مقررات اشتغال ويريي اوساوي  ،بيمه ي تأميه اجتماعي در مىاطق آزاد تجاري – صىعتي
جمهًري اسالمي ايران

فص
كل
ل اول يات :
هازُ  -1زض ايي تهَية ًاهِ ٍاغُ ّاي ظيط تِ جاي ػثاضت ّاي هكطٍح هطتَط تِ واض هي ضٍز:
وكَض :وكَض جوَْضي اؾالهي ايطاى
هٌاعك  :هٌاعك آظاز تجاضي – نٌؼتي جوَْضي اؾالهي ايطاى
زتيطذاًِ :زتيطذاًِ قَضاي ػالي هٌاعك آظاز تجاضي – نٌؼتي
ؾاظهاى  :ؾاظهاى هٌاعك آظاز تجاضي – نٌؼتي
– نٌؼتي زض هَضز
همطضات :همطضات هَضَع هازُ ( )12لاًَى چگًَگي ازاضُ هٌاعك آظاز تجاضي
اقتغال ًيطٍي اًؿاًي  ،تيوِ ٍ تأهيي اجتواػي
واضگط :وؿي وِ تِ ّط ػٌَاى زض هماتل زضيافت هعز يا حمَق تِ زضذَاؾت واضفطها واض وٌس.
واضفطها :قرهي اؾت حميمي يا حمَلي وِ واضگط تِ زضذَاؾت ٍ تِ حؿاب اٍ زض هماتل زضيافت هعز
يا حمَق واض هي وٌس.
واضگاُ :هحلي اؾت وِ واضگط تِ زضذَاؾت واضفطها يا ًوايٌسُ اٍ زض آًجا واض هي وٌس  ،اظ لثيل
هَؾؿات نٌؼتي  ،وكاٍضظي  ،هؼسًي  ،ؾاذتواًي  ،تطاتطي هؿافطي  ،ذسهاتي  ،تجاضي  ،تَليسي ،
اهاوي ػوَهي ٍ اهخال آًْا.
هعزٍ :جَُ ًمسي يا غيط ًمسي ٍ يا هجوَع آًْاؾت وِ زض هماتل اًجام واض تِ واضگط پطزاذت
هي قَز.
هعز حاتت :هجوَع هعز قغل ٍ هعاياي ثاتت پطزاذتي تِ تثغ قغل
حمَقّ :ط گاُ هعز تِ عَض هاّاًِ تؼييي ٍ پطزاذت قَز ،حمَق ًاهيسُ هي قَز.
هست واض :هست ظهاًي وِ واضگط ًيطٍ يا ٍلت ذَز ضا تِ هٌظَض اًجام واض زض اذتياض واضفطها لطاض هي
زّس.
هازُ  -2وليِ واضگطاى  ،واضفطهاياى ٍ واضگاُ ّاي ٍالغ زض هٌاعك آظاز هكوَل همطضات ايي تهَية
ًاهِ ّؿتٌس.
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تثهطُ – اقرال هكوَل لاًَى اؾترسام وكَضي يا ؾايط لَ اًيي ٍ همطضات ذال اؾترساهي ٍ ًيع
واضگطاى واضگاُ ّاي ذاًَازگي وِ اًجام واض آًْا هٌحهطاً تَؾظ ناحة واض ٍ ّوؿط ٍ ذَيكاًٍساى
ًؿثي زضجِ يه اظ عثمِ اٍل ٍي اًجام هي قَز ،هكوَل ملطضات ايي تهَية ًاهِ ًرَاٌّس تَز .
هازُ ً -3ظاضت تط اجطاي همطضات ايي تهَية ًاهِ ٍ ضػايت حمَق واضفطهاياى ٍ واضگطاى ٍ اًجام
تؼْسات پيف تيٌي قسُ زض اضتثاط تا لطاضزاز واض تط ػْسُ ؾاظهاى هٌغمِ ذَاّس تَز  .ؾاظهاى ّط
هٌغمِ هي تَاًس تطاي اًجام تؼْسات واضفطهاياى ز ض لثال واضگطاًكاى ضواًت ّاي الظم ضا اذص ًوايس ٍ
واضفطهايى اظ هحل ضواًت ًاهِ ّاي اذص قسُ ،
ا
زض نَضت ػسم اًجام تؼْسات ياز قسُ اظ ؾَي
تؼْسات واضفطهاياى يا آضاي هطاجغ ٍ هحاون لاًًَي ضا زض هَضز واضگطاى آًْا ايفا ًوايس.
