شیـوه نـامه کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
ثِ استٌبز ًبهِ شوبرُ /101/1627ز هَرخ  1395/07/12هشبٍر هحتزم ٍسیز ٍهسیزول حَسُ ٍسارتی ٍ /209/4508ز هَرخ 95/08/22
هؼبٍى هحتزم تَسؼِ هسیزیت ٍهٌبثغ ٍسارت هتجَع هجٌی ثز (( ابالغ قانون کاهـش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب
 )) 5931/20/20هجلس شَرای اسالهی ،ثسیٌَسیلِ شیَُ ًبهِ اجزایی لبًَى هذوَر اثالؽ هی گززز:
الف) نحوه کارکرد

 -1سبػت وبر ثبًَاى شبغل (رسوی ،آسهبیشی ،پیوبًی ٍ ولیِ پزسٌل لزارزازی) وِ هَظف ثِ  44سبػت وبرزر ّفتِ ّستٌس ٍ زارای شزایط
ثٌس ة ایي شیَُ ًبهِ هی ثبشٌس  ،حسالل  36سبػت وبر زر ّفتِ ،ثزاسبس هست حضَر ٍ ثب زریبفت حمَق ٍهشایب  44سبػت وبر زر ّفتِ
تؼییي هی گززز.
 -2سهبى شزٍع ٍ ذبتوِ وبر زر اجزای ایي لبًَى ثب تَافك هشوَالى ٍ هسئَلیي هزثَطِ هی ثبشس.
 -3ثزذَرزاری اس هشایبی لبًَى وبّش سبػبت وبر ثبًَاى اس تبرید زرذَاست وبرهٌس هی ثبشس.
ب ) واجدین شرایط کاهش ساعت کار بانوان

-1
-2
-3
-4

ثبًَاى زارای هؼلَلیت شسیس ثب تبئیسیِ سبسهبى ثْشیستی
ثبًَاى زارای فزسًس سیز شش سبل توبم ثب ارسبل هسارن هثجتِ ٍ تبئیس وبرگشیٌی ٍاحس
ثبًَاى زارای ّوسز ٍ فزسًس ثب زرجِ هؼلَلیت شسیس (تبئیسیِ سبسهبى ثْشیستی) یب هجتال ثِ ثیوبری صؼتالؼالج (تبئیسیِ وویسَى پششىی
استبى)
سًبى سزپزست ذبًَار (گَاّی همبهبت صالحیت زار ٍ یب ارائِ هسارن ٍ هستٌسات ٍتبییس حزاست ٍوبرگشیٌی ٍاحس)
(( مهم ))

ثِ استٌبز تجصزُ  4هبزُ ٍاحسُ لبًَى اهىبى استفبزُ تَﺃهبى اس ایي ثرشٌبهِ ٍ سبیز هَارز وبّش سبػبت وبری ٍجَز ًسارز ٍ وبرهٌساى صزفبً
حك اًتربة یىی اسشزایط را زارًس.
انواع کاهش ساعات کار بانوان

هزذصی شیززّی

لبًَى ذسهت ًیوِ ٍلت ثبًَاى

لبًَى ارتمبء ثْزُ ٍری وبروٌبى ثبلیٌی ًظبم سالهت

هبهَریت آهَسشی ًیوِ ٍلت

وبّش سبػبت وبری پزتَوبراى ( اشؼِ )

وبّش سبػبت وبری جبًجبساى  25زرصس ٍ ثبالتز ٍ ّوسزاى آى ّب

ج ) مدارک مورد نیاز:

-1
-2
-3
-4
-5

تبئیسیِ اس سبسهبى ثْشیستی زال ثز هؼلَلیت وبرهٌس ٍ یب فزسًس ٍ یب ّوسز
ارائِ تصَیز شٌبسٌبهِ فزسًس ٍ ّوسز ثِ ّوزاُ اصل شٌبسٌبهِ
تبئیسیِ اس وویسیَى پششىی استبى زال ثز ثیوبری صؼت الؼالج
ارائِ گَاّی اس همبهبت صالحیت زار هجٌی ثز تبئیس سى سزپزست ذبًَار ( ّوبًٌس فزایٌس ثزلزاری ووه ّشیٌِ ػبئلِ هٌسی ٍ اٍالز )
اذذ اثالغیِ هَضَع تفبّن ًبهِ ًحَُ حضَر زر هحل وبر ثب همبم هسئَل اس ازارُ وبرگشیٌی ٍ تىویل آى

د )فرآیند انجام کار:

هشوَلیي پس اس اذذ هسارن ٍ هستٌسات هَرز لشٍم ثب زر زست زاشتي اصل ٍ تصَیز آًْب ثِ وبرگشیٌی ٍاحس هحل ذسهت ذَز هزاجؼِ ًوَزُ
ٍ پس اس تبئیس هزاتت ٍ ارائِ اثالغیِ هَضَع هبزُ  5ثٌس ج ٍ ثجت ًحَُ تززز زر سیستن حضَر ٍ غیبة زاًشگبُ هی تَاًس اس هشایبی ایي لبًَى
استفبزُ ًوبیس.

