ست
نی
قوا ن باال د ی

ع
ت
ی
مل
رد تدو ن ربانهم یا ی

ع
جت
وزارت تعاون کار و رافه ا ما ی
مرکز فناوری اطالعات ارتباطات و تحول اداری
ت
معاونت شکیالت و ربانهم رزیی

مستندات بخش صیانت از نیروی کار و تنظیم روابط کار -وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی – اسفند99

حوزه

اهداف و مأموریتها

صیانت از نیروی کار و تنظیم روابط کار

صیانت از نیروی کار با تاکید بر ارتقای بهروری
نیروی کار
 تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام هایجبران خدمت
 تنظیم روابط کارگر و کارفرما از طریقاقدامات درون کارگاهی از جمله افزایش
پیمان های دسته جمعی کار و آئین نامه های
انضباط کار
 تنظیم آیین نامه های انضباط کار و پیمان هایدسته جمعی کار
 بستر سازی برای کاهش شکایات واصله بهمراجع حل اختالف
 حل و فصل اختالفات کارگری و کارفرمایی ازطریق سازش
 ایجاد طرح های طبقه بندی مشاغل در بنگاههای تولیدی
 توسعه و تقویت تشکل های کارگری وکارفرمایی

قوانین موضوعه



قانون کار



قانون تشکل های کارگری و کارفرمایی



قانون بیمه بیکاری



قانون مشاغل سخت و زیان آور



قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار



قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل

احکام برنامه های توسعه ای
(احکام دائمی و احکام برنامه ششم)

احکام برنامه ششم:
ماده (: 84درطول اجرای قانون
برنامه)
دولت موظف است مشاغل آتشنشانیو پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت
و زیانآور محسوب کند .در طول
اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در
برابر اشعه مصوب  1368/01/20معتبر
تلقی میگردد.

سایر اسناد
باالدستی

مستندات بخش صیانت از نیروی کار و تنظیم روابط کار -وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی – اسفند99
اهداف و مأموریتها

حوزه

-

آموزش مسئوالن و اعضای تشکل های کارگری و
کارفرمایی فرا استانی ،سراسری و عالی

صیانت از نیروی کار و تنظیم روابط کار

-

توسعه ایمنی و بهداشت کار در کارگاههای مشمول
قانون کار

-

ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار

-

سالم سازی و بهبود شرایط محیط کار با رویکرد
ایمنی و بهداشت کار

-

نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار و ضوابط
حفاظت فنی

-

توسعه و گسترش حمایت های بیمه بیکاری و حمایت
از مشاغل

-

افزایش دامنه پوشش مقرری بگیران بیمه بیکاری

-

افزایش تعداد واحدهای متقاضی مشمول طرح اصالح
ساختار اقتصادی و فنی

-

قوانین
موضوعه

احکام برنامه های توسعه ای
(احکام دائمی و احکام برنامه ششم)

کاهش حوادث ناشی کار

 بند (ح) ماده :92
(درطول اجرای قانون برنامه)
اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا وسیما که شغل خود را از دست میدهند
تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند.
دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی
کمکهای اعتباری را به این منظور در
اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار میدهد.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش
ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون به
پیشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،سازمان تبلیغات اسالمی ،سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و
سازمان (منظور سازمان برنامه و بودجه
کشور) تهیه و تصویب هیات وزیران می
رسد.

سایر اسناد
باالدستی

مستندات بخش توسعه کارآفرینی و اشتغال  -وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  -اسفند 99
حوزه

اهداف و مأموریتها

قوانین موضوعه

احکام برنامه های توسعه ای
(احکام دائمی و احکام برنامه
ششم)

سایر اسناد باالدستی

 ایجاد تعادل در بازار کار -ساماندهی اطالعات بازار کار

-قانون اساسی جمهعوری اسعالمی ایعران

 -گسترش بنگاه های زود بازده و کارآفرین

(اصول  28و )43

احکام دائمی:

