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 قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرایط خاص

ـــ ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادي که موظف به چهل و چهار ساعت کار ماده واحده ـ

معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتال به بیماري در هفته هستند اما داراي 

) قانون برنامه پنجساله 222باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههاي اجرائی موضوع ماده(العالج میصعب

از مشموالن قانون کار و قانون تأمین و بخش غیردولتی اعم  15/10/1389پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب

اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان 

ساعت تعیین  ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایاي چهل و چهار  شش  سی و  ستري،  شکی یا دادگ و آموزش پز

ـــ تأیید 1تبصره .شودمی العالج توسط وزارت بهداشت، میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعبـ

سناد مثبته یا  سرپرست خانوار با ارائه ا سنامه معتبر و زنان  شنا سال با ارائه  درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش 

این قانون با توافق مشموالن و مسؤوالن  ـــ زمان شروع و خاتمه کار در اجراي2تبصره .گواهی دادگاه معتبر خواهد بود

صره .گرددمربوط آنان تعیین می شی از حق 3تب ــــ کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخ

ـــ بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره4تبصره  .شوندبیمه سهم کارفرما برخوردار می مند ـ

ــتند تا  ــتفاده میهس ــتخدامی خاص که زمانی که از مقررات مزبور اس ــتگاههاي تابع مقررات اداري و اس کنند و یا دس

ـ در صورتی که مشموالن این قانون،  5تبصره .باشندامتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی می

شیردهی ساعتی  صی  ستفاده از امتیاز آن و مرخ شرایط ا شرایط مختلف  همزمان  شند و یا همزمان داراي  شته با را دا

ــ به 6تبصره .شده را دارندبینیمصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش منظور تأمین امنیت شغلی ـ

 مشـموالن این قانون در دوران اسـتفاده از مزایاي آن، دسـتگاههاي اجرائی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشـمول این

توانند به صرف استفاده بانوان از مزایاي کاهش ساعات کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها قانون نمی

ــ اعمال احکام این قانون، براي 7تبصره .جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع استرا تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه ـ

صویبآن سته از کارکنانی که پیش از ت شدهاین قانون در بخش غیردولتی به د اند منوط به تأمین نظر کارفرما کارگرفته 

  .توسط دولت است

شنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سهقانون فوق مشتمل بر ماده

 .د شوراي نگهبان رسیدبه تأیی 17/6/1395و پنج مجلس شوراي اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی 

 

صویب ستگاهت ساعات کار ادارات و د صوص  شهرداريهاي دولتی، بانکنامه در خ سایر ها،  ها و 

هاي خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان مؤسسات عمومی غیر دولتی کلیه شهرستانهاي استان

 ) درجه سانتیگراد 45یر استانها با دماي هواي بیش از (هاي ساو بلوچستان و در شهرستان

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت جهاد کشاورزي وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ـ سازمان اداري و استخدامی کشور 

سه  شماره  13/3/1397هیأت وزیران در جل شنهاد  ستناد  1/3/1397مورخ  100/30/16769/97به پی وزارت نیرو و به ا

صره بند (ز) ماده ( سالمی ایران ـ 38تب صادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري ا سعه اقت شم تو ش ساله  ) قانون برنامه پنج

ــ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصویب کرد1395مصوب  ــ به1 :ـ استانداریهاي  ـ

خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان (در کلیه شهرستانهاي تابع استانهاي مذکور) و به سایر استانداریها 
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شرکتهاي توزیع نیروي 45هاي با دماي هواي بیش از ((در شهرستان شود به تشخیص  سانتیگراد) اجازه داده می ) درجه 

ي دولتی، بانکها، شهرداریها و سایر موسسات عمومی غیردولتی را با رعایت قوانین برق، ساعات کار ادارات و دستگاهها

) این تصویبنامه مکلفند موارد زیر 1ـــ کلیه دستگاههاي مذکور در بند (2 .تنظیم نمایند 30/13تا  30/6مربوط از ساعت 

ستان به نحوي در مصرف انرژي برق مدیریت  :را اجرا نمایند ـــ در فصل تاب سبت به مدت الف ـ کنند که مصرف آنها ن

) کاهش یابد. همچنین به منظور مدیریت برق مصرفی تجهیزات سرمایشی، %10مشابه در سال قبل حداقل ده درصد (

شنایی پس از پایان وقت اداري از 25دماي محیط کار حداقل ( شی و رو سرمای ستمهاي  سی سانتیگراد تنظیم و  ) درجه 

در ماههاي تیر و مرداد برق تولید کنند.  18تا  12ده از مولدهاي اضطراري خود در ساعات ب ـ با استفا .مدار خارج شوند

شد سط وزارت نیرو تأمین خواهد  شرکتهاي توزیع نیروي برق تو سته از مولدها با تأیید  سوخت این د ـــ کلیه 3 .بهاي  ـ

وظفند طی ماههاي تیر و مرداد بین ) کیلو وات هستند، م100واحدهاي صنعتی و کشاورزي که داراي مولد برق بیش از (

ستفاده نمایند. وزارت نفت  16تا  12ساعات  شی از برق مورد نیاز از ظرفیتهاي نیروگاهی خود ا جهت تأمین کل و یا بخ

ــــ مســئولیت اجراي این 4 .موظف به تأمین ســوخت گاز و یا نفت گاز مورد نیاز برابر قیمتهاي بخش صــنعت اســت ـ

دستگاههاي اجرایی در سطح شهرستان و استان (حسب مورد) است و عدم رعایت آن تخلف  تصویبنامه برعهده مدیران

 .محسوب میشود. وزارت نیرو موظف است در پایان تابستان گزارش عملکرد استانها را به هیأت وزیران ارایه کند

 جمهور ـ اسحاق جهانگیريمعاون اول رئیس

 

صویب شت ساعات کاري روزهاي پنج شاغل که داراي فرزند زیر نامه در مورد  نبه کارکنان زن 

 باشندآموز دوره ابتدایی میهفت سال و یا دانش

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

سه مورخ  سانی رییس جمهور و به  7/12/1390هیئت وزیران در جل سرمایه ان سعه مدیریت و  شنهاد معاونت تو بنا به پی

کارکنان زن شـاغل در  :هشـتم قانون اسـاسـی جمهوري اسـالمی ایران تصـویب نموداسـتناد اصـل یکصـد و سـی و 

) قانون مدیریت خدمات کشـــوري که داراي فرزند زیر هفت ســـال و یا فرزند 5دســـتگاههاي اجرایی موضـــوع ماده (

شنبه را میآموز دوره ابتدایی میدانش ساعات کاري خود در روزهاي پنج شند،  سایر روزهايبا هفته با رعایت  توانند در 

 .) قانون مدیریت خدمات کشوري و یا از طریق دورکاري جبران نمایند44سقف مقرر در ماده (

 محمدرضا رحیمی-جمهور معاون اول رییس

صویب صالح ت شاغل که داراي فرزند ا شنبه کارکنان زن  ساعات کاري روزهاي پنج ضوع  نامه مو

 باشندآموز دوره ابتدایی میزیر هفت سال و یا دانش

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 

به صورت عبارت )» 87ماده (« عبارت  16/12/1390هـــ مورخ 47863ت/248209نامه شماره نظر به اینکه در تصویب

 .شوداست، لذا مراتب جهت اصالح اعالم میتحریر شده)» 44ماده (« 

 دبیر هیئت دولت ـ علی صدوقی

 

 وري کارکنان بالینی نظام سالمتبهرهقانون ارتقاء 

سرمایه شی  ـــ به منظور کارآیی و اثربخ شتی، ماده واحده ـ سته بهدا شاغلین بالینی ر شامل  سالمت  سانی نظام  هاي ان

ــ ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه 1 :درمانی در بخشهاي دولتی (کشوري و لشکري) و غیردولتی ـ



٣ 
 

 

کاریهاي غیرمتعارف، به تناســب در هفته حداکثر تا هشــت ســاعت تقلیل خدمت و کار در نوبتبه صــعویت کار، ســابقه 

قانون سازمان نظام پرستاري  (16) ـ کارکنان بالینی بیمارستانهاي روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده2 .یابدمی

تواند مشاغل مزبور را شوند. دولت میمیقانون کار مستثنی  (75)شاغل در بخشهاي دولتی و غیردولتی از شمول ماده 

