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 مقدمه

به تصویب مجلس شورای اسالمی  4111قانون شوراهای اسالمی کار در سال  ،قانون اساسی 401و  401در اجرای اصول 

به موجب این اصول هدف تاسیس شوراها تامین قسط اسالمی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در رسید 

پیشرفت امور در »ا پیشرفت امور واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی بیان شده است. منظور و قصد نهایی از تشکیل شوراه

ایجاد نیز اولیه آن هدف نخست طرح و همه تالشها باید حول محور تولیدی متمرکز گردد. « واحدهای تولیدی و صنعتی است

در مجلس، وظایف و اختیارات این شورا افزایش یافت و به اهرم کنترل کننده مدیریت آن  تشکلهای صنفی بود اما با بررسی 

در سالهای اجرای این قانون ق بازرسی و نظارت بر کار مدیریت نیز به این شورا تفویض گردید. تبدیل شد تا آنجا که ح

شوراهای اسالمی کار و مدیریت به عنوان دو قطب دافعه یکدیگر قرار گرفتند و بیشترین وقت شوراها مصروف این گردید تا 

به همین دلیل اصالح این قانون امری ضروری است. با اینحال  هرچه بیشتر اختیارات خود و امتیازات کارگری را افزایش دهد.

اعالم وصول  4191 مرداد 9نماینده مجلس در تاریخ  11با امضای که نیز  اصالح قانون شوراهای اسالمی کار طرح اخیر 

در مقدمه توجیهی این طرح آمده  شورا بیش از پیش در مقابل مدیریت قرار گیرد. در تالش است تا با افزایش اختیارات هگردید

 است: 

قانون شوراهای اسالمی کار یک تشکل دو وجهی است که از یک سو در صدد حفظ و تامین منافع کارگران است و از سوی »

به عبارت دیگر موازی  دیگر منافع و بقای شرکت و کارگاه جهت ادامه فعالیت و تامین حقوق کارگران را بر خود واجب می داند.

شرکت فعالیت می کند و به امور واحد به منظور انجام درست امور کار نظارت می کند ولی به علت وجود تعدادی  با کارفرما در

 «از قوانین شورا متاسفانه مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

سازمان بین المللی کار ملحق 4 97و  71ماره کشور جمهوری اسالمی ایران تاکنون به مقاوله نامه های ش در حالی است کهاین 

نشده لیکن چون مقاوله نامه های مذکور جزو مقاوله نامه های حقوق بنیادین کار محسوب میشود مفید است که نمایندگان 

 محترم مجلس شورای اسالمی در هنگام تدوین و تصویب قوانین مرتبط با ایجاد تشکلها اعم از کارگری و کارفرمایی به این

 مقاوله نامه ها توجه نمایند که بنظر میر سد در طرح اصالحیه قانون شوراهای اسالمی کار به این مهم توجهی نشده است.

قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود تا نسبت به تهیه برنامه ملی کار شایسته اقدام شود که  2 404بر اساس ماده همچنین 

قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به اصالح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و  1 11به موجب ماده  بر آنعالوه محقق نشد. 

                                                           
1

و کارفرمایان در تشکیل آزادانه و بدون مجوز سازمانهای مربوطه و عدم مداخله سازمانهای دولتی در تشکیل و اداره و : آزادی کارگران 4917مصوب  71مقاوله نامه شماره  - 
و انعقاد  : مصونیت اعضای تشکلها در برابر تبعیض در زمینه اشتغال به کار یا اخراج آنها و ضرورت انجام مذاکرات دسته جمعی4919مصوب  97و مقاوله نامه شماره  انحالل آنها

 پیمان دسته جمعی.

 "گرایی جانبه سه"را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد  "کار شایسته"قانون برنامه چهارم توسعه: دولت موظف است برنامه ملّی توسعه  404ماده  - 2
ای ذیل تهیه تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه که متضمن عزت نفس, برابری فرصتها, آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت الزم باشد و مشتمل بر محوره

 .اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تقدیم مجلس شورای اسالمی بنماید

اجتماعی و روابط کار را با رعایت قانون برنامه پنجم توسعه: دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی الزم برای اصالح قانون کار و قانون تأمین  11ماده  - 1
 عمل آورد: موارد زیر به

 ایجاد انعطاف برای حل اختالف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف -الف
 رایط قطعی اشتغالعنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران درش تقویت بیمه بیکاری به -ب 
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روابط کار اقدام شود که محقق نگردید. چنانچه این مواد قانونی در زمان خود اجرا می شدند، اکنون نیازی به اصالحیه موردی 

 یکی از قوانین مرتبط با روابط کار نبود.

تشکلهای کارگری و کارفرمایی استقالل در شکل گیری، استقالل در تامین مالی تشکل توسط از موارد قابل توجه در استقالل 

اعضا و عدم مداخله دولت در تشکل کارگری و تشکل کارفرمایی و همچنین عدم دخالت تشکل کارگری در وظایف مدیریتی و 

ر شمرده در ایجاد و سپس عمل تشکلهای عدم دخالت مدیران در تشکلهای کارگری است. بدیهی است چنانچه موارد اجمالی ب

به نظر می رسد در طرح پیشنهادی رعایت استقالل  کارگری رعایت نشود نمی توان گفت که تشکل ایجاد شده مستقل است.

 تشکل کارگری )شورارهای اسالمی کار( بعمل نیامده است.

الت آن بازگو گردد و سپس با بررسی طرح در این گزارش کوشش شده است ابتدا تحلیلی از قانون فعلی و مسائل و مشک

طریق بتوان در تکمیل و اصالح هرچه بهتر  نجدول مقایسه ای بیان می گردد. تا از ای البقاصالحیه مجلس، نکات مربوطه در 

 شند.این قانون اقدام کرد تا کارگران وکارپذیران در کنار مدیران واحدهای تولیدی در به حرکت درآوردن چرخ تولید موثر با

 

   03/03/0030الف: بررسی مسائل و مشکالت قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار مصوب 

قانون اساسی مبین این امر است که اساس شورا بر پایه همکاری و  401همانطور که ذکر شد هدفهای ذکر شده در اصل 

ولیت بر عهده کلیه کارگران و مدیران هماهنگی نهاده شده است. در واقع شورا مبرا از مسئولیت اجرایی است و این مسئ

 واحدهای صنعتی است و تنها باید مدیران و مسئوالن اجرایی را در جهت انجام بهتر امور با ارائه پیشنهاد و نظرات یاری دهد.

 11طول زمان اجرا )از سال  و ... در 22و  49، 47، 41در قانون شوراهای اسالمی کار کنونی از جمله مواد ذکر این موارد با 

)از نظر مالی و  استقالل شورا   ( با مدیریت )کارفرما( و چه در خصوصتاکنون( چه در امر تفکیک وظایف شورا )نماینده کارگر

 امثالهم( همواره اختالفاتی بوده است. 

موارد با فلسفه تشکیل شورا که در قانون قسمتی از اختیارات شورا بیان گردیده که جنبه اجرائی دارد و در بسیاری  ،31ماده  در

داده است بدون اینکه را این ماده اجازه نظارت به شورا « د»بند  یک مغایر است.ماده  1و همچنین با مفاد تبصره  اساسی آمده

عی آئین نامه اجرایی بنحوی به جبران این مشکل پرداخته و س 9حدود این نظارت در قانون روشن شده باشد گرچه در ماده 

دهد کرده است که طریق نظارت بیان گردد اما بهرحال مفهوم نظارت یک امر دقیقاً مدیریتی و آمرانه است و به شورا حق می

 نامه قناعت ننمایند.آئین 9که در تمام امور واحد، بنوعی کنجکاوی و دخالت نمایند و به مواد مذکور در ماده 

-میتواند در مورد آنها به مدیریت پیشنهاد کند ولی روشن نیست که مدیریت می، مواردی ذکر شده است که شورا 31ماده در 

به شورا حق داده است هرگاه مدیریت به تکلیف مقرر در این  21تواند آن نظرات را رد کند یا خیر؟ چون بالفاصله در ماده 

                                                                                                                                                                                                                   
 گرایی جانبه تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه -ج 
 تقویت شرایط و وضعیتهای جدید کار باتوجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کاال و خدمات -د 

 حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکلها تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن -هـ 
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است و جزو وظایف مدیریتی است. چرا  اضافه« باید»، قید 31ماده یا در  قانون عمل نکند، به محکمه قضائی شکایت نماید.

 که ممکن است تقاضای مدارک مالی شود. 

کنند، دقیقاً نکته قابل توجه این است که اساساً وقتی برای شورا، وظیفه قائل شده و مدیریت را مکلف به انجام نظرات شورا می

ر کردن مدیریت به اطاعت از نظرات شورا، بدین پذیرند که شورا یک نهاد اجرائی است و نه مشورتی ... بعبارت دیگر وادامی

تواند مدیریت را زیر سوال ببرد و او را محکوم به اطاعت از معنی است که شورا نهادی است دقیقاً هم طراز و حتی باالتر که می

 خود نماید.