 -توسعه و حمایت از طرح های خود اشتغالی

 -قانون کار

 -جزء  3تبصره  7ماده :1

توسعه کارآفرینی و اشتغال

 اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان حمایت از اشتغال معلولین و گروه های خاص -ساماندهی جلسات شورای عالی اشتغال

 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال قانون سعاماندهی و حمایعت از مشعاغلخانگی مصوب سال 1389

 توسعه و تقویت فعالیت دفاتر کاریابی غیر دولتی(داخلی)
 قانون اعطای تسهیالت به سرمایه گع اران ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج از کشوردر طرح های اشتغالزا

 ساماندهی و حمایت از متقاضیان مشاغل خانگی وتوزیع و نظارت بر ج ب تسهیالت اعطایی
 قانون اعطای تخفیف بیمه به کارفرمایانی -شناسایی و توسعه رشته های جدید مشاغل خانگی

که نیروی کار خود را از طریق مراکز اشتغال

 اجرای طرح توسعه کسب و کار از طریق تعممینمالی خرد رویکرد بانکداری پیوندی

وزارت کار ج ب کرده اند

 ایجاد انگیزه در بخش خصوصی بعرای توسععه وتثبیت اشتغال
 -توسعه مشاغل سبز

 قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی ومشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری 

و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
مکلفند با همکاری وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران ،رشته
های تحصیلی خود را متناسب با بازار
کار تعیین نمایند.

و کار شایسته


بسته سیاست های
اجرایی توسععه

-جزء  1بند (پ) ماده :32

به منظور تسهیل و تشویق سرمایه
گذاری صنعتی و معدنی کشور ،اقدامات
زیر توسط دولت انجام می شود:
شهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها
باالتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می
باشد به عنوان مناطق غیر برخوردار از
اشتغال تعریف می شوند .این مناطق با
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز
ششم هر دهه تعیین می شود.

سند جامع اشتغال

اشتغال پایدار



مصوبات شعورای
عالی اشتغال

مستندات بخش توسعه کارآفرینی و اشتغال  -وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  -اسفند 99
اهداف و مأموریتها

حوزه

قوانین موضوعه

احکام برنامه های توسعه ای
(احکام دائمی و احکام برنامه ششم)

 افزایش اثربخشی اجرای برنامه های اشتغال و ارایه پیشنهاد درراستای بهبود آنها
 افزایش اثربخشی و اجرای صحیح مصوبات شورایعالی اشتغال وکارگروههای تخصصی اشتغال استانها
 -تثبیت و توسعه اشتغال روستایی

توسعه کارآفرینی و اشتغال

 اجرایی شدن سیاستهای مندرج در اسناد توسعه اشتغال و سرمایهگ اری در استانها
 ارائه طرح های کاهش هزینه های تامین مالی بنگاههای اقتصادی توانمند سازی بنگاههای اقتصادی مشکل دار تثبیت و توسعه اشتغال بانوان بهبود فضای کسب و کار تممین منابع درآمدی برای اقشار آسیب پ یر از طریق ایجاد شغل انجام فعالیتهای توسعه ای و ترویجی در زمینه کارآفرینی حمایت از ایجاد نهادهای غیر دولتی کارآفرینی تهیه و تنظیم و بروز رسانی فصلهای اطلس فراگیر جامعه کار و تولید امکان سنجی محاسبه نماگرهای کار شایسته در ایران -ساماندهی و نظارت بر اشتغال اتباع خارجی

احکام برنامه ششم:
 بند (ت) ماده( :2درطول اجرایبرنامه)
 ماده ( 3درطول اجرای برنامه) بند های (ب)( ،پ)( ،ت) و (ز)ماده ( :4درطول اجرای برنامه)
بند (الف) ماده ( :22تا پایان سالچهارم برنامه)
 جزء  4و  7بند (الف) ماده :27(درطول اجرای قانون برنامه)
 تبصره و ماده ( :71درطول اجرایقانون برنامه)
 جزء  1بند (الف) ماده ( :120پایانسال دوم اجرای قانون برنامه)