سخت و زیان شاغل  سوب و از مزایاي مواد (جزء م شوري برخوردار نموده و 68) و (67آور مح ) قانون مدیریت خدمات ک

صی کار در محیطهاي غیرمتعارف به آنان اعطاء نماید سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخ ستحقاقی  صی ا ـ 3 .عالوه بر مرخ

و در نوبت عصر  5/1د ساعات کار بخشهاي دولتی و غیردولتی در نوبتهاي شب و ایام تعطیل را با ضریب تواندولت می

ضریب  ساعت متوالی را ندارند و می 2/1با  سبه نماید و همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده  توانند محا

ـ مزایاي این قانون به شاغلینی 4 .اضافه کار انجام دهند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما

گیرد که فقط در یکی از بخشهاي دولتی یا غیردولتی مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزایاي آنها تعلق می

ثابت و مبتنی بر عملکرد می ناي پرداخت در روش مبتنی بر عملکردنیز ترکیبی از دو روش  به طوري که مب ـــد،  ، باش

ستهاي ارزیابی خدمات میتعرفه ساس فهر صورت کمی و کیفی برا شدهاي خدمات به  تعرفه خدمات کمّی، مبتنی بر  .با

هاي کیفی مبتنی بر اســتانداردهاي روشــهاي کار بســته خدمتی و شــرح وظایف مشــمولین این قانون بوده و تعرفه

نامه اجرائی این ــــ آئین 5 .باشدور ارتباط با بیمار می(پروسیجر) قابل ارائه در هر ساعت براساس کدهاي اخالقی و منش

قانون حداکثر ســـه ماه پس از تصـــویب این قانون، توســـط وزارت بهداشـــت، درمان و آموزش پزشـــکی با همکاري 

هاي کار و اموراجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و سازمانهاي نظام پزشکی و وزارتخانه

وزیران خواهد رسید و از روند اجراء این قانون سالی دو بار به کمیسیون بهداشت ام پرستاري تهیه و به تصویب هیأتنظ

  .اسالمی گزارش خواهد شدو درمان مجلس شوراي

سی شنبه مورخ  سه علنی روز یک شتمل بر ماده واحده در جل شتاد و قانون فوق م صد و ه سی ام فروردین ماه یکهزار و 

 .تأیید شوراي نگهبان رسیدبه 9/2/1388اسالمی تصویب و در تاریخ لس شورايهشت مج

 رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی  

 

وزارت بهداشت، درمان و  وري کارکنان بالینی نظام سالمتنامه اجرایی قانون ارتقاء بهرهآیین

 آموزش پزشکی 

سه مورخ  شترك وزارتخانهبنا به پی 20/10/1388هیئت وزیران در جل شکی، شنهاد م شت، درمان و آموزش پز هاي بهدا

کار و امور اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پشــتیبانی نیروهاي مســلح، ســازمان نظام پزشــکی و ســازمان نظام 

امه اجرایی نــــ ، آیین1388وري کارکنان بالینی نظام سالمت ــــ مصوب ) قانون ارتقاء بهره5پرستاري و به استناد بند (

  :قانون یادشده رابه شرح زیر تصویب نمود

روزي ها و مراکز درمانی شبانهشود که در بیمارستانـ شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطالق می1ماده

ستقیم ارایه خدمت می صورت م ستري به  شکري) و غیردولتی به بیماران ب شوري و ل ستدولتی (ک شامل پر اران، دهند و 

ها و کارشناسان هوشبري و شاغلین ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردانبهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان

  .باشندرشته شغلی فوریتهاي پزشکی می

باشد و با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت ) ساعت در هفته می44ـــ میزان ساعت کار کارکنان (2ماده

شاغل و نوع فعالیت توسط وزارتخانهاريک شت، درمان هاي غیرمتعارف، بر طبق دستورالعملی که به تفکیک م هاي بهدا

سلح تعیین و ابالغ می شتیبانی نیروهاي م شکی و دفاع و پ ساعت در هفته تقلیل و آموزش پز شت  گردد، حداکثر تا ه

  .االجرا خواهدبودري) و غیردولتی الزمهاي دولتی (کشوري و لشکیابد. این دستورالعمل در بخشمی
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ستان3ماده ـــ کارکنان بالینی بیمار ضوع ماده (ـ سوختگی مو سان امور ) این آیین1هاي روانی و  شنا نامه و همچنین کار

ستان صی روانی، مددیاران و کاردرمانگران این بیمار سالیانه، حداکثر تا یک ماه از مرخ ستحقاقی  صی ا ها، عالوه بر مرخ

تبصره ـــ کارکنان بالینی  .باشدهاي غیرمتعارف استفاده خواهندنمود. این مرخصی قابل خرید یا ذخیره نمیمحیط کار در

ستاننیز که در بخش سوختگی بیمار شمول مفاد این هاي روانی و  شند م شته با شتغال دا ستمر ا هاي عمومی به طور م

  .ماده خواهندبود

ـــ مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان4ماده قانون سازمان نظام  (16)هاي روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده ـ

  .شوندآور محسوب میهاي دولتی و غیردولتی ازجمله مشاغل سخت و زیانپرستاري شاغل در بخش

ـــ ساعات کار کارکنان بالینی در بخش 5ماده ) 5/1هاي شب و ایام تعطیل با ضریب (هاي دولتی و غیردولتی در نوبتـ

نیاز، ماهانه توانند در صورتگردد. مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را نداشته و میبه میمحاس

ساس دستورالعمل ماده ( (80)حداکثر  ضافه) این آیین2ساعت برا کاري انجام دهند. با اعمال این نامه با توافق کارفرما ا

تبصره  .باشندهاي شب و ایام تعطیل نمیمان جهت خوابیدن در طی شیفتیک از کارکنان مجاز به صرف زضرایب هیچ

 .گرددساعت صرف تغییر و تحول امور جاري بخش و بیماران بستري میهاي کاري، یکـ در تعویض نوبت

) 1هاي دولتی و غیردولتی در واحدهاي مصرح در ماده (ـ روش پرداخت حقوق و مزایاي شاغلین خدمت در بخش 6ماده

باشــد. پرداخت در روش ثابت، براســاس قوانین و ضــوابط نامه ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد میین آیینا

هاي خدمات، در بخش دولتی هاي مذکور و پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد تا تعیین نرخ تعرفهمورد عمل در بخش

  .طبق روال حاکم خواهدبود ها و در بخش غیردولتیبراساس طرح نظام نوین بیمارستان

ـــ مزایاي این آیین7ماده ست که در یکی از بخشـ شاغلینی ا شامل  هاي دولتی یا غیردولتی به کار بالینی در نامه فقط 

اي که طی آن فرد، متعهد به انجام نامه موظف به ارایه تعهدنامهرشـته شـغلی مرتبط اشـتغال دارند. مشـمولین این آیین

شکی تنظیم و ابالغ شود، میخدمت در یک بخش می شت، درمان و آموزش پز سط وزارت بهدا شند. متن تعهدنامه تو با

  .خواهدشد

ـــ اعتبارات ناشی از اجراي قانون ارتقاء بهره 8ماده بینی و در بودجه وري کارکنان بالینی نظام سالمت، همه ساله پیشـ

  .ربط منظور خواهدشدهاي ذيعمومی دستگاه

ـــ معاونت تو9ماده سانی رییسـ سانی ناشی از اجراي این سعه مدیریت و سرمایه ان جمهور موظف است کمبود نیروي ان

) 51شود در قالب مجوز استخدامی طبق ماده (قانون را که از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم می

بینی ی جمهوري اسالمی ایران پیشقانون مدیریت خدمات کشوري در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگ

  .نماید

 جمهور ـ محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس 

 

 قانون مدیریت خدمات کشوري

ساعت در هفته می 87ماده ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار  ساعات کار ادارات با ـــــ  شد و ترتیب و تنظیم  با

صویب هیأت سازمان و ت شنهاد  سقف گردد و وزیران تعیین میپی ضروري با رعایت  ساعت کار کارمندان در موارد  تغییر 

ستگاه ذي ساعات موظف، در طرحهاي ربط میمذکور با د ضاء هیات علمی از  ساعات تدریس معلمان و اع شد. میزان  با

