آئين نامه انضباطي...

فصل اول – كليات وتعاريف

-ماده يك :اين ايين نامه براي كليه كارگران مشمول قانون كار قابل اجرا است.

ماده دو :به منظور حسن اجراي آيين نامه انضباط كار در هر كارگاه شركت كميته اي به نام « كميته انضباط كار» كه براي سهولتدر ايين نامه منبعد كميته ناميده مي شود تشكيل مي گردد.

*تبصره :هرواحد  ...شهرستان تايعه شركت اعم از امور ،قسمت ،اداره در صورت لزوم يك كارگاه محسوب مي شود.

ماده سه  :اين ايين نامه بعد زا تاييد سازمان كل كار و امور اجتماعي استتان جهتت آكتاهي كتارگران بايتد در تتابلوي اعالنتات كارگتاهنصب شود و در صورت لزوم به تشخيص كميته جهت مفاد آن و يا ساير مقررات جلسات توجيهي تشكيل شود.

ماده چهار :منظور از انضباط عبارت استت از بتروز هرگونته رفتتار و اعمتالي كته موجبتات تستهيل در اجتراي مقتررات فرهنگتي واجتماعي داراي محيط كار ،باالبردن روحيه همكاري ،رشد و تعالي فرهنگ اسالمي و انستاني و نهايتتا اجتراي برنامته هتاي شتركت و
رعايت مقررات پرسنلي و توسعه فعاليتهاي جاري و محيط كاررا فراهم آورد.

ماده پنج :هرگونه كوتاهي در انجام وظايف محوله و ياهرگونه فعل و ترك فعتل كته موجتب نقت مقتررات انضتباطي كارگتاه ،بتروزاختالل و بي نظمي در روند طبيعي كار  ،كاهش كمي و كيفي خدمات توليد  ،عدم توجه و رعايت مستايل ايمنتي  ،افتزايش ضتايعات و
ضرر و زيان و نق شئون اسالمي دركارگاه شود تخلف ناميده مي شود.

ماده شش :اقدام انضباطي عبارت است از اعمال تنبيهات متناسب با مراتب و تكرار تخلف يا عدول از مقتررات انضتباطي هريتك ازكارگران.

فصل دوم  -چگونگي انتخاب اعضاي كميته انضباط كار و تشكيل جلسات آنها

ماده هفت :اعضاي كميته هر كارگاه شركت عبارتند از:

الف  -در كارگاه هايي كه تعداد كارگران آنها كمتر از  35نفر باشد.

-يك نفر نماينده شوراي اسالمي كار يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران

-يك نفر نماينده كارفرما

يك نفر نماينده به انتخاب دو نفر اعضاي اخيرالذكر (در صورت عدم توافق نظتر اداره كتار و امتور اجتمتاعي در متورد انتختاب نفترسوم الزم الرعايه است).

ب -در كارگاه هايي كه تعداد كارگران آنها بيش از  35نفر باشد.

-دو نفر نماينده شوراي اسالمي و يا انجمن صنفي و يا كارگران

-دو نفر نماينده كارفرما

-يك نفر نماينده از ميان سرپرستان كارگاه به انتخاب سرپرستان

تبصره :اعضاي كميته در اولين جلسه يك نفر را از بين خود به عنوان دبير جلسه انتختاب متي نماينتد كته دعتوت نامته و كليته مكاتبتات
مربوط توسط وي انجام مي پذيرد.

ماده هشت :مدت عضويت هر يك از اعضاي كميته دو سال مي باشد كه انتخاب و انتصاب مجدد آنها بالمانع است.

ماده نه :تصميمات كميته كه در چارچوب مقررات قانون كار و موازين اين آيين نامه با اكثريتت آراء (در كميتته هتاي سته نفتره حتداقل
دو رأي و در كميته هاي پنج نفره حتداقل سته رأي موافتق اتختاذ متي شتود) پت از تأييتد بتاالترين متدير مستئول كارگتاه يتا جانشتين وي
قابليت اجراء خواهد داشت.

