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 به نام خدا

 شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت انتفاعی آیین نامه استخدامی موسسه غیر

  ورود به خدمت فصل اول : شرایط

 وسسه باید دارای شرایط زیر باشند؛در م ورود به خدمتداوطلبان  - ۱ماده 

 داشتن تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران -الف 

 مصرح در قانون اساسیالتزام به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان  -ب 

 45. در موارد خاص با تصویب هئیت مدیره حداکثر سن سال شمسی تمام 4۰و حداکثر  ۲۰داشتن حداقل سن  -پ 

 سال تمام شمسی خواهد بود.

 داشتن صالحیت اخالقی و عدم سوء پیشینه کیفری -ت 

 واد مخدر و مسکراتانجام کار مورد نظر و عدم اعتیاد به م و تخصص داشتن تندرستی و توانایی -ث 

 ول بودن برای آقایانت مشممقدس سربازی یا معافیت قانونی در صور وظیفه انجام خدمت -ج 

برای افرادی که  ؛کارشناسی برای امور دفتری موسسهداشتن حداقل مدرک دیپلم برای کلیه پرسنل و حداقل  -چ 

تواند به عنوان یک مقطع تحصیلی با میسال سابقه موثر کار  ۱۰یلی ذکر شده نمی باشند هر مدارک تحص دارای

معاونت امور مالی و  ،معاونت حقوقی ،در پستهای معاونت فنی. محاسبه شود ورود به خدمتتایید مدیر عامل جهت 

با سابقه کار  و محاسبه داشتن تحصیالت قابل تبدیل شرطر پست سرپرستی یا معاونت یا مدیریت عاملی و هاداری 

 .نخواهد بود

و از طریق تکمیل فرم استخدام میسر  آزمونیا  صدی مشاغل موسسه از طریق مصاحبهبرای ت ورود به خدمت – ۲ماده 

 .می باشد

یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد که حداقل آن یک  ،یا مسابقه قبول شده اند آزمونداوطلبان که در  - ۳ماده 

تقاضای استخدام قطعی افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی  ؛ماه و حداکثر آن از سه ماه تجاوز نخواهد کرد

ائید و به تو عالقه مندی به کار را از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی با پیشنهاد مدیر واحد مربوطه صادر 

 ،در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند ابقاءبرای  صالحدوره آزمایشی  ضمنافرادی که  .مدیرعامل خواهد رسید

 به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده خواهد شد.
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استعداد مستخدمین خود را مورد بررسی قرار داده و موسسه موظف است در فواصل معین شایستگی و  - ۴ماده 

این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد  ؛مستخدم منعکس سازد ،نده استخدامینتیجه را در پرو

خدمت  . ادامهبرای تغییر و ارتقاء شغل و یا لزوم گذراندن دوره کارآموزی جدید باشد مستخدماستحقاق  معرفو 

 .موسسه می باشد ندهگیرکارکنان موسسه در هر حال منوط به رضایت کار و رفتار آنان توسط مقامات تصمیم

 فصل دوم : حقوق و مزایا

مبلغ حداقل مزد روزانه و ماهانه کارکنان بر اساس مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد کارگران در  - ۵ماده 

از زمان  و در مورد نحوه افزایش حقوق کارکنان در هر سال و اعطای پایه سنوات به کارکنان موسسهتعیین هر سال 

 .می شودمحاسبه و پرداخت  قرارداد استخدام انعقاد

 شود.حق مسکن ماهانه برای کارکنان بر اساس اعالم وزارت کار در هر سال محاسبه و پرداخت می - ۶ماده 

قانون تامین اجتماعی بر اساس اعالم وزارت کار در هر سال محاسبه و  ۸۶حق اوالد با شرایط مقرر در ماده  - ۷ماده 

 می شود.پرداخت 

وزارت کار برای هر سال بنا به صالحدید مدیرعامل موسسه محاسبه  اعالمی تا میزان سقفن کارگری مبلغ ب - ۸ماده 

 .می شودو پرداخت 

عدد  براز تقسیم مزد ثابت ماهانه نحوه محاسبه فوق العاده و یک ساعت اضافه کاری بدین صورت است که  - ۹ماده 

مزد  ضرباز  .آیدیک ساعت به دست می، مزد ۳۳/7و از تقسیم حاصل آن بر عدد  مزد روزانه را محاسبه کرده،  ۳۰

که برای یک ساعت کامل کار اضافی بر مبنای  ،آیدفوق العاده یک ساعت کار اضافه به دست می 4/۱ ساعتی در عدد

