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هبدٍ  -34کلیَ دسیبفتِبی لبًًْی ثَ کبسگش ثَ اػتجبس لشاسداد کبس اػن اص هضد یب صمْق کوک ػبئلَ هٌذی ُ ،ضیٌَ ُبی هغکي  ،خْاسثبس  ،ایبة
ّ رُبة  ،هضایبی غیش ًمذی  ،پبداػ افضایؼ تْلیذ  ،عْد عبالًَ ّ ًظبیش ایٌِب دسیبفت هی ًوبیذ سا صك الغؼی هی ًبهٌذ .
هبدٍ  -35هضد ػجبست اعت اص ّرٍْ ًمذی یب غیش ًمذی ّ یب هزوْع آًِب کَ دس همبثل اًزبم کبس ثَ کبسگش پشداخت هی ؽْد.
تجقشٍ -1چٌبًچَ هضد ثب عبػبت اًزبم کبس هشتجظ ثبؽذ  " ،هضد عبػتی " ّ دس فْستیکَ ثش اعبط هیضاى اًزبم کبس ّ یب هضقْل تْلیذ ؽذٍ
ثبؽذ  " ،کبسهضد " ّ چٌبًچَ ثش اعبط هضقْل تْلیذ ؽذٍ ّ یب هیضاى اًزبم کبس دس صهبى هؼیي ثبؽذ  " ،کبسهضد عبػتی " ًبهیذٍ هیؾْد.
تجقشٍ -2ضْاثظ ّ هضایبی هشثْط ثَ هضد عبػتی  ،کبسهضد عبػتی ّ کبسهضد ّ هؾبغل لبثل ؽوْل هْضْع ایي هبدٍ کَ ثَ پیؾٌِبد
ؽْسایؼبلی کبس ثَ تقْیت ّصیش کبس ّ اهْس ارتوبػی خْاُذ سعیذ  ،تؼییي هی گشدد صذاکخش عبػبت کبس هْضْع هبدٍ فْق ًجبیذ اص صذاکخش
عبػت لبًًْی کبس تزبّص ًوبیذ.
هبدٍ  -36هضد حبثت ػجبست اعت اص هزوْع هضد ؽغل ّ هضایبی حبثت پشداختی ثَ تجغ ؽغل .
تجقشٍ -1دس کبسگبُِبئی کَ داسای طشس طجمَ ثٌذی ّ اسصیبثی هؾبغل ًیغتٌذ  ،هٌظْس اص هضایبی حبثت پشداختی ثَ تجغ ؽغل  ،هضایبیی
اعت کَ ثشصغت هبُیت ؽغل یب هضیظ کبس ّ ثشای تشهین هضد دس عبػبت ػبدی کبس پشداخت هی گشدد .اص لجیل هضایبی عختی کبس ،
هضایبی عشپشعتی  ،فْق الؼبدٍ ؽغل ّ غیشٍ.
تجقشٍ -2دس کبسگبُِبئی کَ طشس طجمَ ثٌذی هؾبغل ثَ هشصلَ ارشا دسآهذٍ اعت  ،هضد گشٍّ ّ پبیَ  ،هضد هجٌب سا تؾکیل هی دُذ.
تجقشٍ -3هضایبی سفبُی ّ اًگیضٍ ای اص لجیل کوک ُضیٌَ هغکي  ،خْاسّثبس ّ کوک ػبئلَ هٌذی  ،پبداػ افضایؼ تْلیذ ّ عْد عبالًَ رضّ
هضد حبثت ّ هضد هجٌب هضغْة ًوی ؽْد.
هبدٍ  -37هضد ثبیذ دس فْافل صهبًی هشتت ّ دس سّص غیش تؼطیل ّ ضوي عبػبت کبس ثَ ّرَ ًمذ سایذ کؾْس یب ثب تشاضی طشفیي ثَ ّعیلَ چک
ػِذٍ ثبًک ّ ثب سػبیت ؽشایظ ریل پشداخت ؽْد.
الف  -چٌبًچَ ثش اعبط لشاسداد یب ػشف کبسگبٍ  ،هجلغ هضد ثَ فْست سّصاًَ یب عبػتی تؼییي ؽذٍ ثبؽذ  ،پشداخت آى ثبیذ پظ اص هضبعجَ
دس پبیبى سّص یب ُفتَ یب پبًضدٍ سّص یکجبس ثَ ًغجت عبػبت کبس ّ یب سّصُبی کبسکشد فْست گیشد.
ة  -دس فْستیکَ ثش اعبط لشاسداد یب ػشف کبسگبٍ  ،پشداخت هضد ثَ فْست هبُبًَ ثبؽذ  ،ایي پشداخت ثبیذ دس آخش هبٍ فْست گیشد دس ایي
صبلت هضد هزکْس صمْق ًبهیذٍ هی ؽْد.