قانون شوراهای  .بیان می گردد« طرح اصالح قانون شوراهای اسالمی کار»در خصوص در ادامه با توجه به موارد فوق، نکاتی 

اسالمی کار و همچنین طرح اصالحیه آن نه تنها با اکثر قوانین داخلی مرتبط با حوزه کار متناسب نیست، بلکه با قوانین و 

تالش شده است  در این طرح سازمان بین المللی کار در تناقض است. 97و  71مقررات بین المللی از جمله مقاوله نامه های 

وظایف مدیریتی و جزو تعریف شده است شورا برای المی کار افزایش یابد. لیکن توجهی به وظایفی که قدرت شوراهای اس

 است نشده است.

 

 



 

4 
 

  

 (72/5/0032طرح اصالح آن )  و  03/03/0030ای قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار مصوب جدول مقایسهب: 

 کارشناسی اعالم نظر متن طرح پیشنهادی متن قانون ماده

 تهیه در همکاری و اسالمی قسط تأمین منظور به ـ۱ماده 0
 واحدهای در امور پیشرفت در هماهنگی ایجاد و ها برنامه

 از مرکب شورایی خدمات، و کشاورزی صنعتی، تولیدی،
 و عمومی مجمع انتخاب به کارکنان و کارگران نمایندگان

 .گرددمی تشکیل کار اسالمی شورای نام به مدیریت نماینده

  

: مجمع عمومی هر واحد از کلیه )کارگران و سایر( ۱تبصره
 گردد. کارکنان به استثناء مدیریت تشکیل می

-( قانون بشرح زیر اصالح می۱های ماده )تبصره -1ماده 

 شود:
واحد از کلیه کارگران و مجمع عمومی هر  -۱تبصره 

و در سطح شود کارکنان به استثنای مدیریت تشکیل می
های استانی و عالی کشور نیز مدیریت و نماینده او کانون

 ها را ندارد.حق شرکت در هیات مدیره

شورای اسالمی کار  4با توجه به تعریف ذکر شده در ماده 
اخیر قسمت  مرکب از نماینده مدیریت و کارکنان است.

قانون( خالف ماده یک  4ده طرح اصالحیه )تبصره ما
 باشد.وراهای اسالمی کار میشقانون 

نیز باید تغییر کند چرا که  4، متن ماده  4با اصالح تبصره 
 دیگر این شورا، شورای کارگری خواهد بود.

 حداقل دو سوم: جلسات مجمع در مرحله اول با ۲تبصره
ا اکثریت مطلق آراء حاضرین اعضا تشکیل و انتخابات آن ب

معتبر خواهد بود. در صورتی که اجتماع دو سوم اعضاء 
اعضاء تشکیل و رأی  یک دوممجمع ممکن نشود مجمع با 

گیری به عمل می آید و نیز از اعضایی که در مجمع 
شرکت نکرده اند تا رسیدن به حداقل دو سوم اعضاء رأی 

به هر حال آراء منتخبین نباید از یک سوم گیری می شود. 
 کل آراء کمتر باشد.

اعضا  یک دومجلسات مجمع در مرحله اول با  -۲تبصره 
آرای حاضران معتبر  نسبیتشکیل و انتخابات آن با اکثریت 
انتخابات  هر تعداد اعضاخواهد بود. در مرحله دوم با 

همچنین تصمیمات شورا و مصوبات آن شود. برگزار می
باید در چهارچوب قوانین و مقررات و جهت تأمین منافع 

ای و صنفی کارکنان، شرکت و واحد باشد و مدیریت حرفه
در تمامی امور باید تصمیمات شورا را مورد توجه قرار داده 
و پس از طرح در جلسات هیات مدیره، مذاکرات و 

ات در خصوص ترکیب تشکیل جلسات، با این تغییر
خواهان این هستند تا جلسات شورا به هر قیمتی تشکیل 
شود . با هر حدنصابی نماینده کارکنان انتخاب شود. در 
صورتیکه انتخاب نماینده با تعداد اندک رای نمیتواند منافع 

 کارگران را نمایندگی کند.
به در این تبصره شیوه اکثریت نسبی جایگزین انتخاب 

شیوه اکثریت مطلق گشته است به این معنا که هر فرد با 
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 کارشناسی اعالم نظر متن طرح پیشنهادی متن قانون ماده
هر تعداد رای میتواند نماینده تمامی کارگران گردد در  جمعی کلیه امور واحد لحاظ نماید.پیمانهای دسته

حایلیکه نماینده کارگران باید مورد قبول اکثریت کارگران 
باشد و تصمیماتای که اتخاذ می شود از یک وجه قانونی و 

 پشتوانه کافی برخوردار گردد.
ح پیشنهادی سعی شده در واحدهای رسد در طربنظر می
نفر شاغل، شورای اسالمی کار تشکیل گردد.  13بیش از 

انتخاب شورا )چنانچه نماینده رسمی کارگران تلقی گردد( 
منطقی است و نه صحیح است  نهماده یک  2بشرح تبصره 
توان نماینده اکثریت کارگران شدگان را میو نه انتخاب

 بنگاه اقتصادی دانست.
طرح پیشنهادی در  2اً اینکه قسمت اخیر تبصره مضاف

 ارتباط با ماده یک قانون شوراهای اسالمی کار نیست.
: تصمیمات و مصوبات این شورا باید در ۳تبصره

چهارچوب این قانون باشد و در امور مربوط به وظایف 
مدیریت نظرات خود را به صورت پیشنهاد مطرح می 

 نماید.

  

 : شونده انتخاب شرایط  -۲ماده 7
 .سال ۲۲ سن حداقل  ـ الف
 .واحد همان در سال یک کار سابقه حداقل  ـ ب

  

  دارند سابقه سال دو از کمتر که هایی کارگاه: تبصره
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 کارشناسی اعالم نظر متن طرح پیشنهادی متن قانون ماده
 .بود نخواهند شرط این مشمول

 و فقیه والیت و اسالم به عملی التزام و اعتقاد  ـ ج
 .ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به وفاداری

 وفاداری زرتشتی و مسیحی کلیمی، های اقلیت در: تبصره
 .است کافی اساسی قانون به
 غیر های گروه و ها سازمان و احزاب به گرایش عدم  ـ د

 .اسالمی جمهوری مخالف های گروه و قانونی
 به آگاهی داشتن و نوشتن و خواندن سواد بودن دارا  ـ هـ

 .محوله امور
 .ایران تابعیت  ـ و
 فساد به اشتهار عدم و امانت و صداقت از برخورداری  ـ ز

 .اخالق
 سابقه نداشتن و سابق رژیم به وابستگی عدم ـ ح

 از محرومیت موجب دادگاه حکم به که کیفری محکومیت
 .باشد شده اجتماعی حقوق

 

 در عضویت کاندیداهای صالحیت تشخیص: تبصره
 ماده در مذکور شرایط چهارچوب در اسالمی شوراهای

 : از مرکب هیأتی عهده به فوق
 .کار وزارت نماینده ـ ۱
 .مربوطه وزارتخانه نماینده ـ ۲
 .باشد می کارکنان مجمع منتخب نماینده ـ ۳

نماینده کانون »( عبارت ۲( تبصره ماده )۲در بند ) -2ماده 
نماینده »جایگزین عبارت  «شورای اسالمی کار استان

 شود.می«        وزارتخانه مربوطه

با این اصالح کارگران در این هیات دارای دو رای هستند 
 و عمال رای نماینده وزارت کار بالاثر است.
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 کارشناسی اعالم نظر متن طرح پیشنهادی متن قانون ماده

 و گردد می برگزار کار وزارت نظر زیر شوراها انتخابات 0
 .بود خواهد سال دو آن اعتبار مدت

( آن بشرح زیر اصالح، 4( قانون و تبصره )۳ماده ) -3ماده 
-( آن ابقاء می۳( آن حذف و تبصره )۲)( و ۱های )تبصره

 شود:
گردد و انتخابات با نظارت کانون استان برگزار می -۲ماده 

 خواهد بود. چهار سالمدت اعتبار آن 

و دارای مراحلی  هر انتخاباتی نیازمند روش یکسان است
 است که بهترین مرجع آن وزارت کار است.

 حد را انتخابات نامه آیین است موظف کار وزارت: ۱تبصره
 تصویب به و تهیه قانون این تصویب از پس ماه دو اکثر

 . برساند وزیران هیأت

 حذف

 تصویب از پس ماه یک شوراها انتخابات شروع: ۲تبصره
 .بود خواهد انتخابات نامه آیین

 حذف

 از پیش روز پانزده حداقل باید شورا هر انتخابات: ۳تبصره
 .شود انجام قبل شورای دوره پایان

 

 هفته یک حداکثر واحد هر شورای جلسه نخستین: 4تبصره
 ریاست به و کار وزارت نماینده دعوت به انتخابات از پس

 یک ، رئیس یک خود میان از و تشکیل اعضا ترین مسن
 .نماید می انتخاب آراء اکثریت به منشی یک و رئیس نایب

دعوت نماینده به »( قانون عبارت ۳( ماده )4در تبصره )
 حذف شود.« وزارت کار

 به خود قانونی وظایف از انحراف صورت در شورا 4
 .گردد می منحل ۲۲ ماده موضوع هیأت تشخیص

  

 مبنای بر تواند می اعتراض صورت در شده منحل شورای 5
. نماید شکایت صالح دادگاه به اساسی قانون ۱۰۱ اصل
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 کارشناسی اعالم نظر متن طرح پیشنهادی متن قانون ماده
 می ابالغ تاریخ از روز ده اعتراض برای فرصت حداکثر

