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 13331/303 شماره خانگي مشاغل از حمايت و ساماندهي قانون

 

 ًژاز احوسي هحوَز زكتط آلاي جٌاب

 ايطاى اسالهي جوَْضي هحتطم ضياست

 اظ حوايت ٍ ساهاًسّي لاًَى ايطاى اسالهي جوَْضي اساسي لاًَى( 123) سَم ٍ تيست ٍ يكصس اصل اجطاء زض       

 ضٍظ ػلٌي جلسِ زض تصَية تا تَز، گطزيسُ تمسين اسالهي ضَضاي هجلس تِ ططح ػٌَاى تا كِ ذاًگي هطاغل

 .گطزز هي اتالؽ پيَست تِ ًگْثاى هحتطم ضَضاي تأييس ٍ 22/2/1389 هَضخ چْاضضٌثِ

 الضيجاًي ػلي ـ اسالهي ضَضاي هجلس ضئيس

 23/3/1389                                                       53231ضواضُ

 اجتواػي اهَض ٍ كاض ٍظاضت

 اضزيثْطت زٍم ٍ تيست هَضخ چْاضضٌثِ ضٍظ ػلٌي جلسِ زض كِ ذاًگي هطاغل اظ حوايت ٍ ساهاًسّي لاًَى       

 ًگْثاى ضَضاي تأييس تِ 29/2/1389 تاضيد زض ٍ تصَية اسالهي ضَضاي هجلس ًِ ٍ ّطتاز ٍ سيصس ٍ يكْعاض هاُ

 پيَست تِ است، گطزيسُ ٍاصل اسالهي ضَضاي هجلس 8/3/1389 هَضخ 13367/306 ضواضُ ًاهِ طي ٍ ضسيسُ

 .گطزز هي اتالؽ اجطاء جْت

 ًژاز احوسي هحوَز ـ جوَْض ضئيس

 ذاًگي هطاغل اظ حوايت ٍ ساهاًسّي لاًَى

 جوَْضي اساسي لاًَى( 43) سَم ٍ چْل ٍ( 28) ّطتن ٍ تيست اصَل استٌاز تِ است هَظف زٍلت ـ1هازُ       

 ًوايس حوايت ٍ ساهاًسّي لاًَى ايي هطاتك ضا ذاًگي هطاغل سالِ، تيست اًساظ چطن سٌس تِ تَجِ تا ٍ ايطاى اسالهي

 .گطزز فطاّن هتماضياى گًَِ ايي تطاي اضتغال ايجاز ظهيٌِ كِ ًحَي تِ

 هازُ هَضَع ستاز تصَية تا كِ است فؼاليتْايي اظ زستِ آى ذاًگي، كاض ٍ كسة يا هطاغل اظ هٌظَض ـ2هازُ       

 اذالل ايجاز ٍ هعاحوت تسٍى كاض ٍ كسة ططح يك لالة زض هسكًَي فضاي زض ذاًَازُ اػضاء يا ػضَ تَسط ،(3)

 اظ ذاضج تاظاض تِ ػطضِ لاتل كاالي يا ٍ ذسهت تَليس تِ هٌجط ٍ گيطز هي ضكل ّوجَاض هسكًَي ٍاحسّاي آضاهص زض

 .گطزز هي هسكًَي هحيط
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 :ًوايٌس هي فؼاليت شيل صَضتْاي تِ هٌافغ كسة تطاي هصكَض كاض ٍ كسة ضاغليي

 .هسكًَي هحيط اظ ذاضج كاضفطهاي تطاي كاضهعزي صَضت تِ فؼاليت اًجام ـ1       

 .هسكًَي هحيط اظ ذاضج تِ هحصَل ػطضِ تا هَازاٍليِ تأهيي اظ اػن هستمل فؼاليت اًجام ـ2       

 ػطضِ ٍ هَازاٍليِ كٌٌسُ تأهيي تاالزستي ّاي تٌگاُ تا هطاضكت يا ٍ اتحازيِ تؼاًٍي، صَضت تِ فؼاليت اًجام ـ3       