  .حداقل حقوق در هر سال اضافه کار قابل پرداخت خواهد شد

 تعیین خواهد شد.جب مصوبه هیئت مدیره مدیرعامل به موحقوق   - ۱۰ماده 

کارگران که ماهانه  دستمزدسه برابر حداقل ه بیشتر از مدیرعامل موسس ماهانه حقوقحداکثر  در هر حال – ۱تبصره 

 .نخواهد بود می رسد شورای عالی کاربه تصویب در هر سال 

 ین پاداشساالنه ا . سقفنماید تعیینپاداش رای مدیرعامل با توجه به کارآمدی هیات مدیره می تواند ب – ۲تبصره 

   . باشد نیم درصد بودجه سالیانه محقق شده موسسهاز  بیشترنباید 

به تصویب وزارت کار  هر ساله بر اساس حداقل دستمزد یک کارگر کهموسسه، سایر مزایای مدیر عامل  - ۳تبصره 

 .می شودپرداخت و رسد محاسبه  می
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هیئت مدیره  تصویبتواند با پیشنهاد مدیر عامل و میدر بدو استخدام موسسه  انسرپرست عاونین وحقوق م – ۱۱ماده 

تعیین گردد و افزایش  ،می رسدهر ساله به تصویب شورای عالی کار  تا سقف دو برابر حداقل دستمزد کارگران که

 .سال های بعد بر اساس مقررات و بخش نامه وزارت کار خواهد بود

 مرخصیفصل سوم : 

استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای  .مرخصی استحقاقی کارکنان مطابق قانون کار می باشد - ۱۲اده م

استفاده از مرخصی  .مدیرعامل موسسه قبل از استفاده از مرخصی می باشد ئیدو تا واحدکتبی کارکنان و موافقت مدیر 

آتی  مرخصی به ازای خدمت مرخصی میسر بوده و اعطاءتا زمان درخواست مذکور فقط در مدت خدمت انجام شده 

 نخواهد بود. کارکنان قابل اعمال

زشک معتمد و با استفاده از مرخصی استعالجی به میزان حداکثر سه روز در سال در صورت ارائه گواهی پ - ۱۳ماده 

بیش از آن تابع مقررات شود و بوده و حقوق و مزایای این مدت توسط موسسه پرداخت می تائید مدیرعامل مجاز

 سازمان تامین اجتماعی می باشد.

ید واحد مربوطه و تائکارکنان موسسه می توانند در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی با موافقت مدیر  - ۱۴ماده 

در سال تا یک ماه  و مزایا از مرخصی بدون حقوق ،د قبل از استفاده از مرخصی می باشداین تائی که مدیر عامل

 . ایام مرخصی بدون حقوق جز سنوات خدمت محسوب نمی گردد .ستفاده نمایندا

با شرایط باال با تقاضای کتبی و  و مزایا می تواند از مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق مدیر عامل - ۱۵ماده 

این  تابعشرایط فوق مرخصی استعالجی مدیرعامل نیز با توجه به  .اده نمایداستف هیئت مدیره موسسه،موافقت رئیس 

مدیرعامل انجام وظایف مدیرعامل در روز  ۱۰استعالجی مستمربیش ازیا مرخصی در زمان غیبت  ماده خواهد بود.

 چارچوب مقررات برعهده رئیس هیات مدیره موسسه می باشد. 

 مقررات انضباطی : فصل چهارم 

 و احکام و دستورات مقام مافوق خود را اطاعت ،مقرراتکلیه کارکنان موظف می باشند در حدود قوانین و  - ۱۶ماده 

را به  مغایرتاین  ف قوانین و مقررات تشخیص دهند، کتباًاجرا نموده و چنانچه حکم یا دستور مقام مافوق را بر خال

شاغل ید، مافوق کتباً اجرای دستور خود را تائید نما چنانچه بعد از اطالع کتبی نیز مقام .اطالع مقام مافوق برسانند

 مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.