 .نماید رسیدگی نوبت از خارج است موظف دادگاه و باشد

 شورا قطعی انحالل از پس است موظف کار وزارت 3
 .نماید برگزار را جدید شورای انتخابات ماه دو تا حداکثر

  

 از برتخلف مبنی شورا اعضای از یک هر عضویت سلب 2
 به ۲ ماده در مذکور شرایط فقدان یا و قانونی وظایف
 هیأت تأیید با اعضاء مجموع سوم دو حداقل پیشنهاد
 .بود خواهد پذیر امکان ۲۲ ماده موضوع

 شود:( بشرح زیر اصالح می7ماده ) -4ماده 
سلب عضویت هر یک از اعضاء مبنی بر تخلف و  -7ماده 

مجموع اعضا و با  دوسومیا عملکرد نامطلوب با رأی 
 خواهد بود. پذیرامکان نظارت کانون استان

چرا برای سلب عضویت نیاز به دو سوم رای هست ولی 
 برای عضویت با یک دوم نیز امکانپذیر است؟

 در تضاد است. 4ماده  2این اصالح با اصالح تبصره 
از طرف دیگر تعریف تخلف باید مشخص باشد و معیار آن 
معلوم نیست. در صورتیکه معیار وظایف قانونی است که در 

 آمده است. 41ماده 
 ۵ ماده طبق شده عضویت سلب وی از که فردی: ۱تبصره

 دادگاه و داشت خواهد را صالح دادگاه به اعتراض حق
 .نماید رسیدگی نوبت از خارج است موظف

  

 نمی باشد شده قطعی وی عضویت سلب که فردی: ۲تبصره
 .نماید شرکت بعد دوره انتخابات در تواند

  

 یا دهند استعفاء اعضایش سوم یک از بیش که شورایی 8
 موظف کار وزارت گردند العضویه مسلوب یا نمایند فوت
 را انتخابات ماه دو ظرف حداکثر شورا تکمیل برای است

 .نمایند تجدید

( قانون جایگزین 8در ماده )« کانون استان»عبارت  -5ماده 
 شود.می« وزارت کار»عبارت 

از ساعات قانونی  در تمام دنیا نمایندگان کارگر خارج
 وظایف شورایی خود را انجام می دهند.

کلیه کارگران از جمله افرادی که داوطلب عضویت در ( آن ۲( قانون بشرح زیر اصالح و تبصره )9ماده ) -6ماده  شورایی وظایف به کار اسالمی شورای اعضای که ساعاتی 3
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 کارشناسی اعالم نظر متن طرح پیشنهادی متن قانون ماده
 شود:حذف      می .گردد می محسوب آنان کار ساعات جزء هستند مشغول

کار به وظایف  ساعاتی که اعضای شورای اسالمی -9ماده 
شورایی مشغول هستند و همچنین شرکت در جلسات 
هیأت تشخیص و حل اختالف و بدوی تجدیدنظر سازمان 

-های مربوطه به کانونتأمین اجتماعی و جلسات و کمیته

-های استانی و کشوری جزء ساعات کار آن محسوب می

 شود.

و  1شدند بدایتا بر اساس ماده اسالمی کار می شوراهای
قانون کار استخدام شده و هر یک از این افراد  40ماده 

بموجب انعقاد قرارداد کار الزم است متصدی یکی از 
قانون کار باشند لذا  40مشاغل تعیین شده موضوع ماده 

ساعات کاری که اعضاء شورای اسالمی کار برای انجام 
دهند و این ساعات جزو ساعت کار می کار شورایی انجام
گردد باعث اختالل در وظایف شغلی آنها آنها محسوب می

 شود.می
شود که طرح پیشنهادی چنین استنباط می 1در ماده 

قانون کار استخدام  40و ماده  1کارگری که بموجب ماده 
گردید چنانچه عضو شورا شود دیگر مسئولیتی در خصوص 

 خود ندارد.انجام وظایف کارگری 
 افتخاری  شورا در اضافی کار ساعات و عضویت: ۱تبصره
 .است

  

 کار، اسالمی شوراهای کار ساعات تعیین مرجع: ۲تبصره
 .باشد می ۲۲ ماده موضوع هیأت

آمده است، حذف  22موادی که در آن هیات موضوع ماده  حذف
 شده است.

 قانون شوراهای اسالمی کار 22حذف هیات موضوع ماده 
 ای را ایجاد خواهد نمود.مشکالت بسیار عدیده

 عضویت حق طریق از شوراها ضروری های هزینه: ۳تبصره
 .گردد می تأمین کارکنان مجمع
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 کارشناسی اعالم نظر متن طرح پیشنهادی متن قانون ماده
 عمومی مجمع عهده به عضویت حق میزان تعیین: 4تبصره

 .باشد می کارکنان
  

 هیأت برابر در خود اختیارات و وظایف حدود در شورا 03
 .است مسؤول کارکنان مجمع و ۲۲ ماده موضوع

کانون هماهنگی »( قانون عبارت ۱۰در ماده ) -7ماده 
هیأت »جایگزین عبارت « شوراهای اسالمی کار استان

 شود.می(« ۲۲موضوع ماده )

 4ماده  4منظور از این کانون هماهنگی، همان تبصره 
. حال جایگزین است که نماینده مدیریت را حذف کرده اند

 شده است. 22موضوع ماده هیات 
طرح پیشنهادی  2طرح پیشنهادی کامالً با تبصره  1ماده 

طرح پیشنهادی تشکیل مجمع را  2مغایر است در تبصره 
اعضا و در مرحله دوم با هر تعداد اعضا پیشنهاد  ½ابتدا با 

داده است در صورتیکه اعضاء شورایی که با توجه به تبصره 
د برای سلب عضویت آنها طرح پیشنهادی انتخاب شدن 2

 اعضا مجمع برقرار نمایند! و... ⅔باید 

 

 شده ابالغ تصمیمات به نسبت مدیره هیأت یا مدیر هرگاه 00
 داشته اعتراض شورا وظایف حدود در شورا جانب از

 مدت به شورا ابالغ تاریخ از را خود نظر توانند می باشند
 که صورتی در. نمایند نظر تجدید تقاضای و اظهار روز پنج

 تواند می معترض ننماید عدول خود رأی از مزبور شورای
 ۲۲ ماده موضوع هیأت به نهایی رسیدگی جهت را مراتب
 . است قطعی هیأت آن رأی و نماید ارجاع

هیأت موضوع ماده »( قانون عبارت ۱۱در ماده ) -8ماده 
 شود:حذف و عبارت ذیل اضافه می(« ۲۲)
مراتب جهت رسیدگی نهائی مربوط و وظایف شورا به »

اداره تشکل کارگری و کارفرمایی و در مرحله بعد به 
( قانون ۱۰۱مراجع صالحه موضوع اصل یکصد و ششم )

اساسی مربوط است. منظور از مراجع صالحه دیوان عدالت 
 «اداری است.

 حذف شده است 22در این ماده نیز هیات موضوع ماده 
تواند الت اداری با توجه به وظایفی که دارد نمیدیوان عد

 بعنوان دادگاه مصالحه قلمداد گردد.

   .است الزامی بار یک سالی کارکنان عادی مجمع تشکیل 07
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 کارشناسی اعالم نظر متن طرح پیشنهادی متن قانون ماده
 به یا مدیریت تقاضای به یا رأساً تواند می شورا: ۱تبصره

 العاده فوق مجمع واحد، کارکنان چهارم یک درخواست
 دستور در را درخواست مورد موضوع و تشکیل را کارکنان
 درصد پنجاه از بیش تقاضای صورت در و دهد قرار جلسه

 تأیید صورت هر در. است الزامی مجمع تشکیل کارکنان
 العاده فوق مجامع تشکیل برای ۲۲ ماده موضوع هیأت

 .است ضروری

  

 هر تواند نمی العاده فوق طور به کارکنان مجمع: ۲تبصره
 .گردد تشکیل بار یک از بیش ماه سه

( قانون بشرح ذیل اصالح ۱۲( ماده )۲تبصره )  -9ماده 
 شود:می

العاده بر اساس مجمع کارکنان بطور فوق -۲تبصره 
 شود.ضرورت تشکیل می

با این اصالح این مجمع فوق العاده ممکن است هرگز 
 تشکیل نشود

ضرورت نیاز به معیار دارد و تشخیص این ضرورت با 
 کیست؟

طرح پیشنهادی تعیین تشکیل مجمع کارکنان  9ماده در 
 باشدالعاده و برای ضرورت اصالً صحیح نمیبه طور فوق

 وظایف شورا: 00
 به واحد هر کارکنان بین همکاری روحیه ایجاد ـ الف

 .امور سریع پیشرفت منظور
 آگاهی بردن باال در اسالمی انجمن با همکاری ـ ب

 .سیاسی و اجتماعی فرهنگی، های زمینه در کارکنان
 فنی، اقتصادی، های زمینه در کارکنان آگاهی بردن باال ـ ج

 .آن نظایر و ای حرفه
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 کارشناسی اعالم نظر متن طرح پیشنهادی متن قانون ماده
 صحیح انجام از اطالع منظور به واحد امور بر نظارت ـ د

 .مربوطه مسؤولین به سازنده پیشنهاد ارائه و کار
 واحد امور توقف موجب نباید شورا نظارت اعمال: تبصره
 .گردد

