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 مقدمه

از  سنلپرو بر حذر داشتن  هایتفعالو بهبود کمی و کیفی  ییکار آایجاد محیطی سالم در جهت افزایش  منظوربه

س شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو بر اسا پرسنلانضباطی  نامهیینآخاطی،  پرسنلو تنبیه  یکارکمو  نظمییب

، موضوع ماده هاکارگاهانضباط کار در  هاینامهیینآو  هادستورالعملمقررات اصالحی تعیین موارد قصور و نقض »

فصل به شرح زیر تدوین گردیده  هفتوزیر کار و امور اجتماعی، مشتمل بر  ۹۱/۹۱/۹۹۱۱مصوب « قانون کار ۷۲

 اجرا خواهد شد. ادارات ذیصالح و پس از تأیید
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 تعاریف –فصل اول 

 هدف و دامنه کاربرد -0

و  ندر دفتر مرکزی و شعب، ناظرین، نمایندگان، رانندگا پرسنلشرکت اعم از  پرسنلبرای کلیه  نامهیینآاین  

 .باشدیم اجراقابل باشندیمدر شهرهای دیگر که تابع قانون کار  پرسنلسایر 

 مدیریت ارشد -2

 .دارندعهدهفرد یا گروهی از افراد که در سطح باالی سازمانی، وظیفه کنترل و هدایت سازمان را بر 

 مدیر -3

 .دارندعهدههستند که مطابق با چارت سازمانی شرکت مدیریت یکی از واحدهای شرکت را بر  پرسنلی

 پرسنل -4

 مدت معین دارند. همکاریافراد حقیقی که با شرکت قرارداد  
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 کمیته انضباط کار – دومفصل 

« ارکمیته انضباط ک»تحت عنوان  هایییتهکم، پرسنلتخلفات انضباطی تمامی رسیدگی به  منظوربه -0ماده 

 مرکب از اعضای زیر تشکیل خواهد شد.

 ؛نفر نماینده کارفرما ۷ –الف 

 ؛عوامل نظارت باشدمنتخب  آناناز  که حداقل یک نفر پرسنلنفر نماینده  ۷ – ب

 ؛نفر نماینده از میان مدیران به انتخاب مدیران ۹ –ج 

که در صورت قطع رابطه  شوندیمتعیین  البدلیعلاعضای  عنوانبهدر هنگام انتخاب نمایندگان، افرادی نیز  :0تبصره 

 .گردندیمب مورد، جایگزین حس رای باقیمانده دورهعضو اصلی، ب

می بالمانع  اعضاءسال است و انتخاب مجدد  ۷انضباط کار در کمیته مزبور مدت عضویت اعضای کمیته  -2ماده 

 باشد.

توسط رئیس کمیته  الذکرفوقانتخاب مجدد اعضا باید یک ماه قبل از انقضای مدت فعالیت دوساله  -3ماده 

 و اجرا گردد. یزیرطرح

اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آنان با اکثریت آراء  دوسومجلسات کمیته انضباط کار با حضور حداقل  -4ماده 

در دو جلسه متوالی رسمیت پیدا نکند، موضوع  ءانضباط کار به دلیل عدم حضور اعضامعتبر است. چنان چه کمیته 

 در مراجع حل اختالف خواهد بود. طرحقابلیا کارفرما(  پرسنل) نفعیذمستقیم از طرف  طوربه

 رئیسیبنا عنوانبه، یک نفر یسرئ عنوانبهکمیته انضباط کار در اولین جلسه از بین اعضای خود، یک نفر  -5ماده 

کتبی به واحد تعاون،  طوربهو موجودیت خود را  ءدبیر انتخاب نموده و مشخصات، سمت اعضا عنوانبهو یک نفر 

 .نمایدیماعالم  استان کرمانکار و رفاه اجتماعی 

 اعضای کمیته باید حائز شرایط زیر باشند: – 1ماده 

 ؛مؤثرکیفری  سوءسابقهنداشتن  -الف 

 ؛به مقررات و مبانی ارزشی شرکت تقید -ب 

 ؛کاردانی و تبحر کاری و حداقل دو سال سابقه کار در شرکت مستند به لیست بیمه -ج 
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 ؛حداقل مدرک تحصیلی لیسانس -د 

 یوادار یا مدیر مالی مدیرهیئتهتبصره: در کمیته انضباط کار، یک نفر از نمایندگان انتخابی کارفرما، باید عضو موظف 

 و آشنا به مسائل حقوقی باشد.

