
 

 طوسيطوسيطوسيطوسي    خيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصير    بنيادبنيادبنيادبنياد

    آيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها

 »طبقه بندي مشاغل -افزايش توليد«

 آيين نامه نحوه انعقاد قراردادهاي مربوط به چگونگي تعيين و پرداخت پاداش افزايش توليد

 نيا مقررات تيرعا با كار قانون مشمول يكارگاهها انيكارفرما ران،يا ياسالم يجمهور كار قانون 47 ماده ياجرا در -1 ماده

 .ندينما يم خود كارگران با)  شود يم دينام قرارداد اختصاراً كه(  ديتول شيافزا پاداش پرداخت قرارداد انعقاد به اقدام نامه نييآ

 اي يرسم ندگانينما اي و يصنف انجمن اي كار ياسالم يشورا نيب كه است يكتب قرارداد ديتول شيافزا پرداخت قرارداد -2 ماده

 و رشتيب ديتول يبرا زهيانگ جاديا منظور به گريد طرف از يو يقانون ندگانينما اي كارفرما و طرف كي از كارگاه كارگران منتخب

 نمونه فرم با مطابق و قراردادها انعقاد يكل اصول تيرعا با كارگران درآمد سطح بردن باال و عاتيضا ليتقل و بهتر تيفيك با

 .گردد يم منعقد ياموراجتماع و كار وزارت

 .شود يم پرداخت محاسبه مبنا ديتول به نسبت داتيتول يكم درصد تناسب به ديتول شيافزا پاداش -3 ماده

 مواد( عاتيضا زانيم شيافزا سبب نيهمچن و كاال تيفيك و تيمرغوب كاهش مجب دينبا ديتول شيافزا نهيزم در كوشش -1 تبصره

 .گردد نرمال و مجاز حد از شيب)  محصول و

 ديبا يم كارگاه هر نرمال و مجاز حد به نسبت ديتول شيافزا با ارتباط در تيفيك سطح اي و عاتيضا كاهش اي شيافزا - 2 تبصره

 .باشد داشته مثبت اي يمنف اثرات مورد حسب كارگاه آن ديتول شيافزا پرداخت قرارداد در

 از محاسبه مورد تناوب دوره در ديتول شيافزا درصد آن يمبنا بر كه باشد يطور ديبا يم كارگاه در مبنا ديتول نييتع مأخذ -4 ماده

 . ديننما تجاور% 30

 و شود يم مشخص قرارداد در ديتول شيافزا درصد نييتع يبرا كه است ييها دوره طول از است عبارت تناوب دوره -5 ماده

 .است كسالي حداكثر آن مدت

نيروي كار، ماشين آالت و امثال اينها كه در وضعيت توليد مبنا  هرگونه تغيير عمده در عوامل توليد از قبيل سرمايه گذاري، -6ماده 

 .موثر باشد موجب تاثير در توليد مبنا از تاريخ تغيير خواهد شد

ن كارگاه بوده و يا در برگيرنده يك يا چند قرارداد بين طرفين مي تواند به صورت جمعي شامل تمام قسمتها  و كاركنا -7ماده 

 .قسمت از كارگاه مربوط باشد



متداول،  هايي كه بيشتر از يك محصول توليد مي نمايند با محاسبه و اعمال ضرايب همگن از طريق روشهاي كارگاه -8ماده 

 .محصوالت خود را  به يك نوع محصو ل تبديل مي نمايند

 ماده طبق( " ثابت مزد" باشد يم يبند طبقه طرح فاقد كه يكارگاهها در ديتول شيافزا پاداش مبلغ يالير محاسبه مأخذ -9 ماده

)  كار قانون 36 ماده 2 تبصره طبق(  " مبنا مزد" هستند مشاغل يبند طبقه طرح يدارا كه ييكارگاهها مورد در و)  كار قانون 36

 .بود خواهد

در كارگاه هايي كه امكان افزايش توليد وجود ندارد مي توان قراردادهايي مبني بر كاهش ضايعات و يا افزايش كيفيت  -10ماده 

 .و يا هر دو را منعقد نمود

 عاتيضا كاهش ديتول شيافزا درصد با متناسب نامه نييآ نيا 10 و 3 مواد ياجرا بابت پرداخت قابل مبلغ حداكثر - 11 ماده

 .كرد نخواهد تجاوز قرارداد مورد سال در كارگاه كارگران يمبنا مزد با ثابت مزد كل درصد پنجاه زانيم تا جمعاً تيفيك شيافزا

 نهم فصل در شده ينيب شيپ اختالف حل مراجع در نامه نييآ نيا موضوع يقراردادها ياجرا از يناش اختالف گونه هر - 13ماده

 .بود خواهد يدگيرس كار قانون

 :قانون كار 47موضو ع ماده  11/8/1370روشهاي اجرايي آيين نامه مصوب ضوابط و -2

 ؟

 

 :فرم قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد-3

  توليد افزايش پاداش پرداخت قرارداد فرم
 شركت

كارگاه
 

 :كارگاه مشخصات

 فعاليت يا صنعت نوع     -1

 محصول انواع     -2

 اسمي ظرفيت     -3

 مالكيت نوع     -4

 كاركنان كل تعداد     -5

 قرارداد مشمول كاركنان تعداد     -6

7-    
جمع متوسط مزد ثابت ماهانه كل كاركنان  ريال

 جمع متوسط مزد مبناي ماهانه كل كاركنان ريال
 



8-  
لاير  دمز ثابت ماهانه كل  كاركنان مشمول قرارداد   عجم متوسط  

الير  يمبنا   ماهانه كل  كاركنان   مشمول قرارداد    جمع متوسط  مزد  
 

 كارگاه محل     -9

 مركزي دفتر آدرس -10

  .................................................اسامي به كارگران منتخب و رسمي نمايندگان/ صنفي انجمن/ كار اسالمي شوراي بين قرارداد اين

 ...........................................اسامي به كارفرما قانوني نمايندگان/ كارفرما و

 طبقه كل اداره 27/9/1370 مورخ ن/24738 شماره اجرايي روشهاي و ضوابط و 11/8/1370 مورخ مصوب نامه ينيآ اساس بر

 :گردد مي منعقد زير شرح به اجتماعي امور و كار وزارت وري بهره و مزد مشاغل، بندي

 .باشد مي......................  لغايت......................  تاريخ از قرارداد اين مدت -1 ماده

 مي ساعت نفر) سنجش معيار ذكر با( معادل آن رقم و گرديده تعيين......................  روش با قرارداد اين در مبنا توليد -2 ماده

 .باشد

 فرمول طبق باشد مي ماهه......................   كه تناوب دوره هر در كارگاه مبناي توليد بر مازاد اساس بر توليد افزايش درصد -3 ماده

 .گردد مي محاسبه مزبور اجرايي روشهاي و ضوابط) 5( بند

 روشهاي و ضوابط در مقرر محدوده در توليد افزايش درصد يك هر ازاء به تناوب دوره هر در توليد افزايش پاداش سهم -4 ماده

 .)شود ذكر توليد افزايش درصد با متناسب مزد درصد چگونگي و نحوه: (شود مي محاسبه و تعيين زير شرح به نامه آيين اجرايي

  معادل كه كارگاه نرمال و مجاز حد از كمتر يا بيشتر تناوب دوره هر در كارگاه ضايعات قرارداد اين اجراي اثر در چنانچه -5 ماده

 :كرد خواهد تاثير ترتيب اين به توليد افزايش پاداش مبلغ در ضايعات كاهش يا افزايش. گردد باشد، مي درصد...................... 

 مشمول كاركنان مبناي مزد/ ثابت مزد كل درصد......................   معادل ضايعات افزايش درصد......................   هر ازاء به: الف

 .شد خواهد كسر توليد افزايش پاداش مبلغ كل از مربوطه تناوب دوره در قرارداد

 مشمول كاركنان مبناي مزد/ ثابت مزد كل درصد......................   معادل ضايعات كاهش درصد.....................   هر ازاء به: ب

 نرمال و مجاز ضايعات به مربوط محاسبات ضمنا. (شد خواهد اضافه توليد افزايش پاداش مبلغ كل به مربوط تناوب دوره در قرارداد

 ).باشد مي قرارداد اين ضميمه تناوب دوره هر در كارگاه ضايعات نيز و

 كارگاه نرمال و مجاز حد از باالتر يا تر پائين تناوب دوره هر در كارگاه توليد كيفيت قرارداد اين اجراي اثر در چنانچه -6 ماده

 يا منفي اثرات و امر اين به مربوط محاسبات و ضوابط ،گذاشت خواهد تاثير پاداش مبلغ در كيفيت سطح افزايش يا كاهش گردد،

 .باشد مي قرارداد اين ضميمه آن از ناشي مثبت

 



 طرفين توليد افزايش با ارتباط در كاال كيفيت سطح افزايش يا و كاهش ميزان نمودن مشخص و صحيح نظارت منظور به -تبصره

 اين مثبت يا منفي اثرات به نسبت آنان، نظر اعالم اساس بر تا گردد تشكيل: از مركب كيفيت بر نظارت كميته نمايند مي موافقت

 .گردد اقدام توليد افزايش پاداش ميزان در امر

 اجرائي روشهاي و ضوابط در مربوطه تبصره و) 9( بند طبق تناوب دوره هر در توليد افزايش پاداش مبلغ كل توزيع نحوه -7 ماده

 .گيرد مي صورت مزبور

 و آالت ماشين كار، نيروي گذاري، سرمايه قبيل از توليد عوامل در اي عمده تغييرات قرارداد اجراي مدت در چنانچه -8 ماده

 .آمد خواهد عمل به نظر تجديد مبنا توليد محاسبه در تغيير زمان از آيد بوجود باشد، موثر مبنا توليد وضعيت در كه اينها امثال

 مي تشكيل زير افراد از مركب نظارت كميته پاداش توزيع نحوه زمينه در قرارداد اين اجراي حسن به نظارت منظور به -9 ماده

 )كميته اعضاء سمت و خانوادگي نام و نام: (شود

 كه نسخه..............  در برگ............   شامل جمعاً آن ضمائم و تبصره............   و ماده............   بر مشتمل قرارداد اين -10 ماده

 امور و كار وزارت تائيد از پس كه رسيده قرارداد طرفين امضاء به............    تاريخ در و تنظيم است واحد حكم در همگي

 .باشد مي اجرا قابل اجتماعي

 كار اسالمي شوراي امضاء و خانوادگي نام و نام

 كارفرما قانوني نمايندگان كارگران منتخب و رسمي نمايندگان/ صنفي انجمن/  كارفرما امضاء و خانوادگي نام و نام

 :قرارداد اين به راجع توضيحات

 .نيست الزامي نامه آئين اجرايي هاي روش و ضوابط به توجه با قرارداد اين 9 ماده موضوع نظارت كميته بيني پيش -الف

 در ذيربط مرجع در آن نسخه يك تاييد از پس و تنظيم نسخه يك تاييد از پس و تنظيم نسخه سه در حداقل قرارداد اين -ب

 .شود مي نگهداري اجماعي امور و كار وزارت

 .ندارد مانعي نامه ينيآ ضوابط رعايت با قرارداد در موارد ساير بيني پيش -ج

 نظام ارزيابي مشاغل-4

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 :ها دركارگاه مشاغل يبند طبقه طرح ياجرا قانون-5

 7/12/1352 مصوب 

 يابيارز و احراز طيشرا ،فيوظا شرح شامل كه را خود يها كارگاه در مشاغل يبند طبقه طرح مكلفند انيكارفرما - واحده ماده 

 ريسا نيهمچن، عيصنا و مناطق در مزد حداقل رييتغ از يناش مزد جداول راتييتغ ، مزد جدول و طرح يياجرا دستورالعمل ، مشاغل

 نييتع مزبور يشورا كه ييها مهلت در. ديرس خواهد كار يعال يشورا بيتصو به كه يا نامه نييآ طبق باشد يم  مربوط يفن ضوابط

 .بگذارند اجرا موقع به و هيته كرد خواهد



 كه مشاغل يبند طبقه يفن مشاور دفاتر به ها كارگاه در مشاغل يبند طبقه ليتسه يبرا ياجتماع امور و كار وزارت - 1 تبصره 

 كار اجازه كرد خواهد نييتع مزبور يشورا كه يضوابط اساس بر رديگ قرار كار يعال يشورا دييتأ مورد  آنان يفن تيصالح

 .داد خواهد

 يبند طبقه را خود يها كارگاه مشاغل شده نييتع يها مهلت انيپا در قانون نيا مشمول انيكارفرما كه يصورت در - 2 تبصره 

 كارفرما و نمود خواهد واگذار مشاغل يبند طبقه يفن مشاور دفاتر از يكي به را امر نيا انجام ياجتماع امور و كار وزارت نديننما

 يها نهيهز% 10 عالوه به بپردازد مذكور يفن مشاور دفتر به ياجتماع امور و كار وزارت  اعالم با را مربوط يها نهيهز است مكلف

 .ندينما پرداخت خزانه حساب به مهيجر عنوان به را مشاوره

 نيهمچن و قانون نيا موضوع يها كارگاه در مشاغل يبند طبقه طرح ياجرا از يناش دستمزد ياحتمال التفاوت مابه - 3 تبصره 

 از اند دهيگرد مزد لحاظ از مشاغل يبند طبقه به مكلف كار يعال يشورا 7/3/1349 مصوب مقررات موجب به قبالً كه ييها كارگاه

 .است پرداخت قابل مهلت نياول خاتمه خيتار

 اختالف بروز صورت در 2 تبصره موضوع يها نهيهز زانيم نيهمچن و كارگران مطالبات زانيم نييتع و محاسبه مرجع - 4 تبصره 

 .است االجرا الزم و يقطع مورد نيا در مزبور أتيه يرأ و باشد يم كار قانون 40 ماده در مذكور اختالف حل أتيه

 ريسا بر آن ريتأث و يكارگر خانواده كي يزندگ حوائج و اتيضرور به توجه با كار قانون 22 ماده موضوع مزد حداقل - 5 تبصره 

 .شد خواهد گذاشته اجرا مورد به كار يعال يشورا بيتصو از پس و نييتع بار كي سال هر قانون نيا بيتصو خيتار از مزد سطوح

 :اكارگاهه در مشاغل يبند طبقه ياجرا قانون يياجرا امهن نييآ-6

 ييها مهلت در را خود كارگاههاي مشاغل بندي طبقه طرح مكلفند دولتي و خصوصي بخش كارگاههاي كليه كارفرمايان -1 ماده

 .گذارند اجرا بمورد و تهيه مينمايد تعيين كار عالي شوراي كه

 .باشد مي كارگاه هر كارگران تعداد و حرفه، صنعت نوع بر مبتني كار عالي شوراي طرف از شده تعيين هاي مهلت -1 تبصره

 توافق با ميتوانند خدماتي فعاليت يك حتي و حرفه يك، صنعت يك كارگري و كارفرمائي سنديكاي يا اتحاديه -2 تبصره

 تأييد مورد اصول اين اگر. نمايند تهيه خدماتي فعاليت يا صنعت، حرفه سطح در مشاغل بندي طبقه براي مشتركي اصول يكديگر

 .ميشود گذارده اجرا مرحلهه ب خدماتي فعاليت يا حرفه ،صنعت آن كارگاههاي سطح در گيرد قرار اجتماعي امور و كار وزارت

 كارگاههاي در مشاغل بندي طبقه طرح اجراي و تهيه بر مبني كار عالي شوراي 7/3/1349 مورخ مصوب در مقرر مهلت -3 تبصره

 .است باقي خود بقوت كماكان دارند، كارگر نفر يكصد از بيش كه دولتي و خصوصي بخش

 دستور مشاغل، ارزيابي ،وظيفه شرح شامل است مزدي صحيح نظام يك ايجاد آن نهائي هدف كه مشاغل بندي طبقه -2 ماده

 :ميباشد زير شرحه ب مزد جدول و يياجرا العمل

 شغل شرح -الف

 :ميباشد زير عوامل شاملكه 

 .آن نسبي اهميت و مشخصات ،كار نوع معرف :شغل عنوان -1



 .شغل نسبي مسئوليت و كار اصلي خصوصيات درباره مختصري شرح متضمن :شغل تعريف -2

 ضروري نظر مورد شغل تصدي براي كه الزم شرايط ساير و تجربي ،تحصيلي شرايط حداقل شامل :شغل احراز شرايط -3

 .شود داده تشخيص

 مشاغل ارزيابي -ب

 را مشاغل سايره ب نسبت شغل يك اهميت و ارزش كه ميباشد كار محيط شرايط مسئوليت ،مهارت سطح قبيل از ضوابطي اساس بر 

 .ميگردد شغلي طبقات تعيين به منجر كه مينمايد تعيين شغل متشكله عناصر) كيفي و كمي( تحليل و تجزيه طريق از

 طرح يياجرا العمل دستور -ج

 :ميگردد تعيين زير شرايط به توجه با شاغل استخدامي وضع آن بموجب كه است مقرراتي از عبارت

 .بندي طبقه طرح با شاغلين وضع تطبيق چگونگي -1

 .جديد پايه و طبقه تعيين و شاغل ارتقاء شرايط و ها پايه احتساب نحوه -2

 .شغل احراز شرايط عوامل جانشيني شرايط تعيين -3

 .كارآموزي مدت و شرايط -4

 .كارگاه متقاضيات و كار بازار از ناشي ضرورتهاي به توجه با استحقاقي پايه و طبقه مزد از باالتر هاي دستمزد پرداخت شرايط -5

 .ميشود مشاغل بندي طبقه طرح كلي تغيير يا و نظر تجديد به منجر كه مواردي بيني پيش -6

  مزد جدول -د

 مربوط هاي پايه و ها گروه يا طبقات از يك هر به مربوط مزد و ها پايه تعداد و گروهها يا طبقات تعداد آن در كه است جدولي

 .است شده تعيين

 وظايف حاوي اي وظيفه شرح شاغلين از هريك براي خود كارگاه مشاغل بندي طبقه طرح اجراي در مكلفند كارفرمايان -تبصره

 .نمايد تهيه تصدي مورد شغل اساس بر محوله

 و بررسي جهت و تهيه كارگران نماينده اطالع با را خود كارگاههاي مشاغل بندي طبقه طرح موظفند مشمول كارفرمايان -3 ماده

 .نمايند ارسال اجتماعي امور و كار بوزارت نظر اظهار

 صورت در و كارگاه كارگران اكثريت حائز سنديكاي نماينده از است عبارت نامه آئين اين در كارگران نماينده از منظور -تبصره

 كارگاه كارگران از نفر يك حداقل صورت دو اين غير در و كارگاه شوراي در كارگران نماينده اكثريت، حائز سنديكاي نبودن

 .باشند نموده انتخاب مورد اين براي را وي "كتبا كارگران از% 51 الاقل كه

 از كشور نقاط ساير در ماه دو و مركز استان در يكماه ظرف حداكثر را واصله هاي طرح اجتماعي امور و كار وزارت -4 ماده

 .مينمايد اعالم را خود نظر و بررسي كلي نظر از وصول تاريخ



 ميشود تعيين اجرا و اصالح براي كه مهلتي در اجتماعي امور و كار وزارت نظرات به توجه با مكلفند مشمول كارفرمايان -5 ماده

 بندي طبقه طرح با شاغلين وضع تطبيق ليست با همراه را نتيجه و گذارند اجرا بموقع كارگران نماينده تأييد از پس و اصالح را طرح

 طرح اجراي و اصالح به نسبت شده تعيين مهلت در كارفرمايان صورتيكه در. نمايند ارسال اجتماعي امور و كار وزارته ب مشاغل

 طرف از منتخب اي كميته در موضوع نگيرد قرار كارگران نماينده تأييد مورد شده اصالح با شده تهيه طرح يا و ننمايند اقدام

 .ميباشد االجرا الزم و قطعي مزبور كميته نظر ميگيرد قرار رسيدگي مورد كار عالي شوراي

 در باشند داشته اشتغال بكار محدودي و خاص زمان يا فصل در كارگران مينمايد ايجاب آنان كار نوع كه ييكارگاهها -تبصره

 امور و كار وزارت گزارش استناده ب كار عالي شوراي برسد نصاب بحد آنها كارگران تعداد فعاليت دوره اين در صورتيكه

 .گرفت خواهد تصميم آنها شمول مورد در اجتماعي

 از ناشي احتمالي التفاوت هماب نظر از كارگران مطالبات همچنين و طرح اجراي نحوه مورد در اختالف بروز صورت در -6 ماده

 كننده تهيه و كارفرما نماينده و كارگران نماينده اجتماعي امور و كار وزارت نماينده از مركب اي كميته در موضوع طرح اجراي

 و است قطعي آراء اكثريت با فوق كميته نظر طرح اجراي نحوه مورد در. ميگيرد قرار رسيدگي مورد) كارفرا مشاور بعنوان( طرح

 اعضاي بانضمام امر پرونده مشاغل بندي طبقه طرح اجراي از ناشي احتمالي التفاوت به ما پرداخت به نسبت توافق عدم صورت در

 .ميگردد ارجاع اختالف حل هيئت به كميته

 هر از كارگران مكتسبه حقوق صورت بهر و دهند تنزل پائين طبقه به مربوط طبقه از را كارگري نيستند مجاز كارفرمايان -تبصره

 باشد بيشتر بندي طبقه در شده تعيين دستمزد از كارگري دستمزد مشاغل بندي طبقه اجراي در چنانچه نيز و است محفوظ لحاظ

 .بپردازد دريافتي دستمزد آخرين مأخذ به را او دستمزد است مكلف كارفرما

 در و نموده نظارت كار عالي شوراي طرف از شده تأييد فني مشاور دفاتر كار بر مستمر بطور اجتماعي امور و كار وزارت -7 ماده

 لغو آنانرا كار پروانه كار عالي شوراي تأييد با اند داده دست از را خود صالحيت مزبور دفاتر عنوان بهر دهد تشخيص صورتيكه

 .نمود خواهد

 از شده تعيين مهلت اولين در آنها كارفرمايان كه را ييكارگاهها مشاغل بندي طبقه طرح تهيه اجتماعي امور و كار وزارت  -8 ماده

 :مينمايد واگذار فني مشاور دفاتره ب زير شرايط با اند نكرده اقدامي كار عالي شوراي طرف

 الزم مدت مورد در پيشنهادات دريافت جهت و تهيه فعاليت نوع و جغرافيائي منطقه، كارگر تعداد نظر از را كارگاه مشخصات -1

 دهد تشخيص اجتماعي امور و كار وزارت كه صالحيتداري فني مشاور بدفاتر مربوط هزينه استعالم همچنين و كار انجام براي

 .ميدارد ارسال

 با و انتخاب باشد داده را پيشنهاد مناسبترين كه را فني مشاور مؤسسه و بررسي را واصله پيشنهادات اجتماعي امور و كار وزارت -2

 .مينمايد معرفي فرما كاره ب طرح اجراي و تهيه به مربوط هزينه ميران و كار انجام مدت ذكر

 مؤسسه با شده تعيين هزينه و مدت اساس بر فني مشاور دفتر معرفي از پس ماه يك ظرف حداكثر موظفند كارفرمايان -9 ماده

 داري خود صورت در و نمايند منعقد را خود كارگاههاي مشاغل بندي طبقه طرح اجراي و تهيه به مربوط داد قرار شده معرفي

 .شد خواهد عمل واحده ماده 4 تبصره طبق شده معرفي مؤسسه با قرارداد عقد به كارفرمايان



 مشاغل بندي طبقه طرح اجراي و تهيه براي الزم اطالعات و آمار مكلفند نامه ينيآ اين 8 ماده موضوع كارفرمايان -10 ماده

 .دهند قرار است نموده معرفي اجتماعي امور و كار زوارت كه فني مشاور دفتر اختيار در را خود كارگاه

 داير مشاغل بندي طبقه اصول با كارفرمايان و كارگران ييآشنا بمنظور آموزشي كالسهاي اجتماعي امور و كار وزارت -11 ماده

 .نمود خواهد

 :تهيه و اجراي طرحهاي طبقه بندي مشاغل در كارگاههاضوابط -7

 ؟

 :مشاغل يبند طبقه طرح يياجرا دستورالعمل-8

 ؟

 

 

 : 70811بخشنامه شماره  6در مورد بند ) شغل(دستورالعمل نحوه محاسبه افزايش مزد ناشي از ارتقاء طبقه -9

 ؟

مزد شغل و ( راجع به نحوه افزايش مزد مبنا  70811دستورالعمل موضوع تبصره بند يك بخشنامه شماره -10

 )مزد سنوات 

 ؟

 : 70811جديد در اجراي بخشنامه شماره  يك مثال فرضي براي تعيين مزد شغلهاي-11

 ؟

 : 70811توضيحات الزم در زمينه اجراي بند يك بخشنامه شماره -12

 ؟

بخشنامه در مورد تعيين مهلت براي تهيه و اجراي طرحهاي طبقه بندي بر اساس نظام ارزيابي در -13

 :نفر كارگر دارند 500تا  300كارگاههايي كه بين 

 ؟

م كارفرمايان به تعميم طرح طبقه بندي مشاغل به كارگران با قرارداد موقت در اجراي دستورالعمل الزا-14

 :قانون كار 49و   48ماده 

 ؟

 :تصويب نامه راجع به تعيين كمك هزينه ماهانه مسكن كارگران-15

 ؟



 :تصويب نامه راجع به كمك هزينه ماهانه مسكن كارگران-16

 ؟

 

 

 >>ماليات  –پاداش و عيدي  –مزد  <<

 

آيين نامه اجرايي ضوابط و مزايا و مشاغل قابل شمول به نظام هاي كارمزدي، مزد ساعتي و كارمزد -17

 : قانون كار 35ماده  2ساعتي موضوع تبصره 
 

 مزدي، كار نظامهاي به شمول قابل مشاغل و مزايا و ضوابط ايران اسالمي جمهوري كار قانون 35 ماده 2 تبصره اجراي در -1ماده 

 .شود مي گذاشته اجراء مورد به نامه آئين موجب به ساعتي كارمزد و ساعتي، مزد

    ::::كارمزديكارمزديكارمزديكارمزدي    نظامنظامنظامنظام    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 به باشد شمارش يا گيري اندازه قابل كمي نظر از كه مشخص كاري مقدار انجام بابت كه مزدي از است عبارت كارمزد  -2ماده 

 .شود مي پرداخت و تعيين كار واحد هر ازاي

 كارگاه مجموعه يا كارگران از مشخص گروه يك يا نفر يك به مربوط نظر مورد كار حاصل آنكه حسب بر كارمزد - 2 تبصره

 .گردد مي تعيين جمعي كارمزد و گروهي كارمزد انفرادي، كارمزد بصورت ترتيب به باشد

 قبل از متعلقه كارمزد و فعاليت ميزان در يك هر سهم كارگران از يك هر شغل بر عالوه بايد جمعي و گروهي كارمزد نظام در

 .باشد كارگران قبول مورد موضوع و گردد مشخص

 تعداد بر مازاد براي چنانچه و ساده گيرد قرار كارمزد محاسبه مالك قطعه يا واحد اولين آنكه حسب بر كارمزدي قرارداد  -3ماده 

 .اسن تركيبي باشد مشخص

 آن بابت ثابت كارمزد كه كاري تعداد بر تقسيم ثابت مزد جمع از كمتر نبايد شده تعيين كارمزد نرخ بودن، تركيبي صورت در

 .باشد است شده تعيين

 مقررات باشد خارج طرفين اراده از آن وقوع كه بيني پيش قابل غير حوادث يا قهريه قواي واسطه به كار توقف صورت در -4ماده 

 كارگر اختيار از خارج و بوده بيني پيش قابل كارفرما براي كار توقف عوامل گاه هر ولي. شد خواهد اجراء كار قانون 15 ماده

 كارمزد متوسط مأخذ به كار توقف مدت مزد پرداخت به مكلف تركيبي كار قرارداد مورد در( ثابت مزد بر عالوه كارفرما باشد،

 .است اجتماعي امور و كار وزارت با فوق موارد تشخيص اختالف، بروز صورت در. بود خواهد كارگر كاركرد ماه آخرين

 ساعات نسبت به قانوني مزد حداقل از كمتر نبايد شود مي پرداخت نامه ينيآ اين اساس بر كه كارمزدي و مزد مجموع -تبصره

 .باشد كار عادي

 مقررات تابع آنان براي شب در كار و نوبتي كار نيز و كار عادي ساعات بر عالوه كارمزدي كارگران به اضافي كار ارجاع -5ماده 

 .باشد مي مربوطه



 .است آنان كارمزد نرخ كارمزد، كارگران كاري شب يا كاري نوبت كاري، اضافه العاده فوق محاسبه مأخذ

 مورد در( ثابت مزد نيز و كارمزد نرخ باشد شده توافق هفتگي تعطيل عنوان به ديگري روز جمعه روز جاي به چنانچه -6ماده 

 .شود مي اضافه% 40 جمعه روز در) تركيبي كار قرارداد

 كار قانون 43 ماده تابع كارمزد كارگران مرخصي و رسمي تعطيل روزهاي و جمعه و تعطيل روزهاي مزد محاسبه نحوه  -7ماده 

 .باشد مي

 به اي انگيزه رفاهي مزاياي باشد،) كار قانوني ساعت حداكثر از كمتر( وقت پاره صورت به كارمزدي داد قرار گاه هر -8ماده 

 .شود مي پرداخت و محاسبه قانوني كار ساعات مأخذ به و قرارداد مورد كار ساعات نسبت

 كار قانون 32 ،31 ،29 ،27 ،20 ،18 مواد موضوع كار پايان مزاياي و خسارات و سنوات حق حقوق، مزد، محاسبه مأخذ  -9ماده 

 .است كارگر كاركرد روز 90 آخرين در ها پرداحتي مجموع ميانگين كارمزد كارگران مورد در

 است شده مقرر نامه آئين اين در آنچه از بيش مزاياي مزد كارگاه در ديگري رويه و عرف موجب به كه صورتي در -10ماده 

 استخدام كارگاه در كارمزدي صورت به بعداً كه كارگراني همچنين و مشمول كارگران براي مذكور رويه و عرف باشد، جاري

 .است جاري شوند مي

 از پس بايستي كارگاه در كاركنان از قسمتي يا تمام مورد در بالعكس يا مزدي نظامهاي ساير به كارمزدي نظام تغيير  -11ماده 

 .برسد اجتماعي امور و كار وزارت تصويب به كارگاه كارگران قانوني نمايندگان يا و صنفي انجن يا كار اسالمي شوراي تأييد

    ::::ساعتيساعتيساعتيساعتي    مزدمزدمزدمزد    نظامنظامنظامنظام    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 .شود مي پرواخت و محاسبه كارفرماست اختيار در كارگر وقت كه ساعاتي بابت كه است مزدي ساعتي، مزد -12ماده 

 و خواربار حق مسكن، حق قبيل از رفاهي مزاياي ثابت، مزد بر عالوه است مكلف كرافرما ساعتي، مزدي دادهاي قرار در -13ماده 

 .نمايد پرداخت كارگر به و محاسبه كار ساعات نسبت به را مندي عائله كمك

و حق خواربار  در نظام كارمزد ساعتي، كارفرما مكلف است عالوه بر مزد ثابت، مزاياي رفاهي از قبيل حق مسكن، -14ماده 

 .و به كارگر پرداخت نمايدكمك عائله مندي را به نسبت ساعات كار محاسبه 

 :است مجاز زير موارد در ساعتي كارمزد نظام اعمال -15ماده 

 .مسافر و كاال و نقل و حمل متصديان ـ الف

 آنها فعاليت صورتي در آنها نظاير و دامپزشكي پزشكي، پيرا و پزشكي هاي كلينيك پزشكان، خصوصي مطبهاي كارگران ـ ب

 .باشد روز شبانه در مار قانوني ساعات حداكثر از كمتر

 .آن نظير و مشاوره هاي زمينه در وقت تمام غير مشاغل ـ ج

 قانوني ساعات كمتر كار ساعات كه شرطي به حيوانات و ساحتمان و تأسيسات اموال، از مراقبت و نگهداري به مربوط مشاغل ـ د

 .باشد روز شبانه در كار



 .پژوهشي و آموزشي مشاغل ـ  ه

 .بود نخواهد مذكور هاي فعاليت در مزدي نظامهاي ساير اعمال از مانع ماده اين حكم - 1 تبصره

 .است اجتماعي امور و كار وزارت موافقت اخذ به موكول ماده اين در مصرحه موارد در جز ساعتي مزد نظام از استفاده - 2 تبصره

 مزد از كمتر نبايد روز شبانه در كار عادي كار ساعات تناسب به باشند مي ساعتي مزد نظام مشمول كه كارگراني مزد  -16ماده 

 .باشد مزدي روز نظام در مشابه مشاغل

 حق ساعتي مزد مشمول كارگران كنند مي فعاليت فصلي صورت به يا دارد استمرار جنبه آنها فعاليت كه ييكارگاهها در -17ماده 

 و عادي كار ساعات تعداد كه باشد طوري كار نوع گاه هر. دارند را مزد از استفاده با رسمي تعطيالت و مرخصي از استفاده

 ساعتي مزد ميانگين محاسبه مأخذ اينصورت غير در است كار روزهاي معاول مذكور ايام مزد باشند مساوي روز هر مزد مجموع

 .باشد قانوني مزد حداقل از كمتر نبايد سال هر در پرداختي مبلغ. بود خواهد وي كار ماه آخرين روزهاي در كارگر

 در كار 32 و 31 و 27 و 20 و 18 مواد موضوع كار پايان مزاياي و خسارات و سنوات حق حقوق، مزد، محاسبه مأخذه  -18ماده 

 .است كارگر كاركرد روز 90 آخرين در ها پرداختي مجموع ميانگين ساعتي مزد نظام مشمول كارگران مورد

 رويه و عرف اساس بر كه صورتي در باشند مي ساعتي مزد مورد در خاص رويه و عرف داراي كه ييها كارگاه در -19ماده 

 .است اعتبار مناط مذكور رويه و عرف نمايند پرداخت مشمول كاركنان به نامه ينيآ اين در مقرر ضوابط از بيش ييمزايا و موجود

 و كار وزارت تأييد و مشمول كاركنان موافقت با كار قانون 26 ماده اجراي در مزدي نظامهاي ساير به ساعتي نظام تغيير -20ماده 

 است پذير امكان اجتماعي امور

    ::::ساعتيساعتيساعتيساعتي    كارمزدكارمزدكارمزدكارمزد    نظامنظامنظامنظام    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 ساعتي مزد قرارداد در. شود مي پرداخت مشخص زمان در مشخص كار انجام مقابل در كه است مزدي ساعتي، كارمزد -21ماده 

 .باشد مشخص زمان با متناسب كار مقدار و ميزان بايد

 كارگران مجموعه يا كارگران از مشخصي گروه يا يكنفر به مربوط نظر مورد كار حاصل آنكه حسب بر ساعتي كارمزد -22ماده 

 .گردد مي تعيين جمعي ساعتي كارمزد و گروهي ساعتي كارمزد انفرادري، ساعتي كارمزد صورت به ترتيب به باشد كارگاه

 ساعتي كارمزد و فعاليت ميزان از يك هر سهم كارگران از يك هر شغل بر عالوه بايد جمعي و گروهي ساعتي كارمزد نظام در

 .باشد كارگران قبول مورد موضوع و گردد مشخص قبل از متعلقه

 و بار خوار حق مسكن، حق قبيل از رفاهي مزاياي كارمزد، كار بر عالوه است مكلف كارفرما ساعتي، كارمزد نظام در -23ماده 

 .نمايد پرداخت كارگران به و محاسبه كار ساعات نسبت به را مندي عائله كمك

 مزد از كمتر نبايد روز شبانه در كار عادي ساعات تناسب به باشند مي ساعتي كارمزد نظام مشمول كه كارگراني مزد  -24 ماده

 .باشد مزدي روز نظام در مشاغل



 حق ساعتي كارمزد مشمول كارگران كنند مي فصلي صورت به يا و دارد مستمر جنبه آنها فعاليت كه ييكارگاهها در-25ماده 

 .دارند را مزد از استفاده با رسمي تعطيالت و مرخصي از استفاده

 كارمزد معاول مذكور ايام مزد باشند مساوي روز هر كارمزد مجموع و عادي كار ساعات تعداد كه باشد طوري كار نوع گاه هر

 .بود خواهد كار ماه آخرين كار روزهاي در كارگر ساعتي كارمزد ميانگين محاسبه مأخذ صورت اين غير در .است كار روزهاي

 .باشد قانوني مزد حداقل از كمتر نبايد حال هر در دريافتي مبلغ

 كار قانون 32 ،31 ،29 ،27 ،20 ،18 وادم موضوع كار پايان مزاياي و خسارات و سنوات حق حقوق، مزد، محاسبه مأخذ -26ماده 

  .است كارگر كاركرد روز 90 آخرين در ها پرداختي مجموع ميانگين ساعتي، كارمزد مشمول كارگران مورد در

 عرف اساس بر صورتيكه در باشند مي ساعتي كارمزد پرداخت مورد در خاص رويه و عرف داراي كه ييهاه كارگا در  -27ماده 

 مذكور رويه و عرف شود، مي پرداخت مشمول كاركنان به نامه ينيآ اين در مقرر ضوابط از بيش مزاياي و مزد موجود رويه و

 .بود خواهد اعتبار مناط

 تأييد و مشمول كاركنان موافقت با كار قانون 26 ماده اجراي در مزدي نظامهاي ساير به ساعتي كارمزد نظام تغيير  -28ماده 

 .است پذير امكان اجتماعي امور و كار وزارت

 دستگاه يا و ابزار توسط كار انجام زمان استاندارد كه هستند مشاغلي نوعاً ساعتي كارمزد نظام در شمول قابل مشاغل -29ماده 

 جنبه آنها فعاليت كه ييكارگاهها در ساعتي كارمزد نظام از استفاده. باشند شدن مشخص قابل يا شده مشخص قبل از استفاده مورد

 محل اجتماعي امور و كار اداره موافقت اخذ به موكول دارند فعاليت خاص زماني مقاطع در يا فصلي صورت به يا و دارد مستمر

 .است

 در نگرديده آنها به اي اشاره نامه ينيآ اين در كه كارگران به ناظر قانون مقررات و ضوابط و كار قانون مقررات ساير -30ماده 