  .ربط تعیین خواهد شدبندي مشاغل ذيطبقه
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ـــ کارمندان می1تبصره  11را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر  توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خودـ

ساعات کار آنان  .ساعت) تقلیل دهند سب با  سوابق خدمت این قبیل کارمندان متنا سبه  میزان حقوق و مزایا، نحوه محا

  .تعیین خواهد شد

ـــ دستگاههاي اجرائی می2تبصره با توجه به توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار ـ

  .اي و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگري تنظیم نمایندشرایط جغرافیایی و منطقه

ـ کلـیه دستگاهـهاي اجـرائی استـانی موظـفند ساعات کار خود را در شـش روز هـفته تنـظیم نمایند. (ستـاد 3تبصره

 .باشندمرکزي دستـگاههاي اجـرائی مـشمول ایـن حکم نمی

ـــ93ماده به انجام وظایف مربوط  (87) کلیه کارمندان دستگاههاي اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده ـ

ساس  شد برا ضروري خارج از وقت اداري مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز با صورتی که در مواقع  بپردازند و در

ضور در محل کار و انجام وظای ستگاه مکلف به ح ضافه کاري برابر مقررات ف محوله در قبال حقاعالم نیاز د الزحمه یا ا

 .مربوط خواهند بود

باشــد و هرگونه پرداخت کاري تنها در قبال انجام کار اضــافی در ســاعات غیر اداري مجاز میپرداخت اضــافه:  99ماده 

 .تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است

 

 

 10/8/93 مورخ 93/122رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري شماره هـ/

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مرجع رسیدگی:

به  1393و توسعه استان البرز در سال  ریزياعتراض به صورت جلسه چهارمین شوراي برنامه موضوع شکایت و خواسته:

 شنبه  5در خصوص تعطیلی دستگاههاي اجرایی استان در روزهاي  27/8/1392ـ  45502/5/21شماره 

ثبت دبیرخانه حوزه ریاست  27/1/1393ــــ   200/5084/211/1000شاکی به موجب درخواستی که به شماره  کار:گردش

 که: دیوان عدالت اداري شده اعالم کرده است

 سالم علیکم:«

 87رساند، به موجب ماده استحضار می احتراماً این جانب عزت اله توپا ابراهیمی برادر شهید حجت اهللا توپا ابراهیمی به

صره  شش روز هفته  3تب ساعات کار خود را در  ستانی موظفند  ستگاههاي اجرایی ا شور که کلیه د قانون مدیریت خدمات ک

ستثناء  سمی تنظیم نمایند به ا سی که تعطیلی ر سا صل هفدهم قانون ا هفتگی روز جمعه ستاد مرکز (تهران) و با توجه به ا

ستان البرز پنج روز در هفته خدمتمی ضر ادارات ا شد، در حال حا سانیبا شند که این کنند و دو روز در هفته تعطیل میمی ر با

اي رد، لذا از آن ریاست تقاضاي بررسی اگر چنانچه بخشنامهموضوع با ماده مزبور و اصل استمرار سازمانهاي اداري مغایرت دا

ست. ستدعا ضاي ابطال و نقض مغایرت مورد ا ست تقا شده ا سمت مورد اعتراض به قرار زیر م » صادر  سه در ق صورتجل تن 

 است:
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 1392صورتجلسه چهارمین شوراي برنامه ریزي و توسعه استان البرز در سال 

 ساعت روز تاریخ
مـکـان 

 جلسه

ریاست 

 جلسه

ـــمــاره  ش

 دعوتنامه

ــخ  ــاری ت

 دعوتنامه

 10 یکشنبه 19/8/1392

لن  ســــا

شــهداي 

دولــــت 

استانداري 

 البرز

ــاب  ــن ج

ــــاي  آق

ندس  مه

 طاهري

43430/5/21 15/8/1392 

	 
 دستور کار:

ـــ بر اساس تصویب1 ساعت کار هفتگی دستگاههاي  44نامه هیأت وزیران در خصوص ساعات آغاز به کار ادارات و رعایت ـ

 اجرایی استان.

 ـ بررسی پیشنهادات کارگروههاي تخصصی.2

 :1مصوبه 

شوراي برنامه ضاي  شنهاداع ستان با اعالم رأي کتبی و به اتفاق آراء با پی سعه ا ستمرار تعطیلی روزهاي پنج ریزي و تو شنبه در ا

 به شرح ذیل موافقت نمودند: 1392نخست سال  طبق روال شش ماهه 1393استان البرز تا پایان سال 

تعیین گردید و دستگاههاي اجرایی  16الی  7:10ـــ ساعات کاري دستگاههاي مشمول روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 1

 باشند.ساعت کاري در پنج روز هفته برابر موازین قانونی دستورالعمل مربوطه می 44موظف به رعایت سقف 

نشانی، مراکز نظامی و انتظامی، راکز بهداشتی ـــ درمانی، بیمارستانها، فوریتهاي پزشکی و امدادي، آتشـــ ساعات کاري م2

 رسان طبق روال گذشته خواهد بود.واحدهاي عملیاتی دستگاههاي خدمات

 %50داقل ـ بانکها ضمن هماهنگی با ستاد مرکزي بر اساس تصمیمات آتی شوراي بانکهاي استان و با رعایت فعال بودن ح3

 شنبه مشمول این دستورالعمل خواهند بود.از شعب در روزهاي پنج

شرح وظایف خاص و رعایت 4 ستان با توجه به  شهرداریهاي ا سایر  شهرداري کرج و  ـ  ــ شوراي ـ صویب  الزامات مربوطه با ت

 »  ح قرار گیرند.توانند مشمول اجراي این طرریزي و توسعه استان میاسالمی شهر و موافقت رئیس شوراي برنامه

در پاســـخ به شـــکایت مذکور، دفتر بازرســـی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی اســـتانداري البرز به موجب الیحه شـــماره 

 توضیح داده است که: 25/5/1391ـ  1577/4/12/21

ست، حمل و با عنایت به وصول برخی گزارشات واصله به دبیرخانه کارگروه کاهش آلودگی هوا از سوي اداره کل محیط زی«

ــی نقل و پایانه ــتان در زمینه نتیجه بررس ــتان، بویژه در روزهاي پایانی هفته و افزایش هاي اس ــدید آلودگی هواي اس علل تش

شمگیر آالینده ست،و  هاچ شهروندان و محیط زی سیار مخرب آن بر روي  جملگی که  ذرات خطرناك معلق در هوا و تأثیرات ب

ــتا ــالمت و امنیت اس ــمار میتهدیدي براي س ــتان و ایجاد  آید و نیز کثرت تردد خودروهان به ش ــالتی اس در محورهاي مواص

ضوع تعطیلی روزهاي پنج شده و نهایتاً مو شکالت ترافیکی نیز مزید بر علت  ستان البرز با م ستگاههاي اجرایی در ا شنبه د

ستاندار به منظور مدی16الی  10/7ساعت در هفته (از  44ساعات کار  ضور ا مختلف زمانی  ریت بحران موجود در مقاطع) با ح

 شود.شورا به پیوست ایفاد میریزي استان رسید که تصویر آخرین مصوبه مورد تصویب شوراي برنامه
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از جمله همجواري با شهر تهران است. شایان ذکر است استان البرز داراي کلیه شرایط و محدودیتهاي خاص استان تهران 

سزایی در رفعشنلذا تعطیلی روزهاي پنج معضالت محیطی و ترافیکی و غیره دارد و بی شک توجه به این مهم  به تأثیر ب

 »   شود.برداري ایفاد میموجبات رضایتمندي شهروندان و مسافرین را فراهم خواهد آورد. مراتب جهت هرگونه بهره

شد. پس از هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و  شکیل  شعب دیوان ت دادرسان 

 کند.صدور رأي مبادرت می بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به

 :رأي هیأت عمومی

ست و بر مبناي ماده  سمی هفتگی روز جمعه ا سالمی ایران، تعطیل ر سی جمهوري ا سا صل هفدهم قانون ا  87به موجب ا

سال  صوب  شوري م شده 1386قانون مدیریت خدمات ک ساعت در هفته تعیین  ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار   ،

ساعات کار خود را  یه دستگاههاي اجرایی استان موظفندقانون مدیریت خدمات کشوري، کل 87ماده  3تبصره است و به موجب 