تجقشٍ -دس هبُِبی عی ّ یک سّصٍ هضایب ّ صمْق ثبیذ ثش اعبط عی ّ یک سّص هضبعجَ ّ ثَ کبسگش پشداخت ؽْد.
هبدٍ  -38ثشای اًزبم کبس هغبّی کَ دس ؽشایظ هغبّی دس یک کبسگبٍ اًزبم هیگیشد ثبیذ ثَ صى ّ هشد هضد هغبّی پشداخت ؽْد تجؼیض دس
تؼییي هیضاى هضد ثش اعبط عي  ،رٌظ ً ،ژاد ّ لْهیت ّ اػتمبدات عیبعی ّ هزُجی هوٌْع اعت .
هبدٍ  -39هضد ّ هضایبی کبسگشاًی کَ ثَ فْست ًیوَ ّلت ّ یب کوتش اص عبػبت لبًًْی تؼییي ؽذٍ ثَ کبس اؽتغبل داسًذ ثَ ًغجت عبػبت کبس
اًزبم یبفتَ هضبعجَ ّ پشداخت هی ؽْد.
هبدٍ  -40دس هْاسدی کَ ثب تْافك طشفیي لغوتی اص هضد ثَ فْست غیش ًمذی پشداخت هی ؽْد  ،ثبیذ اسصػ ًمذی تؼییي ؽذٍ ثشای ایٌگًَْ
پشداختِب هٌقفبًَ ّ هؼمْل ثبؽذ.
هبدٍ  -41ؽْسایؼبلی کبس ُوَ عبلَ هْظف اعت هیضاى صذالل هض کبسگشاى سا ثشای ًمبط هختلف کؾْس ّ یب فٌبیغ هختلف ثب تْرَ ثَ
هؼیبسُبی ریل تؼییي ًوبیذ.
 -1صذالل هضد کبسگشاى ثب تْرَ ثَ دسفذ تْسهی کَ اص طشف ثبًک هشکضی روِْسی اعالهی ایشاى اػالم هی ؽْد.
 -2صذالل هضد ثذّى آًکَ هؾخقبت رغوی ّ سّصی کبسگساى ّ ّیژگی ُبی کبس هضْل ؽذٍ سا هْسد تْرَ لشاس دُذ ثبیذ ثَ اًذاصٍ ای
ثبؽذ تب صًذگی یک خبًْادٍ کَ تؼذاد هتْعظ آى تْعظ هشارغ سعوی اػالم هیؾْد سا تبهیي ًوبیذ.
تجقشٍ -کبسفشهبیبى هْظفٌذ کَ دس اصای اًزبم کبس دس عبػبت تؼییي ؽذٍ لبًًْی ثَ ُیچ کبسگشی کوتش اص صذالل هضد تؼییي ؽذٍ رذیذ
پشداخت ًٌوبیٌذ ّ دس فْست تخلف ضبهي تبدیَ هبثَ التفبّت هضد پشداخت ؽذٍ ّ صذالل هضد رذیذ هی ثبؽٌذ.
هبدٍ  -42صذالل هضد هْضْع هبدٍ  41ایي لبًْى هٌضقشا" ثبیذ ثَ فْست ًمذی پشداخت ؽْد پشداختِبی غیش ًمذی ثَ ُش فْست کَ دس
لشاسدادُب پیؼ ثیٌی هی ؽْد ثَ ػٌْاى پشداختی تلمی هی ؽْد کَ اضبفَ ثش صذالل هضد اعت .
هبدٍ  -43کبسگشاى کبسهضد ثشای سّصُبی روؼَ ّ تؼطیالت سعوی ّ هشخقی اعتضمبق دسیبفت هضد سا داسًذ ّ هبخز هضبعجَ هیبًگیي کبسهضد
آًِب دس سّصُبی کبسکشد آخشیي هبٍ کبس آًِبعت  ،هجلغ پشداختی دس ُش صبل ًجبیذ کوتش اص صذالل هضد لبًًْی ثبؽذ.

هبدٍ  -44چٌبًچَ کبسگش ثَ کبسفشهبی خْد هذیْى ثبؽذ  ،دس لجبل ایي دیْى ّی  ،تٌِب هی تْاى هبصاد ثش صذالل هضد سا ثَ هْرت صکن دادگبٍ
ثشداؽت ًوْد دس ُش صبل ایي هجلغ ًجبیذ اص یک چِبسم کل هضد کبسگش ثیؾتش ثبؽذ.