 .است حاكم نيز ساعتي كارمزد و ساعتي مزد كارمزدي، نظام مشمول كارگران مورد

 و معين مدت در و شود مي عرضه كننده مصرف به مستقيماً آزاد مشاغل و پيشه حرف، صاحبان توسط كه ييفعاليتها - تبصره

 وظيفه انجام مستمر غير و وقت پاره بطور كه خصوصي معلمين مانند. (بود نخواهند نامه آئين اين مشمول گيرند مي انجام محدود

 .)نمايند مي

 :كارگر دارندبخشنامه درباره دستمزد كارگران كارگاههايي كه كمتر از ده نفر  -18

 ؟

 نحوي به كارشان طرز كه كارگراني حقوق و مزد مرخصيها، و تعطيالت كار، مدت چگونگي نامه آيين  -19

 :شود مي تأمين مراجعين يا مشتريان وسيله به آنها درآمد و مزد از قسمتي يا تمام كه است
 13/4/1372مصوب 



 استناد به و اجتماعي امور و كار وزارت  21/4/1371 مورخ 54817 شماره پيشنهاد به بنا 1372.4.13 مورخ جلسه در وزيران هيأت 

 طرز كه كارگراني حقوق و مزد مرخصيها، و تعطالت  كار، مدت چگونگي نامه آيين ايران، اسالمي جمهوري كار قانون) 190( ماده

 تصويب زير شرح به را شود مي تأمين مراجعين يا مشتريان وسيله به آنها درآمد و مزد از قسمتي يا تمام كه است نحوي به كارشان،

 :نمود

 از قسمتي يا تمام كه است نحوي به كارشان طرز كه كارگراني حقوق و مزد مرخصيها، و تعطيالت كار، مدت چگونگي نامه آيين

 شود مي تأمين مراجعين يا مشتريان  وسيله  به آنها درآمد و مزد

 و مزد از قسمتي يا تمام كه است نحوي به كارشان طرز كه كارگراني حقوق و مزد و ها مرخصي تعطيالت، كار، مدت - 1 ماده 

 .بود خواهد نامه آيين اين موجب به شود، مي تأمين مشتريان  يا مراجعه وسيله به آنها درآمد

 دريافتي وجوه از كارگر مزد سهم بايد شود مي تأمين مشتريان و مراجعين از دريافتي وجوه از كارگر مزد كه مواردي در - 2 ماده 

 در آن ميزان بايد باشد شده تعهد كارفرما توسط ثابتي مزد پرداخت مذكور وجوه بر عالوه گاه هر و شود مشخص كار قرارداد در

 .گردد معين قرارداد

 از ذكري كار قرارداد در و شود مي پرداخت كارگران به مراجعين يا مشتريان سوي از انعام عنوان تحت عرفاً كه وجوهي - تبصره 

 .شود نمي محسوب مزد جزو نشده مزد از بخشي عنوان به آنها

 كارفرما وسيله به مراجعين يا مشتريان از دريافتي وجوه كار، ماهيت به توجه با چنانچه نامه آيين اين مشمول هاي كارگاه در - 3 ماده 

 .شود مي تعيين) كارفرما و كارگر ( طرفين تراضي با كارگر مزد سهم پرداخت نحوه و چگونگي شوند، آوري جمع ديگر طرق يا

 هر در گيرد مي تعلق كارگر به كه نامه آيين اين) 2( ماده موضوع مراجعين يا مشتريان از دريافتي درآمد و مزد مجموع - 4 ماده 

 .باشد كمتر قانوني مزد حداقل از نبايد حال

 كار قانون سوم فصل از سوم مبحث مقررات تابع ها مرخصي و تعطيالت از استفاده نظر از نامه آيين اين مشمول كارگران - 5 ماده 

 در ها مرخصي و تعطيالت ايام براي مزد پرداخت مأخذ كه صورتي در. شود مي پرداخت كارفرما توسط مذكور ايام مزد و باشند مي

 .است كارگر ماه آخرين كاركرد روزهاي در دريافتي مزد ميانگين محاسبه، مأخذ باشد، نشده مشخص كار قرارداد

 نبايد ها مرخصي و رسمي تعطيل و جمعه روزهاي مزد نيز و گيرد مي قرار كاري اضافه العاده فوق محاسبه مبناي كه مزدي - 6 ماده 

 .باشد قانوني مزد حداقل از كمتر

 كار قانون) 32( و) 31( ،)27( ،)20( ،)18( مواد موضوع كار پايان مزاياي و سنوات حق حقوق، يا مزد محاسبه مأخذ - 7 ماده 

 .بود خواهد او كار روز) 90( نود آخرين در كارگر دريافتي مزد متوسط از عبارت

 براي شده مقرر نامه آيين اين در كه چه آن از بيش مزايايي و مزد كه كارگاه در ديگري رويه و عرف وجود صورت در - 8 ماده 

 .بود خواهد حاكم رويه و عرف همان باشد گرفته نظر در كارگران

 :قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش ساالنه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار -20



 معادل كار سال كي نسبت به خود كارگران از كي هر به مكلفند كار قانون مشمول يكارگاهها انيكارفرما هيكل - واحده ماده 

 نود معادل از يستينبا كاركنان از كي هر به بابت نيا از يپرداخت مبلغ. بپردازند پاداش و يديع عنوان به مزد، نيآخر روز شصت

 .كند تجاوز يقانون روزانه مزد حداقل روز

 اميا نسبت به و مزد روز شصت مأخذ به ديبا اند كرده كار كارگاه در سال كي از كمتر كه يكاركنان به يپرداخت مبلغ -1 تبصره 

 واحده ماده موضوع شده نييتع سقف دوازدهم كي از دينبا ماه هر يبرا بابت نيا از يپرداخت مبلغ. گردد محاسبه سال، در كاركرد

 .دينما تجاوز قانون نيا

 .بود خواهد معتبر كارگاه عرف ند،ينما يم پرداخت فوق مبالغ از شيب كارگاه يجار هيرو مطابق كه ييكارگاهها در – 2 تبصره 

 كار قانون اختالفات حل فصل در شده ينيب شيپ مراجع تيصالح در قانون نيا ياجرا از يناش اختالفات به يدگيرس – 3 تبصره 

 .باشد يم

 كردن ميسه قانون مشمول كارگران منافع نيتأم يقانون حهيال نيگزيجا و بوده االجرا الزم بيتصو خيتار از قانون نيا – 4 تبصره 

 رانيا ياسالم يجمهور انقالب يشورا 23/4/1359 مصوب نيقوان لغو و 1341 مصوب يديتول و يصنعت يكارگاهها منافع در

 .گردد يم

 هفتاد و صديس و هزار كي ماه اسفند ششم مورخ شنبه سه روز يعلن جلسه در تبصره چهار و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون 

 .است دهيرس نگهبان يشورا دييتأ به  6/12/1370 خيتار در و بيتصو ياسالم يشورا مجلس

 :قانون مالياتهاي مستقيم   84قانون اصالح ماده  -21

 :1375بخشنامه درباره حداقل دستمزد سال  -22

 :1375دستورالعمل نحوه محاسبه افزايش مزد ناشي از ارتقاء در  -23

(( طرحهاي طبقه بندي مشاغل دستورالعمل نحوه تعيين مزد مبنا و اعطاي پايه در مورد  كارگران مشمول  -24

 )):شوراي عالي كار  8/12/74در اجراي مصوبه 

 1376بخشنامه درباره حداقل مزد سال  -25

شوراي عالي كار در كارگاههايي كه داراي طرح طبقه  26/12/75دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه   -26

 :بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي مي باشند

 :در مورد كارگران كارمزدي 28/12/75 -81766دستورالعمل نحوه اجراي بند يك بخشنامه شماره  -27

 :1377بخشنامه درباره حداقل مزد سال  -28

شوراي عالي كار در كارگاههايي كه داراي طرح طبقه  23/12/76دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه  -29

 :اشندبندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي مي ب



 :1378بخشنامه درباره حداقل مزد سال  -30

شوراي عالي كار در كارگاههايي كه داراي طرح طبقه  22/12/77دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه  -31

 :بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي مي باشند

 : 1379بخشنامه درباره حداقل مزد سال  -32

شوراي عالي كار در كارگاههايي كه داراي طرح طبقه  25/12/78دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه  -33

 :بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي مي باشند

 : 1380بخشنامه درباره حداقل مزد سال  -34

شوراي عالي كار در كارگاههايي كه داراي طرح طبقه بندي  20/12/79دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه -35

 :كار و امور اجتماعي مي باشندمشاغل مصوب وزارت 

در  وزارت كار و امور اجتماعي  21/12/79مورخ  68982بخشنامه بند يك  دستورالعمل نحوه اجراي -36

 :مورد كارگران كارمزدي

 :1381بخشنامه درباره حداقل مزد سال   -37

امور اجتماعي در وزارت كار و  27/12/80مورخ  131514دستورالعمل نحوه اجراي بند يك بخشنامه  -38

 :مورد كارگران كارمزدي

شوراي عالي كار در كارگاههايي كه داراي طرح طبقه  21/12/80دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه  -39

 :بندي مشاغل مي باشند

 : 1382بخشنامه درباره حداقل مزد سال  -40

ارت كار و امور اجتماعي وز 28/12/81مورخ  99473دستورالعمل نحوه اجراي بند يك بخشنامه شماره  -41

 :در مورد كارگران كارمزدي

شوراي عالي كار در كارگاههايي كه داراي طرح طبقه  27/12/81دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه   -42

 :بندي مصوب كار و امور اجتماعي مي باشند

 >>انتخابات  -انجمن هاي صنفي -شوراهاي اسالمي كار <<

 

 :مي كارقانون تشكيل شوراهاي اسال -43

    ::::كلياتكلياتكلياتكليات: : : : ----اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل



 صنعتي، توليدي، واحدهاي در امور پيشرفت در هماهنگي ايجاد و ها برنامه تهيه در همكاري و اسالمي قسط تأمين بمنظور ـ 1 ماده

 شوراي« بنام مديريت نماينده و عمومي مجمع انتخاب به كاركنان و كارگران نمايندگان از مركب ييشورا خدمات، و كشاورزي

    .ميگردد تشكيل »كار اسالمي

 .ميگردد تشكيل مديريت استثناء به كاركنان ساير و كارگران كليه از واحد هر عمومي مجمع ـ 1 تبصره

 معتبر حاضرين آراء مطلق اكثريت با آن انتخابات و تشكيل اعضاء سوم دو حداقل با اول مرحله در مجمع جلسات ـ 2 تبصره

 و آيد مي بعمل گيري رأي و تشكيل اعضاء دوم يك با مجمع نشود ممكن مجمع اعضاء سوم دو اجتماع صورتيكه در. بود خواهد

 از نبايد منتخبين آراء حال بهر ميشود گيري رأي اعضاء سوم دو حداقل به رسيدن تا اند نكرده  شركت مجمع در كه يياعضا از نيز

 .باشد كمتر آراء كل سوم يك

 را خود نظرات مديريت وظايف به مربوط امور در و باشد قانون اين چوب چهار در بايد شورا اين مصوبات و تصميمات ـ 3 تبصره

 .مينمايد مطرح پيشنهاد  صورت به

 :شونده انتخاب شرايط ـ 2 ماده

 .سال 22 سن حداقل ـ الف

 .واحد همان در سال يك كار سابقه حداقل ـ ب

 .بود نخواهند شرط اين مشمول دارند سابقه سال دو از كمتر كه كارگاههايي ـ تبصره

 .ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون به وفاداري و فقيه واليت و اسالم به عملي التزام و اعتقاد ـ ج

 .است كافي اساسي قانون به وفاداري زرتشتي ـ مسيحي ـ كليمي اقليتهاي در ـ تبصره

 .اسالمي جمهوري مخالف گروههاي و قانوني غير گروههاي و سازمانها و احزاب به گرايش عدم ـ د

 .محوله امور به آگاهي داشتن و نوشتن و خواندن سواد بودن دارا ـ هـ

 .ايران تابعيت ـ و

 .اخالق فساد به اشتهار عدم و امانت و صداقت از برخورداري ـ ز

 شده اجتماعي حقوق از محروميت موجب دادگاه حكم به كه كيفري محكوميت سابقه نداشتن و سابق رژيم به وابستگي عدم ـ ح

 .باشد

 هيأتي بعهده فوق ماده در مذكور شرايط چارچوب در اسالمي شوراهاي در عضويت كانديداهاي صالحيت تشخيص ـ تبصره

 :از مركب

 .كار وزارت نماينده ـ 1

 .مربوطه وزارتخانه نماينده ـ 2



 .باشد مي كاركنان مجمع منتخب نماينده ـ 3

 .بود خواهد سال دو آن اعتبار مدت و ميگردد برگزار كار وزارت نظر زير شوراها انتخابات ـ 3 ماده

 وزيران هيأت تصويب به و تهيه قانون اين تصويب از پس ماه دو حداكثر را انتخابات نامه  آئين است موظف كار وزارت ـ 1 تبصره

 .برساند

 .بود خواهد انتخاباتي نامه ينيآ تصويب از پس ماه يك شوراها انتخابات شروع ـ 2 تبصره

 .شود انجام قبل شوراي دوره پايان از پيش روز پانزده حداقل بايد شورا هر انتخابات ـ 3 تبصره

 ترين  مسن رياست به و كار وزارت نماينده دعوت به انتخابات از پس هفته يك حداكثر واحد هر شوراي جلسه نخستين ـ 4 تبصره

 .نمايد مي انتخاب آراء اكثريت به منشي يك و رئيس نايب يك و رئيس يك خود ميان از و تشكيل اعضاء

 .ميگردد منحل 22 ماده موضوع هيأت تشخيص به خود قانوني وظايف از انحراف صورت در شورا ـ 4 ماده

 حداكثر نمايد شكايت صالح دادگاه به اساسي قانون 106 اصل مبناي بر ميتواند اعتراض صورت در شده منحل شوراي ـ 5 ماده

 .نمايد رسيدگي نوبت از خارج است موظف دادگاه باشد مي ابالغ تاريخ از روز ده اعتراض براي فرصت

 .نمايد برگزار را جديد شوراي انتخابات ماه دو تا حداكثر شورا قطعي انحالل از پس است موظف كار وزارت ـ 6 ماده

 پيشنهاد به 2 ماده در مذكور شرايط فقدان يا و قانوني وظايف از تخلف بر مبني شورا اعضاء از يك هر عضويت سلب ـ 7 ماده

 .بود خواهد پذير امكان 22 ماده موضوع هيأت تأييد با اعضاء مجموع  سوم دو حداقل

 است موظف دادگاه و داشت خواهد را صالح دادگاه به اعتراض حق 5 ماده طبق شده عضويت سلب وي از كه فردي ـ 1 تبصره

 .نمايد رسيدگي نوبت از خارج

 .نمايد شركت بعد دوره انتخابات در نميتواند باشد شده قطعي وي عضويت سلب كه فردي ـ 2 تبصره

 است ظفوم كار وزارت گردند العضويه  مسلوب يا نمايند فوت يا دهند استعفاء اعضايش سوم يك از بيش كه ييشورا ـ 8 ماده

 .نمايد تجديد را انتخابات ماه دو ظرف حداكثر شورا تكميل براي

 .ميگردد محسوب آنان كار ساعات جزء هستند مشغول شورايي وظايف به كار اسالمي شوراي اعضاء كه ساعاتي ـ 9 ماده

 .است افتخاري شورا در اضافي كار ساعات و عضويت ـ 1 تبصره

 .ميباشد 22 ماده موضوع هيأت كار، اسالمي شوراهاي كار ساعات تعيين مرجع ـ 2 تبصره

 .ميگردد تأمين كاركنان مجمع عضويت حق طريق از شوراها ضروري هاي هزينه ـ 3 تبصره

 .ميباشد كاركنان مجمع بعهده عضويت حق ميزان تعيين  ـ 4 تبصره

 .است مسئول كاركنان مجمع و 22 ماده موضوع هيأت برابر در خود اختيارات و وظايف حدود در شورا ـ 10 ماده



 باشند داشته اعتراض شورا وظايف حدود در شورا جانب از شده ابالغ تصميمات به نسبت مديره هيأت يا مدير گاه هر ـ 11 ماده

 رأي از مزبور شوراي كه صورتي در نمايند نظر تجديد تقاضاي و اظهار روز پنج مدت به شورا ابالغ تاريخ از را  خود نظر ميتوانند

 .است قطعي هيأت آن رأي و نمايد ارجاع 22 ماده موضوع هيأت به رسيدگي جهت را مراتب  ميتواند معترض ننمايد عدول خود

 .است الزامي بار يك سالي كاركنان عادي مجمع تشكيل ـ 12 ماده

 را كاركنان العاده فوق مجمع واحد، كاركنان چهارم يك درخواست با يا و مديريت تقاضاي به يا رأساً ميتواند شورا ـ 1 تبصره

 مجمع تشكيل كاركنان صد در پنجاه از بيش تقاضاي صورت در و دهد قرار جلسه دستور در را درخواست مورد  موضوع و تشكيل

 .است ضروري العاده فوق مجامع تشكيل براي 22 ماده موضوع هيأت تأييد  صورت هر صورت در و است الزامي

 .گردد تشكيل يكبار از بيش ماه سه هر نميتواند العاده فوق طور به كاركنان مجمع ـ 2 تبصره

    ::::»»»»كاركاركاركار    اسالمياسالمياسالمياسالمي    شورايشورايشورايشوراي««««    اختياراتاختياراتاختياراتاختيارات    وووو    وظايفوظايفوظايفوظايف    ----    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 .امور سريع پيشرفت بمنظور واحد هر كاركنان بين همكاري روحيه ايجاد ـ الف -13 ماده

 .سياسي و اجتماعي فرهنگي، هاي زمينه در كاركنان آگاهي بردن باال در اسالمي انجمن با همكاري ـ ب

 .آن نظاير و اي حرفه فني، اقتصادي، هاي زمينه در كاركنان آگاهي بردن باال ـ ج

 .مربوطه مسئولين به سازنده پيشنهاد ارائه و كار صحيح انجام از اطالع بمنظور واحد امور بر نظارت ـ د

 .گردد واحد امور توقف موجب نبايد شورا نظارت اعمال ـ تبصره

 .واحد امور پيشبرد بمنظور ها برنامه تهيه در مديريت با همكاري ـ هـ

 .حقه موارد پيگيري و واحد نارسائيهاي مورد در كاركنان شكايات بررسي ـ و

 .واحد كاركنان قانوني حقوق حفظ و رفاهي امكانات گسترش جهت در تالش ـ ز

 .مديره هيأت يا مدير به اطالعات ارائه و واحد نارسائيهاي و كمبودها شناخت و بررسي ـ ح

 .واحد توليدي هاي برنامه در شده بيني  پيش توليد ميزان به دستيابي و كار شرايط بهبود در كوشش و همكاري ـ ط

 .مديريت به مناسب مسئوليتهاي احراز براي اليق افراد معرفي و فعال عناصر تشويق پيشنهاد ـ ي

 .برساند مجمع اعضاي اطالع به ماه شش هر آخر در را خود اقدامات گزارش است مؤظف شورا ـ 14 ماده

 .نمايد اقدام كار اسالمي شوراي تشكيل به دارند دائم شاغل نفر 35 از بيش كه واحدهايي در است موظف كار وزارت ـ 15 ماده

 ملي شركت ايران، فوالد ملي شركت نفت، وزارت تابعه شركتهاي قبيل از دولتي بزرگ شركتهاي در شوراها تشكيل زمان ـ تبصره

 .بود خواهد) كار قانون 55 ماده موضوع ( كار عالي شوراي تشخيص قانون اين اساس بر....  ايران  مس صنايع



 آنها فاصله يا واحدها اينگونه فعاليت نحوه آنكه مگر ميشوند محسوب اصلي واحدهاي جزء ، فرعي واحدهاي و تأسيسات  ـ 16 ماده

 .كنند عمل جداگانه بطور كه نمايد ايجاد اصلي  واحدهاي تا

 .شد خواهد مشخص قانون اين يياجرا نامه ينيآ در فاصله تشخيص و آنها فعاليت نحوه و اصلي و فرعي واحدهاي حدود ـ تبصره

 :بود خواهد زير ترتيب به كاركنان تعداد به توجه با شورا اعضاي تعداد ـ 17 ماده

 نفر سه نفر 150 تا نفر  36 از 

 نفر پنج نفر 500 تا 151 از 

 نفر هفت نفر 1000 تا 501 از 

 نفر نه نفر 5000 تا 1001 از 

 نفر يازده باال به  5000 از 

 .ميشوند انتخاب فوق اسالمي شوراهاي البدل علي اعضاي بعنوان بترتيب نفر  6و 5 ،4 ،3 ،2 تعداد ـ 1 تبصره

 عضو جاي به آراء اكثريت ترتيب به اصلي اعضاي فوت يا كناري بر استعفاء، غيبت، بيماري، هنگام به البدل علي اعضاي ـ 2 تبصره

 .نمايند مي شركت شورا جلسات در اصلي اعضاي يا

 .دهد قرار آن اختيار در را شورا فيوظا به مربوطه مدارك و آمار بايد مديريت شورا تقاضاي صورت در ـ 18 ماده

 .ندارند را واحد محرمانه و سري اطالعات و آمار افشاي حق مطلقاً شورا اعضاي ـ تبصره

 :دهد ارائه مديريت به را خود مشورتي نظر زير، مشروح موضوعات به نسبت مقررات رعايت با شورا ـ 19 ماده

 .هفته در كار اوقات توزيع و استراحت و كار پايان و شروع ساعات ـ الف

 .مزايا يا مزد پرداخت نحوه و محل و موعد ـ ب

 .افراد مشاغل تخصص ـ ج

 .كار نامه  آئين قوانين اساس بر كاركنان پاداشهاي و كارمزدي نرخهاي تعيين ـ د

 .مرخصي انواع از كاركنان جمعي يا فردي استفاده ترتيب ـ هـ

 .كار از ناشي بيماريهاي و حوادث از پيشگيري براي تدابير اتخاذ ـ و

 .واحد به مربوط اجتماعي خدمات سازماندهي و برنامه تنظيم ـ ز

 .واحد سازماني هاي خانه از استفاده ضوابط تدوين  ـ ح

 .دارد معمول را الزم همكاريهاي و مطلع را ذيصالح مراجع حوادث، بروز اجتماعي هاي زمينه در بايد شورا ـ 20 ماده



 جلسات در مشاور عضو اين و. كند معرفي واحد مديريت به روابط و مشاور عضو بعنوان را يكنفر است موظف شورا ـ 21 ماده

 .كرد خواهد شركت رأي و حق بدون مديره هيأت

    ::::شوراهاشوراهاشوراهاشوراها    انحاللانحاللانحاللانحالل    وووو    انحرافانحرافانحرافانحراف    تشخيصتشخيصتشخيصتشخيص    مرجعمرجعمرجعمرجع    ----    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 هر در) اساسي قانون 106 اصل موضوع ( آنها انحالل و خود قانوني وظايف از شوراها انحراف تشخيص و بررسي بمنظور ـ 22 ماده

 :ميگردد تشكيل زير بشرح نفر 7 از مركب شوراها انحالل و انحراف تشخيص  هيأتي منطقه

 .منطقه واحدهاي شوراهاي انتخاب به كار اسالمي شوراهاي نمايندگان از نفر سه ـ الف 

 .آنان خود انتخاب منطقه واحدهاي مديران از نفر سه ـ ب

 .اجتماعي امور و كار وزارت از نماينده نفر يك ـ ج

 .كرد خواهد تعيين اجتماعي امور و كار وزارت را قانون اين موضوع منطقه حدود ـ 1 تبصره

 .نمايد مي تعيين منطقه كار اداره را مذكور هيأت تشكيل محل ـ 2 تبصره

 .بدهد تشكيل را 22 ماده موضوع هيأت ماه يك ظرف است موظف كار وزارت ـ 23 ماده

 :از است عبارت 22 ماده موضوع هيأت وظايف ـ 24 ماده

 .مديريت و شورا ميان هماهنگي و تفاهم ايجاد ـ 1

 .مديريت و شورا كاركرد بررسي و نظارت ـ 2

 .شورا به نسبت كاركنان شكايت به رسيدگي ـ 3

 .قانوني وظايف از تخلف صورت در كار اسالمي شوراي كردن منحل ـ 4

 .صالح دادگاه به مدير تخلفات ارجاع ـ 5

 است موظف دادگاه و نمايد شكايت صالح دادگاه به ميتواند 22 ماده موضوع هيأت رأي به اعتراض صورت در شورا ـ تبصره

 .كند رسيدگي  آن به نوبت از خارج

    ::::كارگزينيكارگزينيكارگزينيكارگزيني    مسائلمسائلمسائلمسائل    ----چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 .مينمايد جلب را شورا نظر كار ضمن اي حرفه آموزشي هاي برنامه اجراي براي مديريت ـ 25 ماده

 را خود نظر ميتواند مديريت اينصورت غير در و اعالم مديريت به پيشنهاد تسليم تاريخ از روز ده ظرف را خود نظر شورا ـ 1 تبصره

 .بگذارد اجراء مورد به

 و مينمايد ارجاع قانون اين 22 ماده موضوع هيأت به را خود اعتراض باشد معترض شورا نظر به مديريت صورتيكه در ـ 2 تبصره

 .است قطعي هيأت آن نظر



 .كند شكايت قضائي محكمه به ميتواند شورا نكند، عمل قانون اين در مقرر تكليف به مديريت گاه هر ـ 26 ماده

 .داد خواهد صالح دادگاه را نهايي رأي باشد مخالف كاركنان از يك هر اخراج با شورا صورتيكه در ـ 27 ماده

 دادگاه با نهائي رأي باشد مخالف مديريت توسط شورا اعضاي يا عضو اخراج با 22 ماده موضوع هيأت كه صورتي در ـ 28 ماده

 .كرد خواهد رسيدگي نوبت از خارج دادگاه و است صالحه

 .كرد خواهند عمل نمايندگي وظايف به و بوده شورا عضو كماكان صالح دادگاه يينها رأي صدور تا شورا اعضاي ـ 1 تبصره

 شاغل كماكان قانوني نهادهاي و دولتي مديريت تحت واحدهاي در صالح دادگاه يينها رأي صدور تا شورا اعضاي ـ 2 تبصره

 .كرد خواهند عمل شورا در خود نمايندگي  وظيفه به و بوده

 .ميرسد وزيران هيأت تصويبه ب و تدوين ماه سه ظرف اجتماعي امور و كار وزارت توسط قانون اين يياجرا نامه ينيآ ـ 29 ماده

 سه و شصت و سيصد و هزار يك ماه دي ام سي يكشنبه روز جلسه در تبصره يك و سي و ماده نه و بيست بر مشتمل فوق قانون

 .است رسيده نگهبان محترم شوراي تأييد به 4/11/1363 تاريخ در و تصويب اسالمي شوراي مجلس

 :كار اسالمي شوراهاي قانون اجرايي نامه آيين 

 هيئت وزيران 17/7/1364مصوب 

 كليات - اول فصل 

 مصوب كار اسالمي شوراهاي قانون اساس بر شود، مي ناميده شورا اختصار به نامه آيين اين در كه كار اسالمي شوراهاي - 1 ماده 

 نامه آيين اين مفاد رعايت با و تشكيل وزيران هيأت  30/4/1364 مصوب انتخابات نامه آيين و اسالمي شوراي مجلس 30/10/1363

 .نمود خواهند فعاليت مذكور قانون و

 با مخالف نبايد و تنظيم مربوط هاي نامه آيين و شوراها قانون چهارچوب در كه بود خواهند اي اساسنامه داراي شوراها - 2 ماده 

 اجتماعي امور و كار وزارت در ثبت و كار عالي شوراي تأييد از پس و باشد ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون و اسالمي موازين

 .آيد مي در اجراء به

 .گذارد مي واحدها اختيار در كار، عالي شوراي تصويب از پس و تهيه را اي نمونه اساسنامه اجتماعي امور و كار وزارت - تبصره 

 2 تبصره در مندرج موارد از غير به آن تصميمات و تشكيل شوراها قانون 14 و 12 مواد رعايت با كاركنان عمومي مجمع - 3 ماده 

 .است معتبر دهندگان رأي آراء اكثريت با مذكور قانون 1 ماده

 .شود مي تشكيل قانون 12 ماده يك تبصره اساس بر العاده، فوق عمومي مجمع و بار يك ماه شش هر عادي عمومي مجمع - 4 ماده 

 نامه آيين اين در منبعد كه قانون 22 ماده موضوع هيأت تأييد صورت در العاده فوق عمومي مجامع كليه - 1 تبصره 

 .گردد مي تشكيل شود، مي ناميده تشخيص هيأت



 اعالم را خود العاده فوق عمومي مجمع تشكل بر مبني شورا كتبي درخواست تاريخ از روز ده ظرف است موظف هيأت - 2 تبصره 

 .داد خواهد تشكيل را مجمع تشخيص، هيأت تأييديه دريافت تاريخ از روز ده ظرف حداكثر شورا و

 كاركنان اطالع به را آن جلسه دستور و مكان زمان، آگهي، يك طي مجمع، تشكيل از قبل هفته يك است موظف شورا - 3 تبصره 

 .برساند

 .باشد مي زير شرح به كاركنان عمومي مجمع اختيارات - 5 ماده 

 شورا نامه تراز تصويب و گزارش بررسي - الف 

 شورا بودجه تصويب و بررسي - ب

 باشند، داشته خود اساسنامه در جزيي تغييرات پيشنهاد باشند، مي خاص ويژگيهاي داراي كه صنعتي هاي مجتمع چنانچه - ج

 .برسد اجتماعي امور و كار وزارت تصويب به شوراها عمومي مجمع پيشنهاد با بايستي مي مذكور تغييرات

 .تسويه هيأت اعضاء انتخاب - د 

 كافي مدارك و داليل ارائه با تشخيص هيأت از شورا اعضاء از يك هر عضويت سلب يا شورا انحالل تقاضاي - ه

 .كاركنان عضويت حق ميزان تغيير يا و تعيين - و 

 شوراها قانون 8 ماده مفاد رعايت با شورا، اعضاء تكميلي انتخاب - ز 

    شوراشوراشوراشورا    وظايفوظايفوظايفوظايف    انجامانجامانجامانجام    نحوهنحوهنحوهنحوه    ----    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل    

 ارسال ضمن و تعيين را مديريت با رابط و مشاور عضو خود جلسه اولين در شورا شوراها، قانون 21 ماده اجراي در - 6 ماده 

 .نمايد مي معرفي مديره هيأت جلسات در مستمر شركت جهت واحد، مديريت به را وي كتباً و رسماً صورتجلسه،

 تشخيص و مديريت و آنها نظرات دريافت طريق از كاركنان بين همكاري روحيه ايجاد منظور به واحد هر شوراي - 7 ماده 

 .نمايد مي فعاليت خود، واحد امور سريع پيشرفت در موجود مشكالت

 اقدام ذيصالح افراد حضور با تخصصي هاي كميته ايجاد به نسبت خود فيوظا دقيقتر اجراي منظور به تواند مي شورا - 8 ماده 

 .نمايد

 .شد خواهد انجام زير طريق از واحد امور بر شورا نظارت - 9 ماده 

 .شورا پيشنهادات و نظريات ارائه و مديره هيأت جلسات در شورا رابط عضو مستمر شركت - الف 

 ا.شور به نياز مورد گزارشات ارائه و شورا جلسات در مديريت نماينده مستمر شركت - ب

 .برسانند يكديگر اطالع به قبل ساعت 24 حداقل و كتباً را خود جلسات دقيق مكان و زمان موظفند مديريت و شورا - 1 تبصره 



 رسماً و كتباً بداند نياز مورد كه را خود وظايف به مربوط مدارك و اسناد است مكلف شورا قانون، 18 ماده اجراي در - 2 تبصره 

 تقاضا مورد اسناد اصل برابر رونوشت يا كپي رسيد اخذ با هفته يك ظرف حداكثر است موظف مديريت و درخواست مديريت از

 .دهند تحويل شورا، شده معرفي نماينده به را،

 مديريت دعوت به توانند مي شورا و مديره هيأت اعضاء شورا وظايف اجراي امكان شدن فراهم و هماهنگي اين براي - 10 ماده 

 .آورند عمل به الزم نظرهاي تبادل و تشكيل مشترك جلسه يك ماهانه

 تعاونيهاي ورزش، بهداشت، غذا، ذهاب، و اياب سرويس از اعم كاركنان، رفاهي امكانات گسترش جهت در شورا - 11 ماده 

 اعم كار شرايط بهبود جهت در و سازماني هاي خانه ايجاد و سالم تفريحات الحسنه، قرض صندوق  ضروري، وام مسكن، و مصرف

 مقررات و قوانين به توجه با و تالش مقتضي طرق به امثالهم و نوجوانان  و زنان كار شرايط تعطيالت، مرخصي، مزد، كار، مدت از

 .آورد خواهد عمل به مديريت با الزم همكاري مربوط، واحد امكانات و جاري

 و تأسيسات و آالت ماشين نگهداري و تعمير ضايعات، كاهش و خدمات و محصوالت كيفيت بهبود منظور به شورا - 12 ماده 

 چهارچوب در مجدانه همكاري مطلوب، وضعيت به رسيدن و واحد توليدي برنامه در شده بيني پيش توليد ميزان به دستيابي

 .آورد خواهد عمل به مديريت با مقررات،

 نامه، آيين برابر كه را افرادي و نموده همكاري تشويقات نامه آيين و انضباطي نامه آيين تدوين در مديريت با شورا - 13 ماده 

 .نمايد مي پيشنهاد مديريت به دارند، تشويق استحقاق

 امور و كار وزارت با ترتيب به اي حرفه بهداشت و فني حفاظت هاي زمينه در خصوصاً موارد، كليه در اسالمي شوراي - 14 ماده 

 يا و حادثه وقوع از اطالع درصورت و آورده عمل به را الزم همكاريهاي پزشكي، آموزش و درمان  بهداشت، وزارت و اجتماعي

 و نواقص رفع تقاضاي و كارگاه مدير به سازنده پيشنهادات ارائه بر  عالوه مربوط، واحد در مقررات و قوانين صحيح اجراي عدم

 و كار وزارتين و نمايد مي منعكس پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت با كار وزارت به مورد حسب را موضوع معايب،

 .آورند عمل به الزم اقدامات جاري، مقررات و قوانين رعايت با و وقت دراسرع هستند موظف پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 و اجتماعي امور و كار وزارت خصوصاً ذيصالح، مراجع حوادث بروز اجتماعي هاي زمينه در است موظف شورا - 15 ماده 

 .دارد معمول را الزم همكاريهاي و مطالعه را مربوط وزارتخانه

 به مقتضي طرق به شورا، اقدامات و گزارشات مورد در را خود اصالحي يا انتقادي نظرات توانند مي واحد كاركنان - 16 ماده 

 موارد خود قانوني واختيارات وظايف حدود در شكايات، و گزارشات دريافت از پس است موظف  نيز شورا و برسانند شورا اطالع

 .بكوشد نواقص و معايب رفع در و پيگيري را حقه

 ظرف است موظف نيز شورا و نمايد مي كسب را شورا مشورتي نظر قانون 19 ماده در مطروحه موارد زمينه در مديريت - 17 ماده 

 توافق با نباشد، كافي مدت اين چنانچه نمايد اعالم مديريت به كتباً ارجاعي زمينه در را خود پيشنهادات و نظرات روز، ده مدت

 مديريت مدت، تمديد يا شده ارائه پيشنهادات با توافق عدم صورت در و شد خواهد داده شورا به ديگري مناسب فرصت مديريت،

 .درآورد اجرا مرحله به مقررات و قوانين چوب چهار در را خويش نظرات تواند مي



 هيأت به مستدالً را مراتب ننمايد، عمل شوراها قانون در شده تعيين تكليف به مديريت شورا، تشخيص به كه صورتي در - 18 ماده 

 در نمايد، خودداري آن انجام از مديريت معذالك دهد، اطالع مديريت به و تأييد را شور تشخيص هيأت  چنانچه و اعالم تشخيص

 .نمايند شكايت قضايي محكمه به يا منعكس مربوطه وزارتخانه به را مراتب توانند مي شورا يا تشخيص هيأت صورت اين

 و باشد معترض شورا تصميمات از بعضي يا تمام به نسبت مديريت كه صورتي در شوراها قانون 11 ماده به توجه با - 19 ماده 

 .ماند خواهد مسكوت تشخيص هيأت نظر اعالم تا شورا تصميمات نگردد، واقع  شورا قبول مورد وي اعتراض

 نمايد، مي اعالم مديريت به كتباً و رسماً را خود نظر باشد، مخالف كاركنان از يك هر اخراج با شورا كه صورتي در - 20 ماده 

 باقي خود تصميم به همچنان مديريت كه صورتي در. نمايد اعالم را خود نهايي تصميم روز، پنج مدت ظرف است موظف مديريت

 .دهد مي ارجاع تكليف تعيين جهت صالح دادگاه به را مراتب باشد، معترض تصميم اين به شورا و بوده

 .شد خواهد كار از تعليق نظر مورد فرد مديريت، حكم با صالح، دادگاه رأي صدور تا - 1 تبصره 

 اخراج با رابطه در را خود نهايي نظر موجود، شواهد و قرائن ديگر و كارگاه انضباطي نامه آيين به توجه با صالح دادگاه - 2 تبصره 

 .نمايد مي اعالم كارگر ابقاء يا

 خود، حقوق ساير تأمين جهت قانوني مقرر مهلتهاي در تواند مي شود، قطعي مربوطه واحد از وي اخراج كه فردي - 3 تبصره 

    .نمايد مراجعه كار قانون در مندرج اختالف حل مراجع

    شوراشوراشوراشورا    داخليداخليداخليداخلي    امورامورامورامور    ----    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل    

 يك هر چنانچه و برساند اعضاء امضاء به و تنظيم جداگانه اي صورتجلسه طي را خود تصميمات كليه است موظف شورا - 21 ماده 

 قيد جداگانه ورقه يا و صورتجلسه همان در را خويش نظرات تواند مي باشد، مخالف شده اتخاذ تصميم با علتي هر به اعضاء از

 .گردد ضبط سوابق در تا نمايد

 ماه، يك از بيش غيبت و بيماري هنگام به ولي. بود خواهند شده تعيين جلسات در شركت به موظف شورا اعضاء كليه - 22 ماده 