 پیشبرد منظور به ها برنامه تهیه در مدیریت با همکاری ـ هـ
 .واحد امور

 واحد های نارسایی مورد در کارکنان شکایات بررسی ـ و
 .حقه موارد پیگیری و
 حفظ و رفاهی امکانات گسترش جهت در تالش ـ ز

 .واحد کارکنان قانونی حقوق
 و واحد های نارسایی و ها کمبود شناخت و بررسی ـ ح

 .مدیره هیأت یا مدیر به اطالعات ارائه
 به دستیابی و کار شرایط دربهبود کوشش و همکاری ـ ط

 .واحد تولیدی های برنامه در شده بینی پیش تولید میزان
 برای الیق افراد معرفی و فعال عناصر تشویق پیشنهاد ـ ی

 .مدیریت به مناسب های مسؤولیت احراز

  

 هر آخر در را خود اقدامات گزارش است موظف شورا 04
 .برساند مجمع اعضای اطالع به ماه شش

  

 نفر ۳۵ از بیش که واحدهایی در است موظف کار وزارت 05
 .نماید اقدام کار اسالمی شورای تشکیل به دارند دائم شاغل

  شود.( قانون حذف می۱۵تبصره ماده ) -11ماده 
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 کارشناسی اعالم نظر متن طرح پیشنهادی متن قانون ماده
 دولتی بزرگ های شرکت در شوراها تشکیل زمان: تبصره

 فوالد ملی شرکت نفت، وزارت تابعه های شرکت قبیل از
 قانون این اساس بر … ایران مس صنایع ملی شرکت ایران،

( کار قانون ۵۵ ماده موضوع) کار عالی شورای تشخیص به
 .بود خواهد

  

 اصلی واحدهای جزء فرعی، واحدهای و تأسیسات 03
 گونه این فعالیت نحوه که آن مگر شوند می محسوب
 که نماید ایجاب اصلی واحدهای تا آنها فاصله یا واحدها

 .کنند عمل جداگانه طور به

  

 آنها فعالیت نحوه و اصلی و فرعی واحدهای حدود: تبصره
 مشخص قانون این اجرایی نامه آیین در فاصله تشخیص و

 .شد خواهد

  

 زیر ترتیب به کارکنان تعداد به توجه با شورا اعضای تعداد 02
 :بود خواهد

 نفر سه          نفر ۱۵۰        تا          ۳۱              از
 نفر پنج          نفر ۵۰۰        تا        ۱۵۱              از
 نفر هفت         نفر۱۰۰۰        تا        ۵۰۱              از
 نفر نه        نفر ۵۰۰۰        تا      ۱۰۰۱              از
 نفر یازده                      باال به      ۵۰۰۰              از

  

 اعضای عنوان به ترتیب به نفر  ۵،۱ ،4 ،۳ ،۲ تعداد: ۱تبصره
 .شوند می انتخاب فوق اسالمی شوراهای البدل علی
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 کارشناسی اعالم نظر متن طرح پیشنهادی متن قانون ماده
 غیبت، بیماری، هنگام به البدل علی اعضای: ۲تبصره

 اکثریت ترتیب به اصلی اعضای فوت یا برکناری استعفاء،
 شورا جلسات در اصلی اعضای یا عضو جای به آراء

 .نمایند می شرکت

  

 مدارک و آمار باید مدیریت شورا تقاضای صورت در 08
 .دهد قرار آن اختیار در را شورا وظایف به مربوط

  

 اطالعات و آمار افشای حق مطلقاً شورا اعضای: تبصره
 .ندارند را واحد محرمانه و سری

  

 زیر، مشروح موضوعات به نسبت مقررات رعایت با شورا 03
 :دهد می ارائه مدیریت به را خود مشورتی نظر
 توزیع و استراحت و کار پایان و شروع ساعات ـ الف

 .هفته در کار اوقات
 .مزایا یا مزد پرداخت نحوه و محل و موعد ـ ب
 .افراد مشاغل تخصیص ـ ج
 بر کارکنان های پاداش و کارمزدی های نرخ تعیین ـ د

 .کار نامه آیین و قوانین اساس
 انواع از کارکنان جمعی یا فردی استفاده ترتیب ـ هـ

 . مرخصی
 های بیماری و حوادث از پیشگیری برای تدابیر اتخاذ ـ و

 .کار از ناشی
 به مربوط اجتماعی خدمات سازماندهی و برنامه تنظیم ـ ز

( قانون بشرح زیر اصالح و بندهای آن ۱9ماده ) -11ماده 
 شود:ابقاء      می

ای تحت موضوعات یا بندهای زیر در کمیته -۱9ماده 
-عنوان کمیته هماهنگی متشکل از شورا و مدیریت تصمیم

 شود.گیری می

طرح  44قانون شورا اشاره شده در ماده  49حذف ماده 
حیه مشکالت کارگران و کارفرمایان را بیشتر خواهد اصال
 نمود
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 کارشناسی اعالم نظر متن طرح پیشنهادی متن قانون ماده
 .واحد

 .واحد سازمانی های خانه از استفاده ضوابط تدوین ـ ح

 ذی مراجع حوادث، بروز اجتماعی های زمینه در باید شورا 73
 .دارد معمول را الزم های همکاری و مطلع را صالح

  

 رابط و مشاور عضو عنوان به را نفر یک است موظف شورا 70
 در مشاور عضو این و کند معرفی واحد مدیریت به

 .کرد خواهد شرکت رأی حق بدون مدیره هیأت جلسات

 شود:( قانون بشرح ذیل اصالح می۲۱ماده ) -12ماده 
شورا موظف است یک نفر را بعنوان عضو هیأت  -۲۱ماده 

مدیره جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره با حق رأی 
 به مدیریت شرکت معرفی نماید.

میتوان به عنوان مثال در شرکتهای سهامی خاص چگونه 
 نماینده شورا را به عنوان عضو هیات مدیره پذیرفت؟

از طرفی اگر کارگران سهامدار باشند نیز بر اساس 
 سهامشان در هیات مدیره عضویت دارند؟

تشکیل هیات مدیره شرکتها بنابر قانون تجارت و مقررات 
طرح  42گیرد لذا آنچه در ماده خاص دیگری صورت می

کامالً خالف دیگر قوانین بوده و نه پیشنهادی آمده است 
 باشد.منطقی است و نه معمول می

  وظایف از شوراها انحراف تشخیص و بررسی منظور به 77
 قانون ۱۰۱ اصل موضوع) آنها انحالل و خود قانونی
 انحراف تشخیص هیأت نام به هیأتی منطقه هر در( اساسی

 تشکیل زیر شرح به نفر هفت از مرکب شوراها   انحالل و
 :گردد می

 به کار اسالمی شوراهای نمایندگان از نفر سه ـ الف
 .منطقه واحدهای شوراهای انتخاب

 خود انتخاب به منطقه واحدهای مدیران از نفر سه ـ ب

مسئولیت شده اند چگونه  سلبوقتی هیاتها در اصالحیه  
 حذف نشده است؟ 22خود ماده 
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 کارشناسی اعالم نظر متن طرح پیشنهادی متن قانون ماده
 .آنان

 .اجتماعی امور و کار وزارت از نماینده نفر یک ـ ج
 و کار وزارت را قانون این موضوع منطقه حدود: ۱تبصره

 .کرد خواهد تعیین اجتماعی امور
  

 منطقه کار اداره  را مذکور هیأت تشکیل محل: ۲تبصره
 .نماید می تعیین

  

 ماده موضوع هیأت ماه یک ظرف است موظف کار وزارت 70
 .بدهد تشکیل را ۲۲

  

 :از است عبارت ۲۲ ماده موضوع هیأت وظایف 74
 .مدیریت و شورا میان هماهنگی و تفاهم ایجاد ـ۱
 .مدیریت و شورا کارکرد بررسی و نظارت ـ۲
 .شورا به نسبت کارکنان شکایت به رسیدگی ـ۳
 از تخلف صورت در کار اسالمی شورای کردن منحل ـ4

 .قانونی وظایف
 .صالح دادگاه به مدیر تخلفات ارجاع ـ ۵

دیوان عدالت »( عبارت ۲4در تبصره ماده ) -13ماده 
 شود.می«    دادگاه صالح»جایگزن عبارت « اداری

 دیوان عدالت موضوعات را بصورت شکلی بررسی میکند
 باید عبارت دادگاه های قضایی آورده شود

 موضوع هیأت رأی به اعتراض صورت در شورا: تبصره
 دادگاه و نماید شکایت صالح دادگاه به تواند می ۲۲ ماده

 .نماید رسیدگی آن به نوبت از خارج است موظف

  

 نظر کار ضمن ای حرفه آموزش های برنامه برای مدیریت 75
 .نماید می جلب را شورا
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 کارشناسی اعالم نظر متن طرح پیشنهادی متن قانون ماده
 تسلیم تاریخ از روز ده ظرف را خود نظر شورا: ۱تبصره

 مدیریت صورت این غیر در و اعالم مدیریت به پیشنهاد
 .بگذارد اجراء مورد به را خود نظر تواند می

  

 باشد معترض شورا نظر به مدیریت که صورتی در: ۲تبصره
 قانون این ۲۲ ماده  موضوع هیأت به را خود اعتراض

 .است قطعی هیأت آن نظر و نماید می ارجاع

  

 نکند، عمل قانون این در مقرر تکلیف به مدیریت گاه هر 73
 .کند شکایت قضایی محکمه به تواند می شورا

  

 مخالف کارکنان از یک هر اخراج با شورا که صورتی در 72
 .داد خواهد صالح دادگاه را نهایی رأی باشد

« مراجع حل اختالف»( قانون عبارت ۲7در ماده ) -14ماده 
 شود.می« دادگاه صالحه»جایگزین 

 

 یا عضو اخراج با ۲۲ ماده موضوع هیأت که صورتی در 78
 با نهایی رأی باشد مخالف مدیریت توسط شورا اعضای
 رسیدگی نوبت از خارج دادگاه و است صالحه دادگاه
 .کرد خواهد

  

 صالح دادگاه نهایی رأی صدور تا شورا اعضای: ۱تبصره
 عمل نمایندگی وظایف به و بوده شورا عضو کماکان
 .کرد خواهند

  

 در صالح دادگاه نهایی رأی صدور تا شورا اعضای: ۲تبصره
 کماکان قانونی نهادهای و دولتی مدیریت تحت واحدهای

 عمل شورا در خود نمایندگی وظیفه به و بوده شاغل

بعد از عبارت « واحدهای خصوصی»عبارت  -15ماده 
( اضافه ۲8( ماده )۲در تبصره )« تحت مدیریت دولتی»

 شود.

