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صفحه 1

آیین نامه انضباط کار شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

مقدمه

با توجه به تسری مقررات اشتغال  ،بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد به مناطق ویژه اقتصادی
" موضوع ماده ( )11قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و ماده ( )11آیین نامه اجرایی قانون
موصوف " به مناطق ویژه اقتصادی و به استناد ماده  61مقررات اشتغال نیروی انسانی  ،بیمه و تامین
اجتماعی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسالمی ایران – مصوب  1616/6/8و به منظور ایجاد
محیط مناسب جهت افزایش کارآیی  ،بهبود کمی و کیفی فعالیت ها  ،هدایت کارکنان به نظم و انضباط
اداری  ،ارتقاء بهره وری  ،پیشگیری و رسیدگی به موارد بی نظمی و کم کاری و اختالل و وقفه در روند
امور ناشی از تقصیر و هرگونه فعل یا ترک فعلی که موجب نقض موازین و نظامات شغلی  ،اداری  ،الزامات
ایمنی  ،کاهش کمی و کیفی تولید یا خدمات  ،افزایش ضایعات و ورود ضرر و زیان به شرکت  ،نقض
شئونات اسالمی و هنجارها  ،مناسبات و عرف پذیرفته شده و حاکم بر کارگاه شود  ،آیین نامه انضباطی
کارکنان شرکت پتروشیمی شهید تند گویان مشتمل بر هفت فصل به شرح ذیل تدوین و پس از اخذ تائید
واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر اجراء خواهد شد .

صفحه 2
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 فصل اول  :کلیات

 فصل دوم :تشکیالت و حدود اختیارات

 فصل سوم  :تخلفات

 فصل چهارم  :تنبیهات انضباطی

 فصل پنجم  :رسیدگی به تخلفات

 فصل ششم  :تصمیم گیری  ،ابالغ و اجرا

 فصل هفتم  :سایر مقررات
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فصل اول  :کلیات
ماده -1کلیه کارکنان تابع مقررات اشتغال نیروی انسانی  ،بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسالمی
ایران مصوب  1616/6/8تحت عناوین مختلف از قبیل قرارداد دائم (رسمی) ،قرارداد مدت موقت  ،قرارداد کار معین و سایر
عناوین مشابه مستقر در شرکت که در مجتمع  ،ساختمان ها و کارگاه های شرکت شاغل بوده و یا به تبع شرایط کار در حوزه
عملیاتی خارج از محدوده جغرافیایی مجتمع مانند محل ماموریت ،کارگاه های پروژه ها و یا اماکن متعلق و وابسته به شرکت
مشغول به کار هستند ،اعم از کارکنان ستادی و عملیاتی همچنین کارکنان رسمی تابع صندوق بازنشستگی نفت مشمول این
آیین نامه می باشند و در این آیین نامه استفاده از لفظ کارمند یا کارگر شامل کلیه کارکنان فوق الذکر می شود.
فصل دوم  :تشکیالت و حدود اختیارات
ماده  -2به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان هیاًتی تحت عنوان کمیته انضباط کار کارکنان تشکیل و تصمیمات آن
الزم االجرا خواهد بود .
ماده  -3کمیته شامل پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل می باشد که پس از طی مکانیسم انتخاب اعضاء ،پس از تصویب
هیات مدیره و با حکم مدیرعامل به مدت سه سال و با ترکیب ذیل منصوب خواهند شد و انتصاب مجدد آنها بالمانع
می باشد:
الف  -سه نفر نماینده کارفرما
ب -دو نفر نماینده کارکنان
ج -دو نفر عضو علی البدل

تبصره  -1به منظور جلوگیری از وقفه در کار کمیته و تا انتخاب اعضاء جدید و شروع فعالیتشان در کمیته ،اعضاء قبلی ملزم به ادامه
فعالیت و رسیدگی به تخلفات می باشند.
تبصره -2در غیاب اعضای اصلی  ،اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره  -6در صورت عدم حضور (غیر موجه) یک یا تمامی اعضای کمیته انضباطی برای دو جلسه متوالی و یا سه جلسه متناوب،
عضویت آنها پس از تائید مدیرعامل و تصویب هیاًت مدیره منتفی شده و جایگزین آنها تعیین می گردد.
تبصره  -4یکی از نمایندگان کارفرما می تواند از بین نیروهای غیر شاغل در شرکت انتخاب شود .
تبصره  -5آراء صادره از کمیته انضباطی کار کارکنان  ،بدون تائید حداقل یک نفر از نماینده کارکنان فاقد هرگونه اعتبار قانونی خواهد
بود .
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ماده  – 4جلسات کمیته انضباطی با حضور سه عضو رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می باشد.
ماده  -5اعضای کمیته عالوه بر تدین به دین مبین اسالم وعمل به احکام آن ،اعتقاد و تعهد به نظام و قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران و اعتقاد به اصل والیت فقیه باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف) متاهل
ب) حداقل  63سال سن
ج) حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن

تبصره -1در هر کمیته باید یک نفر کارشناس حقوقی (داشتن حداقل مدرک کارشناسی حقوق ) ،عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر
از اعضای اصلی باید از کارکنان شرکت با حداقل سه سال سابقه کار در شرکت به این سمت منصوب گردند.
تبصره  -2در موارد استثنایی ،داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تائید مدیرعامل شرکت بالمانع است.
تبصره -6عضویت و انجام وظیفه در کمیته انضباط کار با حفظ سمت سازمانی اعضاء می باشد.