هازُ  -4ؾاظهاى ّط هٌغمِ تا ّوىاضاى ٍ هكاضنت واضفطهاياى ٍ واضگطاى ًؿثت تِ تأهيي اهىاًات
ضفاّي هَضز ًياظ واضگطاى آى هٌغمِ اظ لثيل هؿىي  ،تأؾيؿات ٍضظقي ،ذسهات تْساقتي ٍ زضهاًي
ٍ تؿْيالت الظم تِ هٌظَض تْيِ آشٍلِ ٍ هايحتاد ػوَهي السام ذَاّس وطز.
هازُ ٍ -5ظاضت واض ٍ اهَض اجتواػي تا ّواٌّگي ؾاظهاى ّط هٌظلِ ٍ ،احس واض ٍ ذسهات اقتغال ضا
زض ّط يه اظ هٌاعك آظاز ،ايجاز ذَاّس وطز وِ ايي ٍاحس ًؿثت تِ تٌظين اهَض تاظاض واض ً ،ظاضت تط
هؿايل حفاظت ٍ تْساقت واض ٍ ؾايط اهَض السام ذَاّس وطز.
تثهطُ  -1ؾطپطؾت ٍاحس واض ٍ ذسهات اقتغال تا پيكٌْاز ؾاظهاى ّط هٌغمِ ٍ حىن ٍظيط ن اض ٍ
اهَض اجتواػي هٌهَب هي قَز.
تثهطُ  -2ؾطپطؾت ٍاحس واض ٍ ذسهات اقتغال هَظف اؾت ّط ؾِ هاُ يه تاض گعاضـ ػولىطز ايي
ٍاحس ضا تِ ٍظاضت واض ٍ اهَض اجتواػي اضؾال ًوايس.
هازُ  -6تاظضؾاى واض اظ واضگاُ ّاي هكوَل ايي تهَية ًاهِ تاظضؾي تِ ػول هي آٍضًس  .واضفطهاياى ٍ
ؾاظهاى ّط هٌغمِ هَظفٌس ًؿثت تِ ضفغ ًَالم حفاظت ٍ ايوٌي هحيظ واض واضگطاى ٍ اًجام تَنيِ
ّاي لاًًَي تاظضؾاى واض زض فطنت ّاي همطض السام ًوايٌس.

فص
ل دوم – رقارداد كار:

هازُ  -7لطاضزاز واض ػثاضت اؾت اظ لطاضزاز وتثي وِ تِ هَجة آى واضگط زض لثال زضيافت هعز هؼيي
 ،ناضي ضا تطاي هست هؼيي يا ًاهؼيي تطاي واضفطها اًجام هي زّس .
تثهطُ  -1زض نَضت ًاهؼيي تَزى هست واض ،تا تَجِ تِ هاّيت ٍ عثيؼت واض  ،پاياى ٍ ذاتوِ عطح،
پطٍغُ يا فؼاليت واضگاُ  ،ظهاى ذاتوِ لطاضزاز تلمي هي قَز.
تثهطُ  -2زض هَاضزي وِ واض هاّيتاً زايوي اؾت ٍ زض لطاض زاز ًيعهست شوط ًكسُ اؾت ،لطاضزاز ،
زايوي تلمي هي قَز.
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تثهطُ  -3زض هَضز لطاضزازّاي تا هست هَلت ٍ يا واض هؼيي ّ ،يچ يه اظ عطفيي هجاظ ًيؿت تِ عَض
يه جاًثِ هثازضت تِ فؿد لطاضزاز ًوايس (هگط زض هَاضز پيف تيٌي زض لطاضزاز واض) زض نَضت فؿد
يه جاًثِ لطاضزاز اظ ؼٍي ّط يه اظ عطفيي  ،عطف زيگط هي تَاًس اظ عطيك هطجغ حل اذتالف ،
هغالثِ ذؿاضت ًوايس.
هازُ  -8هاّيت اؾتوطاضي واض زض زايوي تَزى لطاضزازّايي وِ هست هؼيي زاضز ،هَحط ًوي تاقس.
هازُ  -9ضػايت قطايظ ظيط تطاي نحت لطاضزاز واض العاهي اؾت:
الف – هكطٍػيت هَضز لطاضزاز
ب -هؼيي تَزى هَضَع لطاضزاز
ج – ػسم هوٌَػيت لاًًَي ٍ قطػي عطفيي زض تهطف اهَال يا اًجام واض هَضز ًظط.
تثهطُ – انل تط نحت وليِ لطاضزازّاي واض اؾت ،مگط آى وِ تغالى آًْا زض هطاجغ شي نالح تِ
احثات تطؾس.
هازُ  -10لطاضزاز واض ػالٍُ تط هكرهات زليك عطفيي تايس حاٍي هَاز ظيط تاقس:
الف – ًَع واض  ،حطفِ يا ٍظيفِ اي وِ واضگط ػْسُ زاض ذَاّس قس.