 شورا، جلسات در اصلي، اعضاي يا عضو جاي به البدل علي اعضاء آراء، اكثريت ترتيب به اصلي، عضو فوت يا و بركناري استعفاء

 .نمايند مي شركت

 .بود خواهد شورا عضو همچنان وي اصلي، عضو بازگشت از پس غيبت و بيماري مورد در - 1 تبصره 

 خويش حضور عدم موضوع بايد نباشد، شورا جلسه سه در شركت به قادر علتي هر به كه شورا اصلي اعضاي از يك هر - 2 تبصره 

 .آيد عمل به دعوت جلسه در شركت براي البدل علي عضو از تا برساند شورا اطالع به را

 به و كسر اعضاء حقوق از را آن ماهانه مديريت و ابالغ مديريت به شورا توسط مجمع در شده تعيين عضويت حق ميزان - 23 ماده 

 .نمايد مي واريز شورا حساب

 افتتاح و شده انجام هاي هزينه يا و اعضاء عضويت حق بابت دريافتي وجوه ثبت جهت مالي دفاتر تهيه به نسبت شورا - 24 ماده 

 .نمود خواهد اقدام بانكي، حساب

 .گردد تنظيم شورا مهر و مالي امور مسئول و رييس مشترك امضاء با بايد شورا، مالي مدارك و اسناد كليه - 1 تبصره 



 .است ساقط اعتبار درجه از صورت اين غير در باشد، رسيده اجتماعي امور و كار وزارت تأييد به بايد شورا مهر - 2 تبصره 

 نسخه. ماند مي باقي شورا نزد نسخه يك نمايد، تنظيم نسخه سه در را خود مصوبات و تصميمات كليه است موظف شورا - 25 ماده 

 .گردد مي ارسال تشخيص هيأت به نيز سوم نسخه و تسليم مديريت به دوم

    شوراشوراشوراشورا    انحاللانحاللانحاللانحالل    مواردمواردمواردموارد    ----    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل    

 .شود مي ملغي نيز آن ثبت و منحل شورا زير موارد در - 26 ماده 

 مربوطه واحد دائم تعطيل - الف 

 .شورا اعضاء اكثريت عضويت سلب - ب

 .قانون 5 و 4 مواد به توجه با تشخيص هيأت تأييد و قانوني وظائف از انحراف - ج

 ).باشد دائمي صورت به كه آن بر مشروط ( شورا اصلي اعضاي اكثريت غيبت يا و بيماري استعفاء، - د 

 اين غير در داشت، نخواهند شورا نام با فعاليت هيچگونه حق آن اعضاي شوراي شورا، ثبت الغاء و انحالل صورت در - تبصره 

 .گيرند مي قرار قانوني پيگرد مورد متخلفين يا متخلف صورت

    كاركاركاركار    اسالمياسالمياسالمياسالمي    شوراهايشوراهايشوراهايشوراهاي    انحاللانحاللانحاللانحالل    وووو    انحرافانحرافانحرافانحراف    تشخيصتشخيصتشخيصتشخيص    هيأتهيأتهيأتهيأت    ----    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل    

 دعوت منطقه مديران و شوراها كليه از كتبي و رسمي طور به تشخيص هيأت تشكيل براي اجتماعي امور و كار وزارت - 27 ماده 

 ارسال طي فوق، در مقرر مهلت پايان از پس و نمايند اقدام خود كانديداهاي اعالم به نسبت هفته يك ظرف تا آورد مي عمل به

 .رساند خواهد آنان اطالع به بود، خواهد بعد هفته يك كه را انتخابات انجام مكان و زمان همچنين و كانديداها اسامي آگهي،

 :باشند زير شرايط داراي بايد تشخيص هيأت در عضويت كانديداهاي - 28 ماده 

 .اسالمي جمهوري مخالف و قانوني غير هاي گروه و سازمانها احزاب، به گرايش عدم - الف 

 .اخالق حسن به اشتهار و امانت صداقت، از برخورداري - ب

 .ايران تابعيت - ج

 به مديران، كانديداهاي مورد در و اجتماعي امور و كار وزارت عهده به شورا كانديداهاي مورد در فوق موارد تشخيص - تبصره 

 .بود خواهد مربوطه هاي وزارتخانه عهده

 صورت اي جداگانه طور به كه تشخيص هيأت اعضاء انتخاب منظور به منطقه، مديران يا و شوراها نمايندگان جلسات - 29 ماده 

 الزم نصاب حد چنانچه و آمد خواهد عمل به گيري رأي و يافته رسميت شدگان دعوت) 2).(3(حداقل حضور با گرفت، خواهد

 اول، جلسه از پس هفته يك حداكثر كه بعدي جلسه در و آمده عمل به دعوت مديران و شوراها نمايندگان از مجدداً نشود، حاصل

 نشده حاصل نيز اخير نصاب حد كه صورتي در و آيد مي عمل به گيري رأي و تشكيل شدگان دعوت يك عالوه به نصف حضور با

 صورت اجتماعي امور و كار وزارت توسط اي مكاتبه صورت به رأي اخذ مديران، و شوراها از كانديداها اسامي دريافت از پس

 .گرفت خواهد



 نوشته نفر پنج اسامي تعداد به حداكثر و كتبي صورت به را خود رأي و داشته رأي يك كننده شركت اعضاء از يك هر - 1 تبصره 

 صورتجلسه و شمارش كننده شركت اعضاء حضور در شده اخذ آراء انداخت خواهند گرديده تهيه منظور بدين كه صندوقي در و

 عنوان به بعدي نفر دو و اصلي عضو عنوان به، اند كرده كسب را آراء اكثريت طريق اين از كه افرادي از نفر سه. گرديد خواهد

 .گرديد خواهند تعيين تشخيص، هيأت البدل علي عضو

 و دالئل ذكر با را خود كتبي اعتراض انتخابات، انجام تاريخ از بعد روز سه مدت ظرف توانند مي انتخابات به معترضين - 2 تبصره 

 مدت ظرف حداكثر است موظف نيز كار وزارت. نمايند دريافت رسيد و تسليم اجتماعي امور و كار وزارت نماينده به مدارك

 .است االجرا الزم و قطعي مذكور نظر نمايد نظر اعالم و بررسي را موضوع هفته يك

 .شد خواهد صادر سال دو مدت براي منتخبين به اعتبارنامه واصله، اعتراضات رد يا اعتراض وصول عدم صورت در - 3 تبصره 

 خود نمايندگي سمت بدهند دست از مربوطه واحد در را خود شورايي عضويت علتي هر به شورا منتخب نمايندگان اگر - 30 ماده 

 .داد خواهند دست از تشخيص هيأت در نيز را

 عضويت بدهند دست از را منطقه در خود خدمت محل و سمت تشخيص، هيأت عضو مديران از يك هر كه صورتي در - 31 ماده 

 .گردد مي منتفي نيز تشخيص هيأت در آنها

 در آنان جاي به البدل علي اعضاء هيأت، اصلي اعضاء غيبت يا و بيماري عضويت، سلب استعفاء، فوق، صورت در - 32 ماده 

 در شركت به قادر علتي هر به مديران، يا و شوراها منتخب نمايندگان نفر سه هر چنانچه و نمود  خواهند شركت مزبور جلسات

 تعيين منظور به ماه يك مدت ظرف حداكثر جديد انتخابات درآيد، دائمي صورت به آنها شركت عدم و نباشند شورا جلسات

 .شد خواهد تجديد نمايندگان

 معتبر نفر  4 حداقل موافق نظر با مورد هر در آن تصميمات و داشته رسميت نفر پنج حداقل حضور با هيأت جلسات - 33 ماده 

 .بود خواهد

 رسميت هيأت جلسات وي حضور بودن و بوده اجتماعي امور و كار وزارت نماينده با تشخيص هيأت جلسات رياست - تبصره 

 .داشت نخواهد

 شركت حق خود، واحد به مربوط مطروحه اختالف مورد در مديران، و شوراها نمايندگان از اعم تشخيص، هيأت اعضاء - 34 ماده 

 .شود استفاده آنان جاي به البدل علي اعضاء از بايد  و نداشته را هيأت جلسات در

 حكم در متوالي غير جلسه هفت يا و متوالي جلسه سه در مديران يا و شوراها نمايندگان از يك هر موجه غير غيبت - 35 ماده 

 .شد خواهد تلقي آنان استعفاي

 تابع شده انجام هيأت دفتر توسط هيأت، صادره تصميمات و آراء ها، نامه دعوت ابالغ و تنظيم و شكايات دريافت - 36 ماده 

 .بود خواهد مدني دادرسي آيين مقررات

 نظر اعالم و رسيدگي موضوع به روز ده مدت ظرف حداكثر شكايت وصول تاريخ از است موظف تشخيص هيأت - 37 ماده 

 و مراجعه مربوطه واحدهاي به يا و اقدام مقتضي طرق به محوله وظائف انجام منظور به توانند مي  هيأت اعضاء رابطه اين در و نمايد،



 قرار آنان اختيار در را الزم مدارك و اسناد اند مكلف شوراها و  مديران و نمايند مذاكره كاركنان يا و شوراها اعضاء مديران، با

 .دهند

 .نمايند استفاده شوراها اعضاء و مديران متخصصان همكاري از فوق فيوظا انجام در ضرورت صورت در تواند مي هيأت - تبصره 

 .است االجراء الزم و قطعي زير موارد در تشخيص هيأت آراء - 38 ماده 

 منطقه واحدهاي اسالمي شوراهاي كار ساعات تعيين - الف 

 شورا شده ابالغ تصميمات به مديريت اعتراض مورد در نظر اظهار - ب

 العاده فوق عمومي مجمع تشكيل درخواست رد يا تأييد - ج

 شورا به نسبت كاركنان شكايات به رسيدگي - د 

 شورا كار ادامه با موافقت مورد در تصميم - ه

 .مديريت توسط شورا اعضاء از يك هر اخراج تأييد و تصميم اتخاذ و رسيدگي - و 

 يا و شورا انحالل به رأي تواند مي دهد تشخيص مقررات و قانون مغاير را شورا اقدامات كه زمان هر تشخيص هيأت - 39 ماده 

 .بدهد شورا  اعضاء از يك هر عضويت سلب

 به دالئل ذكر با كتباً را مراتب است موظف باشد، داشته شورا اعضاء از يك هر اخراج به تصميم اخذ و مديريت چنانچه - 40 ماده 

 موافقت عدم صورت در نمايد اعالم مديريت به كتباً را خود نظر روز 15 ظرف حداكثر نيز هيأت و دهد ارجاع تشخيص هيأت

 28 ماده اجراي در دادگاه و دهد ارجاع صالح دادگاه به هيأت مخالفت علل و موارد ذكر با را مراتب تواند، مي مديريت هيأت،

 .كند مي رسيدگي موضوع به نوبت از خارج قانون

 حكم لغو به مبادرت صالح، دادگاه نهايي رأي صدور از قبل يا و هيأت موافقت بدون خصوصي بخش مديريت چنانچه - 41 ماده 

 است موظف گردد ابالغ و صادر دادگاه طرف از شورا عضو كار به ابقاء حكم سپس و بنمايد شورا اعضاء از يك هر استخدامي

 با قانوني نهادهاي و دولتي مديريت تحت واحدهاي در است بديهي .نمايد پرداخت را وي بالتكليفي ايام مزاياي و حقوق كليه

 .بود خواهند شاغل  كماكان صالح دادگاه نهايي رأي صدور تا شورا اعضاء شوراها، قانون 28 ماده 2 تبصره رعايت

 به روز ده مدت ظرف حداكثر را آن انحالل يا و شورا اعضاء از يك هر عضويت سلب مراتب اند موظف تشخيص هيأت - 42 ماده 

 .نمايند اعالم اجتماعي امور و كار وزارت

 مدارك و داليل بايد 24 ماده 5 بند به توجه با واحد مدير تخلفات پيگيري منظور به لزوم صورت در تشخيص هيأت - 43 ماده 

 قانوني، نهادهاي همچنين و دولت پوشش تحت يا دولتي واحدهاي خصوص در و نمايد ارجاع صالح دادگاه به را وي اتهامي

 .نمايد ارسال متبوع سازمان به نيز را آن از رونوشتي

    مختلفمختلفمختلفمختلف    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ----    ششمششمششمششم    فصلفصلفصلفصل    

 .باشد شده تأسيس ابتدائاً و صادر آن نام به برداري بهره پروانه كه شود مي اطالق واحدهايي به اصلي واحد - 44 ماده 



 واحد عنوان وتحت باشد اصلي واحد فعاليت مكمل يا مقدمه آن فعاليت كه شود مي اطالق واحدهايي به فرعي واحد - 45 ماده 

 .برسد  يا رسيده ثبت به نيز اصلي

 .دهند تشكيل جداگانه شوراي توانند مي باشند گرفته قرار شهرستان دو در كه صورتي در فقط فرعي و اصلي واحد - 46 ماده 

 و كار وزارت با) قانون 16 ماده موضوع ( فرعي واحدهاي در مستقل كار اسالمي شوراي تشكيل ايجاب موارد تشخيص - 47 ماده 

 .باشد مي اجتماعي امور

 خواهد كار عالي شوراي عهده به قانون 15 ماده موضوع دولتي بزرگ شركتهاي مورد در فوق ماده در مذكور تشخيص - تبصره 

 .بود

 باشد، دولتي شركتهاي يا دولت به متعلق آن سهام از درصد 50 از بيش كه است واحدي نامه آيين اين در دولتي واحد - 48 ماده 

 تعيين دولتي مديريت تحت شركتهاي يا و دولتي شركتهاي دولت، توسط آن مديريت كه است واحدي دولت مديريت تحت واحد

 .گردد

 نمايدو تقاضا تشخيص هيأت از را نياز مورد كار ساعات است موظف تشكيل، از پس روز 15 مدت ظرف حداكثر شورا - 49 ماده 

 .نمايد اعالم را خود نظر روز 15 مدت ظرف حداكثر است موظف هيأت

 امور به عاديواجد كار ساعات در توانند مي كند، مي معين تشخيص هيأت كه ساعاتي محدوده در فقط شورا اعضاء - تبصره 

 .نمايند عمل خود موظف شغل به بايستي شده تعيين ساعات غير در و بپردازند شورايي

 .دهد مي قرار آن اختيار در را شورايي كار انجام جهت متناسب وسائل و مكان مديريت - 50 ماده 

 اجتماعي امور و كار وزارت به ماه يك مدت ظرف حداكثر را خود صورتجلسات از نسخه يك مكلفند تشخيص هيأت - 51 ماده 

 .نمايند ارسال

 .شود مي گرفته نظر در تعطيل ايام احتساب بدون نامه آيين اين در مقرر هاي مهلت - 52 ماده 

 :آيين نامه انتخابات قانون شوراهاي اسالمي كار  -44

 هيئت وزيران 17/7/1364مصوب 

 استناد به و اجتماعي امور و كار وزارت 17/4/1364 مورخ 52841 شماره پيشنهاد به بنا 30/4/1363 مورخ جلسه در وزيران هيأت 

 اسالمي شوراهاي قانون انتخابات نامه آيين اسالمي، شوراي مجلس 8/11/1363 مصوب كار اسالمي شوراهاي قانون 3 ماه 10 تبصره

 .نمودند تصويب زير شرح به را كار

 نفر 35 از بيش كه خدمات و كشاورزي صنعتي، توليدي، واحدهاي در كار اسالمي شوراهاي قانون 1 ماده اجراي در -1 ماده 

 ناميده شورا اختصار به نامه آيين اين در كه كار اسالمي شوراي باشند داشته) كشاورزي و صنعتي ( كار قانون مشمول دائم شاغل

 .گردد مي تشكيل اجتماعي امور و كار وزارت توسط شود، مي

 



 اختالف صورت در و شورا تشكيل از قبل كاركنان گذشته ماه حقوقي فهرست واحد هر كاركنان تعداد تعيين مالك  -1 تبصره 

 .باشد مي انتخابات از قبل ماه سه حقوقي فهرست

 .است گرديده قيد واحد آن اساسنامه در كه است تعريفي مطابق واحد فعاليت نوع تعيين  -2 تبصره 

 .باشند فعاليت مشغول مربوطه واحد دائم مشاغل از يكي در كه شود مي اطالق افرادي به دائم شاغل نامه آيين اين نظر از  -3 تبصره 

 كتباً نباشد ماه 6 از كمتر سال هر در متوالي سال دو در آنها كار فصل چنانچه است، فصلي آنها عمده كار كه واحدهايي -2 ماده 

 .نمايند اقدام شورا تشكيل به نسبت توانند مي نامه آيين اين يك ماده رعايت با و اجتماعي امور و كار وزارت تشخيص به

 شوراي عهده به مربوطه دستگاه از نظر كسب با آنها در شورا تشكيل زمان همچنين و دولتي بزرگ شركتهاي تشخيص -3 ماده 

 .باشد مي  )كار قانون 55 ماده موضوع ( كار عالي

 در شورا مشي خط كننده تعيين كه قانون 1 ماده 1 تبصره موضوع كاركنان عمومي مجمع شورا، اعضاء انتخاب منظور به -4 ماده 

 .شود مي تشكيل مديريت استثناء به واحد، كاركنان كليه از باشد مي آن اجرايي نامه آيين و قانون چهارچوب

 مدير و عامل مدير مقام قائم و عامل مدير مديره، هيأت البدل علي و اصلي اعضاي نامه، آيين اين در مديريت از منظور -تبصره 

 .باشد مي واحد

 واحد مديريت و كاركنان به و تعيين اي نماينده آن انتخاب بر نظارت و شورا تشكيل جهت اجتماعي امور و كار وزارت  -5 ماده 

 .نمايد مي معرفي

 مجمع اولين تشكيل به را واحد كاركنان آگهي، نشر طريق از و مديريت هماهنگي با اجتماعي امور و كار وزارت نماينده -6 ماده 

 .نمايد مي دعوت صالحيت تشخيص هيأت در مجمع نماينده انتخاب جهت عمومي

 .شد خواهد انجام كار اسالمي شوراهاي تشكيل قانون 1 ماده 2 تبصره طبق بر انتخابات -1 تبصره 

 .باشد شورا در عضويت داوطلب نبايد تشخيص هيأت در كاركنان نماينده -2 تبصره 

 و مقتضي طريق از را زير اقدامات شورا اعضاء انتخاب و كاركنان عمومي مجمع تشكيل براي اجتماعي امور و كار وزارت -7 ماده 

 .داد خواهد انجام واحدها  مديريت و كاركنان همكاري جلب با

 .مربوط هاي نامه آيين و شوراها قانون مورد در واحد كاركنان راهنمايي و توجيه - الف 

 .آن در شركت براي كاركنان دعوت و عمومي مجمع تشكيل زمينه در آوردن فراهم - ب

 .قانون 15 ماده و 1 ماده 1 تبصره اجراي در عمومي مجمع اعضاء تعداد دقيق تعيين - ج

 .)قانون 17 ماده موضوع ( اسالمي شوراي اعضاء تعداد تعيين - د 

 .مديريت با هماهنگي از پس انتخابات زمان و محل تعيين - ه



 .صالحيت تشخيص هيأت به آن ارائه و اسالمي شوراي در عضويت كانديداهاي اسامي دريافت - و 

 .نياز مورد مدارك و اطالعات تهيه جهت صالحيت تشخيص هيأت با همكاري - ز 

 .مناسب محل در عمومي مجمع تشكيل و انتخابات به مربوط هاي اطالعيه و ها آگهي كليه نصب - ح

 اعالم مهلت پايان از پس ماه يك ظرف حداكثر شورا اعضاء انتخاب منظور به عمومي مجمع جلسه تشكيل جهت الزم اقدام - ط

 .نامه آيين اين 12و 10 مواد به توجه با داوطلبي

 .انتخابات بر نظارت هيأت مهر و انتخابات هاي برگه و رأي هاي صندوق تهيه - ي

 از قبل هفته يك حداقل و صالحيت تشخيص هيأت تأييد از پس اسالمي شوراي در عضويت كانديداهاي اسامي اعالم - ك

 .عمومي مجمع تشكيل

 اجتماعي امور و كار وزارت نماينده با انتخابات صحيح برگزاري براي الزم امكانات تأمين جهت در واحد مديريت -1 تبصره 

 .نمايد مي همكاري

 به كتباً را خود داوطلبي مراتب آگهي، انتشار تاريخ از روز پنج مدت ظرف حداكثر موظفند شورا، در عضويت داوطلبان  -2 تبصره 

 .نمايند دريافت رسيد و اعالم محل اجتماعي امور و كار واحد

 تشكيل عدم كانديداها تعداد كفايت عدم دليل به نامه آيين اين و قانون در شده بيني پيش هاي فرصت ايجاد از پس چنانچه  -8 ماده 

 ميسر كار اسالمي شوراي تشكيل) قانون 1 ماده 2 تبصره موضوع ( گيري رأي در الزم نصاب حد حصول عدم يا و عمومي مجمع

 .افتاد خواهد تعويق به سال يك براي انتخابات نگردد،

 و دولتي واحدهاي مورد در قانون 2 ماده تبصره 2 بند موضوع صالحيت تشخيص هيأت در مربوطه وزارتخانه نماينده  -9 ماده 

 نماينده خصوصي بخش و نهادها مورد در و باشد مي آن به وابسته يا تابع واحد كه بود خواهد اي وزارتخانه نماينده دولت به وابسته

 .دارد قرار وزارت آن نظارت حيطه در واحد آن فعاليت كه ايست وزارتخانه

 بررسي به نسبت داوطلبي، اعالم مهلت پايان تاريخ از روز 15 مدت ظرف حداكثر است موظف صالحيت تشخيص هيأت -10 ماده 

 .نمايد اقدام آن نتيجه اعالم و داوطلبان صالحيت

 و نمايد تحقيق مقتضي طريق به قانون 2 ماده در مندرج شرايط به توجه با داوطلبان صالحيت با رابطه در تواند مي هيأت  -تبصره 

 .است قطعي آراء اكثريت با آن نظرات

 نماينده يا و سنديكا مديره هيأت عضو 57 سال ماه بهمن 22 از قبل كه افرادي مورد در صالحيت تشخيص هيأتهاي  -11 ماده 

 جمهوري اساسي قانون به وفاداري فقيه واليت و اسالم به آنها عملي الزام و اعتقاد شرط احراز براي اند بوده واحدها در كارگران

 .داشت خواهند معمول الزم دقت اسالمي

 قانون 1 ماده 2 تبصره رعايت با و تشكيل صالحيت تشخيص هيأت نظر اعالم از روز 15 از پس حداكثر عمومي مجمع  -12 ماده 

 خواهد عمل به گيري رأي شورا اعضاء انتخاب به نسبت) نامه آيين اين 13 ماده موضوع (انتخابات بر نظارت هيأت نظارت تحت

 .آورد



 تشخيص هيأت از شوراها، انتخابات امر جريان حسن منظور به قانون 3 ماده اجراي در اجتماعي امور و كار وزارت -13 ماده 

 .آورد مي عمل به دعوت انتخابات بر نظارت هيأت عنوان به صالحيت

 خواهد زير در مقرر هاي نسبت به قانون 17 و 1 مواد به توجه با شورا در كاركنان عمومي مجمع منتخب نمايندگان تعداد -14 ماده 

 .بود

 .البدل علي عضو نفر 2 اصلي عضو نفر 2 نفر 150 تا نفر 36 از - 

 .البدل علي عضو نفر 3 اصلي عضو نفر 4 نفر 500 تا نفر 151 از - 

 .البدل علي عضو نفر 4 اصلي عضو نفر 6 نفر 1000 تا نفر 501 از - 

 .البدل علي عضو نفر 5 اصلي عضو نفر 8 نفر 5000 تا نفر 1001 از - 

 .البدل علي عضو نفر 6 اصلي عضو نفر 10 باال به نفر 5000 از - 

 داوطلباني يا داوطلب به نسبت انتخابات نشوند، انتخاب نياز مورد البدل علي و اصلي اعضاء انتخابات اين در كه صورتي در -تبصره 

 .شد خواهد تجديد روز 15 الي هفته يك مدت ظرف اند نياورده  بدست را مقرر نصاب حد كه

 يك مدت ظرف حداكثر بود خواهد 5 ماده تبصره در اشاره مورد افراد از يكي االمكان حتي كه شورا در مديريت نماينده -15 ماده 

 .شود مي معرفي اجتماعي امور و كار وزارت به كتباً و تعيين عمومي مجمع نمايندگان انتخاب اتمام تاريخ از هفته

 .داشت خواهند را رأي يك دادن حق فقط كنندگان شركت از يك هر و بوده مخفي و مستقيم صورت به رأي اخذ -16 ماده 

 باشد رسيده نظارت هيأت مهر و امضاء به كه را سفيدي ورقه عمومي، مجمع در كننده شركت كاركنان از يك هر  -1 تبصره 

 صندوق در را آن) شورا البدل علي و اصلي اعضاء تعداد به حداكثر ( خود نظر مورد افراد خانوادگي نام و نام نوشتن با و دريافت

 .انداخت خواهد گيري رأي

 .بگيرند كمك خويش اعتماد مورد سواد با افراد از توانند مي باشند، نداشته نوشتن سواد كه كاركناني -2 تبصره 

 15 ماده رعايت با آراء اكثريت حائزين و تنظيم نظارت هيأت امضاء با نسخه پنج در اي صورتجلسه آراء، شمارش از پس -17 ماده 

 و اجتماعي امور و كار وزارت به تنظيمي صورتجلسه از نسخه يك گردند، مي تعيين البدل علي و اصلي اعضاء عنوان به ترتيب به

 جهت نيز پنجم نسخه و تسليم شورا به نسخه يك و قانون 22 ماده موضوع تشخيص هيأت به نسخه يك و مديريت به نسخه يك

 .شد خواهد الصاق مربوطه واحد در كاركنان اطالع

 .شود مي تعيين قرعه قيد به تأخير و تقدم آراء تساوي صورت در  -تبصره 

 اعالم نظارت هيأت به را خود اعتراض انتخابات برگزاري از بعد هفته يك ظرف حداكثر توانند مي انتخابات به معترضين  -18 ماده 

 سقم و صحت مورد در را خود قطعي نظر و رسيدگي موضوع به روز پنج مدت ظرف حداكثر است موظف مذكور هيأت و نمايند

 .نمايد اعالم واصله اعتراضات

 



 در مذكور مراحل كليه و اقدام شده باطل قسمت تكميل يا تجديد به نسبت انتخابات از قسمتي يا و كليه ابطال صورت در -تبصره 

 .شود مي تكرار آن براي نامه آيين اين

 تشكيل قانون 3 ماده 4 تبصره در مندرج وظايف انجام جهت انتخابات مراحل خاتمه از هفته يك از پس حداكثر شورا -19 ماده 

 يا تعاوني شركتهاي داري خزانه عامل، مديريت رياست، هاي سمت به شورا منشي يا رييس نايب رييس، چنانچه دهد مي جلسه

 انتخاب تجديد به نسبت تواند مي شورا درآيند اسالمي شوراي مجلس نمايندگي يا و استان شهرستان، شهر، شوراهاي عضويت

 .نمايد اقدام منشي و رييس نايب رييس،

 دو آن اعتبار مدت و بوده حقوقي شخصيت داراي اجتماعي، امور و كار وزارت در ثبت از پس كار، اسالمي شوراي  -20 ماده 

 .بود خواهد سال

 .بود خواهد الرعايه الزم اجتماعي امور و كار وزارت نظر نامه آيين اين ابهام موارد در -21 ماده 

 الزم همكاريهاي شوراها، قانون اجراي حسن جهت در قانوني نهادهاي و دولت به وابسته و دولتي واحدهاي ها، وزارتخانه -22 ماده 

 .داد خواهند قرار آن اختيار در را الزم انساني نيروي و تجهيزات نياز، صورت در و آورده عمل به كار وزارت با را

 .بود خواهد تعطيل ايام احتساب بدون نامه آيين اين در مقرر هاي مهلت -23 ماده 

 :كارگران نمايندگان انتخاب به مربوط دستورالعمل -46

 6/12/1371مصوب 

 طبق ميتوانند كارگاه كارگران باشد، نداشته وجود صنفي انجمن يا كار اسالمي شوراي كارگاهي در كه مواردي در - 1 ماده

 .نمايند اقدام كارگران نماينده انتخاب به نسبت دستورالعمل اين مقررات

 :نمايند شركت واحد همان كارگران نمايندگان انتخابات در توانند مي باشند زير شرايط داراي كه كارگراني - 2 ماده

 ايران تابعيت - الف

 .تمام سال پانزده حداقل داشتن - ب

 :باشند زير شرايط حائز بايد كارگران نمايندگي كانديداهاي - 3 ماده

 .ايران تابعيت داشتن - الف

 .سال دو و بيست سن حداقل - ب

 .محوله امور به ييآشنا و نوشتن و خواندن سواد حداقل داشتن - ج

 .اجتماعي حقوق از محروميت موجب كه كيفري محكوميت سابقه نداشتن - د

 .سال دو حداقل داراي و بوده واحد همان كارگر -ه



 اخير شرط. دارند فعاليت سابقه سال دو از كمتر كه ييواحدها مورد در مگر باشد، واحد همان در متناوب يا متوالي كار سابقه تمام

 .باشد كمتر نبايد يكسال از تناوب مجموع نمايد، مي تناوب اقتضاي كارشان ماهيت كه ييواحدها مورد در

 .نباشد واحد در مديريت سمت داراي - و

 . اخالق فساد به اشتهار عدم و امانت و صداقت از برخورداري - ز

 آگاه كانديداتوري نحوه از كارگران تردد محل در ، آگهي طريق از را مديريت و كارگران ، اجتماعي امور و كار واحد - 4 ماده

 . ساخت خواهد

 و كار واحد به كتبا را خود كانديداتوري ، آگهي اعالم تاريخ از هفته يك ظرف حداكثر ميبايست نمايندگي كانديداهاي -تبصره

 .دارند دريافت رسيد و تسليم اجتماعي امور

 : است زير افراد از مركب نظارتي هيئت بعهده ، فوق ضوابط با واحد هر نمايندگي كانديداهاي شرايط تطبيق - 5 ماده

 .محل اجتماعي امور و كار واحد نماينده - 1

 .واحد همان فرماي كار نماينده - 2

 .نباشد نمايندگي كانديداي كه واحد همان سواد با كارگران از يكنفر - 3

 هفته يك مدت ظرف حداكثر محل اجتماعي امور و كار واحد از كانديداها اسامي وصول تاريخ از است موظف هيئت - تبصره

 . است معتبر آرا اكثريت با هيئت نظر. نمايد اعالم را خود نظر

 تعيين ،ضمن دستورالعمل اين 5 ماده به توجه با نمايندگي كانديداهاي صالحيت احراز از پس اجتماعي امور و كار واحد - 6 ماده

 گيري راي انجام از قبل روز 5 حداقل را شرايط واجد كانديداهاي اسامي انتخابات، برگزاري جهت مناسب محل و ساعت و روز

 .نمايد مي آگهي و نصب كارگاه اعالنات تابلوي در كارفرما، به رسمي ابالغ ضمن

 اين  5 ماده در مذكور هيئت نظارت با و محل اجتماعي امور و كار واحد نظر زير واحد هر كارگران نمايندگان انتخابات - 7 ماده

 .شود مي انجام دستورالعمل

 تصميمات و يابد مي رسميت واحد كارگران كل يك بعالوه نصف حداقل حضور با ، كارگران نمايندگان انتخاب جلسه - 8 ماده

 .بود خواهد معتبر حاضرين آرا اكثريت با آن

. گيرد قرارمي گيري راي محل در و آماده انتخابات بر نظارت هيئت حضور با راي اخذ صندوق ، گيري راي روز در - 9 ماده

 .داد خواهند راي گردند مي معرفي و يديتا نظارت هيئت ازطرف كه خود نظر مورد كانديداهاي به مجمع در حاضر اعضا

 نماينده بعنوان نفراول آرا، تعداد ترتيب به و شمارش ماخوذه آرا انتخابات، بر نظارت هيئت حضور با گيري راي پايان در - 10 ماده

 كمتر حاضران آرا 12 از آنان از يك هر آرا اينكه بر مشروط بود خواهند كارگران البدل علي نماينده بعنوان دوم نفر و اصلي

 .نباشد



 اجتماعي امور و كار وزارت به را مذكور صورتجلسه امضاي و تنظيم و آرا شمارش از پس ، است مكلف نظارت هيئت - 11 ماده

 .دهد تحويل وي نماينده يا كارفرما به را ديگر نسخه يك و

 انتخابات، برگزاري تاريخ از روز پنج مدت ظرف توانند مي باشند، معترض انتخابات چگونگي به كارگران چنانچه - 12 ماده

 .دارند دريافت رسيد و تسليم اجتماعي امور و كار واحد به داليل ذكر با را خود كتبي اعتراض

 سقم و صحت به نسبت و داده قرار رسيدگي مورد را واصله اعتراضات نظارت هيئت نظر با اجتماعي امور و كار واحد - 13 ماده

 سازمانهاي كل اداره هماهنگي با اجتماعي امور و كار واحد اعتراضات، صحت يديتا صورت در. نمايد مي گيري تصميم آن

 .نمود خواهد تجديد را انتخابات دستورالعمل، اين 6 و 4 مواد در مقرر ترتيب به و ابطال را انتخابات ييكارفرما و كارگري

 مقرر مهلت پايان تاريخ از روز پنج ظرف اعتراض وصول عدم صورت ،در است مكلف اجتماعي امور و كار واحد - 14 ماده

 اصلي نمايندگان هاي نامه اعتبار ابالغ صدور به نسبت روز، پنج ظرف ، آن نبودن وارد و اعتراض دريافت صورت در و ،12 درماده

 .دارد ارسال مربوط كارفرماي اطالع جهت را آن رونوشت و اقدام البدل علي و

 .بود خواهد دوسال نامه اعتبار صدورخ تاري از كارگران نمايندگان اعتبار مدت - 15 ماده

 كارگري سازمانهاي كل اداره هماهنگي با اجتماعي امور و كار واحد توسط كارگران نمايندگان اعتبارنامه زير موارد در - 16 ماده

 :گردد مي لغو ييكارفرما و

 عدم اظهار خود نماينده به نسبت كتبا دستورالعمل اين 2 درماده مقرر شرايط واجد كارگران كل تعداد از 23 حداقل چنانچه - الف

 .نمايند اعتماد

 از را مذكور شرايط يا و نبوده دستورالعمل اين 2 ماده در مندرج شرايط واجد كارگران، نماينده كه گردد مشخص چنانچه - ب

 . است داده دست

 شود اخراج اختالف حل هيئت راي و كار اسالمي شوراهاي قانون 22 ماده موضوع هيئت نظر به بنا كارگران نماينده چنانچه - پ

 .گردد محروم اجتماعي حقوق از ييقضا مراجع راي براساس يا و

 وي جايگزين نمايندگي، مدت بقيه براي البدل علي نماينده اصلي، نماينده اعتبارنامه لغو استعفا، فوت، صورت در - 17 ماده

 .شد خواهد

 امور و كار واحد اطالع با البدل علي نماينده يابد، حضور واحد در نتواند مدتي براي اصلي نماينده علتي بهر چنانچه - تبصره

 .داد خواهد انجام را او وظايف موقتا اجتماعي

 و استان، شهر ،شهرستان شوراهاي در عضويت سمتهاي از يكي به كارگران البدل علي يا اصلي نماينده صورتيكه در - 18 ماده

 .داد خواهد دست از خود بخودي را كارگران نمايندگي شود، انتخاب اسالمي شوراي مجلس نمايندگي

 ، آنان هاي اعتبارنامه صدور و كارگران نمايندگان انتخاب شدن قطعي از پس موظفند اجتماعي امور و كار واحدهاي - 19 ماده

 .دارند ارسال ييكارفرما و كارگري سازمانهاي كل اداره به بررسي، بمنظور را الزم انتخاباتي مدارك و آماري فرمهاي

 



 : هستند ذيل بشرح مسئوليتهايي و وظايف داراي دستورالعمل اين موضوع كارگران نمايندگان - 20 ماده

 .خويش قانوني حقوق و ومسئوليتها وظايف حدود به كاركنان ساختن آشنا - الف

 از ناشي تالفاتخا و مشكالت فصل و حل بمنظور كارفرما و كارگران بين متقابل تفاهم حسن محيط ايجاد جهت در كوشش - ب

 . قانوني مقررات چهارچوب در كار روابط

 .مربوط مقررات مطابق كارگران رفاهي امور بر نظارت و همكاري - ج

 . كارگران قانوني حقوق استيفاي و كار قانون مقررات اجراي حسن جهت در مراقبت و يپگيري - د

 نتخابا بمنظور ايران، اسالمي جمهوري كار قانون 160 و 136 مواد به توجه با ، كارگران نمايندگان مجمع تشكيل در شركت -ه

 نظاير و فني حفاظت شورايعالي اجتماعي، تامين شورايعالي كار، جهاني سازمان اختالف، حل هاي هيئت در كارگران نمايندگان

 . آن

 3 و ماده 21 در دستورالعمل اين .بود خواهد رسمي تعطيل روزهاي احتساب بدون دستورالعمل اين در مقرر مهلتهاي - 21 ماده

 .رسيد اجتماعي امور و كار وزير تصويب به 6/12/13710 تاريخ در تبصره

 :قانون كار 131ماده  3كارفرمايان موضوع تبصره  آيين نامه نحوه انتخابات نمايندگان -47

 : آيين نامه مربوط به انتخابات نمايندگان كارگران و مديران صنايع در هيئت هاي تشخيص -48

 :قانون كار 136آيين نامه اجرايي ماده  -49

 هيئت وزيران 11/6/1371مصوب 

 جهاني سازمان در كارگران) البدل علي و اصلي( رسمي نمايندگان ، -1369 مصوب - كار قانون)  136( ماده اجراي در -  1 ماده

 حائز كارگري عالي تشكل پيشنهاد به آن نظاير و كار بهداشت و فني حفاظت عالي شوراي اجتماعي، تأمين عالي شوراي كار،

 نمايندگان عالي مجمع و كارگري صنفي هاي انجمن عالي كانون كار، اسالمي شوراهاي هماهنگي عالي كانون( اكثريت

 و نامه آيين اين كار، قانون مفاد رعايت با شده ذكر اعتبار داراي موجود عالي هاي تشكل از متشكل اي كميته توسط يا) كارگران