مصوبه شماره  1مشمول این حکم نیست). نظر به این که بند در شش روز هفته تنظیم کنند (ستاد مرکزي دستگاههاي اجرایی 

ـ   45502/5/21 ــ سال شوراي برنامه 27/8/1392ـ ستان البرز در  سعه ا ستمرار تعطیلی 1392ریزي و تو روزهاي ، مبنی بر ا

سال پنج ستان البرز تا پایان  ستنداً بهبا قوانین فوق 1393شنبه در ا ست، م قانون  88و ماده  12ماده  1بند  الذکر مغایر ا

 شود.ابطال می ،1392تشکیالت و آیین  دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

  

 14/5/1391 ،مورخ 90/688ومی دیوان عدالت اداري شماره هـ/راي هیأت عم

ـــ204شماره دادنامه: 19/4/1391تاریخ دادنامه:  ـــ  90/688کالسه پرونده:  203ـ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی  568ـ

سته: اعالم تعارض در آراء  شکایت و خوا ضوع  سی و محمدامین محمدي مو شاکی: آقایان جبار وی دیوان عدالت اداري 

سی و محمدامین محمدي به موجب لوایحی اعالم  صادر شعب دیوان عدالت اداري گردش کار: آقایان جبار وی شده از 

ساعت  22اند لیکن التدریس داشتهساعت تدریس در هفته در مقطع ابتدایی به صورت حق 28رغم این که اند، علیکرده

ست و  شده ا شد 6تدریس لحاظ  سابقه کاري لحاظ ن ستهایی به دیوان عدالت اداري ساعت دیگر جزو  ست. دادخوا ه ا

التدریس لحاظ شود اما شعب دیوان آراء متناقض سال شده است به عنوان سابقه حق 3اند تا ایام مذکور که تقدیم کرده

شدهصادر کرده ستار  صدور رأي وحدت رویه را خوا شروح آراء گردش کار پرونده .انداند. نامبردگان رفع تعارض و  ها و م

ست شماره :به قرار زیر ا سیدگی به پرونده  شعبه اول دیوان عدالت اداري در ر ضوع  8909980900015671الف:  با مو

سابقه  ساب  سته عدم احت شاه و به خوا ستان کرمان سازمان آموزش و پرورش ا سی به طرفیت  ست آقاي جبار وی دادخوا

ساله حق سه  شماره خدمت ( سی) به موجب دادنامه  صدور رأي  8909970900102122التدری شرح آینده به  مفاداً به 

ست سابقه حق .مبادرت کرده ا ساب  سی احت شاکی آقاي جبار وی سته  سالهاي با مالحظه اوراق پرونده خوا سی  التدری

است، با عنایت به مفاد دادخواست و ضمایم آن نظر به این که  1381ـ1382و  1380ـ1381و  1379ـ 1380تحصیلی 

نون استخدام کشوري خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی قا 151به موجب ماده 

ستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی  ش شوري از لحاظ تعیین پایه و بازن ستخدام ک شهرداریها در اجراي مقررات قانون ا و 

وزشی موضوع تبصره یک ماده یک دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آم 2محسوب و منظور خواهد شد... و حسب ماده 

ستان بندي مشاغل معلمان کشور خدمت تمامنامه اجرایی طرح طبقهآیین ست و  28وقت آموزگاران دب ساعت در هفته ا

شارالیه ضمیمه دادخواست کرده است حاکی از آن است که وي در مانحن ساعت در هفته  22فیه ابالغیه هایی را که م

ســاعت در هفته انجام وظیفه کرده  28و از طرفی نامبرده مدرك و دلیلی مبنی بر این که اشــتغال به کار داشــته اســت 

شخیص نمی ست، بنا به مراتب فوق دعوا مطروح وارد ت شعبه ارائه نداده ا ست به این  صادر و ا شکایت  شود، رأي به رد 
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ــتاعالم می ــود، این رأي طبق ماده قانون دیوان عدالت اداري قطعی اس ــعبه  .ش چهارم دیوان عدالت اداري در ب: ش

شماره سیدگی به پرونده  سازمان  8909980900015697ر ست آقاي محمد امین محمدي به طرفیت  ضوع دادخوا با مو

التدریس) به موجب دادنامه شماره آموزش و پرورش استان کرمانشاه و به خواسته احتساب سابقه خدمت (سه ساله حق

ـــ  8909970900402001 در خصوص دادخواست  :اً به شرح آینده به صدور رأي مبادرت کرده استمفاد 4/12/1389ـ

سال حق سه  ساب  سته احت شاه به خوا ستان کرمان سازمان آموزش و پرورش ا سی وي به عنوان شاکی به طرفیت  التدری

ـــ تا 1379سابقه خدمت با این توضیح که در سالهاي تحصیلی  در التدریسی در شهرستان روانسر به صورت حق 1382ـ

سازمان آموزش و پرورش براي این که تعهدي  سفانه  ست اما متأ شغول به تدریس بوده ا سهاي چند پایه ابتدایی م کال

ساعت در  28التدریس را در احکام اداري درج کرده در حالی که ساعت حق 22نسبت به استخدام براي خود ایجاد نکند 

شته سوب نمیاند و با درج حکم پاره وقت این مهفته تدریس دا سابقه مح با توجه به مجموع مندرجات  ...شوددت جزء 

اوراق پرونده و پاسخ واصل شده از اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه که با شماره فوق ارسال شده است نظر 

ــــ 5/5353/620به این که در اجراي مجوز شــماره   ریزي نیروي انســانی وزارت آموزش ومعاونت برنامه 27/5/1387ـ

ــــ 703/58210التدریس پاره وقت طی شــماره پرورش شــاکی به عنوان داوطلب حق از ســوي اداره کل  21/7/1379ـ

اند براي آموزش و پرورش اســتان کرمانشــاه به اداره آموزش و پرورش منطقه روانســر معرفی و در ذیل آن متذکر شــده

ــوند هیچ گونه حقی افرادي که از محل این مجوز به کار گرفته می ــد و اداره آموزش و پرورش ش ایجاد نخـــــواهد ش

ـهدي در قبال استخدام آنها نخواهد داشت به لحاظ تمام وقت تلقی نشدن سنوات مذکور قابل محاسبه نبوده است و  .تع

ستناد مواد دلیل کافی بر اثبات صحت ادعاي شاکی وجود ندارد. لذا شکایت مشارالیه وارد تشخیص نمی و  7شود و به ا

ج: شـعبه اول  .شـود رأي دیوان قطعی اسـتدیوان عدالت اداري به رد شـکایت وي حکم صـادر و اعالم می قانون 48

شماره  سیدگی به پرونده  سی به  8909980900016183دیوان عدالت اداري در ر ست آقاي برهان وی ضوع دادخوا با مو

شاه و به خواسته اعتراض به عدم  التدریس به موجب احتساب سابقه حقطرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمان

ـــ 8909970900101620دادنامه شماره  شاکی  :، مفاداً به شرح آینده به صدور رأي مبادرت کرده است23/11/1389ـ

التدریسی در به عنوان آموزگار حق 1381ـ1382و  1380ـ1381و  1380ـ1379اعالم داشته است در سالهاي تحصیلی 

خدمت کرده است، لیکن اداره طرف شکایت بعد از تبدیل وضعیت مشارالیه به رسمی از آموزش و پرورش مقطع ابتدایی 

احتساب سنوات مزبور به عنوان سابقه خدمت دولتی خودداري کرده است و به شرح خواسته تقاضاي رسیدگی دارد که با 

ظر به این که شاکی به عنوان توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و مالحظه الیحه رسیده از اداره طرف شکایت ن

ساعت اعالم شده است، لیکن با  22آموزگار در سالهاي مزبور مشغول خدمت بوده است و چند ساعات تدریس نامبرده 

 151کنند، لذا با رعایت ماده االصـــول تمام وقت خدمت میالتدریس در مقطع ابتدایی علیتوجه به این که معلمان حق

شوري به  ستخدام ک ستثناي قانون ا سابقه خدمت دولتی به ا ساب مدت مزبور به عنوان  شکایت دایر بر احت ستن  وارد دان

هیأت عمومی دیوان  .دارد. رأي دیوان قطعی اســتایام تعطیالت عید نوروز و فصــل تابســتان حکم صــادر و اعالم می