ب -حمَق  ،هعز ٍ هعايا
ج –ؾاػات واض ،تؼغيالت ٍ هطذهي ّا
ت -تاضيد اًؼماز لطاضزاز واض.
د -هست لطاضزاز ،چٌاًچِ واض تطاي هست هَلت تاقس
چ -هعاياي ضفاّي ٍ اًگيعقي وِ تِ واضگط زازُ هي قَز.
ح – چگًَگي حل ٍ فهل اذتالفات تا تَجِ تِ هفاز ايي تهَية ًاهِ
خ – ًحَُ فؿد لطاضزاز تا تَجِ تِ هفاز ايي تهَية ًاهِ
ز -زيگط هَاضزي وِ تا قطايظ ٍ اٍضاع ٍ احَال  ،عطفيي زضد آى ضا زض لطاضزاز الظم تساًٌس.
تثهطُ  -1لطاضزاز واض زض ؾِ ًؿرِ تظين هي قَز وِ يه ًؿرِ آى ًعز واضگط ،يه ًؿرِ ًعز
واضفطها ٍ يه ًؿرِ زض اذتياض ؾاظهاى هٌغمِ ذَاّس تَز.
تثهطُ  -2ؾاظهاى هٌغمِ ًوًَِ ّاي لطاضزاز واض هَضز ًياظ واضگاُ ّا ضا تِ زٍ ظتاى وِ يىي اظ آًْا
فاضؾي ذَاّس تَز تْيِ ٍ زض اذتياض آًاى لطاض ذَاّس زاز.
هازُ  -11واضفطها هي تَاًس هستي ضا تِ ًام زٍضُ آظهايكي واض تؼييي ًوايس ،زض ذالل ايي زٍضُ ّط
يه اظ عطفيي هي تَاًس تسٍى اذغاض لثلي ٍ تي آًىِ العام تِ پطزاذت ذؿاضت زاقتِ تاقس  ،ضاتغِ
واض ضا لغغ ًوايس.
هست زٍضُ آظهايكي تا تَافك زٍ عطف تؼييي ٍ زض لطاضزاز شوط هي قَز ٍلي زض هَضز واضگطاى ًيوِ
هاّط ٍ ؼازُ تيف اظ يه هاُ ٍ واضگطاى هاّط تيف اظ ؾِ هاُ ًرَاّس تَز زض ّط نَضت هعز ٍ هعاياي
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ضوي واض واضگطي وِ واض ٍي حيي زٍضُ آظهايكي يا پاياى آى ذاتوِ هي ياتس تايس تطاي هستي وِ تِ
واض اقتغال زاقتِ اؾت ،پطزاذت قَز.
تثهطُ – اًؼماز لطاضزاز آظهايفي تيي يه واضگط ٍ يه واضفطها تطاي يه قغل هؼيي فمظ تطاي يه
تاض نَضت ذَاّس گطفت.
هازُ  -12لطاضزاز واض تِ يىي اظ عطيق ظيط ذاتوِ هي ياتس .
الف -فَت واضگط
ب -تاظًكؿتگي واضگط
ج – اظ واض افتازگي ولي واضگط
ث – اًمضاي هست زض لطاضزازّاي واض تا هست هؼيي
ت – پاياى واض زض لطاضزازّايي وِ هٌَط تِ واض هؼيي اؾت.
د – فؿد لطاضزاز واض اظ ؾَي واضفطها ٍ واضگط زض هَاضزي وِ زض لطاضزاز واض هغاتك ايي تهَية ًاهِ
پيف تيٌي قسُ اؾت.
چ -اؾتؼفاي واضگط
هازُ ّ -13ط گاُ اذطاد واضگط تِ زليل ػسم ضػايت آييي ًاهِ اًضثاطي واض تاقس هي تَاًس تِ هطجغ
حل اذتالف پيف تييي قسُ زض ايي تهَية ًاهِ هطاجؼِ ًوايس  .هطجغ هصوَض تط اؾاؼ ايي تهَية
ًاهِ ٍ آييي ًاهِ اًضثاعي هَضز ػول واضگاُ تهوين الظم ضا اتراش ذَاّس وطز.
هازُ ّ -14طگًَِ تغييط زض قطايظ واض هٌَط تِ پيف تيٌي آى زض لطاضزاز واض ٍ قطايظ ٍ اٍضاع ٍ
احَال واضگاُ ذَاّس تَزّ .طگاُ واضفطها تسٍى تَجِ تِ لطاضزاز واض ٍ ػسم جلة هَافمت واضگط قطايظ
واض ضا تغييط زّس تِ ًحَي وِ اظ لحاػ هيعاى هعز ٍ يا حيخيت تِ اٍ لغوِ ٍ ظياى ٍاضز ؾاظز  ،واضگط
هي تَاًس تِ هطجغ حل اذتالف قىايت وطزُ ٍ تماضاي ذؿاضت ًوايس.

