مقدمه:
به منظور ایجاد محیطی سالم در جهت افزایش کارایی و بهبود کمی و کیفی فعالیت ها و بر حذر داشتن کارکنان از بی نظمیی و کیم کیار و نبییه
کارکنان خاطی  ،آیین نامه انضباطی کارگران … ....................................به استناد ماده 35و 36قانون مقررات اشیتاا نییرو اننیانی  ،بیمیه و
امین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصاد ( صویب نامه شماره /33433ت25ک مورخ  ( 1373/03/16و بر اسیا

مقیررات احی حی عییین میوارد

قصور و نقض دستورالعملها و آیین نامه ها انضباط کار در کارگاههیا موویوت بصیره  2میاده  27قیانون کیار جمهیور اسی می اییران مصیو
 1388/10/15وزیر کار و امور اجتماعی ،مشتمل بر شش فصل به شرح زیر دوین گردیده و پس از ایید واحید روابیک کیار منطقیه وییژه اقتصیاد
بندرامیرآباد اجرا خواهد شد.
فصل اول  :کمیته انضباط کار
ماده – 1به منظور رسیدگی به خلفات انضباطی کلیه کارگران کمیته هایی حت عنوان " کمیته انضباطی کار " مرکیب از اعضیا زییر شی یل
خواهد شد.
-

 .......نفر نماینده کارفرما

-

 ......نفر نماینده کارگران

-

یک نفر نماینده از میان سرپرستان به انتخا سرپرستان
بصره  – 1منظور از سرپرستان  ،کارگرانی هنتند که حت هر عنوان  ،منئولیت اداره یک یا چند کارگر را بر عهده داشته باشند.
بصره  – 2در هنگام انتخا نمایندگان ،افراد نیز به عنوان اعضا علی البد عیین می شوند که در حیورت قطیر رابطیه عضیو احیلی بیرا
باقیمانده دوره  ،حنب مورد جایگزین می گردند.
ماده  -2مدت عضویت در کمیته ها انضباط کار  ................سا است و انتخا مجدد آنان ب مانر می باشد.
ماده  -3جلنات کمیته ها انضباط کار با حضور  ...............عضو رسمیت یافته و صمیمات آنان با اکثریت آراء معتبر است .چنانچه کمیته انضباط
کار به دلیل عدم حضور اعضاء در دو جلنه متوالی رسمیت پیدا ن ند موووت منتقیما از طرف ذینفر ( کیارگر ییا کارفرمیا ا قابیل طیرح در هییات
رسیدگی منطقه خواهد بود.
ماده  -4کمیته ها انضباط کار در اولین جلنه از بین خود یک نفر به عنوان رئیس  ،یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفیر بیه عنیوان دبییر
انتخا نموده و مشخصات  ،سمت اعضاء و موجودیت خود را کتبا به واحد روابک کار منطقه ویژه اقتصاد بندر امیرآباد اع م می نمایند.
ماده  – 5اعضا کمیته ها انضباط کار ع وه بر ابعیت ایران و دین به دین مبین اس م و یا ی ی از ادیان رسمی کشیور و عهید بیه نظیام و
قانون اساسی جمهور اس می ایران باید دارا حداقل مدرک حصیلی  ،.............حداقل...........سا سن و حداقل ...............سا سابقه کار باشند.
بصره -در هر کمیته  ،یک نفر از نمایندگان انتخابی کارفرما می باینت آشنا به منایل حقوقی بوده و رجیحا دارا لینانس حقوق باشد.

ماده  – 6انجام وظیفه در کمیته ها انضباط کار با حفظ سمت می باشد.
ماده  -7صمیمات کمیته در چهار ننخه نظیم و به ر یب زیر وزیر می گردد.
یک ننخه برا اب غ به کارگریک ننخه برا اط ت کارفرمایک ننخه برا وبک در پرونده استخدامی کارگر-یک ننخه برا واحد روابک کار منطقه ویژه اقتصاد بندر امیرآباد

فصل دوم  :تخلفات
ماده  – 8طبقات خلفات به قرار زیر است:
طبقه اول:
-1کم کار یا سهل انگار در انجام وظایف محوله.
 -2عدم رعایت شئون اس می و عدم رعایت پوشش مناسب با محیک کار.
 -3اعما و رفتار خ ف شئون شالی یا ادار .
 -4امتنات از حضور در دوره ها آموزشی و غیبت غیر موجه در حین گذراندن دوره ها آموزشی
 -5سهل انگار روسا و مدیران در ارایه گزارش خلفات کارگران حت امر.
 -6نامح در حفظ وجوه ،اموا و اسناد که منجر به ایراد خنارت شود.
 -7عطیل خدمت در خ

ساعات موظف کار .