 .اي ذَضِ كاض ٍ كسة صَضت تِ تطجيحاً تاظاض، زض آًاى هحصَل

 ايي اظ كِ ذاًگي هطاغل اظ حوايت ٍ ساهاًسّي ستاز ذاًگي، هطاغل گستطش ٍ حوايت هٌظَض تِ ـ3هازُ       

 :ضَز هي تطكيل ظيط تطكية تا ضَز هي ًاهيسُ «ستاز»  پس

 .ضئيس ػٌَاى تِ اجتواػي اهَض ٍ كاض ٍظيط ـ1       

 .ٍي االذتياض تام ًوايٌسُ يا هؼازى ٍ صٌايغ ٍظيط ـ2       

 .ٍي االذتياض تام ًوايٌسُ يا كطاٍضظي جْاز ٍظيط ـ3       

  ٍي االذتياض تام ًوايٌسُ يا تاظضگاًي ٍظيط ـ4       

 ٍي االذتياض تام ًوايٌسُ يا اطالػات فٌاٍضي ٍ اضتثاطات ٍظيط ـ 5       

 ٍي االذتياض تام ًوايٌسُ يا اجتواػي تأهيي ٍ ضفاُ ٍظيط ـ 6       

 ٍي االذتياض تام ًوايٌسُ يا تؼاٍى ٍظيط ـ7       

 ٍي االذتياض تام ًوايٌسُ يا زاضايي ٍ التصازي اهَض ٍظيط ـ 8       

 ٍي االذتياض تام ًوايٌسُ يا پعضكي آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظيط ـ9       

 ٍي االذتياض تام ًوايٌسُ يا ايطاى اسالهي جوَْضي هطكعي تاًك كل ضئيس ـ10       

 ٍي هؼاًٍاى اظ يكي يا ايطاى اسالهي جوَْضي اًتظاهي ًيطٍي فطهاًسُ ـ11       

 هصكَض ضَضاي ًوايٌسُ يا استاًْا ػالي ضَضاي ضئيس ـ12       

 (ضُ) ذويٌي اهام اهساز كويتِ سطپطست ـ13       

 كطَض تْعيستي ساظهاى ضئيس ـ14       
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 اجتواػي تأهيي ساظهاى ضئيس ـ15       

 ًاظط ػٌَاى تِ اسالهي ضَضاي هجلس اجتواػي كويسيَى ػضَ ًوايٌسگاى اظ ًفط زٍ ـ16       

 ايطاى هؼازى ٍ صٌايغ ٍ تاظضگاًي اتاق ضئيس ـ 17       

 تؼاٍى اتاق ضئيس ـ18       

 كطَض صٌفي هجاهغ ضَضاي ضئيس ـ19       

 (ع) ضضا اهام هْط صٌسٍق هسيطػاهل ـ20       

 .گطزز هي اتالؽ اجتواػي اهَض ٍ ٍظيطكاض تَسط ػضَ، ٍظضاء اكثطيت تأييس تا ستاز هصَتِ ـ1تثصطُ       

 تِ استاى ّط زض كِ هعتَض استاًي زستگاّْاي ًوايٌسگاى ػضَيت تا گصاضي، سطهايِ ٍ اضتغال كاضگطٍُ ـ2تثصطُ       

 استاى سطح زض لاًَى ايي اجطاء حسي تط ًظاضت ٍ ستاز هصَتات اجطاء تِ هَظف گطزز هي تطكيل استاًساض ضياست

 .تاضس هي

 :ستاز اذتياضات ٍ ٍظايف ـ4هازُ       

 .ذاًگي هطاغل اجطائي سياستْاي تؼييي ـ1       

 .الوللي تيي ٍ زاذلي اظ اػن تيطًٍي سطهايِ تاظاض تا ذاًگي كاض ٍ كسة پيًَس ضاّكاضّاي تؼييي ـ2       

 كسة ٍ هطاغل هَضز زض ضتط شي اجطائي زستگاّْاي ًظاضتي ٍ حوايتي زستَضالؼولْاي زض ّواٌّگي ايجاز ـ3       