فص
س
ل ىم – رشايط كار :

هازُ  -15تِ واض گناضزى افطاز ووتط اظ  15ؾال توام هوٌَع اؾت.
هازُ  -16هست واض ضٍظاًِ واضگط تط اؾاؼ تَافك زٍ عطف ٍ تِ هَجة لطاضزاز واض تؼييي ذَاّس قس
ٍلي زض ّط حال اظ  176ؾاػت زض چْاض ّفتِ هتَالي تجاٍظ ًرَاّس وطز.
هازُ  -17واض ضٍظ  ،واضي اؾت وِ ظهاى اًجام آى اظ ؾاػت ( )6تا ( ٍ )22واض قة واضي اؾت وِ
ظهاى اًجام آى تيي ؾاػت ( )22تا ()6هي تاقس ،واض هرتلظ  ،واضي اؾت وِ تركي اظ ؾاػات اًجام
آى زض ضٍظ ٍ لؿوتي اظ آى زض قة ٍالغ هي قَز.
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هازُ  -18واض هتٌاٍب واض اؾت وِ ًَػاً زض ؾاػات هتَالي اًجام ًوي ياتس ،تلىِ زض ؾاػات هؼيٌي اظ
قثاًِ ضٍظ نَضت هي گيطز.
هازُ  -19واض ًَتتي واض اؾت وِ زض عَل هاُ گطزـ زاضز ،تِ ًحَي وِ ًَتت ّاي آى زض نثح يا
ػهط يا قة ٍالغ هي قَز.
هازُ ّ -20ط گاُ تِ هَجة لطاضزاز هٌؼمسُ ،واض تِ نَضت ًَتتي ٍ يا قة واضي اًجام پصيطز ،هعاياي
پطزاذتي تِ ايي لثيل واضّا تط اؾاؼ لطاض زاز واض ٍ تَافك واضگط ٍ واضفطها ٍ قطايظ ٍ اٍضاع ٍ احَال
واضگاُ تؼييي ذَاّس قس.
هازُ  -21اؾتفازُ اظ تؼغيل ّفتگي (جوؼِ) ،هطذهي اؾتحمالي ؾاالًِ ٍ تؼغيالت ضؾوي تط اؾاؼ
تَافك زٍ عطف ذَاّس تَز ٍ ّطگاُ تا هَافمت واضگط ايي هطذهي ّا تِ ضٍظ زيگطي هٌتمل قَز ٍ يا
اؾتفازُ ًكَز  ،هعاياي پطزاذتي تط اؾاؼ تَافك عطفيي وِ لثال اتراش قسُ تاقس ،ذَاّس تَز .
هازُ  -22ػالٍُ تط تؼغيالت ضؾوي وكَض  ،ضٍظ جْاًي واضگط ( 11اضزيثْكت ) ًيع جعٍ تؼغيالت
ضؾوي واضگطاى تِ حؿاب هي آيس.
هازُ  -23زض نَضت فؿد يا ذاتوِ لطاضزاز واض يا تاظًكؿتگي ٍ اظ واض افتازگي ولي واضگط ٍ يا
تؼغيل واضگاُ هغالثات هطتَط تِ هست هطذهي اؾتحمالي واضگط تِ ٍي ٍ زض نَضت فَت اٍ تِ
ٍضحِ اـ پطزاذت هي قَز.
هازُ  -24هطذهي اؾتحمالي ؾاالًِ واضگطاى تا احتؿاب ضٍظّاي جوؼِ جوؼاً تيؿت ضٍظ اؾت ،ؾايط
ضٍظّاي تؼغيل جعٍ ايام هطذهي هحؿَب ًرَا ّس قس .تطاي واض ووتط يه ؾال  ،هطذهي هعتَض
ًؿثت تِ واض اًجام يافتِ هحاؾثِ هي قَز.
هازُ ّ -25طگًَِ اضافِ واض زض چْاض ّفتِ وِ تيف اظ ( )176ؾاػت هصوَض زض هازُ ( )16ايي
تهَية ًاهِ اًجام ياتس هؿتلعم پطزاذت هعايايي اؾت وِ لثال زض لطاضزاز واض پيف تيٌي قسُ اؾت.
هازُ  -26حسالل هعز پطزاذتي زض هٌاعك  ،ووتط اظ حسالل هعز لاًًَي وكَض ًرَاّس تَز.