در حال حاضر نیز بعلت مشکالت بسیار زیاد ناشی از 
نوسانات اقتصادی در واحدهای خصوصی وجود دارد لذا 

قانون شوراها منعکس شده در  27( ماده 2اصالح تبصره )
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 کارشناسی اعالم نظر متن طرح پیشنهادی متن قانون ماده
 باشد.طرح پیشنهادی صحیح نمی 43ماده  .کرد خواهند

 امور و کار وزارت توسط قانون این اجرایی نامه آیین 73
 وزیران هیأت تصویب به و نتدوی ماه سه ظرف اجتماعی

 و سی و ماده نه و بیست بر مشتمل فوق قانون. رسد می
 و هزار ماه دی ام سی یکشنبه روز جلسه در تبصره یک

 و تصویب اسالمی شورای مجلس سه و شصت و سیصد
 .است رسیده نگهبان شورای تأیید به 4/۱۱/۱۳۱۳ تاریخ در

  

 شود:الحاق میدر ماده به قانون بشرح زیر  -16ماده   
کارگران دارای قرارداد موقت تا زمان اعتبار  -۱ماده الحاقی 

 باشند.شورا کماکان شاغل می
 

 

نمایندگی کارگران در کلیه واحدهای اقتصادی به این دلیل 
انجام میشود که کارگر بر اساس قرارداد کار سمت کارگری 

تبع آن داشته باشد. لذا چنانچه قرارداد کارگری لغو شود به 
مسئولیتهای کارگری که به تبع شاغل بودن به دست آورده 

 است نیز باید حذف شود.
( با آنچه در 4طرح پیشنهادی )ماده الحاقی  41در ماده 

قانون کار آمده است منافات دارد بعبارت  40و ماده  1ماده 
دیگر نمایندگی کارگر در کارگاهی به اعتبار قرارداد کار 

ر قرارداد کار خاتمه یابد طبعاً دیگر صورت گرفته است اگ
کارگر سمتی در کارگاه ندارد که بتوان او را بعنوان نماینده 

 کارگر تلقی نمود.

 این ماده باید به شرح زیر اصالح شود:شرکت در انتخابات شورای اسالمی کار  -۲ماده الحاقی   
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 کارشناسی اعالم نظر متن طرح پیشنهادی متن قانون ماده
شونده برای کلیه کننده و انتخابتحت عنوان انتخاب

حق کارگران حقی قانونی است و هرکس کارگر را از این 
محروم کند یا او را به اجبار در شورا وارد کند و یا مانع 

( قانون کار ۱78انجام وظایف ورایی شود، برابر ماده )
 شود.متخلف به دادگاه معرفی و مجازات می

شرکت در انتخابات شورای اسالمی کار  -2ماده الحاقی 
برای کلیه کارگران حقی قانونی است و هرکس او را به 

عضویت وی در شوار اجبار در شورا وارد کند و یا مانع 
 شود، فرد ذینفع میتواند به مراجع قضایی شکایت نماید.
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  اصالح قانون شوراهاي اسالمی کارطرح 
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  قوانین معاونت

  اجتماعی

  قضائی و حقوقی - شوراها و امور داخلی کشور



٢ 

  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   46احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .دشو جهت طی مراحل قانونی تقدیم می
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
موضـوع اصـل    30/10/1363شوراهاي اسالمی کار مصوب  قانون

قانون اساسی یک تشکل دو وجهـی اسـت کـه از     )104(یکصد و چهارم
ن است و از سوي دیگر منافع سو درصدد حفظ و تأمین منافع کارگرا یک

گران را بر شرکت و کارگاه جهت ادامه فعالیت و تأمین حقوق کار و بقاي
عبارت دیگر موازي با کارفرما در شرکت فعالیـت   به. داند خود واجب می

کنـد   نظور انجام درست امور کار نظـارت مـی  م کند و به امور واحد به می
ولی به علت وجود تعدادي از قوانین شورا متأسـفانه مـورد سوءاسـتفاده    

اصالح آن واجب است عبـارت  از آن جمله مواردي که . قرار گرفته است
  :است از
قانون ) 1(ماده) 1(دیریت در شورا که برخالف تبصرهنماینده م -1

کـه شـورا   باشـد در حالی  ه عضـو شـورا مـی   شده کگونه تعبیر  شوراها این
تشکلی است که نماینده کارکنان توسط مجمع عمومی کارکنـان انتخـاب   

باشد و نماینده مدیریت هم انتصابی است که  شود و داراي استقالل می می
وظایف خود را دارد ولی متأسفانه نماینده مدیریت عضو شوراي انتخابی 

  .باشد مدیره می و کشور عضو هیأت شده و تا مرحله استان
در حـد  ) 2(از تبصـره  نادرسـت مرحله انتخابـات و برداشـت    -2
  نصاب



٣ 

ین تشـخیص صـالحیت کاندیـداهاي    دخالت مدیریت در تعیـ  -3
  شورا

  ا برخالف اصول و قواعد تشکل صنفیانحالل شور -4
  :دشو میتقدیم شوراي اسالمی مجلس  زیر بهلذا طرح 

 -زرآبـادي  -فرادنبـه  ربیعـی  -گلپایگـانی بختیار -الهـوتی  -محجوب
 -فاطمه سـعیدي  -صالح بابایی -نوروزي -کولیوند -میرزاده -دامادي

 -سـروش  -مقصـودي  -الشـکی  احمـدي  -زنگیـر  فیضی -بیرانوندي
 -مافی -حمداله کریمی -خامکانی امیري -نشین شاه محمودي -فرهنگی
ـ  ایمـن  جعفـرزاده  -پـور  قاضی -نژاد یوسف -)تهران(محمدي  -اديآب

 -پورحقیقی کرم -نادري -زاده بالنگان پاپی -شیخ -کیا حسینی -بدري
ــري ــیده -خض ــدر  س ــه ذوالق ــودزاد -فاطم ــف -همحم ــی وق    -چ

 -پورمختـار  -محمـد مـرادي   علـی  -ساري -شیویاري -اصغر سلیمی
 -جمـالی سوسـفی   -باستانی -پورحسین شقالن -نانواکناري -صفري

   چنارانی
  

  :عنوان طرح
  شوراهاي اسالمی کاراصالح قانون 

  :شود شرح زیر اصالح می قانون به) 1(هاي ماده  تبصره -1ماده
عمومی هر واحد از کلیه کـارگران و کارکنـان بـه     مجمع -1بصرهت

هـاي اسـتانی و عـالی     شود و در سطح کانون استثناي مدیریت تشکیل می
  .ها را ندارد مدیره شرکت در هیأتکشور نیز مدیریت و نماینده او حق 

اعضاء تشـکیل و   دوم یکجلسات مجمع در مرحله اول با  - 2تبصره
در مرحلـه  . انتخابات آن با اکثریت نسبی آراي حاضران معتبر خواهـد بـود  

همچنین تصمیمات شـورا  . شود دوم با هر تعداد اعضاء انتخابات برگزار می



٤ 

و مصوبات آن باید در چهارچوب قوانین و مقررات و جهت تـأمین منـافع   
ي و صنفی کارکنان، شرکت و واحد باشد و مدیریت در تمامی امور ا حرفه

باید تصمیمات شورا را مورد توجه قرار داده و پـس از طـرح در جلسـات    
  .جمعی کلیه امور واحد لحاظ نماید مدیره، مذاکرات و پیمانهاي دسته هیأت

ده کانون شـوراي  نماین«عبارت  )2(تبصره ماده  )2(در بند  -2ماده
  .شود می» ماینده وزارتخانه مربوطن«جایگزین عبارت » کار استاناسالمی 

شـرح زیـر اصـالح،     آن بـه  )4(قـانون وتبصـره    )3(مـاده   -3ماده
  :شود آن ابقاء می) 3(آن حذف و تبصره  )2(و)1(هاي  تبصره

گـردد و مـدت    انتخابات با نظارت کانون استان برگزار می -3ماده
  .تبار آن چهارسال خواهد بوداع

