فصل دوم -قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
تاریخ صدور  ۱۷ :تِوي ۱۳۹۰
متن قانون کار مصوب  29آبان >-1369فصل دوم -قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
هادٍ -7لشاسداد کاس ػثاستغت اص لشاسداد کتثی یا ؽفاُی کَ تَ هْجة آى کاسگش دس لثال دسیافت دك الغؼی کاسی سا تشای هذت هْلت یا
هذت غیش هْلت تشای کاسفشها اًجام هی دُذ.
تثصشٍ -1دذاکخش هذت هْلت تشای کاسُایی کَ طثیؼت آًِا جٌثَ غیش هغتوش داسد تْعظ ّصاست کاس ّ اهْس اجتواػی تِیَ ّ تَ تصْیة
ُیات ّصیشاى خْاُذ سعیذ.
تثصشٍ -2دس کاسُائی کَ طثیؼت آًِا جٌثَ هغتوش داسد  ،دس صْستی کَ هذتی دس لشاسداد رکش ًؾْد  ،لشاسداد دائوی تلمی هی ؽْد.
هادٍ -8ؽشّط هزکْس دس لشاسداد کاس تا تغییشات تؼذی آى دس صْستی ًافز خْاُذ تْد کَ تشای کاسگش هضایائی کوتش اص اهتیاصات همشس دس ایي لاًْى
هٌظْس ًٌوایذ.
هادٍ -9تشای صذت لشاسداد کاس دس صهاى تغتي لشاسداد سػایت ؽشایظ ریل الضاهی اعت .
الف  -هؾشّػیت هْسد لشاسداد.
ب  -هؼیي تْدى هْضْع لشاسداد.
د  -ػذم هوٌْػیت لاًًْی ّ ؽشػی طشفیي دس تصشف اهْال یا اًجام کاس هْسد ًظش.
تثصشٍ -اصل تش صذت کلیَ لشاسدادُای کاس اعت  .هگش آًکَ تطالى آًِا دس مساجغ ریصالح تَ احثات تشعذ .
هادٍ  -10لشاسداد کاس ػالٍّ تش هؾخصات دلیك طشفیي  ،تایذ داّی هْاسد ریل تاؽذ.
الف ًْ -ع کاس یا دشفَ یا ّظیفَای کَ کاسگش تایذ تَ آى اؽتغال یاتذ.
ب  -دمْق یا هضد هثٌا ّ لْادك آى.
د  -عاػات کاس ،تؼطیالت ّ هشخصیِا.
د  -هذل اًجام کاس.
ٍ  -تاسیخ اًؼماد لشاسداد.
ّ  -هذت لشاسداد ،چٌاًچَ کاس تشای هذت هؼیي تاؽذ.
س  -هْاسد دیگشی کَ ػشف ّ ػادت ؽغل یا هذل  ،ایجاب ًوایذ.
تثصشٍ -دس هْاسدی کَ لشاسداد کاس کتثی تاؽذ لشاسداد دس چِاس ًغخَ تٌظین هی گشدد کَ یک ًغخَ اص آى تَ اداسٍ کاس ّ یک ًغخَ ًضد
کاسگش ّ یک ًغخَ ًضد کاسفشها ّ ًغخَ دیگش دس اختیاس ؽْسای اعالهی کاس ّ دس کاسگاُِای فالذ ؽْسا دس اختیاس ًوایٌذٍ کاسگش لشاس هی
گیشد.
دّى
هادٍ  -11طشفیي هی تْاًٌذ تا تْافك یکذیگش هذتی سا تٌام دّسٍ آصهایؾی کاس تؼییي ًوایٌذ دس خالل ایي دّسٍ ُش یک اص طشفیي دك داسد ب
اخطاس لثلی ّ تی آًکَ الضام تَ پشداخت خغاست داؽتَ تاؽذ ساتطَ کاس سا لطغ ًوایذ دس صْستیکَ لطغ ساتطَ کاس اص طشف کاسفشها تاؽذ ّی
هلضم تَ پشداخت دمْق توام دّسٍ آصهایؾی خْاُذ تْد ّ چٌاًچَ کاسگش ساتطَ کاس سا لطغ ًوایذ کاسگش فمظ هغتذك دسیافت دمْق هذت
اًجام کاس خْاُذ تْد.
