در راستاي اجراي هادُ  131لاًَى كار ٍ تِ

وزارت تعاون،كار و رافه اجتماعي

هٌظَر حفؼ حمَق ٍ هٌافغ هشرٍع ٍ لاًًَي ٍ

 -1درخَاستي (فرم ّيات هَسس ت/ب )1 /تِ

اداره کلتعاون ،كارورافه اجتماعي استان تهران

تْثَدٍضغ التصادي كارگراى ٍ كارفرهاياى ،كِ

ٍاحذ تشكل ّاي كارگري ٍ كارفرهايي ٍالغ در

خَدهتضوي حفؼ هٌافغ جاهؼِ ًيس هي تاشذ،

ادارُ كل كار،تؼاٍى ٍرفاُ اجتواػي استاى تْراى

كارگراى هشوَل لاًَى كارٍكارفرهاياى ّرحرفِ

ارايِ هي شَد كِ عي آى ضوي تشريح ًَع فؼاليت،

يا صٌؼت هي تَاًٌذ تا رػايت همررات لاًًَي

حذالل ً 3فر تِ ػٌَاى ّيات هؤسس هؼرفي هي

ٍآييي ًاهِ هرتَط هثادرت تِ تشكيل اًجوي

گردًذ .

صٌفي ًوايٌذ .

-2ارايِ درخَاست ػضَيت حذالل ً 50فر تِ ّوراُ

اًجوي ّاي صٌفي تِ دٍ شكل كارگـري (در

هذاركي هثٌي تر كارگر تَدى ٍ ًيس رشتِ يا حرفِ اي

كارگاُ يا در حرفِ يا صٌؼت) ٍ كارفرهايي

كِ هتماضياى در آى فؼاليت هي ًوايٌذ( .از جولِ

تشكيل هي شًَذ.

ليست تيوِ  ،لراردادكار ٍ)...

راهنماي اتسيس
نج
م
ن
ص
ف
گ
ا ه ي كارري
رد حرهف يا صنعت

:

 131اقنون كار
موضوع ماده
جمهوري اسالمي اريان

كوتريي ًصاب الزم تراي تشكيل اًجوي
صٌفي كارگري درحرفِ يا صٌؼت دست كن
50

ػضَ از صٌف هرتَط از كارگاّْاي

هختلف هي تاشذ.

 -3درج آگْي(فرم ت/ب )3/هثٌي تر در شرف
تاسيس تَدى اًجوي در يكي از رٍزًاهِ ّاي كثير
االًتشار .
 -4تٌظين پيش ًَيس اساسٌاهِ هغاتك تا همررات .
 -5درج آگْي تَسظ ّيات هَسس (فرم ت/ب) 4/
هثٌي تـر تـرگساري هجوـغ ػوـَهي تـِ هٌظَر
تصـَية

اساسٌاهِ ٍ اًتخاب ّيات هذيرُ ٍ تازرساى
( در يكي از رٍزًاهِ ّاي كثير االًتشار )

 -6-4تْيِ صَرتجلسِ هجوغ ػوَهي .
 -7هذاركي كِ پس از ترگساري هجوغ تايذ ارايِ
شَد :

 – 5-1دػَت از اػضا ٍ ًوايٌذُ ادارُ كل
تؼاٍى،كارٍ رفاُ اجتواػي حذالل

 20رٍز

( تذٍى احتساب ايام تؼغيل) لثل از ترگساري
هجوغ ػوَهي .
 -5-2تؼييي زهاى ،هكاى ٍ دستَر جلسِ در
آگْي دػَت ٍ دػَتٌاهِ كتثي .
 -6هَاردي كِ در ترگساري هجوغ تايستي
لحاػ گردد :
 -6-1تْيِ ليست ًام ٍ ًام خاًَادگي كليِ
اػضا حاضر در هجوغ تِ ّوراُ اهضا ّريك از

 -7-1يك ًسخِ آگْي دػَت اػضا تِ هجوغ
 -7-2يك ًسخِ ليست كاهل اػضا اًجوي كِ تِ
تاييذ ّيات هَسس رسيذُ تاشذ .
 -7- 3ليست اساهي شركت كٌٌذگاى در هجوغ
ػوَهي كِ تِ اهضا ايشاى رسيذُ تاشذ .
 -7-4صَرتجلسِ هجوغ .
 -7-5سِ ًسخِ اساسٌاهِ تايپ شذُ هصَب

آدرس  :تهران ،خيابان سهروردي
شمالي ،خيابان هويزه غربي،
نبش خيابان مرغاب
اداره كل تعاون،كارورفاه اجتماعي
استان تهران
طبقه – 4
تشكلهاي كارگري وكارفرمايي
تلفكس 88735257 :

هجوغ ػوَهي كِ كليِ صفحات آى تِ اهضاي
ّيات رييسِ رسيذُ تاشذ.
 -7-6صَرتجلسِ تؼييي سوت اػضاي ّيات
هذيرُ .

آًْا .

 -7-7تكويل فرم شوارُ . 3

-6-2تؼييي ّيات رييسِ هجوغ ػوَهي .

 -8صذٍر گَاّي ثثت ٍ درج آگْي ثثت اًجوي

 -6-3رػايت ًصاتْاي همرر در اساسٌاهِ .

صٌفي در رٍزًاهِ رسوي كشَر ٍ يكي از
رٍزًاهِ ّاي كثيراالًتشار

آدرس پست الكترونيكي :
Tashakolat.ostane.tehran@gmail.com

آدرس وبسايت :
http://tehran.mcls.gov.ir