» بـه دعـوت نماینـده وزارت کـار    «قانون عبارت ) 3(ماده) 4(تبصره در
  .حذف شود
  :شود شرح زیر اصالح می قانون به) 7(ماده  -4ماده
سلب عضویت هر یک از اعضاء مبنی بر تخلف و یـا عملکـرد    - 7ماده

پـذیر   سوم مجموع اعضاء و با نظارت کانون اسـتان امکـان   نامطلوب با رأي دو
  .خواهد بود
قانون جایگزین عبـارت  ) 8(در ماده» کانون استان«عبارت  -5ماده

  .شود می» وزارت کار«
آن حـذف  ) 2(شرح زیر اصـالح و تبصـره    قانون به) 9(ماده  - 6ماده 

  :شود می
ساعاتی کـه اعضـاي شـوراي اسـالمی کـار بـه وظـایف         - 9ماده

شورایی مشغول هستند و همچنین شرکت در جلسات هیأت تشخیص و 
بدوي و تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی و جلسـات و  حل اختالف و 

ت کار آنـان  هاي استانی و کشوري جزء ساعا هاي مربوطه به کانون کمیته
  .شود محسوب می



٥ 

کـانون همـاهنگی شـوراهاي    «قانون عبارت  )10(در ماده  -7ماده
  .شود می» )22(هیأت موضوع ماده «جایگزین عبارت » اسالمی کار استان

» )22(هیـأت موضـوع مـاده   «قـانون عبـارت    )11(ه در ماد -8ماده
  :شود حذف و عبارت ذیل اضافه می

مراتب جهت رسیدگی نهـائی مربـوط و وظـایف شـورا بـه اداره      «
تشکل کارگري و کارفرمایی و در مرحله بعد به مراجع صـالحه موضـوع   

ع منظـور از مراجـ  . قانون اساسی مربوط است )106(اصل یکصد و ششم
  ».لت اداري استصالحه دیوان عدا

  :شود شرح ذیل اصالح می قانون به) 12(ماده  )2(تبصره  -9ماده
العاده براسـاس ضـرورت تشـکیل     طور فوق مجمع کارکنان به - 2تبصره

  .شود می
  .شود قانون حذف می) 15(تبصره ماده  -10ماده
بقـاء  شرح زیر اصالح و بنـدهاي آن ا  قانون به )19(ماده  -11ماده

  :شود می
اي تحت عنوان کمیته  موضوعات یا بندهاي زیر در کمیته -19ماده

  .شود گیري می ورا و مدیریت تصمیمهماهنگی متشکل از ش
  :شود شرح ذیل اصالح می قانون به) 21(ماده -12ماده 
مـدیره   عنوان عضو هیـأت  نفر را به شورا موظف است یک -21ماده

کت دیریت شـر مدیره با حـق رأي بـه مـ    جهت شرکت در جلسات هیأت
  .معرفی نماید
» دیــوان عــدالت اداري«عبــارت  )24(در تبصــره مــاده  -13مــاده

  .شود می» دادگاه صالح«زین عبارت جایگ
 »مراجــع حــل اخــتالف«قــانون عبــارت  )27(در مــاده  -14مــاده

  .شود می» دادگاه صالحه«جایگزین 



٦ 

تحـت  «بعـد از عبـارت   » واحـدهاي خصوصـی  «عبارت  -15ماده
  .اضافه شود) 28(ماده )2(در تبصره » مدیریت دولتی

  :شود شرح زیر الحاق می قانون به دو ماده به -16ماده
ار شـورا  کارگران داراي قرارداد موقت تا زمان اعتبـ  -1ماده الحاقی
  .باشند کماکان شاغل می
ي اسـالمی کـار تحـت    شـورا  شرکت در انتخابات -2ماده الحاقی

شونده بـراي کلیـه کـارگران حقـی قـانونی       کننده و انتخاب انتخابعنوان 
است و هر کس کارگر را از این حق محروم کنـد یـا او را بـه اجبـار در     

 )178(شورا وارد کند و یا مانع انجام وظایف شورایی شـود، برابـر مـاده    
 .شود قانون کار متخلف به دادگاه معرفی و مجازات می
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

نظر معاونت  25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

  .دشو تقدیم می اصالح قانون شوراهاي اسالمی کارطرح در مورد  قوانین

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره  
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استقبالً تقدیم نش ¢ - 134ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -      
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 131ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 142ماده  - ب

  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده £
 مواد متعدد ¢



٩ 

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ دارد، اصل £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . ندارد £
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب 
  از نظر قانون اساسي؛: اول

  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  
  

  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم
     انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  

  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  برنامه مغایرتطرح تقدیمی با قانون   
  

  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
  نامه داخلی مجلس مغایرت  طرح تقدیمی با قانون آیین -الف  

  
  هفتاد و پنجم قانون اساسی رعایت اصل - 144ماده  - ب  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب - 185ماده  -ج  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می کیتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
  

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
  

٢  
٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :مغايرتبيان مستندات و داليل 
الزم . عنوان طرح ایراد دارد و به طور دقیق به قانون مورد اصالح اشاره نشده است -1

  .درج شود» طرح اصالح قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار«است عنوان آن به صورت 
   .باشد می پیشنهادي مواد با متناسب توجیهی دالیل فاقد تقدیمی طرح مقدمه -2
 به نسبت قانون) 3(ماده ) 2( و) 1(هاي  تبصره حذف با است الزم طرح) 3(ماده  در -3

  .شود اشاره) 4( و) 3(هاي  تبصره شماره اصالح
 .است نیامده عمل به جایابی طرح الحاقی مواد به راجع  -4
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  .وجود ندارد ¢
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي £

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبطدرخصوص طرح تقديمي قوانين مر -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  هفت تعداد
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين                                                                      
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کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره  
  انضمام سوابق قانونیکل به  نظر اداره

  
  كل نظر اداره - الف

اصالحی ذکر شده است ) 2(در تبصره ) 1(ماده )  3(با توجه به این که حکم تبصره - 1
  .تصریح شود) 3(به حذف تبصره ) 1(شود در ماده  بنابراین پیشنهاد می

به ) 4(و ) 3( هاي الزم است که شماره تبصره)  2(و  )1( هاي با حذف تبصره) 3(در ماده  - 2
  .تغییر یابد )2(و  )1(
طرح، اختیارات و وظایف وزارت کار حذف یا کاهش ) 6(و ) 5(، ) 4(، ) 3(مطابق مواد  - 3

کارگران ـ (یافته است که ضمن عدم هماهنگی با مقدمه توجیهی، اصل سه جانبه گرایی 
را در هنگام تعارض منافع، تنظیم روابط فی مابین و حل اختالفات مورد ) کارفرمایان ـ دولت
  . خدشه قرار می دهد

طرح، کانون هماهنگی شوراهاي اسالمی کار استان، جایگزین هیأت موضوع ) 7(در ماده  - 4
حذف شده است که ضمن عدم » 22هیأت موضوع ماده «نیز عبارت  8شده، در ماده  22ماده 

را در ) کارگران ـ کارفرمایان ـ دولت(هماهنگی با مقدمه توجیهی، اصل سه جانبه گرایی 
  .تنظیم روابط فی مابین و حل اختالفات مورد خدشه قرار می دهدهنگام تعارض منافع، 

قانون شوراهاي اسالمی ) 11(طرح، چنانچه عبارت مدنظر طراحان به ماده ) 8(طبق ماده  - 5
  .شود شود و  از نظر نگارشی دچار اشکال می نامفهوم و مبهم می) 11(کار اضافه گردد ماده 

قانون شوراهاي اسالمی کار الحاق شده است ولی شماره طرح دو ماده به ) 16(در ماده  - 6
 .آنان مشخص نشده است

  
  سوابق قانوني - ب
  

  30/10/1363مصوب  قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کاراصالح طرح 
 مجلس شوراي اسالمی 

 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف

 یکصد واصل چهارم و یکصد  اصل  1
  اساسی قانون ششم و
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2  
 و وظایف تشکیالت، قانون

 و کشور اسالمی شوراهاي انتخابات
   شهرداران انتخاب

1/3/1375  1  

 و اصالحات با کار  قانون  3
  بعدي الحاقات

29/08/1369 178  

قانون تشکیل شوراهاي اسالمی   4
  کار

  کل مواد 30/10/1363

 
  قانون اساسی یکصد و چهارم  اصل

امـور در    در پیشـرفت   هـا و ایجـاد همـاهنگی     برنامه  در تهیه  و همکاري  قسط اسالمی  منظور تأمین  به
و دیگـر    و دهقانـان   کـارگران   از نماینـدگان   مرکـب   ، شوراهایی و کشاورزي  ، صنعتی تولیدي  واحدهاي
از   مرکــب  و ماننــد اینهــا شــوراهایی  ، خــدماتی ، اداري آموزشــی  ، و در واحــدهاي و مــدیران  کارکنــان
و   شـوراها و حـدود وظـایف     ایـن   تشـکیل   چگـونگی . شـود   می  واحدها تشکیل  اء ایناعض  نمایندگان
 .کند  می  معین  آنها را قانون  اختیارات