ل شد. پس از بحث و بررسی، با عدالت اداري در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکی

  .کنداکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأي مبادرت می

 :رأي هیأت عمومی

قانون استخدام کشوري خدمت تمام وقت  151ثانیاً: با توجه به این که در ماده  .اوالً: تعارض در آراء مذکور محرز است 

شود و با توجه به این که مطابق حکم خدمت دولتی محسوب میدولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو 

ساعات  87مقرر در ذیل ماده  ضاي هیأت علمی از  ساعات تدریس معلمان و اع شوري میزان  قانون مدیریت خدمات ک

ربط تعیین خواهد شد و در دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع بندي مشاغل ذيموظف در طرحهاي طبقه
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بندي مشاغل معلمان کشور، خدمت تمام وقت آموزگاران و مربیان امور نامه اجرایی طرح طبقهیک ماده یک آیین تبصره

ستان  صحیح و موافق مقررات  28تربیتی دب شکایت  شده در رد  صادر  ست، بنابراین آراء  شده ا ساعت در هفته تعیین 

ان عدالت اداري براي شــعب دیوان و ســایر مراجع اداري قانون دیو 43و ماده  19ماده  2اســت. این رأي به اســتناد بند 

 .االتباع استمربوط در موارد مشابه الزم

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  

 

صویب صوص پرداخت حقت مه کارمندان ســازمان آموزش فنی و حرفهنامه در خ  ايالزح

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 
عه -ماعی و تأیید معاونت توس-بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجت 29/9/1391وزیران در جلسه مورخ هیئت 

ـــانی رییس ـــرمایه انس ـــتمدیریت و س -ات کشـــوري-) قانون مدیریت خدم100) و (93ناد مواد (-جمهور و به اس

  :تصویب نمود -1386مصوب

ـــازمان آموزش فنیحق هاي اي که در خارج از وقت اداري مقرر در انجام و برگزاري آزمونهو حرف الزحمه کارمندان س

ساس جدول پیوست که به مهر  سازمان یادشده برا شارکت دارند از محل اعتبارات مصوب مربوط  دفتر هیئت «مربوط م

 .شوداست، پرداخت میتأییدشده» دولت

 1391الزحمه عوامل اجرائی آزمون سال دستورالعمل پرداخت حق

 مدرك تحصیلی واحد شاخص و تعرفه شرح وظایف عنوان ردیف
فه  عر ت یزان  م ثر  ک حدا

 (ریال)

 طراحی سئوال 1

اي با نقشه، شکل، جدول، طراحی سئوال کتبی چند گزینه

 آمار، راهنماي سئوال و پاسخ سئوال

هر  بــه ازاء 

ــوال  ــــئ س

یزي و  م م

 تائیدشده

 30000 تا فوق دیپلم و لیسانس

 35000 دکترافوق لیسانس و 

ــئوال کتبی چند گزینه ــکل، طراحی س ــه، ش اي بدون نقش

 لجدول، آمار، به همراه راهنماي سئوال و پاسخ سئوا

هر  بــه ازاء 

ــوال  ــــئ س

یزي و  م م

 تائیدشده

 24000 تا فوق دیپلم و لیسانس

 28000 فوق لیسانس و دکترا

ــکل، جدول،  ــه، ش ــریحی بدون نقش ــئوال تش طراحی س

 همراه راهنماي سئوال و پاسخنمودار، به 

هر  بــه ازاء 

ــوال  ــــئ س

یزي و  م م

 تائیدشده

 40000 تا فوق دیپلم و لیسانس

 45000 فوق لیسانس و دکترا

شکل، جدول، نمودار، شه،  شریحی با نق سئوال ت  طراحی 

 راهنماي سئوال و پاسخ سئوال

هر  بــه ازاء 

ــوال  ــــئ س

یزي و  م م

 تائیدشده

 80000 تا فوق دیپلم و لیسانس

 100000 فوق لیسانس و دکترا

راه راهنماي طراحی پروژه عملی تشریحی بدون نقشه، شکل، جدول، نمودار، به هم

 اجرا

به ازاء هر پروژه عملی ممیزي و 

 تائیدشده
150000 

ه راهنماي طراحی پروژه عملی تشــریحی با نقشــه، شــکل، جدول، نمودار، به همرا

 اجرا

عملی ممیزي و به ازاء هر پروژه 

 تائیدشده
200000 

 ممیزي 2
 10000 به ازاء هر سئوال ممیزي سئوال کتبی

 50000 به ازاء هر پروژه عملی ممیزي پروژه عملی

 قرنطینه تکثیر 3
 توضیحات مبلغ ساعت (ریال) عنوان

 استکننده یک ساعت محاسبه گردیده نفر شرکت 1270به ازاء هر  55000 مسئول قرنطینه تکثیر
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 کننده یک ساعت محاسبه گردیده استنفر شرکت 126به ازاء هر  50000 متصدي قرنطینه تکثیر

 کننده یک ساعت محاسبه گردیده استنفر شرکت 1270به ازاء هر  45000 خدمتگزار قرنطینه تکثیر

 گردیده استکننده یک ساعت محاسبه نفر شرکت 422به ازاء هر  45000 نگهبان قرنطینه تکثیر

 حوزه تصحیح 4

 40000 رئیس حوزه تصحیح

کننده تنفر شرک 300با توجه به سیستم تصحیح ماشینی به ازاء هر 

 یک ساعت محاسبه گردیده است

 40000 منشی حوزه تصحیح

 25000 خدمتگزار حوزه تصحیح

 35000 نگهبان حوزه تصحیح

 حوزه اجرا 5

ــ طول هر جلسه آزمون 1 50000 رئیس حوزه اجرا ـ 2ساعت در نظر گرفته شده است.  5/1ـ

فر ن 200مبالغ قید شـــده براي رئیس حوزه اجرا و ناظر تا ســـقف 

کننده بیشتر از هائی که تعداد شرکتکننده بوده و براي حوزهشرکت

سقف، تر از کننده اضافهنفر شرکت 100باشد به ازاء هر نفر می 200

ضافه گردد. درصد به مبالغ مذک 10 ـــ یک نفر مراقب3ور ا به  ـ

ـ یک نفر 4 کننده محاسبه و پرداخت شودنفر شرکت 30ازاء هر 

کننده محاســـبه و نفر شـــرکت 100خدمتگزار و نگهبان به ازاء هر 

کننده نفر شــرکت 50ـــــ یک نفر رابط به ازاء هر  5پرداخت شــود 

یک  کنندهنفر شرکت 100ــــ به ازاء هر  6محاسبه و پرداخت شود 

 گردیده است. کننده عکس منظورنفر تطبیق

 45000 منشی حوزه اجرا

 45000 مراقب حوزه اجرا

 40000 کننده عکس تطبیق

 50000 ناظر حوزه اجرا

 40000 خدمتگزار حوزه اجرا

 40000 نگهبان حوزه اجرا

 45000 مسئول مخزن

 45000 رابط

 پشتیبانی 6

 توضیحات کننده ریالبه ازاء هر شرکت عنوان

 300 مدیرکل
فتی در طول ریال به طوریکه مبلغ دریا 300به ازاء هر داوطلبی مبلغ 

 ریال بیشتر نباشد 30000000کمتر و از  15000000سال از 

 150 معاونین آموزشی
فتی در طول ریال به طوریکه مبلغ دریا 150به ازاء هر داوطلبی مبلغ 

 ریال بیشتر نباشد 10000000کمتر و از  3000000سال از 

 150 معاون مالی
فتی در طول ریال به طوریکه مبلغ دریا 150به ازاء هر داوطلبی مبلغ 

 ریال بیشتر نباشد 10000000کمتر و از  3000000سال از 

 150 مسئول حراست
طول فتی در ریال به طوریکه مبلغ دریا 150به ازاء هر داوطلبی مبلغ 

 ریال بیشتر نباشد 10000000کمتر و از  3000000سال از 

 250 رئیس اداره سنجش
فتی در طول ریال به طوریکه مبلغ دریا 250به ازاء هر داوطلبی مبلغ 