-8استعما دخانیات در محلها ممنوت
طبقه دوم:
 -1ایجاد ناروایتی در اربا رجوت یا انجام ندادن یا اخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
 -2بعیض یااعما غرض یا روابک غیر کار در اجرا قوانین و مقررات ننبت به اشخاص.
 -3سرپیچی از اجرا دستور مقام مافوق در حدود وظایف کار .
 -4ارایه گواهی یا گزارش خ ف واقر در امور کار .
 -5سوء استفاده از مقام ،موقعیت یا شئون شالی یا کار .
 -6عدم استفاده از وسایل حفاظت فرد .
 -7عدم رعایت احو ایمنی کار با ماشین آالت.
 -8استعما مواد مخدر و مشروبات ال لی در محل کار یا اعتیاد به آنان.
 -9ایراد همت ،افترا و هتک حیثیت
طبقه سوم:
-1جعل یا دست زدن در اسناد و اوراق یا استفاده از سند مجعو .
 -2اختفاء نگهدار  ،حمل ،وزیر و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات ال لی.
 -3گرفتن وجه مالی یا غیر آنچه در قوانین و مقررات عیین شده است.
 -4هر نوت استفاده غیر مجاز از اموا شرکت یا مشتر
 -5هر نوت صاحب غیر مجاز از اموا شرکت یا مشتر
 -6وقیف ،اختفاء ،بازرسی یا باز کردن پاکتها و محصوالت پنتی یا معدوم کردن آنها و استراق سمر بدون مجوز قانونی.
 -7افشا اسرار و اسناد محرمانه کار .
 -8کارش نی ،وادار ساختن یا حریک دیگران به کارش نی یا کم کار و اعما فشارها فرد برا
طبقه چهارم:

حصیل مقاحد غیر قانونی.

 -1عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفدار و فعالیت به نفر آنها با ایید مراجر ذیص ح .
 -2عضویت در گروهها محار یا طرفدار و فعالیت به نفر آنها با را مراجر قانونی.
 -3حریک به برپایی یا شرکت در حصن  ،اعتصا  ،ظاهرات غیر قانونی و اعما فشارها گروهی برا مقاحد غیر قانونی در کارگاه.
فصل سوم  :تنبیهات
ماده  - 9نبیهات ادار به ر یب عبار ند از :
الف – ذکر کتبی برا بار او .
– ذکر کتبی برا بار دوم
ج – عدم پرداخت مام یا بخشی از پاداش ها یا نهی ت ا  .....ماه  /سا
د  -نز مقام و یا محرومیت از انتصا به پنت ها باال ر ا  ..........ماه  /سا
ه  -اخراج با رعایت ماده  33و  34مقررات اشتاا نیرو اننانی  ،بیمه و امین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصاد
بصره -نبیهات ادار قابل اعما در خصوص هر یک از طبقات خلفات ادار به قرار زیر است :
نبیهات ادار قابل اعما
خلفات ادار
مر به سوم
مر به دوم
مر به او
ج-د
جالف
طبقه او
ه
طبقه دوم
ج–د
الف –  -ج
ه
ج–د–ه
طبقه سوم
ه
طبقه چهارم
-

مر به چهارم
ه
-

ماده  – 10در خصوص غیبت غیر موجه و عجیل و اخیر کارگران نبیهات به شرح ذیل می باشد :

ردیف  ....ا  ....ساعت در ماه
عدم پرداخت مزد و مزایا جنبی قانونی
نوبت و مزد عطیل هفتگی به ننبت اخیر ییا
عجیل به اوافه ذکر کتبی برا بیار
او
او
عدم پرداخت مزد و مزایا جنبی قانونی
نوبییت و مزد عطیل هفتگی به ننبت اخیر ییا
عجیل به اوافه ذکر کتبیی بیرا بیار
دوم
دوم
در این نوبت و یا نوبت ها بعید عی وه
بر نبیهات نوبت قبل کمیتیه میی وانید
نوبییت
ننبتبه اخراج بر اسیا میاده  33و 34
سوم
قانون اشتاا منطقه ویژه صمیم گییر
نماید.