  قانون اساسی اصل یکصد و ششم
و   انحـراف   مرجـع تشـخیص  .  نیسـت   ممکن  قانونی  از وظایف  انحراف  شوراها جز در صورت  انحالل
  بـه   اعتـراض   شـورا در صـورت  . کند می  معین  مجدد آنها را قانون  تشکیل شوراها و طرز  انحالل  ترتیب
  رسـیدگی   آن  بـه   از نوبـت   خـارج   است  موظف  کند و دادگاه  شکایت  صالح  دادگاه  دارد به  حق  انحالل

  .کند
  اسالمی کشور و انتخاب شهردارانقانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي 

  1/3/1375مصوب  

فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از  هاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی،  براي پیشبرد سریع برنامه - 
اداره امور هر روستا، بخش، شـهر، شهرسـتان یـا اسـتان بـا نظـارت        طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی 

منظـور جلـوگیري از تبعـیض     گیـرد و بـه    ان یا استان صـورت مـی  روستا، بخش، شهر، شهرست نام شوراي  شورائی به 
شـوراي عـالی اسـتانها      هاي عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراي هماهنـگ آن،  جلب همکاري در تهیه برنامه

  .شود مرکب از نمایندگان شوراهاي استان تشکیل می
اسـالمی کشـوري    تبر درخصـوص شـوراهاي   مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین مع - 2ماده  

  .باشد شوراهاي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می
مردادمـاه شـروع    14باشـد کـه از    دوره فعالیت شوراهاي اسالمی شهر و روستا چهارسال مـی  -3ماده 
 .یابد مردادماه چهارسال بعد خاتمه می 13شود و در  می

خاتمه یافتـه و دوره پـنجم    1396مردادماه  13هاي اسالمی شهر و روستا در دوره چهارم شورا -تبصره
  .گردد آغاز می 1396مردادماه  14این شوراها از 

  بعدي الحاقات و اصالحات با 29/08/1369 کارمصوب قانون
هر کس ، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار بـه قبـول عضـویت در تشـکلهاي      - 178ماده 
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کارفرمائی نماید ، یا مانع از عضویت آنها در تشکلهاي مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجـاد  کارگري یا 
تشکلهاي قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیري نماید ، با توجه به شرایط و امکانـات خـاطی و   

کـم یـا   برابر حداقل مزد روزانه کـارگر در تـاریخ صـدور ح    100تا  20مراتب جرم به جریمه نقدي از 
  . روز و یا هر دو محکوم خواهد شد120روز تا  91حبس از 

 30/10/1363مصوب  قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار
  کلیات: فصل اول 

ـ بمنظور تأمین قسط اسالمی و همکاري در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشـرفت امـور     1ماده 
، شـورائی مرکـب از نماینـدگان کـارگران و     در واحدهاي تولیـدي ، صـنعتی ، کشـاورزي و خـدمات     
  .تشکیل میگردد » شوراي اسالمی کار«کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت بنام 

   .ـ مجمع عمومی هر واحد از کلیه کارگران و سایر کارکنان به استثناء مدیریت تشکیل میگردد 1تبصره 
ل دو سوم اعضاء تشکیل و انتخابـات آن بـا اکثریـت    ـ جلسات مجمع در مرحله اول با حداق   2تبصره 

در صورتیکه اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممکن نشود مجمـع  . مطلق آراء حاضرین معتبر خواهد بود 
با یک دوم اعضاء تشکیل و رأي گیري بعمل می آید و نیز از اعضائی که در مجمع شرکت نکـرده انـد   

ي میشود بهر حال آراء منتخبین نباید از یک سوم کـل آراء  تا رسیدن به حداقل دو سوم اعضاء رأي گیر
  .کمتر باشد 

ـ تصمیمات و مصوبات این شورا باید در چهار چوب این قانون باشد و در امـور مربـوط بـه      3تبصره 
  .وظایف مدیریت نظرات خود را به صورت پیشنهاد مطرح مینماید 

  :ـ شرایط انتخاب شونده  2ماده 
  .سال  22الف ـ حداقل سن 

  .ب ـ حداقل سابقه کار یک سال در همان واحد 
  .تبصره ـ کارگاههایی که کمتر از دو سال سابقه دارند مشمول این شرط نخواهند بود 

  .ج ـ اعتقاد و التزام عملی به اسالم و والیت فقیه و وفاداري به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 
  .زرتشتی وفاداري به قانون اساسی کافی است تبصره ـ در اقلیتهاي کلیمی ـ مسیحی ـ 

  .د ـ عدم گرایش به احزاب و سازمانها و گروههاي غیر قانونی و گروههاي مخالف جمهوري اسالمی 
  .هـ ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله 

  .و ـ تابعیت ایران 
  .به فساد اخالق ز ـ برخورداري از صداقت و امانت و عدم اشتهار 

ح ـ عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سـابقه محکومیـت کیفـري کـه بـه حکـم دادگـاه موجـب          
  .محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد 

اي اسالمی در چارچوب شرایط تبصره ـ تشخیص صالحیت کاندیداهاي عضویت در شوراه
  ـ نماینده وزارت کار -1: مذکوردرماده فوق بعهده هیأتی مرکب از

  . ـ نماینده وزارتخانه مربوطه 2 
  .ـ نماینده منتخب مجمع کارکنان میباشد  3

  .ـ انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار میگردد و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود  3ماده 
تصـویب ایـن قـانون    ـ وزارت کار موظف است آئین نامه انتخابات را حداکثر دو ماه پـس از    1تبصره 

  .تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند 
  .ـ شروع انتخابات شوراها یکماه پس از تصویب آئیننامه انتخاباتی خواهد بود  2تبصره 
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  .ـ انتخابات هر شورا باید حداقل پانزده روز پیش از پایان دوره شوراي قبل انجام شود  3تبصره 
د حداکثر یـک هفتـه پـس از انتخابـات بـه دعـوت نماینـده        ـ نخستین جلسه شوراي هر واح  4تبصره 

وزارت کار و به ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل و از میان خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک 
  .منشی به اکثریت آراء انتخاب می نماید 

منحـل   22ـ شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیأت موضـوع مـاده     4ماده 
  .دد میگر
قـانون اساسـی بـه دادگـاه      106ـ شوراي منحل شده در صورت اعتراض میتواند بر مبناي اصل   5ماده 

صالح شکایت نماید حداکثر فرصت براي اعتراض ده روز از تاریخ ابالغ می باشد دادگاه موظف اسـت  
  .خارج از نوبت رسیدگی نماید 

حداکثر تا دو ماه انتخابات شوراي جدیـد   ـ وزارت کار موظف است پس از انحالل قطعی شورا  6ماده 
  .را برگزار نماید 

ـ سلب عضویت هر یک از اعضاء شورا مبنی بر تخلف از وظایف قـانونی و یـا فقـدان شـرایط       7ماده 
امکان پـذیر   22به پیشنهاد حداقل دو سوم مجموع اعضاء با تأیید هیأت موضوع ماده  2مذکور در ماده 

  .خواهد بود 
حق اعتراض بـه دادگـاه صـالح را خواهـد      5دي که از وي سلب عضویت شده طبق ماده ـ فر  1تبصره 

  .داشت و دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید 
  .در انتخابات دوره بعد شرکت نمایدـ فردي که سلب عضویت وي قطعی شده باشد نمیتواند  2تبصره 

دهند یا فوت نمایند یا مسلوب العضویه گردند  ـ شورائی که بیش از یک سوم اعضایش استعفاء  8ماده 
  .دو ماه انتخابات را تجدید نماید وزارت کار مؤظف است براي تکمیل شورا حداکثر ظرف

ـ ساعاتی که اعضاء شوراي اسالمی کار به وظایف شورایی مشغول هسـتند جـزء سـاعات کـار       9ماده 
  .آنان محسوب میگردد 

  .اضافی در شورا افتخاري است ـ عضویت و ساعات کار  1تبصره 
  .میباشد  22ـ مرجع تعیین ساعات کار شوراهاي اسالمی کار ، هیأت موضوع ماده  2تبصره 
  .ـ هزینه هاي ضروري شوراها از طریق حق عضویت مجمع کارکنان تأمین میگردد  3تبصره 
  .ـ تعیین میزان حق عضویت بعهده مجمع کارکنان میباشد  4تبصره 

و مجمـع کارکنـان    22ورا در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر هیأت موضوع ماده ـ ش  10ماده 
  .مسئول است 

ـ هر گاه مدیر یا هیأت مدیره نسبت به تصمیمات ابالغ شده از جانب شورا در حدود وظایف   11ماده 
اظهار و تقاضـاي  شورا اعتراض داشته باشند میتوانند نظر خود را از تاریخ ابالغ شورا به مدت پنج روز 

تجدید نظر نمایند در صورتی که شوراي مزبور از رأي خود عدول ننماید معتـرض میتوانـد مراتـب را    
  .ارجاع نماید و رأي آن هیأت قطعی است  22جهت رسیدگی به هیأت موضوع ماده 

  .ـ تشکیل مجمع عادي کارکنان سالی یک بار الزامی است  12ماده 
ساً یا به تقاضاي مدیریت و یا با درخواسـت یـک چهـارم کارکنـان واحـد ،      ـ شورا میتواند رأ  1تبصره 

مجمع فوق العاده کارکنان را تشکیل و موضوع مورد درخواست را در دسـتور جلسـه قـرار دهـد و در     
صورت تقاضاي بیش از پنجاه در صد کارکنان تشکیل مجمع الزامی است و در صـورت هـر صـورت    