ماده  -6اعضای کمیته در موارد ذیل حق شرکت در جلسات رسیدگی و صدور رأی را نخواهند داشت:
الف) عضو کمیته با متخلف ،قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب ) عضو کمیته با متخلف ،دعوای حقوقی یا جزایی داشته ،یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
ج ) عضو کمیته ،رئیس یا مرئوس مستقیم متخلف باشد.
ماده -7کمیته انضباط کار در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس ،یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر دیگر
را به عنوان دبیر تنظیم صورتجلسه و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند.
تبصره  -1کمیته پس از تشکیل ،آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق اداره مربوطه به صورت رسمی به واحد کار و
خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعالم می نماید.
تبصره  -2مکاتبه های کمیته با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نایب رئیس مهمور به مهر کمیته معتبر است.
تبصره  -6رسیدگی به تخلفات کارکنان مأمور و انتقال موقت به شرکت ،توسط کمیته مذکور صورت می گیرد.
تبصره  -4کمیته در صورت لزوم از کمیته های مستقر در شرکت های دیگر برای تکمیل مدارک و تحقیقات الزم کمک می گیرد.
شرکت های مذکور نیز مکلف هستند در صورت اطالع از تخلف قبلی کارکنان شرکت و لزوم تعقیب وی ،مدارک تخلف و
نتیجه بررسی های خود را به شرکت محل ماموریت (شرکت منتقل الیه) اعالم نمایند.
تبصره  -5کمیته موظف است دفتری برای انجام امور مربوطه تشکیل دهد و در صورت نیاز می تواند انجام امور دفتری و وظایف
دبیرخانه خود را به امور اداری شرکت ارجاع دهد.
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ماده -8به منظور تسریع در جمع آوری دالیل و تهیه و تکمیل اطالعات و مدارک  ،کمیته می تواند از یک یا چند گروه تحقیق
استفاده نماید .گروه تحقیق متشکل از سه عضو است و از بین افراد متاًهل  ،متعهد  ،عامل به احکام اسالم  ،معتقد به
نظام جمهوری اسالمی و اصل والیت فقیه و دارای حداقل  25سال سن با تصویب کمیته و تائید مدیر عامل شرکت
انتخاب می شوند .شاغل بودن اعضای گروه مذکور الزامی است.
تبصره  -1گروه های تحقیق تنها در موضوعاتی که کمیته به آنها ارجاع داده حق تحقیق دارند .
تبصره  -2هرگاه عضو گروه تحقیق قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متخلف داشته باشد یا در دعوای طرح شده
ذینفع باشد یا با متخلف دعوای حقوقی و یا جزایی داشته باشد ،حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.

ماده  -9تشخیص وقوع تخلف و انطباق آن با یکی از تخلفات مندرج در این آیین نامه به عهده کمیته رسیدگی کننده می باشد.