هازُ  -27تطاي اًجام واض هؿاٍي وِ زض قطايظ هؿاٍي زض يه واضگاُ اًجام هي گيطز تايس تِ ظى ٍ
هطز هؿاٍي پطزاذت قَز .تثؼيض زض تؼييي هيعاى هعز تط اؾاؼ ؾي  ،جٌؽ ً ،ػاز ٍ لَهيت ٍ
اػتمازات ؾياؾي ٍ هصّثي هوٌَع اؾت.
هازُ  -28زض هَاضزي وِ تا تَافك عطفيي لؿوتي اظ هعز تِ نَضت غيط ًمسي پطزاذت هي قَز ،تايس
اضظـ ًمسي تؼييي قسُ تطاي ايي گًَِ پطزاذت ّا هٌهفاًِ ٍ هؼمَل تاقس.
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فص
ج ح
خ
چ
ت
ل هار – رم ع ل ا الف :
هازُ ّ -29طگًَِ اذتالف ًاقي اظ اجطاي همطضات ايي تهَية ًاهِ ٍ لطاضزاز واض وِ تيي واضگط ٍ
واضفطها ضخ زّس  ،تسٍاً اظ عطيك ؾاظـ حل ذَاّس قس.
ّط گاُ اذتالف اظ عطيك ؾاظـ حل ًكَز  ،هَضَع ظطف ( ) 10ضٍظ اظ ؾَي ّط يه اظ عطفيي تِ
ّيأت ضؾيسگي اضجاع ذَاّس قس.
هازُ ّ -30يأت هصوَض زض هازُ فَق هطوة اؾت اظ :
 واضفطهاي شيضتظ يا ًوايٌسُ تام االذتياض ٍي واضگط شيضتظ يا ًوايٌسُ تام االذتياض ٍي ًوايًسُ ؾاظهاى هٌغمِتثهطُ – ّيأت ضؾيسگي ظطف زُ ضٍظ اظ تاضيد زضيافت قىايت هَظف اؾت تِ هَضَع ضؾيسگي ٍ
ًظط ذَز ضا اػالم زاضز.
هازُ  -31تهويوات ّيأت ضؾيسگي ظطف ( )10ضٍظ اظ تاضيد اتالؽ تِ عطفيي ،لغؼي ٍ الظم االجطا
تَزُ ٍ تِ ٍؾيلِ زايطُ اجطاي احىام زازگؿتطي اجطا مي قَز.
( )15ضٍظ تِ
هازُ  -32واضگطي وِ لطاضزاز واضـ اظ ؾَي واضفطها فؿد هي قَز هي تَاًس ظطف
ّيأت هطاجؼِ ٍ تماضاي ضؾيسگي ًوايس.
هازُ ّ -33ط گاُ اذطاد واضگط اظ ؾَي ّيأت ضؾيسگي هَجِ تكريم زازُ قَزّ ،يأت  ،اذطاد ٍي
ضا تأييس ًوَزُ ٍ واضفطها ضا هلعم ذَاّس ؾاذت وِ زض لثال ّط ؾال ذسهت ،حمَق ( )15ضٍظ واضگط
ضا تِ ٍي تپطزاظز.
هازُ ّ -34ط گاُ اذطاد واضگط اظ ؾَي ّيأت ضؾيسگي هَجِ قٌاذتِ ًكَز ،واضفطها ضا هريط ذَاّس
وطز تا ناضگط ضا تِ واض تطگطزاًسُ ٍ حمَق ايام تالتىليفي ٍي ضا تپطزاظز ٍ يا آًىِ زض لثال ّط ؾال
ذسهت حمَق ( )45ضٍظ ٍي ضا تؼٌَاى ذؿاضت اذطاد تپطزاظز.
–
هازُ  -35زتيطذاًِ قَضاي ػالي هىلف اؾت تا تَجِ تِ قطايظ ٍ اٍضاع ٍ احَال التهازي
اجتواػي  ،آييي ًاهِ ًوًَِ اًضثاط واض ضا تا ّواٌّگي ٍظاضت واض ٍ اهَض اجتواػي ٍ ؾاظهاى ّط
هٌغمِ تْيِ ٍ تطاي اجطا زض اذتياض ؾاظهاى ّاي هٌاعك آظاز لطاض زّس.
هازُ  -36واضفطهاي ّط واضگاُ هؿتمط زض هٌغمِ  ،آييي ًاهِ اًضثاعي واض ذال آى واضگاُ ضا تْيِ ٍ
پؽ اظ تأييس ؾاظهاى هٌغمِ تِ هطحلِ اجطا ذَاّس ًْاز.
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فص پنج
ب
م
ل م – آ ىزش و كاريا ي :
هازُ ٍ -37ظاضت واض ٍ اهَض اجتواػي  ،آهاض ٍ اعالػات هَضز ًياظ هطتَ ط تِ ًيطٍي اًؿاًي ضا تا
ّواٌّگي ؾاظهاى ّط هٌغمِ حؿة هَضز اظ واضگاُ ّا ٍ هَؾؿات ٍالغ زض هٌاعك آظاز تْيِ هي
ًوايس.
