقلیه سبك با میانگین  6000كیلومتر در ماه
برون شهری و با وسیله نقلیه سنگین با میانگین 3000
كیلومتر برون شهری

16

رشته های شغلی مشمول

كار در ارتفاع و اعماق

 10تا  20درصد حقوق رتبه و پایه  20تا  30درصد حقوق رتبه و پایه
 19درصد كارشناس و كمك

 29درصد كارشناس و كمك

كارشناس  16/درصد كارشناس

كارشناس  26/درصد كارشناس

مسئول  13 /درصد رئیس اداره

مسئول  23 /درصد رئیس اداره

با وسیله نقلیه سبك با میانگین 10000

با وسیله نقلیه سبك با میانگین

با وسیله نقلیه سبك با میانگین

كیلومتر در ماه برون شهری و با وسیله

 15000كیلومتر در ماه برون شهری و  20000كیلومتر در ماه برون شهری و

نقلیه سنگین با میانگین  5000كیلومتر

با وسیله نقلیه سنگین با میانگین

برون شهری

با وسیله نقلیه سنگین با میانگین
 8000كیلومتر برون شهری

--

 12000كیلومتر برون شهری

راننده

نیمهوقت در ارتفاع بدون حفاظ بیش از  5متر و یا
عمق آب یا زمین بیش از  5متر

تماموقت در ارتفاع بیش از  5متر و یا

تماموقت در ارتفاع بیش از  10متر و كار در ارتفاع بسیار زیاد و یا تمام

نیمه وقت در ارتفاع  10متر و یا تمام

یا نیمه وقت در عمق بیش از  10متر ( وقت در عمق بیش از  10متر ( حتی

وقت در عمق آب یا زمین بیش از  5متر حتی با وسایل ایمنی)

با وسایل ایمنی)

كار در اعماق بیش از  50متر
(حتی با استفاده از وسایل
ایمنی)

17
رشته های شغلی مشمول

انفجار

انفجار ساده و كم خطر وجود دارد

18
رشته های شغلی مشمول

ژئوفیزیك

انفجار مستمر و نسبتاً خطرناک
است

انفجار خطرناک بطور نیمه وقت
وجود دارد

انفجار خطر ناک بطور مستمر
وجود دارد

--

فرم نحوه تخصیص فوق العاده سختی کار به کارمندان و اعضای قرارداد خدماتی شاغل در مشاغل دارای سختی کار

درجه سختی كار  /شماره ستون

درجه یك (ستون )1

درجه دو (ستون )2

درجه ( 3ستون )3

درجه ( 4ستون )4

درجه ( 5ستون )5

درصد سختی كار

 1تا  20درصد

 20تا  40درصد

 40تا  60درصد

 60تا  80درصد

 80تا  100درصد

سقف فوق العاده سختی شرایط محیط كار

 0.5تا  10درصد حقوق رتبه و پایه

 30تا  40درصد حقوق رتبه و

 40تا  50درصد حقوق رتبه

پایه

و پایه

شماره ردیف

عنوان  /میزان فوق العاده

 9درصد كارشناس و كمك كارشناس  6/درصد

سختی شرایط محیط كار

كارشناس مسئول  3 /درصد رئیس اداره

كار با بیماران روحی و روانی

گاه گاهی با بیماران روحی و روانی روبرو است

 10تا  20درصد حقوق رتبه و پایه  20تا  30درصد حقوق رتبه و پایه
 19درصد كارشناس و كمك

 29درصد كارشناس و كمك

كارشناس  16/درصد كارشناس

كارشناس  26/درصد كارشناس

مسئول  13 /درصد رئیس اداره

مسئول  23 /درصد رئیس اداره

بطور نیمه وقت با بیماران روحی و
روانی روبرو است

گاه گاهی با بیماران روحی و
روانی خطرناک روبرو است

--

--

19
رشته های شغلی مشمول

مشاوره

تنهایی غیرمعمول

تنهایی مستمر

مشاوره

تنهایی مستمر با سکوت یا تنهایی
غیر مستمر همراه با سر و صدا

تنهایی مستمر توأم با سر و
صدای ناراحتكننده

--

--

20
رشته های شغلی مشمول

لرزش
21
رشته های شغلی مشمول

لرزش خفیف آزاردهنده

نیمهوقت لرزش نسبتاً شدید

تماموقت توأم با لرزش

--

--

فرم نحوه تخصیص فوق العاده سختی کار به کارمندان و اعضای قرارداد خدماتی شاغل در مشاغل دارای سختی کار

درجه سختی كار  /شماره ستون

درجه یك (ستون )1

درجه دو (ستون )2

درجه ( 3ستون )3

درجه ( 4ستون )4

درجه ( 5ستون )5

درصد سختی كار

 1تا  20درصد

 20تا  40درصد

 40تا  60درصد

 60تا  80درصد

 80تا  100درصد

سقف فوق العاده سختی شرایط محیط كار

 0.5تا  10درصد حقوق رتبه و پایه

 30تا  40درصد حقوق رتبه و

 40تا  50درصد حقوق رتبه

پایه

و پایه

شماره ردیف

عنوان  /میزان فوق العاده

 9درصد كارشناس و كمك كارشناس  6/درصد

سختی شرایط محیط كار

كارشناس مسئول  3 /درصد رئیس اداره

كار با حیوانات و جانواران
گزنده و درنده

گاهگاهی سر و كار دارد

 10تا  20درصد حقوق رتبه و پایه  20تا  30درصد حقوق رتبه و پایه
 19درصد كارشناس و كمك

 29درصد كارشناس و كمك

كارشناس  16/درصد كارشناس

كارشناس  26/درصد كارشناس

مسئول  13 /درصد رئیس اداره

مسئول  23 /درصد رئیس اداره

نیمهوقت سر و كار دارد

تماموقت سر و كار دارد

--

--

22
رشته های شغلی مشمول

كار در فضای باز

23

آزمایشگاه آموزشی  /آزمایشگاه پژوهشی

مکرراً در فضای باز مناطق متعدل انجام وظیفه
مینماید

مکرراً در فضای باز مناطق بد آب و
هوا و یا منظماً در مناطق معتدل
انجام وظیفه مینماید

منظماً در فضای باز مناطق بد آب
و هوا انجام وظیفه مینماید.

حفاظت فیزیکی (نگهبان) ،امور پشتیبانی (
رشته های شغلی مشمول

فضای سبز ،معماری و امور ساختمان و نقلیه)،

مامور فضای سبز ،مراقب دام،

مامور فضای سبز ،مراقب دام ،مراقب كشاورزی ،مراقب كشاورزی ،باغبان
باغبان

مراقب دام ،مراقب كشاورزی،
باغبان

--

--