 .شد خواهند معرفي و انتخاب مربوط مقررات ساير

 قانون در مقرر روش به ذكرگرديده، درقانون آنان انتخاب نحوه كه شوراهايي و درمجامع كارگران نمايندگان انتخاب -1 تبصره

 .گيرد مي صورت

 يا) 1( ماده در مندرج هاي روش از هركدام طريق از المللي بين و داخلي مجامع در كارگران نماينده انتخاب تشخيص - 2 تبصره

 .باشد مي اجتماعي امور و كار وزارت با اكثريت، حائز كارگري عالي تشكل خصوص در نظر اعالم

 بيش كه نمايد مي فعاليت و تشكيل مواردي در صرفاً المللي، بين و داخلي مجامع در كارگران نمايندگان انتخاب كميته - 3 تبصره

 عهده بر نامه آيين اين در مندرج وظايف انجام صورت اين غير در. باشد داشته وجود اعتبار، داراي كارگري عالي تشكل يك از

 .بود خواهد موجود كارگري عالي تشكل تنها



 آيين اين ابالغ از پس ماه يك ظرف يادشده، كميته اختيارات و وظايف حدود عملكرد، تشكيل، چگونگي دستورالعمل - 4 تبصره

 .شد خواهد ابالغ اجرا، جهت كارفرمايي و كارگري عالي هاي تشكل به و تصويب اجتماعي امور و كار وزير توسط نامه،

 هاي كنفرانس يا عالي هاي شورا از يك هر در نمايندگي دوره پايان از پيش ماه سه حداقل اجتماعي، امور و كار وزارت -  2 ماده

 عالي تشكل به نماينده معرفي و انتخاب براي را موضوع آنها، از هريك برگزاري از پيش ماه سه يا آن نظاير و المللي بين) اجالس(

 .دهد مي اطالع مذكور كميته يا اكثريت حائز كارگري

 ماه يك حداقل اجتماعي، امور و كار وزارت اطالع با مذكور كميته يا اكثريت حائز كارگري عالي تشكل مديره هيأت -  1 تبصره

 و انتخاب را نياز مورد) البدل علي و اصلي( رسمي نمايندگان مذكور، مجامع از يك درهر نمايندگي دوره پايان يا تشكيل از پيش

 .نمايد مي معرفي

 مي اجتماعي امور و كار وزير گردد، منحل يا اعتبار فاقد يا باشد نشده ايجاد كارگري عالي هاي تشكل يا تشكل چنانچه -2 تبصره

 . نمايد اقدام مذكور نمايندگان انتخاب مورد در رأساً تواند

 :باشند زير  شرايط داراي بايد المللي بين و داخلي مجامع در كارگران نمايندگي جهت شوندگان انتخاب - 3 ماده

 .ايران اسالمي جمهوري تابعيت - 1

 .ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون به عملي التزام -  2

 .قانوني غير سياسي هاي گروه و احزاب به وابستگي عدم - 3

 .مؤثر كيفري قطعي محكوميت نداشتن  -4

 .شهرت حسن داشتن -5

 مخدر مواد به اعتياد عدد -6

 .كار سابقه سال پنج و سن تمام سال سي حداقل داشتن  -7

 .دارد  ارتباط كارگري و كار مسائل با كه مقرراتي و قوانين ساير و اجتماعي تأمين ، كار قوانين به آشنايي -8

 .كارداني تحصيلي مدرك حداقل داشتن - 9

 .كار المللي بين) اجالس( كنفرانس در نمايندگي داوطلبان براي المللي بين هاي زبان از يكي به تسلط -10

 .صنعت يا حرفه كارگاه، سطح در مربوط كارگري تشكل در عضويت  -11

 از را) 3( ماده در مندرج عضويت شرايط دليل هر به كه صورتي در يا كارگران نمايندگان استعفاي يا فوت صورت در - تبصره

 مطابق و داد خواهند دست از را نظر مورد مجامع در نمايندگي سمت شود، قطع متبوع كارفرماي با آنها كاري رابطه يا بدهند دست

 .شد خواهد آنها جايگزين البدل علي نمايندگان مربوط، مقررات

 .باشد مي اجتماعي امور و كار وزارت عهده بر مذكور نمايندگان انتخاب و شرايط تطبيق امر بر نظارت -4 ماده



 براي نظر، مورد نمايندگان انتخاب از پيش هفته يك حداقل مذكور، كميته يا اكثريت حائز كارگري عالي تشكل -  1 تبصره

 .نمايد مي دعوت كتبي طور به اجتماعي امور و كار وزارت نماينده از مربوط امور بر نظارت

 .باشد مي نفع ذي اشخاص به كتبي ابالغ از بعد هفته يك شده، اتخاذ تصميمات به اعتراض مهلت - 2 تبصره

 امور و كار وزارت گردد، شده ياد نمايندگان انتخاب تأييد يا ابطال موجب اينكه از اعم اعتراضات به رسيدگي مرجع -3 تبصره

 حسب( يادشده كميته يا اكثريت حائز كارگري عالي تشكل نماينده و معترض افراد يا فرد حضور با اي درجلسه كه است اجتماعي

 .نمايند مي اتخاذ مقتضي تصميم و رسيدگي موضوع به اعتراض، وصول تاريخ از هفته يك ظرف مذكور، وزارت نماينده و) مورد

 اقامه ازطريق را مراتب توانند مي معترضان يا معترض واصله، اعتراض رد و شده اتخاذ تصميمات مجدد تأييد صورت در - 4 تبصره

 .نمايند پيگيري صالح دادگاه در دعوي

 .هستند مذكور مجامع داخلي هاي نامه آيين مقررات رعايت به موظف منتخب نمايندگان -5 ماده

 بخش كارگران بين از بايد كار، بهداشت و فني حفاظت عالي شوراي در) البدل علي و اصلي( كارگران رسمي نمايندگان -6 ماده

 .شوند انتخاب صنعت

 بخش كارگران بين از بايد كار عالي شوراي در كارگران البدل علي نمايندگان از نفر يك و اصلي نمايندگان از نفر يك -  7 ماده

 .شوند انتخاب كشاورزي

 معرفي اجتماعي امور و كار وزارت به را نظر مورد نمايندگان كه كارگري عالي هاي تشكل يا تشكل هرعلت به چنانچه -8 ماده

 .شد خواهد لغو نيز شده معرفي نمايندگان نامه اعتبار گردد، منحل يا اعتبار فاقد اند، نموده

 .شود انتخاب)  1( ماده موضوع مراجع از مرجع دو نمايندگي به حداكثر تواند مي شرايط واجد كارگران از هريك - 9 ماده

 .شود مي محاسبه تعطيل، روزهاي احتساب بدون نامه آيين اين در مقرر هاي مهلت - 10 ماده

 ت/14384 شماره تصويبنامه موضوع ، -1369 مصوب -كار قانون)  136( ماده اجرايي نامه آيين جايگزين نامه آيين اين - 11 ماده

 .گردد مي 1371/6/28 مورخ هـ -284

 .است رسيده جمهوري رياست محترم مقام تأييد به 1389/8/3 تاريخ در تصويبنامه اين

انجمن هاي صنفي و كانون آيين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد  -50

 :قانون كار 131ماده  هاي مربوط، موضوع

 هيئت وزيران 6/10/1371مصوب 

    ::::كلياتكلياتكلياتكليات    –    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 اقتصادي وضع بهبود و قانوني و مشروع منافع و حقوق حفظ منظور به ، -1369 مصوب - كار قانون ) 131( ماده اجراي در -  1 ماده

 صنعت يا حرفه هر كارفرمايان و كار قانون مشمول كارگران است، نيز جامعه منافع حفظ متضمن خود كه كارفرمايان و كارگران

 .نمايند صنفي انجمن تشكيل به مبادرت نامه آيين اين و قانوني مقررات رعايت با توانند مي



 نفر پنجاه حداقل صنعت يا حرفه در و نفر ده كارگاه سطح در كارگري صنفي انجمن تشكيل براي الزم نصاب كمترين -  2 ماده

 استان سراسر تا شهرستان از قسمتي در مربوط صنعت يا حرفه از عضو

 صنعت يا حرفه آن در شاغل) كارفرما( حقوقي يا حقيقي شخص ده كم دست عضويت با كارفرمايي، صنفي انجمن. باشد مي

 .شود مي تشكيل كشور سراسر تا استان يك از قسمتي در درخواست مورد ييجغرافيا درحوزه

 كارفرمايي صنفي انجمن خاص، صنعت يا حرفه يك در يادشده نصاب كسب عدم لحاظ به استان يك درسطح چنانچه -  1 تبصره

 شاغل كارفرمايان تقاضاي به باتوجه را خاص صنعت يا حرفه صنفي انجمن توان مي آن، نمودن فراگير جهت نباشد، تشكيل قابل

 .داد تشكيل استان از فراتر ييجفرافيا حوزه در اجتماعي امور و كار وزارت نظر با نظر مورد هاي استان در

 وجود صنعت يا حرفه يك سطح در كارفرمائي صنفي انجمن تشكيل نصاب ، )1( تبصره رعايت رغم علي كه درصورتي -  2 تبصره

 . نمايد مي اعالم را نظر مورد صنفي انجمن تشكيل امكان خصوص در نهايي نظر اجتماعي امور و كار وزارت باشد، نداشته

 كارگري يا كارفرمايي صنفي هاي انجمن در مختلف، هاي فعاليت و شغل اعتبار به كارگران و كارفرمايان عضويت - 3 تبصره

 دبير يا مديره هيأت رئيس عنوان به كارگري يا كارفرمايي صنفي انجمن يك از بيش در توانند نمي ولي است، مجاز متفاوت

 . شوند انتخاب

 اين مطابق توانند مي استان يك صنعت يا حرفه هر صنفي هاي انجمن ، قانوني محوله وظايف انجام در هماهنگي منظور به - 3 ماده

 .نمايند اقدم  استان آن در صنعت يا حرفه آن صنفي هاي انجمن كانون تشكيل به نسبت نامه آيين

 مديره هيأت رأي حق داراي نمايندگان اجتماع از ها استان در خاص صنعت يا حرفه صنفي هاي انجمن هاي كانون - 1 تبصره

 .شود مي تشكيل مربوط صنفي انجمن پنج حداقل

 نباشد، ميسر استان در مربوط كانون تشكيل امكان خاص، صنعت يا حرفه يك محدوديت لحاظ به كه شرايطي در -  2 تبصره

 سراسري كانون يك فقط ، مذكور صنعت يا حرفه داراي هاي استان تجميع با توانند مي خاص صنعت يا حرفه صنفي هاي انجمن

 .دهند تشكيل

 مجمع به را) 1( تبصره موضوع نمايندگان ، خود اعضاي تعداد به باتوجه خاص صنعت يا حرفه صنفي هاي انجمن - 3 تبصره

 .نمايند مي معرفي مربوط كانون عمومي

 خاص صنعت يا حرفه هاي كانون سوي از شده معرفي نمايندگان توسط استان صنايع يا حرف صنفي هاي انجمن كانون - 4 ماده

 يا حرف كانون اساسنامه طبق كانون، ازهر نماينده سه تعداد به حداكثر عضو، صنفي هاي انجمن تعداد به توجه با مربوط استان

 .شود مي تأسيس اند، نداده تشكيل را مربوط كانون كه صنفي هاي انجمن سوي از شده معرفي نمايندگان و استان صنايع

 با توانند مي استان صنفي هاي انجمن باشد، شده تشكيل خاص صنعت يا حرفه هاي كانون استان يك در كه زماني تا - تبصره

 كانون عمومي مجمع به را خود نمايندگان شد، خواهد مشخص استان صنايع يا حرف كانون اساسنامه در كه اعضا تعداد به توجه

 .نمايند معرفي استان همان صنايع يا حرف

 استان صنايع صنفي هاي انجمن كانون و حرف صنفي هاي انجمن كانون نمايندگان از استان هر صنفي هاي انجمن كانون -5 ماده

 .شود مي تشكيل استان كانون اساسنامه طبق و اعضا تعداد به توجه با



 صنفي هاي انجمن باشد، شده تشكيل استان صنايع يا حرف صنفي هاي انجمن هاي كانون استان، يك در كه تازماني - 1 تبصره

 كانون اساسنامه طبق اعضا تعداد به توجه با توانند مي استان

 .درآيند آن عضويت به يا معرفي استان كانون به را خود نمايندگان استان، صنفي هاي انجمن

 اعضاي بين از استان، كانون مديره هيأت البدل علي اعضاي نفر چهار از نفر دو و اصلي اعضاي نفر نه از نفر پنج تعداد -  2 تبصره

 .بماند محفوظ همواره فوق نسبت بايد و شود مي انتخاب هستند، شاغل صنعت بخش در كه استان كانون عمومي مجمع

 توسط) كشور كارفرمايان يا كارگران عالي كانون( كشور كارفرمايي يا كارگري صنفي هاي انجمن عالي هاي كانون - 6 ماده

 هاي انجمن تعداد به توجه با كشور هاي استان  دوم يك حداقل كارفرمايي يا كارگري صنفي هاي انجمن هاي كانون مديره هيأت

 .شود مي تشكيل عالي كانون اساسنامه طبق  نماينده نه تعداد به حداكثر استان، در موجود اعتبار داراي صنفي

 عالي كانون عضويت به توانند مي است، استان يك از فراتر ها آن فعاليت  حوزه كه كارفرمايي صنفي هاي انجمن - 1 تبصره

 .درآيند كارفرمايان

 در مندرج نسبت به توجه با استان، همان صنفي هاي انجمن باشد،  نشده تشكيل استان كانون استان يك در كه زماني تا -  2 تبصره

 .نمايند مي معرفي كشور كارفرمايان يا كارگران عالي كانون عمومي مجمع به و انتخاب را خود نمايندگان ،) 6(ماده

 هاي انجمن عالي هاي كانون  مديره هيأت البدل علي اعضاي نفر چهار از نفر دو و اصلي اعضاي نفر نه از نفر پنج تعداد - 3 تبصره

 بايد و شود مي انتخاب هستند، شاغل صنعت بخش در كه عالي كانون عمومي مجمع اعضاي بين از كارفرمايي، يا كارگري صنفي

 .بماند محفوظ  همواره فوق نسبت

    ::::مربوطمربوطمربوطمربوط    هايهايهايهاي    نوننوننوننون    كاكاكاكا    وووو    صنفيصنفيصنفيصنفي    هايهايهايهاي    انجمنانجمنانجمنانجمن    اركاناركاناركاناركان    وووو    مؤسسمؤسسمؤسسمؤسس    هيأتهيأتهيأتهيأت    ----    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 سه حداقل از مركب مؤسسي هيأت نامه، آيين اين موضوع هاي تشكل تشكيل مقدمات نمودن فراهم و تأسيس منظور به -  7 ماده

 :شود مي تشكيل زير، وظايف با تشكل نوع به توجه با ربط ذي اشخاص از نفر

 امور و كار واحد يا اجتماعي امور و كار وزارت به مورد حسب مربوط كانون يا صنفي انجمن تأسيس درخواست ارايه -1

 .مربوط استان اجتماعي

 حوزه به باتوجه( محلي روزنامه يا سراسري كثيراالنتشار روزنامه در) تأسيس شرف در آگهي( عضو پذيرش آگهي انتشار - 2

 .كارگاه درسطح كارگري صنفي هاي انجمن از غير به) تشكل فعاليت

 فهرست تهيه همچنين و آن مورد در نظر اظهار و عضويت شرايط داشتن نظر از عضويت متقاضيان هاي درخواست بررسي  - 3

 .آنان مشخصات و اسامي

 .نامه آيين اين) 12( و) 11( مواد رعايت با اساسنامه نويس پيش تهيه  - 4

 يا بازرس ، مديره هيأت اعضاي انتخاب و اساسنامه تصويب منظور به مؤسس عمومي مجمع در شركت جهت اعضا از دعوت - 5

 .بازرسان



 .انتخابات بر نظارت منظور به اجتماعي امور و كار وزارت به عمومي مجمع تشكيل دعوتنامه تسليم -6

 .گردد مي  منحل خود خودي به مؤسس هيأت نامه، آيين اين موضوع هاي تشكل  مديره هيأت انتخاب از پس - تبصره

 :بود خواهند زير ركن سه داراي نامه، آيين اين موضوع هاي تشكل -  8 ماده

 عمومي مجمع - 1

 مديره هيأت - 2

 بازرسان يا بازرس  - 3

 نشده بيني پيش نامه آيين اين در كه مواردي ساير و تشكل اركان اختيارات و وظايف عمومي، مجامع تشكيل چگونگي - تبصره

 .شد خواهد درج تشكل اساسنامه در 

 :باشد مي زير شرح به نامه آيين اين موضوع هاي تشكل بإزرسان و مديره هيأت در عضويت داوطلبان شرايط -  9 ماده

 ايران اسالمي جمهوري تابعيت  - 1

 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون به عملي التزام  - 2

 قانوني غير سياسي هاي گروه و احزاب به وابستگي عدم - 3

 مؤثر كيفري قطعي محكوميت نداشتن - 4

 شهرت حسن داشتن  - 5

 مخدر مواد به اعتياد عدم - 6

 براي را عمومي مجمع دوره، پايان از پيش ماه سه كم دست مكلفند نامه، آيين اين موضوع هاي تشكل مديره هيأت - 10 ماده

 .باشد شده انجام تشكل مسؤوالن انتخابات ، مديره هيأت اعتبار وره د پايان تا كه ي ا گونه به نمايند دعوت انتخابات تجديد

 مجمع تشكيل براي دعوت به نسبت دهند، تشخيص كه زماني هر در توانند مي اعضا از چهارم يك با بازرسان يا بازرس -  1 تبصره

 .نمايند اقدام عمومي

. دهند مي اخطار انتخابات تجديد و عمومي مجمع تشكيل به نسبت بازرسان يا بازرس دوره، پايان از پس ماه دو حداكثر - 2 تبصره

 .نمايند اقدام انتخابات تجديد و عمومي مجمع دعوت به نسبت تا دارند فرصت ماه چهار تا اعضا سوم يك

، تشكل انحالل مكلفند بازرسان يا بازرس باشد، نگرفته صورت انتخابات تجديد دوره، پايان از پس  ماه شش چنانچه - 3 تبصره

 و كار وزارت اقدام، عدم صورت در. نمايند اعالم اجتماعي امور و كار وزارت به را ،مربوط كانون يا كارفرمايي صنفي انجمن

 فعاليت حوزه به مربوط محلي روزنامه يا كثيراالنتشار هاي روزنامه از يكي در آگهي درج طريق از تشكل هزينه به اجتماعي امور

 .نمايد مي اعالم را تشكل انحالل تشكل،



    مربوطمربوطمربوطمربوط    هايهايهايهاي    كانونكانونكانونكانون    وووو    صنفيصنفيصنفيصنفي    هايهايهايهاي    انجمنانجمنانجمنانجمن    انحاللانحاللانحاللانحالل    وووو    ثبتثبتثبتثبت    چگونگيچگونگيچگونگيچگونگي    ----    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 تاريخ از ماه سه ظرف شود، درج مربوط هاي كانون و صنفي هاي انجمن اساسنامه در بايد كه قانوني مقررات و ضوابط -11 ماده

 .رسيد خواهد اجتماعي امور و كار وزير تصويب به كار عالي شوراي پيشنهاد به بنا نامه آيين اين ابالغ

 تصويب و طرح و قانوني مقررات رعايت با اساسنامه تنظيم به موظف تشكيل هنگام به نامه آيين اين موضوع هاي تشكل -  12 ماده

 .باشند مي اجتماعي امور و كار وزارت در وثبت مربوط عمومي مجمع در آن

 هرگونه و بازرسان و دبير مديره، هيأت اعضاي تغيير يا انتخاب تجديد و انتخاب و نامه آيين اين موضوع هاي تشكل ثبت -13 ماده

 .باشد مي اموراجتماعي و كار وزارت به ذيل مدارك تسليم مستلزم الذكر، فوق هاي تشكل اساسنامه اصالح يا تغيير

 )تأسيس مرحله در( تشكل تأسيس تقاضانامه - 1

 ).تأسيس از پس مراحل در( تغييرات ايجاد صورت در شده اصالح اساسنامه نسخه دو يا) تأسيس درمرحله( اساسنامه نسخه دو  - 2

 شده تنظيم اجتماعي امور  و كار وزارت نماينده تأييد و نظارت حضور، با كه عمومي مجمع نظارت و رئيسه هيأت صورتجلسه  - 3

 .باشد

 ).تأسيس مرحله در( روزنامه در شده منتشر ، عضو پذيرش آگهي  - 4

 .عمومي مجمع در كنندگان شركت شده امضا اسامي فهرست - 5

 .اعضا كامل مشخصات و اسامي فهرست - 6

 ).فعاليت حوزه به باتوجه( روزنامه در شده منتشر عمومي، مجمع دعوت آگهي -  7

 .مديره هيأت وظايف برتقسيم مبني مديره هيأت صورتجلسه 8 -

 .تشكل دبير و بازرسان ، مديره هيأت اعضاي مشخصات به مربوط شده تكميل آماري پرسشنامه  - 9

 هاي آگهي مكلفند مربوط، اساسنامه در درج صورت در نامه آيين اين موضوع هاي تشكل تبصره

 .نمايند درج) تشكل فعاليت حوزه به توجه با( عمومي مجمع در شده معين محلي يا سراسري روزنامه در را خود رساني اطالع

 مجامع برگزاري صحت احراز صورت در ،)13( ماده در يادشده مدارك دريافت از پس اجتماعي امور و كار وزارت -  14 ماده

 و انتخابات انجام آگهي و گواهينامه صدور و ثبت به نسبت ماه يك ظرف مدارك، صحت و تكميل ، العاده فوق يا عادي عمومي

 .نمود خواهد اقدام ربط ذي تشكل هزينه به كثيراالنتشار هاي روزنامه از يكي و كشور رسمي روزنامه در آن انتشار

 باشد، استان يك محدوده داخل ها آن فعاليت حوزه كه نامه آيين اين موضوع هاي تشكل ثبت و انتخابات بر نظارت - 1 تبصره

 بر باشد، استان يك از فراتر ها آن فعاليت حوزه كه هايي تشكل درخصوص و مربوط استان اجتماعي امور و كار واحد برعهده

 .بود خواهد اجتماعي امور و كار وزارت كارفرمايي و كارگري هاي سازمان كل اداره عهده

 



 كه قوانيني ساير با اساسنامه در مصوب وظايف كه نمايد مراقبت ثبت، هنگام است مكلف اجتماعي امور و كار وزارت - 2 تبصره

 تداخل دادگستري وكالي كانون پزشكي، نظام صنفي، نظام قوانين قبيل از است، نموده بيني پيش صنوف براي را خاصي وظايف

 .باشد نداشته مغايرت يا

 .باشد مي اجتماعي امور و كار وزارت نظر صنعت، يا حرفه تشخيص مالك -3 تبصره

 مجاز مشترك جغرافيايي فعاليت حوزه در صنعت، يا حرفه يك در) كانون يا صنفي انجمن(  همگن تشكل دو ثبت -  15 ماده

 .نيست

 صنفي انجمن تشكيل باشد، شده تأسيس صنفي انجمن صنعت، يا حرفه يك درسطح يا جغرافيائي حوزه يك در چنانچه - 1 تبصره

 است مجاز الزم نصاب حصول بر مشروط مذكور صنعت يا حرفه از تر تخصصي درسطح يا آن فعاليت حوزه از بخشي در ديگري

 .داشت خواهد عهده بر را مربوط فعاليت نوع يا حوزه در اعضا نمايندگي و

 .نمود خواهد اعالم را نهايي نظر اجتماعي امور و كار وزارت آن،) 1( تبصره و) 15( ماده در ابهام وجود صورت در - 2 تبصره

 دسته هاي پيمان در قرارداد طرف دو تكليف اسقاط يا حق تضييع موجب نامه، آيين اين موضوع هاي تشكل انحالل - 16 ماده

 .بود نخواهد قبلي شده منعقد جمعي

 كه بود خواهد شده منحل تشكل تصفيه هيأت عهده به ها، حساب تصفيه و تعهدات ايفاي - تبصره

 دار عهده را وظيفه اين اجتماعي امور و كار وزارت هماهنگي با سابق مديره هيأت رييس و بازرسان انتخاب، عدم صورت در

 از امر قانوني پيگيري به نسبت اجتماعي امور و كار وزارت ، سابق مديره هيأت رئيس و بازرسان اقدام عدم صورت در. بود خواهند

 .نمايد مي اقدام فوق ربط ذي مراجع طريق

 :گردد مي لغو نيز ها آن ثبت و منحل زير موارد در نامه آيين اين موضوع هاي تشكل - 17 ماده

 .باشد نشده اقدام آن انتخابات تجديد به نسبت ماه شش ظرف و يافته پايان تشكل مديره هيأت اعتبار مدت چنانچه -1

 .العاده فوق عمومي مجمع تصويب به بنا - 2

 .صالح ذي قضايي مراجع طرف از قطعي رأي صدور صورت در  -3

 مراتب. ندارند فعاليت ادامه حق يادشده، تشكل نام تحت و يافته خاتمه آن مسؤوالن اختيارات تشكل، انحالل تاريخ ز ا - 1 تبصره

 حوزه براساس( محلي يا سراسري هاي روزنامه از يكي در شده منحل تشكل هزينه به و انجام مربوط اساسنامه طبق تصفيه و انحالل

 .شد خواهد درج همگان اطالع جهت ،)تشكل فعاليت

 شوند، منحل نامه آيين اين)  17( ماده)  2( و) 1( بندهاي اساس بر نامه آيين اين موضوع هاي تشكل كه مواردي در - 2 تبصره

 اعالم نامه، آيين اين) 10( ماده) 3( تبصره مطابق را تشكل انحالل مكلفند اجتماعي امور و كار وزارت يا و بازرسان يا بازرس

 .نمايند



 امور و كار وزارت توسط مربوط هاي كانون و صنفي هاي انجمن آموزش و ثبت انتخابات، بر نظارت هاي هزينه -18 ماده

 تعيين از پس صنفي انجمن هر پرداخت قابل سهميه ميزان. شود مي تأمين آنان خودياري و اعضا هاي همكاري محل از ، اجتماعي

 فاقد مربوط، هاي كانون و صنفي هاي انجمن از يك هر انحالل زمان در چنانچه. بود خواهد وصول قابل كار، عالي شوراي در

 .شد خواهد پرداخت ماده اين اجراي از حاصل درآمد محل از آگهي درج هزينه باشند، دارايي

 اجتماعي امور و كار وزارت عهده به ها آن فعاليت و انتخابات بر نظارت و نامه آيين اين موضوع صنفي هاي تشكل ثبت -  19 ماده

 هاي كانون يا صنفي انجمن فعاليت شده، ياد وزارتخانه در كارفرمايي و كارگري هاي سازمان كل اداره كه صورتي در. است

 صالح دادگاه به تصميم اخذ جهت را مراتب دهد، تشخيص مقررات و قوانين با مغاير را آن مديره هيأت اعضاي از يكي يا مربوط

 .كند مي ارجاع

 روز بيست حداقل را خود عمومي مجامع تشكيل مكان و زمان كتبي اطالعيه مكلفند نامه آيين اين موضوع هاي تشكل -  20 ماده

 .نمايند تسليم اجتماعي امور و كار وزارت به تعطيل روزهاي احتساب بدون تشكيل از پيش

    مربوطمربوطمربوطمربوط    هايهايهايهاي    كانونكانونكانونكانون    وووو    صنفيصنفيصنفيصنفي    هايهايهايهاي    انجمنانجمنانجمنانجمن    اختياراتاختياراتاختياراتاختيارات    وووو    وظايفوظايفوظايفوظايف    ----    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 :است زير شرح به كارگري صنفي هاي انجمن اختيارات و وظايف -  21 ماده

 .صنف اعضاي قانوني و مشروع هاي خواست و حقوق استيفاي جهت در كوشش -1

 .عضو كارگران مهارت سطح ارتقاي در پيگيري و ريزي برنامه - 2

 .اعضا حقوق تأمين و شناخت در الزم هاي آگاهي سطح ارتقاي منظور به اعضا واجتماعي فرهنگي آموزش براي تالش  - 3

 .افزايش مهارتي، اقتصادي، هاي نارسايي مشكالت، درخصوص تحقيق و بررسي در تالش  - 4

 .صنف انجمن عملكرد شدن سياسي از جلوگيري و مربوط مسؤوالن و مديران اعضا، به پيشنهادات ارايه و وري بهره

 .شود مي مقرر اساسنامه در كه ترتيبي به داوطلبانه هاي كمك و عضويت حق وروديه، دريافت  - 5

 جهت در تالش و تشكل  وظايف با مرتبط الحسنه قرض صندوق تعاوني، هاي شركت تقويت و تأسيس جهت در همكاري - 6

 .مربوط مقررات رعايت با اعضا رفاهي امكانات تأمين

 .كار قانون اجراي و كارگري مشكالت بهتر شناخت جهت در اجتماعي امور و كار وزارت با همكاري  - 7

 .انجمن عمومي مجمع تصويب از پس مربوط صنفي هاي انجمن كانون در عضويت  - 8

 .كشور مقررات و قوانين حدود در مربوط صنفي هاي انجمن كانون با مشترك فعاليت  - 9

 هاي انجمن برعهده قانون موجب به كه اختياراتي و وظايف ساير انجام و كارفرمايي و كارگري هاي تشكل ساير با همكاري  - 10

 .است شده داده قرار صنفي

 .كارفرمايي هاي تشكل يا كارفرمايان با جمعي دسته هاي پپمان و انعقاد و اي حرفه مذاكرات در شركت - 11



 استان صنايع، يا حرف خاص، صنعت يا حرفه هاي كانون(  كارگري صنفي هاي انجمن هاي كانون اختيارات و وظايف -  22 ماده

 :است زير شرح به)  عالي و

 .ربط ذي كارفرمايي هاي سازمان با جمعي دسته هاي پيمان انعقاد و اي حرفه مذاكرات در شركت  - 1

 .كارگران وري بهره و مهارت سطح ارتقاي و امور پيشبرد منظور به اعضا بين هماهنگي ايجاد  - 2

 از كارگري هاي تشكل به مربوط مقررات و قوانين اجراي حسن منظور به ربط ذي مراجع و اجرايي هاي دستگاه با همكاري  - 3

 .مربوط هاي گردهمايي برگزاري جمله از مختلف هاي راه

 حقوق و رفاهي مسائل اجتماعي، تأمين و كار قوانين به مربوط هاي طرح و لوايح تهيه درخصوص حقوقي و مشورتي نظر ارائه  - 4

 .ربط ذي مراجع به كارگران قانوني

 .اعضا قانوني و مشروع هاي خواست و صنفي حقوق استيفاي جهت در كوشش - 5

 و تشكل وظايف با مرتبط مؤسسات ساير و الحسنه قرض صندوق تعاوني، هاي شركت تقويت و تأسيس جهت در همكاري  - 6

 .اعضا رفاهي امكانات تأمين جهت در تالش همچنين

 تصويب با و مربوط مقررات به باتوجه المللي بين و داخلي قانوني مجامع و مراجع در كارگران قانوني نمايندگان انتخاب - تبصره

 .شود مي انجام مربوط كانون مديره هيأت

 يا حرفه هاي كانون( مربوط هاي كانون و كارفرمايي صنفي هاي انجمن اختيارات و وظايف -  23 ماده

 :است زير شرح به) عالي و استان صنايع، حرف، خاص، صنعت 

 .اعضا قانوني و مشروع هاي خواست و صنفي حقوق استيفاي جهت در كوشش -1

 .ها اولويت و نيازها شناخت مشكالت، درباره تحقيق و بررسي اطالعات، آوري جمع  - 2

 .ها فعاليت گسترش و توسعه نيازها، تأمين براي ريزي برنامه  - 3

 .تكنولوژيك نوآوري و ائتقال توليد، ظرفيت و منابع وري بهره ارتقاي در كوشش - 4

 .كيفيت كنترل نوين هاي روش استقرار و شناخت بررسي، توليد، كيفيت بهبود در سعي - 5

 اجتماعي امور و كار وزارت با همكاري موردنياز، انساني نيروي مهارت ارتقاي و آموزش امر در هماهنگي جهت در كوشش  - 6

 .كار بهداشت و فني حفاظت به مربوط هاي آموزش انجام براي ربط ذي نهادهاي و ها دستگاه ساير و

 .تشكل وظايف با مرتبط تعاوني هاي شركت تقويت و تأسيس جهت در همكاري  - 7

 به ها دستگاه اين كه تكاليفي و وظايف انجام در رسمي نهادهاي و ها سازمان ها، وزارتخانه با همكاري و وليتئمس قبول  - 8

 .ها آن به الزم هاي مشورت ارائه براي آمادگي و كنند مي محول مربوط هاي كانون و صنفي هاي انجمن



 كشور از خارج يا داخل در مربوط هاي كانون يا صنفي هاي انجمن وظايف با مرتبط هاي سازمان و ها تشكل با ارتباط ايجاد  - 9

 .كشور مقررات و قوانين و صنفي هاي فعاليت درچارچوب

 شود مي مقرر اساسنامه در كه ترتيبي به داوطلبانه هاي كمك و عضويت حق وروديه، آوري جمع - 10

 هاي تشكل ساير و كارفرمايي صنفي هاي انجمن ديگر و مربوط هاي كانون و كارگري صنفي هاي انجمن با همكاري -11

 كارفرمايي

 اجتماعي تأمين و كار قوانين به مربوط هاي طرح و لوايح تهيه درخصوص حقوقي و مشورتي نظر ارائه و الزم تحقيقات انجام - 12

 ربط ذي مراجع به كارفرمايان قانوني حقوق و رفاهي مسائل و

 امور پيشبرد منظور به اعضا بين هماهنگي ايجاد  - 13

 مربوط مقررات و قوانين اجراي حسن جهت ربط ذي مراجع و اجرايي هاي دستگاه با همكاري - 14

 ذيربط كارفرمايي هاي سازمان ساير يا كارگري هاي تشكل با جمعي دسته هاي پيمان انعقاد و اي حرفه مذاكرات در شركت - 15

 تصويب با مرتبط مقررات به توجه با المللي بين و داخلي قانوني مجامع و مراجع در كارفرمايان قانوني نمايندگان انتخاب - تبصره

 .شود مي انجام مربوط كارفرمايي صنفي هاي انجمن كانون مديره هيأت

 .نمايند منطبق جديد نامه آيين با را خود اساسنامه و تشكيالت ، ساختار مكلفند نامه آيين اين موضوع هاي تشكل - 24 ماده

 صنفي هاي انجمن عملكرد چگونگي و اختيارات و وظايف حدود تشكيل، چگونگي نامه آيين جايگزين نامه آيين اين - 25 ماده

 شماره تصويبنامه موضوع آن، اصالحيه و1371/11/14 مورخ هـ 513ت/52251 شماره تصويبنامه موضوع مربوط، هاي كانون و

 .گردد مي 1377/5/19 مورخ هـ17453ت/32590

 .است رسيده جمهوري رياست محترم مقام تأييد به 1389/8/3 تاريخ در تصويبنامه اين

 >>هيئت حل اختالف -هيئت تشخيص<<

 :آيين نامه مربوط به انتخاب اعضاء هيئت هاي حل اختالف

 اختالف حل هاي هيأت در كارفرمايان و كارگران نمايندگان ايران اسالمي جمهوري كار قانون 164 ماده اجراي در -1ماده 

 .گردند مي معرفي و انتخاب نامه آئين اين براساس

 هاي تشكل بين از را اكثريت حائز تشكل اجـتماعي امور و كار وزارت كارفـرمايـي و كارگري هاي سازمان كل اداره -2ماده 

 سپس و مشخص) نمايندگان مجمع و كارگري صنفي هاي انجمن كانون كار، اسالمي شوراهاي هماهنگي كانون( استان كارگري

 حوزه اختالف حل هاي هيأت در كارگران نمايندگان معرفي و انتخاب جهت كتباً را مراتب استان اجتماعي امور و كار كل اداره

 .نمايند مي ابالغ مذكور تشكل به مربوط

 اختالف حل هاي هيأت در كارگران نمايندگان معرفي و انتخاب به نسبت ماه يك مدت ظرف حداكثر است موظف مزبور تشكل

 .نمايد اقدام



 كارگري هاي تشكل ساير نمايندگان از لزوم صورت در كارگران بيشتر آراء از گيري بهره منظور به اكثريت حائز تشكل ـ تبصره

 .آورد مي عمل به دعوت اختالف حل هاي هيأت در كارگران نمايندگان انتخاب براي نيز استان

 در مندرج ترتيب به كارگري عالي تشكل باشد، نداشته وجود استاني كارگري تشكل ها استان برخي در كه صورتي در -3ماده 

 اجتماعي امور و كار كل اداره به را آنان و اقدام اختالف حل هاي هيأت در كارگران نمايندگان انتخاب به نسبت و مشخص 2 ماده

 .نمايد مي معرفي مربوط استان

 هاي هيأت نظر مورد نمايندگان معرفي به نسبت مقرر مهلت ظرف يا و نگرديده تشكيل كارگري هاي تشكل كه مواردي در -4ماده 

 را مذكور نمايندگان استان اجتماعي امور و كار كل اداره طريق از محل اجتماعي امور و كار واحد ننمايند مبادرت اختالف حل

 .نمايد مي معرفي اجتماعي امور و كار وزير به اعتبارنامه صدور جهت

 :اختالف حل اتيه يدگيرس نحوه و جلسات ليتشك يچگونگ نامه نييآ

 كار يعال يشورا 12/12/1369 مصوب

 يها انجمن كانون اي استان كار ياسالم يشورا يهماهنگ كانون انتخاب به كارگران ندهينما نفر سه از اختالف حل اتيه  -1 ماده

 يواحدها رانيمد انتخاب به انيكارفرما ندهينما نفر سه و منطقه يواحدها كارگران ندگانينما مجمع اي و استان كارگران يصنف

 مدت يبرا آنها ندگانينما اي و) محل يدادگستر سيرئ و فرماندار,  ياجتماع امور و كار ركليمد( دولت ندهينما نفر سه و منطقه

 . گردد يم ليتشك سال دو

 .گردد يم ليتشك اختالف حل اتيه ازين مورد تعداد به استان هر در يدگيرس امر در عيتسر جهت  -تبصره