سایر اسناد
باالدستی

مستندات بخش رفاه اجتماعی -وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی – اسفند99
اهداف و مأموریتها

حوزه



توسعه و ارتقاء شاخص های رفاه اجتماعی



کاهش نرخ بروز آسیب های اجتماعی



گسترش و ارتقاء بیمه های اجتماعی



پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق هعای

رفاه اجتماعی

بیمه اجتماعی
-

قوانین موضوعه



قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین

اجتماعی



قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن






قانون هدف مندی یارانه ها



قانون تممبن اجتماعی



قانون ترویج تغ یه با شیر مادر و
دهی
شیر
حمایت از مادران در دوران
-



قانون اعطای تخفیف بیمه به
کارفرمایانی که نیروی کار خود را از
طریق مراکز اشتغال وزارت کار
استخدام می کنند

قانون بیمههای اجتماعی کارگران
ساختمانی مصوب1386

قانون بیمه های اجتماعی ،قالیبافان،
بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی
شناسنامه دار

-

استقرار نظام سطح بندی خدمات حمایتی

-

ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان



-

پیشگیری از بروز ،شیوع و تشدید معلولیت ها



-

مطالعه ،برنامه ریزی ،پایش و ایجاد تعامل حرفه ای
در حوزه شاخصها و سیاستهای رفاهی

(احکام دائمی و احکام برنامه ششم)




سیاستگذاری ،هماهنگی و نظارت در سطوح مختلف
پیشگیری از آسیب های اجتماعی

احکام برنامه های توسعه ای

-

-

-

-

سایر اسناد
باالدستی

احکام دائمی:
ماده  3و تبصره ماده 3
جزء  – 1بند (خ) و جزء  – 4بند
(د) ماده 16
جزء  – 3تبصره بند (ج) ماده
38
ماده 52
ماده  57بطور کلی
احکام برنامه ششم:
ماده ( 3درطول اجرای برنامه)
بند (ث) ماده ( :7درطول
اجرای برنامه)
بندهای (ب)و (پ) ماده :12
(درطول اجرای قانون برنامه)
جزء  -10بند (الف) ماده
(27درطول اجرای قانون
برنامه)
تبصره بند (ت) ماده :28
(درطول اجرای قانون برنامه)
ماده ( 30درطول اجرای قانون
برنامه)
بند (الف) ماده ( :39تاپایان
اجرای قانون برنامه)
جزء 2و تبصره -بند (ب)ماده
( 59درطول اجرای قانون
برنامه)
بند (ر) ماده ( :64درطول
اجرای قانون برنامه)

 سند جامع
پیشگیری
از اعتیاد
 مصععوبات
عورای
شعع
عالی رفاه

مستندات بخش حوزه رفاه اجتماعی -وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی – اسفند99
اهداف و مأموریتها

حوزه

قوانین موضوعه



عت از
عانون حمایعع
قعع

-

بسط و گسترش خدمات رفاه اجتماعی

-

تشکیل پایگاه اطالعات اقتصادی خانوار

-

ارتقاء سهم و مشارکت بخوش ییردولتوی در

کودکان بی سرپرست و

-

احکام برنامه های توسعه ای
(احکام دائمی و احکام برنامه ششم)

کودکان و نوجوانان


قانون تعممین زنعان و

-

بند های (ر) و (چ) ماده ( :70درطول اجرای قانون برنامه)

-

بند (الف) و (ت) ماده ( 72درطول اجرای قانون برنامه)

-

تبصره بند (ت) ماده ( :73درطول اجرای قانون برنامه)

-

بند های (ج) و (ح) ماده ( :74درطوول اجورای قوانون
برنامه)

رفاه اجتماعی

توسعه خدمات رفاه اجتماعی

بد سرپرست

-

افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتمواعی بوه 

ماده  75بطور کلی(درطول اجرای قانون برنامه)

قانون بیمه کشاورزان،

-

ماده ( 78هرشش ماه یکبار)