تثصشٍ -هذت دّسٍ آصهایؾی تایذ دس لشاسداد کاس هؾخص ؽْد دذاکخش ایي هذت تشای کاسگشاى عادٍ ّ ًیوَ هاُش یک هاٍ ّ تشای کاسگشاى
هاُش ّ داسای تخصص عطخ تاال عَ هاٍ هی تاؽذ .
هادٍ ُ -12ش ًْع تغییش دمْلی دس ّضغ هالکیت کاسگاٍ  ،اص لثیل فشّػ یا اًتمال تَ ُش ؽکل  ،تغییش ًْع تْلیذ  ،ادغام دس هْعغَ دیگش،
هلی ؽذى کاسگاٍ ،فْت هالک ّ اهخال ایٌِا ،دس ساتطَ لشاسدادی کاسگشاًی کَ لشاسدادؽاى لطؼیت یافتَ اعت  ،هْحش ًوی تاؽذ ّ کاسفشهای
جذیذ  ،لائن همام تؼِذات ّ دمْق کاسفشهای عاتك خْاُذ تْد.
ق هماطؼَ اًجام هی یاتذ ،هماطؼَ دٌُذٍ هکلف اعت لشاسداد خْد سا تا هماطؼَ کاس تَ ًذْی هٌؼمذ ًوایذ
هادٍ  -13دس هْاسدی کَ کاس اص طشی
کَ دس آى هماطؼَ کاس هتؼِذ گشدد کَ تواهی همشسات ایي لاًْى سا دس هْسد کاسکٌاى خْد اػوال ًوایذ.
تثصشٍ -1هطالثات کاسگش جضء دیْى هوتاص تْدٍ ّ کاسفشهایاى هْظف هی تاؽيد تذُی پیواًکاساى تَ کاسگشاى سا تشاتش سای هشاجغ لاًًْی اص
هذل هطالثات پیواًکاس ،هٌجولَ ضواًت دغي اًجام کاس ،پشداخت ًوایٌذ.
تثصشٍ -2چٌاًچَ هماطؼَ دٌُذٍ تش خالف تشتیة فْق تَ اًؼماد لشاسداد تا هماطغ کاس تپشداصد ّ یا لثل اص پایاى  45سّص اص تذْیل هْلت ،
تغْیَ دغاب ًوایذ  ،هکلف تَ پشداخت دیْى هماطؼَ کاس دس لثال کاسگشاى خْاُذ تْد.
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هادٍ  -14چٌاًچَ تَ ّاعطَ اهْس هزکْس دس هْاد آتی اًجام تؼِذات یکی اص طشفیي هْلتا" هتْلف ؽْد ،لشاسداد کاس تَ دال تؼلیك دس هی آیذ
ّ پظ اص سفغ آًِا لشاسداد کاس تا ادتغاب عاتمَ خذهت ( اص لذاظ تاصًؾغتگی ّ افضایؼ هضد) تَ دالت اّل تش هی گشدد.
تثصشٍ -هذت خذهت ًظام ّظیفَ ( ضشّست  ،ادتیاط ّ رخیشٍ) ّ ُوچٌیي هذت ؽشکت داّطلثاًَ کاسگشاى دس جثَِ ،جضء عْاتك خذهت ّ
کاس آًاى هذغْب هیؾْد.
هادٍ  -15دس هْسدی کَ تَ ّاعطَ لٍْ لَسیَ ّ یا تشّص دْادث غیش لاتل پیؼ تیٌی کَ ّلْع آى اص اسادٍ طشفیي خاسد اعت  ،تواهی یا
لغوتی اص کاسگاٍ تؼطیل ؽْد ّ اًجام تؼِذات کاسگش یا کاسفشها تطْس هْلت غیش هوکي گشدد .لشاسدادُای کاس تا کاسگشاى توام یا آى لغوت
آی تؾخیص هْاسد فْق تا ّصاست کاس ّ اهْس اجتواػی اعت .
اص کاسگاٍ کَ تؼطیل هی ؽْد تَ دال تؼلیك دس هی د
هادٍ  -16لشاسداد کاسگشاًی کَ هطاتك ایي لاًْى اص هشخصی تذصیلی ّ یا دیگش هشخصی ُای تذّى دمْق یا هضد اعتفادٍ هی کٌٌذ  ،دس
طْل هشخصی ّ تَ هذت دّ عال تَ دال تؼلیك دس هی آیذ.
دیگ لاتل توذیذ اعت .