فصل سوم :تخلفات
ماده -10در این آیین نامه ،تخلفات بر اساس اهمیت و شدت فعل و یا ترک فعل  ،در چهار طبقه ذیل دسته بندی می شوند:
طبقه اول
 -1کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله یا بی مباالتی در مراقبت و نگهداری از تجهیزات و ابزارکار در اختیار و عدم
اطالع رسانی به مسئولین ذیربط
 -2اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری
 -6رعایت نکردن شئون و شعایر اسالمی و حجاب اسالمی
 -4تسامح در حفظ اموال ،اسناد و وجوه شرکت و ایراد خسارت به اموال آن.
 -5ترک یا تعطیل نمودن خدمت در خالل ساعات موظف کاری شرکت
 -1استعمال دخانیات
 -1امتناع از حضور در دوره های آموزشی و غیبت غیر موجه در حین گذراندن دوره های آموزشی
 -8سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارکنان تحت امر
 -9دراختیار گذاشتن نام کاربری و گذر واژه ورود به شبکه کامپیوتر خود به افراد غیرمجاز
 -13استفاده از نام کاربری و گذر واژه مختص دیگر همکاران برای ورود به سامانه یا در اختیار قراردادن آن
 -11ارائه اطالعات غلط در خصوص داشتن گواهینامه رانندگی و یا عدم تمدید آن
 -12عدم استفاده از کمربند ایمنی
 -16غیبت غیر موجه از  1تا  6روز در ماه بطور متوالی یا متناوب
 -14تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج غیر موجه از  5تا  13ساعت در ماه
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طبقه دوم
 -1سرپیچی از اجرای دستور مقام مافوق در حدود وظایف کاری و اداری
 -2ایراد تهمت ،افترا و هتک حرمت حیثیت افراد
 -6کارشکنی و شایعه پراکنی ،نشر اکاذیب ،شب نامه نویسی و امثالهم در شرکت یا در فضای مجازی و اعمال فشارهای فردی
برای تحصیل مقاصد غیر قانونی
 -4سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی
 -5ثبت غیر مجاز کارت حضور و غیاب کارکنان
 -1ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداری و شغلی
 -1استنکاف از ارائه آمار ،اطالعات و گزارش های مرتبط با وظیفه شغلی به مقام مافوق یا سایر مقامات و مراجع صالحیت دار
شرکت
 -8ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا تأخیر یا انجام ندادن و سهل انگاری در انجام وظایف محوله بدون دلیل
 -9تبعیض یا اعمال غرض یا دخالت دادن روابط غیرکاری در اجرای قوانین و مقررات شرکت نسبت به اشخاص
 -13مشاجره و نزاع لفظی در محیط شرکت
 -11خوابیدن در محل کار در ساعات موظف کاری
 -12استفاده غیر مجاز از وسایل و ابزار در اختیار
 -16تصاحب یا هر نوع استفاده غیر مجاز از اموال شرکت یا مشتری
 -14رانندگی بدون داشتن گواهینامه معتبر با خودروهای شرکت
 -15رانندگی بدون داشتن مجوز رانندگی در شرکت
 -11سرعت و سبقت غیر مجاز در شرکت
 -11توقف در محل هایی که پارک نمودن در آن ناحیه شرکت ممنوع اعالم گردیده
 -18عدم رعایت حق تقدم های مشخص شده توسط مأمورین کنترل ترافیک
 -19عدم تبعیت از دستورات مأمورین کنترل ترافیک
 -23استفاده از وسیله نقلیه شرکتی برای تعلیم رانندگی در محیط کار
 -21غیبت غیر موجه از  4تا  1روز در ماه بطور متوالی یا متناوب
-22تأخیر در ورود یا تعجیل در خروج غیر موجه از  13تا  15ساعت در ماه
طبقه سوم
 -1جعل مادی یا مفادی ،استفاده از سند مجعول ،مخدوش نمودن یا دست بردن یا تغییر دادن یا محو کردن اسناد و اوراق چه
در مورد اسناد نوشته شده و چه در فضای مجازی
 -2ارائه مدارک و گواهی های جعلی یا خالف واقع برای استخدام و یا طی دوره اشتغال به منظور ارتقاء یا هرگونه استفاده
شخصی
 -6اختفاء ،نگهداری ،حمل ،توزیع یا خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی در محیط کار
 -4اخذ هرگونه وجوه مالی یا غیرمالی خارج از آنچه در مقررات پیش بینی شده است.
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 -5افشاء اسرار و اسناد محرمانه شرکت
 -1توقیف  ،اختفاء  ،بازرسی یا بازکردن پاکت ها و محموله های پستی یا معدوم نمودن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

 -1ایجاد بی نظمی یا اختالل در برگزاری مجامع عمومی و سایر رویدادهای مربوط به شرکت نظیر جلسات عمومی ،سمینارها،
اردوها ،تیمهای ورزشی و مسابقات ،سرویس ایاب و ذهاب و از این قبیل
 -8کارشکنی ،تحریک ،تطمیع ،تهدید و وادار کردن دیگران به کم کاری یا کارشکنی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل
مقاصد غیر قانونی و غیر شرعی
 -9عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی ،تجهیزات ایمنی و بهداشت
 -13عدم رعایت دستورالعمل های ایمنی و نظامات مربوطه حتی بدون بروز حوادث یا ایجاد خطر
 -11ایجاد حادثه یا آسیب رساندن به دیگران یا ورود خسارت به اموال شرکت بدلیل عدم رعایت موازین ایمنی و بی مباالتی یا قصور .

 -12خرابکاری در ماشین آالت و تجهیزات یا آالت و ادوات و وسایل نقلیه شرکت .
 -16دسترسی و ورود غیر مجاز به داده های طبقه بندی شده یا فاقد طبقه بندی سامانه های کامپیوتری شرکت یا در اختیار
قراردادن داده های مذکور به افراد فاقد صالحیت
 -14تغییر یا ایجاد داده های متقلبانه قابل استناد یا وارد کردن اطالعات خالف واقع در سامانه های کاربردی و عملیاتی شبکه
رایانه ای شرکت مانند سیستم اتوماسیون اداری یا استفاده از داده های مذکور با علم به نادرست بودن آنها
 -15استفاده شخصی غیر متعارف از رایانه های محیط کار
 -11ورود به سایتهای مستهجن و مبتذل یا غیر مجاز و غیر قانونی با رایانه های ملکی شرکت یا شخصی در محیط کار و یا آپلود
یا دانلود محتوای دارای عناوین فوق و یا ترغیب ،تحریک ،تطمیع ،تبلیغ ،تسهیل ،آموزش یا فریب افراد برای ورود به
سایتهای مذکور در محیط کار.
 -11تولید ،انتشار ،توزیع یا معامله محتوای مستهجن از طریق سامانه های رایانه ای یا از طریق حامل های ذخیره کننده در
محیط کار
 -18ایجاد ،تکثیر یا کپی برداری از محتوای غیر قانونی یا غیر شرعی در فضای اینترنت ،اینترانت و سایر سامانه های موجود در
محیط کار و یا انتقال آنها برای دیگر کاربران داخل یا خارج از شرکت .
 -19تخریب یا اخالل در داده ها و محتوای سامانه های رایانه ای ،هک نمودن ،حذف یا متوقف کردن ،مخفی کردن داده ها،
دستکاری و یا انتقال ،انتشار ،تغییر گذر واژه کاربران بصورت غیرمجاز ،ایجاد مانع برای دسترسی افراد مجاز به داده ها و
محتوا ،از کار انداختن ،ربودن داده های متعلق به دیگران و یا تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی یا
غیرمالی برای خود یا دیگری بصورت غیر مجاز از طرق فوق
 -23استفاده از فیلترشکن برای ورود به سایت ها و وبالگ هایی که بطور قانونی فیلتر شده اند و یا ورود و تالش برای ورود به
سایتهای فیلتر شده در محیط کار
 -21تالش برای هک نمودن و یا خرابکاری در سایر درگاه های اینترنتی و پورتال ها و سایت ها با استفاده از امکانات شرکت
 -22ایجاد اغتشاش ،هرج و مرج یا مشارکت در نزاع دسته جمعی در محیط کار
-26