هازُ  -38ؾاظهاى هٌغمِ تا نسٍض هجَظ تطاي هطاوع قغلي ٍ واضياتي غيط زٍلتي زض هٌاعك آظاز
ذسهات الظم ضا اظ ايي عطيك اضايِ ذَاّس زاز.
هازُ  -39ؾاظهاى هٌغمِ تا ّواٌّگي ٍ ّوىاضي ٍظاضت واض ٍ اهَض اجتواػي (ؾاظهاى آهَظـ فٌي ٍ
حطفِ اي ) ٍ تا ػٌايت تِ هازُ ( )9لاًَى چگًَگي ازاضُ هٌاعك آظاز تجاضي – نٌؼتي هتٌاؾة تا ًياظ
واض ًؿثت تِ ايجاز هطاوع آهَظـ فٌي ٍ حطفِ اي زض هٌغمِ السام ذَاّس وطز
مازُ  -40ؾاظهاى هٌغمِ تا ّواٌّگي ٍاحس واض ٍ ذسهات اقتغال ٍ واضفطهاياى ًؿثت تِ هؼطفي
افطازي وِ ًياظ تِ آهَظـ زاضًس تِ هطاوع آهَظـ فٌي ٍ حطفِ اي السام ذَاّس وطز.
تثهطُ – ضَاتظ هطتَط تِ اػعام ايي لثيل افطاز تطاي آهَظـ ٍ چگًَگي تكىيل زٍضُ ّاي آهَظقي ٍ
غيطُ اظ ؾَي ؾاظهاى هٌغمِ تا ّنواضي ٍاحس واض ٍ ذسهات اقتغال تٌظين ذَاّس قس .

فص
شش
ج
ت
ش
ل م – ا غال اتباع خار ي:

هازُ  -41وليِ واضفطهاياى واضگاُ ّاي ٍالغ زض هٌاعك هَظفٌس حتي االهىاى ًيطٍي واض هَضز ًياظ
ذَز ضا اظ هياى واضگطاى ايطاًي تأهيي ًوايس  .تا ايي حال زض واضگاُ ّاي هصوَض هي تَاًس اظ ذسها ت ،
ترهم ّا ٍ هْاضت ّاي هترههاى تثؼِ وكَضّاي ذاضجي تحت قطايظ هٌسضد زض ايي تهَية
ًاهِ اؾتفازُ وطز.
تثهطُ – زض ّط نَضت ًؿثت واضگطاى ذاضجي ًثايس اظ زُ زضنس ( )% 10ول قاغالى ّط هٌغمِ
تيكتط تاقس.
هازُ  -42پطٍاًِ اقتغال تطاي اتثاع ذاضجي تا ضػايت هازُ ( ٍ)41تثهطُ آى تِ تكريم ٍ زضذَاؾت
ؾاظهاى هٌاعك ٍ تَؾظ ٍاحس واض ٍ ذسهات اقتغال زض هٌغمِ نازض هي قَز.
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هازُ  -43اتثاع ذاضجي وِ زض هٌاعك آظاز تِ واض اقتغال هي ٍضظًس  ،تؼْس ذَاٌّس وطز وِ عي
هست اقتغال  ،تِ واضگطاى ايطاًي ترهم ّاي ذَز ضا آهَظـ زٌّس  .چگًَگي اًتمال ترهم تثؼِ
ذاضجي تِ واضگطاى ايطاًي ضا ؾاظهاى ّط هٌغمِ تؼييي ذَاّس وطز.
هازُ ّ -44ط واضفطهايي وِ لطاضزاز واض تا تثؼِ وكَضّاي ذاضجي هٌؼمس ؾاذتِ ،تِ ٌّگام پاياى
لطاضزاز واض ٍ ّوچٌيي تثؼِ اي وِ لطاضزازـ پاياى پصيطفتِ هَظفٌس هطاتة ضا تِ ٍاحس واض ٍ ذسهات
اقتغال ؾاظهاى ّط هٌغمِ اعالع زٌّس.
هازُ  -45واضگاُ ّاي هؿتمط زض هٌغمِ هلعم ّؿتٌس فْطؾتي قاهل ًام  ،هليت  ،ترهم  ،قغل ٍ
هعز زضيافتي واضگطاى ذَز ضا ّط قف هاُ يه تاض تْيِ ٍ تِ ٍاحس واض ٍ ذسهات اقتغال ؾاظهاى ّط
هٌغمِ اػالم زاضًس.