تبصره  :1در شرايط خاص و استثنايي ،باالترين مسئول كارگاه مي تواند با اعطاي يك درجه تخفيف تصميمات كميته رااجراء نمايد.

تبصره  :2چنانچه هر يك از طرفين (كارگر يا باالترين مسئول كارگاه) به تصميمات كميته معتر
حل اختالف پيش بيني شده در فصل نهم قانون كار درخواست رسيدگي نمايند.

باشند مي توانند از طريق مراجتع

ماده ده :هرگاه يكي از اعضاي كميته در اثر فوت ،استعفاء ،فسخ قرارداد كار ،محروم شدن از عضويت و يا به هر دليل ديگر قادر به
حضور در جلسات نباشد نماينده ديگري بتا توجته بته متاده هفتت بتراي بتاقي مانتده متدت دوره انتختاب ومستئوليت محولته را عهتده دار
خواهد شد.

ماده يتازده :اشتخاص حقيقتي يتا حقتوقي در صتورت مشتاهده تخلتف هتر يتك از كتارگران كارگتاه موضتو را بته طريتق مقتضتي بتراي
باالترين مسئول كارگاه يا جانشين وي گزارش مي نمايند .باالترين مسئول كارگاه يا جانشتين وي تخلتف را بررستي و در صتورتي كته
رسيدگي و اخذ تصميم در صالحيت وي نباشد مراتب را براي رسيدگي و تصميم گيري به كميته ارجا مي نمايند .دبير كميتته پت از
دريافت گزارش نسبت بته دعتوت اعضتاء جهتت تشتكيل جلسته اقتدام متي نمايتد و كميتته بتا توجته بته شتواهد و متدارك مستتند بررستي و
تحقيقات الزم را به عمل آورده با رعايت مفاد اين آيين نامه تصميم مقتضي را اتخاذ مي نمايد.

ماده دوازده :جلسات كميته با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسميت مي يابد.

ماده سيزده :چنانچه هر يك از اعضاي كميته بدون عذر موجه دو جلسه متوالي در جلسات كميته حضتور نيابنتد كميتته متي توانتد بتراي
اين عضو اخطار كتبي ارسال نمايد و در صورت ادامه غيبت ،با پيشنهاد كميته و تصويب مديرعامل عضويت وي در كميتته خاتمته و
فرد جديدي طبق ضوابط تعيين شده قبلي انتخاب و به اداره كل كار و امور اجتماعي معرفي خواهد گرديد.

ماده چهارده :كميته مي تواند در جلسات خود از نظرات مشورتي سرپرستت مستتقيم كتارگر يتا كتارگران ،اشتخاص صتاحب نظتر و يتا
شهود ذيربط استفاده نمايد .سرپرست مذكور در اين جلسات فاقد حق رأي خواهد بود مگر آنكه خود عضو كميته باشد.

تبصره :باالترين مسئول كارگاه تسهيالت و امكانات الزم براي اجرايي نمودن ماده چهارده را فراهم مي آورد.

ماده پانزده :كليه تخلفات اعالم شده به كميته بايستي حداكثر ظرف مدت  15روز مورد رسيدگي قرار گيرد.

تبصره :در شرايطي كه اتخاذ تصميم در خصوص متوارد تخلتف بته دليتل تفحتص و بررستي نيتاز بته زمتان بيشتتري داشتته باشتد متدت
مذكور با نظر كميته حداكثر يك هفته ديگر تمديد مي شود.