اخذ و پرداخت رشوه و سرقت اموال شرکت یا همکاران در محل شرکت

 -24آگاهی از وجود نقص در سیستم های ایمنی و تجهیزات ضروری خودرو و عدم انجام اقدامات ضروری و اطالع رسانی به مسئوالن
 -25عدم ارائه گزارش تصادف یا ارائه گزارش خالف واقع توسط راننده خودرو یا مأمورین کنترل ترافیک
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 -21عدم رعایت مقررات ایمنی مربوط به حمل و نقل اشیاء یا محموله های سنگین و سبک در محوطه شرکت مانند بارگیری غیر اصولی و
لغزش و سقوط محموله
 -21حمل محموله های قابل اشتعال یا قابل انفجار بدون مجوز
 -28وارد آوردن خسارت به افراد ،اموال یا تأسیسات شرکت در هنگام رانندگی
 -29حساب سازی ،ایجاد حسابهای غیر واقعی و صدور اسناد جعلی

 -63تغییر در هزینه های واقعی پیمانکاران و نشان دادن هزینه های صوری
 -61تبانی و تدلیس در معامالت شرکت
 -62برداشت غیر مجاز از حساب های شرکت
 -66اعتیاد و تجاهر به استعمال مواد مخدر در محل کار و عدم تالش و مراجعه به مراکز درمانی به منظور ترک آن
 -64استعمال مشروبات الکلی در محل کار
 -65غیبت غیر موجه از  8روز و باالتر در ماه بطور متوالی یا متناوب
 -61تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج غیر موجه از  15ساعت و باالتر در ماه

طبقه چهارم
 -1حمل غیر مجاز سالح و مهمات
 -2ایجاد هرگونه نزاع و ضرب و شتم فیزیکی ،سرقت در محیط شرکت ،داشتن هرگونه مفسده اخالقی و یا ایجاد مزاحمت برای
نوامیس در محیط شرکت
 -6عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها در محیط کار
 -4عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها در محیط
کار.
 -5تحریک به برپایی یا شرکت در تحصن ،اعتصاب ،تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشار گروهی و صنفی برای نیل به مقاصد غیر
قانونی در محیط کار
 -1تصادف منجر به نقص عضو یا فوت کارکنان یا اشخاص ثالث در محیط شرکت که به موجب نظریه کارشناس رسمی و یا رأی
دادگاه بر اثر سهل انگاری و تقصیر راننده حادث گردیده است .رسیدگی قضایی و رأی دادگاه به این قبیل موارد مانع
رسیدگی و اقدامات تنبیهی و پیشگیرانه ،توسط کمیته انضباط کار نخواهد بود .
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فصل چهارم  :تنبیهات
ماده  -11تنبیهات اداری انضباطی عبارتند از:
الف)تذکر شفاهی و اخذ تعهد برای مرتبه اول بدون درج در پرونده پرسنلی
ب) توبیخ کتبی برای مرتبه دوم با درج در پرونده پرسنلی
ج) عدم پرداخت تمام یا بخشی از پاداش های متعلقه یا تسهیالت برای مدت دو ماه تا یکسال
د)جابجایی موقت یا دائم محل کار بر اساس ماده  14مقررات منطقه ویژه اقتصادی
ه)تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های باالتر برای مدت معین با پیشنهاد کمیته انضباط کار و تائید مدیرعامل شرکت
و)تاخیر در اعطاء رتبه شخصی برای مدت معین با پیشنهاد کمیته انضباط کار و تائید مدیر عامل شرکت
ز) قطع همکاری و معرفی مشارالیه به هیات رسیدگی {موضوع ماده  63قانون مناطق آزاد تجاری -صنعتی ( بخش مقررات اشتغال نیروی
انسانی ،بیمه و تامین اجتماعی )}

تبصره -کمیته موظف است در خصوص بند  66تخلفات مندرج در طبقه سوم ضمن تذکر کتبی به شخص مورد نظر ،در مرتبه های
اول و دوم وی را جهت ترک اعتیاد به مراکز درمانی راهنمایی نماید .

