
 ؟تهیه کنیم آئین نامه انضباطی  باید چرا

               

انیم از آن استفاده الزم را ببریم و حداکثر بهره تا بتو یز باید برای آن یه چارچوب تعریف بشود همیشه برای نظم دادن به هرچ

اشته باشیم و حداکثر بهرو وری را نیم یک محیط منظم ، سالم و کارا داداشته باشیم. در محیط کار هم برای اینکه بتو وری را

کند و انرژی و از هرج و مرج جلوگیری  دبه همه امور نظم بده وضع بشود تا بتواند کسب کنیم باید یک چارچوب و قوانین

. یشرفت پرسنل ب پو هم موج برای رسیدن به هدف شرکت هدایت کند تا هم موجب رشد شرکت بشود های موجود را

 . که مسیر آب را برای رسیدن به دریا هدایت میکندرست مثله بستر رودی د

فاد و تبصره های مختلف با م  ه خودش راآئین نامه انضباطی مربوط ب اندهر شرکتی بسته به نوع و موضوع فعالیتش میتو

 . ن مشابه هستنداتشوی. که معموال کلداشته باشد

                                          

 

 مفاد آئین نامه انضباطی 

قانون کار جمهوری  22ماده  2تبصره که طبق  براتون به پیوست گذاشتم  پیشنهادی نمونه آئین نامه انضباط کارمن یک فایل 

 . فصل آماده شده 1و مشتمل بر  وزیر کار و امور اجتماعی 51/51/5811اسالمی ایران مصوب 

 : زیر است فصول این آئین نامه به شرح

 . کلیه پرسنل اعم از سرپرستان و کارگران را به رعایت این آئین نامه ملزم میکندمقررات کلی است و  اول : فصل

همچنین شامل  حق دریافت پاداش میکند بحث میکند.مست ی که نیروی کار رادرباره مقررات تشویقی و موارد فصل دوم :

 پاداشی را بررسی میکند و بوسیله امتیازدهی ، کار را مواردی است که سرپرست بوسیله ارزیابی آنها اثربخشی و کارآیی نیروی

 . برای تشویق و انگیزش آنها برای انجام هرچه بهتر امور و کارایی بهتر در  نظر میگیرد



و قصور و جرم محسوب  ا موجب ااختالل در نظم شرکت به شرح مقررات انضباطی و مواردی که عدم رعایت آنه فصل سوم :

، همچنین توضیح درباره مواردی که غیبت تلقی میشود و  مانند تاخیر ورود ، تعجیل خروج ، غیبت و ... می پردازد، میشود

 . جرائم شرح تنبیهات

توضیحی درباره فعالیت و قوانین همچنین درباره مقررات اجرایی و همچنین مراحل تشکیل کمیته انضباطی و  فصل چهارم :

 این کمیته می باشد.

 مقررات متفرقه و موارد باقیمانده می باشد. فصل پنجمو در نهایت 

ه قبال عرض کردم هر شرکتی با صرفا یک چارچوب کلی است و همونطور ک پیشنهادی نمونه آئین نامه انضباط کاراین  فایل 

خودش رو داشته باشد که هدفش رعایت  به توجه به نوع فعالیت ، اندازه و اهدافش میتونه یک آئین نامه انضباطی مخصوص

 ل اخالقی و تعهد کاری پرسنل است . اصو
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