پایداری صوندو هوای بیموه ای از طریو

عشایر و روستائیان

-

ماده ( 79درطول اجرای قانون برنامه)

اصالحات سیستمی،پارامتریک و ساختاری



قانون فهرست مصادیق -

و محتوای مجرمانه

ماده  80بطور جامع(درطول اجرای قانون برنامه)

-

ماده  81و تبصره ماده ( 81درطول اجرای قانون برنامه)

قععانون بیمععه هععای -

ماده  82و تبصره ماده ( 82درطول اجرای قانون برنامه)

اجتمععاعی راننععدگان -

بند های (الف) و (ب) ماده ( :83درطول اجورای قوانون

-

حمایت از افراد آسیب دیده و در معرض آسیب

حمل و نقل بار و مسافر

برنامه)

-

افزایش ضریب نفوذ خدمات پیشگیری

بین شهری

-

ارتقاء خدمات توانبخشی

-

ارتقاء امنیت یذایی گروههای هدف

مواد مخعدر و الحعاق

-

ارتقاء خدمات مربوط به حمایتهای اجتماعی

مواردی به آن

-

افزایش ضریب نفوذ خدمات توانمندسازی

-

کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتمواعی در



جامعه





قانون اصالح مبارزه بعا

-

برنامه)
-

ماده ( 101درطول اجرای قانون برنامه)

-

بند (ج) ماده ( 102درطول اجرای قانون برنامه)

-

بند (ب) ماده ( 103ظرف شش ماه از تواری الزماالجوراء

قانون نقش اشتغال حق
بیمه بازنشستگی

بند های (ح) و (خ) ماده ( :88درطوول اجورای قوانون

شدن این قانون)
-

بند (الف) ماده ( 104درطول اجرای قانون برنامه)

سایر اسناد
باالدستی

مستندات بخش امور تعاون  -وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی – اسفند99
اهداف و مأموریتها

حوزه

قوانین موضوعه



افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی

-

-

گسترش و ترویج اصول و فرهنگ تعاون و

-

کار جمعی
-

کمك به افزایش دانش فنی و فناوریهای
نوین در شرکت های تعاونی

-

-

-

تشکیل شرکت تعاونی جدیعد در بخعش

امور تعاون

های مختلف اقتصادی
-

حمایت از ارتقای کیفیت کاالها و خدمات

شرکت های تعاونی
-

-

-

حمایت ازافزایش صادرات کاال و خدمات
شرکت های تعاونی

-

حمایت از توسعه و گسترش زیرساختهای -

تجارت الکترونیك در بخش تعاونی

-

افزایش نظارت بر شرکت های تعاونی

-

افزایش حسابرسی ازشرکت های تعاونی

احکام برنامه های توسعه ای
(احکام دائمی و احکام برنامه ششم)

اصول  43و  44قانون اساسعی
جمهوری اسالمی ایران
اصععل  141قععانون اساسععی
جمهوری اسالمی ایران
قانون اجرای سیاسعتهای کلعی
اصل چهل و چهارم ( )44قانون
اساسی
قانون بخعش تععاونی اقتصعاد
جمهوری اسعالمی ایعران بعا
اصعععععالحات معععععورخ
1377/07/05و1393/02/1
7مجلس شورای اسالمی
قانون شعرکت هعای تععاونی
مصعععععوب 1350/03/16و
اصالحیه سالهای  1350و 1352
و 1354
قانون تاسیس شرکتهای تعاونی
توسعه و عمران شهرستانی
قانون تفسیر نحوه اجراء معاده
( )35قانون اصالح معوادی از
قانون برنامه چهعارم و اجعراء
عل ()44
عی اصع
عتهای کلع
سیاسع
قانون اساسی مصوب 1386



احکام دائمی:
بندهای (الف و ب ) ماده 21

 ادارهاموربانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانبرراساسقانونپولیوبانکیکشورواصالحاتبعدیآن
است.
الف -تأسیس،ثبت،فعالیرتوانحراللنهادهرای
پولیواعتباریازقبیلبانکها،مؤسساتاعتباری
غیربانکی،تعاونیهایاعتبار،
ب -کلیهاشخاصحقیقیوحقوقیاعمازدولتی و
غیردولتیازقبیلسازمانثبرتاسرنادوامرالك
کشور،نیرویانتظامیجمهوریاسرالمیایررانو
وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیمکلفبهرعایت
مفاداینمادهوهمکاریبابانکمرکزیجمهوری
اسالمیایرانمیباشند.