ماده  -12تنبیهات انضباطی قابل اعمال در خصوص هر یک از طبقات تخلفات و تکرار آنها به قرار زیر است :

تخلفات انضباطی

اقدامات انضباطی
مرتبه اول

مرتبه دوم

مرتبه سوم

مرتبه چهارم

طبقه اول

الف

ب -ج

د-ه-و

ز

طبقه دوم

ب-ج

د-ه-و

ز

-

طبقه سوم

ج-د -ه-و

ز

-

-

طبقه چهارم

ز

-

-

-

تبصره -در خصوص بند  66تخلفات طبقه سوم ،تجاهر و اعتیاد به استعمال مواد مخدر در محل کار و عدم توجه متخلف به
احکام صادره کمیته در مرتبه های اول و دوم مبنی بر مراجعه ب ه مراکز درمانی و ترک اعتیاد خود ،در صورت تکرار
برای مرتبه سوم ،منتهی به قطع همکاری و معرفی مشارالیه به هیات رسیدگی {موضوع ماده  63قانون مناطق آزاد
تجاری  -صنعتی( بخش مقررات اشتغال نیروی انسانی ،بیمه و تأمین اجتماعی )}خواهد شد .
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ماده  - 13درخصوص تعجیل و تأخیر کارکنان ،تنبیهات به شرح ذیل می باشد :

تاخیر و تعجیل غیر موجه
ردیف

مجموع غیبت غیر موجه

مجموع غیبت غیر موجه

مجموع غیبت غیر موجه

از  5تا 10ساعت در ماه

از  10تا  15ساعت در ماه

از  15ساعت و باالتر در ماه
در ایدد نوبددد عدد وه بددر تنبیتددا

بار دوپ

بار اول
عدددپ درداخددد وددزد و وزایددا

نبددی

قدانونی و وددزد تیلیددل هفتهدی بدده ن ددبد

نوبت اول

ووارد قبدل ،کمیتده ودی تواندد ن دبد

تأخیر یا تیجیل به اضافه تذکر کتبی

عدددپ درداخددد وددزد و وزایددا
نبدددی قدددانونی و ودددزد تیلیدددل
هفتهددی بدده ن ددبد تددأخیر یددا
تیجیل به اضافه تذکر کتبی

به قلع همکدار
بدده هیددا

و ویرفدی وردارا یه

ریددیدگی {ووضددو ودداده

 03قدددانون ونددداط آزاد تجدددار -
صدددنیتیشبمق وادددررا

ا دددت ال

نیدددرو ان دددانی ،بیمددده و تدددأوی
ا تماعی )}اقداپ نماید

در ای نوبدد عد وه بدر تنبیتدا
وددوارد قبددل ،کمیتدده وددی توانددد
ن دددبد بددده قلدددع همکدددار و
عدددپ درداخددد وددزد و وزایددا

نوبت دوم

نبددی

ویرفدددی وردددارا یه بددده هیدددا

قدانونی و وددزد تیلیددل هفتهدی بدده ن ددبد

ریدددیدگی {ووضدددو وددداده 03

تأخیر یا تیجیل به اضافه تذکر کتبی

قدددانون ونددداط آزاد تجدددار -
صددنیتیشبمق واددررا

ا ددت ال

نیددرو ان ددانی ،بیمدده و تددأوی
ا تماعی )}اقداپ نماید
در ای د نوبددد ع د وه بددر تنبیتددا

وددوارد

قبددل ،کمیتدده وددی توانددد ن ددبد بدده قلددع
همکددار و ویرفددی ورددارا یه بدده هیددا

نوبت سوم

ریدددیدگی {ووضدددو وددداده  03قدددانون
ونددداط آزاد تجدددار  -صدددنیتیشبمق
واددررا

ا ددت ال نیددرو ان ددانی ،بیمدده و

تأوی ا تماعی )}اقداپ نماید

تبصره  -تأخیر و تعجیل تا  5ساعت در ماه برابر ضوابط با تأیید مافوق به عنوان مرخصی کارمند/کارگر محسوب و از طریق امور
اداری از مرخصی استحقاقی وی کسر می گردد.
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ماده  -14درخصوص غیبت غیرموجه کارکنان ،تنبیهات به شرح ذیل می باشد:

غیبت غیر موجه
ردیف

مجموع غیبت غیر موجه

مجموع غیبت غیر موجه

مجموع غیبت غیر موجه

از  1تا 3روز در ماه

از  4تا  7روز در ماه

از  8روز و باالتر در ماه
در اید نوبددد عد وه بددر تنبیتددا

بار دوپ
بار اول
عدددپ درداخددد وددزد و وزایددا

نوبت اول

عدددپ درداخددد وددزد و وزایددا
نبددی

نبددی قددانونی و وددزد تیلیددل

قددانونی و وددزد تیلیددل هفتهددی بدده

هفتهددی بدده ن ددبد غیبددد بدده

ن بد غیبد به اضافه تذکر کتبی

اضافه تذکر کتبی

وددوارد قبددل ،کمیتدده وددی توانددد
ن بد به قلدع همکدار و ویرفدی
ورددارا یه بدده هیددا