تجقشًٍ -فمَ ّ کغٍْ افشاد ّاد ة الٌفمَ کبسگش  ،اص لبػذٍ فْق هغتخٌی ّ تبثغ همشسات لبًْى هذًی هی ثبؽذ .
هبدٍ  -45کبسفشهب فمظ دس هْاسد ریل هی تْاًذ اص هضد کبسگش ثشداؽت ًوبیذ .
الف  -هْسدی کَ لبًْى فشاصتب" اربصٍ دادٍ ثبؽذ.
ة ٌُ -گبهی کَ کبسفشهب ثؼٌْاى هغبػذٍ ّرِی ثَ کبسگش دادٍ ثبؽذ.
د  -الغبط ّاهِبئی کَ کبسفشهب ثَ کبسگش دادٍ اعت  ،طجك ضْاثظ هشثْطَ.
د  -چٌبًچَ دس احش اؽتجبٍ هضبعجَ هجلغی اضبفَ پشداخت ؽذٍ ثبؽذ.
ٍ  -هبل االربسٍ خبًَ عبصهبًی ( کَ هیضاى آى ثب تْافك طشفیي تؼییي گشدیذٍ اعت ) دس فْستیکَ اربسٍای ثبؽذ ،ثب تْافك طشفیي تؼییي هی
گشدد.
ّ ّ -رُْی کَ پشداخت آى اص طشف کبسگش ثشای خشیذ ارٌبط ضشّسی اص ؽشکت تؼبًّی هقشف ُوبى کبسگبٍ تؼِذ ؽذٍ اعت .
تجقشٌٍُ -گبم دسیبفت ّام هزکْس دس ثٌذ د ثب تْافك طشفیي ثبیذ هیضاى الغبط پشداختی تؼییي گشدد.
هبدٍ  -46ثَ کبسگشاًی کَ ثَ هْرت لشاسداد یب هْافمت ثؼذی ثَ هبهْسیتِبی خبسد اص هضل خذهت اػضام هی ؽًْذ ،فْق الؼبدٍ هبهْسیت
تؼلك هی گیشد ،ایي فْق الؼبدٍ ًجبیذ کوتش اص هضد حبثت یب هضد هجٌبی سّصاًَ کبسگشاى ثبؽذ ُوچٌیي کبسفشهب هکلف اعت ّعیلَ یب ُضیٌَ
سفت ّ ثشگؾت آًِب سا تبهیي ًوبیذ.
تجقشٍ -هبهْسیت ثَ هْسدی اطالق هیؾْد کَ کبسگش ثشای اًزبم کبس صذالل  50کیلْهتش اص هضل کبسگبٍ افلی دّس ؽْد ّ یب ًبگضیش ثبؽذ
صذالل یک ؽت دس هضل هبهْسیت تْلف ًوبیذ.
هبدٍ  -47ثَ هٌظْس ایزبد اًگیضٍ ثشای تْلیذ ثیؾتش ّ ثب کیفیت ثِتش ّ تملیل ضبیؼبت ّ افضایؼ ػاللَ هٌذی ّ ثبال ثشدى عطش دسآهذ کبسگشاى ،
ط سفیي لشاسداد دسیبفت ّ یب پشداخت پبداػ افضایؼ تْلیذ سا هطبثك آئیي ًبهَ ای کَ ثتقْیت ّصیش کبس ّ اهْس ارتوبػی تؼییي هی ؽْد هٌؼمذ
هی ًوبیٌذ.
هبدٍ  -48ثوٌظْس رلْگیشی اص ثِشٍ کؾی اص کبس دیگشی ّصاست کبس ّ اهْس ارتوبػی هْظف اعت ًظبم اسصیبثی ّ طجمَ ثٌذی هؾبغل سا ثب
اعتفبدٍ اص اعتبًذاسد هؾبغل ّ ػشف هؾبغل کبسگشی دس کؾْس تِیَ ًوبیذ ّ ثَ هشصلَ ارشاء دسآّسد.
هبدٍ  -49ثوٌظْس اعتمشاس هٌبعجبت فضیش کبسگبٍ یب ثبصاس کبس دس صهیٌَ هضد ّ هؾخـ ثْدى ؽشس ّظبیف ّ داهٌَ هغئْلیت هؾبغل هختلف
دس کبسگبٍ  ،کبسفشهبیبى هؾوْل ایي لبًْى هْظف اًذ ثب ُوکبسی کویتَ طجمَ ثٌذی هؾبغل کبسگبٍ ّ یب هْعغبت ریقالس ،طشس طجمَ ثٌذی
هؾبغل سا تِیَ کٌٌذ ّ پظ اص تبئیذ ّصاست کبس ّ اهْس ارتوبػی ثَ هشصلَ ارشاء دسآّسًذ.