 روش انتخاب نمایندگان – 7ماده 

 آنانحداقل یک نفر از  6موظف شرکت که عالوه بر احراز شرایط ماده  پرسنلنفر از  ۷نمایندگان کارفرما:  - الف

و پس از تأیید  شرکت باشد، با انتخاب و معرفی مدیرعامل یواداریا معاونت مالی  مدیره یئتهعضو موظف 

 .گردندیمتعیین  مدیرهیئته

 به شرح فوق نیز انتخاب نماید. البدلیعل: شرکت باید یک نفر عضو 0تبصره 

 (فال)که با افراد بند  سال سابقه مدیریت در شرکت نمایندگان مدیران: یک نفر از مدیران با حداقل یک - ب

یز به همین ن البدلیعل. )یک نفر گرددیمتنظیمی مدیران به کمیته معرفی  جلسهصورتاشتراک نداشته باشد طی 

 (گرددیممنوال تعیین 

ظرف مدت یک هفته قبل از انتخاب عمومی،  6: برای اولین انتخابات، افراد واجد شرایط ماده پرسنلنمایندگان  -ج 

شرایط احراز هریک از کاندیدها  (ب)و  (الف)بندهای  شدهانتخابافراد . نمایندیمنسبت به اعالم کاندیداتوری اقدام 

 و پرسنلنمایندگان  که نمایندیممنتشر  پرسنلعمومی را بررسی نموده و اسامی نهایی را در جلسه انتخاب 

 .گردندیماساس میزان آرای مأخوذه تعیین و به کمیته معرفی  بر هاالبدلیعل

 پرسنلنفر از  3نمایندگی  تواندیمدارند و هر نفر  گیرییرأحق شرکت در  0در ماده  شدهیفتعر پرسنل: تمامی 2تبصره 

 ارائه وکالت کتبی داشته باشد. شرطبه گیرییرأدیگر را در جلسه 

 بعدی، کمیته قبل مسئولیت بررسی شرایط احراز را خواهد داشت. یهادوره: در انتخابات 3تبصره 

باشد، نماینده جایگزین به انتخاب  یازموردنتعداد کاندیدهای واجد شرایط کمتر از میزان  کهیدرصورت: 4تبصره 

 .گرددیممدیرعامل منصوب و تعیین 

 .نمایندیمکتبی به دبیر کمیته اعالم  صورتبهمراتب را  شدهیینتعبه کاندیداتوری در مهلت  مندعالقه: افراد 5تبصره 

میته ک تصویب شرایط به یا اخذ برگ رأی(، بسته یافزارنرم هاییوهشمستند )به  صورتبه: برگزاری انتخابات 1تبصره 

 .شودیمانجام 

 تشکیل جلسه دهد. بار یکماهی  لحداق عندالزومکمیته  – 8ماده 
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ه کمیته بنا ب العادهفوقو جلسات  دهدیمتشکیل جلسه  العادهفوق صورتبهدر مواقع ضروری کمیته  – 9ماده 

 .شودیمتشکیل  ءدرخواست حداقل دو نفر از اعضا

 در اسرع وقت اقدام نماید. العادهفوقرئیس کمیته موظف است نسبت به تشکیل جلسه  – 01ماده 

 .باشدیمنضباط کار با حفظ سمت ادر کمیته  یفهوظ انجام – 00ماده 

گر م گرددیمتصمیمات کمیته در کلیه موارد با اکثریت آرا معتبر است و جهت اجرا به مدیریت ارجاع  -02ماده 

 قانون کار الزم الرعایه خواهد بود. ۷۲در مورد اخراج که مقررات ماده 

کمیته دو جلسه متوالی بدون عذر موجه از حضور در جلسه خودداری نماید  ءچنانچه هر یک از اعضا -03ماده 

و از سوی کمیته به وی اخطار کتبی داده خواهد شد و در  گرددیماستعفا از کمیته تلقی  منزلهبهاین عمل وی 

 اهد شد.صورت غیبت برای سومین بار حکم محرومیت در جلسات برای وی صادر خو

روز بعد از ابالغ حکم اعتراض خود را  7حداکثر تا  تواندیمتبصره: شخص محروم شده در صورت اعتراض به رأی کمیته 

با دالیل مستند کتباً به رئیس یا دبیر کمیته تحویل نموده و در اولین جلسه کمیته که بعد از تقدیم اعتراض تشکیل 