ماده شانزده :صورت مذاكرات و تصميمات كميته كه با رعايتت مفتاد متاده نته اتختاذ متي گتردد در پتنج نستخه تنظتيم و پت
اعضاي حاضر در جلسه و ثبت در دفتر ويژه به ترتيب زير توزيع مي گردد:

از امضتاي

-يك نسخه جهت اطال كارگر يا كارگران ذيربط

يك نستخه جهتت اطتال بتاالترين مستئول كارگتاه بته منظتور ابتال بته واحتد ذيتربط جهتت انجتام اقتدامات اجرايتي و ضتبط در پرونتدهپرسنلي كارگر

-يك نسخه جهت نماينده كارگران

-يك نسخه جهت اطال واحد كار و امور اجتماعي ذيربط

-يك نسخه جهت ضبط در بايگاني كميته

بررسي يك تحول اداري و عملياتي

فصل سوم – وظايف و اختيارات كميته انضباط كار

ماده هفده  :كميته در چارچوب موازين اين آئين نامه و مقررات جاري شركت داراي وظايفي به شرح زير مي باشد:

بررسي و مطالعه گزارشات دريافتي  ،سوابق عملكرد و مراتب اعمال تشويقات و تنبيهات دوران خدمت كارگر.

تبصره  :اطالعات و مدارك مورد نياز كميته از پرونده پرسنلي كارگر توسط امور اداري يا نماينده او به كميته ارائه خواهد گرديد.

حصول اطمينان از صحت اسناد و مدارك تنظيمي و سوابق قبلي اقدامات انضباطي مراتب مادون با توجه به تو تخلف.

تحقيق پيرامون چگونگي وقو تخلف و انگيزه آن  ،وضعيت مالي  ،معيشت و افراد تحت تكفل كارگر در صورت لزوم.

استفاده از نظرات همكاران نزديك به تخلف و عنداللزوم بهره گيري از نظرات و پيشنهادات رؤسا و مقامات مافوق وي.

بهره گيري از تخصص و نظرات كارشنا

افراد مطلع راجع به ميزان خسارت وارده در موارد وقو ضرر و زيان مالي به شركت.

دعوت كارگر يا كارگران به جلسه كميته و استما دفاعيات و ادله آنها در رابطه با موضو تخلف.

اجراي ساير مواردي كه بر حسب مورد به نوعي در اجراي مقررات انضباطي موثر واقع خواهد شد.

ماده هجده  :كميته انضباطي در اجراي مأموريت محوله داراي اختياراتي به شرح زير خواهد بود.

اتخاذ تصميم راجع به تعيين تنبيهات با مورد تخلف كارگر خاطي با توجه به درجه تخلف ارتكابي در اينآئين نامه.

تخفيف در اعمال اقدامات انضباطي با توجه به اظهار ندامت ،عدم آگاهي كارگر متخلف و صداقت وي درهمكاري با كميته.

اغما در اعمال اقدام انضباطي شديد و صدور رأي متناسب با ميزان تخلف نظير تغيير محل خدمت كارگر خاطي به شرط ندامت و
اخذ تعهد خدمت در محل و شغل جديد.

فصل چهارم ـ موارد تخلف و تنبيهات

ماده نوزده :به موجب تعريف مشخصه در ماده پنج فصل اول اين آئتين نامته ،متوارد تخلتف و نقت
مشروحه زير معين مي شود:

مقتررات انضتباطي بته ترتيتب

الف) تخلفات درجه يك:

بستن هر گونه تهمت و افترا به سايرين.

وارد كردن خسارت به ماشين آالت و تأسيسات برق رساني يا ضرر و زيان به ا موال و دارايي هاي شركت.

رشوه گرفتن ،رشوه دادن ،سرقت و اختال .

سوء استفاده از اموال اداري و ابزار كار تحت اختيار به منظور تأمين منافع شخصي.
افشاي مطالب اسناد محرمانه با كپي برداري از اين گونه از اسناد به منظور استفاده غير اداري.
ارائه اسناد جعلي براي استخدام يا تسليم هر گونه گواهي غير مستند به منظور برخورداري از مزاياي استخدامي و شغلي.

بي حرمتي به موازين شر مقد

اسالم يا عدم رعايت شئونات نظام جمهوري اسالمي.