تجقشٍّ -1صاست کبس ّ اهْس ارتوبػی دعتْسالؼول ّ آئیي ًبهَ ُبی ارشائی طشس اسصیبثی هؾبغل کبسگبُِبی هؾوْل ایي هبدٍ سا کَ ًبظش
ثَ تؼذاد کبسگشاى ّ تبسیخ ارشای طشس اعت تؼییي ّ اػالم خْاُذ کشد.
تجقشٍ -2فالصیت هْعغبت ّ افشادی کَ ثَ تِیَ طشصِبی طجمَ ثٌذی هؾبغل دس کبسگبُِب هی پشداصًذ ثبیذ هْسد تبئیذ ّصاست کبس ّ اهْس
ارتوبػی ثبؽذ.
تجقشٍ -3اختالفبت ًبؽی اص ارشای طشس طجمَ ثٌذی هؾبغل ثب ًظش ّصاست کبس ّ اهْس ارتوبػی  ،دس ُیبت صل اختالف لبثل سعیذگی اعت
.
هبدٍ  -50چٌبًچَ کبسفشهبیبى هؾوْل ایي لبًْى دس هِلت ُبی تؼییي ؽذٍ اص طشف ّصاست کبس ّ اهْس ارتوبػی  ،هؾبغل کبسگبُِبی خْد سا
اسصیبثی ًکشدٍ ثبؽٌذّ ،صاست کبس ّ اهْس ارتوبػی اًزبم ایي اهش سا ثَ یکی اص دفبتش هْعغبت هؾبّس فٌی اسصیبثی هؾبغل ّ یب اؽخبؿ
فبصت فالصیت ( هْضْع تجقشٍ  2هبدٍ ّ ) 49اگزاس خْاُذ کشد.
تجقشٍ -کبسفشهب ػالٍّ ثش پشداخت ُضیٌَ ُبی هشثْط ثَ ایي اهش ،هکلف ثَ پشداخت رشیوَای هؼبدل ُ %50ضیٌَ ُبی هؾبّسٍ  ،ثَ صغبة
دسآهذ ػوْهی کؾْس ًضد خضاًَ داسی کل اعت اص تبسیخی کَ تْعظ ّصاست کبس ّ اهْس ارتوبػی تؼییي هی ؽْد  ،کبسفشهب ثبیذ هبثَ التفبّت
اصتوبلی هضد ًبؽی اص ارشای طشس اسصیبثی هؾبغل سا ثپشداصد.
هجضج دّم  -هذت
هبدٍ  -51عبػت کبس دس ایي لبًْى هذت صهبًی اعت کَ کبسگش ًیشّ یب ّلت خْد سا ثَ هٌظْس اًزبم کبس دس اختیبس کبسفشهب لشاس هی دُذ ثَ غیش
اص هْاسدی کَ دس ایي لبًْى هغتخٌی ؽذٍاعت  ،عبػت کبس کبسگشاى دس ؽجبًَ سّص ًجبیذ اص  8عبػت تزبّص ًوبیذ.
تجقشٍ -1کبسفشهب ثب تْافك کبسگشاىً ،وبیٌذٍ یب ًوبیٌذگبى لبًًْی آًبى هیتْاًذ عبػت کبس سا دس ثؼضی اص سّصُبی ُفتَ کوتش اص هیضاى همشس ّ
دس دیگش سّصُب اضبفَ ثش ایي هیضاى تؼییي کٌذ ثَ ؽشط آًکَ هزوْع عبػبت کبس ُش ُفتَ اص  44عبػت تزبّص ًکٌذ.
ؽجبى سّص ثب تْرَ ثَ کبس
ٍ
تجقشٍ -2دس کبسُبی کؾبّسصی کبسفشهب هیتْاًذ ثب تْافك کبسگشاى ًوبیٌذٍ یب ًوبیٌذگبى لبًًْی آًبى عبػت کبس سا دس
ّ ػشف ّ فقْل هختلف تٌظین ًوبیذ.
هبدٍ  -52دس کبسُبی عخت ّ صیبى آّس ّ صیشصهیٌی  ،عبػبت کبس ًجبیذ اص ؽؼ عبػت دس سّص ّ  36عبػت دس ُفتَ تزبّص ًوبیذ.

تجقشٍ -کبسُبی عخت ّ صیبى آّس ّ صیشصهیٌی ثَ هْرت آئیي ًبهَای خْاُذ ثْد کَ تْعظ ؽْاسیؼبلی صفاظت فٌی ّ ثِذاؽت کبس ّ
ؽْسایؼبلی کبس تِیَ ّ ثَ تقْیت ّصسای کبس ّ اهْس ارتوبػی ّ ثِذاؽت  ،دسهبى ّ آهْصػ پضؽکی خْاُذ سعیذ.