و تصمیم نهایی اخذ گردد. در صورت عدم وصول اعتراض پس از هفت روز و  حاضرشده، جهت ادای توضیحات گرددیم

 .گرددیمتوسط رئیس کمیته جایگزین و ابالغ  البدلیعلیا عدم توجیه غیبت نامبرده نماینده 

چنانچه هر یک از اعضا کمیته در اثر فوت، استعفا، اخراج یا هر دلیل دیگر امکان شرکت در جلسات را  -04ماده 

 برای باقیمانده مدت دوره انتخاب و معرفی خواهد شد. ۷ه باشد، نماینده دیگری با توجه به ماده نداشت

 :گرددیماحکام صادره کمیته انضباط کار در شش نسخه تنظیم و به ترتیب زیر ابالغ  – 05 ماده

 ؛پرسنلیک نسخه برای ابالغ به  -الف 

 یک نسخه برای اطالع کارفرما؛ -ب 

 برای ضبط در بایگانی کمیته انضباط کار؛یک نسخه  -ج 

 ؛پرسنلیک نسخه برای ضبط در پرونده استخدامی  -د 

 یک نسخه برای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل؛ -ه 
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 تخلفات – سومفصل 

 زیر است: قراربهطبقات تخلفات  -01ماده 

 گروه اول – الف

 ؛در انجام وظایف محوله یانگارسهلیا  یکارکم -۹

 ؛با محیط کار عدم رعایت پوشش مناسب -۷

 ؛اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری -۹

 ؛آموزشی یها دورهآموزشی و غیبت غیرموجه در حین گذراندن  یهادورهامتناع از حضور در  -4

 ؛تحت امر پرسنلگزارش تخلفات  ارائهسا و مدیران در رؤ یانگار سهل -۱

 خسارات یا حوادث شود؛اهمال در حفظ وجوه، اموال و اسناد که منجر به ایجاد  -6

 ؛تعطیل خدمت در خالل ساعات موظف کاری -۲

 ؛ممنوع یها محلاستعمال دخانیات در  -۱

 ؛پراکنی یعهشا -۱

 ؛حتی در زمان استراحت پزشکی موقعبه عدم حضور یرساناطالععدم  -۹۱

 ؛و تعداد افراد خانواده مطلع نکردن شرکت از تغییرات حاصله در وضع -۹۹

 

 گروه دوم –ب 

 ؛بدون دلیل آنانایجاد نارضایتی در کارفرما یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی  -۹

 ؛تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر کاری در اجرای قوانین و مقررات، نسبت به اشخاص -۷

 ؛سرپیچی از اجرای دستور مقام مافوق در حدود وظایف کاری -۹

 ؛گواهی یا گزارش خالف واقع در امور کاری ارائه -4

 ؛از مقام، موقعیت یا شئون شغلی سوءاستفاده -۱

 ؛عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی -6
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 ؛عدم رعایت اصول ایمنی کار با تجهیزات -۲

 ؛ها آناستعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در محل کار یا اعتیاد به  -۱

 ؛نشر اکاذیبایراد تهمت، افترا و هتک حیثیت و  -۱

 ؛پرسنلبا سایر  همکاریاصرار بر عدم  -۹۱

 ؛انجام امور شخصی در ساعات کاری بدون مجوز -۹۹

 

 گروه سوم -ج

 ؛جعل یا دست بردن در اسناد و اوراق یا استفاده از سند مجعول -۹

 ؛مواد مخدر و مشروبات الکلی یدوفروشخراختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و  -۷

 ؛است شده یینتعدر قوانین و مقررات  آنچهگرفتن وجه مالی یا غیر  -۹

 ؛مشتری مادی یا معنوی شرکت یا هایییدارااز  یرمجازغاستفاده  هر نوع -4

 ؛مشتری مادی یا معنوی شرکت یا هایییدارااز  یرمجازغهر نوع تصاحب  -۱

 ؛سمع و استراق ها آنو محموالت پستی یا معدوم کردن  هاپاکتتوقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن  -6

 ؛اطالعات داخلی شرکت یافشا -۲

 ؛و اعمال فشار به سایرین یکارکمکارشکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا  -۱

 

 گروه چهارم -د 

 ؛یسازمانبرون یهاطرفاز پیمانکاران و سایر  یرمتعارفغیا  یرمجازغهرگونه اخذ وجه یا امکانات یا خدمات  -۹