فص هف
ت
مي
ع
جت
ل م – تأ ن ا ما ي :

هازُ  -46ؾاظهاى ّط هٌغمِ آظاز هىلف اؾت ضأؾاً يا تا هكاضوت ؾاظهاى تأهيي اجتواػي ٍ يا قطوت
ّاي تيوِ ًؿثت تِ تأؾيؽ «نٌسٍق يا نٌسٍق ّايي » تِ هٌظَض اضايِ ذسهات زضهاًي  ،غطاهت
زؾتوعز ايام تيواضي  ،تاضزاضي  ،اظ واض افتازگي جعيي ٍ ولي ،تاظًكؿتگي  ،فَت ٍ ؾايط هَاضز هطتَط
تطاي واضوٌاى هكوَل ايي همطضات زض هٌاعك آظاز السام ًوايس.
تثهطُ – ؾاظهاى تأهيي اجتواػي هي تَاًس تِ عَض هؿتمل ًيع ًؿثت تِ اضايِ ذسهات هرتلف تيوِ
حؿة هَضز تِ قاغالى زاذلي ٍ ذاضجي ٍاحسّاي هؿتمط زض هٌاعك آظاز تط اؾاؼ لَاًيي ٍ همطضات
تأهيي اجتواػي السام ًوايس.
هازُ  -47آى زؾتِ اظ واضگطاى قاغل زض ٍاحسّاي ٍالغ زض هٌاعك آظاز وِ زض گصقتِ هكوَل لاًَى
تأهيي اجتواػي تَزُ ٍ حك تيوِ تِ ؾاظهاى تأهيي اجتواػي پطزاذتِ اًس ٍ ًيع واضگطاى هكوَل
همطضات ايي تهَية ًاهِ وِ حك تيوِ تِ نٌسٍق پطزاذتِ اًس ؾَاتك آًْا هحفَػ تَزُ ٍ زض هَضز
اقتغال تؼسي هي تَاًٌس ؾَاتك ذَز ضا هٌتمل ؾاظًس.
تثهطُ – ضَاتظ ٍ زؾتَضالؼول ّاي هطتَط تِ ؾَاتك ايي گًَِ افطاز ٍ احتؿاب آى تَؾظ ؾاظهاى
هٌاعك ٍ ؾاظهاى تأهيي اجتواػي تْيِ ٍ تِ تأييس قَضاي ػالي هٌاعك آظاز ذَاّس ضؾيس.
هازُ  -48اتثاع ذاضجي وِ زض هٌاعك آظاز تِ واض اقتغال زا ضًس هي تَاًٌس ّواًٌس اتثاع ايطاًي اظ
هعاياي نٌسٍق هطتَط اؾتفازُ وٌٌس.
هازُ  -49اتثاع ذاضجي هجاظ تِ واض يا الاهت زض هٌاعك آظاز اظ حيج ذسهات زضهاًي هكوَل همطضات
«تيوِ گط» ذَاٌّس تَز .تِ ّط حال تيوِ اتثاع ذاضجي تا تَجِ تِ لطاضزازّاي هتماتل اًجام پصيط
ذَاّس تَز.
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هازُ  -50ضَاتظ ٍ زؾتَض الؼول ّاي هطتَط تِ تؼييي ؾطاًِ حك تيوِ اتثاع ذاضجي ٍ ًحَُ تكىيل
نٌسٍق يا نٌسٍق ّا ٍ همطضات حاون تط آى ٍ ضٍاتظ نٌسٍق ّا ٍ ؾاظهاى تأهيي اجتواػي ٍ يا زيگط
قطوت ّاي تيوِ ٍ چگًَگي اًتمال ؾَاتك تيوِ واضگطاى ذاضجي تِ وكَض ٍ ؾايط هؿايل هط تَط
تَؾظ زتيطذاًِ قَضاي ػالي ٍ ؾاظهاى تأهيي اجتواػي تْيِ ٍ تِ تهَية اوخطيت ٍظضاي ػضَ قَضاي
ػالي هٌاعك آظاز ذَاّس ضؾيس.

فص هش
ت
ت
م
ف
ل م – رهق :

هازُ  -51هماٍلِ ًاهِ ّا ٍ تَنيِ ًاهِ ّاي ؾاظهاى تيي الوللي واض زض هٌاعك آظاز الظم الطػايِ
هي تاقس.
ضًابط مربًط به وقل ي اوتقال حق بيمه ي كسًر بازوشستگي بيمه شدگان در مىاطق آزاد
تجاري – صىعتي جمهًري اسالمي ايران
هازُ  -1اقراني وِ لثل اظ اقتغال زض هٌاعك آظاز تجاضي – نٌؼتي هكوَل لاًَى تأهيي اجتواػي
پطزاذت تاقٌس ،پؽ اظ اقتغال زض ٍاحسّاي ٍالغ زض مًاعك آظاز هي تَاًٌس
ُ
تَزُ ٍ حك تيوِ هطتَط ضا
زضذَاؾت اًتمال حك تيوِ ؾْن ذَز ضا پؽ اظ وؿط حك زضهاى هٌغمِ تِ نٌسٍلي وِ ًعز آى تيوِ
قسُ اًس تٌوايٌس.
