
 

 طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيره ه ه ه ييييخيرخيرخيرخيربنياد بنياد بنياد بنياد 

    مه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهانامه ها، تصويب نانامه ها، تصويب نانامه ها، تصويب نانامه ها، تصويب ناآيين آيين آيين آيين 

 >>ساير مقررات   <<

    

    ::::راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداريراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداريراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداريراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

    

مجمع تشخيص مصلحت نظام داللت بر اين دارد كه قرارداد كار در  1369قانون كار مصوب  7ماده  2مفهوم مخالف تبصره 

كه ذكر مدت را در  26/5/1376مورخ  17190بنابراين مفاد قسمت اخير بخشنامه شماره . مدت موقت خواهد بودصورت ذكر 

تنظيم شده است، فاقد اعتبار تلقي و  15/2/1373ن مورخ /35722تمديد يا  تجديد قراردادهاي كار كه قبل از صدور بخشنامه 

كرده است، مغاير حكم قانونگذار به شرح تبصره فوق الذكر تشخيص  قراردادهاي مذكور را با وجود تعيين مدت دائمي محسوب

 .قانون ديوان عدالت اداري ابطال و حذف مي گردد 25داده مي شود و مستندا به ماده 

  30/6/1378 – 77/150/شماره ه 

   13/8/1378 – 15932نقل از روزنامه رسمي شماره 

 

 كارگران به جنگزده و جنگي مناطق در واشتغال ايثارگري امتيازات اعطاي قانون) 4( ماده يياجرا نامه ينيآ

 :كار قانون مسشمول

 ماده استناد به و اجتماعي امور و كار وزارت 9/3/1377 مورخ 53062 شماره پيشنهاد به بنا5/3/1378 مورخ جلسه در وزيران هيات

 نامه آيين -1376 مصوب -كار قانون مشمول كارگران به جنگزده و جنگي مناطق در واشتغال ايثارگري امتيازات اعطاي قانون )4(

 : نمود تصويب زير 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 تا 31/6/1359 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 آزادگان امور 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

  .جبهه در متناوب خدمت ماه )9( يا متوالي خدمت ماه شش حداقل با رزمندگان و كارافتادگي از %40حداكثر



 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 از

 طبقه طرح به توجه با يا باشد اموراجتماعي و كار وزارت مصوب مشاغل بندي طبقه طرح فاقد كارگاه كه صورتي در -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

 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 در

 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 جنگزده يا 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،

 ياد 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 شده،

 . گردد ينم ماده اين در مقرر مدت ءجز كارگر مفقوديت و اسارت يا جبهه در حضور زمان مدت -2 تبصره


