آئيي اجرائي كارًتاهيي تأهيي اجتواعي درهناطق ًيژه اقتصادي جويٌري اسالهي ايراى
فصل اًل – كليات:
يبصِ  -1صع ايٍ توٕيتَبيّ ٔاژِْبي ػيغ ثّ جبي ػجبعتْبي يلغٔح يغثٕط ثّ كبع ييعٔص:
كلٕع

 :كلٕع جًٕٓعي اؿاليي ايغاٌ

يُبطك

 :يُبطك ٔيژِ التوبصي

صثيغسبَّ  :صثيغسبَّ كٕعايؼبني يُبطك آػاص تجبعي  -هُؼتي ٔ يُبطك ٔيژِ التوبصي
ؿبػيبٌ  :ؿبػيبٌ يـئٕل يُبطك ٔيژِ التوبصي
يمغعات  :يمغعات يٕضٕع يبصِ (  )16لبٌَٕ چگَٕگي اصاعِ يُبطك ٔيژِ التوبصي صع يٕعص اكتغبل َيغٔي اَـبَي،
ثيًّ ٔ تبييٍ اجتًبػي
كبعگغ

 :كـي كّ ثّ ْغ ػُٕاٌ صع يمبثم صعيبفت يؼص يب دمٕق ثّ صعسٕاؿت كبعفغيب كبع ييكُض.
كشوي اؿت دميمي يب دمٕلي كّ كبعگغ ثّ صعسٕاؿت ٔ ثّ دـبة أ صع يمبثم صعيبفت يؼص يب دمٕق

كبعفغيب :
كبع ييكُض.
كبعگبِ :

يذهي اؿت كّ كبعگغ ثّ صعسٕاؿت كبعفغيب يب ًَبيُضِ أ صع آَجب كبع ييكُض ،اػ لجيم يٕؿـبت

هُؼتي ،كلبٔعػي ،يؼضَي ،ؿبستًبَي ،تغاثغي يـبفغي ،سضيبتي ،تجبعي ،تٕنيضي ،ايبكٍ ػًٕيي ٔ ايثبل آَٓب.
يؼص

:

ٔجِٕ َمضي يب غيغَمضي ٔ يب يجًٕع آَٓبؿت كّ صع يمبثم اَجبو كبع ثّ كبعگغ پغصاست ييكٕص.

يؼص ثبثت  :يجًٕع يؼص كغم ٔ يؼايبي ثبثت پغصاستي ثّ تجغ كغم
دمٕق ْ :غگبِ يؼص ثّ طٕع يبْبَّ تؼييٍ ٔ پغصاست كٕص ،دمٕق َبييضِ ييكٕص
يضت كبع:

يضت ػيبَي كّ كبعگغ َيغٔ يب ٔلت سٕص عا ثّ يُظٕع اَجبو كبع صع استيبع كبعفغيب لغاع ييصْض.