بند (چ) ماده 37

 کلیهدستگاههایاجرائیمشمولمراده()۵قرانونمدیریتخدماتکشوریمکلفنردیرکدرصرد ()1%
اعتباراتهزینهایخودبهاستثنایفصرول()4(،)1و
()6راطیقراردادمشخصباسرازمانصرداوسریما
صرفتولیدبرنامهجهرتفرهنرگسرازیوآگراهی
بخشیواطالعرسانینمایند.

سایر اسناد
باالدستی

مستندات بخش امور تعاون  -وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  -اسفند 99
اهداف و مأموریتها

حوزه

قوانین موضوعه
-

-

افزایش

اعضای

شرکت

های

ایران مصوب 1370

جلب همکاری سایر دستگاه ها

-

امور تعاون

ایران

ایجاد فرصتهای شغلی جدید
-

جلب حمایت سیستم بانکی

-

افزایش نظارت بر اتاقهای تعاون

-

نظارت بر حسن اجرای قوانین و

-

-

حمایت

-

مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و

طرحهای

سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

تحقیقاتی در حوزه تعاون
-

عمومی و تخصصی به تعاونگران

-

-

-

قانون منع فروش و واگ اری اراضی
فاقد کاربری مسکونی برای امر

ارائه آموزش های مهارت های

-

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و -

عرضه مسکن

مقررات تعاونی ها
از

احکام برنامه ششم:

تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی

ساماندهی متقاضیان اشتغال و

انجام

قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی
تعاون روستایی از شمول قانون بخش

جهت توسعه بخش تعاونی
-

قانون استفساریه ماده ( )51قانون
بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسالمی

تعاونی
-

احکام برنامه های توسعه ای
(احکام دائمی و احکام برنامه ششم)

قانون استفتساریه در خصوص تاثیر

ماده  173قانون مالیات های مستقیم
بر ماده  111قانون شرکتهای تعاونی

-

ماده ( 19از سال اول اجرای قانون
برنامه)
ماده ( 24تا پایان اجرای قانون
برنامه)
تبصره بند (الف) ماده ( :25تا پایان
اجرای قانون برنامه)
جزء  4بند (الف) ماده ( :27درطول
اجرای قانون برنامه)
بند (د) ماده ( :46درطول اجرای
قانون برنامه)
بند (ت) ماده ( :64درطول اجرای
قانون برنامه)
بند (پ) ماده ( :74درطول اجرای
قانون برنامه)

سایر اسناد
باالدستی

مستندات بخش امور فرهنگی و اجتماعی  -وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی – اسفند 99
اهداف و مأموریتها

حوزه



احکام برنامه های توسعه ای
(احکام دائمی و احکام برنامه ششم)

قوانین موضوعه

ارتقاء شاخص های فرهنگی و اجتماعی کارگران و

-

کارفرمایان

کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده
( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری
مکلفند یک درصد ( )1%اعتبارات هزینه
ای خود به استثنای فصول ( )4( ،)1و( )6را
طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و
سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ
سازی و آگاهی بخشی و اطالع رسانی
نمایند.