س
تثصشٍ -هشخصی تذصیلی تشای دّ عال
هادٍ  -17لشاسداد کاسگشی کَ تْلیف هی گشدد ّ تْلیف ّی هٌتِی تَ دکن هذکْهیت ًوی ؽْد ّ دس هذت تْلیف تَ دال تؼلیك دس هیآیذ ّ
کاسگش پظ اص سفغ تْلیف تَ کاس خْد تاص هی گشدد.
هادٍ  -18چٌاًچَ تْلیف کاسگش تَ عثة ؽکایت کاسفشها تاؽذ ّ ایي تْلیف دس هشادع دل اختالف هٌتِی تَ دکن هذکْهیت ًگشدد ،هذت آى
جضء عاتمَ خذهت کاسگش هذغْب هی ؽْد ّ کاسفشها هکلف اعت ػالٍّ تش جثشاى ضشس ّ صیاى ّاسدٍ کَ هطاتك دکن دادگاٍ تَ کاسگش هی
پشداصد  ،هضد ّ هضایای ّی سا ًیض پشداخت ًوایذ.
تثصشٍ -کاسفشها هکلف اعت تا صهاًی کَ تکلیف کاسگش اص طشف هشاجغ هزکْس هؾخص ًؾذٍ تاؽذ .تشای سفغ ادتیاجات خاًْادٍ ّی  ،دذالل
پٌجاٍ دسصذ اص دمْق هاُیاًَ اّ سا تطْس ػلی الذغاب تَ خاًْادٍاػ پشداخت ًوایذ.
هادٍ  -19دس دّساى خذهت ًظام ّظیفَ لشاسداد کاس تَ دالت تؼلیك دس هی آیذّ ،لی کاسگش تایذ دذاکخش تا دّ هاٍ پظ اص پایاى خذهت  ،تَ کاس
عاتك خْد تشگشدد ّ چٌاًچَ ؽغل ّی دزف ؽذٍ تاؽذ دس ؽغلی هؾاتَ آى تَ کاس هؾغْل هی ؽْد.
هادٍ  -20دس ُش یک اص هْاسد هزکْس دس هْاد  19 ّ 15،16،17چٌاًچَ کاسفشها پظ اص سفغ دالت تؼلیك اص پزیشفتي کاسگش خْدداسی کٌذ ،ایي ػول
دس دکن اخشاد غیش لاًْىی هذغْب هی ؽْد ّ کاسگش دك داسد ظشف هذت  30سّص تَ ُیات تؾخیص هشاجؼَ ًوایذ( دس صْستیکَ کاسگش ػزس
هْجَ ًذاؽتَ تاؽذ) ّ ُش گاٍ کاسفشها ًتْاًذ حاتت کٌذ کَ ًپزیشفتي کاسگش هغتٌذ تَ دالیل هْجَ تْدٍ اعت  ،تَ تؾخیص ُیات هضتْس
هکلف تَ تاصگشداًذى کاسگش تَ کاس ّ پشداخت دمْق یا هضد ّی اص تاسیخ هشاجؼَ تَ کاسگاٍ هی تاؽذ ّ اگش تتْاًذ آًشا احثات کٌذ تَ اصاء ُش عال
عاتمَ کاس  45سّص آخشیي هضد تَ ّی پشداخت ًوایذ.
تثصشٍ -چٌاًچَ کاسگش تذّى ػزس هْجَ دذاکخش  30سّص پظ اص سفغ دالت تؼلیك  ،آهادگی خْد سا تشای اًجام کاس تَ کاسفشها اػالم ًکٌذ ّ یا
پظ اص هشاجؼَ ّ اعتٌکاف کاسفشها ،تَ ُیات تؾخیص هشاجؼَ ًٌوایذ  ،هغتؼفی ؽٌاختَ هی ؽْد کَ دس ایي صْست کاسگش هؾوْل اخز
دك عٌْات تاصاء ُش عال یک هاٍ آخشیي دمْق خْاُذ تْد.
هثذج عْم  -خاتوَ لشاسداد کاس
اتذ .
هادٍ  -21لشاسداد کاس تَ یکی اص طشق صیش خاتوَ هی ی
الف  -فْت کاسگش
ب  -تاصًؾغتگی کاسگش
د  -اص کاس افتادگی کلی کاسگش
د  -اًمضاء هذت دس لشاسدادُای کاس تا هذت هْلت ّ ػذم تجذیذ صشیخ یا ضوٌی آى.