يبصِ  -2كهيّ كبعگغاٌ ،كبعفغيبيبٌ ٔ كبعگبِْبي ٔالغ صع يُبطك ٔيژِ يلًٕل يمغعات ايٍ توٕيتَبيّ ْـتُض.
تجوغِ -اكشبم يلًٕل لبٌَٕ اؿتشضاو كلٕعي يب ؿبيغ لٕاَيٍ ٔ يمغعات سبم اؿتشضايي ٔ َيؼ كبعگغاٌ
كبعگبِْبي سبَٕاصگي كّ اَجبو كبع آَٓب يُذوغاً تٕؿظ هبدت كبع ٔ ًْـغ ٔ سٕيلبَٔضاٌ َـجي صعجّ يك اػ طجمّ
أل ٔي اَجبو ييكٕص ،يلًٕل يمغعات ايٍ توٕيتَبيّ َشٕاُْض ثٕص.
يبصِ َ -3ظبعت ثغ اجغاي يمغعات ايٍ توٕيتَبيّ ٔ عػبيت دمٕق كبعفغيبيبٌ ٔ كبعگغاٌ ٔ اَجبو تؼٓضات پيقثيُي
كضِ صع اعتجبط ثب لغاعصاص كبع ثغ ػٓضِ ؿبػيبٌ يُطمّ سٕاْض ثٕص .ؿبػيبٌ ْغ يُطمّ ييتٕاَض ثغاي اَجبو تؼٓضات
كبعفغيبيبٌ صع لجبل كبعگغاَلبٌ ضًبَتْبي الػو عا اسظ ًَبيض ٔ صع هٕعت ػضو اَجبو تؼٓضات يبص كضِ اػ ؿٕي
كبعفغيبيبٌ اػ يذم ضًبَتَبيّْبي اسظ كضِ ،تؼٓضات كبعفغيبيبٌ يب آعاي يغاجغ ٔ يذبكى لبََٕي عا صع يٕعص كبعگغاٌ
آَٓب ايفب ًَبيض.
يبصِ  -4ؿبػيبٌ ْغ يُطمّ ثب ًْكبعي ٔ يلبعكت كبعفغيبيبٌ ٔ كبعگغاٌ َـجت ثّ تبييٍ ايكبَبت عفبْي يٕعصَيبػ
كبعگغاٌ آٌ يُطمّ اػ ليم يـكٍ ،تبؿيـبت ٔعػكي ،سضيبت ثٓضاكتي ٔ صعيبَي ٔ تـٓيالت الػو ثّ يُظٕع تٓيّ
آطٔلّ ٔ يبيذتبج ػًٕيي الضاو سٕاْض كغص.
يبصِ ٔ -5ػاعت كبع ٔ ايٕع اجتًبػي ثب ًْبُْگي ؿبػيبٌ ْغ يُطمّٔ ،ادض كبع ٔ سضيبت اكتغبل عا صع ْغ يك اػ
يُبطك ٔيژِ ايجبص سٕاْض كغص كّ ايٍ ٔادض َـجت ثّ تُظيى ايٕع ثبػاع كبعَ ،ظبعت ثغ يـبيم دفبظت ٔ ثٓضاكت كبع ٔ
ؿبيغ ايٕع الضاو سٕاْض كغص.
تجوغِ  -1ؿغپغؿت ٔادض كبع ٔ سضيبت اكتغبل ثب پيلُٓبص ؿبػيبٌ ْغ يُطمّ ٔ دكى ٔػيغ كبع ٔ ايٕع اجتًبػي
يُوٕة ييكٕص.
تجوغِ  -2ؿغپغؿت ٔادضكبع ٔ سضيبت اكتغبل يٕظف اؿت ْغ ؿّ يبِ يكجبع گؼاعف ػًهكغص ايٍ ٔادض عا ثّ ٔػاعت
كبع ٔ ايٕع اجتًبػي اعؿبل ًَبيض.
يبصِ  -6ثبػعؿبٌ كبع اػ كبعگبِْبي يلًٕل ايٍ توٕيتَبيّ ثبػعؿي ثّ ػًم ييآٔعَض .كبعفغيبيبٌ ٔ ؿبػيبٌ ْغ
يُطمّ يٕظفُض َـجت ثّ عفغ َٕالن دفبظت ٔ ايًُي يذيظ كبع كبعگغاٌ ٔ اَجبو تٕهيّْبي لبََٕي ثبػعؿبٌ كبع صع
فغهتْبي يمغع الضاو ًَبيُض.
فصل دًم -قرارداد كار:
يبصِ  -7لغاعصاص كبع ػجبعت اؿت اػ لغاعصاص كتجي كّ ثّ يٕجت آٌ كبعگغ صع لجبل صعيبفت يؼص يؼيٍ ،كبعي عا ثغاي يضت
يؼيٍ يب َبيؼيٍ ثغاي كبعفغيب اَجبو ييصْض.

