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 >>هيئت حل اختالف -هيئت تشخيص<<

 :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

 