ٍ  -پایاى کاس دس لشاسدادُائی کَ هشتْط تَ کاس هؼیي اعت .
ّ  -اعتؼفای کاسگش.
تثصشٍ -کاسگشی کَ اعتؼفا هی کٌذ هْظف اعت یک هاٍ تَ کاس خْد اداهَ دادٍ ّ تذّا" اعتؼفای خْد سا کتثا" تَ کاسفشها اطالع دُذ ّ دس
صْستیکَ دذاکخش ظشف هذت  15سّص اًصشاف خْد سا کتثا" تَ کاسفشها اػالم ًوایذ اعتؼفای ّی هٌتفی تلمی هی ؽْد ّ کاسگش هْظف اعت
سًّْؽت اعتؼفا ّ اًصشاف اص آًشا تَ ؽْسای اعالهی کاسگاٍ ّ یا اًجوي صٌفی ّ یا ًوایٌذٍ کاسگشاى تذْیل دُذ.
هادٍ  -22دس پایاى کاس ،کلیَ هطالثاتی کَ ًاؽی اص لشاسداد کاس ّ هشتْط تَ دّسٍ اؽتغال کاسگش دس هْاسد فْق اعت  ،تَ کاسگش ّ دس صْست فْت
اّ تَ ّساث لاًًْی ّی پشداخت خْاُذ ؽذ.
تثصشٍ -تا تؼییي تکلیف ّساث قاًًْی ّ اًجام هشادل اداسی ّ تشلشاسی هغتوشی تْعظ عاصهاى تاهیي اجتواػی  ،ایي عاصهاى هْظف اعت
ًغثت تَ پشداخت دمْق هتْفی تَ هیضاى آخشیي دمْق دسیافتی  ،تَ طْس ػلی الذغاب ّ تَ هذت عَ هاٍ تَ ػائلَ تذت تکفل ّی الذام
ًوایذ.
هادٍ  -23کاسگش اص لذاظ دسیافت دمْق یا هغتنسی ُای ًاؽی اص فْت  ،تیواسی  ،تاصًؾغتگی  ،تیکاسی  ،تؼلیك  ،اصکاسافتادگی کلی ّ
جضئی ّ یا همشسات دوایتی ّ ؽشایظ هشتْط تَ آًِا تاتغ لاًْى تاهیي اجتواػی خْاُذ تْد.

هادٍ  -24دس صْست خاتوَ لشاسداد کاس ،کاس هؼیي یا هذت هْلت  ،کاسفشها هکلف اعت تَ کاسگشی کَ هطاتك لشاسداد  ،یکغال یا تیؾتش ،تَ کاس
اؽتغال داؽتَ اعت تشای ُش عال عاتمَ  ،اػن اص هتْالی یا هتٌاّب  ،تش اعاط آخشیي دمْق هثلغی هؼادل یک هاٍ دمْق تَ ػٌْاى
هضایای پایاى کاس تَ ّی پشداخت ًوایذ.
هادٍ ُ -25ش گاٍ لشاسداد کاس تشای هذت هْلت ّ یا تشای اًجام کاس هؼیي  ،هٌؼمذ ؽذٍ تاؽذ ُیچیک اص طشفیي تَ تٌِائی دك فغخ آى سا
ًذاسد.
تثصشٍ -سعیذگی تَ اختالفات ًاؽی اص ًْع ایي لشاسداد ُا دس صالدیت ُیات ُای تؾخیص ّ دل اختالف اعت .
هادٍ ُ -26ش ًْع تغییش ػوذٍ دس ؽشایظ کاس کَ تش خالف ػشف هؼوْل کاسگاٍ ّ یا هذل کاس تاؽذ پظ اص اػالم هْافمت کتثی اداسٍ کاس ّ اهْس
اجتواػی هذل  ،لاتل اجشاعت  .دس صْست تشّص اختالف  ،سای ُیات دل اختالف لطؼی ّ الصم اجشا اعت .