تجوغِ  -1صع هٕعت َبيؼيٍ ثٕصٌ يضت كبع ،ثب تٕجّ ثّ يبْيت ٔ طجيؼت كبع ،پبيبٌ ٔ سبتًّ طغح ،پغٔژِ يب فؼبنيت
كبعگبِ ،ػيبٌ سبتًّ لغاعصاص تهمي ييكٕص.
تجوغِ  -2صع يٕاعصي كّ كبع يبْيتبً صايًي اؿت ٔ صع لغاعصاص َيؼ طكغ يضت َلضِ اؿت ،لغاعصاص ،صايًي تهمي
ييكٕص.
تجوغِ  -3صع يٕعص لغاعصاصْبي ثب يضت يٕلت ٔ يب كبع يؼيٍْ ،يچ يك اػ طغفيٍ يجبػ َيـت ثّ طٕع يكجبَجّ يجبصعت
ثّ فـز لغاعصاص ًَبيض (يگغ صع يٕاعص پيقثيُي كضِ صع لغاعصاص كبع) صع هٕعت فـز يكجبَجّ لغاعصاص اػ ؿٕي ْغ يك
اػ طغفيٍ ،طغف صيگغ ييتٕاَض اػ طغيك يغجغ دم استالف ،يطبنجّ سـبعت ًَبيض.
يبصِ  -8يبْيت اؿتًغاعي كبع صع صايًي ثٕصٌ لغاعصاصْبيي كّ يضت يؼيٍ صاعص ،يٕثغ ًَيثبكض.
يبصِ  -9عػبيت كغايظ ػيغ ثغاي هذت لغاعصاص كبع انؼايي اؿت:
انف -يلغٔػيت يٕعص لغاعصاص
ة -يؼيٍ ثٕصٌ يٕضٕع لغاعصاص
ج -ػضو يًُٕػيت لبََٕي ٔ كغػي طغفيٍ صع توغف ايٕال يب اَجبو كبع يٕعص َظغ.
تجوغِ -اهم ثغ هذت كهيّ لغاعصاصْبي كبع اؿت ،يگغ آَكّ ثطالٌ آَٓب صع يغاجغ طيهالح ثّ اثجبت ثغؿض.
يبصِ  -10لغاعصاص كبع ػالِٔ ثغ يلشوبت صليك طغفيٍ ثبيض دبٔي يٕاص ػيغ ثبكض:
انف – َٕع كبع ،دغفّ يب ٔظيفّاي كّ كبعگغ ػٓضِصاع سٕاْض كض
ة -دمٕق ،يؼص ٔ يؼايب
ج -ؿبػبت كبع ،تؼطيالت ٔ يغسنْب
ص -يذم اَجبو كبع
ْ -تبعيز اَؼمبص لغاعصاص كبع
ٔ -يضت لغاعصاص ،چُبَچّ كبع ثغاي يضت يٕلت ثبكض
ػ -يؼايبي عفبْي ٔ اَگيؼكي كّ ثّ كبعگغ صاصِ ييكٕص
ح -چگَٕگي دم ٔ فوم استالفبت ثب تٕجّ ثّ يفبص ايٍ توٕيتَبيّ
طَ -ذِٕ فـز لغاعصاص ثب تٕجّ ثّ يفبص ايٍ توٕيتَبيّ
ي -صيگغ يٕاعصي كّ ثب كغايظ ٔ أضبع ٔ ادٕال ،طغفيٍ صعج آٌ عا صع لغاعصاص الػو ثضاَُض.
تجوغِ  -1لغاعصاص كبع صع ؿّ َـشّ تُظيى ييكٕص كّ يك َـشّ آٌ َؼص كبعگغ ،يك َـشّ َؼص كبعفغيب ٔ يك َـشّ
صع استيبع ؿبػيبٌ يُطمّ سٕاْض ثٕص.
تجوغِ  -2ؿبػيبٌ يُطمّ ًََّْٕبي لغاعصاص كبع يٕعص َيبػ كبعگبِْب عا ثّ صٔ ػثبٌ

– كّ يكي اػ آَٓب فبعؿي سٕاْض

ثٕص -تٓيّ ٔ صع استيبع آَبٌ لغاع سٕاْض صاص.
يبصِ  -11كبعفغيب ييتٕاَض يضتي عا ثّ َبو صٔعِ آػيبيلي كبع تؼييٍ ًَبيض ،صع سالل ايٍ صٔعِ ْغ يك اػ طغفيٍ
ييتٕاَض ثضٌٔ اسطبع لجهي ٔ ثيآَكّ انؼاو ثّ پغصاست سـبعت صاكتّ ثبكض ،عاثطّ كبع عا لطغ ًَبيض.
يضت صٔعِ آػيبيلي ثب تٕافك صٔ طغف تؼييٍ ٔ صع لغاعصاص طكغ ييكٕص ٔني صع يٕعص كبعگغاٌ َيًّ يبْغ ٔ ؿبصِ ثيق
اػ يك يبِ ٔ كبعگغاٌ يبْغ ثيق اػ ؿّ يبِ َشٕاْض ثٕص.
صع ْغ هٕعت يؼص ٔ يؼايبي ضًٍ كبع كبعگغي كّ كبع ٔي ديٍ صٔعِ آػيبيلي يب پبيبٌ آٌ سبتًّ يييبثض ثبيض ثغاي
يضتي كّ ثّ كبع اكتغبل صاكتّ اؿت ،پغصاست كٕص.
تجوغِ -اَؼمبص لغاعصاص آػيبيلي ثيٍ يك كبعگغ ٔ يك كبعفغيب ثغاي يك كغم يؼيٍ فمظ ثغاي يك ثبع هٕعت سٕاْض
گغفت.
يبصِ  -12لغاعصاص كبع ثّ يكي اػ طغق ػيغ سبتًّ يييبثض:
انف -فٕت كبعگغ
ة -ثبػَلـتگي كبعگغ
ج -اػ كبعافتبصگي كهي كبعگغ
ص -اَمضبي يضت صع لغاصاصْبي كبع ثب يضت يؼيٍ
ْ -پبيبٌ كبع صع لغاعصاصْبيي كّ يُٕط ثّ كبع يؼيٍ اؿت