 .ذاًگي كاض ٍ

 .هلي تَسؼِ زض ذاًگي هطاغل التصازي ٍ اجتواػي ًمص هستوط اضظياتي ـ4       

 .ذاًگي هطاغل اظ تسْيالتي ٍ هالي حوايتي ضاّكاضّاي تطضسي ـ 5       

 .همتضي تصويوات اتراش جْت استاًي ّاي كاضگطٍُ ٍ اجطائي زستگاّْاي پيطٌْازّاي تطضسي ـ 6       

 كاض ٍ كسة ٍ هطاغل اظ حوايتي همطضات ٍ لاًًَي هصَتات اجطاء زض ضتط شي ّاي زستگاُ ػولكطز اضظياتي ـ7       

 .ذاًگي

 .ذاًگي هطاغل هجَظ صسٍض زستَضالؼول تْيِ ـ 8       
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 .تاضس هي االجطاء الظم اجطائي زستگاّْاي كليِ تطاي هصكَض اذتياضات هحسٍزُ زض ستاز هصَتات ـ تثصطُ       

 ستاز زائوي زتيطذاًِ ساذتاض ايجاز تطاي ضا هٌاسة كاض ٍ ساظ است هَظف اجتواػي اهَض ٍ كاض ٍظاضت ـ 5هازُ       

 تَسؼِ هؼاًٍت ّواٌّگي تا تاتؼِ ٍاحسّاي زض ذَز كاضضٌاساى تيي اظ ضتط شي كاضضٌاساى تؼييي ٍ هَجَز اهكاًات تا

 .ًوايس فطاّن جوَْضي، ضياست اًساًي سطهايِ ٍ هسيطيت

 تطاي ستاز ٍ صف زض هطرص ازاضي ٍاحسّاي تؼييي تِ هَظف ًيع ضتط شي اجطائي زستگاّْاي كليِ ـ تثصطُ       

 هَجَز كاضضٌاساى تيي اظ هصَب پستْاي چْاضچَب زض ذاًگي هطاغل ٍ كاض ٍ كسة صاحثاى اهَض تِ ضسيسگي

 .تاضٌس هي جوَْضي ضياست اًساًي سطهايِ ٍ هسيطيت تَسؼِ هؼاًٍت ّواٌّگي تا ذَز

 تَسؼِ ٍ ايجاز كٌٌسُ تسْيل ٍ ًظاضتي حوايتي، ضاّكاضّاي هَظفٌس ستاز ػضَ زستگاّْاي كليِ ـ 6هازُ       

 جْت ٍ تسٍيي لاًَى ايي تصَية تاضيد اظ هاُ سِ ظطف حساكثط زستَضالؼول، لالة زض ضا هجاظ ذاًگي هطاغل

 .ًوايٌس اضائِ ستاز تِ تصَية

 ٍ كاض ٍظاضت تَسط ستاز اتالغي ضَاتط چْاضچَب زض ذاًگي كاضّاي ٍ كسة ٍ هطاغل هجَظ صسٍض ـ7هازُ       

 :ضًَس هي تطذَضزاض شيل هعاياي اظ هعتَض هطاغل صاحثاى ٍ پصيطز هي صَضت تاتؼِ ٍاحسّاي يا اجتواػي اهَض

 .ذاًگي هحصَالت ػطضِ جْت ضْطزاضي هحلي تاظاض اظ استفازُ ـ1       

 .ذاًگي كاض ٍ كسة ترصصي اي ذَضِ ػام سْاهي ضطكت زض ػضَيت ـ2       

 .ضٍستاّا ٍ ضْطّا اسالهي ضَضاّاي هصَب ٍ تؼييٌي تجاضي ٍ ازاضي ػَاضض اظ هؼافيت ـ3       

 .هسكًَي كاضتطي تغييط تِ ًياظ ػسم ـ4       

 ٍام تأهيي هاليات، ّاي ظهيٌِ زض حوايتي ضَاتط تؼييي تِ ًسثت ستاز پيطٌْاز تِ تٌا تَاًس هي زٍلت ـ 5       

 ايي تصَية اظ هاُ سِ ظطف هصطفي، سَذت ٍ تطق آب، هصطف تؼطفِ فطها، ذَيص تيوِ حك اضتغال، الحسٌِ لطض