هادٍ ُ -27ش گاٍ کاسگش دس اًجام ّظایف هذْلَ لصْس ّسصد ّ یا آئیي ًاهَ ُای اًضثاطی کاسگاٍ سا پظ اص تزکشات کتثی ًمض ًوایذ ،کاسفشها
دك داسد دس صْست اػالم ًظش هخثت ؽْسای اعالهی کاس ػالٍّ تش هطالثات ّ دمْق هؼْلَ تَ ًغثت ُش عال عاتمَ کاس هؼادل یک هاٍ
آخشیي دمْق کاسگش سا تَ ػٌْاى دك عٌْات تَ ّی پشداختَ ّ لشاسداد کاس سا فغخ ًوایذ .دس ّادذ ُائی کَ فالذ ؽْسای اعالهی کاس
ُغتٌذ ً ،ظش هخثت اًجوي صٌفی الصم اعت دس ُش هْسد اص هْاسد یاد ؽذٍ اگش هغالَ تا تْافك دل ًؾذ تَ ُیات تؾخیص اسجاع ّ دس
صْست ػذم دل اختالف اص طشیك ُیات دل اختالف سعیذگی ّ الذام خْاُذ ؽذ دس هذت سعیذگی هشاجغ دل اختالف  ،لشاسداد کاس تَ
دالت تؼلیك دس هی آیذ.
تثصشٍ -1کاسگاُِایی کَ هؾوْل لاًْى ؽْسای اطالهی کاس ًثْدٍ ّ یا ؽْسای اعالهی کاس ّ یا اًجوي صٌفی دس آى تؾکیل ًگشدیذٍ
تاؽذ یا فالذ ًوایٌذٍ کاسگش تاؽٌذ  ،اػالم ًظش هخثت ُیات تؾخیص ( هْضْع هادٍ  158ایي لاًْى ) دس فغخ لشاسداد کاس الضاهی اعت .
تثصشٍ -2هْاسد لصْس ّ دعتْسالؼولِا ّ آئیي ًاهَ ُای اًضثاطی کاسگاُِا توْجة همشساتی اعت کَ تا پیؾٌِاد ؽْسایؼالی کاس تَ تصْیة
ّصیش کاس ّ اهْس اجتواػی خْاُذ سعیذ.
هادٍ ً -28وایٌذگاى لاًًْی کاسگشاى ّ اػضای ؽْساُای اعالهی کاس ّ ُوچٌیي داّطلثاى ّاجذ ؽشایظ ًوایٌذگی کاسگشاى ّ ؽْساُای
اعالهی کاس دس هشادل اًتخاتات لثل اص اػالم ًظش لطؼی ُیات تؾخیص ( هْضْع هادٍ  22لاًْى ؽْسای اعالهی کاس ) ّ سای ُیات دل
اختالف کواکاى تَ فؼالیت خْد دس ُواى ّادذ اداهَ دادٍ ّ هاًٌذ عایش کاسگشاى هؾغْل کاس ّ ُوچٌیي اًجام ّظایف ّ اهْس هذْلَ خْاٌُذ
تْد.
تثصشٍُ -1یات تؾخیص ّ ُیات دل اختالف پظ اص دسیافت ؽکایت دس هْسد اختالف فیواتیي ًوایٌذگاى یا ًوایٌذگاى لاًًْی کاسگشاى ّ
کاسفشها فْسا" ّ خاسد اص ًْتت تَ هْضْع سعیذگی ّ ًظش ًِائی خْد سا اػالم خْاٌُذ داؽت دس ُش صْست ُیات دل اختالف هْظف اعت
دذاکخش ظشف هذت یک هاٍ اص تاسیخ دسیافت ؽکایت تَ هْضْع سعیذگی ًوایذ.
تثصشٍ -2دس کاسگاُِائی کَ ؽْسای اعالهی کاس تؾکیل ًگشدیذٍ ّ یا دس هٌاطمی کَ ُیات تؾخیص ( هْضْع هادٍ  22لاًْى ؽْساُای
اعالهی کاس ) تؾکیل ًؾذٍ ّ یا ایٌکَ کاسگاٍ هْسد ًظش هؾوْل لاًْى ؽْساُای اعالهی کاس ًوی تاؽذ ًوایٌذگاى کاسگشاى ّ یا ًوایٌذگاى
اًجوي صٌفی  ،لثل اص اعالم ًظش لطؼی ُیات تؾخیص ( هْضْع هادٍ  22لاًْى ؽْساُای اعالهی کاس ) ّ سای ًِائی ُیات دل اختالف
کواکاى تَ فؼالیت خْد دس ُواى ّادذ اداهَ دادٍ ّ هؾغْل کاس ّ ُوچٌیي اًجام ّظایف ّ اهْس هذْلَ خْاٌُذ تْد.