ايجاد نزا و ايراد ضرب و جرح در محل كار نسبت به همكاران و مراجعين.

تشويق و ترغيب سايرين به كم كاري و يا ايجاد رفتارهاي تحريك آميز به منظور جلب مشاركت همكاران به منظور جلتب مشتاركت
همكاران به كم كاري.

از كار انداختن سيستم هاي حفاظتي ،ماشينآالت و شبكههاي برق.

گرايش به مفاسد اجتماعي كه اثر سوء درمقررات انضباطي كارگاه دارد.

ب) تخلفات درجه دو:

ترك محل كار بدون اطال و بدون مجوز.

شايعه پراكني در محيط كار.

امتنا از حضور در جلسات و يا خودداري در ارائه اطالعات و گزارشات اداري با قصد يا سوء نيت قبلي.

ارائه اطالعات خالف واقع و استنكاف در تأمين اطالعات صحيح.

سرپيچي از دستورات اداري و امتنا از دريافت احكام و ابالغات سازماني.

هرگونه سوء استفاده از اختيارات شغلي.

اهانت و بي حرمتي نسبت به سايرين و انجام هر گونه حركت ورفتار مغاير با شئونات اجتماعي ،شغلي و سازماني در محيط كار.

استفاده از موقعيت و محيط كار به منظور انجام معامالت شخصي.

دخل و تصرف در ثبت كارت حضور و غياب ديگران و مشاركت در ثبت حضور افراد غايب.

عدم استفاده از موارد و وسايل ايمني در موقع انجام كار.

اهمال و قصوري كه موجب بروز حوادث ويانقص در تأسيسات برق و يا جراحت ديگران گردد.

خوابيدن در محل كار.

ج) تخلفات درجه سه:

امتنا از حضور در دوره هاي آموزشي و غيبت غير موجه در حين گذراندن دوره آموزشي.
جلوگيري غير موجه از حضور كارگر در دوره هاي آمتوزش متورد نيتاز ضتروري .عتدم توجته بته دستتورات و مقتررات مربتوط بته
ورود و خروج به كارگاه.
تسامح و تعلل در انجام وظايف و عدم همكاري با ديگران.

ايجاد بي نظمي و اخالل در امر برگزاري مجامع عمومي و اجتماعي مربوط به شركت نظير تيمهاي ورزشي ،اردوها ،سروي
و ذهاب ،كانتين و غيره.

اياب

د)تخلفات درجه چهار:

عدم احسا

مسئوليت نسبت به حفظ و نگهداري ابزار و وسايل تحت اختيار.

بي اعتنايي نسبت به توجيه و تذكرات مجريان مقررات انضباطي،حفاظتي و ايمني.

عدم رعايت سلسله مراتب اداري در رفتار و كردار سازماني.

ايجاد مزاحمت و سر و صدا به نحوي كه آرا مش عمومي را مختل و بر هم خوردگي محيط طبيعي كار را فراهم نمايد.

عدم استفاده از لبا

كار و البسه و تجهيزات متناسب با شغل كه از طرف كارفرما وا گذار شده است.

هـ ) تخلفات درجه پنج:
تأخير ورود غير موجه به ميزان  2تا  12ساعت درماه.
تأخير ورود غير موجه به ميزان  12ساعت به باال.
غيبت غير موجه تا  3روز در ماه.
غيبت غير موجه از  4روز به باال در ماه.

ماده بيست :تنبيهات و اقدامات انضباطي كه با تصويب كميته به مورد اجرا گذارده ميشود عبارتند از:

الف :تذكر شفاهي با انعكا
خدمت كارگر.

در شناسنامه رفتاري فترد و اعتالم مراتتب بته صتورت كتبتي بته كميتته انضتباطي و واحتد اداري و محتل

ب :تذكر كتبي با درج در پرونده پرسنلي.
ج :اخطار كتبي با درج در پرونده پرسنلي.
د :توبيخ كتبي با درج در پرونده پرسنلي.