 كار ركليمد استير به يادار وقت از خارج در المقدور يحت و ياجتماع امور و كار محل در اختالف حل اتيه جلسات  -2 ماده

 . شد خواهد ليتشك او ندهينما اي و ياجتماع امور و

 ندهينما تيمامور با است مكلف كارفرما شود ليتشك يادار ساعات در اختالف حل اتيه جلسات كه يصورت در  -1 تبصره

 . دينما موافقت اتيه جلسات در كارگر

 . بود خواهد ياجتماع امور و كار واحد با جلسات ليتشك يبرا اختالف حل أتيه اعضاء از دعوت  -2 تبصره

 پنج تياكثر با أتيه ماتيتصم و داشت خواهد تيرسم اعضاء از نفر هفت حداقل حضور با اختالف حل أتيه جلسات  -3 ماده

 . بود خواهد معتبر حاضر افراد آراء از يرأ نفر

 جلسه پانزده ظرف يمتوال ريغ جلسه پنج اي يمتوال جلسه سه انيكارفرما و كارگران ندگانينما از كي هر كه يصورت در -4 ماده

 . دينما يتلق استعفا حكم در را بتيغ تواند يم ،ياجتماع امور و كار واحد باشند داشته موجه ريغ بتيغ

 . دينما اقدام مقررات اساس بر يمستعف ندهينما نيجانش انتخاب به نسبت بالفاصله است مكلف ياجتماع امور و كار واحد  -تبصره

 يريگيپ جهت مراتب و شود يم محسوب يادار ريتقص اختالف حل أتيه جلسات در دولت ندگانينما موجه ريغ بتيغ  -5 ماده

 . گردد يم منعكس ياجتماع امور و كار ريوز به امر



 حل أتيه عهده به مقررات و نيقوان ريسا و كار قانون طبق كه است يفيوظا انجام:  از عبارت اختالف حل أتيه فيوظا  -6 ماده

 . است شده گذاشته اختالف

 امور و كار واحد شنهاديپ به تواند يم اختالف حل أتيه يول باشد يم وصول خيتار بيترت به ها پرونده به يدگيرس  -7 ماده

 . دينما يدگيرس نوبت از يخاص پرونده به ياجتماع

 محل ياجتماع امور و كار واحد با نيطرف به آنها ابالغ و شد خواهد ثبت يمخصوص دفتر د اختالف حل أتيه ماتيتصم  -8 ماده

 . ندينما اخذ رونوشت أتيه صادره آرا از توانند يم نفعيذ اشخاص. باشد يم

 .ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به ياجتماع امور و كار ريوز شنهاديپ به اختالف حل يها أتيه اعضاء حضور زانيم  -9 ماده

 بيتصو به 12/12/69 خيتار در و هيته كار يعال يشورا 12/12/69 مورخ جلسه در تبصره 4 و ماده 9 شامل نامه نييآ نيا -10 ماده

 .ديرس ياجتماع امور و كار ريوز

 انيكارفرما ندگانينما كارگران ندگانينما دولت ندگانينما

 >>سواد آموزي –پروانه مهارت فني  -آموزشهاي فني و حرفه اي<< 

 كار به اشتغال يبرا يا حرفه و يفن يآموزشها يريفراگ الزام قانون

 مهارتهاي تنظيم و توليدات كيفي ارتقاي و شده انجام گذاريهاي سرمايه از تر كامل هرچه گيري بهره منظور به - واحده ماده 

 و فني مهارت گواهينامه كاره ب اشتغال متقاضيان از موظفند صنفي و خدماتي توليدي، صنعتي، واحدهاي كارفرمايان كليه موجود،

 .نمايند فراهم را خويش ماهر نيمه و ماهر و ساده كارگران آموزش ارتقاي زمينه همچنين و مطالبه ذيصالح مراجع از اي حرفه

 بندي زمان هاي برنامه براساس اند يافته اشتغال الذكر فوق واحدهاي در قبالً كه كارگراني كار ضمن آموزش ارتقاي زمينه -1 تبصره 

 .بود خواهد اي حرفه و فني آموزش سازمان شده

 اي حرفه و فني آموزش مراكز از اي حرفه مهارت گواهينامه كار، پروانه صدور برابر در موظفند ذيربط دستگاههاي كليه -2 تبصره 

 .نمايند مطالبه را آنها امثال و هنرستانها ، دانشگاهها يا و اجتماعي امور و كار وزارت به وابسته

 يا و نبوده مقدور مذكور شرايط در آنها در آموزش كه مشاغلي فهرست ماه شش مدت به قانون اين تصويب زمان از -3 تبصره 

 آموزش سازمان توسط گردد مي كار بازار نوسانات و توليد امر در اشكاالتي بروز موجب قبلي ريزي برنامه بدون آموزش به الزام

 .رسد مي اجتماعي امور و كار وزير تصويب به كار عالي شوراي  تاييد از پس و تهيه كشور اي حرفه و فني

 زنان احتمالي مشكالت رفع منظور به موجود امكانات از استفاده با است موظف كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان -4 تبصره 

 .نمايد فراهم را بانوان اي حرفه و فني آموزش زمينه شغلي فرصتهاي با متناسب شهرستانها و استانها مراكز كليه در كار جوياي

 در دوره هر ابتداي در خود آموزشي هاي برنامه اعالم ضمن است موظف كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان -5 تبصره 

 كارفرمايان توسط كه آموزش متقاضيان از نام ثبت به نسبت دوره هر پايان در نظر مورد مديران اطالع جهت گروهي هاي رسانه

 .نمايند اقدام شوند مي معرفي



 و فني آموزش سازمان از اخطار دريافت صورت در كارآموزي قانون 14 ماده همچنين و قانون اين مفاد از متخلف كارفرمايان 

 دريافت قانون) 6( و) 3( مواد و) 1( ماده) 3(و  )2( هاي تبصره موضوع نقدي جريمه به بدهي اصل پرداخت ضمن كشور اي حرفه

 حقوق و مزد صورت ارسال به نسبت مقرر مهلت ظرف كه اجتماعي تأمين قانون مشمول كارگاههاي كارفرمايان از نقدي جرايم

 .گردند مي محكوم 9/5/1373 مصوب نمايند نمي اقدام مربوط بيمه حق و شدگان بيمه

 .گردد مي تأمين شود مي واريز خزانه به كه) 5( تبصره موضوع جرايم اخذ محل از قانون اين اجراي از ناشي مالي بار است بديهي 

مجلس شوراي اسالمي تصويب و در  11/3/1376تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ  5قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 

 .ييد شوراي نگهبان رسيده استبه تا 21/3/1376تاريخ 

 ماهر كارگران براي فني مهارت پروانه صدور نامه آيين

 8/4/1376 مصوب

 تاريخي از ـ مورد حسب ـ هرمحل در شهرسازي و ساختمان بخشهاي در فني امور از دسته آن به كارگران كار به اشتغال ـ 1 ماده

 طريق از كه است فني صالحيت داشتن مستلزم كند، واعالم تعيين كشور، وزارت نظر كسب با شهرسازي و مسكن وزارت كه

 احراز شود، مي ناميده » سازمان« اختصار به پس اين از كه كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان توسط فني مهارت پروانه صدور

 . شود

 . شود مي داده متقاضي به نامه آيين دراين مندرج شرايط ساير رعايت با كه شود مي تقسيم زير درجات به فني مهارت پروانه ـ 2 ماده

 :  سه درجه فني مهارت پروانه ـ الف

 در و گرفته فرا را » سازمان«) 3( استاندارددرجه حد در الزم مهارت ، تجربه كسب از پس يا  آموزشي دوره طي از پس كه افرادي به

 . نمايند كسب موفقيت مربوط آزمون

 : دو درجه فني مهارت پروانه ـ ب

 دارندگان نظارت تحت ساختماني هاي پروژه در سال يك مدت به حداقل) 3( درجه فني مهارت پروانه اخذ از پس كه افرادي به

 درجه مهارت استاندارد اساس بر آموزشي دوره يك طي از پس باشند، داشته كار سابقه كارداني يا مهندسي كار به اشتغال پروانه

 .  مربوط درآزمون  قبولي و سازمان) 2(

 :  يك درجه فني مهارت پروانه ـ ج

 پروانه دارندگان نظارت تحت ، ساختماني هاي پروژه در سال دو مدت به حداقل) 2( درجه مهارت پروانه اخذ از پس كه افرادي به

 در قبولي و سازمان) 1( درجه استاندارد اساس بر آموزشي دوره يك طي از پس باشند، داشته كار سابقه ، مهندسي كار به اشتغال

 .  مربوط آزمون

 با و مربوط استاندارد اساس بر  درآزمون  موفقيت درصورت اند، كرده كسب تجربه طريق از را خود مهارت كه افرادي به  ـ  تبصره

 . شود مي داده درجه همان در فني مهارت پروانه ، شرايط ساير رعايت



 به تواند مي آن دارنده كه شهرسازي و ساختمان بخش در فني امور از قسمت آن براي فرد صالحيت ، فني مهارت پروانه در ـ 3 ماده

 . شود مي قيد دهد انجام ماهرتر كارگران نظارت تحت يا تنهايي

 خدمت پايان دفترچه يا معافيت برگ انضمام به را خود تقاضاي بايد فني مهارت پروانه دريافت شرايط واجد متقاضيان ـ 4 ماده

 . دهند ارائه سازمان به)  مشمولين براي(

 دولتي شركتهاي و موسسات ها، خانه وزارت توسط شده صادر گواهي و بيمه حق پرداخت سنوات به توجه با تجربي سابقه ـ  تبصره

 . شود مي احراز كارداني يا مهندسي كار به اشتغال پروانه دارندگان يا غيردولتي عمومي نهادهاي و شهرداريها ، دولت به وابسته يا

 ساختماني امور در آن دارنده اشتغال استمرار صورت در كه است سال سه صدور تاريخ از فني مهارت پروانه اعتبار مدت ـ 5 ماده

 . شد خواهد تمديد بار يك سال) 3( هر

 پوشش تحت به مشروط الذكر، فوق اشخاص يا سازمانها گواهي طريق از نيز فني مهارت پروانه دارندگان اشتغال استمرار ـ  تبصره

 . شود مي احراز اجتماعي تامين بيمه بودن

 كسب موقت فني مهارت پروانه بايد  نامه آيين اين موضوع خدمات انجام جهت ايراني غير حقوقي و حقيقي اشخاص كليه ـ 6 ماده

 . نمايند

 يا يك درجه ماهر كارگر گواهينامه داراي شهرسازي و ساختمان بخشهاي در فني امور به مربوط هاي رشته در كه افرادي ـ 7 ماده

 قبولي و الزم مدت به تجربي كار سابقه داشتن جمله از ، شرايط ساير احراز و رعايت با توانند مي باشند، سازمان از ماهه) 18( طرح

 . نمايند » تجربي كار به اشتغال پروانه« دريافت تقاضاي شهرسازي و مسكن  وزارت از مربوط آزمون در

 كشور كل به را نامه آيين اين مفاد  اجراي سال ده ظرف موظفند اجتماعي امور و كار و شهرسازي و مسكن هاي وزارتخانه ـ 8 ماده

 . دهند تسري

 :يكارگاه نيب و كارگاه جوار يكارآموز مركز جاديا نامه نييآ 

 27/10/1371مصوب  

 يكارآموز مراكز جاديا نامه نييآ ران،يا ياسالم يجمهور كار قانون )110( ماده) 2( تبصره استناد به و ياجتماع امور و كار وزارت

 :نمودند بيتصو ريز شرح به را يكارگاه نيب و كارگاه جوار

 :يكارگاه نيب و كارگاه جوار يكارآموز مركز جاديا نامه نييآ 

 يروين نيتأم و يا حرفه و يفن يآموزشها گسترش منظور به و رانيا ياسالم يجمهور كار قانون) 110( ماده ياجرا در - 1 ماده 

 نيب و كارگاه جوار آموزش مراكز جاديا در مكلفند يخدمات و ديتول ،يصنعت يواحدها انيفرما كار هيكل از،ين مورد ماهر يانسان

 .آورند عمل به را الزم يهمكار ياجتماع امور و كار وزارت يا حرفه و يفن آموزش سازمان با يكارگاه

 نيب اي كارگاه جوار مركز و "سازمان " ياجتماع امور و كار وزارت يا حرفه و يفن آموزش سازمان نامه نييآ نيا در - تبصره 

 .شوند يم دهينام "مركز " يكارگاه



 به واحد كي و بوده ديتول انيجر از مستقل يآموزش زاتيتجه لحاظ از كه است يمركز كارگاه جوار مركز - الف - 2 ماده 

 .ندينما اداره و سيتأس را آن توانند يم اشتراك به واحد چند اي ييتنها

 .شود يم انجام ديتول خط امكانات از استفاده با آموزش امر آن در كه است يمركز يكارگاه نيب يمركز - ب

 از شيب كه يخدمات و يديتول ،يصنعت يواحدها انيكارفرما از،ين مورد يآموزش يها دوره ياجرا و يزير برنامه منظور به - 3 ماده 

 .ندينما مصوب و انتخاب آموزش مسئول عنوان به را يا حرفه و يفن يآموزشها امر به مطلع يفرد ديبا دارند، كارگر نفر 36

 :است ريز شرح به آموزش مسئول فيوظا - تبصره 

 تبادل و سازمان مصوب ياستانداردها تيرعا و يآموزش يها دوره ياجرا در يهماهنگ منظور به سازمان با مستمر ارتباط - الف 

 .يكيتكنولوژ و  يتخصص يفن اطالعات نيآخر

 فاقد كارگران يبرا يآموزش يها دوره ياجرا و يزير برنامه جهت اقدام و مربوط واحد يآموزش يازهاين مستمر يبررس - ب

 .مهارت

 .يتكنولوژ و صنعت رشد با متناسب شاغل كارگران مهارت يارتقا جهت ديجد يآموزش يها دوره ياجرا و يزير برنامه - ج

 .مربوط صنعت ازين مورد يآموزش ياستانداردها نيتدو و هيته در سازمان با يهمكار - د 

 .متوسطه ديجد نظام دانش و كار طرح ياجرا در يهمكار - ه

 يروين تيترب و يآموزش يتهايفعال در شتريب مشاركت به يخدمات و يديتول ،يصنعت مختلف يواحدها قيتشو منظور به - 4 ماده 

 :شود يم ليتشك ريز بيترك با ،"عيصنا در آموزش "نام به يا تهيكم يانسان

 ياجتماع امور كار ريوز ندهينما - 1

 .سازمان ارياالخت تام ندهينما اي كشور يا حرفه و يفن آموزش سازمان سيير - 2

 .ربطيذ يصنعت وزارتخانه ندهينما - 3

 .مورد حسب مربوط وزارتخانه يمعرف با) ربطيذ يخدمات و يديتول واحد اي كارخانه، شركت، ( كارفرما ندهينما نفر كي - 4

 .است معتبر آراء تياكثر با آن ماتيتصم و افتهي تيرسم اعضا هيكل حضور با تهيكم جلسات - 1 تبصره 

 يمعرف كتباً را خود ندهينما موظفند ربطيذ يها دستگاه و ليتشك - مورد حسب - سازمان دعوت به تهيكم جلسات - 2 تبصره 

 .ندينما

 .رسد يم تهيكم ياعضا بيتصو به كه است يداخل نامه نييآ طبق تهيكم جلسات ليتشك نحوه - 3 تبصره 

 :است ريز شرح به عيصنا در آموزش تهيكم اراتياخت و فيوظا - 5 ماده 

 .يكارگاه نيب و كارگاه جوار مراكز يكارآموز يها برنامه ياجرا حسن بر نظارت - 1



 .جوار مراكز سيتأس جهت انيكارفرما و عيصنا صاحبان يدرخواستها خصوص در نظر اظهار و يبررس - 2

 .يكارآموز قانون موضوع يتهايمعاف اعمال جهت جوار مراكز در يكارآموز يها نهيهز مطالعه و يبررس - 3

 و جوار مركز يانداز راه و احداث در عيتسر و ليتسه جهت سازمان و كارفرما مشاركت زانيم درباره نظر اظهار و يبررس - 4

 .يكارآموز قانون موضوع يتهايمعاف اعمال

 .كار ضمن يآموزشها به مربوط ضوابط بيتصو - 5

 يكتب مجوز و عيصنا در آموزش تهيكم دييتأ و كارفرما درخواست با توانند يم يخدمات و يديتول ،يصنعت يواحدها هيكل - 6 ماده 

 .ندينما اقدام مركز جاديا به نسبت سازمان

 .است يالزام نامه نييآ نيا 3 ماده مفاد تيرعا

 انجام و يفن اطالعات ارائه در مربوط كارشناسان اعزام با ازين حسب بر مركز زيتجه و احداث مختلف مراحل در سازمان - تبصره 

 آموزش يها دوره شروع سازمان يهماهنگ با ز،يتجه و احداث اتيعمل انيپا از پس كارفرما، .دينما يم يهمكار كارفرما با مشاوره

 .كند يم اعالم را مركز افتتاح و

 كارفرما با انيمرب نيتأم و ميتعل مورد در و هيته را مركز ازين مورد يها جزوه و يآموزش و مهارت ياستانداردها سازمان، - 7 ماده 

 .دينما يم يهمكار

 اعالم مختلف مقاطع در و يزير برنامه سازمان، طرف از كه يآموزش يها دوره در شركت به موظف مركز انيمرب و مسئول - تبصره 

 .هستند مربوط  نامهيگواه اخذ و شود، يم

 استادكاران و ماهر كارگران مهارت يارتقا و بازآموز اي ماهر، ريغ كارگران آموزش منظور به ديبا يكارآموز يها برنامه - 8 ماده 

 .گردد اجرا سرپرستان و

 يآموزش يفضاها و امكانات از يا نامه توافق اساس بر توانند يم يخدمات و يديتول ،يصنعت يواحدها انيكارفرما و سازمان - 9 ماده 

 .ندينما استفاده گريكدي

 و آزمون يبرگزار جهت يهمكار و مراكز يكارآموز يها دوره بر مستمر كنترل و نظارت ضمن است مكلف سازمان - 10 ماده 

 .دينما اعطا مهارت نامهيگواه شدگان قبول به ،يفن تيصالح نييتع

 وزارت. رديبگ نظر در را مهارت يها نامهيگواه مشاغل، يبند طبقه به مربوط ازاتيامت نييتع هنگام به است مكلف كارفرما - تبصره 

 .آورد يم عمل به را الزم يقانون اقدامات ازاتيامت نيا داشتن منظور نهيزم در ياجتماع امور و كار

 .است عيصنا در آموزش تهيكم دييتأ به منوط يكارآموز ستميس در ساختار رييتغ گونه هر اي و مركز انحالل - 11 ماده 

 كه ييها دستگاه ريسا و ادهايبن و نهادها ها،يشهردار دولت، به وابسته و يدولت يشركتها سازمانها، ها، وزارتخانه هيكل - 12 ماده 

 .ندينما يهمكار نامه نييآ نيا ياجرا در سازمان درخواست حسب موظفند است، نام ذكر مستلزم آنها بر مقررات شمول

 جمهور سيير اول معاون - يبيحب حسن 



 :كار قانون مشمول كارگران يسوادآموز نامه نييآ 

 و ياجتماع امور و كار وزارت 19/4/1370مورخ 58233 شماره مشترك شنهاديپ به بنا 30/1/1370 مورخ جلسه در رانيوز أتيه 

 به را كار قانون مشمول كارگران يسوادآموز نامه نييآ 1369.8.29 مصوب كار قانون )155( ماده استناد  به و يسوادآموز نهضت

 :نمودند بيتصو ريز شرح

 :كار قانون مشمول كارگران يسوادآموز نامه نييآ 

 بخش از اعم انيكارفرما هيكل شود يم دهينام قانون اختصار به نامه نييآ نيا در كه كار قانون) 155( ماده ياجرا در - 1 ماده 

 به نسبت نامه نييآ نيا در شده نييتع ضوابط مطابق و ياجتماع امور و كار وزارت اعالم  حسب موظفند يدولت و يخصوص

 .ندينما اقدام خود كارگران يسوادآموز

 و ياجتماع امور و كار وزارت يسو از شده صادر يها بخشنامه و دستورالعملها و نامه نييآ نيا ياجرا حسن منظور به - 2 ماده 

 موظف ياجتماع امور و كار وزارت كارگران، يسوادآموز امر در الزم يها يهماهنگ جاديا و موانع رفع و يسوادآموز نهضت

 ندگانينما تيعضو با يصنعت يشهرها و استانها مراكز در را يسوادآموز يها تهيكم و مركز در را كارگران يسوادآموز ستاد است

 ،يسوادآموز نهضت فلزات، و معادن ،يبازرگان ،يسازندگ جهاد ،يكشاورز ن،يسنگ عيصنا ع،يصنا يها وزارتخانه ارياالخت تام

 .دهد ليتشك انيكارفرما* يصنعت يانجمنها كانون و كارگران ياسالم يانجمنها كانون

 نهضت سرپرست ارياالخت تام ندهينما آن ريدب و بوده ياجتماع امور و كار ريوز مربوط معاون عهده به ستاد نيا استير - تبصره 

 نهضت سرپرست ها تهيكم ريدب و استان هر ياجتماع امور و كار كل ريمد با استان، يها تهيكم استير. باشد يم يسوادآموز

 .باشد يم استان همان يسوادآموز

 در ياساس اختالل موجب اي نباشد كارگاه تيفعال زمان و نحوه با متناسب نامه نييآ نيا ياجرا كارفرما اعالم به بنا چنانچه - 3 ماده 

 با و يبررس را موضوع كارفرما ندهينما از دعوت با مورد حسب كارگران يسوادآموز تهيكم اي ستاد گردد، مربوط كارگاه كار روند

 .نمود خواهد ميتم اتخاذ نامه نييآ ياجرا نحوه به نسبت تياكثر يرأ

 از چه و يكم جهت از چه خود كارگران يسوادآموز امر در استان يسوادآموز تهيكم صيتشخ به بنا كه يانيكارفرما - 4 ماده 

 .گرفت خواهند قرار قيتشو و ريتقد مورد يسوادآموز ستاد دستورالعمل چارچوب در باشند، داشته يبهتر يهمكار يفيك جهت

 قصور يسوادآموز يكالسها ليتشك منظور به الزم التيتسه جاديا اي نامه نييآ نيا ياجرا در ينحو به كه يانيكارفرما - 5 ماده 

 .شد خواهند مجازات قانون) 173( ماده طبق دنيورز

 سيتدر ساعات جمع مورد در و گردد يم نييتع هفته در ساعت) 10( ده حداقل يعاد طور به يسوادآموز آموزش مدت - 6 ماده 

 .شد خواهد عمل يسوادآموز نهضت يآموزش نامه نييآ طبق ت،يتقو و يديتجد مدت احتساب با دوره هر

 مرتب طور به كار اضافه اوقات اي كار يعاد ساعات يط بتوانند سوادآموزان كه ندينما اتخاذ يبيترت مكلفند انيكارفرما - 7 ماده 

 مورد حسب آن از خارج اي كار يعاد ساعات يط كالس در يسوادآموز شركت اوقات ندينما  شركت يسوادآموز يكالسها در

 .شود يم محسوب يو كار اضافه اي كار ساعات جزء



 در. گردد يم نييتع كارفرما صيتشخ و اريآموزش گزارش به بنا يسوادآموز يكالسها از سوادآموز موجه ريغ بتيغ - 8 ماده 

 .بود خواهد عمل مالك محل يسوادآموز نهضت مسئول نظر اختالف، بروز صورت

 صورت در. دينما شركت يليتكم اي يمقدمات از اعم يسوادآموز دوره هر در تواند يم مرتبه دو حداكثر سوادآموز هر - 9 ماده 

 اوقات از استفاده با تا كند يم نييتع يسوادآموز يبرا را يگريد فرصت بار نيآخر يبرا محل يسوادآموز نهضت ت،يموفق عدم

 يسوادآموز نهضت دينما قصور مجدداً مذكور سوادآموز كه يصورت در. دينما اقدام يقبول يگواه ارائه و اخذ به نسبت يشخص

 .دينما يم اعالم استان يسوادآموز تهيكم به يريگ ميتصم جهت را مراتب

 را يسوادآموز از تيمعاف يتقاضا ره،يغ و عوض نقص ،يذهن يناتوان موارد ليقب از يپزشك ليدال به كه يكسان مورد در - تبصره 

 كارفرما و يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت ،يسوادآموز نهضت ندگانينما از مركب يونيكمس در موضوع دارند،

 .شود يم اتخاذ يمقتض ميتصم و يبررس

 از باشند ياخالق تعهد يدارا و سيتدر به قادر بوده، پلميد مدرك يدارا حداقل كه كارگاه هر ازين مورد ارانيآموزش - 10 ماده 

 .شوند يم يمعرف يسوادآموز نهضت به سيتدر روش  دوره يط جهت و نيتأم كارگاه يسو

 سيتدر به قادر يسوادآموز نهضت صيتشخ به كه يصورت در زين پلميد از كمتر يليتحص مدرك يدارا افراد يمعرف - 1 تبصره 

 .باشد يم مجاز باشند

 اريآموزش نيتأم به نسبت نهضت نباشد، مقدور كارگاه طرف از اريآموزش نيتأم نهضت، صيتشخ با كه يصورت در - 2 تبصره 

 .بود خواهد االجرا الزم نامه نييآ نيا) 2( ماده موضوع تهيكم ميتصم اختالف موارد در. نمود خواهد اقدام

 يسو از نهضت، يها نامه نييآ طبق ورزند اشتغال سيتدر به ها كارگاه در نهضت يسو از كه يارانيآموزش الزحمه حق - 11 ماده 

 .شد خواهد پرداخت مربوط كارگاه

 يكالسها در اي نموده، سيتدر كار يعاد ساعات از خارج كارگاه مسئول نظر با كه ها كارگاه منتخب ارانيآموزش - 12 ماده 

 .كرد خواهند افتيدر مزد مذكور ساعات برابر دو كنند، شركت سيتدر روش

 تهيكم صيتشخ با خاص موارد در كه است روز) 30( يس نهضت يآموزش يها دوره از كي هر نيب فاصله حداكثر - 13 ماده 

 .شد خواهد عمل) 2( ماده موضوع

 پنج از كمتر كه ييها كارگاه. باشد يم نفر )5( پنج حداقل و نفر) 35( پنج و يس حداكثر كالس هر سوادآموزان تعداد - 14 ماده 

 ريغ در. دهند ليتشك كالس مشترك صورت به همجوار يها كارگاه با نهضت يهماهنگ اساس بر موظفند دارند، سوادآموز نفر) 5(

 .شوند يم يمعرف يسوادآموز نهضت يكالسها ريسا به سوادآموزان نامه نييآ نيا مفاد تيرعا با صورت نيا

 نهضت اعالم اساس بر شود يم ليتشك مشترك صورت به كالس كه يموارد در ارانيآموزش الزحمه حق زانيم - تبصره 

 .شود يم پرداخت مربوط يها كارگاه توسط كارگاه، هر سوادآموزان نسبت به و يسوادآموز

 نيا مفاد تيرعا با سال كي مدت ظرف حداكثر دارند، اشتغال كارگاه در كه را يسواد يب كارگران موظفند انيكارفرما - 15 ماده 

 .ندينما سواد با نامه نييآ



 توسط موضوع داشت خواهد يمنف ريتأث مربوط واحد ديتول در شده نييتع زمان كه كنند اعالم كارفرما كه يصورت در -تبصره

 .شد خواهد ابالغ كارفرما به مزبور تهيكم

 و لوحه و كتاب نيتأم و مربوط يكارفرما عهده به كالس ليتشك جهت مناسب يمحل هيته و يآموزش ليوسا نيتأم - 16 ماده 

 .باشد يم يسوادآموز نهضت عهده به مربوط جزوات

 فراهم كارگاه اي يسوادآموز يكالسها از نهضت يماتيتعل انيراهنما ديبازد جهت را الزم امكانات موظفند انيكارفرما - 17 ماده 

 .ندينما

 .باشد يم كارگران يسواد ستاد عهده به سواد يب انيكارفرما يسوادآموز يچگونگ به راجع يزير برنامه - 18 ماده 

 .است يالزام يسوادآموز يكالسها در سواد يب كارگران شركت - 19 ماده 

 صورت در و كنند شركت يسوادآموز نهضت يكالسها در موظفند كشور از خارج در شاغل يرانيا سواد يب كارگران - 20 ماده 

 يارگانها گريد و كار وابستگان تيحما از يسوادآموز يكالسها در ليتحص به اشتغال يگواه اي نهضت يقبول نامهيگواه ارائه

 محل كشور در كار وابسته يهماهنگ با ماده نيا موضوع يكالسها ليتشك محل شد خواهند مند بهره رانيا ياسالم يجمهور مربوط

 .بود خواهد كارگر اقامت

 نامه نييآ مطابق و يسوادآموز نهضت اعتبارات محل از ندينما يم سيتدر ماده نيا ياجرا در كه يارانيآموزش الزحمه حق - تبصره 

 .شود يم پرداخت نهضت يمال

 .بود نخواهد يخدمت يپاداشها پرداخت از مانع نامه نييآ نيا در مقرر يپاداشها - 21 ماده 

 جمهور سيير اول معاون - يبيحب حسن 

    

 >>بهداشت كار –حفاظت فني <<

 يفن حفاظت يعال يشورا يداخل نامه نييآ

 مواد تيرعا با يفن حفاظت يعال يشورا يداخل نامه نييآ رانيا ياسالم يجمهور كار قانون 86 ماده 2 تبصره ياجرا در -1 ماده

 . گردد يم نيتدو ريز

 امور و كار وزارت در شانيا معاون اي و ياجتماع امور و كار ريوز استير به كباري ماه هر يفن حفاظت يعال يشورا - 2 ماده

 . گردد يم برگزار شورا سيرئ ميتصم به العاده فوق جلسات لزوم صورت در و شود يم ليتشك ياجتماع

 در حاضر �اعضا از نفر 7 يآرا با شورا ماتيتصم و ابدي يم تيرسم � اعضا از نفر 10 حداقل حضور با شورا جلسات - 3 ماده

 . باشد يم معتبر جلسه

 . باشديم بالمانع يأ ر حق بدون شورا جلسات در يفن حفاظت يعال يشورا ءاعضا نيمشاور حضور - تبصره



 شركت جلسه در موجه عذر بدون سال در متناوب جلسه پنج اي و يمتوال جلسه سه شورا �اعضا از كي هر كه يصورت در -4 ماده

 . دينما يم اعالم مربوطه سازمان به را مراتب يمقتض ميتصم اتخاذ جهت ياجتماع امور و كار ريوز نديننما

 دستور ميتنظ و هيته كه بود خواهد كار يبازرس كل ريمد اداره و نظر تحت يا خانه ريدب يدارا يفن حفاظت يعال يشورا - 5 ماده

 و اسناد و اوراق ثبت و ينگهدار و حفظ ،الزم ماتيتصم انجام ،يدفتر امور ميتنظ ء،اعضا از دعوت ،صورتجلسات ،جلسات

 . بود خواهد دار عهده را يعال يشورا ماتيتصم اعالم و مصوبات

 نيآئ عنوان به ياجتماع امور و كار ريوز بيتصو از پس يفن حفاظت يعال يشورا مصوب مقررات و ضوابط و نيمواز -6 ماده

 .شد خواهد يآگه رانيا ياسالم يجمهور يرسم روزنامه در عموم اطالع يبرا يفن حفاظت دستورالعمل و نامه

 مواقع در و جلسه هر ليتشك از قبل روز 15 و ميتنظ شورا سيرئ نظر با را جلسات دستور يفن حفاظت يعال يشورا ريدب -1 تبصره

 يديجد موضوعات تيفور صورت در تواند يم شورا سيرئ. رساند يم �اعضا اطالع به جلسه ليتشك از قبل ساعت 72 يضرور

 .دينما مطرح جلسه دستور عنوان به جلسه در را

 جلسه در كننده شركت ياعضا ءامضا به و ثبت دفتر در را شورا ماتيتصم و مذاكرا خالصه است موظف شورا ريدب - 2 تبصره

 .برساند

 دارد يكارشناس نظر اظهار به ازين كه يمسائل به نسبت الزم يها يبررس انجام منظور به و يضرور موارد در تواند يم شورا - 7 ماده

 .دينما يتخصص يها تهيكم ليتشك به اقدام

 يم ابالغ و نييتع ياجتماع امور و كار ريوز توسط شورا يتخصص يها تهيكم و يفن يعال يشورا ياعضا حضور حق - 8 ماده

 . گردد

 و كار ريوز بيتصو به و مطرح يفن حفاظت يعال يشورا 23/6/1370 مورخ جلسه در تبصره 3 و ماده 8 بر مشتمل نامه نييآ نيا

 . ديرس ياجتماع امور

  كار بهداشت و فني حفاظت كميته نامه آيين

 صيانت كار، بهداشت و فني حفاظت مقررات اجراي حسن بر نظارت و كارفرمايان و كارگران مشاركت تامين منظور به -1  ماده

 ارتقاء و حفظ كار، از ناشي هاي بيماري و حوادث از پيشيگيري همچنين و مشمول هاي كارگاه در كشور مادي منابع و انساني نيروي

 مندرج مقررات و ضوابط رعايت با كار بهداشت و فني حفاظت هاي كميته تشكيل كار، هاي محيط سازي سالم و كارگران سالمتي

 .است الزامي كشور هاي كارگاه در نامه آيين اين در

 در كار بهداشت و فني حفاظت كميته نام به اي كميته است مكلف كارفرما باشند، كارگر نفر 25 داراي كه هايي كارگاه -2  ماده

 :دهد تشكيل ذيل اعضاي با كارگاه

 .او االختيار تام نماينده يا كارفرما – 1

 كارگاه كارگران نماينده يا كار اسالمي شوراي نماينده – 2

 .كارگاه سراستادكاران از يكي او نبودن صورت در و مديرفني – 3

 فني حفاظت مسئول – 4

 .اي حرفه بهداشت مسئول – 5



 .باشد كار ايمني و فني حفاظت رشته التحصيالن فارغ از ترجيحاً بايستي مي فني حفاظت مسئول -1 تبصره

 بهداشت مركز تاييد مورد عمومي پزشك يا اي حرفه بهداشت التحصيل فارغ ترجيحاً بايستي مي اي حرفه بهداشت  مسئول -2 تبصره

 .باشد شهرستان

 حفاظت به مربوط بازآموزي و آموزشي هاي برنامه در بايستي كارفرما هزينه با كار بهداشت و فني حفاظت كميته اعضاء -3 تبصره

 .نمايند شركت گردد مي برگزار ذيربط هاي ارگان توسط كه كار بهداشت و فني

 كارگاه در كميته اعضاء از نفر دو يا يك كه صورتي در باشند داشته كارگر نفر نفر 100 تا 25 بين كه هايي كارگاه در -4 تبصره

 حفاظت مسئول كميته اين در آنكه بر مشروط گردد مي تشكيل مذكور افراد از نفر سه حداقل با كميته جلسه باشند نداشته حضور

 .باشد داشته حضور اي حرفه بهداشت مسئول يا فني

 و كار بازرس هماهنگ و مشترك نظر با نمايد ايجاب آنها كار نوع و دارند كارگر نفر 25 از كمتر كه هايي كارگاه در -3  ماده

 .بود خواهد مذكور كميته تشكيل به مكلف كارفرما محل، اي حرفه بهداشت كارشناس

 :گردد مي تشكيل ذيل شرح به اعضاء از نفر سه با مذكور كميته ها كارگاه دراينگونه -1تبصره

 .وي االختيار تام نماينده يا كارفرما – 1

 .كارگاه كارگران نماينده يا كار اسالمي شوراي نماينده – 2

 .اي حرفه بهداشت و فني حفاظت مسئول – 3

 محل بهداشت مركز و كار اداره تاييد به بايد ها كارگاه اينگونه براي اي حرفه بهداشت و فني حفاظت مسئول صالحيت -2 تبصره

 .برسد

 بهداشت و فني حفاظت مسئول گردد مي تشكيل نفر سه با كار بهداشت و فني حفاظت كميته كه هايي كارگاه كليه در -3تبصره

 كل اداره يا و بهداشت مركز توسط كارفرما هزينه با كه الزم هاي آموزش از پس برآنكه مشروط. باشد نفر يك تواند مي اي حرفه

 .نمايد دريافت را الزمه نامه گواهي و نموده شركت گردد مي تشكيل مورد حسب محل

 انتخاب به نسبت خود جلسه اولين در و گردد تشكيل بار يك هرماه الاقل بايد كار بهداشت و فني حفاظت كميته جلسات -4  ماده

 خواهد جلسه دبير عهده به كميته صورتجلسات تنظيم و جلسات تشكيل زمان تعيين. نمايند اقدام كميته اعضاء ميان دبيراز نفر يك

 .بود

 كميته اي حرفه بهداشت مسئول يا و فني حفاظت مسئول يا مديركارخانه پيشنهاد با موعد از زودتر يا ضروري مواقع در  -1 تبصره

 .شد خواهد تشكيل

 مركز و كار اداره به را شده تنظيم صورتجلسات همچنين و مذكور كميته تصميمات از نسخه يك است مكلف كارفرما  - 3 تبصره

 .نمايد ارسال مربوطه بهداشت

 :است ذيل شرح به كار بهداشت و فني حفاظت كميته وظايف -5  ماده

 سالم و نواقص رفع جهت كارفرما به الزم پيشنهادات ارايه و كميته جلسات در بهداشتي و حفاظتي مشكالت و مسايل طرح – 1

 .كار محيط سازي

 .كارگاه كارفرماي به آنها رفع جهت الزم پيشنهادات و بهداشتي و حفاظتي نواقص و ايرادات كليه انعكاس – 2

 .كار بهداشت و حفاظتي مقررات اجراي جهت كار بازرسان و اي حرفه بهداشت كارشناسان با مساعي تشريك و همكاري – 3

 .كار محيط در حفاظتي و بهداشتي موازين و مقررات رعايت به نسبت كارگران سازي آشنا و توجيه – 4

 از صحيح استفاده همچنين و خطر بدون و سالم مطمئن، كار انجام براي الزم هاي دستورالعمل تهيه در كارفرما با همكاري – 5