هبدٍ  -53کبس سّص ،کبسُبئی اعت کَ صهبى اًزبم آى اص عبػت  6ثبهذاد تب  22هی ثبؽذ ّ کبس ؽت کبسُبئی اعت کَ صهبى اًزبم آى ثیي 22
تب  6ثبهذاد لشاس داسد .کبس هختلظ ًیض کبسُبئی اعت کَ ثخؾی اص عبػبت اًزبم آى دس سّص ّ لغوتی اص آى دس ؽت ّالغ هی ؽْد .دس
کبسُبی هختلظ  ،عبػبتی کَ رضء کبس ؽت هضغْة هی ؽْد  ،کبسگش اص فْق الؼبدٍ هْضْع هبدٍ  58ایي لبًْى اعتفبدٍ هی ًوبیذ.
هبدٍ  -54کبس هتٌبّة کبسی اعت کَ ًْػب" دس عبػبت هتْالی اًزبم ًوی یبثذ ثلکَ دس عبػبت هؼیٌی اص ؽجبًَ سّص فْست هی گیشد.
تجقشٍ -فْافل تٌبّة کبس دس اختیبس کبسگش اعت ّ صضْس اّ دس کبسگبٍ الضاهی ًیغت  .دس کبسُبی هتٌبّة  ،عبػبت کبس ّ فْافل تٌبّة ّ ًیض
کبس اضبفی ًجبیذ اص ٌُگبم ؽشّع تب خبتوَ روؼب" اص  15عبػت دس ؽجبًَ سّص ثیؾتش ثبؽذ .عبػت ؽشّع ّ خبتوَ کبس ّ فْافل تٌبّة ثب
تْافك طشفیي ّ ثب تْرَ ثَ ًْع کبس ّ ػشف کبسگبٍ تؼییي هی گشدد.
هبدٍ  -55کبس ًْثتی ػجبست اعت اص کبسی کَ دس طْل هبٍ گشدػ داسد ثَ ًضْی کَ ًْثتِبی آى دس فجش یب ػقش یب ؽت ّالغ هی ؽْد.
هبدٍ  -56کبسگشی کَ دس طْل هبٍ ثَ طْس ًْثتی کبس هی کٌذ ّ ًْثتِبی کبس ّی دس فجش ّ ػقش ّالغ هی ؽْد ّ %10چٌبًچَ ًْثتِب دس فجش ّ
ػقش ّ ؽت لشاس گیشد  ّ %15دس فْستیکَ ًْثتِب ثَ فجش ّ ؽت ّ یب ػقش ّ ؽت ثیفتذ  %22 /5ػالٍّ ثش هضد ثؼٌْاى فْلبلؼبدٍ ًْثت کبسی
دسیبفت خْاُذ کشد.
هبدٍ  -57دس کبس ًْثتی هوکي اعت عبػبت کبس اص  8عبػت دس ؽجبًَ سّص ّ چِل ّ چِبس عبػت دس ُفتَ تزبّص ًوبیذ  ،لکي روغ عبػبت
کبس دس چِبس ُفتَ هتْالی ًجبیذ اص  176عبػت تزبّص کٌذ.
هبدٍ  -58ثشای ُش عبػت کبس دس ؽت تٌِب ثَ کبسگشاى غیش ًْثتی  %35اضبفَ ثش هضد عبػت کبس ػبدی  ،تؼلق هی گیشد.
هبدٍ  -59دس ؽشایظ ػبدی اسربع کبس اضبفی ثَ کبسگش ثب ؽشایظ ریل هزبص اعت
الف  -هْافمت کبسگش
ة  -پشداخت  %40اضبفَ ثش هضد ُش عبػت کبس ػبدی تجقشٍ -عبػبت کبس اضبفی ثَ کبسگشاى ًجبیذ اص  4عبػت دس سّص تزبّص ًوبیذ ( ،هگش دس
هْاسد اعتخٌبیی ثب تْافك طشفیي)
هبدٍ  -60اسربع کبس اضبفی ثب تؾخیـ کبسفشهب ثَ ؽشط پشداخت اضبفَ کبسی ( هْضْع ثٌذ ة هبدٍ  ّ ) 59ثشای هذتی کَ رِت همبثلَ ثب
اّضبع ّ اصْال ریل ضشّست داسد  ،هزبص اعت ّ صذاکخش اضبفَ کبسی هْضْع ایي هبدٍ  8عبػت دس سّص خْاُذ ثْد  ( ،هگش دس هْاسد اعتخٌبئی
ثب تْافك طشفیي )
الف  -رلْگیشی اص صْادث لبثل پیؼ ثیٌی ّ یب تشهین خغبستی کَ ًتیزَ صْادث هزکْس اعت .