 ریال بیشتر نباشد 280000000کمتر و از  14000000سال از 

سنجش  سان اداره  شنا کار

 اداره کل
150 

فتی در طول ریال به طوریکه مبلغ دریا 150به ازاء هر داوطلبی مبلغ 

 ریال بیشتر نباشد 10000000کمتر و از  3000000سال از 

   ریال 200000به هر روز آزمون مبلغ  کارپرداز

رئیس حوزه ارزشـــیــابی 

 شهرستان
500 

فتی در طول ریال به طوریکه مبلغ دریا 500به ازاء هر داوطلبی مبلغ 

 ریال بیشتر نباشد 12000000از کمتر و  2500000سال از 

 450 مسئول سنجش شهرستان
فتی در طول ریال به طوریکه مبلغ دریا 450به ازاء هر داوطلبی مبلغ 

 ریال بیشتر نباشد 9000000کمتر و از  2200000سال از 

 حوزه عملی 7

 توضیحات مبلغ ساعت (ریال) عنوان

ـــ محاسبه 1 70000هاي فنی و کشاورزي و حرفه 40000خدماتی  هايحرفه آزمونگر عملی در شهرستان محل خدمت

براســــاس 

نفر  14تعداد 

کننده شرکت

بــه ازاء هــر 

جــلســـــه 

ارزشـــیــابی 

ـلـــی  عـــمــ

صــــــورت 

ــ به 2پذیرد 

یک  ازاء هر 

لب  نفر داوط

 100000ورزي هاي فنی و کشاو حرفه 60000هاي خدماتی حرفه آزمونگر عملی در خارج از شهرستان محل خدمت

 30000 ناظر آزمون عملی

 ریال  600 کنندهبه ازاء هر شرکت عوامل ستادي 8
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تر از اضـــافه

ـــقف   14س

صد  7نفر  در

بالغ هر  به م

ــت  ــــاع س

 اضافه گردد

صره سازمان آموزش :1تب شیابی مهارت و موافقت رئیس  شنهاد دفتر ارز شده، به پی سب با فعالیت انجام  ستادي متنا شور قابل پردافنی و حرفه سهم هر یک از عوامل  خت اي ک

 باشد.می

 تواند کاهش یابد.مبلغ مندرج در جدول حداکثر بوده و با نظر مدیرکل استان می :2تبصره

 مبالغ مندرج در جدول براي ساعات غیراداري و موظفی محاسبه و پرداخت گردد. :3تبصره

 محمدرضا رحیمی -جمهورمعاون اول رئیس

 

 

سات و نهادهاي دولتی در روز  س سازمانها، ادارات کل، مو صویبنامه راجع به فعالیت کلیه  ت

 پنجشنبه هر هفته

ایران یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی  به استناد اصل 19/8/1381هیئت وزیران در جلسه مورخ 

ها و موسسات آموزش عالی و به استثناي دانشگاهکلیه سازمانها، ادارات کل، موسسات و نهادهاي دولتی ( :تصویب نمود

شنبه هر هف شهر تهران) موظفند در روز پنج  ستقر در  ستادي م ستگاههاي  شور و د ستانهاي ک ستقر در ا شی م ته پژوه

 .فعالیت نمایند

 جمهور محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس 

 نامه موضوع فعالیت سازمانها، ادارات و نهادهاي دولتی در روزهاي پنجشنبهاصالح تصویب

سه مورخ  شماره  25/9/1383هیئت وزیران در جل شنهاد  سازمان مدیریت و  29/6/1383مورخ 116269/101بنا به پی

شور و برنامه صویب نمودریزي ک سالمی ایران ت سی جمهوري ا سا شتم قانون ا سی و ه صد و  صل یک ستناد ا متن  :به ا

ـ مورخ 26524ت/29390موضوع تصویب نامه شماره  ) 2) تلقی و متن زیر به عنوان بند (1عنوان بند ( به 29/8/1381ه

ـــ فعالیت کلیه شرکتهاي دولتی (به استثنا2 :شودبه تصویب نامه یادشده الحاق می ي شرکتهاي دولتی مستقر در شهر ـ

 .تهران) در روز پنجشنبه منوط به پیشنهاد استاندار و تأیید وزیر یا باالترین مقام دستگاه مربوط می باشد

 معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف 

 

  تصویب نامه راجع به ساعت شروع کار بانکها

ــه مورخ  ــنها 22/3/1379هیات وزیران در جلس ــماره .بنا به پیش بانک مرکزي جمهوري  22/3/1379مورخ  -ه964د ش

ساعت شروع  :استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصویب نموداسالمی ایران و به 

ها و موضوع تعیین ساعت شروع کار وزارتخانه  9/2/1369مورخ -ه250ت67768کار بانکها از شمول تصویبنامه شماره .

 .مستثناست ازمانهاي دولتیس

 معاون اول رییس جمهور  -حسن حبیبی 
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 قانون حفاظت در برابر اشعه

 فصل اول ـ کلیات 

پرتوها) در امور مختلف و ضرورت حفاظت کارکنان، مردم، با توجه به گسترش روزافزون کاربرد اشعه (ـــ اهداف  1ماده 

 اشعه، مقررات ذیل تدوین گردیده است ـ آورنسلهاي آینده و محیط در برابر اثرات زیان

ــ تعاریف  2ماده  ــ  1ـ ــ  2 .باشدز میساساز و غیر یونشامل اشعه یون»پرتوها«یا»اشعه«ـ به مواد »منابع مولد اشعه«ـ

شعهپرتوزا ( سات مولد ا سی ستگاهها و تأ شیاء حاوي آن و یا د صنوعی یا مواد و ا اطالق رادیواکتیو) اعم از طبیعی و یا م

ـــ  3 .گرددمی شعه«ـ شود»کار با ا شعه انجام  ست که در ارتباط با منابع مولد ا ـــ  4 .هر گونه کار یا فعالیتی ا  واحد«ـ

ست»سازمان انرژي اتمی ایران«در مفهوم»قانونی سئول«ــــ  5 .ا ست که برابر آیین»شخص م نامه شخص حقیقی ا

مربوطه به کار با اشعه در محدوده مربوطه واجد صالحیت علمی و فنی و شرایط الزم براي تصدي و نظارت بر کلیه امور

شد ـــ  6 .پروانه مربوطه با شت«ـ سئول فیزیک بهدا س»م صالحیت ت که برابر آیینشخص حقیقی ا نامه مربوطه واجد 

  .حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشدعلمی و فنی و شرایط الزم براي تصدي مسئولیت

ـــ شمول مقررات  3ماده  سطح کشور از جمله ـ شعه در  شامل کلیه امور مربوط به حفاظت در برابر ا مقررات این قانون 

برداري، ازکاراندازي و اندازي، بهرهـــ احداث، تأسیس، راه 3ـــ کار با اشعه  2ـــ منابع مولد اشعه  1 باشد ـــموارد زیر می

ـــ هر گونه فعلیت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و  4 .تصدي هر واحدي که در آن کار با اشعه انجام شود ـ

صیل، اک ساخت، تملک، تح شاف،صادرات، ترخیص، توزیع، تهیه، تولید،  ستخراج، حمل و نقل، معامالت، پیمانکاري، ت ا

هاي آینده به طور کلی و محیط در برابر اثرات ـ حفاظت کارکنان، مردم و نسل 5 .ماندارينقل و انتقال، کاربرد و یا پس

  .آور اشعهزیان

 ها فصل دوم ـ پروانه و مسئولیت

ــــ انجام هر گونه فعالیت در ارتباط با موارد م 4ماده  ، غیر از موارد مسـتثنی به 3از ماده  4، و 3، 2، 1ندرج در بندهاي ـ

شتغال از واحد قانونی میهاي مربوطهنامهموجب آیین سب از واحد ذیربط و پروانه ا ستلزم اخذ پروانه ک شدم صره ـ  .با تب

سیونی م سط کمی صین گروه پزشکی تو ص صرفاً براي متخ سات پزشکی  س شعه در مورد مؤ رکب از دو نفر مجوز کار با ا

حفاظت در برابر اشعه از واحد قانونی و دو نفر کارشناس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد متخصص امور

شعه از سوي بررسی و تأیید قرار گرفته و از طرف واحد شد. صدور پروانه نهایی تأسیس واحد کار با ا قانونی داده خواهد 

  .پزشکی خواهد بودوزارت بهداشت، درمان و آموزش 

ـ دارنده پروانه کسب مکلف است حداقل یک فرد واجد شرایط به عنوان شخص مسئول و یک فرد واجد شرایط  5ماده 