ریددیدگی

{ووضددو ودداده  03قددانون وندداط
آزاد تجددددار  -صددددنیتیشبمق
واددررا

ا ددت ال نیددرو ان ددانی،

بیمدده و ت دأوی ا تمدداعی )}اقددداپ
نماید
در ایددد نوبدددد عددد وه بدددر
تنبیتا

ووارد قبدل ،کمیتده ودی

تواند ن بد بده قلدع همکدار
عدددپ درداخددد وددزد و وزایددا

نوبت دوم

نبددی

و ویرفددی ورددارا یه بدده هیددا

قددانونی و وددزد تیلیددل هفتهددی بدده

ریددیدگی {ووضددو ودداده 03

ن بد غیبد به اضافه تذکر کتبی

قددانون وندداط آزاد تجددار -
صدددددنیتیشبمق وادددددررا
ا ت ال نیرو

ان دانی ،بیمده و

تأوی ا تماعی )}اقداپ نماید
در ای

نوبد ع وه بدر تنبیتدا

ودوارد

قبل ،کمیته وی تواندد ن دبد بده قلدع
همکار و ویرفدی وردارا یه بده هیدا

نوبت
سوم

ریددیدگی {ووضددو ودداده  03قددانون
وندداط آزاد تجددار  -صددنیتیشبمق
واررا

ا دت ال نیدرو ان دانی ،بیمده

و تأوی ا تماعی )}اقداپ نماید

ماده -15هرگاه یکی از کارکنان که به موجب تصمیم کمیته انضباط کار محکومیت یافته است از تاریخ محکومیت به مدت دو
سال مرتکب تخلف اداری نشود ،کمیته می تواند محکومیت سابق وی را از پرونده انضباطی نامبرده حذف نماید .
ماده  -16کمیته پس از رسیدگی و در صورت احراز تخلف یا تخلفات یکی از کارکنان  ،در مورد هر تخلف ،به صورت جداگانه
متناسب با نوع تخلف و جدول تنبیهات ،اقدام به تصمیم گیری خواهد نمود .
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ماده -17در صورتی که بر اثر فعل یا ترک فعل هریک از کارکنان خاطی خسارتی به شرکت و یا ماشین آالت و وسایل نقیله وارد
گردد ،جبران کلیه خسارات یا قسمتی از آن پس از رأی محکمه قضایی ذیصالح بر عهده فرد مقصر بوده و مراتب به امور اداری
شرکت جهت اقدام ابالغ خواهد شد .
ماده -18در تخلفات رانندگی ،کمیته انضباط کار می تواند عالوه بر تنبیهات پیش بینی شده مجوز رانندگی شرکت را حداکثر به
مدت شش ماه توقیف نماید .
ماده -19کمیته انضباط کار می تواند با رعایت جهات مخففه از جمله سن ،سابقه ،وضعیت خانوادگی و اجتماعی و نحوه همکاری
متخلف با کمیته ،تنبیهات تعیین شده را طبق صالحدید برای مدت معین به حالت تعلیق در آورده و چنانچه در مدت تعلیق
تنبیهات ،شخص مرتکب تخلف دیگری شود ،عالوه بر لغو تعلیق و اجرای تنبیهات قبلی ،در رسیدگی به تخلف جدید با لحاظ
عوامل مشدده تنبیهات شدیدتری برای وی در نظر بگیرد.
ماده -20در موارد منجر به قطع همکاری در صورتی که کارمند/کارگر در دسترس نباشد و یا چنانچه ابالغ واقعی طبق قانون
آیین دادرسی مدنی صورت نگرفته باشد ،شرکت می تواند برای یک نوبت از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیر
االنتشار نسبت به دعوت وی اقدام نماید .
فصل پنجم  :رسیدگی به تخلفات
ماده -21کمیته در صورت شکایت یا اعالم اشخاص ،مدیران ،سرپرستان یا سایر مقامات شروع به رسیدگی می نماید.
ماده -22کمیته رسیدگی کننده موظف است پس از انجام بررسی های الزم ،موارد تخلف را به صورت کتبی به کارمند/کارگر
ابالغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند/کارگر منظور کند .کمیته در صورت تقاضای کارمند/کارگر مدارک
الزم را در اختیار وی قرار می دهد.
ماده -23متهم می تواند پس از اطالع از موارد تخلف و در مهلت تعیین شده از سوی کمیته جواب کتبی و مدارکی را که در
دفاع از خود دارد به کمیته تسلیم کند ،در غیر این صورت کمیته می تواند به موارد تخلف رسیدگی و رأی الزم را
صادر نماید.
تبصره  -1متهم می تواند به منظور ارائه دفاعیات خود از کمیته تقاضای تمدید مهلت نماید .در این مورد اتخاذ تصمیم با کمیته است و
در هر حال مدت تمدید از نباید پنج روز تجاوز نماید.
تبصره  -2متهم می تواند برای دفاع ،مطالعه مدارک را درخواست نماید.
تبصره  -6چنانچه متهم در مهلت مقرر ،دفاعیات خود را ارائه ننماید ،کمیته انضباط کار براساس مدارک موجود به موارد تخلف
رسیدگی و نسبت به صدور رأی اقدام می نماید.
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آیین نامه انضباط کار شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

ماده-24رسیدگی به تخلفات کارکنان پس از تکمیل پرونده با دعوت رسمی از وی صورت می گیرد .وقت جلسه باید طوری
تعیین شود که فاصله بین ابالغ و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد .در صورت وجود معذورات قانونی برای حضور
درجلسه ،به تشخیص کمیته ،وقت دیگری تعیین و به فرد ذیربط ابالغ می گردد.
تبصره -کمیته انضباط کار وکلف اید وتتم را حداقل یکبار برا حضور در ل ه رییدگی دعو

نماید .عدپ حضور وانع از رییدگی

و اتماذ تصمیم نمواهد بود.