ة  -اػبدٍ فؼبلیت کبسگبٍ  ،دس فْستیکَ فؼبلیت هزکْس ثؼلت ثشّص صبدحَ اتفبق طجیؼی اص لجیل عیل  ،صلضلَ ّ یب اّضبع ّ اصْال غیش لبثل
پیؼ ثیٌی لطغ ؽذٍ ثبؽذ.
تجقشٍ -1پظ اص اًذام کبس اضبفی دس هْاسد فْق  ،کبسفشهب هکلف اعت صذاکخش ظشف هذت  48عبػت هْضْع سا ثَ اداسٍ کبس ّ اهْس ارتوبػی
اطالع دُذ تب ضشّست کبس اضبفی ّ هذت آى تؼییي ؽْد.
تجقشٍ -2دس فْست ػذم تبییذ ضشّست کبس اضبفی تْعظ اداسٍ کبس ّ اهْس ارتوبػی هضل کبسفشهب هکلف ثَ پشداخت غشاهت ّ خغبسات ّاسدٍ
ثَ کبسگش خْاُذ ثْد.
هبدٍ  -61اسربع کبس اضبفی ثَ کبسگشاًی کَ کبس ؽجبًَ یب کبسُبی خطشًبک ّ عخت ّ صیبى آّس اًزبم هیذٌُذ هوٌْع اعت .
مبحث سىم  -تعطیالت و مرخصی ها
هبدٍ  -62سّص روؼَ ،سّص تؼطیل ُفتگی کبسگشاى ثب اعتفبدٍ اص هضد هیجبؽذ.
تجقشٍ -1دس اهْس هشثْط ثَ خذهبت ػوْهی ًظیش آة  ،ثشق  ،اتْثْعشاًی ّ یب دس کبسگبُِبئی کَ صغت ًْع یب ضشّست کبس ّ یب تْافك طشفیي
ثَ طْس هغتوش سّص دیگشی ثشای تؼطیل ؽْد ُوبى سّص دس صکن سّص تؼطیل ُفتگی خْاُذ ثْد ّ .ثَ ُش صبل تؼطیل یک سّص هؼیي دس ُفتَ
ارجبسی اعت  .کبسگشاىی کَ ثَ ُش ػٌْاى ثَ ایي تشتیت سّصُبی روؼَ کبس هی کٌٌذ دس همبثل ػذم اعتفبدٍ اص تؼطیل سّص روؼَ  %40اضبفَ
ثش هضد دسیبفت خْاٌُذ کشد.
تجقشٍ -2دس فْستیکَ سّصُبی کبس دس ُفتَ کوتش اص ؽؼ سّص ثبؽذ هضد سّص تؼطیل ُفتگی کبسگش هؼبدل یک ؽؾن هزوْع هضد یب صمْق
دسیبفتی ّی دس سّصُبی کبس دس ُفتَ خْاُذ ثْد.
تجقشٍ -3کبسگبُِبیی کَ ثب اًزبم  5سّص کبس دس ُفتَ ّ  44عبػت کبس لبًًْی کبسگشاًؾبى اص دّ سّص تؼطیل اعتفبدٍ هیکٌٌذ .هضد ُش یک اص
دّ سّص تؼطیل ُفتگی ثشاثش ثب هضد سّصاًَ کبسگشاى خْاُذ ثْد.
هبدٍ  -63ػالٍّ ثش تؼطیالت سعوی کؾْس  ،سّص کبسگش (  11اسدیجِؾت ) ًیض رضء تؼطیالت سعوی کبسگشاى ثَ صغبة هی آیذ.
هبدٍ  -64هشخقی اعتضمبلی عبالًَ کبسگشاى ثب اعتفبدٍ اص هضد ّ اصتغبة چِبس سّص روؼَ روؼب" یکوبٍ اعت عبیش سّصُبی تؼطیل رضء
ایبم هشخقی هضغْة ًخْاُذ ؽذ .ثشای کبس کوتش اص یکغبل هشخقی هضثْس ثَ ًغجت هذت کبس اًزبم یبفتَ هضبعجَ هی ؽْد.
هبدٍ  -65هشخقی عبلیبًَ کبسگشاًی کَ ثَ کبسُبی عخت ّ صیبى آّس اؽتغبل داسًذ ُ 5فتَ هی ثبؽذ اعتفبدٍ اص ایي هشخقی صتی

االهکبى دس دّ ًْثت ّ دس پبیبى ُش ؽؼ هبٍ کبس فْست هی گیشد.