 -افزایش درصد برخورداری از سهام کارگری

امور فرهنگی و اجتماعی

 اقدامات پیشگیرانه در راستای ارتقاء سطح بهداشتروان و کاهش خسارات ناشی از استرسهای روحی ،مععواد ، 149 ، 148 ، 147
،153 ،152 ،151 ،150
روانی و اجتماعی در جامعه هدف
عل
 156 ،155 ،154از فصع
عاهی
عدمات رفع
عتم خع
 معرفی و انتخاب الگوهای جامعه کار و تولید هشعکارگران و  195از فصعل
(جشنواره امتنان)
دوازدهم مقررات متفرقعه
 گفتمان سازی فرهنگ کار و بهره وریقانون کار جمهور اسعالمی
ایران
 -ارتقاء شاخصهای فرهنگ کار

-

 -ارتقاء شاخصهای فرهنگ دینی جامعه هدف

-

 -ارتقاء سرانه فضاهای ورزشی جامعه کارگری

-

 برنامه ریزی ،مشارکت و نظارت بر برگزاری رویدادورزشی قهرمانی در سطح بین المللی و کشوری

احکام دائمی:
بند (چ) ماده :37

-

احکام برنامه ششم:
تبصره بند (الف) ماده ( :25تا پایان
اجرای قانون برنامه)
جزء  3 ،2 ،1و  4بند (الف) ماده 80
(در طول اجرای قانون برنامه)
جزء  2 ،1و  3بند (پ) ماده ( 80در
طول اجرای قانون برنامه)
بند (ب) ماده ( 92در طول اجرای
قانون برنامه)
ماده ( 101درطول اجرای قانون
برنامه)

سایر اسناد
باالدستی

مستندات بخش اقتصادی  -وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  -اسفند 99
حوزه

اهداف و مأموریتها

قوانین موضوعه

احکام برنامه های توسعه ای
(احکام دائمی و احکام برنامه
ششم)

احکام برنامه ششم:

 پایداری و تعادل بوین منوابع ومصارف صندوقهای بیمه اجتماعی

 -بند (ت) ماده ( :2در طعول اجعرای

 -ارتقاء نقعش حعاکمیتی وزارت

برنامه)

عای
عری بخعش هع
متبعوع در راهبع

 ماده ( :3در طول اجرای برنامه) -تبصره و بند (الف) ماده ( :4در طول

امور اقتصادی

اقتصادی تابعه
عای 
عرح هع
عه و طع
عام مطالعع
 انجعراهبردی در بخش های اقتصادی
 -ایجاد هم افزایعی و انسعجام در

اجرای برنامه)

قانون ساختار نظام جعامع رفعاه و تعممین  -بند (ب) ماده :4

اجتماعی



 -قانون تممین اجتماعی

 -جزء  4بند (ت) معاده ( :8در طعول

اجرای برنامه)
 -تبصره و بند (الف) ماده ( :12در طول

مدیریت مجموعه هعای اقتصعادی

اجرای برنامه)

تحت پوشش

 -بند (پ) ماده ( :12در طول اجعرای

 -بهبععود نظععارت و ارزیععابی

برنامه)
 -ماده  /16بنعد خ/جعزء 1و بنعد( د)

فعالیعععت های اقتصادی مجموعه

جزء()4

های تابعه

 -ماده ( :47در طول اجرای برنامه)

سایر اسناد
باالدستی

مستندات بخش امور عمومی و عملیاتی -وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی – اسفند 99
اهداف و مأموریتها

حوزه

قوانین موضوعه

احکام برنامه های
توسعه ای
(احکام دائمی و
احکام برنامه ششم)

سایر اسناد
باالدستی

ارتقای کارآمدی نظام اداری و بهبود اثربخشی نقش حاکمیتی

وزارت متبوع در راستای انجام ماموریتها
تعیین اهداف کمی و کیفی وزارتخانه در راستای تحقق دولتالکترونیك.