به حسن شهرت و جریان و یا چنانچه هر یک از کارکنان اقدام به کاری نماید که در ایجاد نظم موثر بوده  - ۱۷ماده 

چنان کوشا باشد که موجب ارتقاء کیفیت کار و  های موسسه کمک نماید و یا در انجام وظایف محوله آنفعالیت
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تصویب به پیشنهاد مدیرعامل و  برای سایر کارکنان باشد اقدام تشویقی به یکی از اشکال زیر در مورد ویسرمشق 

 .اعمال خواهد گردیدکمیته انضباطی 

 با درج در پرونده پرسنلی کتبیتشویق  -الف 

 دادن یک تا سه روز مرخصی تشویقی تا حداکثر سه بار در سال عالوه بر مرخصی استحقاقی -ب 

 حداکثر دو بار در سال زد تادستما پنج روز تروز دو دادن پاداش به میزان دستمزد حداقل  -ج 

های موسسه و حسن شرح زیر مبادرت به کاری نماید که به فعالیتچنانچه هر یک از کارکنان موسسه به  - ۱۸ماده 

 اقدام تنبیهی در مورد وی اعمال خواهد شد. ،شهرت آن لطمه وارد آید

تکرار در تاخیر ورود و یا تکرار در خروج قبل  ،خدمت تعطیل ،خدمت در خالل ساعات موظف اداری ترک  - ۱۸ – ۱

 غیبت غیر موجه به صورت متوالی یا متناوب ،ت اداریااز پایان ساع

 ،عدم رعایت یا نقض قوانین و مقررات مربوطه ،سرپیچی از انجام دستورات مافوق در حدود وظایف اداری - ۱۸ – ۲

 بی دقتی و عدم توجه کافی در انجام امور محوله و امتناع از انجام وظیفه

ک سایرین به ، تحریکارشکنی ،به بطالت گذراندن اوقات اداری ،کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف - ۱۸ – ۳

 یدینشعائر  یاشئونات اداری  یا اخالقی ضوابطمودن نرعایت ن ،کاری و ایجاد رکود در کارهاکم

، اعمال افشای اسرار و اسناد و اطالعات طبقه بندی شده موسسه ،سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری - ۱۸ – 4

از آنچه  وجوهی غیرگرفتن  ،در حفظ اموال ، غفلتمخدوش نمودن جعل ویا تخریب اسناد و اوراق یا  ءامحا ، تقلب

غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که  وجوهیدر قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ 

 ارباب رجوع،ایجاد نارضایتی در  ،حیثیت هتک ،ایراد تهمت و افتراء ،اخاذی ،شودخواری تلقی می عرف رشوهدر 

اری از دارند و خودداشخاصی که حق دریافت آن را ن به تسلیم مدارک ،اعمال غرض و روابط غیر اداری یا تبعیض

 اشخاصی که حق دریافت آن را دارند. تسلیم مدارک به

 ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع - ۱۸ – 5

 و از اینترنت و تلگرام اعممصاحبه یا نوشتن مقاله در مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی  - ۱۸ – ۶

 داخل یا خارج از کشور در ارتباط با موسسه بدون دارا بودن مجوز الزم در واتساپ و امثال آن

 نمودن آنها معدوماداری و یا  مرسوالتباز کردن غیرمجاز پاکت ها و  - ۱۸ – 7
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همکاران به  تشویق ، تحریک یاگردیده شرکت نمودن در تحصن و اعتصاباتی که خالف مصالح موسسه برپا - ۱۹ – ۸

 استراق سمع بدون مجوز قانونی تحصن غیرقانونی و ندازی اعتصاب واراه

 فحاشی و نزاع و ایراد ضرب و جرح به همکاران و ارباب رجوع - ۱۸ – ۹

 فروش یا استعمال مواد مخدر و مسکرات  یا خرید ،توزیعحمل،  – ۱۸ – ۱۰

 تصرف غیرمجاز در اموال موسسه یا اختالس و خیانت در امانت - ۱۸ – ۱۱

اقدام تنبیهی با درخواست کتبی مدیر عامل یا با گزارش یا درخواست کتبی هریک از سهامداران یا اعضای  - ۱۹ماده 

 می گردد. اتخاذ تصمیمهیئت مدیره یا ارباب رجوع در کمیته انضباطی مطرح و به یکی از اشکال زیر 

 تذکر کتبی با درج در پرونده پرسنلی -الف 

 روز 5تا  ۲کسر حقوق و مزایا از  -ب 

 روز الی سه ماه ۱5از  انفصال موقت از خدمت - پ

 سال ۲پایه به طور جداگانه یا توامان برای مدت و کسر یک گروه  -ت 

 اخراج از موسسه -ث 

معتبر است و در صورتی که  اداری شاغل تنها در محدوده مجازاتهای اداریتخلف  انضباطی به کمیتهرای  –تبصره 

جرم انگاری شده باشد، عالوه بر رای کشور  هقوانین و مقررات موضوعسیاسی و یا به موجب عمل مرتکب دارای جنبه 