هبدٍ  -66کبسگش ًوی تْاًذ ثیؼ اص  9سّص اص هشخقی عبالىٍ خْد سا رخیشٍ کٌذ .
هبدٍ ُ -67ش کبسگش صك داسد ثَ هٌظْس ادای فشضیَ صذ ّارت دس توبم هذت کبس خْیؼ فمظ ثشای یک ًْثت یک هبٍ ثَ ػٌْاى هشخقی
اعتضمبلی یب هشخقی ثذّى صمْق اعتفبدٍ ًوبیذ.
هبدٍ  -68هیضاى هشخقی اعتضمبلی کبسگشاى فقلی ثشصغت هبُِبی کبسکشد تؼییي هی ؽْد.
هبدٍ  -69تبسیخ اعتفبدٍ اص هشخقی ثب تْافك کبسگش ّ کبسفشهب تؼییي هی ؽْد ّ .دس فْست اختالف ثیي کبسگش ّ کبسفشهب ً ،ظش اداسٍ کبس ّ اهْس
ارتوبػی هضل الصم االرشاعت .
تجقشٍ -دس هْسد کبسُبی پیْعتَ ( صًزیشٍای ) ّ توبهی کبسُبئیکَ ُوْاسٍ صضْس صذالل هؼیٌی اص کبسگشاى دس سّصُبی کبس سا التضب هی
ًوبیذ کبسفشهب هکلف اعت صذّد صهبًی اعتفبدٍ اص هشخقی کبسگشاى سا ظشف عَ هبٍ آخش ُش عبل ثشای عبل ثؼذ تٌظین ّ پظ اص تبئیذ
ؽْسای اعالهی کبس یب اًزوي فٌفی یب ًوبیٌذٍ کبسگشاى اػالم ًوبیذ.
هبدٍ  -70هشخقی کوتش اص یک سّص کبس رضء هشخقی اعتضمبلی هٌعّس هی ؽْد.
هبدٍ  -71دس فْست فغخ یب خبتوَ لشاسداد کبس یب ثبصًؾغتگی ّ اص کبسافتبدگی کلی کبسگش ّ یب تؼطیل کبسگبٍ هطبلجبت هشثْط ثَ هذت
هشخقی اعتضمبلی کبسگش ثَ ّی دس فْست فْت اّ ثَ ّسحَ اّ پشداخت هی ؽْد.
هبدٍ ً -72ضٍْ اعتفبدٍ اص هشخقی ثذّى صمْق کبسگشاى ّ هذت آى ّ ؽشایظ ثشگؾت آًِب ثَ کبس پظ اص اعتفبدٍ اص هشخقی ثب تْافك کتجی
کبسگش یب ًوبیٌذٍ لبًًْی اّ ّ کبسفشهب تؼییي خْاُذ ؽذ.
هبدٍ  -73کلیَ کبسگشاى دس هْاسد ریل صك ثشخْسداسی اص عَ سّص هشخقی ثب اعتفبدٍ اص هضد سا داسًذ.
الف  -اصدّاد دائن
ة  -فْت ُوغش ،پذس ،هبدس ّ فشصىداى
هبدٍ  -74هذت هشخقی اعتؼالری ،ثب تبئیذ عبصهبى تبهیي ارتوبػی رضء عْاثك کبس ّ ثبصًؾغتگی کبسگشاى هضغْة خْاُذ ؽذ.

مبحث چهارم  -شرایط کار زنان
کی ثشای
هبدٍ  -75اًزبم کبسُبی خطشًبک  ،عخت ّ صیبى آّس ّ ًیض صول ثبس ثیؾتش اص صذ هزبص ثب دعت ّ ثذّى اعتفبدٍ اص ّعبیل هکبًی
کبسگشاى صى هوٌْع اعت دعتْسالؼول ّ تؼییي ًْع ّ هیضاى ایي لجیل هْاسد ثب پیؾٌِبد ؽْاسیؼبلی کبس ثَ تقْیت ّصیش کبس ّ اهْس ارتوبػی
خْاُذ سعیذ.
هبدٍ  -76هشخقی ثبسداسی ّ صایوبى کبسگشاى صى روؼب"  90سّص اعت ّ صتی االهکبى  45سّص اص ایي هشخقی ثبیذ پظ اص صایوبى هْسد اعتفبدٍ
لشاس گیشد ثشای صایوبى تْاهبى  14سّص ثَ هذت هشخقی اضبفَ هی ؽْد.