  .بهداشت به واحد قانونی معرفی تا پروانه اشتغال بنام آنان اخذ گرددبه عنوان مسئول فیزیک

ــــ در موارد خاص ( هاي مربوط، نامهایکس با فعالیت محدود) و طبق آیین مانند واحدهاي تشــخیص با اشــعهتبصــره ـ

تواند توأماً به عهده یک یا پروانه کسب، شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت میمسئولیت شخص حقیقی دارنده

  .دو شخص حقیقی واجد شرایط باشد

شرایط مندر 6ماده  صراً در محل و در حدود و  ست منح شتغال مکلف ا ـــ دارنده پروانه ا ستورالعملهاي ـ ج در پروانه و د

  .مربوطه فعلیت نماید

ــ هر گونه تغییر در وضعیت حقوقی دارنده پروانه کسب در ارتباط با منابع مولد اشعه و نیز هر گونه تغییر کمی و  7ماده  ـ

  .مستلزم اخذ مجوز از واحد قانونی استکیفی در ارتباط با منابع مزبور

پزشکی پس از اخذ مجوز از واحد قانونی، صدور پروانه کار جدید از سوي وزارت بهداشت، تبصره ـ در خصوص مؤسسات 

  .پزشکی خواهد بوددرمان و آموزش
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شعه در ــــ دارندگان پروانه و یا قائم 8ماده  شغلی با منابع مولد ا مقام قانونی آنها و نیز کلیه افرادي که به لحاظ وظیفه 

ــ یرباشند مکلفند موارد زارتباط می ــ تعلیق و یا تعطیل بهره 1را بالفاصله به واحد قانونی اطالع دهند ـ برداري از منابع ـ

ـ هر گونه حادثه، اخالل، عیب و یا تغییرات در رابطه با منابع  3 .ـ مفقود شدن و یا سرقت منابع مولد اشعه 2 .مولد اشعه

ـ سوانح پرتوگیري و نیز پرتوگیري  4 .ا در بر داشته باشدمولد اشعه که احتمال افزایش مخاطرات بالقوه پرتوگیري افراد ر

  .مشکوك افراد

شعه گمارده می 9ماده  ـــ کلیه افرادي که به کار با ا شهاي پزشکی الزم قبل و بعد از ـ شوند باید تحت معاینات و آزمای

  .یار واحد قانونی قرار دهندنامه مربوطه قرار گرفته و مدارك الزم را در اختطبق آییناياستخدام و به صورت دوره

سال سن غیر از موارد مستثنی به موجب  18ـ افراد کمتر از  1ـ گماردن افراد زیر به کار با اشعه ممنوع است ـ  10ماده 

ــ افرادي که در نتیجه آزمایش 2 .نامه مربوطهآیین هاي پزشکی مورد تأیید واحد قانونی کار با اشعه براي سالمتی آنان ـ

  .ر تشخیص داده شده باشدآوزیان

ـــ در انجام هر گونه فعالیت مربوط به موارد مندرج در ماده  11ماده  سئول  3ـ سئول و م شخص م سب،  دارنده پروانه ک

ــ  ــ کلیه مقررات، استانداردها، آیین 1فیزیک بهداشت مکلفند ـ ها و دستورالعملهاي حفاظت در برابر اشعه را رعایت نامهـ

ــ کلیه تد 2 .نمایند ــ از  3 .بینی، تأمین و به اجراء در آورندابیر و تجهیزات حفاظتی الزم را طبق مقررات مربوط پیشـ ـ

  .پرتودهی غیر ضروري اجتناب نمایند

ـــ کلیه افرادي که به کار با اشعه اشتغال دارند مکلفند وسائل حفاظت در برابر اشعه پیش 12ماده  بینی شده را شخصاً ـ

  .دستورالعملهاي مربوط به اجرا درآورندبکار گرفته و مقررات و

 فصل سوم ـ نظارت و بازرسی 

ــــ واحد قانونی در جهت حســن اجراي مقررات این قانون، نظارت بر کلیه امور مندرج در ماده  13ماده  این قانون و  3ـ

  .عهده داردهاي مزبور را بهبازرسی در زمینه

ـــ دارنده پروانه کسب، شخص مسئول و  14ماده  مسئول فیزیک بهداشت مکلفند توصیه و دستورالعملهاي ابالغ شده ـ

  .بازرسین مربوطه را به اجراء درآورندتوسط واحد قانونی و

ــــ در مواردي که اجراي امور مربوط به مفاد ماده  15ماده  و یا حفاظت افراد و اموال در برابر اشــعه مســتلزم ارائه  14ـ

نامه مربوطه خاص ذینفع مکلفند بهاء خدمات ارائه شده را طبق تعرفه مقرر در آیینباشد، اشخدمات از طرف واحد قانونی

  .داري کل واریز نمایندبه حساب خزانه

ـــ در مورد مؤسسات پزشکی که منجر به صرف هزینه یا ارائه خدمات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش  تبصره ـ

  .گرددبهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میمربوطه توسط وزارت نامهشود آیینپزشکی می

شعه را برابر مفاد این قانون در اختیار و یا  16ماده  صی که به نحوي از انحاء منابع مولد ا شخ ــــ دارنده پروانه و یا هر 

شته و یا به عنوان ست در حوزه تحت نظر دا شت انجام وظیفه نماید مکلف ا سئول فیزیک بهدا سئول و یا م شخص م

سیفعا سهیالت الزم براي اعمال نظارت و بازر شغلی خود ت واحد قانونی را فراهم نموده و اطالعات و مدارك مورد لیت 

  .نیاز را در اختیار واحد قانونی قرار دهد

ـــ واحد قانونی مکلف است در اجراي مقررات این قانون، در صورت وقوف بر وجود اشکاالت یا تخلفاتی در کار  17ماده 

شعه شعه پس از ابالغ کتبی مدتبرداري ازیا بهره با ا صورت عدم منابع مولد ا سه مربوطه و در  س دار به وزارت و یا مؤ

منابع مربوطه را صادر نموده و یا پروانه صادره را لغو نماید و در برداري ازها، دستور توقف و یا تعطیل بهرهرعایت توصیه

  .ح اقدام به الك و مهر آن بنمایدصورت لزوم با اخذ مجوز الزم از مرجع ذیصال

 ها فصل چهارم ـ جرائم و مجازات
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ــ موارد زیر جرم محسوب و مرتکب حسب مورد با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب تأدیب از  18ماده  ـ

ـ وعظ و توبیخ و تهدید و از وسایل حفاظتی  ـ عدم استفاده 1درجات تعزیر به مجازات مشروحه ذیل محکوم خواهد شد 

متخلف به جریمه بینی شده و همچنین عدم رعایت دستورالعملهاي حفاظتی توسط کارکنان با اشعه جرم محسوب وپیش

ـــ گماردن افراد بدون انجام آزمایشهاي پزشکی  2 .نقدي از ده هزار ریال تا صد و پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد ـ

ستخدام و یا بدون مرا شهاي دورهالزم قبل از ا شتغال بکار باقبتها و آزمای شکی در مدت ا سوب و اي پز شعه جرم مح ا

ــ گماردن افرادي بکار با اشعه که به  3 .متخلف به جریمه نقدي از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد ـ

نقدي از سی متخلف به جریمهاین قانون کار با اشعه براي آنان ممنوع اعالم شده است جرم محسوب و  10موجب ماده 

ــــ کوتاهی در اعالم موارد مذکور در مواد  4 .هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شــد این قانون  9و  8و  7ـ

سوب و متخلف به جریمه نقدي شده جرم مح شخاص نامبرده در موارد یاد  سط ا سی هزار ریال تا دو میلیون ریال تو از 

ف موارد زیر به جزاي نقدي از سی هزار ریال تا پنج میلیون ریال و یا به حبس تعزیري از ـــ متخل 5 .محکوم خواهد شد

ــ یک ماه تا شش ماه و یا به هر دو مجازات ــ بهرهمحکوم خواهد شد ـ برداري از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه الف ـ

برداري از منابع مولد ب ــــ بهره .احد قانونیبدون اتخاذ تدابیر حفاظتی و تدارك تجهیزات حفاظتی توصیه شده توسط و