ٔ -فـز لغاعصاص كبع اػ ؿٕي كبعفغيب ٔ كبعگغ صع يٕاعصي كّ صع لغاعصاص كبع يطبثك ايٍ توٕيتَبيّ پيقثيُي كضِ
اؿت.
ػ -اؿتؼفبي كبعگغ
يبصِ ْ -13غگبِ اسغاج كبعگغ ثّ صنيم ػضو عػبيت آييٍَبيّ اَضجبطي كبع ثبكض ييتٕاَض ثّ يغجغ دم استالف
پيقثيُي كضِ صع ايٍ توٕيتَبيّ يغاجؼّ ًَبيض .يغجغ يظكٕع ثغاؿبؽ ايٍ توٕيتَبيّ ٔ آييٍَبيّْبي اَضجبطي
يٕعص ػًم كبعگبِ توًيى الػو عا اتشبط سٕاْض كغص.
يبصِ ْ -14غگَّٕ تغيييغ صع كغايظ كبع يُٕط ثّ پيقثيُي آٌ صع لغاعصاص كبع ٔ كغايظ ٔ أضبع ٔ ادٕال كبعگبِ سٕاْض
ثٕصْ .غگبِ كبعفغيب ثضٌٔ تٕجّ ثّ لغاعصاص كبع ٔ ػضو جهت يٕافمت كبعگغ كغايظ كبع اع تغييغ صْض ثّ َذٕي كّ اػ نذبظ
ييؼاٌ يؼص ٔ يب ديثيت ثّ أ نطًّ ٔ ػيبٌ ٔاعص ؿبػص ،كبعگغ ييتٕاَض ثّ يغجغ دم استالف ككبيت كغصِ ٔ تمبضبي
سـبعت ًَبيض.
فصل سٌم – شرايط كار:
يبصِ  -15ثّ كبع گًبعصٌ افغاص كًتغ اػ  15ؿبل تًبو يًُٕع اؿت.
يبصِ  -16يضت كبع عٔػاَّ كبعگغ ثغاؿبؽ تٕافك صٔ طغف ٔ ثّ يٕجت لغاعصاص كبع تؼييٍ سٕاْض كض ٔني صع ْغ دبل اػ
 176ؿبػت صع چٓبع ْفتّ يتٕاني تجبٔػ َشٕاْض كغص.
يبصِ  -17كبع عٔػ ،كبعي اؿت كّ ػيبٌ اَجبو آٌ اػ ؿبػت (  )6تب (  ٔ )22كبع كت ،كبعي اؿت كّ ػيبٌ اَجبو آٌ ثيٍ
ؿبػت (  )22تب (  )6ييثبكض .كبع يشتهظ ،كبعي اؿت كّ ثشلي اػ ؿبػبت اَجبو آٌ صع عٔػ ٔ لـًتي اػ آٌ صع
كت ٔالغ ييكٕص.
يبصِ  -18كبع يتُبٔة كبعي اؿت كّ َٕػبً صع ؿبػبت يتٕاني اَجبو ًَييبثض ،ثهكّ صع ؿبػبت يؼيُي اػ كجبَّعٔػ
هٕعت ييگيغص.
يبصِ  -19كبع َٕثتي كبعي اؿت كّ صع طٕل يبِ گغصف صاعص ،ثّ َذٕي كّ َٕثتْبي آٌ صع هجخ يب ػوغ يب كت ٔالغ
ييكٕص.
يبصِ ْ -20غگبِ ثّ يٕجت لغاعصاص يُؼمضِ ،كبع ثّ هٕعت َٕثتي ٔ يب كتكبعي اَجبو پظيغص ،يؼايبي پغصاستي ثّ ايٍ
لجيم كبعْب ثغاؿبؽ لغاعصاص كبع ٔ تٕافك كبعگغ ٔ كبعفغيب ٔ كغايظ ٔ أضبع ٔ ادٕال كبعگبِ تؼييٍ سٕاْض كض.
يبصِ  -21اؿتفبصِ اػ تؼطيم ْفتگي (جًؼّ) ،يغسوي اؿتذمبلي ؿبالَّ ٔ تؼطيالت عؿًي ثغاؿبؽ تٕافك صٔ
طغف سٕاْض ثٕص ٔ ْغگبِ ثب يٕافمت كبعگغ ايٍ يغسويْب ثّ عٔػ صيگغي يُتمم كٕص ٔ يب اؿتفبصِ َلٕص ،يؼايبي
پغصاستي ثغاؿبؽ تٕافك طغفيٍ كّ لجال ً اتشبط كضِ ثبكض ،سٕاْض ثٕص.
يبصِ  -22ػالِٔ ثغ تؼطيالت عؿًي كلٕع ،عٔػ جٓبَي كبعگغ (  11اعصيجٓلت) َيؼ جؼٔ تؼطيالت عؿًي كبعگغاٌ ثّ
دـبة ييآيض.
يبصِ  -23صع هٕعت فـز يب سبتًّ لغاعصاص كبع يب ثبػَلـتگي ٔ اػ كبعافتبصگي كهي كبعگغ ٔ يب تؼطيم كبعگبِ يطبنجبت
يغثٕط ثّ يضت يغسوي اؿتذمبلي كبعگغ ثّ ٔي ٔ صع هٕعت فٕت أ ثّ ٔعثّاف پغصاست ييكٕص.
يبصِ  -24يغسوي اؿتذمبلي ؿبالَّ كبعگغاٌ ثب ادتـبة عٔػْبي جًؼّ جًؼبً ثيـت عٔػ اؿت ،ؿبيغ عٔػْبي
تؼطيم جؼٔ ايبو يغسوي يذـٕة َشٕاْض كض .ثغاي كبع كًتغ اػ يك ؿبل ،يغسوي يؼثٕع َـجت ثّ كبع اَجبو يبفتّ،
يذبؿجّ ييكٕص.
يبصِ ْ -25غگَّٕ اضبفّ كبع صع چٓبع ْفتّ ثيق اػ (