تجقشٍ -1پظ اص پبیبى هشخقی صایوبى  ،کبسگش صى ثَ کبس عبثك خْد ثبص هی گشدد ّ ایي هذت ثب تبئیذ عبصهبى تبهیي ارتوبػی رضء عْاثك
خذهت ّی هضغْة هی ؽْد.
تجقشٍ -2صمْق ایبم هشخقی صایوبى طجك همشسات لبًْى تبهیي ارتوبػی پشداخت خْاُذ ؽذ.
هبدٍ  -77دس هْاسدی کَ ثَ تؾخیـ پضؽک عبصهبى تبهیي ارتوبػی ًْ ،ع کبس ثشای کبسگش ثبسداس خطشًبک یب عخت تؾخیـ دادٍ ؽْد،
کبسفشهب تب پبیبى دّسٍ ثبسداسی ّی ثذّى کغش صك الغؼی کبس هٌبعت تش ّ عجکتشی ثَ اّ اسربع هی ًوبیذ.
هبدٍ  -78دس کبسگبُِبئی کَ داسای کبسگش صى ُغتٌذ کبسفشهب هکلف اعت ثَ هبدساى ؽیشدٍ تب پبیبى دّ عبلگی کْدک  ،پظ اص ُش عَ
عبػت ً ،ین عبػت فشفت ؽیش دادى ثذُذ ایي فشفت رضء عبػبت کبس آًبى هضغْة هی ؽْد ّ ُوچٌیي کبسفشهب هکلف اعت هتٌبعت
ثب تؼذاد کْدکبى ّ ثب دس ًظش گشفتي گشٍّ عٌی آًِب هشاکض هشثْط ثَ ًگِذاسی کْدکبى ( اص لجیل ؽیشخْاسگبٍ  ّ ،هِذ کْدک ّ ) سا ایزبد ًوبیذ.
تجقشٍ -آئیي ًبهَ ارشائی ضْاثظ تبعیظ ّ اداسٍ ؽیشخْاسگبٍ ّ هِذ کْدک تْعظ عبصهبى ثِضیغتی کل کؾْس تِیَ ّ پظ اص تقْیت ّصیش
کبس ّ اهْس ارتوبػی ثَ هشصلَ ارشاء گزاػتَ هی ؽْد .
مبحث پنجم  -شرایط کار نىجىان
هبدٍ  -79ثَ کبس گوبسدى افشاد کوتش اص  15عبل توبم هوٌْع اعت .
هبدٍ  -80کبسگشی کَ عٌؼ ثیي  15تب  18عبل توبم ثبؽذ ،کبسگش ًْرْاى ًبهیذٍ هیؾْد ّ دس ثذّ اعتخذام ثبیذ تْعظ عبصهبى تبهیي
ارتوبػی هْسد آصهبیؾِبی پضؽکی لشاس گیشد.
هبدٍ  -81آصهبیؾِبی پضؽکی کبسگش ًْرْاى صذالل ثبیذ عبلی یکجبس تزذیذ ؽْد ّ هذاسک هشثْط دس پشًّذٍ اعتخذاهی ّی ضجظ گشدد
پضؽک دس ثبسٍ تٌبعت ًْع کبس ثب تْاًبئی کبسگش ًْرْاى اظِبس ًظش هی کٌذ ّ چٌبًچَ کبس هشثْط سا ًبهٌبعت ثذاًذ کبسفشهب هکلف اعت دس
صذّد اهکبًبت خْد ؽغل کبسگش سا تغییش دُذ.

هبدٍ  -82عبػبت کبس سّصاًَ کبسگش ًْرْاىً ،ین عبػت کوتش اص عبػبت هؼوْلی کبسگشاى اعت تشتیت اعتفبدٍ اص ایي اهتیبص ثب تْافك کبسگش ّ
کبسفشهب تؼییي خْاُذ ؽذ.
هبدٍ  -83اسربع ُش ًْع کبس اضبفی ّ اًزبم کبس دس ؽت ّ ًیض اسربع کبسُبی عخت ّ صیبى آّس ّ خطشًبک ّ صول ثبس ثب دعت  ،ثیؼ اص صذ
هزبص ّ ثذّى اعتفبدٍ اص ّعبیل هکبًیکی ثشای کبسگش ًْرْاى هوٌْع اعت .
هبدٍ  -84دس هؾبغل ّ کبسُبئی کَ ثَ ػلت هبُیت آى یب ؽشایطی کَ کبس دس آى اًزبم هی ؽْد ثشای عالهتی یب اخالق کبسآهْصاى ّ
ًْرْاًبى صیبى آّس اعت صذالل عي کبس  18عبل توبم خْاُذ ثْد تؾخیـ ایي اهش ثب ّصاست کبس ّ اهْس ارتوبػی اعت .