هثذج چِاسم  -جثشاى خغاست اص ُش لثیل ّ پشداخت هضایای پایاى کاس
هادٍ  -29دس صْستیکَ تٌا تَ تؾخیص ُیات دل اختالف کاسفشها ،هْجة تؼلیك لشاسداد اص ًادیَ کاسگش  ،ؽٌاختَ ؽْد کاسگش اعتذماق
دسیافت خغاست ًاؽی اص تؼلیك لشاسداد اص ًادیَ کاسگش  ،ؽٌاختَ ؽْد کاسگش اعتذماق دسیافت خغاست ًاؽی اص تؼلیك سا خْاُذ داؽت ّ
کاسفشها هکلف اعت کاسگش تؼلیمی اص کاس سا تَ کاس عاتك ّی تاصگشداًذ.
هادٍ  -30چٌاًچَ کاسگاٍ تش احش لٍْ لِشیَ ( صلضلَ ،عیل ّ اهخال ایٌِا) ّ یا دْادث غیش لاتل پیؼ تیٌی ( جٌگ ّ ًظایش آى ) تؼطیل گشدد ّ
کاسگشاى آى تیکاس ؽًْذ پظ اص فؼالیت هجذد کاسگاٍ ،کاسفشها هکلف اعت کاسگشاى تیکاس ؽذٍ سا دس ُواى ّادذ تاصعاصی ؽذٍ ّ هؾاغلی
کَ دس آى تْجْد هی آیذ تَ کاس اصلی تگواسد.
تثصشٍ -دّلت هکلف اعت تا تْجَ تَ اصل تیغت ّ ًِن لاًْى اعاعی ّ تا اعتفادٍ اص دسآهذ ُای ػوْهی ّ دسآهذُای داصل اص
هؾاسکت هشدم ّ ًیض اص طشیك ایجاد صٌذّق تیوَ تیکاسی ًغثت تَ تاهیي هؼاػ کاسگشاى تیکاس ؽذٍ کاسگاُِای هْضْع هادٍ  4ایي لاًْى
الذام ّ تا تْجَ تَ تٌذ  2اصل چِل ّ عْم لاًْى اعاعی اهکاًات الصم سا تشای اؽتغال هجذد آًاى فشاُن ًوایذ.
سها تایذ تش اعاط آخشیي هضد کاسگش تَ
هادٍ  -31چٌاًچَ خاتوَ لشاسداد کاس تَ لذاظ اص کاس افتادگی کلی ّ یا تاصًؾغتگی کاسگش تاؽذ  ،کاسف
ًغثت ُش عال عاتمَ خذهت  ،دمْلی تَ هیضاى  30سّص هضد تَ ّی پشداخت ًوایذ .ایي ّجَ ػالٍّ تش هغتوشی اص کاس افتادگی ّ یا
تاصًؾغتگی کاسگش اعت کَ تْعظ عاصهاى تاهیي اجتواػی پشداخت هی ؽْد.
هادٍ  -32اگش خاتوَ لشاسداد کاس دس ًتیجَ کاُؼ تْاًاییِای جغوی ّ فکشی ًاؽی اص کاس کاسگش تاؽذ ( تٌا تَ تؾخیص کویغیْى پضؽکی
عاصهاى تِذاؽت ّ دسهاى هٌطمَ تا هؼشفی ؽْسای اعالهی کاس ّ یا ًوایٌذگاى لاًْى کاسگش) کاسفشها هکلف اعت تَ ًغثت ُش عال
عاتمَ خذهت  ،هؼادل دّ هاٍ آخشیي دمْق  ،تَ ّی پشداخت ًوایذ.

هادٍ -33تؾخیص هْاسد اص کاس افتادگی کلی ّ جضئی ّ یا تیواسیِای ًاؽی اص کاس یا ًاؽی اص غیش کاس ّ فْت کاسگش ّ هیضاى لصْس کاسفشها یا
دس اًجام ّظایف هذْلَ لاًًْی کَ هٌجش تَ خاتوَ لشاسداد کاس هی ؽْد تش اعاط ضْاتطی خْاُذ تْد کَ تَ پیؾٌِاد ّصیش کاس ّ اهْس
اجتواػی تَ تصْیة ُیات ّصیشاى خْاُذ سعیذ.