 )176ؿبػت يظكٕع صع يبصِ (  )16ايٍ توٕيتَبيّ اَجبو يبثض

يـتهؼو پغصاست يؼايبيي اؿت كّ لجال ً صع لغاعصاص كبع پيقثيُي كضِ اؿت.
يبصِ  -26دضالم يؼص پغصاستي صع يُبطك ،كًتغ اػ دضالم يؼص لبََٕي كلٕع َشٕاْض ثٕص.
يبصِ  -27ثغاي اَجبو كبع يـبٔي كّ صع كغايظ يـبٔي صع يك كبعگبِ اَجبو ييگيغص ثبيض ثّ ػٌ ٔ يغص يؼص يـبٔي
پغصاست كٕص .تجؼيض صع تؼييٍ ييؼاٌ يؼص ثغاؿبؽ ؿٍ ،جُؾَ ،ژاص ٔ لٕييت ٔ اػتمبصات ؿيبؿي ٔ يظْجي
يًُٕع اؿت.
يبصِ  -28صع يٕاعصي كّ ثب تٕافك طغفيٍ لـًتي اػ يؼص ثّ هٕعت غيغَمضي پغصاست ييكٕص ،ثبيض اعػفَ ،مضي
تؼييٍ كضِ ثغاي ايٍگَّٕ پغصاستْب يُوفبَّ ٔ يؼمٕل ثبكض.
فصل چيارم -هرجع حل اختالف:

يبصِ ْ -29غگَّٕ استالف َبكي اػ اجغاي يمغعات ايٍ توٕيجُبيّ ٔ لغاعصاص كبع كّ ثيٍ كبعگغ ٔ كبعفغيب عر صْض ،ثضٔاً اػ
طغيك ؿبػف دم سٕاْض كض.
ْغگبِ استالف اػ طغيك ؿبػف دم َلٕص ،يٕضٕع ظغف (  )10عٔػ اػ ؿٕي ْغ يك اػ طغفيٍ ثّ ْيبت عؿيضگي اعجبع
سٕاْض كض.
يبصِ ْ -30يبت يظكٕع صع يبصِ فٕق يغكت اؿت اػ:
كبعفغيبي طيغثظ يب ًَبيُضِ تبواالستيبع ٔي
كبعگغ طيغثظ يب ًَبيُضِ تبواالستيبع ٔي
ًَبيُضِ ؿبػيبٌ يُطمّ
تجوغِْ -يبت عؿيضگي ظغف صِ عٔػ اػ تبعيز صعيبفت ككبيت يٕظف اؿت ثّ يٕضٕع عؿيضگي ٔ َظغ سٕص عا اػالو
صاعص.
يبصِ  -31توًيًبت ْيبت عؿيضگي ظغف (  )10عٔػ اػ تبعيز اثالؽ ثّ طغفيٍ ،لطؼي ٔ الػواالجغا ثٕصِ ٔ ثّ ٔؿيهّ
صايغِ اجغاي ادكبو صاصگـتغي اجغا ييكٕص.
يبصِ  -32كبعگغي كّ لغاصاص كبعف اػ ؿٕي كبعفغيب فـز ييكٕص ييتٕاَض ظغف (

 )15عٔػ ثّ ْيبت يغاجؼّ ٔ

تمبضبي عؿيضگي ًَبيض.
يبصِ ْ -33غگبِ اسغاج كبعگغ اػ ؿٕي ْيبت عؿيضگي يٕجّ تلشين صاصِ كٕصْ ،يبت ،اسغاج ٔي عا تبييض ًَٕصِ ٔ
كبعفغيب عا يهؼو سٕاْض ؿبست كّ صع لجبل ْغ ؿبل سضيت ،دمٕق (  )15عٔػ كبعگغ عا ثّ ٔي ثپغصاػص.
يبصِ ْ -34غگبِ اسغاج كبعگغ اػ ؿٕي ْيبت عؿيضگي يٕجّ كُبستّ َلٕص ،كبعفغيب عا يشيغ سٕاْض كغص تب كبعگغ عا ثّ
كبع ثغگغصاَضِ ٔ دمٕق ايبو ثالتكهيفي ٔي عا ثپغصاػص ٔ يب آَكّ صع لجبل ْغ ؿبل سضيت دمٕق (  )45عٔػ ٔي عا ثّ ػُٕاٌ
سـبعت اسغاج ثپغصاػص.
يبصِ  -35صثيغسبَّ كٕعايؼبني يكهف اؿت ثب تٕجّ ثّ كغايظ ٔ أضبع ٔ ادٕال التوبصي – اجتًبػي ،آييٍَبيّ ًََّٕ
اَضجبط كبع عا ثب ًْبُْگي ٔػاعت كبع ٔ ايٕع اجتًبػي ٔ ؿبػيبٌ ْغ يُطمّ تٓيّ ٔ ثغاي اجغا صع استيبع ؿبػيبٌْبي
يُبطك آػاص لغاع صْض.
يبصِ  -36كبعفغيبي ْغ كبعگبِ يـتمغ صع يُطمّ ،آييٍَبيّ اَضجبطي كبع سبم آٌ كبعگبِ عا تٓيّ ٔ پؾ اػ تبييض
ؿبػيبٌ يُطمّ ثّ يغدهّ اجغا سٕاْض َٓبص.
فصل پنجن – آهٌزش ً كاريابي:
يبصِ ٔ -37ػاعت كبع ٔ ايٕع اجتًبػي ،آيبع ٔ اطالػبت يٕعص َيبػ يغثٕط ثّ َيغٔي اَـبَي اع ثب ًْبُْگي ؿبػيبٌ ْغ
يُطمّ دـت يٕعص اػ كبعگبِْب ٔ يٕؿـبت ٔالغ صع يُبطك آػاص تٓيّ ييًَبيض.
يبصِ  -38ؿبػيبٌ يُطمّ ثب هضٔع يجٕػ ثغاي يغاكؼ يلبٔعِ كغهي ٔ كبعيبثي غيغصٔنتي صع يُبطك آػاص سضيبت الػو
عا اػ ايٍ طغيك اعايّ سٕاْض صاص.
يبصِ  -39ؿبػيبٌ يُطمّ ثب ًْبُْگي ٔ ًْكبعي ٔػاعت كبع ٔ ايٕع اجتًبػي (ؿبػيبٌ آيٕػف فُي ٔ دغفّاي) ٔ ثب
ػُبيت ثّ يبصِ (  )16لبٌَٕ تلكيم ٔاصاعِ يُبطك ٔيژِ يتُبؿت ثب َيبػ ثبػاع كبع َـجت ثّ ايجبص يغاكؼ آيٕػف فُي ٔ
دغفّاي صع يُطمّ الضاو سٕاْض كغص.
يبصِ  -40ؿبػيبٌ يُطمّ ثب ًْبُْگي ٔادض كبع ٔ سضيبت اكتغبل ٔ كبعفغيبيبٌ َـجت ثّ يؼغفي افغاصي كّ َيبػ ثّ
آيٕػف صاعَض ثّ يغاكؼ آيٕػف فُي ٔ دغفّاي الضاو سٕاْض كغص.
تجوغِ -ضٕاثظ يغثٕط ثّ اػؼاو ايٍ لجيم افغاص ثغاي آيٕػف ٔ چگَٕگي تلكيم صٔعِْبي آيٕػكي ٔ غيغِ اػ ؿٕي
ؿبػيبٌ يُطمّ ثب ًْكبعي ٔادض كبع ٔ سضيبت اكتغبل تُظيى سٕاْض كض.
فصل ششن -اشتغال اتباع خارجي:
يبصِ  -41كهيّ كبع فغيبيبٌ كبعگبِْبي ٔالغ صع يُبطك يٕظفُض دتيااليكبٌ َيغٔي كبع يٕعص َيبػ سٕص عا اػ ييبٌ
كبعگغاٌ ايغاَي تبييٍ ًَبيض .ثب ايٍ دبل صع كبعگبِْبي يظكٕع ييتٕاٌ اػ سضيبت ،تشونْب ٔ يٓبعتْبي يتشووبٌ
تجؼّ كلٕعْبي سبعجي تذت كغايظ يُضعج صع ايٍ توٕيتَبيّ اؿتفبصِ كغص.
تجوغِ -صع ْغ هٕعت َـجت كبعگغاٌ سبعجي َجبيض اػ صِ صعهض (  )%10كم كبغالٌ ْغ يُطمّ ثيلتغ ثبكض.
يبصِ  -42پغٔاَّ اكتغبل ثغاي اتجبع سبعجي ثب عػبيت يبصِ (  ٔ )41تجوغِ آٌ ثّ تلشين ٔ صعسٕاؿت ؿبػيبٌ يُبطك
ٔ تٕؿظ ٔادض كبع ٔ سضيبت اكتغبل صع يُطمّ هبصع ييكٕص.