 .كار محيط در حفاظتي و بهداشتي تجهيزات و لوازم



 .دارند جديت و عالقه كار بهداشت و حفاظتي وبهداشت فني حفاظت امر در كه كارگراني تشويق جهت كارفرما به پيشنهاد – 6

 ناشي هاي بيماري و كار از ناشي حوادث به مربوط هاي فرم همچنين و كميته صورتجلسات ارسال و تهيه منظور به الزم پيگيري – 7

 .ذيربط هاي ارگان به كار از

 از ناشي هاي بيماري به كارگران ابتالء از پيشگيري منظور به ادواري معاينات و استخدام از قبل معاينات انجام در الزم پيگيري – 8

 .مربوطه بهداشت مراكز به حاصله نتايج ارايه و كار

 مناسب شغل تعيين در همكاري و مربوطه بهداشت مراكز به كارفرما طريق از اي حرفه هاي بيماري به مشكوك موارد اعالم – 9

 موضوع. (دارند قرار آنها ابتالء معرض در يا و شده مبتالء اي حرفه هاي بيماري به پزشكي شوراي تشخيص به كه كارگراني براي

 ).كار قانون 92 ماده 1 تبصره

 در موجود نواقص صورت فرم تكميل و تنظيم و بهداشتي و حفاظتي مسايل نظر نقطه از مربوطه اطالعات و آمار آوري جمع – 10

 .كارگاه

 .آنها از استفاده حسن بر نظارت و كار محيط در بهداشتي و حفاظتي وسايل و كار ابزار معاينه و بازديد - 11

 .حوادث ساالنه شدت ضريب و تكرار ضريب تعيين و كارگران كار از ناشي هاي بيماري و حوادث آمار ثبت – 12

 در حفاظتي و بهداشتي آموزشي پوسترهاي نصب همچنين و اي حرفه هاي بيماري و حوادث ميزان نمودار ترسيم بر نظارت – 13

 .كار محيط

 .كارگاه در بهداشتي و حفاظتي خطرات ايجاد هاي كانون اعالم – 14

 همچنين و ايمن و صحيح نحو به كار ابزار و آالت ماشين استقرار و محصوالت و اوليه مواد آرايش و ترتيب و نظم بر نظارت – 15

 .كار محيط در كارگر و كار صحيح تطابق

 ارتقاء و حفظ جهت كارگاه هر اختصاصي شرايط برحسب بهداشتي و حفاظتي موازين با منطبق و روشن مشي خط تعيين – 16

 .شغلي هاي بيماري و احتمالي حوادث ايجاد از پيشگيري و كار محيط ايمني و بهداشت سطح

 از پيشگيري مورد در كارگاه داخل در اعمال جهت بهداشتي و حفاظتي اجرايي هاي دستورالعمل صدور و تصويب و تهيه – 17

 .كار محيط رواني و بيولوژيكي ارگونوميكي، شيميايي، فيزيكي، عوامل از ناشي هاي بيماري و عوارض ايجاد

 هاي مسئوليت رافع وجه هيچ به كارگاه در اي حرفه بهداشت و حفاظت مسئولين و كار بهداشت و فني حفاظت كميته وجود -6  ماده

 .بود نخواهد شده وضع مقررات درقبال كارفرما قانوني

 امور و كار هاي وزارتخانه توسط ايران اسالمي جمهوري كار قانون 93 ماده استناد به تبصره 10 و ماده 7 در نامه آيين اين -7  ماده

 و اجتماعي امور و كار وزراي تصويب به 11/4/1374 تاريخ در و شده تهيه پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت و اجتماعي

 .رسيد پزشكي آموزش و درمان  بهداشت،

 

 نهادهاي خارجي اتباع و كاركنان مورد در كار بهداشت و فني حفاظت و كار قانون مقررات شمول قانون

 دارند غيرتسليحاتي توليدات كه موسساتي و انقالب

 اسالمي شوراي مجلس 19/9/1369 مصوب

 

 به مربوط مقررات نيز و كار بهداشت و فني حفاظت به مربوط مقررات و قوانين كليه قانون اين تصويب تاريخ از -واحده ماده

 خاص استخدامي مقررات مشمول و دارند اشتغال كار به انقالب نهادهاي در كه كاركناني از دسته آن مورد در خارجي اتباع اشتغال

 . بود خواهد االجرا الزم باشند، نمي

 



 غيرتسليحاتي توليدات كه موسسات ساير يا و انقالب نهادهاي به وابسته خدماتي و صنعتي توليدي، واحدهاي كاركنان -1 تبصره

 . بود خواهند كار قانون مقررات كليه مشمول دارند،

 . شد خواهد استفاده ربط ذي دستگاه موجود امكانات و اعتبارات از باشد، برداشته در اي هزينه قانون اين اجراي چنانچه -2 تبصره

 . گردد مي لغو قانون اين با مغاير مقررات و قوانين كليه قانون اين تصويب تاريخ از -3 تبصره

 نه و شصت و سيصد و يكهزار آذرماه نوزدهم مورخ دوشنبه روز علني جلسه در تبصره سه و واحده برماده مشتمل فوق قانون

 . است رسيده نگهبان شوراي تاييد به 24/9/1369 تاريخ در و تصويب اسالمي شوراي مجلس

 

 >>بازرسي كار  –انضباط كار  <<

 2 تبصره موضوع كارگاهها در كار انضباط يها نامه نييآ و ها دستورالعمل نقص و قصور موارد نييتع مقررات

 كار قانون 27 ماده

 

 كارگاه، يانضباط يها نامه نييآ نقص موجب كه فعل ترك و فعل گونه هر اي و محوله وظائف انجام در يكوتاه گونه هر ـ 1 ماده

 شئون نقص و انيز و ضرر عات،يضا شيافزا خدمات، ديتول يفيك و يكم كاهش كار، يعيطب روند در ينظم يب و اختالف بروز

 .شود يم دهينام قصور دينما فراهم را كارگاه در ياسالم

 لحاظ يانضباط ننامهيآئ در آن استمرار اي و تكرار زانيم و خالف تيماه به توجه با يانظبات نامه نيآئ نقص و قصور موارد ـ تبصره

 .ديگرد خواهد

 كارگر نفر ده از شيب يكارگاهها در مقررات و كار قانون چهارچوب در كه است يمقررات مجموع يانضباط نامه نييآ ـ 2 ماده

 تهيكم توسط محل ياجتماع امور و كار واحد دييتأ از پس و شده هيته كارفرما توسط كارگاه احوال و اوضاع و طيشرا با متناسب

 .شود يم گذاشته اجراء مورده ب كار انضباط

 

 ليتشك وجود صورت در باشد يم دو ماده در مذكور نصاب از كمتر آنها كارگران تعداد كهي يكارگاههائ مورد در ـ 3 ماده

 .كرد خواهد كار انضباط نامه نييآ سينو شيپ ارائه و هيته به اقدام مذكور ليتشك ،يكارفرمائ

 مجمع اي كارگران يصنف انجمن يمشورت نظر كسب از پس ياجتماع امور و كار واحد مذكور يكارگاهها مورد در ـ تبصره

 .نمود خواهد اقدام كار انضباط ننامهيآئ بيتصو به نسبت كارگران ندگانينما

 برسند، توافق به خود يكارگاهها يبرا يواحد يانضباط نامه نييآ هيته نهيزم در ييكارفرما و يكارگر يها تشكل چنانچه ـ 4 ماده

 .بود خواهد نافذ يمل اي منطقه سطح در مورد حسب ياجتماع امور و كار وزارت دييتأ از پس مذكور نامه نييآ

 كار انضباط تهيكم گردد يم ليتشك كار انضباط تهيكم بنام يا تهيكم كارگاه در كار انضباط ننامهيائ ياجرا منظور به ـ 5 ماده

 :است ريز افراد از مركب

 .باشد نفر 35 از شيب آنها كارگران تعداد كه يكارگاههائ در ـ الف

 .كارگران ندهينما اي و يصنف انجمن ندهينما اي كار ياسالم يشورا ندهينما نفر دو ـ

 .كارفرما ندهينما نفر دو ـ

 .سرپرستان انتخاب به كارگاه سرپرستان انيم از ندهينما نفر كي ـ

 :باشد نفر 35 از كمتر انها كارگران تعداد كه يكارگاههائ در ـ ب

 .كارگران ندهينما اي يصنف انجمن ندهينما نفر كي ـ

 .كارفرما ندهينما نفر كي ـ



 نفر انتخاب مورد در ياجتماع امور و كار واحد نظر توافق عدم صورت در( الذكر رياخ اعضاء نفر دو انتخاب به ندهينما نفر كي ـ

 ).است هيالرعا الزم سوم

 .است بالمانع تهيكم در اعضاء مجدد انتخاب. است سال دو كار انضباط تهيكم در تيعضو مدت ـ 6 ماده

 ندهينما باشد نداشته را جلسات در شركت امكان گريد ليدل هر به اي اخراج استعفاء، فوت، اثر در اعضاء از يكي گاه هر ـ تبصره

 .شد خواهد يمعرف و انتخاب دوره مدت ماندهيباق يبرا 5 ماده به توجه با يگريد

 اعالم محل ياجتماع امور و كار واحد به كتباً را خود تيموجود و اعضاء مشخصات جلسه، نياول در كار انضباط تهيكم ـ 7 ماده

 .نمود خواهد

 هيكل حضور عدم ليدل به كار انضباط تهيكم چنانچه و ابدي يم تيرسم اعضاء هيكل حضور با كار انضباط تهيكم جلسات ـ 8 ماده

 .باشد يم اختالف حل مراجع در طرح قابل نفعيذ يسو از ماًيمستق موضوع نكند دايپ تيرسم يمتوال جلسه دو در اعضاء

 كار قانون 27 ماده مقررات كه اخراج نهيزم در مكر است معتبر آراء تياكثر با موارد هيكل در كار انضباط تهيكم ماتيتصم ـ 9 ماده

 .بود خواهد هيالرعا الزم

 ربطيذ شهود اي كارگران اي كارگر ميمستق سرپرست يمشورت نظرات از خود جلسات در تواند يم كار انضباط تهيكم ـ 10 ماده

 .باشد كار اطيانض تهيكم عضو خود كه يموارد در مگر است يرأ حق فاقد مذكور جلسات در ميمستق سرپرست و دينما استفاده

 .باشد مربوط مقررات و ها ننامهيآئ و كار قانون با ريمغا دينبا تهيكم ماتيتصم ـ 11 ماده

 تهيكم نزد و دهيرس جلسه در حاضر اعضاء امضاء به و ثبت يا ژهيو دفتر در تهيكم ماتيتصم و مذاكرات صورت -12 ماده

 .شود يم ينگهدار

 :گردد يم عيتوز ريز بيترت به و ميتنظ نسخه پنج در تهيكم ماتيتصم ـ 13 ماده

 .نفعيذ كارگران اي كارگر اطالع جهت نسخه كي

 .كارفرما اطالع جهت نسخه كي

 .كار ياسالم يشورا اطالع جهت نسخه كي

 .محل ياجتماع امور و كار واحد اطالع جهت نسخه كي

 .كار انضباط تهيكم يگانيبا در ضبط جهت نسخه كي

 يم انجام شود يم انتخاب اعضاء نيب از جلسه نياول در كه تهيكم ريدب توسط مربوط يها نامه دعوت و مكاتبات هيكل ـ تبصره

 .رديپذ

 حل مراجع قيطر از تواند يم باشد معترض انضباط تهيكم ماتيتصم به) كارفرما اي كارگر( نيطرف از كي هر چنانچه -14 ماده

 .دينما يدگيرس درخواست كار قانون نهم فصل در شده ينيب شيپ اختالف

 آراء و ماتيتصم رونوشت افتيدر از پس تواند يم محل ياجتماع امور و كار واحد مقررات، نيا ياجرا حسن منظور به - 15 ماده

 الزم گزارش ،يارشاد نظرات ارائه ضمن و يدگيرس موضوع به مربوط واحد به قيتحق مأمور اعزام با عنداللزوم كار انضباط تهيكم

 .دينما ضبط مذكور تهيكم پرونده در و هيته را

 ريوز بيتصو به 8/2/1370 خيتار در و هيته كار يعال يشورا 24/1/1370 مورخ جلسه در تبصره 5 و ماده 15 شامل نامه نييآ نيا

 .ديرس ياجتماع امور و كار

 

 

 



 : كار قانون 99 ماده تبصره  موضوع كار يبازرس يچگونگ نامه نييآ

 

 ژهيو به مربوطه يها نامه نييآ و كار قانون مقررات ياجرا حسن بر نظارت جهت در موظفند كار بازرسان -1 ماده

 اتباع و نوجوان كارگران ، زنان اشتغال ، كارگران رفاه كار،مزد، مدت به مربوط يتيحما مقررات ، يفن حفاظت يعال يشورا مصوبات

 كمك ، كارگران ذهاب و ابيا و وخواربار مسكن نهيهز كمك ، يكار اضافه ، شبانه كار ، يكار نوبت ، ي،مرخص يخارج

 كه يمدارك به و داده قرار قيوتحق يبررس مورد را مراتب ، كارگران مشاغل يبند طبقه و ديتول شيافزا پاداش ، مهيب ، يمند عائله

 رونوشت مذكور مدارك و اسناد دفاتر، از يقسمت اي و تمام از ازين صورت در و مراجعه باشد كارگاه كارگر و كار امور به مربوط

 .ندينما ليتحص

 اجازه به ازين و كارفرما يقبل اطالع بدون يخانوادگ يها كارگاه ياستثنا به كار قانون مشمول يها كارگاه از يبازرس -2 ماده

 .رديپذ يم انجام مربوطه واحد طرف از شده نييتع شيپ از برنامه براساس يو

 دهيرس ياجتماع امور و كار ريوز يامضا به كه را يبازرس ژهيو ييشناسا كارت ، يبازرس هنگام موظفند كار بازرسان - تبصره

 .ندينما ارائه يو ندهينما اي كارفرما به و باشند داشته همراه است

 از يفن حفاظت يعال يشورا مصوب يها نامه نييآ و مقررات ياجرا حسن بر نظارت منظور به موظفند كار بازرسان -3 ماده

 .آورند عمل به يمنيا يبازرس كارگاه يها قسمت همه

 مواد به و توجه مربوطه يها نامه نييآ به كار، نوع و صنعت نوع به توجه با ها كارگاه از يبازرس هنگام ديبا كار بازرسان -4 ماده

 .ندينما استناد آن

 كتباو را مراتب موظفند دهند، يم صيتشخ خطرناك را ازكارگاه يقسمت اي دستگاه كار ادامه كه يموارد در كار بازرسان -5 ماده

 .كنند ابالغ كارفرما به خطر رفع و كار توقف جهت خود متبوع اداره قيطر از

 وآموزش ييراهنما به نسبت انيكارفرما و كارگران به يكاف حاتيتوض ارائه ضمن لزوم موارد در موظفند كار بازرسان -6 ماده

 .ندينما اقدام آنان يحضور

 كار، قانون 89 و 88 ماده به توجه با خطرناك و منيا ريغ آالت نيماش ديتول مشاهده صورت در موظفند كار بازرسان -7 ماده

 .ندينما ابالغ مربوطه انيكارفرما خودبه متبوع اداره قيطر از و كتبا را الزم يها ييراهنما و تذكرات

 كار يبازرس كل اداره يها دستورالعمل طبق خود، مشاهدات هيكل مورد در ، يبازرس انجام از پس موظفند كار بازرسان -8 ماده

 .كنند ميتسل خود متبوع اداره به و هيته يكتب گزارش موجود نواقص و كارگاه ازمشخصات

 اداره  قيطر از و كتبا را مراتب سپس و اعالم كارگاه نيولئمس به راحضورا موجود راداتيا و نواقص مكلفند كار بازرسان -9 ماده

 .ندينما ابالغ راداتيا و نواقص رفع درجهت مناسب و معقول مهلت نييتع با و كارفرما به خود متبوع

 به موظف كار بازرسان راداتيا و نواقص از يبرخ اي تمام رفع عدم و شده ابالغ موارد ياجرا عدم صورت در -10 ماده

 .باشند يم خود متبوع اداره قيطر از ييقضا ازمراجع نيمتخلف بيتعق درخواست

 اداره طرف از كه مربوطه يها دستورالعمل و مقررات رابراساس كار از يناش حوادث هيكل موظفند كار بازرسان -11 ماده

 ابالغ و گزارشات ميتنظ و هيته به نسبت و داده قرار ليتحل و هيتجز و يبررس ، يبازرس مورد شود، يم صادر كار يبازرس كل

 .ندينما اقدام مشابه حوادث وقوع از يريجلوگ منظور به كارفرما به الزم يها دستورالعمل

 خود متبوع اداره قيطر از)  ييقضا و يانتظام( كننده درخواست مراجع به را حوادث گزارش رونوشت موظفند كار بازرسان -12 ماده

 .دارند ارسال



 قرار توجه مورد و اخذ را يقانون يپزشك هينظر موظفند كار بازرسان عضو، ونقص فوت  به منجر حوادث يبررس  درهنگام -13 ماده

 .دهند

 .شود انجام كار بازرسان از نفر 2 توسط االمكان يعضوحت نقص اي فوت به منجر حوادث يبررس -14 ماده

 اقدام مستقال عضو نقص و فوت به منجر حوادث يبررس به توانند ينم يتجرب كار سابقه سال سه از كمتر با كار بازرسان - تبصره

 .ندينما

 .باشد يم ريپذ امكان ييقضا مراجع درخواست به صرفا يكارشناس هينظر ابراز و كار از يناش حوادث مجدد يبررس -15 ماده

 باشد افتاده  اتفاق مربوطه آالت نيماش اي كارگاه يمنيا نواقص  علت به حادثه چنانچه كار از يناش حوادث يبررس در -16 ماده

 .دينما اقدام كار قانون 105 ماده طبق است موظف كار بازرس

 مشمول يها كارگاه از كار بهداشت و يفن حفاظت يها تهيكم نمودن فعال و ليتشك يبرا مكلفند كار بازرسان -17 ماده

 .كنند نظر تبادل ها تهيكم نيا با متشكله  جلسات در شركت با لزوم صورت در و نموده يهمكار انيباكارفرما

 و كار وزارت توسط كه يآموزش يكالسها در ديبا كار بازرسان ، انيكارفرما و كارگران يمنيا فرهنگ يارتقا جهت -18 ماده

 .ندينما اقدام يحفاظت و  يمنيا دروس سيتدر به نسبت و شركت گردد يم ليتشك ياموراجتماع

 و كار واحد كار بازرسان نيب از)  ازدهمي فصل( كار قانون 177ـ 176 ـ 175 ـ 174 ـ 173 مواد در نظر مورد ندهينما -19 ماده

 .گردد يم انتخاب محل ياموراجتماع

 مورخ جلسه در رانيا ياسالم يجمهور كار قانون 99 ماده تبصره استناد به تبصره 2 و ماده 19 بر مشتمل نامه نييآ نيا

 .ديرس ياجتماع امور و كار ريوز  بيتصو به 8/9/77 خيتار در و هيته يفن حفاظت يعال يشورا19/8/77

 

 >>ساير مقررات   <<

 

 نوجوانان و زن كارگران يبرا يكيمكان ليوسا از استفاده وبدون دست با بار حمل به مربوط نامه نييآ

  

 : از است عبارت نامه نييآ نيا در يكيمكان ليوسا از استفاده بدون و دست با بار حمل منظوراز -1 ماده

 بدون و دست لهيوس به و نفر كي توسط گريد يا نقطه به يا نقطه از بار و اءياش ييجابجا و حمل نهادن، نييپا بلندكردن،

 .باشد يم يكيمكان ليوسا و ابزار هرگونه يريبكارگ

 كه يكارگر آن حرارت درجه و نوع ابعاد، اندازه، شكل، به توجه با كه است يبار نامه نييآ نيا در متعارف بار از منظور -2 ماده

 .دينما حمل يراحت به را آن بتواند باشد مناسب يجسمان طيشرا يدارا

 يم لوگرميك20 حدود زن كارگر يبرا يكيمكان ابزار از استفاده بدون و دست با متعارف بار حمل يبرا مجاز وزن حداكثر -3 ماده

 .باشد

 حدود نوجوان زن كارگر يبرا يكيمكان ابزار از استفاده بدون و دست با متعارف بار حمل يبرا مجاز وزن حداكثر -4 ماده

 .باشد يم لوگرميك10

 حدود نوجوان مرد كارگر يبرا يكيمكان ابزار از استفاده بدون و دست با متعارف بار حمل يبرا مجاز وزن حداكثر -5 ماده

 .باشد يم لوگرميك20

 .دهد آموزش كارگران به را آن حمل و ييجابجا بار، بلندكردن حيصح نحوه است مكلف كارفرما -6 ماده

 



 از پس هفته 10 نيهمچن و يباردار مدت طول در زنان يبرا نامه نييآ نيا» 4« و »3« مواد موضوع بار ييجابجا رو با حمل -7 ماده

 .باشد يم ممنوع مانيزا

 خيوتار شنهاديپ كار يعال يشورا طرف از 25/12/69 مورخ جلسه در ماده 7 بر كارمشتمل قانون 83و 75مواد استناد به نامه نييآ نيا

 .ديرس ياجتماع امور و كار ريوز بيتصو به 11/1/70

 

 :آن ميزان و كشور درسراسر كارگران و كارمندان كار ساعات شدن يكسان قانوني اليحه

 )شوراي انقالب( 25/4/1359 6722 شماره

 

 تصويبه ب 25/4/59 مورخ درجلسه كه آن ميزان و كشور سراسر در كارگران و كارمندان كار ساعات شدن يكسان قانوني اليحه

 .  ميگردد ابالغ پيوسته ب است رسيده ايران اسالمي جمهوري انقالب شوراي

 

 قوانين ساير و كشوري استخدام قانون مشمول كارگران و كارمندان كليه كار ساعات 1359 سال ماه شهريور اول از – واحده ماده

 .  ميگردد تعيين هفته در ساعت44 و يكسان كار قانون مشمول كارگران و استخدامي خاص

 شرايط براساس و گذشته روال طبق خدماتي و صنعتي و توليدي درواحدهاي ماه يا هفته درطول مار ساعات تقسيم و تنظيم – تبصره

 .  ميگردد اعالن و انجام ذيربط مقامات سوي از السابق في كما دولت به وابسته و دولتي درموسسات و.  ميباشد طرفين توافق و كار

 فرجه و ورآ زيان و سخت كارهاي ساعات درباره استخدامي خاص قوانين و كشوري استخدام و كار قوانين مقررات -2 تبصره

 .  است باقي خود قوت به كماكان موارد ساير و قانوني شده هايتعيين

 .  گردد نمي شامل را انتظامي قواي و لشكري استخدام قوانين اليحه دراين مذكور خاص قوانين -3 تبصره

 .  شود نمي كشاورزي كار قانون مشمول كارگران شامل قانون اين -4 تبصره

 

 :كار قانون مشمول كارگران به جنگزده و يجنگ مناطق در اشتغال و يثارگريا ازاتيامت ياعطا انونق

  

 :شوند يم مند بهره ريز ازاتيامت از مورد حسب كار قانون مشمول ثارگرانيا هيكل قانون نيا شدن االجرا الزم خيتار از - 1 ماده

 .يقيتشو گروه يارتقا و سنوات حق - الف 

 .يآموزش تيمامور التيتسه - ب

 ).جانبازان و آزادگان يبرا فقط ( باالتر يليتحص مقطع كي ازاتيامت ياعطا - پ

 يادار امور سازمان20/5/1370 مورخد  2727شماره بخشنامه) 8( بند) 3( تبصره موضوع - جنگزده و يجنگ مناطق شاغالن - تبصره 

 يقيتشو سنوات حق از صرفا اند داشته اشتغال كار به مناطق نيا در 29/5/1367 تا 31/6/1359خيتار از كه - كشور ياستخدام و

 .شوند يم مند بهره

 
 راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 

در مجمع تشخيص مصلحت نظام داللت بر اين دارد كه قرارداد كار  1369قانون كار مصوب  7ماده  2مفهوم مخالف تبصره 

كه ذكر مدت را در  26/5/1376مورخ  17190بنابراين مفاد قسمت اخير بخشنامه شماره . صورت ذكر مدت موقت خواهد بود

تنظيم شده است، فاقد اعتبار تلقي و  15/2/1373ن مورخ /35722بخشنامه تمديد يا  تجديد قراردادهاي كار كه قبل از صدور 



قراردادهاي مذكور را با وجود تعيين مدت دائمي محسوب كرده است، مغاير حكم قانونگذار به شرح تبصره فوق الذكر تشخيص 

 .قانون ديوان عدالت اداري ابطال و حذف مي گردد 25داده مي شود و مستندا به ماده 

  30/6/1378 – 77/150/ه هشمار 

   13/8/1378 – 15932نقل از روزنامه رسمي شماره 

 

 كارگران به وجنگزده جنگي درمناطق واشتغال ايثارگري امتيازات اعطاي قانون) 4( ماده يياجرا نامه ينيآ

 :كار قانون مسشمول

 ماده استناد به و اموراجتماعي و كار وزارت9/3/1377 مورخ 53062 پيشنهادشماره به بنا5/3/1378 مورخ درجلسه وزيران هيات

 نامه آيين-1376 مصوب-كار قانون مشمول كارگران به جنگزده و جنگي مناطق در واشتغال ايثارگري امتيازات اعطاي قانون)4(

 : نمود زيرتصويب شرح به را شده ياد ماده اجرايي

 

 نيز و جبهه در متناوب خدمت ماه نه يا متوالي خدمت ماه شش حداقل با رزمندگان و جانبازان ايثارگر، منظورازكارگران -1 ماده

 .باشند مي 29/5/1367 تاريخ تا31/6/1359 تاريخ از تحميلي جنگ مفقودان و اسراء،آزادگان

 پاسداران سپاه سوي از كارگران ايثارگري تاييد با مورد ايثارگرحسب كارگران به نامه آيين مقرردراين مزاياي شمول - تبصره 

 شهيد بنياد و امورآزادگان به رسيدگي ستاد اسالمي انقالب جانبازان و مستضعفان بنياد جهادسازندگي، وزارت اسالمي، انقالب

 . باشد مي اسالمي انقالب

 : شوند مي برخوردار مورد حسب زير، مزاياي از نامه آيين اين)1( ماده موضوع ايثارگران كليه-2 ماده

 ).  جانبازان و آزادگان براي فقط( نظراستخدامي از باالتر تحصيلي مقطع يك احتساب- الف

 با جانبازان و مفقوديت يا اسارت سابقه سال )3( حداكثر با مفقودان و آزادگان براي باالتر گروه يك شغل مزد از برخورداري- ب

  .درجبهه متناوب خدمت ماه )9( يا متوالي خدمت ماه شش حداقل با رزمندگان و ازكارافتادگي %40حداكثر

 از بيش با جانبازان يا و مفقوديت يا اسارت سال )3(از بيش با مفقودان و آزادگان براي باالتر گروه دو شغل مزد از برخورداري- پ

 .جبهه در متوالي يا متناوب از اعم خدمت سال سه از بيش با رزمندگان يا و ازكارافتادگي 40%

 طبقه طرح به توجه با يا باشد اموراجتماعي و كار وزارت مصوب مشاغل بندي طبقه طرح فاقد كارگاه كه درصورتي -1 تبصره 

 يا مبنا مزد درصد)6/3( معادل باشد، نداشته وجود باالتر تحصيلي مقطع يك در شغل به ايثارگر كارگر ارتقاي امكان مشاغل بندي

 در مزد افزايش بند، اين ازاجراي ناشي شغل ارتقاي صورت در .شد خواهد اضافه كارگران قبيل اين مزد به -مورد حسب- مزدثابت

 . كارگرباشد قبلي مبناي مزد)6/3(درصد دهم شش و ازسه نبايدكمتر حال هر

 نيز پ و ب بندها از يكي در مندرج شرايط واجد و بوده ماده اين الف بند مشمول كه جانبازان و آزادگان مورد در -2 تبصره

 .گيرد مي صورت الف بند مالعا از پس اخيرالذكر بندهاي در مقرر افزايشهاي باشند،

 بند ازاجراي ناشي مزد افزايش باشد، اجتماعي امور و وزارت مصوب مشاغل بندي طبقه طرح فاقد كارگاه كه درصورتي -3 هتبصر 

 . گيرد مي صورت -كار قانون) 26( ماده تعريف به بنا - صابت مزد%) 10( درصد ده و %)5( درصد پنج ترتيب به پ ،ب

 بوده شاغل ياجنگزده جنگي مناطقع در پيوست جدول در دهش تعيين زماني مقاطع در كه كارگراني مبنا مزد يا ثابت مزد -3 ماده

 . شد خواهد اضافه) 5/1( زده جنگ مناطق در و%) 3(صد در سه جنگي مناطق در اشتغال سال هر ازاي به اند،

 اداره نظر پذيرش عدم صورت در محل اجتماعي امور و كار اراده با اشتغال زمان احراز باشد، نظر از كه صورتي در -1 تبصره

 . خواهدبود عمل مالك كار قانون در مقرر اختالف حل مراجع راي يادشده،

 . گردد ينم ماده اين در مقرر مدت ءجز كارگر مفقوديت و اسارت يا جبهه در حضور زمان مدت -2 تبصره



 مناطق در واشتقال ايثارگري امتيازات اعطاي قانون )4( ماده اجرايي نامه آيين) 3(ه ماد موضوع جنگزده و جنگي مناطق جدول

  جنگزدگي و جنگي

  زماني مقطع

  مناطق درصد

  تاتاريخ ازتارخ% 3

  -خرمشهر به ابادان ازجزيره كه خطي 31/6/67 31/6/59

  -آباد صالح- چنگوله- دهلران- خوش عين-جفير

  ازگله- ذهاب سرپل- غرب گيالن- رووان

 . شود مي نوسودختم گذردودرشمال مي

  بهمنشيرورودكارون رودخانه ازتالقي كه خطي 31/6/61 %31/6/59 3

  انديمشك- دزفول- شوش-اهواز- شادگان به

  وصل دهلران شرق به خطمستقيم گذاردوطي مي

 . شود مي

  آباد اسالم- ايالم به چنگوله ازشمال كه خطي 31/6/67 %30/6/59 15

  و نقده-مهاباد- بوكان-سقز- بسطام- پاوه

  وعراق تركيه- ودرمرزايران وصل اشنويه

 . شود مي ختم

  - ملكشاهي به دهلران ازشمال كه خطي 31/6/61 %31/6/59 15

  ديواندره- سنندج- كامياران- كرمانشاه

 . شود مي سقزختم درشرق اي خطجاده گذاردوطي مي

  دارخوين وبهمنشيربه كارون ازتالقي كه خطي 31/6/67 %31/6/61 15

  انديمشك - دزفول - شوش - تپه هفت -سوسنگرد

 . شود مي وصل دهلران شرق گذردوبه مي

 . خواهندشد مند بهره مربوط مناطق ازمزاياي آن مذكوروغرب مناطق كليه-1 تبصره

 مشمول31/6/67 لغايت31/6/59 ازتاريخ دولت هيات تصويبنامه به نيزباتوجه الرك -ابوموسي - سيري - جزايرخارك-2 تبصره

 . باشد مي سنواتي افزايش%)5/1(امتياز

 و مدارس يا عالي آموزش مراكز يا دانشگاهها در ايثارگر كارگران شدن پذيرفته صورت در موظفند كارفرمايان-4 ماده

 و رفت زماني فواصل رعايت با و شده ياد مراكز ازسوي شده اعالم تحصيلي برنامه برابر پرورش و آموزش وزارت دبيرستانهاي

 موظف متعلقه مزاياي و مزد پرداخت با ايثارگر كارگران آموزشي ماموريت با بالعكس و كارگاه تا تحصيل محل از آنان برگشت

 . كنند موافقت

 از بيش اسارت با آزادگان و رزمندگان و باال به%50جانباز كارگران آموزشي ماموريت با تشخيص صورت در توانند مي كارفرمايان

 . كنند موافقت وقت تمام صورت به سال سه

 سال باشد استقراركارگاه محل شهر از غير شهري در عالي مراكزآموزش و دانشگاهها شدگان پذيرفته تحصيل محل كه صورتي در

  است محاسبه مالك تحصيلي



 در اشتغال بر مبني كارگر از الزم هاي تضمين تعهد اخذ به نسبت لزوم صورت در توانند مي ماده اين مشمول كارفرمايان-1 تبصره

 نظر رعايت به مكلف ذيربط كارگران و نمايند اقدام تحصيل از فراغت از پس ماموريت مدت برابر دو معادل حداكثر كارگاه

 . باشند مي كارفرما

 تحصيلي مدرك با متناسب شغلي االمكان حتي و بگمارد كار به را كارگر است مكلف كارفرما تحصيل از فراغت از پس-2 تبصره

 . نمايد ارجاع وي به

 و كارگر تقاضاي با تنها آن تمديد و است سال چهار ماده اين موضوع آموزشي تسهيالت از استفاده مدت حداكثر -3 تبصره

 .  ميسراست كار قانون)71( ماده موضوع حقوق بدون مرخصي صورت به و كارفرما موافقت

 . شود مي محسوب كارگران ثابت مزد يا مبنا مزد ءجز هرحال در نامه آيين اين اجراي از ناشي هاي افزايش -5 ماده

 دركارگاه31/6/1359 تاريخ از قبل ازآنكه اعم نامه آيين اين در مندرج واجدشرايط كار قانون مشمول كارگران كليه -6 ماده

 . باشند مي نامه آيين اين مقررات مشمول باشند، درآمده كارگاه استخدام به ازآن پس يا  بوده شاغل

 از نميتوانند باشند، كرده استفاده مشابه امتيازات از ديگري مقررات موجب به نامه آيين اين مشموالن كه درصورتي -7 ماده

 امتيازات از صورت اين در كه شود آنان امتيازات افزايش موجب نامه آيين اين اينكه مگر مندشوند، بهره نامه آيين اين امتيازات

 .كنند مي استفاده اخير

 رعايت با شوند نامه آيين اين در مقرر امتيازات از يكي از بيش برخورداري مشمول ايثارگران از هريك كه درصورتي -8 ماده 

 . شوند مي برخوردار مربوط امتيازات زا اين )6( و )5( مواد

 .پرداخت مي گردد 14/11/13 تاريخ از نامه آيين اين  اجراي از ناشي هاي افزايش -9 ماده

  

 به جنگزده و جنگي مناطق در اشتغال و ايثارگري امتيازات اعطاي قانون) 4( ماده اجرايي نامه آيين اصالحيه

 :ركا قانون مشمول كارگران
  4/6/1380 

 قانون مشمول كارگران به جنگزده و جنگي مناطق در اشتغال و ايثارگري امتيازات اعطاي قانون) 4( ماده اجرايي نامه آيين اصالحيه 

 كار

1380.06.04 - 947 

 رسمي روزنامه 1380.6.17-16464 شماره از نقل 

 13806.7 هـ 24325 ت.  26802 شماره 

 قانون مشمول كارگران به جنگزده و جنگي مناطق در اشتغال و ايثارگري امتيازات اعطاي قانون) 4( ماده اجرايي نامه آيين اصالحيه 

 كار

 1380.6.7 هـ 24325 ت.  26802 شماره 

 قانون مشمول كارگران به جنگزده و جنگي مناطق در اشتغال و ايثارگري امتيازات اعطاي قانون) 4( ماده اجرايي نامه آيين اصالحيه 

 كار

 كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان -اجتماعي امور و كار وزارت 

 رييس مجلس امور و حقوقي معاونت 1379.12.2 مورخ 31389 شماره پيشنهاد به بنا 1380.6.4 مورخ جلسه در وزيران هيأت 

 :نمود تصويب ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون قانون هشتم و سي و يكصد اصل استناد به و جمهور

 قانون مشمول كارگران به جنگزده و جنگي مناطق در اشتغال و ايثارگري امتيازات اعطاي قانون) 4(ماده اجرايي نامه آيين) 9(ماده 

 :شود مي اصالح زير شرح به 1378.3.18 مورخ هـ 19803 ت.  75237 شماره نامه تصويب موضوع كار،



 .گردد مي پرداخت و محاسبه 1376.11.1 تاريخ از نامه آيين اين اجراي از ناشي هاي افزايش - 9 ماده 

 عارف محمدرضا - جمهور رييس اول معاون 

 :رانيا ياسالم يجمهور كار قانون) 129( ماده يياجرا نامه نييآاصالحيه   

 

 26/4/1379 مورخ 55047 شماره شنهاديپ به بنا 13/6/1379 مورخ جلسه در رانيوز اتيه

 :نمود بيتصو 1369- مصوب - رانيا ياسالم يجمهور كار قانون) 129( ماده استناد به و ياجتماع امور و كار وزارت

 :شود يم اصالح ريز شرح به – 17/4/1371 مورخ -ه154ت15414. شماره

 .ابدي يم رييتغ "كشور يزير برنامه و تيريمد سازمان " به "كشور ياستخدام و يادار امور سازمان " عبارت) 3( ماده تبصره در - 1

 :ابدي يم رييتغ ريز شرح به) 3( فيرد و شود يم حذف) 13( ماده) 4( فيرد  -2

 ."كشور يزير برنامه و تيريمد سازمان ندهينما نفر كي -3

 :گردد يم) 15( ماده نيگزيجا ريز متن - 4

 .بود خواهد معتبر آرا تياكثر با شده اتخاذ ماتيتصم و ابدي يم تيرسم اعضا، از نفر سه حضور با جلسات -15

 جمهور سيير اول معاون - يبيحب حسن 

 :قانون كار 52آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور موضوع ماده 

 29/9/1371مصوب 

 ريغ كار، طيمح يكيولوژيب و يكيمكان ، ييايميش ، يكيزيف  عوامل آنها در كه است ييكارها آور انيز و سخت كار -1 ماده

 جهينت كه گردد يم جاديا يو در)  يروان و يجسم( يعيطب  يتهايظرف از باالتر مراتب به يتنش كارگر اشتغال اثر در كه بوده استاندارد

 .باشد يم آن از يناش عوارض و يشغل يماريب آن

  يريشگيپ نيمواز و يمهندس و يفن امكانات از استفاده عدم اي  نقص ليدل به كار طيمح طيشرا و عوامل آن در كه ييكارها - تبصره

 جزء ديرسان مجاز و استاندارد حد به را عوامل نيا بتوان فوق امكانات يريبكارگ اي و نقص رفع با چنانچه باشد راستاندارديغ