 ؛و در هر زمان یا مکان هر شکلبه  پرسنلبا  یراخالقیغبرقراری ارتباط خصوصی  -۷

 .گرددیممنجر به انتقال تخلف در دسته باالتر  ماههسه: تکرار تخلفات هر دسته در بازه زمانی 0تبصره 

 .باشدیمدر حیطه اختیارات مدیریت ارشد  صرفاً: تشخیص و رسیدگی تخلفات دسته چهارم 2تبصره 
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 تنبیهات –فصل چهارم 

 :از اندعبارتتنبیهات اداری به ترتیب  -07ماده 

 تذکر کتبی برای بار اول –الف 

 تذکر کتبی برای بار دوم با درج در پرونده –ب 

 ماه 6یا تسهیالت تا  هاپاداشعدم پرداخت تمام یا بخشی از  –ج 

 قانون کار ۷۲اخراج با رعایت ماده  –د 

 زیر است: قراربهدر خصوص هر یک از طبقات تخلفات اداری  اعمالقابلتنبیهات اداری  –تبصره 

 

 تخلفات اداری
 اعمالقابلتنبیهات اداری 

 مرتبه سوم مرتبه دوم مرتبه اول

 )ج( یا )د( )ب( یا )ج( )الف( طبقه اول

 )د( )ج( یا )د( )الف( یا )ب( یا )ج( طبقه دوم

 - )د( )ج( یا )د( طبقه سوم

 - - )د( طبقه چهارم
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که توسط واحد اداری و مالی  هست، تنبیهات به شرح زیر پرسنلدر خصوص تأخیر، تعجیل و غیبت  -08ماده 

 :گرددیماجرا  رأساً

 یرموجهغتأخیر و تعجیل  –الف 

 ساعت در ماه ۹۱بیش از  ساعت در ماه ۹۱تا  ۹۱ ساعت در ماه ۹۱تا  ۲ ردیف

نوبت 

 اول

عدم پرداخت مزد و مزایای 

جنبی قانونی و مزد تعطیل 

هفتگی به نسبت تأخیر یا 

تذکر کتبی  اضافهبهتعجیل 

 برای بار اول

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی 

قانونی و مزد تعطیل هفتگی به 

 اضافهبهنسبت تأخیر یا تعجیل 

 تذکر کتبی

 عدم قبل موارد تنبیهات بر عالوه

 روز ۹ میزان به السعی حق پرداخت

 روز السعی حق پرداختعدم  و

 میزان همین به هفتگی تعطیل

نوبت 

 دوم

عدم پرداخت مزد و مزایای 

جنبی قانونی و مزد تعطیل 

هفتگی به نسبت تأخیر یا 

تذکر کتبی  اضافهبهتعجیل 

 برای بار دوم

 عدم قبل موارد تنبیهات بر عالوه

روز  میزان به السعی حق پرداخت

 روز السعی حق پرداختعدم  و ۷

 همین به هفتگی تعطیل

- 

نوبت 

 سوم

عالوه بر تنبیهات موارد قبل 

عدم پرداخت حق السعی به 

پرداخت عدم و  روز ۹میزان 

حق السعی روز تعطیل هفتگی 

 به همین میزان

- - 
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 غیبت غیرموجه –ب 

 ردیف
روز  ۱تا  یرموجهغمجموع غیبت 

 در ماه

 ۹۱تا  6از  یرموجهغ غیبت مجموع

 روز در ماه

بیش از  یرموجهغ غیبت مجموع

 روز در ماه ۹۱

نوبت 

 اول

عدم پرداخت مزد و مزایای 

جنبی قانونی و مزد تعطیل 

 افهاضبههفتگی به نسبت غیبت 

 تذکر کتبی برای بار اول

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی 

قانونی و مزد تعطیل هفتگی به 

 یتذکر کتب اضافهبهنسبت غیبت 

بعدی  یهانوبتین نوبت و یا در ا

عالوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته 

نسبت به اخراج بر اساس  تواندیم

 گیرییمتصمقانون کار  ۷۲ماده 

 نماید

نوبت 

 دوم

 مزایای و مزد پرداخت عدم

 تعطیل مزد و قانونی جنبی

 افهاضبه غیبت نسبت به هفتگی

 دوم بار برای کتبی تذکر

بعدی  یهانوبتدر این نوبت و یا 

عالوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته 

نسبت به اخراج بر اساس  تواندیم

 گیرییمتصمقانون کار  ۷۲ماده 

 نماید

 