اخیر و عجیل غیر موجه
 ....ا  ....ساعت در ماه

 ....ا  ....ساعت در ماه
در این نوبت و یا نوبت ها بعد ع وه بر
عدم پرداخت مزد و مزاییا جنبیی قیانونی و
نبیهات موارد قبل کمیته می واند ننبت به
مزد عطیل هفتگی به ننبت اخیر یا عجییل
اخراج بر اسا ماده  33و  34قانون اشتاا
به اوافه ذکر کتبی.
منطقه ویژه صمیمم گیر نماید.
در این نوبت و یا نوبت ها بعید عی وه بیر
نبیهات نوبت قبل کمیته می واند ننبت بیه
اخراج بر اسا ماده  33و  34قانون اشتاا
منطقه ویژه صمیم گیر نماید.







غیبت غیر موجه
ردیف

مجموت غیبت غیر موجه
از  ...ا  ...روز در ماه

مجموت غیبت غیر موجه
از  ...ا  ...روز در ماه

بیش از  ....روز در ماه

نوبت
او

در این نوبت و یا نوبت ها بعد ع وه بر
عییدم پرداخییت مییزد و مزایییا جنبییی
عییدم پرداخییت مییزد و مزایییا جنبییی
نبیهات موارد قبل کمیته می واند ننبت
قانونی و مزد عطیل هفتگی به ننیبت
قانونی و مزد عطیل هفتگی به ننیبت
به اخراج بر اسا ماده  33و  34قانون
غیبت به اوافه ذکر کتبی برا بیار
غیبت به اوافه ذکر کتبی.
اشتاا منطقه صمیمم گیر نماید.
او

نوبت
دوم

در این نوبت و یا نوبت ها بعد عی وه
عییدم پرداخییت مییزد و مزایییا جنبییی
بر نبیهات نوبت قبل کمیته میی وانید
قانونی و مزد عطیل هفتگی به ننیبت
ننبت به اخراج بر اسیا میاده  33و
غیبت به اوافه ذکر کتبیی بیرا بیار
 34قانون اشتاا منطقه صمیم گییر
دوم
نماید.



نوبت سوم

در این نوبت و یا نوبت ها بعد عی وه
بر نبیهات نوبت قبل کمیته میی وانید
ننبت به اخراج بر اسیا میاده  33و
 34قانون اشتاا منطقه صمیم گیر
نماید.





ماده  – 11کمیته ها انضباط کار پس از رسیدگی به ا هام یا ا هامات کارگر در حورت احراز خلف یا خلفات در مورد هر پرونده حیرفا ی یی از
نبیهات فوق را اعما خواهند نمود و چنانجه خلفات احراز شده از طبقات مختلف باشد ،از نبیهات مقرر در طبقه باال ر منظور می گردد.
ماده  -12هرگاه کارگر که به موجب صمیم کمیته انضباط کار مح ومیت یافته است ،از اریخ مح ومیت ،به مدت  6ماه /سا مر یب خلیف
ادار نشود ،سابقه مذکور جزو مرا ب خلفا ی و محنو نمی گردد.

فصل چهارم  :رسیدگی

ماده  -13کمیته ها انضباط کار بر اسا

گزارش ارجاعی از سو سرپرستان ،روسا ،مدیران و سایر مقامات باال ر شروت به رسیدگی می نمایند.

ماده  -14هرگاه رسیدگی به ا هام کارگر به شخیص کمیته ها انضباط کار منتلزم استفاده از نظر کارشناسی و یا بازرسی باشد ،موویوت حنیب
مورد به کارشنا

ذیربک یا واحد بازرسی ارجات می شود.

ماده  -15چنانچه کارگر به سبب ش ایت شرکت از سو مراجر قضیایی وقییف گیردد ،در میدت وقییف  ،قیرارداد و بیه حیا علییق در میی
آید.شرکت م لف است در ایام علیق ا عیین لیف از سو مراجر ذیص ح  ،برا رفر احتیاجات خانواده او  ،حداقل  50درحد حقوق ماهیانیه و
را به حورت علی الحنا پرداخت نماید .اگر این وقیف در مراجر مذکور منتهی به مح ومیت نشود ،مدت علیق جزو سابقه خدمت و محنیو و
حقوق و مزایا او پرداخت می گردد.
ماده  -16کمیته ها انضباط کار  ،موارد ا هامی را عیین و برگ فهیم ا هام را جهت اب غ نظیم می نمایند.
بصره -واحد امو ر ادار کارگاه موظف است اوراق فهیم ا هام حادره وسک کمیته ها انضباط کار را حداکثر ظرف میدت  5روز بیه کیارگر ابی غ
نماید  .در حورت عدم وجود واحد ادار کمیته خود اقدام به این امر می نماید.
ماده  -17متهم می باینتی ظرف مدت  5روز از اریخ اب غ برگ فهیم ا هام ،دفاعیه خود را کتبا ارایه نماید  .این مدت در حورت قاوا مهلت
 ،بنا به شخیص کمیته ا  5روز دیگر قابل مدید می باشد.
بصره  -1در حور ی ه متهم جهت دفات  ،درخواست مدارک نماید ،کمیته انضباط کار م لف است مدارک مزبور را در اختیار و قرار دهد.
بصره  – 2چنانچه متهم در مهلت مقرر ،دفاعیه خود را ارایه ننماید کمیته انضباط کار بر اسا