 .ًوايس لحاظ ٍ هحاسثِ سٌَاتي تَزجِ زض ضا هَضزًياظ اػتثاض ٍ السام لاًَى،

 (.ع) ضضا اهام هْط صٌسٍق ٍ تاًكْا الحسٌِ لطض ٍيژُ تِ تاًكي تسْيالت اظ استفازُ ـ 6       

 الحسٌِ لطض هٌاتغ تَظيغ ًحَُ اجتواػي، اهَض ٍ كاض ٍظاضت ّواٌّگي تا است هَظف هطكعي تاًك ـ تثصطُ       

 زض ٍ تؼييي استاى ّط سْن ٍ ذاًگي هطاغل اًَاع اّويت ٍ اٍلَيت تِ تَجِ تا ضا ذاًگي كاض ٍ كسة ٍ هطاغل تطاي

 .ًوايس اتالؽ اػتثاضي هؤسسات ٍ تاًكْا تِ سال ّط اتتساي
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 كوك تا ذاًگي كاض ٍ كسة ٍ هطاغل ضٌاسايي ضوي است هَظف اجتواػي اهَض ٍ كاض ٍظاضت ـ 8هازُ       

 .تطساًس ستاز تصَية تِ سالِ ّوِ ضا ذاًگي هجاظ هطاغل فْطست ضتط، شي زستگاّْاي

 هثحث هَضَع زستَضالؼولْاي ٍ ضَاتط ضػايت تِ هَظف ذاًگي كاض ٍ كسة ٍ هطاغل اهتياظ صاحثاى ـ9هازُ       

 تا ّوكاضي تِ هَظف كاضفطهاياى ٍ ذاًگي كاض ٍ كسة صاحثاى هالكاى،. تاضٌس هي كاض لاًَى چْاضم فصل زٍم

 .تَز ذَاٌّس كاض لاًَى هَضَع تاظضساى

 لاًَى،( 188) هازُ زض هصكَض ذاًَازگي كاضگاّْاي ٍ گطزز هي تلمي كاضفطها هٌعلِ تِ هجَظ صاحة ـ تثصطُ       

 .ضًَس هي كاض لاًَى چْاضم فصل زٍم هثحث هطوَل

 ٍ هْاضتي ّاي آهَظش هسؤٍل، زستگاّْاي سايط ّواٌّگي تا است هَظف اجتواػي اهَض ٍ كاض ٍظاضت ـ10هازُ       

 .تطساًس ستاز تصَية تِ ٍ هؼيي كاض، تاظاض تٌاسة تِ ضا ذاًگي كاض ٍ كسة صاحثاى ًياظ هَضز فٌي

 هحلي تاظاض) ضا هٌاسثي هكاًْاي ذاًگي، كاض ٍ كسة تٌَع ٍ تؼساز تٌاسة تِ هَظفٌس ضْطزاضيْا كليِ ـ11هازُ       

 .ًوايٌس تأهيي ّفتِ، هطرص ضٍظّاي زض اي زٍضُ صَضت تِ هصكَض، هطاغل صاحثاى هحصَالت ػطضِ تطاي( هَلت

 ٍ ذاًگي هطاغل فطٌّگ تَسؼِ جْت زض است هَظف ايطاى اسالهي جوَْضي سيواي ٍ صسا ساظهاى ـ12هازُ       

 زض هستوط صَضت تِ اجتواػي اهَض ٍ كاض ٍظاضت هطاضكت تا هَجَز، اهكاًات تا هصكَض هطاغل تِ ترطي اًسجام

 .ًوايس السام تطٍيجي ٍ آهَظضي ّاي تطًاهِ تَليس تِ هؼيي ساػات

 اضزيثْطت زٍم ٍ تيست هَضخ چْاضضٌثِ ضٍظ ػلٌي جلسِ زض تثصطُ ضص ٍ هازُ زٍاظزُ تط هطتول فَق لاًَى       

 ًگْثاى ضَضاي تأييس تِ 29/2/1389 تاضيد زض ٍ تصَية اسالهي ضَضاي هجلس ًِ ٍ ّطتاز ٍ سيصس ٍ يكْعاض هاُ

 . ضسيس

    الضيجاًي ػلي ـ اسالهي ضَضاي هجلس ضئيس

 


