
  بيانيه توافق نامه سطح خدمات

  اداره كل بنادر و دريانوردي اميرآباد

 ١٣٠١٢٠٨١١٠١كد   يبندر ژهيو حل اختالف كارگر و كارفرما در مناطق و يدگيرس: نام خدمت

 

نارضايتي نسبت به  از قوانين و مقررات و احساس اختالف در محيط كار ناشي از برداشت هر يك از طرفين دعوي (كارگر و كارفرما): مقدمه
لذا ضروريست نسبت به حل و فصل اين اختالف ابتدا بصورت  ؛باشدكوتاهي و قصور صورت گرفته در انجام كار يا پرداخت حقوق و مزايا مي

  سازشي و در نهايت ايجاد فرايندي جهت داوري و صدور راي نهايي اقدام گردد.

نامه و قرارداد كار كه بين خالف ناشي از اجراي مقررات تصويبگونه اناطق ويژه بندري هرمنامه قوانين كار در تصويب ٣٠و٢٩به استناد مواد  
روز از سوي هر يك ١٠موضوع ظرف ؛ ه اختالفات از طريق سازش حل نشودگا، بدوا از طريق سازش حل خواهد شد. هركارگر و كارفرما رخ دهد

  اده فوق مركب است از : طرفين به هيات رسيدگي ارجاع خواهد شد. هيات مذكور در م

  االختيار وي كارفرماي ذيربط يا نماينده تامـ 

  االختيار ويكارگر ذيربط يا نماينده تامـ 

  نماينده سازمان منطقه ـ

شماره  نامهكار در مناطق ويژه بندري (تصويبفصل اختالفات كارگري و كارفرمائي برابر قوانين و مقررات  اين خدمت جهت رسيدگي و حل و
، نامه به شركت، ارسال دعوتاز قبيل ثبت دادخواست در سامانه ) كه واحد كار و خدمات اشتغال خدماتي١٦/٣/١٣٧٣ت ك مورخ ٢٥/  ٣٣٤٣٣

دهد و گزارشات بصورت سه ماهه به حوزه ا ارائه ميبرگزاري جلسه هيات رسيدگي بين كارگر و كارفرما و صدور راي از طرف هيات رسيدگي ر
  گردد.ميارسال  مديريت

  

حويل كيفيت ت، اميرآباداداره كل بنادر و دريانوردي كه بمنظور ارائه خدمت ارائه شده توسط  ستا هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اينهدف: 
اين بيانيه سطح توافق دو جانبه در  مورد توافق قرار گيرد.رسيدگي و حل اختالف كارگر و كارفرما در مناطق ويژه بندري خدمات 

  كند.هاي سازماني را در صورت لزوم مشخص ميمسئوليت هاي نظارت وخصوص اين خدمت و روش

  

  مسئوليت: 

ب تصوياجتماعي در مناطق ويژه اقتصادي (، بيمه و تامين انون مقررات اشتغال نيروي انسانيق ٣٠و ٢٩سازمان بنادر و دريانوردي به استناد ماده 
رسيدگي به . ١: هاي متقابل اين خدمت شاملمسئوليت . باشدملزم به ارائه اين خدمت مي )١٦/٣/١٣٧٣مورخ ت ك ٢٥/  ٣٣٤٣٣نامه شماره 

اتخاذ تدابير الزم جهت اجراي احكام صادره در مراجع . ٢ويژه و اعالم راي در اين مورد. هاي مستقر در منطقه اختالف هاي بين كارگر و شركت
  انجام مشاوره هاي حقوقي مرتبط مسائل كارگري و قوانين كار در مناطق ويژه اقتصادي .٣ .تريحل اختالف از طريق كارگاه ها يا دادگس

  



  كند كه اين خدمت به ترتيب زير ارائه شود:سازمان بنادر و دريانوردي موافقت مي

 ثبت دادخواست در سامانه واحد كار و اشتغال -

 نامه به كارفرمابررسي موضوع و ارسال دعوت -

 تعيين زمان و برگزاري جلسه هيات رسيدگي  -

 صدور راي از طرف هيات رسيدگي پس از برگزاري جلسه  -

 ياحكام دادگستر ياجرا رهيدا لهياالجرا بوده و به وسو الزم يقطع ن،يابالغ به طرف خيروز از تار ١٠ظرف  يدگيرس اتيه ماتيتصم -
 شود.ياجرا م

  

  اجرايي:تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه 

متقاضی دريافت اين مجوز مکلف است مدارک خود را از طريق سامانه اداره 
 کار و خدمات اشتغال و حضوری به اين دستگاه ارائه نمايد. 

ای ندارد و کامال رايگان مراجع حل اختالف هيچ هزينهرسيدگی به دعاوی در 
ساعت مشخص ، وقت رسيدگی با روز و به طوری که پس از تقديم دادخواستاست 
 شود.ن و به کارگر و کارفرما ابالغ میتعيي

-اطالع گاهيپا یخدمت جهت ارائه رو رزي/خدمت اطالعات فرم به مربوط موارد
در رابطه با زمان انجام خدمت، مدارک مورد  قيدستگاه به صورت دق رسانی

 ینحوه دسترس ،یمتقاض یتعداد مرتبه مراجعه حضور ،يیمراحل اجرا از،ين
خدمت در  زيم قيخدمت از طر اتيجزئ هيبه خدمت و کل یدسترس هایو زمان

 .باشدیدسترس عموم م

  

  ها:ها و پرداختهزينه

رساني دستگاه خدمت جهت ارائه روي پايگاه اطالعها در فرم اطالعات خدمت/زيرها منطبق با جدول هزينهها و پرداختتوافقات مربوط به هزينه
  .است انگيندارد و كامال را يانهيهز چيدر مراجع حل اختالف ه يبه دعاو يدگيرس گردد.در پيوست الف مشخص مي

  

  دوره عملكرد:

  اين توافق نامه از زمان شروع فرايند ثبت دادخواست تا صدور راي در سيستم داراي اعتبار است.

  

  خاتمه توافقنامه:



خاتمه  يدگيرس اتياز طرف ه يبا صدور را ياقتصاد ژهيدر مناطق و ياجتماع نيتام مهي، بيانسان يرويمقررات اشتغال ن ٣١خدمت طبق ماده  نيا
ا اجر ياحكام دادگستر ياجرا رهيدا لهياالجرا بوده و به وسو الزم يقطع ن،يابالغ به طرف خيروز از تار ١٠ظرف  يدگيرس اتيه ماتيتصم ابد،ييم
  شود.يم