تعليق موقت قرارداد كار تا مدت شش ماه.
فسخ قرارداد كار و اخراج كارگر.

تبصره :1تنبيهات متناسب با تخلفات موضو بند «هـ» ماده نوزده و دفعات تكرار آنهتا طبتق مفتاد منتدرج در جتداول  1و  2ايتن
آئيننامه ميباشد.

تبصتره :2بتاالترين مستئول كارگتاه ميتوانتد تنبيهتات موضتو بنتتدهاي( 1ـت 2ـت 3و ) 4را رأستا و بتدون مراجعته بته كميتته در متتورد
كارگران متخلف تعيين و اعمال نمايد و اختيار اعمال مجازات بندهاي مذكور را نيز به مسئولين تابعه خود تفوي كند.

تذكر :براي تخلفاتي كه جنبه تقصير دارد كميته بايد جهت طرح شكايت در دادگاه عمومي با پاستگاه محتل اقتدام نمايتد و در صتورت
محكوميت كارگاه تصميم مقتضتي اتختاذ نمايتد .وظيفته كارفرمتا در قبتال كتارگر متخلتف طبتق متواد  11و  11و تبصتره متاده 11
خواهد بود.

فصل پنجم – مقررات وضوابط اجرايي

متتاده بيستتت و يتتك :در اجتتراي مطلتتوب متتوازين آئتتين نامتته و حفتتظ حقتتوق استتتخدامي افتتراد ،مستتئولين واحتتدها متتي تواننتتد پرونتتده هتتاي
اختصاصتتي تحتتت عنتتوان شناستتنامه رفتتتاري و عملكتترد جهتتت هتتر يتتك از افتتراد تحتتت سرپرستتتي در حتتوزه مستتئوليت ختتود ايجتتاد و در
صورت بروز موارد تخلف يا اقدام انضباطي مراتب را در آن منعك نمايند.

ماده بيست و دو :شناسنامه رفتاري و عملكرد كارگران به عنوان معياري براي ستنجش ارزشتيابي ستاالنه ،ارتقتاء گتروه  ،انتصتابات،
ترفيعات ،تشويقات و احتماال اعمال اقدامات انضباطي بعدي مورد مالك قرار خواهد گرفت.

ماده بيست و سه :واحد كارگزيني موظف خواهد بود مراتب تشتويقات و اقتدامات انضتباطي كتارگران را ( بته استتثناي تنبيته موضتو
بند الف ماده بيست) به صورت مكتوب در پرونده هاي پرسنلي ثبت و ضبط نمايد.

ماده بيست و چهار :رسيدگي به تخلفاتي كته در صتالحيت محتاكم قضتايي متي باشتد از شتمول متوازين ايتن آئتين نامته مستتثني بتوده و
باالترين مسئول كارگاه نيز مي تواند به منظور رعايت نظم و انضباط كارگاه اقدام انضباطي متناسب را در حوزه اختيارات ختود پت
از صدور رأي محاكم قضايي اعمال نمايد.

فصل ششم – تشويقات

ماده بيست و پنجم :چنانچه هريك از كاركنان در انجام وظيفه محوله آن چنان كوشتا باشتند كته موجبتات تعتالي جستم وروح و گستترش
اخالق اسالمي و ايجاد نظم در امور و حسن شهرت و رشد فعاليتهاي اقتصادي شركت را فراهم آورد اقدام تشويقي بته يكتي از اشتكال
زير در موردي اعمال خواهد گرديد.