ـ اخالل در امر نظارت و بازرسی واحد  .اشعه و یا کار با اشعه بدون نظارت شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت ج 

ئه اطالعات ناقص و یا کذب به واحد قانونی و نیز هر اقدامی که موجب انحراف قانونی و ندادن اطالعات الزم و یا ارا

ـــ ایجاد اختالل در کار با اشعه و یا منابع مولد اشعه جرم محسوب و متخلف به جزاي  6 .واحد قانونی گردد تشخیص ـ

صد هزار تا پانزده میلیون ریال و حبس تعزیري سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نقدي از پان سه  از یک ماه تا 

ییر در شرایط مزبور جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدي ـــ عدم رعایت حدود و شرایط مقرر در پروانه یا تغ 7 .شد

ریال و یا به حبس تعزیري از شـــش ماه تا دو ســـال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد از یک میلیون تا پنج میلیون

ـــ نداشتن پروانه معتبر در مواردي که به موجب ماده  8 .شد ست جرم این قانون داشتن پروانه الزامی اعالم گردیده ا 4ـ

نقدي از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و یا به حبس تعزیري از شش ماه تا سه سال محسوب و متخلف به مجازات

ـــ بهره 9 .و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد برداري از منابع مولد اشعه که توسط واحد قانونی به نحوي ممنوع ـ

یک میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال و یا به به مجازات نقدي ازشــود و متخلف اعالم شــده اســت جرم محســوب می

  .حبس تعزیري از شش ماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد

ـ در مواردي که جرائم موضوع این قانون به لحاظ انطباق با عناوین قانونی دیگر مستلزم مجازات شدیدتر باشد  19ماده 

  .در باره مرتکب اعمال خواهد شدازات اشدمقررات قانون مج

 فصل پنجم ـ مقررات ویژه 

ـــ به افرادي که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایاي زیر بر مبناي مقدار و شرایط بالقوه  20ماده  ـ

ـ کاهش ساعات کار هفتگی  1 .گیردهاي مربوط تعلق مینامهواحد قانونی و طبق آیینپرتودهی محیط کار به تشخیص

ـــ افزایش میزان مرخصی استحقاقی سالیانه تا یک ماه در سال  2 .ساعات کار مقرر براي سایر کارکنان %25تا میزان  ـ

سالیانه در آن گونه ستحقاقی  صی ا ستفاده از مرخ شعه، ا شتغال به کار با ا سال اجباري براي مدت ا موارد در طول هر 

ــ افزایش مدت خدم 3 .است ت مورد قبول تا یک سال به ازاء هر یک سال کار با اشعه، حداکثر این افزایش تا ده سال ـ

ــ پرداخت تا پنجاه  4 .باشدبازنشستگی، ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه قابل احتساب میو منحصراً از نظر بازخرید، ـ

  .العاده کار با اشعهدرصد حقوق و مزایا به عنوان فوق

صره ــــ در م صی فرد ذینفع می 2ورد بند تب ستفاده از مرخ شتغال در محلی غیر از این ماده به جاي ا ست ا تواند درخوا

  .محیط کار با اشعه بنماید
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سته به دولت و ـــــ وزارتخانه 21ماده  شرکتهاي دولتی و یا واب سازمانها و  سات،  س سالمی، مؤ ها، نهادهاي انقالب ا

م ذکر نام است و نیز کلیه مأمورین انتظامی موظفند در اجراي این قانون با واحد مستلزمؤسساتی که شمول قانون بر آنها

  .قانونی همکاري نمایند

ست با بکار گماردن  22ماده  شته و مکلف ا سن اجراي مقررات این قانون را به عهده دا سئولیت ح ـــــ واحد قانونی م

بط، مقررات، استانداردها و دستورالعملهاي الزم و علمی و فنی و از طریق تهیه و تدوین ضوامتخصصین واجد صالحیت

صی، آموزش و پژوهش و ارائه ص ضی را اتخاذ به کارگیري امکانات تخ شرفته روز تدابیر مقت سطح علمی پی خدمات در 

  .نماید

یکن لمغو و کانباشد و از تاریخ مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر لاالجرا میـ این قانون از تاریخ تصویب الزم 23ماده 

هاي مربوطه را بر اســاس پیشــنهاد واحد قانونی تصــویب و جهت اجراء ابالغ نامهاســت آیینگردد. دولت مکلفتلقی می

شمول این قانون شخاص حقیقی و حقوقی م ضعیت نماید. کلیه ا شش ماه از تاریخ اجراي قانون و مکلفند حداکثر ظرف 

  .خود را با مقررات آن منطبق نمایند

هاي مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامهتبصره ــــ در خصوص مؤسسات پزشکی کشور آیین

  .و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بودواحد قانونی تهیه و تدوین

ین ماه یک هزار قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فرورد 

 .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است 1368,1,30مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ و سیصد و شصت و هشت

 رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ اکبر هاشمی 

 

 الیحه قانونی یکسان شدن ساعت کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن

ـــ از اول شهریور  ساعات کار کلیه کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوري و  1359ماه سال ماده واحده ـ

سان و  شمول قانون کار یک ستخدامی وکارگران م صره  .ساعت در هفته تعیین میگردد 44سایر قوانین خاص ا ـ  1تب

وال گذشته و بر اساس تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه در واحدهاي تولیدي و صنعتی و خدماتی طبق ر

شرایط کار وتوافق طرفین میباشد. و در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت کمافیالسابق از سوي مقامات ذیربط انجام و 

ــ ساعات کارهاي  2تبصره  .اعالم میگردد ــ مقررات قوانین کار و استخدام کشوري و قوانین خاص استخدامی درباره ـ ـ

ــ قوانین خاص  3تبصره  .ن شده قانونی و سایر موارد کماکان به قوت خود باقی استسخت و زیانآور و فرجههاي تعیی ـ

ـــ این قانون شامل کارگران  4تبصره  .مذکور در این الیحه، قوانین استخدام لشکري و قواي انتظامی را شامل نمیگردد

 .مشمول قانون کار کشاورزي نمیشود

 شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران 

 

 الح الیحه قانونی تعیین تعطیالت رسمی کشورقانون اص

شور از تاریخ الزم - ماده واحده سمی ک شدن این قانون ، ماده واحده الیحه قانونی تعیین تعطیالت ر صوب  -االجراء  م

) و 3) و (2گردد و دو بند زیر به عنوان ماده () اصــالح می1تبصــره آن به تبصــره ذیل ماده () و 1به ماده ( -8/4/1359

 :شود) به الیحه قانونی مذکور افزوده می2هاي ماده (تبصره

تواند به مناسبت بروز بعضی حوادث هیأت وزیران با کسب نظر موافق رؤساي قوه مقننه و قوه قضائیه می - 2ماده  - 1

راجع قضائی و کلیه م - 1تبصره  .عمومی) اعالم کندنقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسمی (و وقایع بسیار مهم، بعضی



١٦ 
 

 

که تعطیل  ـــائی و اجرائی مقرر در روزي را  قدامهاي قض ند براي حفظ حقوق مردم، ا نه موارد مکلف اجرائی در این گو

باشد هیأت دولت مجاز می - 2تبصره  .شده است در وقت مناسب دیگري که از یک ماه تجاوز نکند معمول دارنداعالم

ضروري  ستگاههاي مربوط در روزهائی که تعطیل اعالم میتدابیر الزم را براي ارائه خدمات  سط د اعمال کند اتخاذ وتو

هاي پس عمومی) تعدادي از روزها در سالکلیه مصوبات هیأت وزیران در مورد اعالم تعطیل رسمی ( - 3تبصره  .نماید

  .گرددمیاز پیروزي انقالب اسالمی تنفیذ

عمومی) سالم اهللا علیها) تعطیل رسمی (روز شهادت حضرت فاطمه زهرا ( الثانی به عنوانروز سوم جمادي - 3ماده  - 2

  .گرددتعطیلی روز بیست و نهم اسفند ماه لغو میشود واعالم می

امضا]قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو بند در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنج مرداد یکهزار و سیصدو ]

 .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است 25/7/1378اسالمی تصویب و در تاریخ هفتاد و هشت مجلس شوراي 

 علی اکبر ناطق نوري -رئیس مجلس شوراي اسالمی 

 