هازُ  -2اقراني وِ زض هٌاعك آظاز تِ واض اقتغال زاقتِ ٍ هكوَل همطضات تيوِ ٍ هٌاعك تاقٌس،
زض نَضت اقتغال زض واضگاُ ّاي هكوَل لاًَى تأهيي ا جتواػي زض ؾايط ًماط وكَض ،هي تَاًٌس
تماضاي اًتمال ؾَاتك ذَز ضا تِ ؾاظهاى تأهيي اجتواػي تؿلين زاضًس ٍ ؾاظهاى هصوَض ًيع هىلف تِ
اًتمال حك تيوِ آًاى تا ضػايت همطضات هطتَط هي تاقس.
هازُ  -3ؾاظهاى ّاي هٌاعك آظاز ٍ ؾاظهاى تأهيي اجتواػي ضوي ايجاز تؿْيالت الظم تِ هٌظَض
ًمل ٍ اًتمال ؾَاتك هكوَليي ذَز اظ نٌسٍق ؾاظهاى ّاي هٌاعك آظاز تِ ؾاظهاى تأهيي اجتواػي ٍ
تِ ػىؽ ،همطضات لاًَى ًمل ٍ اًتمال حك تيوِ تاظًكؿتگي – ههَب  ٍ – 1365انالحات آى ضا
ضػايت هي وٌٌس.
هازُ  -4هؿترسهاى هؿتؼفي  ،اذطاجي ٍ تاظذطيس ذسهات ٍظاضتراًِ ّا  ،ؼاظهاى ّا ٍ قطوت ّاي
زٍلتي ٍ هَؾؿاتي وِ قوَل لاًًَي تط آًْا هؿتلعم شوط ًام اؾت ،زض نَضت اقتغال زض هٌاعك آظاز
تِ قطعي وِ ٍجَُ حك تيوِ ٍ وؿَض تاظًكؿتگي هطتَط ضا زضيافت وطزُ تاقٌس اظ حيج ًمل ٍ
اًتمال ٍجَُ هصوَض تاتغ ضَاتظ ايي آييي ًاهِ ذَاٌّس تَز.
هازُ ً -5مل ٍ اًتمال حك تيوِ اقراني وِ زض يىي اظ هٌاعك آظاز اقتغال زاضًس زض نَضت اقتغال
زض زيگط هٌاعك آظاز تِ نٌسٍق هطتَط تالهاًغ اؾت ً .حَُ اًتمال وؿَض ٍ حك تيوِ حؿة ضَاتظ
هثسأ ذَاّس تَز.
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تثهطُ – ّطگاُ تيوِ قسُ زض ّط زٍ هٌغمِ آظاز ٍ ًعزيه نٌسٍق تيوِ قسُ تاقس ،تٌْا ؾَا تك ٍي تِ
نٌسٍق هحل اقتغال جسيس هٌتمل ذَاّس قس زض غيط ايي نَضت ؾَاتك ذسهت ٍ حك تيوِ پطزاذت
قسُ والً تِ نٌسٍق جسيس هٌتمل هي قَز.
هازُ  -6ؾَاتك اقتغال قاغليي زض هٌاعك آظاز زض نَضت اًتمال تِ ؾاظهاى تأهيي اجتواػي زض
نَضتي پصيطفتِ هي قَز وِ نٌسٍق حوايتي هكوَل زض لثال اذص حك تيوِ  ،هتؼْس اضايِ وليِ
حوايت ّاي هَضَع لاًَى تأهيي اجتواػي تاقس  .زض غيط ايي نَضت تيوِ قسُ تايس ها تِ التفاٍت
ًطخ حك تيوِ هطتَط تا حك تيوِ همطض زض لاًَى تأهيي اجتواػي ضا اظ حيج تطذَضزاضي اظ هعاياي
لاًًَي پطزاذت وٌس.
هازُ  -7زض نَضت اًتمال هكوَليي تأهيي اجتواػي تِ هٌاعك آظاز ٍ تِ ػىؽ تٌْا حك تيوِ ٍ يا
وؿَض تاظًكؿتگي هطتَط تِ آى لؿوت اظ ؾٌَات اقتغال وِ حك تيوِ ٍ وؿَض تاظًكؿتگي هطتَط
تِ آى پطزاذت گطزيسُ جعٍ ؾَاتك ذسهت آًاى هحؿَب ذَاّس قس.
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