 .گردد ينم محسوب آور انيز و سخت يكارها

 خواهد يآت مواد شرح به آور انيز و سخت يكارها اساس نيبرا. بود خواهد نامه نييآ نيا 18 ماده تهيكم عهده به امر نيا صيتشخ

 .بود

 به دهيسرپوش يراهروها و تونلها در كارگران دينما يم جابيا كه ياالرض سطح اي ياالرض تحت از اعم معادن در كار -2 ماده

 .بپردازند استخراج

 ساتيتاس اداره انفجار، به مربوط اتيعمل مواد حمل كار، سطح از مواد ساختن منفجر اي جداكردن شامل استخراج كار - تبصره

 معدن يها لهيم اي راهروها تونلها، در كارگر دينما جابيا كه ينظارت و مباشرت هرگونه يكل طور به و معدن داخل در برق و آب

 .باشد يم ند،ينما فهيوظ  انجام

 . سربسته مخارج در كار و ينيرزميز يتونلها و آبها فاضل و چاهها و قنوات حفر -3 ماده

 در كارگر كه ينحو به ذوب يها كوره مجاورت در مستمر كار و كار به مشغول يها كوره از مذاب مواد حمل و هيتخل -4 ماده

 .باشد كوره از متصاعد آور انيز بخارات اي حرارت ميمستق معرض

 كار و دارند اشتغال يكن پاك روده و يساالمبورساز ، يدباغ يكارگاهها در ديتول امر در مستمرا و مايمستق كه يكارگران -5 ماده

 . يشهر زباله دفن و حمل ، يآور جمع ـ درگندآبروها مستمر

) وريط پرورش يسالنها ، اصطبل ، لهيطو مستمر نظافت( كود كردن انبار و انتقال و يآور جمع امر به مستمرا كه يكارگران -6 ماده

 .دارند اشتغال وريط و يدامدار يدرواحدها



 هاو داربست ، متحرك ياطاقكها دكلها،  يرو بر  نيزم  سطح از متر  پنج از شيب ارتفاع در و باز يفضا در مداوم و مستمر كار -7 ماده

 .اسكلتها

 .باالتر و ولت لويك سه و فشارشصت با برق انتقال يپستها و خطوط يرو بر  مداوم كار -8 ماده

 . يپاش مالچ و  يرپاشيق ، يدست اسفالت پخت ، يپاش  شن  مشاغل -9 ماده

 . مخازن داخل در يجوشكار اتيعمل -10 ماده

 و ويواكتيراد مواد با كار رينظ آورد يم فراهم را اشعه از حاصل يها يماريب به ابتال موجبات آنها استمرار كه ييكارها -11 ماده

 مورخ جلسه مصوب اشعه برابر در حفاظت قانون استناد وبه صالح يذ مراجع صيتشخ به ساز وني يپرتوها معرض در قرارگرفتن

 . ياسالم يشورا مجلس 1368 ماه نيفرورد ستميب

 . يغواص  ليقب  از مجاز حد از شيب طيمح فشار با يمحلها در كار -12 ماده

 را كارگر يكر اي و يگوش يهايماريب موجبات يمنيا و يحفاظت مقررات تيرعا وجود با كه ييها طيمح در مستمر كار -13 ماده

 .سازد فراهم

 . يسمپاش زمان در يمرغدار يها انهيآش و ها لهيطو و اماكن يعفون وضد مزارع و اشجار و باغات يسمپاش امور در كار -14 ماده

 .كار انجام زمان در دارند اشتغال ها كش حشره و سموم بيترك و ديتول امر در مايمستق كه يكارگران كار -15 ماده

 .باشد آور انيز كارگر يسالمت يبرا كه يحد در ارتعاش يدارا ليوسا با كار-16 ماده

 و  يكيولوژيب عوامل و ييايميش مواد از كي هر استاندارد و مجاز حد كار بهداشت و حفاظت ماتيتعل و قاتيتحق مركز -17 ماده

 حفاظت يعال يشورا به بيتصو جهت و نييتع يتخصص يها تهيكم ليتشك از پس است شده برده نام نامه نييآ نيا در كه يكيزيف

 .دينما يم شنهاديپ يفن

 .شد خواهد نييتع يفن حفاظت يعال يشورا به بيتصو جهت و نييتع يتخصص يها تهيكم بيترك

 :ريز ياعضا از متشكل يا تهيكم نامه نييآ نيا مقررات ياجرا حسن منظور به -18 ماده

 .بود دارخواهد عهده را تهيكم استير كه استان ياجتماع امور و كار ركليمد ـ 1

 . ياجتماع امور و كار كل ريمد انتخاب به استان كار بازرس ـ 2

 . استان ياجتماع نيتام سازمان ندهينما نفر كي ـ 3

 . استان يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت يا منطقه سازمان يمعرف با يا حرفه بهداشت كارشناس اي پزشك نفر كي ـ 4

 . استان يصنف يها هياتحاد كانون يمعرف و انتخاب به كارفرما ندهينما نفر كي ـ 5

 اي استان كارگران يانجمنها كانون اي استان كار ياسالم يشوراها يهماهنگ كانون يمعرف و انتخاب به كارگر ندهينما نفر كي ـ 6

 . استان كارگران ندگانينما مجمع

 . استان عيصنا كل اداره ندهينما نفر كي ـ 7

 . استان نيسنگ عيصنا كل اداره ندهينما نفر كي ـ 8

 . استان فلزات و معادن كل اداره ندهينما نفر كي ـ 9

 . استان يكشاورز كل اداره ندهينما نفر كي ـ 10

 . استان نفت صنعت ندهينما نفر كي ـ 11

 . استان ستيز طيمح حفاظت سازمان ندهينما نفر كي ـ 12

 . استان يسازندگ جهاد سازمان ندهينما نفر كي ـ 13

 . استان دانشگاه يمعرف با دانشگاه دياسات از نفر كي ـ 14



 .گردد يم ليرتشكيز فيوظا با و ياجتماع امور و كار كل اداره محل و استان هر در

 . ربط يذ مراجع به آن اعالم و نامه نييآ نيا مواد با آور انيز و سخت مشاغل قيتطب ـ الف

 ريسا اي و انيكارفرما اي كارگران طرف از و است دهينگرد ذكر آور انيز  و سخت يكارها نامه نييآ نيا در كه يمشاغل يبررس ـ ب

 . يفن  حفاظت يعال يشورا به اعالم و شده تقاضا آن يآور انيز و سخت  مراجع

 مشاغل عداد در و رفته نيب از آنها يآور انيز و يسخت  حالت الزم ريتداب اتخاذ به مشاغل اي شغل كه يموارد يبررس ـ ج

 دهيگرد يم پرداخت آور انيز و سخت كار يايمزا عنوان به كه ييايمزا حذف منظور به ربطيذ مراجع به آن اعالم و اند درآمده يعاد

 . است

 در نيحاضر يآرا تياكثر با تهيكم ماتيتصم و افتهي تياعضارسم از نفر 7 حداقل حضور با مذكور تهيكم جلسات -1 تبصره

 .بود خواهد معتبر جلسه

 مجاز حد نظر از كار طيمح يابيارز درخصوص را يكارشناس اتينظر است موظف ميتصم اتخاذ از قبل تهيكم -2 تبصره

 و حفاظت ماتيتعل و قاتيتحق مركز از يفرد و يجمع ياستحفاظ ليوسا و كار طيشرا يكيمكان و ييايميش و يكيزيف عوامل

 .دينما ليتحص ياجتماع امور و كار وزارت دييتا مورد مراجع ريسا اي و كار بهداشت

 كه يكارگران اي و داالستخداميجد كارگران به آور انيوز سخت يكارها ارجاع از قبل مكلفند انيكارفرما هيكل -19 ماده

 با متناسب يجسمان استعداد و تيقابل لحاظ از را آنان يپزشك ناتيمعا انجام بيترت شوند گمارده كارها نگونهيا به دايخواهندجد يم

 .بدهند مرجوع يكارها نوع

 ماتيتصم به ارتباط و باشد يم رانيا ياسالم يكارجمهور قانون 52 ماده تبصره استناد به نامه نييآ نيا مقررات -20 ماده

 و 28/2/1367 مورخ مصوبات موضوع ياجتماع نيتام شدگان مهيب موعد از شيپ يبازنشستگ قانون موضوع يها تهيكم

 تيموقع و زمان و شغل و شخص با ارتباط در و خود خاص مقررات و ضوابط با مطابق كه ياسالم يشورا محترم مجلس24/6/1370

 .ندارد ، است شده گذاشته مورداجرا به كار

 :ايران اسالمي جمهوري كار قانون 129 ماده اجرايي نامه ينيآ

 

 “وزيران هيات 24/3/1371 مصوب”

 

  .خارجي اتباع كار پروانه لغو تجديد و تمديد صدور، چگونگي -الف

 121 ماده تبصره موضوع خارجي اتباع اشتغال فني هيات موافقت مورد آنان كار حق با رويداد كه خارجي اتباع كار پروانه -1 ماده

 . شود مي صادر خارجي اتباع اشتغال كل اداره -اجتماعي امور و كار وزارت توسط -است گرفته قرار كار قانون

 ماده اين شمول از ايران اسالمي جمهوري كار قانون 122 ماده موضوع خارجي اتباع مورد در كار حق با رويداد صدور -1 تبصره

 . نمايد اقدام راساً مورد حسب تواند مي اجتماعي امور و كار وزارت و بوده مستثني

 بدون ايران اسالمي جمهوري كار قانون 126 ماده موضوع استثنايي موارد در است مجاز اجتماعي امور و كار وزارت -2 تبصره

 تمديد ولي نمايد، صادر ماهه سه موقت كار پروانه مربوط، قوانين ساير رعايت با و كار رويداد صدور به مربوط تشريفات رعايت

 . بود خواهد مجاز اشتغال فني هيات تاييد از پس افراد، اينگونه كار پروانه

 را شده ياد اتباع كار پروانه صدور جهت الزم مدارك مكلفند نمايند، مي استفاده خارجي اتباع خدمات از كه كارفرماياني -2 هدما

 غير در. نمايند ارائه اجتماعي امور و كار وزارت در ذيربط واحدهاي به كشور، به خارجي تبعه ورود تاريخ از ماه يك مدت ظرف

 . نمايد مي اعالم قضايي مراجع به را مراتب كار، قانون 181 ماده استناد به اجتماعي امور و كار وزارت اينصورت



 و خارجي اتباع اشتغال فني هيات تاييد از پس دولت نياز مورد خارجي متخصصين و كارشناسان جهت كار پروانه صدور -3 ماده

 . گيرد مي انجام خارجي اتباع اشتغال كل اداره توسط مورد هر در اسالمي شوراي مجلس تصويب

 پيشنهاد به بنا كار پروانه صدور اجازه و دولتي بخش نياز مورد خارجي فني متخصصين و كارشناسان استخدامي شرايط -تبصره

 . رسيد خواهد اسالمي شوراي مجلس تصويب به كشور، استخدامي و اداري امور سازمان و اجتماعي امور و كار وزارت

 كارشناسان كار پروانه تمديد به تمايل صورت در مكلفند نمايند مي استفاده خارجي اتباع خدمت از كه كارفرماياني -4 ماده

 يك حداقل آموزشي برنامه عملكرد گزارش انضمام به كار پروانه تمديد جهت را الزم مدارك خود، واحدهاي در شاغل خارجي

 . نمايند ارائه اجتماعي امور و كار وزارت ذيربط واحدهاي به كار پروانه اعتبار انقضاي از قبل ماه

 . است بالمانع اجتماعي امور و كار وزارت توسط نامه آيين اين) 3( ماده موضوع خارجي اتباع كار پروانه تمديد -5 ماده

 در موضوع مجدد طرح به منوط قبلي مصوب تخصصهاي نوع در تغيير يا طرحها، خارجي كار نيروي در افزايش هرگونه -تبصره

 . بود خواهد خارجي اتباع اشتغال فني هيات

 اشتغال فني هيات در – تمديد نوبت هر در – خصوصي بخش در شاغل خارجي اتباع كار پروانه تمديد درخواستهاي كليه -6 ماده

 . شد خواهد گيري تصميم و مطرح خارجي اتباع

 تغيير صورت در گردد، مي فسخ دليل هر به كارفرما با آنان استخدامي قرارداد كه معتبر كار پروانه داراي خارجي اتباع -7 ماده

 . شوند مي كار پروانه تجديد مشمول كارفرما،

 از پس كار، قانون 122 ماده موضوع اتباع استثناي به -كار نوع يا كارفرما تغيير موارد در – خارجي اتباع كار پروانه تجديد -8 ماده

 . گردد مي انجام اجتماعي امور و كار وزارت ذيربط واحدهاي توسط خارجي اتباع اشتغال فني هيات موافقت

 پانزده مدت ظرف حداكثر است مكلف كارفرما گردد، مي قطع كارفرما با خارجي تبعه استخدامي رابطه كه مواردي در -9 ماده

 متخلفين با. نمايد اعالم اجتماعي امور و كار وزارت ذيربط واحدهاي به خارجي تبعه كار پروانه ضبط و ابطال جهت را مراتب روز

 . شد خواهد رفتار كار قانون 181 ماده طبق زمينه اين در

 خواهد كار پروانه صدور مراحل مشمول صورت هر به است گرديده ابطال وي كار پروانه كه خارجي تبعه مجدد اشتغال -تبصره

 . شد

 جاري مقررات و قوانين اسالمي، شئون كه خارجي اتباع كار پروانه لغو به نسبت تواند مي اجتماعي امور و كار وزارت -10 ماده

 . نمايد اقدام ننمايند، رعايت ذيصالح مراجع اعالم و گزارش براساس را كار روابط انساني موازين و كشور

 ذيصالح مراجع از را كشور از خارجي تبعه اخراج كار، پروانه لغو از پس تواند مي اجتماعي امور و كار وزارت -1 تبصره

 . نمايد درخواست

 دوبار از بيش كه اي بيگانه اتباع ورود ممنوعيت ذيصالح، مراجع از تواند مي لزوم صورت در اجتماعي امور و كار وزارت -2 تبصره

 . نمايد درخواست را اند شده ماده اين موضوع تخلفات مرتكب

 به خارجي اتباع كار پروانه تمديد صدور، همچنين و كار حق با رويداد صدور جهت الزم مدارك و اجرايي روش -11 ماده

 . رسد مي اجتماعي امور و كار وزير تصويب به خارجي اتباع اشتغال كل اداره پيشنهاد به بنا كه باشد مي دستورالعملي موجب

  بيگانه اتباع اشتغال فني هيات -ب

 اتخاذ و بررسي زير موارد به توجه با خارجي، متخصصين به كار اجازه اعطاي خصوص در خارجي، اتباع فني هيات -12 ماده

 : نمود خواهد تصميم

 . خارجي اتباع اشتغال كلي سياستهاي اجراي در داخلي كار بازار تقاضاي و عرضه از هنگام به و دقيق اطالعات از استفاده-



 و قوانين رعايت با داخلي كار بازار نيازهاي كمبود تامين زمينه در خارجي اتباع اشتغال كلي سياستهاي اعمال بر نظارت و توجه-

  .مقررات

  .خارجي تبعه خدمات از كننده استفاده واحد شده بندي زمان آموزش هاي برنامه پيگيري و نظارت و بررسي-

  .خارجي تبعه جاي به ايران افراد جايگزيني و مهارت انتقال امر تحقق بر نظارت و بررسي -

  .كار پروانه اعتبار مدت ظرف در خارجي تبعه مهارت ميزان تاييد و تعيين بر نظارت-

 : باشد مي زير شرح به خارجي اتباع اشتغال فني هيات اعضاي تركيب -13 ماده

  .اجتماعي امور و كار وزير تشخيص به اجتماعي امور و كار وزارت نماينده نفر دو-

  .خارجي تبعه از كننده استفاده دستگاه نماينده نفر يك-

  .كشور استخدامي و اداري امور سازمان نماينده نفر يك-

  .بودجه و برنامه سازمان نماينده نفر يك -

 به و اجتماعي امور و كار وزارت محل در قبلي دعوت به دوبار اي هفته حداقل خارجي اتباع اشتغال فني هيات جلسات -14 ماده

 . گردد مي تشكيل اجتماعي امور و كار وزير تشخيص به وزارتخانه، ، نمايندگان از يكي رياست

 موافق، راي سه حداقل وجود صورت در شده اتخاذ تصميمات و يابد مي رسميت اعضاء از نفر چهار حضور با جلسات -15 ماده

 . بود خواهد معتبر

 . بود خواهد خارجي اتباع اشتغال فني هيات تصميمات اجراي به موظف خارجي اتباع اشتغال كل اداره -16 ماده

 از قسمتي يا تمام و دهد تشكيل استانها در را اشتغال فني هياتهاي مورد، برحسب تواند مي اجتماعي امور و كار وزارت -17 ماده

 . نمايد محول آنان به را مركز در اشتغال فني هيات اختيارات

 امور و كار وزير تصويب به كه باشد مي دستورالعملي براساس استانها در اشتغال فني هيات تشكيل چگونگي و تركيب – تبصره

 .رسد مي اجتماعي

 مورخ يينها جلسه در رانيا ياسالم يجمهور كار قانون 52 ماده استناد به تبصره 4 و ماده 20 بر مشتمل نامه نييآ نيا

 جلسه در يفن حفاظت يعال يشورا متعدد جلسات در ياصالحات و مجدد يبررس از پس و هيته كار يعال يشورا4/3/1370

 .ديرس يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت و ياجتماع امور و كار يوزرا بيتصو به 29/9/71 خيتار در و دييتا 12/8/71

 

 ها مهدكودك و ها رخوارگاهيش يياجرا نامه نييآ

 16/5/1370 مصوب 

 :كودكان ينگهدار مركز فيتعر -1 ماده

 بخش درسه را كارخانه ، كارگاه در شاغل بانوان كودكان كه يرفاه ، يپرورش ، يآموزش است يا موسسه كوكان ينگهدار مركز

 يهدارگن)  دبستان به ورود از قبل تا سال 5 از(  يآمادگ و)  يسالگ 2 – يسالگ 5( مهدكودك)  روز 45-يسالگ 2( رخوارگاهيش

 .دينما يم

 شيگنجا به توجه با باشند داشته وجود مشكل مرد كودكان يهدارگن يبرا كهيصورت در مرد كاركنان كودكان رشيپذ -1 تبصره

 . است بالمانع مركز ريمد يهماهنگ و) كارگاه( كارخانه رتيمد نظر با و كودكان يهدارگن مركز

 يكودك سالم كودك. باشند برخوردار يجسم و يذهن كامل يسالمت از كه باشند يم نام ثبت طيشرا واجد يكودكان -2 تبصره

 كودكان ينگهدار مركز از توانند يم يصورت در يجسم تيمعلول به مبتال كودكان. نباشد يذهن يافتادگ عقب به مبتال كه است

 و متخصص پزشك با امر نيا صيتشخ و. باشند داشته را كودكان ينگهدار مركز يها برنامه با يهمراه و قيتطب توان كنند استفاده

 .باشد يم كودكان ينگهدار مركز ريمد



 وزارت كارشناس نظر با مربوطه كارگاه در يمتقاض وجود صورت در كودكان ينگهدار مركز بخش سه هر نمودن ريدا -3 تبصره

 .است ياجتماع امور و كار

 .باشد دائر زين نوبت نيا در ديبا مركز شوديم استفاده دوم نوبت  در  كارگر بانوان خدمت از كه ييها كارگاه در -4 تبصره

 يم مادر بعهده شتريب و سوم فرزند نهيهز و شد نخواهد رفتهيپذ فرزند 2 از شيب مادر هر از نامه نييآ نيا بيتصو خيتار از -5 تبصره

 اند داشته كودكان يهدارگن مراكز در يفرزندان نامه نييآ نيا بيتصو از قبل كه يمادران حال شامل تبصره نيا است يهيبد. باشد

 .شد نخواهد

 از "حايترج و جاديا)  شاغل زنان( مادران كار محل با فاصله نيكترينزد در ديبا االمكان يحت كودكان ينگهدار مراكز -2 ماده

 .شود استفاده مربوطه كارگاه ساختمان از يقسمت

 با مربوطه يكارگاهها نيمسئول توافق اساس بر و ضرورت حسب بر دارند قرار يائيجغراف منطقه كي در كه ييكارگاهها -3 ماده

 اقدام مشترك مركز سيتاس به توانند يم ياجتماع امور و كار وزارت ياجتماع امور خدمات كل اداره از اجازه كسب و يهماهنگ

 .ندينما

 كل اداره نظارت با و نفعيذ نيطرف توافق با كودكان ينگهدار مركز زيتجه جاديا در كارگاهها مشاركت زانيم نحوه -1 تبصره

 .بود خواهد ياجتماع خدمات

 ليذ اعضاء شركت با كودكان ينگهدار مراكز بر نظارت يمركز يشورا ليتشك به نسبت ديبا ياجتماع امور و كار وزارت -4 ماده

 .ندينما اقدام ياجتماع امور و كار وزارت در

 .كشور يستيبهز سازمان ندهينما و يپزشك آموزش و درمان و بهداشت وزارت ندهينما ،ياجتماع امور و كار وزارت ندهينما

 ينگهدار مراكز بر نظارت تهيكم ليتشك به نسبت توانند يم استانها ياجتماع امور و كار كل ادارات لزوم صورت در -1تبصره

 .ندينما اقدام كودكان

 .بود خواهد شورا عهده به يبهداشت و يفرهنگ ،يآموزش يها يمش خط ارئه و يگذار استيس ،يزير برنامه تيمسئول -5 ماده

 كارشناس حضور و ياجتماع امور و كار وزارت يهماهنگ با لزوم مواقع در توانند يم كشور يستيبهز سازمان كارشناسان -1 تبصره

 .ابندي حضور كودكان ينگهدار مراكز در ياجتماع امور و كار وزارت

 خواهد كودكان ينگهدار مراكز بر نظارت يشورا با كودكان ينگهدار مراكز اتيشكا و تخلفات به يدگيرس تيمسئول -6 ماده

 .بود

 از كه مربوطه يها برنامه و جلسات هيكل در كودكان ينگهدار مراكز بر نظارت يمركز يشورا در عضو افراد حضور -7 ماده

 .است يالزام گردد يم نيتدو ياجتماع امور و كار وزارت طرف

 .شود يم ابالغ كارگاهها رانيمد به ياجتماع امور و كار وزارت توسط مربوط يها دستورالعمل و يياجرا ضوابط هيكل -8 ماده

 اند داده انجام نامه نييآ نيا مقررات تيرعا با كودكان ينگدار مركز جاديا نهيزم در را الزم يهايبررس كه يكارگاههائ -9 ماده

 .نمود خواهند افتيدر تيفعال مجوز ياجتماع امور و كار وزارت از بانوان نيب از طيشرا واجد ريمد يمعرف ضمن

 ريمد كه آنست مستلزم اند گرفته قرار كارشناس ديبازد مورد كه يكارگاههائ كودكان ينگهدار مراكز تيفعال شروع -1 تبصره

 امور و كار وزارت ديتائ به و باشد الزم اتيتجرب و التيتحص ، تيريمد توان و تخصص يدارا متبوع كارگاه طرف از شده يمعرف

 .برسد ياجتماع

 رانيا ياسالم يجمهور تيتابع-1

 رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون به معتقد-2

 نهيشيپ سوء نداشتن-3



 متاهل "حايترج و سن سال 25 حداقل داشتن -4

 مربوطه كارگاه معتمد پزشك ديتائ به روان و جسم كامل سالمت دارابودن-5

 يمددكار ،يشناس روان ،يتيترب علوم دبستان، از قبل پرورش و آموزش يها رشته در "حايترج باالتر و سانسيل بودن دارا-6

 .كودك با ارتباط در يآموزش كار تجربه  كسالي داشتن و يآموزش تيريمد مشاوره، ،ياجتماع

 .كودك با ارتباط در يآموزش كار تجربه سال 2 و ها رشته ريسا در باالتر و سانسيل بودن دارا-7

 .كودك با ارتباط در يآموزش كار تجربه سال 3 و پلميد فوق داشتن-8

 .كودك با ارتباط در يآموزش كار تجربه سال 3 با ياريكودك پلميد بودن دارا-9

 .كودك با ارتباط در يتيترب و آموزش كار تجربه سال 5 و ها رشته ريسا در ، پلميد بودن دارا-10

 .است يكاف شده ذكر يتجرب سوابق نصف بودن دارا كشور محروم مناطق در -1 تبصره

 امور و كار وزارت توسط آنان فيوظا شرح و كودكان ينگهدار مراكز ازين مورد يانسان يروين به مربوط ضوابط -2 تبصره

 . شد خواهد ابالغ كارگاهها به اجراء جهت ياجتماع

 يهماهنگ با موظفند كارخانه اي كارگاهها رانيمد باشند يم يمذهب يتهاياقل از مادران تياكثر كه ييها كارگاه در -3 تبصره

 .ندينما اقدام مربوطه تياقل از مهدكودك ريمد انتخاب به نسبت كار وزارت

 .باشند كار مقررات مشمول يستيبا كودكان ينگهدار مركز پرسنل هيكل -11 ماده

 به وارده ياحتمال يبهايآس و يمعنو و يماد انيز ضررو قبال در محوله وظائف حدود در كودكان ينگهدار مركز ريمد -12 ماده

 .باشد پاسخگو موارد نگونهيا در يستيبا و داشته تيمسئول كودكان

 مسئول) كارفرما( كارگاه تيريمد شوراء نظر طبق باشد وستهيپ وقوع به يا حادثه امكانات كمبود اثر در كهيصورت در – تبصره

 .بود خواهد

 ،يآموزش جلسات نارها،يسم(  يآموزش يها برنامه و مراسم در كارگر مادران و كودكان ينگهدار مراكز پرسنل شركت -13 ماده

 يالزام كارگاه تيريمد موافقت با گردد يم برگزار ياجتماع امور و كار وزارت طرف از كه) يآموز كار و يآموزش يها دوره

 .است

 .باشد يم كارفرما عهده به يجار و ثابت از اعم مركز يها نهيهز هيكل -14 ماده

 .بود خواهد يجار كشور يجار نيقوان است دهينگرد ديق يخاص حكم نامه نيآئ نيا در آنها به نسبت كه يموارد در -15 ماده

 .گرفت خواهند قرار يقانون گرديپ تحت رانيا ياسالم يجمهور كار قانون 173 ماده طبق نامه نييآ نيا ياجرا از نيمتخلف -16 ماده

 .است ديتائ مورد مربوطه تبصره 13 و ماده 16 در نامه نيآئ نيا

   : يخارج اتباع با مرتبط نيقوان اهم

 از يقسمت اي تمام و دهد ليتشك استانها در را اشتغال يفن يها اتيه مورد، برحسب تواند يم ياجتماع امور و كار وزارت -17 ماده

 .دينما محول آنان به را مركز در اشتغال و يفن اتيه اراتياخت

 امور و كار ريوز بيتصو به كه باشد يم يدستورالعمل براساس استانها در اشتغال يفن اتيه ليتشك يچگونگ و بيترك -تبصره

 .رسد يم ياجتماع

  

 يياجرا نامه نييآ 17 ماده تبصره موضوع استانها در اشتغال يفن ئتيه ليتشك يچگونگ و بيترك دستورالعمل

 :رانيا ياسالم يجمهور كار قانون 129 ماده

 6/4/1378مصوب 

 



 .شد خواهد ليتشك استان ياموراجتماع و كار كل اداره محل در ضرورت و مورد برحسب استان اشتغال يفن ئتيه -1 ماده

 

 دستورالعمل سوم فصل مفاد براساس كه يخارج اتباع كار يها پروانه ديتجد و ديتمد با رابطه در استان اشتغال يفن ئتيه -2 ماده

 ادارات به كار پروانه ديتجد اي و ديتمد خصوص در رانيا ياسالم يجمهور كار قانون 129 ماده يياجرا نامه نييآ 11 ماده موضوع

 .دينما يم ميتصم اتخاذ است شده ارياخت ضيتفو استانها ياموراجتماع و كار كل

 :است ريز شرح به استان اشتغال يفن ئتيه بيترك -3 ماده

 .استان ياموراجتماع و كار ركليمد - 

 .يخارج اتباع اشتغال كل اداره ندهينما -

 .استان استاندار يمعرف به ياستاندار ندهينما -

 .يرا حق با يخارج تبعه خدمات از كننده استفاده دستگاه ندهينما -

 .گردد يم ليتشك كباري يا هفته استان اشتغال يفن ئتيه جلسات -4 ماده

 شده اتخاذ ماتيتصم و ابدي يم تيرسم استان ياموراجتماع و كار كل ريمد استير به و اعضاء از نفر 3 حضور با جلسات -5 ماده

 .بود خواهد معتبر آراء تياكثر با

 .بود خواهد استان اشتغال يفن ئتيه ماتيتصم ياجرا به موظف مربوط استان ياجتماع امور و كار كل اداره -6 ماده

 و ديتمد صدور، نيهمچن و كار حق با ورود ديرواد صدور جهت الزم مدارك و يياجرا روش دستورالعمل

 ياسالم يجمهور كار قانون 129 ماده يياجرا نامه نيآئ 11 ماده موضوع يخارج اتباع كار پروانه ديتجد

 :رانيا

 ياموراجتماع و كار ريوز 19/1/1382 مورخ مصوب

        

    كاركاركاركار    حقحقحقحق    بابابابا    ورودورودورودورود    ددددييييروادروادروادرواد    صدورصدورصدورصدور: : : : اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 ياموراجتماع و كار كل اداره توسط و استانها مراكز در يخارج اتباع يبرا يكل كار حق با ورود ديرواد صدور با موافقت -1 ماده

 .ديآ يم عمل به

 :است ريز شرح به كار حق با ورود ديرواد يتقاضا يبرا الزم مدارك -2 ماده 

 نمودار شماره درج ها، پروژه با ارتباط در( مجاز يامضا با كار حق با ورود ديرواد درخواست بر يمبن كارفرما يكتب درخواست -1

 ).است يالزام يسازمان

 .انيكارفرما به مربوط هياول اطالعات فرم نسخه كي ليتكم -2

 .كشور در يخارج اتباع به مربوط يها فرم نسخه 3 ليتكم -3

 )ندارد فرم نيا ليتكم به ازين رپروژهيغ دولت و يخصوص بخش( پروژه بخش به مربوط هياول اطالعات يها فرم نسخه كي ليتكم

 الزم هستند كل اداره نيا در يقبل سابقه يدارا كه شركتها( آن راتييتغ نيآخر و سيتاس يآگه بر يمبن يرسم روزنامه ريتصو

 .)ندينما ارائه را راتييتغ نيآخر يرسم روزنامه ريتصو است

 شناسنامه و ازدواج سند ريتصو نيهمچن و كشور يها ياستاندار از يكي اي و كشور وزارت توسط صادره ييزناشو پروانه ريتصو

 .باشند يم يرانيا همسر يدارا كه يخارج اتباع از دسته آن يبرا آنها اصل تيرو از پس

 :كارفرما تعهد فرم ليتكم



 پوشش تحت و يخصوص كارخانجات و عيصنا بخش در يانداز راه و نصب منظور به كه يخارج اتباع از دسته آن يبرا -تبصره

 :است يضرور زين ريز مدارك فوق مدارك بر عالوه هستند رانيا ياسالم يجمهور كشور عازم

 

 آالت نيماش ديخر قرارداد ريتصو -1

 گمرك از آالت نيماش صيترخ سبز برگ ريتصو -2

 يبردار بهره پروانه اي و ياصول موافقت ريتصو -3

 .است ريز شرح به كار حق با ورود ديرواد صدور با موافقت يياجرا روش -3 ماده

 انهيرا در درخواست ثبت. ليتكم صورت در آن پاراف و كارفرما ندهينما توسط مربوطه واحد به الزم مدارك و درخواست ليتحو

 مربوط واحد به انهيرا قيطر از درخواست ارسال

 يفن ئتيه مصوبه به ازين كه ييدرخواستها از دسته آن ارسال و مربوطه كارشناس توسط درخواست يبررس و تيصالح استعالم -4

 مذكور ئتيه به دارند استان يخارج اتباع اشتغال

 امضاء و مهر جهت تيريمد دفتر به آن ارسال و كار حق با ورود ديرواد برگه صدور -5

 اي امورخارجه وزارت – يكنسول امور كل اداره به آن ارسال و رخانهيدب توسط كار حق با ورود ديرواد برگه صدور و ثبت -6

 استان در امورخارجه وزارت يندگينما

 :مهم تذكرات

 و كار كل اداره به را يو كار پروانه صدور جهت الزم مدارك كشور به تبعه ورود از پس ماه كي حداكثر است مكلف كارفرما

 .ديگرد خواهد عمل رانيا ياسالم يجمهور كار قانون 181 ماده طبق ريتاخ صورت در است يهيبد. دينما ارائه استان ياموراجتماع

 ترجمه منعقده قراداد ريتصو از نسخه كي همراه را خود يخارج پرسنل يسازمان نمودار ابتدا است الزم پروژه، بخش يشركتها

 و يرانيا و يخارج كار يروين درصد نييتع ،يآموزش يها برنامه قرارداد، مبلغ خاتمه، و شروع خيتار موضوع، يحاو كه شده

 .ندينما ارائه است قرارداد نيطرف امضاء

 مدت به امورخارجه وزارت به استان ياموراجتماع و كار كل اداره توسط شده اعالم خيتار از كار حق با ورود ديرواد اعتبار مدت

 .بود خواهد ماه 3

 .است يالزام يسازمان نمودار و ديرواد شماره نيآخر ذكر با كارفرما يكتب درخواست ارائه ديرواد ابطال جهت

    كاركاركاركار    پروانهپروانهپروانهپروانه    صدورصدورصدورصدور    ----دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 .ديآ يم عمل به ياجتماع امور و كار كل اداره توسط و استانها مراكز در يخارج اتباع هيكل جهت كار پروانه صدور -1 ماده

 :است ريز شرح به كار پروانه ديتمد و صدور يتقاضا يبرا الزم مدارك -2 ماده

 كد كه كارفرما، يخارج اتباع كارفرما، مجاز مهر و امضاء با نظر مورد تبعه كار پروانه صدور بر يمبن كارفرما يكتب درخواست-

 .است يالزام آنان ييشناسا كد ذكر دارند ياموراجتماع و كار كل اداره در ،يا انهيرا ييشناسا

 .كارفرما مجاز مهر به ممهور و عكس الصاق با يخارج اتباع به مربوط اطالعات فرم نسخه 3 ليتكم-

 .است نشده درخواست كار حق با ورود ديرواد آنان يبرا كه يخارج اتباع از دسته آن يبرا كارفرما هياول اطالعات فرم ليتكم-

 .رانيا يمل بانك شعب هيكل در پرداخت قابل كل يدار خزانه 66/132 شماره حساب به شده زيوار يبانك شيف اصل-

 .آن ظهر در تبعه مشخصات درج با 3×4 عكس قطعه 3-

 .شركت يرسم روزنامه ريتصو-

 استان ياموراجتماع و كار كل اداره اي و يانتظام يروين دييتا به كه آن ريتصو اي و تيرو منظور به يخارج تبعه گذرنامه اصل -7

 .باشد دهيرس



 )7 بند در شده ذكر ريتصو ارائه عدم صورت در( گذرنامه ازين مورد صفحات ريتصو از نسخه كي -8

 .باشد اعتبار ماه 2 يدارا حداقل كه مزبور دفترچه صفحات از كامل ريتصو نسخه 3 ارائه ،يپناهندگ دفترچه داشتن صورت در

 .باشد اعتبار يدارا كه مزبور كارت ريتصو نسخه 2 ارائه ،يخارج اتباع وژه تيهو كارت داشتن صورت در

 تبعه متبوع كشور در رانيا ياسالم يجمهور سفارت دييتا به كه يخارج تبعه شده ترجمه يتجرب اي و يليتحص مدارك ريتصو -9

 .باشد دهيرس

 :تذكر

 .هستند يمستثن 9 بند مفاد از باشند يم عازم كشور به موقت مدت يبرا يانداز راه و نصب منظور به كه يكارشناسان از دسته آن

 .است ريز شرح به كار پروانه صدور يياجرا روش -3 ماده

 ليتكم صورت در آن پاراف و مربوطه واحد به كارفرما ندهينما توسط الزم مدارك و كار پروانه صدور درخواست ليتحو-

 مدارك

 انهيرا در درخواست ثبت-

 مربوطه واحد به انهيرا قيطر از درخواست ارسال-

 ربطيذ واحد توسط مربوط كارشناس به درخواست ارجاع-

 درخواست يبررس و تيصالح استعالم-

 امضاء و مهر جهت تيريمد دفتر به آن ارسال و كار پروانه صدور-

 ديرس اخذ با كارفرما به آن ليتحو و رخانهيدب در كار پروانه ثبت-

 تيرعا با كار قانون 122 و 121 ماده حسب اشتغال يفن اتيه در بيتصو اي و يسازمان نمودار بودن معتبر صورت در يخارج اتباع-

 .است بالمانع استانها در مربوط مقررات

 :است ريز شرح به كار پروانه ديتمد يتقاضا يبرا  الزم مدارك -6 ماده

 امضاء با موصوف تبعه اشتغال ادامه به ازين علت ذكر با نظر مورد يخارج تبعه كار پروانه ديتمد بر يمبن كارفرما يكتب درخواست-

 كارفرما ييشناسا كد اعالم با همراه مجاز مهر و

 شركت مهر به ممهور) ياسالم حجاب تيرعا با ها خانم( عكس قطعه كي الصاق با كار پروانه ليتحص پرسشنامه نسخه 3 ليتكم-

 )است يالزام شماره ذكر باشند يم ييشناسا شماره يدارا كه ياتباع(

 يمل بانك شعب هيكل در پرداخت قابل كل يدار خزانه 66/132 حساب به شده زيوار يبانك شيف اصل-

 يانتظام يروين دييتا با ريتصو اي و تيرو يبرا گذرنامه اصل-

 كار پروانه اصل-

 )راتييتغ نيآخر با( يرسم روزنامه ريتصو-

 .)باشند يم يرانيا همسر يدارا كه ياتباع از دسته آن خصوص در( تيرو يبرا يخارج تبعه يرانيا همسر شناسنامه اصل ارائه-