ماده -25کلیه کارکنان شرکت ،مسئولین مربوطه و رؤسای کارمند/کارگر متهم به ارتکاب تخلف ،مکلفند همکاری های الزم را با
کمیته بعمل آورده و مدارک ،اسناد و اطالعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف کمیته در اختیار آنها قرار
دهند .در مورد اسناد طبقه بندی شده و محرمانه ،موافقت مدیر عامل شرکت ضروری است.
تبصره – در وواردیکه درونده وتتم در کمیته تحد رییدگی اید ،هرگونه تصمیم گیر ن بد به حا د ایتمداوی و شا ت ال،تیلی
و،)...ونوط به ک ب نظر از کمیته رییدگی کننده اید.

ماده  -26آراء صادر شده توسط کمیته ،بطور مستقیم و بالفاصله به واحد اداری شرکت ارسال می شود .واحد یاد شده موظف
است ظرف  63روز از تاریخ صدور راًی ،احکام صادر شده را به کارکنان مربوطه ابالغ نموده و مدارک آن را جهت درج
در پرونده انضباطی به کمیته تحویل نماید  .در صورت سهل انگاری مسئول واحد اداری در ابالغ آراء و احکام صادره به
متخلف  ،با آنان طبق مقررات این آیین نامه رفتارمی شود .همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آراء کمیته
ممنوع است و با متخلفان طبق مقررات این آیین نامه رفتار می شود .
ماده  -27فوت متهم قبل از تصمیم گیری موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می شود و در صورتی که متهم در طول تحمل
تنبیهات بندهای " ج و د" ماده  11آیین نامه فوت شود ،اعمال تنبیهات یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی از
زمان فوت به حال قبل از تعیین تنبیهات اعاده می گردد .حکم این ماده در صورت ضرورت مانع پیگرد سایر متخلفین
دخیل در پرونده نمی شود.
ماده  -28ابالغ رأ ی طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور راًی و ابالغ آن از  63روز
نباید تجاوز کند .در صورت اعتراض متخلف به رأی صادره ،کمیته موظف است یکبار دیگر دفاعیات وی را بررسی و
نتیجه را اعالم نماید.
ماده  - 29هرگاه تخلف دارای عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی باشد ،کمیته انضباط کار مکلف است پرونده را جهت
رسیدگی به جنبه جزایی آن از طریق مرجع قضایی صالح به امور حقوقی شرکت جهت پیگیری ارجاع نماید .تصمیم کمیته
انضباط کار در این خصوص بر اساس آراء صادره از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود.چنانچه تصمیم مراجع قضایی ذیصالح مبنی
بر برائت متهم باشد ،کمیته بر اساس رأی مذکورتصمیم اصالحی اتخاذ می نماید.
ماده  -30هرگاه به تشخیص کمیته ،رسیدگی به تخلف ،مستلزم استفاده از نظر کارشناسی یا استعالم مراتب از حراست یا
بازرسی یا هر کدام از ادارات و واحدهای ذیربط باشد ،موضوع حسب مورد به آن مرجع ارجاع داده می شود .مرجع ذیربط مکلف
است حداکثر ظرف  13روز کاری ،نظر کارشناسی خود را بصورت مکتوب به کمیته انضباط کار ارسال نماید.
صفحه 14

آیین نامه انضباط کار شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

ماده  -31کمیته انضباط کار موارد تخلف را مشخص و طی نامه ای به امور اداری شرکت ارسال می نماید .امور اداری موظف است
حداکثر ظرف  13روزکاری مراتب را به متخلف ابالغ و رسید ابالغ را به کمیته اعاده نماید.
تبصره -در صورت حضور متخلف در شرکت ،ابالغ به وی در محل کار صورت می گیرد؛ در غیر این صورت به آخرین آدرس اعالم
شده از سوی متخلف به امور اداری ،ابالغ و یا توسط پست ارسال می گردد .ود

زوان اعتراض به رأ صادره از کمیته 03

روز دس از اب غ حکم وی با د.

ماده  -32قرارداد هریک از کارکنان که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به صدور حکم محکومیت نمی شود ،در مدت
توقیف به حال تعلیق در می آید و پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.
ماده  -33چنانچه توقیف هریک از کارکنان به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختالف منتهی به
محکومیت نگردد ،مدت آن جزء سابقه خدمت وی محسوب شده و کارفرما مکلف است عالوه بر جبران ضرر و زیان
وارده که مطابق حکم دادگاه به فرد ذیربط می پردازد ،مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.
تبصره -کارفرما مکلف است تا زمانیکه تکلیف متهم از طرف مراجع مذکور  ،مشخص نشده است برای رفع احتیاجات خانواده وی،

53درصد از حقوق ماهیانه او را به صورت علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید .به جهت برخورداری خانواده فرد
ذیربط از حمایت های بیمه ای  ،حق بیمه در این مدت به صورت کامل پرداخت می گردد.