 احاله خواهد شد.، موضوع به مراجع قانونی ذیصالح انضباطی کمیته

می  موسسهمدیر عامل  ه ومدیرهیئت انتخاب  به هیئت مدیره ءاعضا دو نفر مشتمل برانضباطی کمیته  - ۲۰ماده 

و اجرای  خواهد بود و ابالغمعتبر حاضر اکثریت رای کمیته با  تصمیمات شود،تشکیل می باشد که با اکثریت اعضاء 

 ، ریاست کمیته انظباطی به عهده مدیرعامل موسسه می باشد.موسسه می باشدمدیر عامل  بر عهده تصمیمات

 فصل پنجم : سایر مقررات

مقررات قانون کار جمهوری اسالمی ایران و قانون تامین  ،نامه ساکت می باشددر مواردی که این آیین  - ۲۱ماده 

 .خواهد بوداجتماعی حاکم 
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این آیین که پس از تصویب اشخاصی  موسسه ومقررات این آیین نامه در خصوص افراد شاغل حاضر در  - ۲۲ماده 

و می بایست یک نسخه از آئین نامه با اخذ رسید کتبی به کارکنان  شوند، الزم االجرا می باشدنامه به هر نحو استخدام 

 .شاغل و مستخدمین جدید در بدو استخدام تحویل داده شود

به سازمان  مستخدمموسسه بالفاصله پس از انعقاد قرارداد قطعی نسبت به پرداخت بیمه ماهانه و معرفی  - ۲۳ماده 

 .دادخواهد تامین اجتماعی اقدام الزم را انجام 

به کسورات سایر  و  مالیات، حق بیمه سهم کارکناندر آخر هر ماه پس از کسر پرداخت حقوق و مزایا  - ۲۴ماده 

 حساب بانکی کارکنان واریز خواهد شد.

یک ماه پس از تصویب این آیین نامه  ، ظرفمورد نیاز موسسهکارکنان تعداد  و موسسه یسازمان نمودار - ۲۵ماده 

 نمودار مهلتدر صورتی که مدیرعامل ظرف این  .مدیر عامل تنظیم و به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید توسط

هیئت مدیره  ،مایدنبه هیئت مدیره ارائه نجهت تصویب مورد نیاز موسسه را تهیه و تنظیم و  کارکنان و تعداد یسازمان

نمودار سازمانی موسسه و تعداد  نمود.خواهد امل ابالغ و برای اجرا به مدیرعنسبت به تنظیم و تصویب آن اقدام  راساً

 هر دو سال یک مرتبه به ترتیب فوق تغییر داده شود.می تواند کارکنان مورد نیاز با دالیل توجیهی قابل قبول 

 ،معاونت حقوقی ،معاونت فنی ،از معاونت مالی و اداری و سرپرست ها اعممعاونت ها تمامی ورود به خدمت  – ۲۶ماده 

 انجام پذیرد.هیئت مدیره  تصویب با پیشنهاد مدیرعامل وبایستی 

در موسسه تحت هر دوم از طبقه  ومبستگان مدیرعامل یا اعضاء هیات مدیره تا درجه س ورود به خدمت – ۲۷ماده 

شخص دیگری مگر در موارد خاص مانند آن که شخص مورد نظر دارای تخصص ویژه یا  ،عنوان شغلی ممنوع می باشد

و مکتوب نمودن دالیل توجیهی  رد با لحاظ سایر شرایط آئین نامهجهت تصدی آن شغل وجود نداشته باشد. در این مو

خواهد بود. ابقاء یا تجدید قرارداد مالک اعتبار هیات مدیره تشکیل و رای اکثریت اعضاء جلسه هیات مدیره به اتفاق 

 کارکنان حاضر نیز مشمول این ماده می باشد. 

  درجات و طبقات مقرر در این ماده تابع مقررات ارث مندرج در قانون مدنی می باشد. – تبصره

مسئولیت هر یک از پرسنل نوع شغل و هیات مدیره در هر سال میزان تضامین الزم ونوع آنها را با توجه به  – ۲۸ماده 

نزد تصویب و برای اجرا و وصول به مدیرعامل ابالغ می نماید تا تضامین طبق مصوبه هیات مدیره از پرسنل دریافت و 

 .موسسه نگهداری شود؛ محل نگهداری تضامین طبق مصوبه هیات مدیره تعیین خواهد شد

 از این آیین نامه می باشد. الت خواهد بود و مستثنیوران بر اساس آیین نامه معامبه کار گرفتن مشا – ۲۹ ماده

 ماده در مجمع عمومی به طور فوق العاده به تاریخ ........................ به تصویب رسید. ۳۰این آئین نامه در  – ۳۰ماده 