 تيرو منظور به نيمهاجر يبرا كارت اصل ارائه و تيهو كارت اصل ارائه و پناهندگان يبرا معتبر يپناهندگ دفترچه اصل-

 گذشته دوره در تيفعال عملكرد مشروح گزارش -10

 ياتيمال حساب مفاصا -11

 امور و كار وزارت كل اداره به كار پروانه اعتبار انقضاء از قبل ماه كي يستيبا يم كار پروانه ديتمد يبرا ازين مورد مدارك -تبصره

 .شود ارائه استانها ياجتماع

 :است ريز شرح به كار پروانه ديتجد يتقاضا يبرا الزم مدارك -7 ماده



 كار پروانه ديتجد بر يمبن كارفرما يكتب درخواست-

 يقبل يكارفرما يسو از كار خاتمه يگواه-

 شركت مهر به ممهور و تبعه عكس الصاق با تبعه اطالعات به مربوط پرسشنامه نسخه 3 ليتكم-

 كارفرما اطالعات به مربوط پرسشنامه نسخه كي ليتكم-

 ياتيمال حساب مفاصا-

 گذرنامه اصل تيرو-

 ضيتعو صورت در ديجد گذرنامه ريتصو-

 كار پروانه اصل-

 رانيا يمل بانك شعب هيكل در پرداخت قابل كل يدار خزانه 66/132 حساب به شده زيوار يبانك شيف اصل-

 )هستند يرانيا همسر يدارا كه يخارج اتباع از دسته آن يبرا( يرانيا همسر شناسنامه اصل تيرو-

 رانيا ياسالم يجمهور كشور عازم كارخانجات و عيصنا بخش در يانداز راه و نصب منظور به كه يخارج اتباع از دسته آن يبرا-

 :است ازين مورد زين ريز مدارك هستند

 آالت نيماش ديخر قرارداد ريتصو نسخه كي – الف

 آالت نيماش صيترخ گمرك سبز برگ ريتصو -ب

 يبردار بهره پروانه اي و ياصول موافقت ريتصو -ج

 و كار كل اداره در سابقه فاقد ديجد يكارفرما كه يصورت در( راتييتغ نيآخر و سيتاس يآگه بر يمبن يرسم روزنامه ريتصو -د

 )است استان ياموراجتماع

 .است كار پروانه و كار حق با ورود ديرواد صدور مراحل مشابه كار پروانه ديتجد و ديتمد كار انجام مراحل -4 ماده

 ياجرا صرفاً است يخارج اتباع يشغل سمت رييتغ اي و خدمت ييايجغراف منطقه رييتغ به مربوط درخواست كه يصورت در -تبصره

 .است يالزام 2 ماده 7 و 3 ،1 يبندها

    ييييسازمانسازمانسازمانسازمان    نمودارنمودارنمودارنمودار    درخواستدرخواستدرخواستدرخواست: : : : چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 .است يالزام قرارداد عقد از قبل كارفرما، توسط رانيا ياسالم يجمهور كار قانون 128 ماده مفاد تيرعا -1 ماده

 :است ريز شرح به يسازمان نمودار بيتصو يبرا ازين مورد مدارك -2 ماده

 يم پروژه يمجر شركت مزبور يفرمها در مانكاريپ از منظور( پروژه بخش به مربوط هياول اطالعات پرسشنامه نسخه كي ليتكم

 .)است دهيرس ثبت به كشور در كه باشد

 انيكارفرما به مربوط اطالعات پرسشنامه نسخه كي ليتكم

 يها برنامه نيهمچن و قرارداد مبلغ و خاتمه و شروع خيتار – موضوع( يحاو كه شده ترجمه منعقده قرارداد نسخه كي ريتصو

 ).قرارداد نيطرف امضاء و يرانيا و يخارج كار يروين درصد نييتع ،يآموزش

 اتباع اشتغال كل اداره در مستقر يخارج اتباع اشتغال يفن اتيه در يستيبا يم باال به نفر 10 يسازمان نمودار درخواست -تبصره

 .برسد بيتصو به و يبررس يخارج

 :تذكرات

 .شود هيارا كارفرما مجاز مهر و امضاء با ستيبا يم ها پرسشنامه و ها درخواست يتمام-

 .گردد پيتا و ييپاسخگو كامل طور به ستيبا يم ها پرسشنامه يها فيرد يتمام-

 صورت نيا ريغ در شود يخوددار يجمع دسته يها درخواست ارسال از نيبنابرا گردد، ميتنظ يانفراد ستيبا يم ها درخواست-

 .بود نخواهد سريم استان محل ياموراجتماع و كار كل اداره يسو از ياقدام چيه-



 : حاتيتوض

 در پروژه يسازمان چارت بيتصو از پس يخصوص بخش در شاغل يخارج اتباع يبرا كار حق با ورود ديرواد صدور با موافقت

 .رديگ يم صورت اشتغال يفن اتيه

 ياسالم يشورا محترم مجلس بيتصو به آنان كار پروانه صدور قبالً كه دولت بخش در شاغل يخارج اتباع كار پروانه ديتمد

 .است بالمانع كار قانون 129 ماده يياجرا نامه نيآئ 5 ماده براساس باشد دهيرس

 ياستثنا به كار قانون 129 ماده يياجرا نامه نييآ 8 ماده براساس يخارج اتباع) كار نوع اي و كارفرما رييتغ موارد( كار پروانه ديتجد

 .رديگ يم صورت اشتغال يفن اتيه موافقت از پس كار قانون 122 ماده موضوع يخارج اتباع

 .است يالزام كار پروانه 4 صفحه در اقامت پروانه شماره ديق كار پروانه ديتجد اي ديتمد درخواست هيارا هنگام به

 توسعه سوم برنامه پايان تا كار قانون شمول از كمتر و كارگر نفر پنج داراي مشاغل و كارگاهها معافيت قانون 

  ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،

 8/12/1378 

 و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه پايان تا كار قانون شمول از كمتر و كارگر نفر پنج داراي مشاغل و كارگاهها معافيت قانون 

 ايران اسالمي جمهوري فرهنگي

 كليه ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه پايان تا قانون اين تصويب تاريخ از - واحده ماده 

 .باشند مي معاف كار قانون شمول از كمتر و كارگر نفر پنج داراي مشاغل و كارگاهها

 .نمايند اقدام همديگر توافق با مخيرند كارگري بيمه حق پرداخت به نسبت كارفرمايان و كارگران از يك هر - 1 تبصره 

 .شود مي ايجاد قانون اين تصويب از پس كه شود مي كارگاههائي شامل واحده ماده اين - 2 تبصره 

 8/12/1378   تصويب تاريخ 

 9/12/1378  نگهبان شوراي تاييد تاريخ 

 :كار پروانه داشتن بدون شغلي ومشاوره كاريابي حرفه به اشتغال مجازات قانون

  

 كار وزارت از قانون اين اجرايي نامه ينيآ طبق كه ورزند اشتغال شغلي ومشاوره كاريابي حرفه به توانند مي اشخاصي - واحده ماده

  0نمايند تحصيل كار پروانه اجتماعي امور و

 حكم به مرتكب نباشد شديدتري مجازات داراي قوانين ساير در چنانچه و محسوب جرم قانون اين مقررات از تخلف -1 تبصره

 در و ريال) 000/000/10( ميليون ده مبلغ به نقدي جريمه پرداخت به اول بار براي بار، هر در مالي خسارت جبران بر عالوه دادگاه

 ميليون يكصد پرداخت به سوم بار براي و ريال) 000/000/50( ريال ميليون پنجاه پرداخت به دوم بار براي تكرار، صورت

  0شد خواهد محكوم ريال)000/000/100(

 هيات تصويب و اجتماعي وامور كار وزارت پيشنهاد به دولتي غير شغلي هاي ومشاوره ها كاريابي فعاليت نرخ ساله همه -2 تبصره

 هستند اجتماعي امور و كار وزارت از كار پروانه داراي كه غيردولتي شغلي هاي ومشاوره ها كاريابي .شد خواهد تعيين وزيران

  .بود خواهند قانون اين اجرايي نامه آئين ومقررات شده ياد هاي تعرفه رعايت به ملزم

 اعالم ايران اسالمي جمهوري مركري بانك توسط كه تورم نرخ براساس) 1( تبصره در مذكور نقدي هاي جريمه ميزان -3 تبصره

  .است افزايش قابل دولت هيات وتائيد اجتماعي امور و كار وزارت پيشنهاد به بنا بار يك سال هرسه شود مي

 به و تهيه اجتماعي وامور كار وزارت توسط آن اجرايي نامه ينيآ قانون، اين تصويب تاريخ از ماه دو حداكثر ظرف -4 تبصره

  .رسيد خواهد وزيران هيات تصويب



 مجلس وهشتاد وسيصد يكهزار مهرماه دهم مورخ شنبه سه روز علني جلسه در تبصره چهار و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

  .است رسيده نگهبان شوراي تائيد به 25/7/1380 تاريخ در و تصويب اسالمي شوراي

 

   

 :كار پروانه داشتن بدون شغلي مشاوره و كاريابي حرفه به اشتغال مجازات قانون يياجرا نامه ينيآ

 1/10/1381 مصوب

  ـ1380 مصوب - كار پروانه داشتن بدون شغلي مشاوره و كاريابي حرفه به اشتغال مجازات قانون يياجرا نامه ينيآ

        تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف    وووو    كلياتكلياتكلياتكليات    ----    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 :  روند مي بكار مربوط مشروح معاني در زير اصطالحات نامه ينيآ اين در ـ1 ماده

 نيروي اعزام به مجاز يا و كشور داخل در غيردولتي كاريابي بـراي اي حرفه و شغلي مشـاوره دفـاتر و موسسات : كـاريابي - الف

 .  شوند مي تاسيس حقوقي يا حقيقي اشخاص توسط كه كشور از خارج به كار

 .  اجتماعي امور و كار وزارت : وزارت - ب

 .  نامه ينيآ اين)  7(  ماده موضوع هيات : هيات - پ

 .  مربوط استان اجتماعي امور و كار كل اداره : استان كل اداره - ت

  ـ1380 مصوب - كار پروانه داشتن بدون شغلي مشاوره و كاريابي حرفه به اشتغال مجازات قانون : قانون - ث

 اخذ فعاليت مجوز ، وزارت از نامه آئين اين در مندرج مقررات و ضوابط و قانون طبق موظفند ها كاريابي تاسيس متقاضيان ـ2 ماده

 .  كنند

 .  باشند مي اعتبار داراي السابق كمافي رسمي مجوز داراي هاي كاريابي تمامي ـ3ماده

 مي تاييد نامه آئين اين)  12(  و)  11( مواد براساس آنها صالحيت كه حقوقي يا حقيقي اشخاص نام به كاريابي فعاليت مجوز ـ4ماده

 .  گردد مي صادر ، شود

 .  باشند مي صالح ذي مراجع به پاسخگو و مسئول و نامه ينيآ اين ضوابط رعايت به موظف حقوقي و حقيقي اشخاص ـ1 تبصره

.  شود صادر وي نام به مجوز تا نمايند معرفي را ديگري شرايط واجد فرد موظفند حقوقي موسسات ، مدير تغيير درصورت ـ2تبصره

 .  بود نخواهد فعاليت به مجاز كاريابي دفتر جديد مدير تعيين تا صورت درغيراين

 به مجاز كاريابي مديرجديد، تعيين تا علت هر به مدير كار ادامه عدم درصورت. باشد نمي غير به انتقال قابل كاريابي امتياز - 5 ماده

 . نيست فعاليت ادامه

 .  نمايند استخدام زن كارشناس نفر يك حداقل موظفند ها كاريابي كار، جوينده زنان به كاريابي خدمات ارايه براي ـ6 ماده

 :  شود مي تشكيل وزارت در ، است شده مقرر نامه آئين اين در كه وظايفي انجام منظور به زير افراد از مركب هياتي ـ7 ماده

 . وزارت كار نيروي هدايت مديركل - الف

 . وزارت كشور از خارج اشتغال توسعه دفتر مديركل - ب

 . وزارت اشتغال راهبردي سياستگذاري دفتر مديركل - پ

 كاريابي درمورد(  وزارت الملل بين روابط دفتر مديركل و)  داخلي هاي كاريابي درمورد(  وزارت زنان اشتغال دفتر مديركل - ت

 . ) كشور از خارج هاي

 . ) كارگر نماينده نفر يك و كارفرما نماينده نفر يك(  كار عالي شوراي انتخاب به نماينده نفر دو - ث

 .  كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان نماينده - ج

 ).  كشور از خارج هاي كاريابي به مربوط)  7(  ماده كميته(  خارجه امور وزارت از نماينده يك - چ



 . جوانان ملي سازمان نماينده - ح

 . شود مي صادر اجتماعي امور و كار وزير توسط اعضاء احكام ـ1 تبصره

 مجوز اعطاي به مربوط جلسات و كار نيروي هدايت مديركل رياست با داخلي كاريابي مجوز اعطاي به مربوط جلسات ـ2 تبصره

 .  گردد مي تشكيل كشور از خارج در اشتغال توسعه مديركل رياست با خارجي كاريابي

 .است مالك اكثريت راي و رسمي اعضاء دوسوم باحضور جلسات ـ3تبصره

 : است زير شرح به هيات وظايف ـ8 ماده 

 . نامه ينيآ اين اجراي حسن بر نظارت - الف

 . استان كل اداره توسط ارايه از پس شرايط واجد كاريابي متقاضي حقوقي و حقيقي اشخاص صالحيت تاييد و بررسي - ب

 . قانوني مقررات و ضوابط چهارچوب در ها كاريابي موردنياز تجهيزات و امكانات ، مكان به مربوط ضوابط تعيين - پ

 كاريابي(  كار نيروي هدايت كل اداره توسط نامه آئين اين در شده بيني پيش مراحل انجام از پس ها كاريابي ايجاد مجوز ـ9 ماده

 . گردد مي صادر)  خارجي هاي كاريابي(  كشور از خارج در اشتغال توسعه كل اداره و)  داخلي هاي

 به بنا استان، كل اداره گزارش اساس بر نامه ينيآ اين در مندرج ضوابط رعايت عدم و تخلف هرگونه مشاهده درصورت ـ10 ماده

 . شود مي لغو يا نشده تمديد متخلف كاريابي مجوز قانون، در شده بيني پيش مجازات بر عالوه هيات، تشخيص

 مراجع به كشور از خارج در اشتغال توسعه كل اداره و كار نيروي هدايت كل اداره توسط مورد حسب هيات تصميمات - تبصره

 . شود مي ابالغ ذيربط

        حقوقيحقوقيحقوقيحقوقي    وووو    حقيقيحقيقيحقيقيحقيقي    اشخاصاشخاصاشخاصاشخاص    كاريابيكاريابيكاريابيكاريابي    ايجادايجادايجادايجاد    ضوابطضوابطضوابطضوابط    ----    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 : باشند زير شرايط داراي بايد كاريابي دفاتر ايجاد متقاضي حقيقي اشخاص ـ11 ماده

 . كشور رسمي اديان از يكي به تدين و ايران اسالمي جمهوري تابعيت - الف

 . صالح ذي مراجع تاييد به موثر كيفري سابقه نداشتن - ب

 )  آقايان براي(  دايم معافيت يا خدمت پايان كارت بودن دارا – پ

 . تمام سال 30 سن حداقل داشتن - ت

 تربيتي، علوم حقوق، مديريت، اقتصادي، علوم هاي رشته از يكي در ترجيحا ليسانس، حداقل تحصيلي مدرك بودن دارا - ث

 . اجتماعي خدمات و شناسي جامعه راهنمايي، و مشاوره روانشناسي،

 . هستند اولويت در داخلي كاريابي زمينه در كاري تجربه سال دو حداقل داراي خارجي كاريابي متقاضيان ـ1تبصره

 مقررات و قوانين و كار نيروي المللي بين بازاريابي مديريت خارجي، زبانهاي از يكي به آشنا بايد خارجي كاريابي مديران ـ2تبصره

 . باشند كار رواديد صدور به مربوط

 شرط به ماده اين)  ج( بند موضوع الزام از باشند مي كاريابي ايجاد مجوز دريافت متقاضي كه وزارت بازنشستگان تمامي ـ3تبصره

 سابقه كاريابي و اشتغال خدمات زمينه در سال دو حداقل برآنكه مشروط باشند، مي معاف ، ديپلم تحصيلي مدرك حداقل داشتن

 . باشند داشته كار

 : باشد مي زير شرح به حقوقي اشخاص كاريابي فني مسئول شرايط ـ12ماده

 خدمات و راهنمايي و مشاوره حقوق، مديريت، اقتصادي، علوم هاي رشته از يكي در ليسانس مدرك حداقل بودن دارا - الف

 . اجتماعي

 . موثر كيفري محكوميت سابقه عدم - ب

 . موقت يا و دايم معافيت يا خدمت پايان كارت داشتن - پ

 . كشور از خارج هاي كاريابي براي خارجي زبان به تسلط - ت



 تقاضاي مجوز، صدور و نهايي تاييد كسب براي متقاضيان كامل شرايط احراز تاييد از پس مكلفند استان كل ادارات ـ13 ماده

 . دارند ارسال هيات به را متقاضيان

 توسط كاريابي دفاتر عملكرد تاييد و ارزيابي به منوط مجوز تمديد است، سال سه حداكثر كاريابي مجوز اعتبار مدت ـ14ماده

 . باشد مي هيات

        هاهاهاها    كاريابيكاريابيكاريابيكاريابي    وظايفوظايفوظايفوظايف    ----    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 : از است عبارت المللي بين و داخلي هاي كاريابي وظايف ـ15 ماده

 . ) داخلي هاي كاريابي ويژه(  داخلي كار بازار شناخت - الف

 . ) المللي بين هاي كاريابي ويژه(  خارجي كشورهاي كار بازار شناخت - ب

 . كار متقاضيان از نام ثبت - پ

 . ) داخلي هاي كاريابي ويژه. (  شغلي فرصتهاي كسب - ت

 . كارفرمايان و كار جويندگان شغلي راهنمايي و مشاوره - ث

 . اقتصادي بخشهاي در پذيرنده واحدهاي در كارجويان كارگماري به - ج

 . ) المللي بين هاي كاريابي ويژه(  كشور از خارج به كار نيروي اعزام براي مناسب شغلي فرصتهاي كسب - چ

 . ندارند پيمانكاري صورت به را كارفرمايان موردنياز انساني نيروي تامين حق وجه هيچ به ها كاريابي ـ16 ماده

 . ندارند را انساني نيروي پشتيباني خدمات شركتهاي قالب در پيمانكاري هاي فعاليت انجام حق ها كاريابي ـ17 ماده

 . بود خواهد استان كل اداره هماهنگي با كاريابي دفتر مكان در تحول و تغيير هرگونه ـ1 تبصره

 تاييد و تشخيص به منوط استثناء موارد ندارند، را نمايندگي دفتر عنوان تحت جداگانه دفتر و شعبه ايجاد حق ها كاريابي ـ2 تبصره

 .  باشد مي نامه ينيآ اين)  7(  ماده موضوع هيات

 ماه دو ظرف حداكثر موظفند ، است آمده عمل به موافقت)  7(  ماده موضوع هيات در آنان درخواست با كه متقاضياني ـ3 تبصره

 . نمايند اقدام استان كل اداره تاييد دريافت و كاريابي مربوط امكانات تامين و مكان معرفي به نسبت

 نباشند، كشور آن زبان به آشنا اعزامي كار نيروهاي كه صورتي در كشور از خارج به مازاد انساني نيروي اعزام براي ـ18 ماده

 . نمايند فراهم متقاضيان هزينه با اعزامي افراد زبان آموزش براي را الزم هاي زمينه توانند مي ها كاريابي

 : باشند مي زير موارد رعايت به موظف ها كاريابي ـ19 ماده

 .  استان كل ادارات به كشور از خارج در اشتغال توسعه كل اداره ماهانه آماري و اطالعاتي پرسشنامه ارسال و تكمـيل - الف

 مي نامه آئين اين)  7(  ماده موضوع هيات مصوب دستورالعمل براساس اي حرفه و شغلي مشاوره ارايه به مكلف ها كاريابي - ب

 .  باشند

 فراگرفتن منظور به كار بازار نياز به باتوجه اي حرفه و فني آموزش مراكز به مهارت فاقد كار متقاضيان معرفي و راهنمايي - پ

 .  موردنياز مهارتهاي

 اطالعات مركز به ماهانه را اطالعات ساير و ماده اين)  ب(  و)  الف(  بندهاي به مربوط موارد است موظف استان كل اداره - تبصره

 . نمايد ارسال وزارت اشتغال توسعه و كار نيروي هدايت كل ادارات و اي رايانه

 . باشند مي كار جويندگان هويتي و پرسنلي اطالعات محرمانه نگهداري و حفظ به موظف ها كاريابي تمامي ـ20 ماده

 : باشد مي زير موارد براساس كاريابي الزحمه حق دريافت ـ21 ماده

 جواز كار دريافتي حقوق ماه يك معادل شود، بيشتر و ساله يك كار قرارداد انعقاد به منجر كه هايي كاريابي الزحمه حق - الف

 . باشد كاري روز از كمتر نبايد ميزان اين و بود خواهد كارفرما



 به بنا سال هر كه باشد مي ريال هزار ده مبلغ ، شود كاريابي در كارجو رسمي نام ثبت به منجر كه شغلي مشاوره الزحمه حق - ب

 . شد خواهد ابالغ و تعيين كار عالي شوراي تصويب و نامه آئين اين)  7(  ماده موضوع هيات پيشنهاد

 . باشد روز 10 از كمتر نبايد ميزان اين كه شد خواهد محاسبه تناسبي صورت به الزحمه حق كمتر مدت با كار قرارداد براي - پ

 اين)  22(  ماده موضوع تعرفه رعايت به ملزم و داشت نخواهند كار جويندگان از وجهي هيچگونه دريافت حق ها كاريابي ـ22 ماده

 . بود خواهند نامه آئين

 در شده تعيين الزحمه حق ميزان به كار جوينده با توافق براساس خود الزحمه حق وصول منظور به توانند مي ها كاريابي ـ23 ماده

 .  نمايند اخذ تضمين نامه ينيآ اين)  21(  ماده)  الف(  بند

        تخلفاتتخلفاتتخلفاتتخلفات    بهبهبهبه    رسيدگيرسيدگيرسيدگيرسيدگي    ----    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 مي انجام هيات در گزارش، ارايه و استان كل اداره توسط بررسي از پس ها كاريابي از هريك تخلف موارد به رسيدگي ـ24 ماده

 .  شود

 . داشت خواهند ها كاريابي كار بر مداوم نظارت و باشند مي نامه آئين اين صحيح اجراي مسئول استان، كل مديران ـ25 ماده

 توسط غيرمجاز هاي كاريابي فعاليت از جلوگيري براي گروهي هاي رسانه و جرايد در ها كاريابي آگهي درج بر نظارت - تبصره

 . آيد مي عمل به استان كل ادارات

 : است زير شرح به نامه آئين اين)  25(  ماده موضوع رسيدگي قابل موارد ـ26 ماده

 . ها كاريابي توسط شغلي شئونات و قانوني مقررات خـالف عمل هرگونه ارتـكاب - الف

 . ها كاريابي از كار جويندگان شكايات به رسيدگي - ب

 خارج يا داخل از اعم(  كار نيروي پذيرنده واحدهاي مشابه سوابق و تخصص با كار جويندگان معرفي در نوبت رعايت عدم - پ

 . ) كشور از

 عدم نيز و(  شده تعيين ميزان از بيش الزحمه حق دريافت نظير نامه آئين اين در شده تدوين مقررات و ضوابط رعايت عدم - ت

 . ) اي حرفه و شغلي مشاوره

 . آنان سوي از شده اعالم ضوابط به توجه بدون كارفرمايان به افراد معرفي - ث

 . استان كل اداره به اطالعات و آمار موقع به ارايه عدم - ج

 و كار كل ادارات بازرسان  و)  ازكشور خارج در اشتغال توسعه(  كار، نيروي هدايت كل اداره كارشناسان با همكاري عدم - چ

 . كشور سراسر در اجتماعي امور

 . كاريابي دفاتر ايجاد مجوز از استفاده سوء هرگونه - ح

 تخلف ، شود مي اعالم وزارت توسط كه مربوط ضوابط ساير و نامه ينيآ اين ضوابط از حقوقي و حقيقي اشخاص عدول ـ27 ماده

 درصورت و شد خواهد كار پروانه تمديد عدم و خدمتي پيشينه در درج با كتبي تذكر موجب هيات راي اساس بر  و شده محسوب

 . گردد مي تعقيب ذيربط مراجع و قضاييه قوه طريق از موارد لزوم،

 ساير در تا نمايد اعالم استانها كليه به مشروح طور به را متخلف كاريابي مجوز تمديد عدم موضوع است موظف هيات - تبصره

 جرايد طريق از مربوط، كل اداره توسط كاريابي مجوز تمديد عدم موضوع.  شود خودداري آنان مجدد درخواست قبول از استانها

 .  شود مي اعالم عمومي آگاهي جهت

        نمونهنمونهنمونهنمونه    هايهايهايهاي    كاريابيكاريابيكاريابيكاريابي    معرفيمعرفيمعرفيمعرفي    وووو    انتخابانتخابانتخابانتخاب    ضوابطضوابطضوابطضوابط    ----    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 : گرفت خواهند قرار تشويق مورد شده كسب امتياز به باتوجه زير شرح به آنها ساالنه عملكرد بررسي از پس ها كاريابي ـ28 ماده

 . كشور از خارج يا و داخل در شدگان گمارده بكار به مربوط آمار باالترين - الف



 لحاظ به كار نيروي تقاضاي و عرضه تطبيق اصل رعايت و)  خارجي و داخلي از اعم( كارفرمايان موردنظر كار نيروي تامين - ب

 . اينها غير و مهارت و تخصص انضباط،

 . استان كل اداره به)  كارفرمايان از شده اخذ شغلي فرصتهاي(  كار نيروي تقاضاي اطالعات موقع به ارايه - پ

 . اعزامي افراد سوي از مشكالت بروز عدم و كشور از خارج به افراد اعزام جهت نامه ينيآ اين مقررات و ضوابط دقيق رعايت - ت

 . استان كل اداره به شدگان بكارگمارده شـدگان، معـرفي شدگان، نام ثبت ماهانـه گـزارشـهاي منظـم اعالم - ث

 نقدي هاي كمك شود مي منظور كشور كل بودجه قانون در ها كاريابي تجهيز و كمك براي كه اعتباراتي محل از ساالنه ـ29 ماده

 مربوط مقررات و قوانين رعايت با باشند نموده فعاليت نامه آئين اين مطابق كه هايي كاريابي به وزارت تشخيص به غيرنقدي و

 . شود مي پرداخت

 . شود مي 11/12/1381 مورخ هـ26630ت/23984 شماره تصويبنامه جايگزين تصويبنامه اين ـ30 ماده

 عارف محمدرضا - جمهور رئيس اول معاون

 1369 مصوب - كار قانون) 191( ماده خصوص در تصويبنامه

 

 7/11/1381 ه27929 ت/56392 شماره

 مورخ 76174 شماره نامه موضوع كار، عالي پيشنهادشوراي به بنا 29/10/1381 مورخ جلسه در وزيران هيات

 برنامه و مديريت سازمان و معادن و صنايع بازرگاني، دارايي، و اقتصادي امور اجتماعي، امور و كار هاي وزارتخانه14/10/1381

 : نمود تصويب - 1369 مصوب - كار قانون) 191( ماده استناد به و كشور ريزي

 : گردد مي تعيين زير بشرح  كار قانون از نفر ده از كمتر كوچك كارگاههاي ومعافيت استثناء موارد - 1 ماده

 ، 32 ماده ، 31 ماده ، 29 ماده ، 28 ماده ، 27 ماده ، 26 ماده ، 19 ماده ، 18 ماده ، 17 ماده ، 16 ماده ، 12 ماده ، 10 ماده - تبصره

 ، 81 ماده ، 77 ماده ، 73 ماده ، 66 ماده ، 65 ماده ، 64 ماده ، 62 ماده ، 58 ماده ، 56 ماده ، 51 ماده ، 50 ماده ، 49 ماده ، 48 ماده

 ارتباط در 173 ماده ، 156 ماده 155 ماده ، 154 ماده ، 153 ماده ، 152 ماده ، 151 ماده ، 150 ماده ، 149 ماده ، 110 ماده ، 82ماهد

 . كار قانون 81 ماده با ارتباط در 175 ماده و 155 الي 152مواد با

 . گردد مي تعيين سال سه شده ياد مواد شمول از معافيت مدت - 2 ماده

 و نامه ينيآ تمديد عدم يا تمديد به نسبت معافيت مدت انتقضاي از قبل ماه دو توانند مي كارفرمايي و كارگري تشكيالت - تبصره

 . نمايند اعالم كار عالي شوراي به را خود مشترك نظرات معافيت مدت طول براي آن احتمالي اصالحات يا

 : بود خواهد زير بشرح شده مستثني مواد از بعضي زمينه در وكارفرما كارگري بين روابط - 3 ماده

 نسخه و كارفر نزد نسخه يك و كارگر نزد نسخه يك كه تنظيم نسخه سه در قرارداد باشد كتبي كار قرارداد كه صورتي در - 1

 . گردد مي ارسال محل اجتماعي امور و كار واحد به ديگر

 اينها امثال و مالك فوت  ديگر، كارگاه در ادغام شكل، هر به انتقال يا فروش قبيل از كارگاه مالكيت وضعيت در تغيير هرگونه - 2

 . بود خواهد قبلي كارفرماي حوق و تعهدات مقام قائم جديد وكارفرماي باشد نمي موثر كارفرما و كارگر قرارداد رابطه در

 مي در تعليق حال به توقيف مدت در شود نمي محكوميت حكم به منتهي وي توقيف و گردد مي توقيف كه كارگري قرارداد - 3

 . گردد مي باز د خو كار به توقيف رفع از پس كارگر و آيد

 وي خدمت سنوات است موظف نمايد، خودداري كارگر به كار ارجاع از روز 15 از بيشتر كارگر توقيف دليل به كارفرما چنانچه

 . نمايد پرداخت حقوق آخرين ماه يك معادل كار سابقه سال هر ميزان به را



 آن مدت نگردد محكوميت حكم به منتهي قانوني مراجع در توقيف اين و باشد كارفرما شكايت سبب به كارگر توقيف چنانچه - 4

 مشغول را وي و پرداخت مذكور مدت در را وي مزاياي و مزد است مكلف كارفرما و شود مي محسوب كارگر خدمت سابقه جزء

 مورد در و نباشد كارگر كار ادامه به حاضر دليل هر به توقيف مدت مزاياي و مزد پرداخت از پس كارفرما چنانچه و نمايد كار

 با توانند مي كار قانون در شده بيني پيش اختالف حل مراجع نشود حاصل توافقي كارفرما و كارگر بين كار پايان مزاياي ميزان

 به و تعيين كار پايان مزاياي عنوان تحت روز 75 تا 45 معادل حقوقي كار سابقه سال هر نسبت به طرفين احوال و اوضاع به توجه

 . نمايند راي صدور به اقدام كارگر نفع

 به خدمت پايان از پس ماه دو تا حداكثر بايد كارگر ولي آيد مي در تعليق حال به كار قرارداد وظيفه نظام خدمت دوران در - 5

 آخرين ماه يك سالي ميزان به خدمت سنوات دريافت مستحق كارگر باشد شده حذف وي شغل چنانچه و برگردد خود سابق كار

 . بود خواهد حقوق

 حل مراجع تشخيص به است رسيده اجتماعي امور و كار وزارت تاييد به كه را كارگاه انضباطي نامه ينيآ كارگر هرگاه - 6

 تپرداخ وي به خدمت سنوات بعنوان حقوق ماه يك سالي و نموده همكاري قطع وي با دارد حق كارفرما نمايد، نقض اختالف

 نرسند توافق به  كار پايان مزاياي مورد در وكارفرما كارگر و نمايد همكاري قطع كارگر با علت بدون كارفرما چنانچه و نمايد

 اوضاع به توجه با توانند مي مذكور مراجع و نموده دعوي اقامه كار قانون در شده بيني پيش اختالف حل مراجع به دارد حق كارگر

 به اقدام كارگر نفع به و تعيين كار پايان مزاياي عنوان تحت روز 75 تا 45 بين حقوقي كار سابقه سال هر نسبت به طرفين احوال و

 . نمايند راي صدور

 مزدكارگر آخرين اساس بر بايد كارفرما باشد كارگر بازنشستگي يا و كلي يگكارافتاد از لحاظ به كار قرارداد خاتمه چنانچه - 7

 . نمايد پرداخت وي به مزد روز 30 ميزان به حقوقي خدمت، سابقه سال هر نسبت به

 چهار در و ساعت 44 از هفته در آن مدت اينكه به مشروط گردد مي تعيين طرفين توافق اساس بر كارگران روزانه كار مدت - 8

 . ننمايد تجاوز ساعت 176 از متوالي هفته

 بعنوان مزد بر عالوه درصد 10 كارگران قبيل اين به گيرد صورت كاري شب صورت به كار ، كار قرارداد موجب به هرگاه - 9

 . شد خواهد پرداخت كاري نوبت و كاري شب العاده فوق

 كار، ضرورت يا كار نوع حسب كارگاهي در چنانچه باشد مي مزد از استفاده با كارگران هفتگي تعطيل روز جمعه روز - 10

 . شد خواهد تعيين هفتگي تعطيلي بعنوان هفته در ديگر روز يك نباشد ميسر جمعه روز تعطيل

 مرخصي ءجز هفتگي تعطيل و رسمي تعطيل روزهاي و است روزكاري 21 السعي حق از استفاده با ساالنه استحقاقي مرخصي - 11

 . شد نخواهد منظور

 . بود خواهد كاري روز 24 دارند اشتغال آور وزيان سخت كارهاي به كه كارگراني ساالنه استحقاقي مرخصي - 12

 . نمايد ذخيره را خود ساالنه استحقاقي مرخصي از روز پنج تواند مي تنها كارگر - 13

 . دارند را السعي حق از استفاده با مرخصي روز يك از برخورداري حق زير موارد در كارگران كليه - 14

 .  دايم ازدواج - الف

 .  وفرزندان مادر ، پدر ، همسر فوت - ب

محمدرضاعارف - جمهور رئيس اول معاون  

 

 :كشور كل 1380 سال بودجه قانون) 11( تبصره) ب( بند يياجرا نامه نييآ

23/2/1380 



 و ييروستا ،يشهر مناطق كاريب انيمتقاض توسط كه يخدمات و يديتول يتهايفعال نهيزم در بازده زود ياشتغال خود يطرحها - 1 ماده 

 .گردند يم برخوردار التيتسه از كشور كل 1380 سال بودجه قانون 112511 فيرد اعتبار محل از گردند يم شنهاديپ يريعشا

 يهماهنگ تهيكم يسو از يابالغ دستورالعمل اساس بر و صندوق التيتسه ياعطا نامه نييآ طبق انيمتقاض به وام ياعطا  - 2 ماده 

 مبلغ يشغل فرصت هر يبرا پرداخت قابل وام حداكثر. رديگ يم صورت يشغل يفرصتها از تيحما صندوق توسط استان، اشتغال

 .است الير ونيليم پانزده

 شامل ماده، نيا موضوع دستورالعمل 1380سال ماه بهشتيارد انيپا تا حداكثر است موظف استان اشتغال يهماهنگ تهيكم - تبصره 

 .دينما ابالغ استان يشغل يها فرصت از تيحما صندوق و ياجتماع امور و كار كل اداره به و نيتدو را مربوط يتهاياولو  و ضوابط

 :باشد يم مصرف قابل ريز شرح به كشور كل 1380 سال بودجه قانون چهارم قسمت 112511 فيرد در شده منظور اعتبار - 3 ماده 

 كل 1380 سال بودجه قانون) 3( تبصره )ج(بند موضوع جدول ياستان عيتوز اساس بر الير ارديليم هشتاد و صديس مبلغ - الف 

 .كشور

 اساس بر يشغل يها فرصت از تيحما صندوق قيطر از انيمتقاض به التيتسه ياعطا منظور به الير ارديليم پنج و ستيب مبلغ - ب

 .نامه نييآ نيا مقررات

 نيا مفاد اساس بر است شده نيتأم يعموم بودجه محل از كه قبل سنوات يياعطا التيتسه اقساط بازپرداخت از حاصل وجوه - پ

 .گردد يم انيمتقاض به التيتسه ياعطا صرف نامه نييآ

 به صندوق التيتسه پرداخت نامه نييآ در كه مختلف نقاط در نامه، نييآ نيا موضوع التيتسه كارمزد نرخ نييتع در - تبصره 

 .است يالزام درصد سه سقف تيرعا رسد، يم صندوق يعموم مجمع بيتصو

 و يابيكار مراكز در شده نام ثبت كارانيب خانوار، سرپرست زنان نامه، نييآ نيا موضوع ياشتغال خود التيتسه ياعطا در - 4 ماده 

 در دگانيد آموزش و دانش و كار و يا حرفه و يفن يها رشته النيالتحص فارغ هستند، يدانشگاه مدرك يدارا كه اشتغال خدمت

 .برخوردارند تياولو از يشغل يها فرصت از تيحما صندوق به وابسته ياشتغال خود مراكز

 از تيحما صندوق شنهاديپ به 1380سال ماه بهمن انيپا تا استان هر به افتهي صيتخص مبالغ جذب عدم صورت در - 5 ماده 

 .شد خواهد اقدام ها استان نيب اعتبارات ييجابجا به نسبت ياجتماع امور و كار ريوز  دييتا و يشغل يها فرصت

 بودجه قانون) 11( تبصره در شده ينيب شيپ مختلف التيتسه از انيمتقاض مكرر و مضاعف استفاده از يريجلوگ منظور به - 6 ماده 

 ياسام فهرست موظفند است، شده منظور ياعتبار آنها يبرا اشتغال جاديا يبرا كه يينهادها و ها سازمان كشور، كل 1380 سال

 اشتغال يهماهنگ تهيكم رخانهيدب و استان ياجتماع امور و كار كل ادارات به ماه هر انيپا در را التيتسه نيا از كنندگان استفاده

 .ندينما ارسال استان

يبيحب حسن -جمهور سيير اول معاون   