نوبت 

 سوم

 بعدی یهانوبتدر این نوبت و یا 

عالوه بر تنبیهات نوبت قبل 

نسبت به اخراج  تواندیمکمیته 

قانون کار  ۷۲بر اساس ماده 

 نماید گیرییمتصم

  

 

 گیرییمتصمجهت  یوادار: در موارد بیشتر از جدول فوق و یا تکرار بیش از حدود فوق گزارش توسط واحد مالی 0تبصره 

 .گیردیمقانون کار تصمیم الزم را  27فصل سوم و ماده  مفادو کمیته بر اساس  گرددیمبه کمیته ارائه 

از نوبت قبل منجر به حذف تخلف از پرونده  سالهیک)جداول الف و ب(، طی بازه  08ر موارد ماده : عدم تکرا2تبصره 

 می گردد. پرسنل

قانون کار جمهوری  ۲۹و با توجه به ماده  (ب)و  (الف)موارد زیر غیبت موجه تلقی و در مورد بندهای  -09ماده 

 .شودیمپرداخت  پرسنلمرخصی منظور و حق السعی  عنوانبهاسالمی 
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 ؛ازدواج دائم به مدت سه روز -الف 

 ؛)پدر، مادر، همسر و فرزند( به مدت سه روز یکدرجهفوت اقوام  -ب 

 ؛بنا بر تأیید مدیریت نشدهبینییشپسایر موارد  -ج 

 زمان ممکن مراتب به اطالع شرکت رسانده شود. ترینیعسرتبصره: در کلیه موارد فوق باید در 

بند الف و ب( از مرخصی استحقاقی  یرازغبه) الذکرفوقموجه  هاییبتغمدت  پرسنلدر صورت موافقت  -21ماده 

 به نسبت ایام غیبت حق السعی شدهیرهذخوی کسر و در غیر این صورت و یا در صورت داشتن مرخصی استحقاقی 

 پرداخت نخواهد شد.

در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد  پرسنلکمیته انضباط کار پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات  -20ماده 

از طبقات مختلف باشد،  احرازشدهیکی از تنبیهات فوق را اعمال خواهد نمود و چنان چه تخلفات  صرفاًهر پرونده 

 .گرددیماز تنبیهات مقرر در طبقه باالتر منظور 

تصمیم کمیته انضباط کار محکومیت یافته است، از تاریخ محکومیت، به  موجببهکه  یپرسنلهرگاه  -22ماده 

 .گرددینمتخلفاتی وی محسوب ی نشود، سابقه مذکور جز مراتب ماه مرتکب هرگونه تخلف ادار ۹۷دت م
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 رسیدگی –فصل پنجم 

رش تخلف با کد شناسایی مندرج در کمیته انضباط کار بر اساس گزارش ارجاعی کتبی طی فرم گزا -23ماده 

 .نمایدیمسا، مدیران و سایر مقامات باالتر شروع به رسیدگی از سوی سرپرستان، رؤایزو  یهابرگه

ناسی و یا کارش ازنظربه تشخیص کمیته انضباط کار مستلزم استفاده  پرسنلرسیدگی به اتهام گاه هر  -24ماده 

 .شودیمیا مراجع ذیصالح به تشخیص کمیته ارجاع  ربطیذبازرسی باشد، موضوع حسب مورد به کارشناس 

 .نمایدیمکمیته انضباط کار، موارد اتهامی را تعیین و برگ تفهیم اتهام را جهت ابالغ تنظیم  -25ماده 

 به روز 5ست، اوراق تفهیم اتهام صادره توسط کمیته انضباط کار را حداکثر ظرف مدت موظف ا واحد امور اداری :تبصره

 .نمایدیمابالغ نماید. در صورت عدم وجود واحد اداری، کمیته خود اقدام به این امر  پرسنل

در  نماید. این مدت ارائه کتباًروز از ابالغ برگ تفهیم اتهام، دفاعیه خود را  ۱متهم باید ظرف مدت  -21ماده 

 .باشدیمروز دیگر قابل تمدید  ۱صورت تقاضای مهلت، بنا به تشخیص کمیته تا 

متهم جهت دفاع، درخواست مدارک مرتبط نماید، کمیته انضباط کار مکلف است مدارک مزبور  که یدرصورت :0 تبصره

 را در اختیار وی قرار دهد.