  .شکیل مجامع فوق العاده ضروري استي تبرا 22تأیید هیأت موضوع ماده 
  .ـ مجمع کارکنان به طور فوق العاده نمیتواند هر سه ماه بیش از یکبار تشکیل گردد  2تبصره 
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  »شوراي اسالمی کار«وظایف و اختیارات : فصل دوم 
  : 13ماده 

  .الف ـ ایجاد روحیه همکاري بین کارکنان هر واحد بمنظور پیشرفت سریع امور 
همکاري با انجمن اسالمی در باال بردن آگـاهی کارکنـان در زمینـه هـاي فرهنگـی ، اجتمـاعی و       ب ـ  

  .سیاسی 
  .ج ـ باال بردن آگاهی کارکنان در زمینه هاي اقتصادي ، فنی ، حرفه اي و نظایر آن 

یشـنهاد سـازنده بـه مسـئولین     د ـ نظارت بر امور واحد بمنظور اطالع از انجـام صـحیح کـار و ارائـه پ     
  .مربوطه

  .تبصره ـ اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد 
  .هـ ـ همکاري با مدیریت در تهیه برنامه ها بمنظور پیشبرد امور واحد 

  .و ـ بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسائیهاي واحد و پیگیري موارد حقه 
  .کارکنان واحد ز ـ تالش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی 

  .ح ـ بررسی و شناخت کمبودها و نارسائیهاي واحد و ارائه اطالعات به مدیر یا هیأت مدیره 
ط ـ همکاري و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده در برنامـه هـاي    

  .تولیدي واحد 
  .حراز مسئولیتهاي مناسب به مدیریت ي ـ پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد الیق براي ا

ـ شورا مؤظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه بـه اطـالع اعضـاي مجمـع       14ماده 
  .برساند 

نفـر شـاغل دائـم دارنـد بـه تشـکیل        35ـ وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از   15ماده 
  .شوراي اسالمی کار اقدام نماید 

ل شوراها در شرکتهاي بزرگ دولتی از قبیل شرکتهاي تابعه وزارت نفـت ، شـرکت   تبصره ـ زمان تشکی 
( بر اساس این قانون تشخیص شوراي عالی کـار  . . . . ملی فوالد ایران ، شرکت ملی صنایع مس ایران 

  .خواهد بود ) قانون کار  55موضوع ماده 
میشـوند مگـر آنکـه نحـوه     جزء واحـدهاي اصـلی محسـوب    / ـ تأسیسات و واحدهاي فرعی  16ماده 

  .نماید که بطور جداگانه عمل کنند فعالیت اینگونه واحدها یا فاصله آنها تا واحدهاي اصلی ایجاد
تبصره ـ حدود واحدهاي فرعی و اصلی و نحوه فعالیت آنها و تشخیص فاصله در آئـین نامـه اجرائـی     

  .این قانون مشخص خواهد شد 
  : ـ تعداد اعضاي شورا با توجه به تعداد کارکنان به ترتیب زیر خواهد بود  17ماده 

  نفر سه نفر  150نفر تا  36از 
  نفر پنج نفر  500تا  151از 
  نفر هفت نفر  1000تا  501از 
  نفر نه نفر  5000تا  1001از 
  به باال یازده نفر 5000از 

تیب بعنوان اعضاي علی البدل شوراهاي اسالمی فوق انتخاب نفر بتر 6و 5،  4،  3،  2ـ تعداد   1تبصره 
  .میشوند 
ـ اعضاي علی البدل به هنگام بیماري ، غیبت ، استعفاء ، بر کناري یا فوت اعضاي اصـلی بـه     2تبصره 

  .ترتیب اکثریت آراء به جاي عضو یا اعضاي اصلی در جلسات شورا شرکت می نمایند 
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مدیریت باید آمار و مدارك مربوطه به وظائف شـورا را در اختیـار    ـ در صورت تقاضاي شورا  18ماده 
  .آن قرار دهد 

  .تبصره ـ اعضاي شورا مطلقاً حق افشاي آمار و اطالعات سري و محرمانه واحد را ندارند 
ـ شورا با رعایت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زیر ، نظر مشورتی خود را به مدیریت   19ماده 

  :ارائه دهد 
  .ف ـ ساعات شروع و پایان کار و استراحت و توزیع اوقات کار در هفته ال

  .ب ـ موعد و محل و نحوه پرداخت مزد یا مزایا 
  .ج ـ تخصص مشاغل افراد 

  .د ـ تعیین نرخهاي کارمزدي و پاداشهاي کارکنان بر اساس قوانین آئین نامه کار 
  .مرخصی هـ ـ ترتیب استفاده فردي یا جمعی کارکنان از انواع 

  .و ـ اتخاذ تدابیر براي پیشگیري از حوادث و بیماریهاي ناشی از کار 
  .ز ـ تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد 

  .ح ـ تدوین ضوابط استفاده از خانه هاي سازمانی واحد 
ع و همکاریهـاي  ـ شورا باید در زمینه هاي اجتماعی بروز حوادث ، مراجـع ذیصـالح را مطلـ     20ماده 

  .الزم را معمول دارد 
و . ـ شورا موظف است یکنفر را بعنوان عضو مشاور و روابط به مدیریت واحـد معرفـی کنـد      21ماده 

  .این عضو مشاور در جلسات هیأت مدیره بدون حق و رأي شرکت خواهد کرد 
  مرجع تشخیص انحراف و انحالل شوراها: فصل سوم 

موضوع ( تشخیص انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و انحالل آنها ـ بمنظور بررسی و  22ماده 
نفر  7در هر منطقه هیأتی تشخیص انحراف و انحالل شوراها مرکب از ) قانون اساسی  106اصل 

  : بشرح زیر تشکیل میگردد 
  . الف ـ سه نفر از نمایندگان شوراهاي اسالمی کار به انتخاب شوراهاي واحدهاي منطقه 

  . نفر از مدیران واحدهاي منطقه انتخاب خود آنان  ب ـ سه
  .ج ـ یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی 

  .ـ حدود منطقه موضوع این قانون را وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد  1تبصره 
  .ـ محل تشکیل هیأت مذکور را اداره کار منطقه تعیین می نماید  2تبصره 

  را تشکیل بدهد  22وزارت کار موظف است ظرف یک ماه هیأت موضوع ماده  ـ 23ماده 
  : عبارت است از  22ـ وظایف هیأت موضوع ماده  24ماده 

  . ـ ایجاد تفاهم و هماهنگی میان شورا و مدیریت  1
  . ـ نظارت و بررسی کارکرد شورا و مدیریت  2
  . ـ رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا  3
  . حل کردن شوراي اسالمی کار در صورت تخلف از وظایف قانونی ـ من 4
  .ـ ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح  5

میتوانـد بـه دادگـاه صـالح شـکایت       22تبصره ـ شورا در صورت اعتراض به رأي هیأت موضوع ماده  
  نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند

  ینیمسائل کارگز: فصل چهارم 
  .ـ مدیریت براي اجراي برنامه هاي آموزشی حرفه اي ضمن کار نظر شورا را جلب مینماید  25ماده 
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ـ شورا نظر خـود را ظـرف ده روز از تـاریخ تسـلیم پیشـنهاد بـه مـدیریت اعـالم و در غیـر            1تبصره 
  .اینصورت مدیریت میتواند نظر خود را به مورد اجراء بگذارد 

ــ   2تبصــره  ــأت   ـ در صــورتیکه م ــه هی ــراض خــود را ب ــرض باشــد اعت ــه نظــر شــورا معت   دیریت ب
  .این قانون ارجاع مینماید و نظر آن هیأت قطعی است  22موضوع ماده 

ـ هر گاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند ، شورا میتواند بـه محکمـه قضـائی      26ماده 
  .شکایت کند 

ک از کارکنان مخـالف باشـد رأي نهـایی را دادگـاه صـالح      ـ در صورتیکه شورا با اخراج هر ی  27ماده 
  .خواهد داد 

با اخـراج عضـو یـا اعضـاي شـورا توسـط مـدیریت         22ـ در صورتی که هیأت موضوع ماده   28ماده 
  .مخالف باشد رأي نهائی با دادگاه صالحه است و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد 

نهائی دادگاه صـالح کماکـان عضـو شـورا بـوده و بـه وظـایف        ـ اعضاي شورا تا صدور رأي   1تبصره 
  .نمایندگی عمل خواهند کرد 

ـ اعضاي شورا تا صدور رأي نهـائی دادگـاه صـالح در واحـدهاي تحـت مـدیریت دولتـی و          2تبصره 
  .نهادهاي قانونی کماکان شاغل بوده و به وظیفه نمایندگی خود در شورا عمل خواهند کرد 

نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کار و امـور اجتمـاعی ظـرف سـه مـاه تـدوین و       ـ آئین   29ماده 
  .بتصویب هیأت وزیران میرسد 

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سی و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه سی ام دیماه یکهـزار  
د شـوراي  بـه تأییـ   4/11/1363و سیصد و شصت و سه مجلس شوراي اسالمی تصـویب و در تـاریخ   

  .محترم نگهبان رسیده است 
  رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ اکبر هاشمی

گردد رییس اداره ثبـت   در جلسات شوراي تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می) 18/10/1363
 .داشت احوال محل نیز با داشتن حق رأي شرکت خواهد

  