يبصِ  -43اتجبع سبعجي كّ صعيُبطك ٔيژِ اكتغبل يئعػَض ،تؼٓض سٕاُْض كغص كّ طي يضت اكتغبل ،ثّ كبعگغاٌ
ايغاَي تشونْبي سٕص عا آيٕػف صُْض .چگَٕگي اَتمبل تشون تجؼّ سبعجي ثّ كبعگغاٌ ايغاَي عا ؿبػيبٌ ْغ
يُطمّ تؼييٍ سٕاْض كغص.
يبصِ ْ -44غ كبعفغيبيي كّ لغاعصاص كبع ثب تجؼّ كلٕعْبي سبعجي يُؼمض ؿبستّ ،ثّ ُْگبو پبيبٌ لغاعصاص كبع ٔ
ًْچُيٍ تجؼّاي كّ لغاعصاصف پبيبٌ پظيغفتّ يٕظفُض يغاتت عا ثّ ٔادض كبع ٔ سضيبت اكتغبل ؿبػيبٌ ْغ يُطمّ
اطالع صُْض.
يبصِ  -45كبعگبِْبي يـتمغ صع يُطمّ يهؼو ْـتُض فٓغؿتي كبيم َبو ،يهيت ،تشون ،كغم ٔ يؼص صعيبفتي
كبعگغاٌ سٕص عا ْغ كق يبِ يك ثبع تٓيّ ٔ ثّ ٔادضكبع ٔ سضيت اكتغبل ؿبػيبٌ ْغ يُطمّ اػالو صاعَض.
فصل ىفتن – تاهيي اجتواعي:
يبصِ  -46ؿبػيبٌ ْغ يُطمّ يكهف اؿت عاؿبً يب ثب يلبعكت ؿبػيبٌ تبييٍ اجتًبػي ٔ يب كغكتْبي ثيًّ
َـجت ثّ تبؿيؾ “هُضٔق يب هُضٔقْبيي ” ثّ يُظٕع اعايّ سضيبت صعيبَي ،غغايت صؿتًؼص ايبو ثيًبعي ،ثبعصاعي،
اػ كبع افتبصگي جؼيي ٔ كهي ،ثبػَلـتگي ،فٕت ٔ ؿبيغ يٕاعص يغثٕط ثغاي كبعكُبٌ يلًٕل ايٍ يمغعات صع يُبطك
ٔيژِ الضاو ًَبيض.
تجوغِ -ؿبػيبٌ تبييٍ اجتًبػي ييتٕاَض ثّ طٕع يـتمم َيؼ َـجت ثّ اعايّ سضيبت يشتهف ثيًّ دـت يٕعص ثّ
كبغالٌ صاسهي ٔ سبعجي ٔادضْبي يـتمغ صع يُبطك ٔيژِ ثغاؿبؽ لٕاَيٍ ٔ يمغعات تبييٍ اجتًبػي الضاو كُض.
يبصِ  -47آٌ صؿتّ اػ كبعگغاٌ كبغم صع ٔادضْبي ٔالغ صع يُبطك ٔيژِ كّ صع گظكتّ يلًٕل لبٌَٕ تبييٍ
اجتًبػي ثٕصِ ٔ دك ثيًّ ثّ ؿبػيبٌ تبييٍ اجتًبػي پغصاستّاَض ٔ َيؼ كبعگغاٌ يلًٕل يمغعات ايٍ توٕيتَبيّ كّ
دك ثيًّ ثّ هُضٔق پغصاستّاَض ؿٕاثك آَٓب يذفٕظ ثٕصِ ٔ صع يٕاعص اكتغبل ثؼضي ييتٕاَُض ؿٕاثك سٕص عا يُتمم
ؿبػَض.
تجوغِ -ضٕاثظ ٔ صؿتٕعانؼًمْبي يغثٕط ثّ ؿٕاثك ايٍ گَّٕ افغاص ٔ ادتـبة آٌ تٕؿظ ؿبػيبٌ يُبطك ٔ ؿبػيبٌ
تبييٍ اجتًبػي تٓيّ ٔ ثّ تبييض كٕعايؼبني يُبطك آػاص سٕاْض عؿيض.
يبصِ  -48اتجبع سبعجي كّ صع يُبطك آػاص ثّ كبع اكتغبل صاعَض ييتٕاَُض ًْبَُض اتجبع ايغاَي اػ يؼايبي هُضٔق يغثٕط
اؿتفبصِ كُُض.
يبصِ  -49اتجبع سبعجي يجبػ ثّ كبع يب البيت صع يُبطك آػاص اػ ديث سضيبت صعيبَي يلًٕل يمغعات

