
 فهرست مشاغل ممنوعه براي كودكان و نوجوانان

 1008دسامبر  12 -2831دي  5جمعه  -ايلنا 
و توصيه نامه مكمل  231و توصيه نامه موضوع مقاوله نامه « محو بدترين اشكال كار كودك » با استناد به كنوانسيون 

خانه هاي و امور اجتماعي با هماهنگي وزارت كنفرانس بين المللي كار, نمايندگان وزارت كار 2111شده در سال تصويب
هاي صنفي كارفرمايان و كانون بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و كانون انجمن

 كنوانسيون نمودند. 8شوراهاي اسالمي كار، اقدام به تهيه فهرست انواع كارهاي مندرج در ماده 
نامه كه در چهارمين همايش ملي كار به تصويب رسيد، كار كودكان و ا، طبق اين توافقبه گزارش سرويس كارگري ايلن

 است.شدهاعالمسال سن دارند، در موارد زير ممنوع 23تا  25نوجواناني كه مابين 
 روهاي معدن.( كار در معادن، اعم از تحت االرضي يا سطح االرضي و كار در تونل ها و راه2
 زن سربسته.( كار در مخا1
 هاي دباغي, ساالمبور سازي و روده پاك كني.(كار در كارگاه8
 (كار در گنداب روها, جمع آوري, حمل و دفن زباله شهري.4
 پاشي باغات و اشجار و مزارع و ضد عفوني اماكن و طويله ها و آشيانه هاي مرغداري.سم(5
 (غواصي.2
 ها.ها و اسكله, داربستهاي متحركها, اتاقكبر روي دكل متر از سطح زمين 5(كار در ارتفاع بيش از 7
 هاي با سر و صداي باال )بيش از حد مجاز(.(كار در محيط3
 كيلو ولت و باالتر. 28هاي انتقال برق با فشار (كار بر روي خطوط و پست1

 ( مشاغل شن پاشي, پخت آسفالت دستي و قيرپاشي.20
 كاري.(عمليات جوش22
 كار با وسايل داراي ارتعاش باال.(21
 هاي زير زميني.ها و تونلها و فاضالبحفر قنوات و چاه(28
آورد، نظير كار با مواد راديواكتيو و هاي حاصل از اشعه را فراهم ميها موجبات ابتالء به بيماري(كارهايي كه استمرار آن24

 ساز.در معرض پرتوهاي يون
 است.شدهسال، ممنوع اعالم 23نامه، انجام كارهاي زير براي افراد زيرن توافقچنين مطابق ايهم
 ( كارهاي ساختماني.2
 سازي و كشاورزي.هاي راه(رانندگي و كار با وسائل نقليه سبك و سنگين و ماشين1
كار و كار در مجاورت كوره هاي هاي مشغول به جايي مواد مذاب از كورهشيشه گري, حمل و جابه گري فلزات,( ريخته8

 پخت چيني و سفال.
 ها و ساير واحدهاي نفت و گاز و باراندازها.ها, پااليشگاها, پتروشيمي(كار در نيروگاه4
 هاي قالي بافي, نمدبافي, زيلوبافي, ريسندگي و بافندگي.(كار در كارگاه5
 اي توليد سيمان و محصوالت سيماني.هاي توليد محصوالت آزبست و كارخانه ه( كار در كارخانه2
 باني, قطع و حمل اشجار.( كار در جنگل,جنگل7
 ها.ها و كشتارگاهداري(كار در دام3



 (كار با مواد قابل اشتغال و انفجار.1
 سازي.بري ها و كارهاي راههاي آسفالت سازي, سنگ شكن ها, سنگ(كار در كارخانه20
 مخازن آب. (متصدي كلر زني و تصفيه22
 ها.خانه و دفن مرده(كار در غسال21
 (ملواني و كار در موتور خانه كشتي يا كشتي سازي.28
 كاري.(كار در صنايع آب24
 هاي خطرناك نظير ماشين آالت درودگري يا پرس هاي تزريقي و ضربه اي و نظاير آن.(كار با دستگاه25
 ها )آجرپزي(.پزخانه(كار در كوره22
 ها.جايي و انبار كردن آنكار با مواد پشم شيشه و توليد محصوالت مربوطه و جابه(27
 ها و طبقات.(عايق كاري, نصب و توليد ايزوگام و قيرگوني كردن بام23
 آميزي.كاري, سنگ زني و رنگگري, جوش(آهن21
 هاي ساختماني.كاري فلزات و سنگ(ورق كاري و برش10
 ها.ها و آزمايشگاهها, سراي سالمندان و راديولوژيستان و مراكز درماني و روان درماني, زندان(كار در بيمار12
 ها.(كار در نانوايي11
 (هر نوع كاري كه سالمت و تندرستي)جسمي و رواني و اخالقيات( فرد را به مخاطره بياندازد.18

 است.شدهو امور اجتماعي گذاشتهنامه، تشخيص كار مضر، بر عهده وزارت كار طبق اين توافق

 