فصل ششم  :اتخاذ تصمیم ،ابالغ و اجراء
ماده -34کمیته پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به دفاعیات متخلف و مواردی از
جمله میزان زیان وارده(اعم از مادی و معنوی) به شرکت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ،دیگر آثار اجتماعی و اداری،
موقعیت و سوابق متخلف و وجود یا فقدان سوء نیت وی اتخاذ تصمیم و اقدام به صدور رأی می کند .رأی کمیته باید
مستدل و مستند به مقررات این آیین نامه و مقررات منطقه ویژه و قوانین تبعی بوده و انشاء گردد و نیز حاوی تخلفات
منتسب به متخلف ،نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده در ذیل رأی صادر شده باشد.
تبصره-در صورتی که کمیته بر ایاس ودارک وو ود ،ارتکاب تملف از یو وتتم را احراز نکند ،کمیته وتتم را تبرئه وی نماید.

ماده -35تصمیمات کمیته پس قطعیت الزم االجراء بوده و امور اداری موظف است حداکثر ظرف  13روز از تاریخ وصول رأی
کمیته ،مراتب را به فردذیربط ابالغ و از تاریخ ابالغ اجراء نماید.
تبصره-هر گاه تصمیم کمیته وبنی بر اخراج با د ،فرد ذینفع تد اعتراض به تصمیم وذکور ویتواند به ور ع حل اخت ف وترکله در
یازوان ونلاه ویژه اقتصاد ورا یه نماید .ور ع حل اخت ف وورد ا اره بر ایاس واررا
کار حاضر ،تصمیم واتضی اتماذ خواهد کرد.

صفحه 15

الزپ األ را و آیی ناوه انضباط

آیین نامه انضباط کار شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

ماده  -36تصمیمات کمیته در صورتجلسهای مشتمل بر شش نسخه تنظیم و به ترتیب ذیل توسط دبیر کمیته توزیع می گردد:
-

یک نسخه برای ابالغ به ذینفع

-

یک نسخه برای اطالع کارفرما یا نماینده وی(سرپرست یا رئیس واحد یا پیمانکار مربوطه)

-

یک نسخه برای امور اداری مربوطه جهت اجرای مفاد رأی

-

یک نسخه برای ضبط در سوابق کمیته

-

یک نسخه برای ضبط در پرونده پرسنلی

-

یک نسخه برای ارسال به واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی

ماده - 37کلیه کارکنان ادارات ،واحدهای شرکت و پیمانکاران مکلفند همکاریهای الزمرا با کمیته و دبیرخانه آن به عملآورند.
فصل هفتم  :سایر مقررات
ماده  -38در مواردی که کمیته تصمیم گیرنده با اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد تصمیم متخذه از لحاظ شکلی نظیر :سهو
قلم ،اشتباه در محاسبات ،از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن مخدوش است ،رأی و تصمیمات اتخاذ شده
تصحیح خواهد شد.
ماده -39چنانچه تخلف هریک از کارکنان بعد از بازنشستگی او مشخص گردد ،قابلیت طرح در کمیته را نداشته و در صورت
ضرورت مراتب از طریق مراجع ذیصالح پیگیری خواهد شد.
ماده  -40کارفرما مکلف است مفاد این آیین نامه را به نحو مقتضی به اطالع کلیه کارکنان رسانده و نسخه ای از آن را در سایت
شرکت در دسترس همگان قرار دهد.
ماده  -41کمیته می تواند نظرات اصالحی خود را در خصوص این آیین نامه به مدیر عامل شرکت ارائه نموده و هرگونه اصالح
الحاق یا تجدید نظر پس از تائید مدیر عامل و تصویب هیات مدیره شرکت و واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی
امکان پذیر است.
ماده  -42مستفاد از مواد 64و 29-63-61-62-66و تبصره های مرتبط با قانون مناطق آزاد تجاری -صنعتی(بخش مقررات
اشتغال نیروی انسانی ،بیمه و تامین اجتماعی) ،هر گونه اختالفی بین کارگر/کارمند و کارفرما ناشی از اجرای این آیین نامه و
قرارداد کار که بین کارگر و کارفرما رخ دهد ،بدواً از طریق سازش حل خواهد شد و هرگاه سازش حاصل نشود ،موضوع اختالف
ظرف مدت ده روز به هیات رسیدگی که متشکل از کارفرمای ذیربط یا نماینده تام االختیار وی ،کارگر/کارمند ذیربط یا نماینده
تام االختیار وی و نماینده سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می باشد ارجاع شده و هیات ظرف ده روز از تاریخ دریافت
شکایت موظف به رسیدگی و اعالم نظر خود است .تصمیمات هیات نیز ظرف ده روز از تاریخ ابالغ به طرفین ،قطعی و الزم االجراء

بوده و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری اجراء خواهد شد.
ماده  -43این آیین نامه مشتمل بر  46ماده و  26تبصره و منضم به نامه شماره  331-22/23289ص پ مورخ  1694/38/11رئیس
کل محترم امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در تاریخ

...................

به تائید واحد کار و

خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی رسیده و از تاریخ تائید قابل اجرا می باشد.

صفحه 11