الف :تشويق كتبي با درج در پرونده پرسنلي و يا تقدير شفاهي در جمع كاركنان بنا به پيشتنهاد سرپرستت مستتقيم كتارگر و تصتويب
باالترين مسئول كارگاه

ب :اعطاي پاداش حداكثر تا معادل سه ماه حقتوق و مزايتاي مستتمر در ستال بته صتورت نقتدي و غيتر نقتدي و مستافرتي ( ستياحتي يتا
زيارتي) بنا به پيشنهاد مسئول مستقيم كارگر و تأييد باالترين مسئول كارگاه و تصويب مدير عامل و تصويب هيئت مديره

ج  :خارج ازموارد فوق بنا به تشخيص و پيشنهاد باالترين مسئول كارگاه يا مديرعامل و تصويب هيئت مديره

تبصره :تشويق دسته جمعي بنا به پيشنهاد باالترين مسئول كارگاه و تأييد مدير عامل و تصويب هيئت مديره امكان پذير خواهد بود.

ماده بيست و شش :هر گونه اصالحات و ملحقات بعدي كته از طترف اداره كتار و امتور اجتمتاعي در متورد آئتين نامته انضتباط كتار
ابال گردد و يا تغييرات مورد نياز كارگاه كه با توافق اداره كل كار و امور اجتماعي خراسان صورت گيرد در اين آئتين نامته متوثر
خواهد بود و مواردي كه در اين آئين نامه پيش بيني نشده است ،طبق نظر اداره كل عمل خواهد شد.

جدول تخلفات و تنبيهات تأخير ورود

جمع كل تأخير ورود غيرموجه

تأخير دفعات

2تا  12ساعت در ماه

12ساعت به باال در ماه

نوبت اول

عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي قانوني و مزد تعطيلي هفتگي  ،تذكر شفاهي ،متناسب با مدت تأخير

عدم پرداخت مزد ومزاياي جنبي و مزد تعطيل هفتگي  ،اخطار كتبي ،متناسب با مدت تأخير

نوبت دوم

عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي و مزد تعطيل هفتگي ،اخطار كتبي با درج در پرونده  ،متناسب با مدت تأخير

عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي و مزد تعطيل هفتگي ،توبيخ كتبي با درج در پرونده پرسنلي با ارسال گتزارش بته اداره كتار وامتور
اجتماعي محل ،متناسب به مدت تأخير

نوبت سوم

عدم پرداخت مزد ومزاياي جنبي و مزد تعطيل هفتگي  ،توبيخ كتبي با درج در پرونده پرسنلي با ارسال گزارش به اداره كتار و امتور
اجتماعي محل  ،متناسب با مدت تأخير

در اين نوبت و احيانا نوبتهاي بعد عالوه بر تنبيهات قبل كميته تصميمات الزم را تا حد خاتمه دادن به ختدمت وي خواهتد گرفتت و در
صورت بروز اختالف طبق ماده  21قانون كار از طريق مراجع حل اختالف اقدام خواهد شد

نوبت چهارم

در اين نوبت و احيانا نوبتهاي بعد عالوه بر تنبيهات قبل كميته تصميمات الزم را تا حد خاتمه دادن به ختدمت وي خواهتد گرفتت و در
صورت بروز اختالف طبق ماده  21قانون كار از طريق مراجع حل اختالف اقدام خواهد شد

توضيح  : ) 1در مورد اجراي جدول فوق وضع سروي كاركنان و بعد مسافت و مشكالت رفت وآمد كارگران در نظر گرفته شده و
تأخير ورود ناشي از اتفاقاتي از قبيل حوادث و سوانح غيرمترقبه  ،برف و باران و يخبندان و كوالك شديد و ناگهاني كه موجب كندي
يا توقف رفت و آمد شود موجه تلقي ميشود.

توضيح  : ) 2در صورتي كه كارگري در هر ماه تا دو ساعت تأخير ورود داشته باشد  .باالترين مسئول كارگاه ميتواند براي هتر بتار
به نسبت تأخير غيرموجه از مزد و مزاياي جنبي و يا در صورت درخواست كارگر از مرخصي استحقاقي وي كسر نمايد.

