
 

    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

 >>بازرسي كار  –انضباط كار  <<

 

 2 تبصره موضوع كارگاهها در كار انضباط يها نامه نييآ و ها دستورالعمل ضنق 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 نامه نييآ در آن استمرار اي و تكرار زانيم و خالف تيماه به توجه با يانظبات نامه نييآ 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 نامه نييآ 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 نامه نيآي ياجرا منظور به ـ 5 ماده

 :است ريز افراد از مركب

 .باشد نفر 35 از شيب آنها كارگران تعداد كه ييكارگاهها 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 نهاآ كارگران تعداد كه ييكارگاهها 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

 


