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۷۵۰شماره ویژه نامه: 
۱۳۹۳ بھمن ۱۴سهشنبه،

۲۰۳۶۶شماره سال ھفتاد 

 آیین دادرسی کار۱۱۱، ۵۰، ۴۸اصالحیه مواد 

٢١٠۴٣۶١١/١١/١٣٩٣شماره

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

کار» (آیين دادرسی مربوط به مراجع حل اختالف) «آیيننامه دادرسی ١١١) و (۵٠)، (۴٨به پيوست یک نسخه از متن اصالحی مواد (
١۶۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام) که به استناد ماده ٢٩/٨/١٣۶٩اسالمی ایران مصوب  قانون کار جمهوری١۵٧کار موضوع ماده 

 به تصویب رسيده است، جهت۵/١١/١٣٩٣ توسط شورای عالی کار تهيه و پيشنهاد شده و در تاریخ٣/٩/١٣٩٣قانون کار، در تاریخ 
انتشار ارسال میگردد.

خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به درج در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند.
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 قانون١۵٧(آیين دادرسی مربوط به مراجع حل اختالفات کار موضوع ماده  آیين دادرسی کار١١١، ۵٠، ۴٨اصالحيه مواد 
کار)

ایران مصوب ١۶۴به استناد ماده   مجمع تشخيص مصلحت نظام و بنا به پيشنهاد مورخ٢٩/٨/١٣۶٩ قانون کار جمهوری اسالمی 
 منتشره در١۵/۴/١٣٩٢ مورخ ۶٠٠۵٨ آیين دادرسی کار» موضوع مقرره شماره ١١١ و ۵٠، ۴٨ شورای عالی کار، «مواد ٣/٩/١٣٩٣

روزنامه رسمی کشور، بشرح زیر اصالح و تصویب شد.

 این آیيننامه پس از اخطار رفع نقص، از تعيين نشانی۴٧چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معين نماید یا در مورد ماده ـ ۴٨ماده
اعالم ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختالف، مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامههای کثيراالنتشار

به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسيدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

دستورالعمل اجرایی این ماده به پيشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسيد.

 ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتوانند به جای استفاده از مأمور ابالغ، از طریق پست، اوراق دعوا را ابالغ نمایند. ـ۵٠ماده

دستورالعمل اجرایی این ماده به پيشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسيد.

 قانون١۶۵ در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هيأت حل اختالف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره مادهـ١١١ماده
کار استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ رأی، دادخواست خود را تقدیم هيأت تشخيص کند. رسيدگی به دعوای

مذکور در هيأت تشخيص خارج از نوبت خواهدبود.
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