توضيح  : ) 3در احتساب نوبتهاي فوق الذكر جدول تخلفات تأخير ورود از ابتداي هر سال تا پايان همان سال مالك عمل خواهد بود.

توضيح  : ) 4در واحدهايي كه تأخير ورود يتا تعجيتل ختروج كاركنتان موجتب اختتالف در فعاليتهتاي شتركت متي شتود و يتا در متورد
كساني كه پستهاي كليدي و حسا دارند  .كميته مي توانتد ايتن گونته متوارد را مشتخص و اعتالم نمتوده و تنبيهتات كاركنتان ذيتربط را
تأخير ورود غيرموجه تعيين نمايد.

جدول تخلفات و تنبيهات غيرموجه

جمع كل تأخير ورود غيرموجه

تأخيردفعات

مجمو غيبت غيرموجه تا  3روز در ماه

مجمو غيبت غيرموجه  4تا  1روز در ماه

نوبت اول

عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي و تعطيل هفتگي بته نستبت روزهتاي غيبتت  ،اخطتار كتبتي بتا درج در پرونتده و ارستال گتزارش بته
اداره كار و امور اجتماعي كل

عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي و تعطيل هفتگي  ،به نستبت روزهتاي غيبتت  ،تتوبيخ كتبتي بتا درج در پرونتده و ارستال گتزارش بته
اداره

نوبت دوم

عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي و تعطيل هفتگي به نسبت روزهاي غيبت  ،توبيخ كتبي با درج در پرونده و ارسال گزارش به اداره
كار وامور اجتماعي كل

در اين نوبت و احيانا نوبتهاي بعد عالوه بر تنبيهات نوبت قبل كميته تصميمات الزم را تا حد خاتمه دادن به خدمت اتختاذ خواهتد نمتود
 ( .با مراعات ماده  21قانون كار)

نوبت سوم

عالوه بر تنبيهات نوبت قبل كميته تصميمات الزم را تا خاتمه دادن به خدمت اتخاذ خواهد نمود  ( .با مراعات ماده  21قانون كار)
توضيح  : ) 1در احتساب نوبتهاي فوق الذكر  ،جدول تخلفات و تنبيهات غيبت غيرموجته ( )2از ابتتداي هتر ستال تتا پايتان همتان ستال
مالك عمل خواهد بود.
توضيح  : ) 2غيبت غيرموجه بيش از  1روز به منزله ترك كار تلقي و با نظر كميته انضباطي طبق ماده  21قانون كار اقتدام خواهتد
شد.
توضيح  : ) 3موارد ذيل غيبت موجه محسوب ميشود:

الف – تولد فرزند به مدت  2روز

ب – ازدواج دائم براي بار اول به مدت  2روز.

ج – فوت بستگان درجه يك ( پدر – مادر -همسر – فرزند ) حداكثر به مدت  3روز.

د – بيماري براسا

گواهي يا تأييد سازمان تأمين اجتماعي به مدت  2روز.

هـ  -احضار فرد توسط مراجتع قضتايي و قتانوني جهتت اداي شتهادت و مشتابه آن بته متدت متورد لتزوم بتا ارائته بتر
گواهي مراجع قضايي و قانوني مربوط.

احضتاريه و بتا

و – ساير موارد پيش بيني نشده به تشخيص كميته

تبصره  : 1در كليه موارد بايد مراتب به طريق ممكن به اطال مسئول مستقيم كارگر و يا باالترين مسئول كارگاه رسانيده شود.

تبصره  : 2تشخيص صحت و سقم موارد فوق ابتدا مسئول مستقيم كارگر و يا باالترين مسئول كارگاه و در صورت و جود اختالف با
كميته خواهد بود.

تبصره  : 3در صورت درخواست كارگر غيبت موجه از مرخصي استحقاقي وي كسر مي گردد و در غير اين صورت نسبت به ايتام
غيبت مزدي پرداخت نمي گردد.