“ثيًّگغ”

سٕاُْض ثٕص .ثّ ْغ دبل ثيًّ اتجبع سبعجي ثب تٕجّ ثّ لغاعصاصْبي يتمبثم اَجبوپظيغ سٕاْض ثٕص.
يبصِ  -50ضٕاثظ ٔ صؿتٕعانؼًمْبي يغثٕط ثّ تؼييٍ ؿغاَّ دك ثيًّ اتجبع سبعجي ٔ َذِٕ تلكيم هُضٔق يب
هُضٔقْب ٔ يمغعات دبكى ثغ آٌ ٔ عٔاثظ هُضٔقْب ٔ ؿبػيبٌ تبييٍ اجتًبػي ٔ يب صيگغ كغكتْبي ثيًّ ٔ چگَٕگي
اَتمبل ؿٕاثك ثيًّ كبعگغاٌ سبعجي ثّ كلٕع ٔ ؿبيغ يـبيم يغثٕط تٕؿظ صثيغسبَّ ٔ ؿبػيبٌ تبييٍ اجتًبػي
تٓيّ ٔثّ توٕيت كٕعاي ػبني يُبطك سٕاْض عؿيض.
فصل ىشتن – هتفرفو:
يبصِ  -51يمبٔنّ َبيّْب ٔ تٕهيّْبي ؿبػيبٌ ثيٍانًههي كبع صع يُبطك ٔيژِ الػوانغػبيّ ييثبكض.