قانون مدیریت خدمات کشوری



قانون کار

امور عمومی و عملیاتی

-راهبری نظامها ،فرآیندها و اقدام مربوط به فن آوری اطالعات 

قانون آئیننامه داخلی مجلس شورای

دستگاه در جهت بهبود و کارآمدی نظامهای مدیریتی

اسالمی

تهیه ،تدوین و بازنگری برنامه های کالن(کوتاه مدت ،بلند مدت و میان مدت


قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ()44
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان

-افزایش تعامالت وزارتخانه با مجلس شورای اسالمی

عدالت اداری

 -ارتقا ء و بهبود ارتباط و نظارت بر عملکرد واحدهای ستادی



قانون دیوان عدالت اداری

 -افزایش درصد نسبی امالک دارای سند به فاقد سند



قانون منع فروش و واگ اری اراضی فاقد

-بررسی و پیگیری پرونده های مربوط به وزارتخانه متبوع درمراجع قضائی

کاهش و ح ف قوانین غیرضرور و بهبود روند رسیدگی-برنامه ریزی ،هماهنگی ،نظارت و اجرای امور مربوط به تکریم

ارباب رجوع.

کاربری مسکونی برای امر مسکن به
شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص
حقیقی و حقوقی

برنامه
اصالح سه
بند پ و ث ماده 67
قانون برنامه ششم توسعه ساله نظام
بند الف ماده  28ق
اداری
برنامه ششم توسعه
(دور اول و
بند الف ماده  25ق
برنامه ششم

دوم)

مستندات بخش امورعمومی و عملیاتی -وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی – اسفند 99
اهداف و مأموریتها

حوزه

احکام برنامه های توسعه ای
(احکام دائمی و احکام برنامه ششم)

قوانین موضوعه

 ارتقاء سطح توانمندی منابع انسانی نهادینه سازی فرهنگ کار مبتنی بر ارزشهای اسالمی و کرامت انسانی

امور عمومی و عملیاتی

 نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات و

واحدها



 -تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین

آالت تاسیسات موتورخانه و آسانسورها
 اجرای برنامه مدیریت سبز تجزیه تحلیل بودجه و اعتبارات وزارت متبوع -اجرای پروژه های فرهنگی ورزشی کارگران

قانون جامع خعدمت
رسانی به ایثارگران

انجام امور خدماتی و حمل نقل-انعقاد قراردادهای پشتیبانی

قعععانون معععدیریت -
خدمات کشوری

 -برگزاری مناقصات و مزایده ها

-تهیه کاالهای سرمایه ای مصرفی مورد نیاز

احکام دائمی:
بند (چ) ماده :37

کليه دستگاههای اجرائی مشمول ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات
کشوری مکلفند یک درصد ( )۱%اعتبارات هزینه ای خود به
استثنای فصول ( )4( ،)۱و( )6را طی قرارداد مشخص با سازمان
صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی
بخشی و اطالع رسانی نمایند.

 -اجرای نظام ارزشیابی منابع انسانی

نحوه مصرف بودجه

سایر اسناد
باالدستی



 قانون بودجه ساالنه-

احکام برنامه ششم:
بند (ث) ماده ( :7در طول اجرای برنامه)

کليه تصویبنامهها ،بخشنامهها و دستورالعملها ،تغييرات
تشکيالت ،تغيير ضرایب ،جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و
افزایش مبنای حقوقی ،اعطای مجوز هر نوع استخدام و
بهکارگيری نيرو و همچنين مصوبات هيأتهای امنا که متضمن
بارمالی باشد ،در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار
مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمين
شده باشد .اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم ،تعهد زائد بر
اعتبار محسوب میشود.

بند (ب) ماده ( :64در طول اجرای برنامه)

کلیهدستگاههایاجرائیموضوعماده()۵قانونمدیریت
خدماتکشوریودستگاههایموضوعماده()۵0قانونالحاق
موادیبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت()1مصوب
 1۵/8/1384مکلفندعالوهبراعتباراتپژوهشیکهذیل
دستگاهدرقوانینبودجهساالنهمنظورشدهاست،
یکدرصد()%1ازاعتباراتتخصیصیافتههزینهایبهاستثنای
فصول()1و()6ودرموردشرکتهایدولتیازهزینههای
غیرعملیاتیرابرایامورپژوهشیوتوسعهفناوریهزینهکنند.