بر اساس مدارک موجود به موارد  ننماید، کمیته انضباط کار ارائهچنان چه متهم در مهلت مقرر، دفاعیه خود را  :2تبصره 

 .نمایدیماتهامی رسیدگی 

را برای حضور در تمام جلسات رسیدگی دعوت نماید اما عدم متهم کمیته انضباط کار مکلف است،  -27ماده 

 تصمیم نخواهد بود.حضور متهم مانع از رسیدگی و اتخاذ 

وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابالغ وقت و روز جلسه، کمتر از دو روز نباشد. در صورت وجود  :تبصره

 .گرددیمقانونی جهت حضور در جلسه به تشخیص کمیته، وقت دیگری تعیین  هاییتمعذور
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 اتخاذ تصمیم، ابالغ و اجرای تصمیم کمیته انضباط کار –فصل ششم 

کمیته انضباط کار پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه به دفاعیات  -28ماده 

 ،یوادارجتماعی ا سوء رمیزان زیان وارده، آثا ازجملهی متهم پس از تشخیص نوع تخلف با در نظر گرفتن موارد

 .نمایدیممستدل و مستند اتخاذ تصمیم  طوربه پرسنلو با توجه به موقعیت و سوابق  یتسوءنوجود یا فقدان 

بر اساس مدارک موجود، ارتکاب تخلف توسط متهم برای کمیته انضباط کار محرز نشود، متهم  که یدرصورت :تبصره

 .گرددیمتبرئه شده و سوابق رسیدگی بایگانی 

روز از تاریخ  ۹۱واحد امور اداری موظف است، تصمیمات کمیته انضباط کار را حداکثر ظرف مدت  -29ماده 

 اتخاذ تصمیم، ابالغ و از تاریخ ابالغ، اجرا نماید.

ه خودداری یا جلوگیری از ابالغ یا اجرای تصمیمات کمیته انضباط کار ممنوع و با متخلفان طبق مقررات هرگون: 0تبصره 

 رفتار خواهد شد. نامهیینآاین 

در وضعیتی باشد که اجرای فوری تصمیم کمیته انضباط کار درباره وی ممکن نباشد،  یهعل محکوم که یدرصورت :2تبصره 

 .گرددیمحصول امکان، اجرا  محضبهو  شدهگزارشتصمیم  صادرکنندهمراتب به کمیته 

 .باشدیمدر مراجع حل اختالف  اعتراضقابلتصمیمات کمیته انضباط کار  :3تبصره 
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 سایر مقررات –فصل هفتم 

در مواردی که کمیته انضباط کار با اکثریت آرا  صرفاًتصمیمات کمیته انضباط کار،  اصالح یا تغییر -31ماده 

 .باشدیم یرپذامکانشکلی یا ماهوی مخدوش است،  ازلحاظ اتخاذشدهتشخیص دهد که مفاد تصمیم 

کشف شود، قابلیت طرح در کمیته  همکاریپس از بازنشستگی یا خاتمه  پرسنلچنان چه تخلف  -30ماده 

 .باشدیم یگیریپقابلانضباط کار را نداشته و در صورت ضرورت، مراتب از طریق مراجع ذیصالح، 

مرگ متهم قبل از اتخاذ تصمیم کمیته انضباط کار، موجب توقف رسیدگی و مختومه شدن پرونده  -32ماده 

 .باشدینم. حکم این ماده در صورت ضرورت مانع پیگیری از طریق سایر مراجع ذیصالح گرددیم

آن به  دبیرا با کمیته انضباط کار و الزم ر همکاری های، اندمکلف شرکتو واحدهای  پرسنلتمامی  -33ماده 

 قرار دهند. آناندر اختیار  شده یینتعرا در مهلت  یازموردنو مدارک، اسناد و اطالعات  آوردهعمل

گردد،  نامهیینآهر یک از اعضای کمیته انضباط کار مرتکب تخلفات مندرج در این  که یدرصورت -34ماده 

 دلالبیعلعضویت او در مدت رسیدگی به تخلف وی، به حالت تعلیق درخواهد آمد. در این صورت یکی از اعضای 

هم سو با سمت عضو معلق شده، در کمیته انضباط کار حضور خواهد داشت. چنان چه تخلف محرز شود، عضویت 

 .گرددیمل جانشین عضو مخت البدلیعلو عضو  شدهباطل

از  یاهنسخرسانده و  پرسنلرا به نحو مقتضی به اطالع تمامی  نامهیینآکارفرما مکلف است، مفاد این  -35ماده 

 الکترونیک با دسترسی عمومی نصب نماید. هاییرساختزعمومی یا  یهامکانآن را در 

 

 

 

 

 

 