مدارک موجود به موارد ا هامی رسیدگی می نماید.

ماده  -18کمیته انضباط کار م لف است متهم را حداقل یک بار برا حضور در جلنه رسیدگی دعوت نماید.عدم حضور متهم میانر از رسییدگی و
ا خاذ صمیم نخواهد بود.
بصره  :وقت جلنه باید طور

عیین شود که فاحله بین اب غ وقت و روز جلنه  ،کمتر از دو روز نباشد .در حورت وجود معاذیر قانونی جهت حضور

در جلنه به شخیص کمیته  ،وقت دیگر

عیین می گردد.

فصل پنجم  :اتخاذتصمیم،ابالغ و اجرا
ماده  – 19کمیته پس از ا مام رسیدگی و م حظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و وجه به دفاعیات متهم پس از شخیص نوت خلف با در نظر
گرفتن موارد از جمله :میزان زیان وارده ،آثار سوء اجتماعی و ادار وجود یا فقدان سوء نیت و با وجه به موقعیت و سوابق کارگر به طور منتد و
منتند ا خاذ صمیم می نماید.
بصره -در حور ی که کمیته انضباط کار بر اسا

مدارک موجود  ،ار ا

خلف از سو متهم را احراز ن ند ،او را برئه مینماید.

ماده  – 20صمیمات کمیته قطعی بوده و واحدامور ادار موظف است صمیمات مزبور را حداکثر ظرف مدت  10روز از اریخ ا خاذ صمیم  ،اب غ
و از اریخ اب غ اجرا نماید.
بصره  -1هرگونه خوددار یا جلوگیر از اب غ یا اجرا

صمیمات کمیته ها ممنوت و با متخلفان طبق مقررات این آیین نامه رفتار خواهید

شد .
بصره  – 2در حور ی که مح وم علیه در ووعیتی باشد که اجرا

فور

حادر کننده را گزارش شده و به محض حصو ام ان  ،اجرا می گردد .

فصل ششم  :سایر مقررات

صمیم کمیته درباره و

مم ن نباشید  ،مرا یب بیه کمیتیه

ماده  – 21اح ح یا اییر صمیمات کمیته ها

انضباط کار  ،حرفا در موارد

که مفاد صمیم متخذه از لحاظ ش لی یا ماهو

مخدوش است درحورت ائید کارفرما ام ان پذیر می باشد .

که کمیته صمیم گیرنده با اکثر آراء شخیص دهد

ماده  – 22چنانچه خلف کارگران پس از بازنشنتگی کشف شود  ،قابلیت طرح در کمیته را نداشته و در حورت ورورت  ،مرا یب از
طریق مراجر ذیص ح قابل پیگیر می باشد .
ماده  – 23فوت متهم قبل از ا خاذ صمیم کمیته  ،موجب وقف رسیدگی و مختومه شدن پرونیده میی گیردد  .ح یم ایین میاده در
حورت ورورت مانر پیگیر

از طریق سایر مراجر ذیص ح نمی گردد .

ماده  - 24کلیه کارگران و واحدها

کارگاه م لفند هم ار

ها

الزم را با کمیته و دبیرخانه کمیته انضباط کار بیه عمیل آورده و

مدارک  ،اسناد و اط عات مورد نیاز را در مهلت عیین شده در اختیار آنان قرار دهند .
ماده  – 25کارفرما م لف است مفاد این آیین نامه را به نحو مقتضی به اطی ت کلییه کیارگران رسیانده و ننیخه ا

از آن را در

م ان ها عمومی نصب نماید .
ماده  – 26این آیین نامه مشتمل بر  ............ماده و  ........بصره  ،در مورخ  ..........................به ائیید واحید روابیک کیار منطقیه وییژه
اقتصاد بندر امیرآباد رسیده و از اریخ مذکور قابل اجرا بوده و هر گونه اییرات باینتی با ائید مرجر مذکور برسد .

