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.ّش یک اص عشفیي دػَا هی تَاًٌذ تشای خَد یک ًفش ًوایٌذُ تام االختیاس اًتخاب ٍ هؼشفی ًوایٌذ ۺ۲۲ماده

.ًوایٌذُ هٌتخة شخض حمیمی است کِ تِ هَجة سٌذ سسوی یا ػادی اًتخاب ٍ هؼشفی هی شَد ۺ۲۳ماده

چٌاًچِ هشجغ سسیذگی کٌٌذُ دس اطالت سٌذ ػادی کِ تِ هَجة آى ًوایٌذُ هؼشفی شذُ است تشدیذکٌذ تایذ  ۺ۲۴ماده

.اص اطیل دسخظَص اطالت سٌذ استؼالم ًوایذ
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ًوایٌذُ هؼشفی شذُ تام االختیاس هحسَب هی شَد ٍ ّوِ اختیاسات اطیل دسدػَا سا داسد ۺ۲۵ماده

ًوایٌذُ تام االختیاس دس طَستی حك تجذیذًظشخَاّی اص سأی ّیأت تشخیض سا خَاّذ داشت کِ تِ عَس  ۺ۲۶ماده

.طشیح ایي هغلة دس هؼشفی ًاهِ ًوایٌذگی دسج شذُ تاشذ

دس طَستی کِ دس هؼشفی ًاهِ ًوایٌذگی تِ ػذم تام االختیاس تَدى ًوایٌذُ اشاسُ شذُ تاشذ ٍ یا ًوایٌذُ  ۺ۲۷ماده

هؼشفی شذُ دس جلسِ سسیذگی تِ ػذم تام االختیاس تَدى خَد اشاسُ ًوایذ؛ دس ایي طَست چٌاًچِ اداهِ سسیذگی 

تذٍى حضَس اطیل اهکاًپزیش تاشذ؛ هشجغ سسیذگی کٌٌذُ تِ دادسسی اداهِ دادُ ٍ سأی طادس هی ًوایذ دس غیش ایي 

تام  طَست تایذ تشای یک ًَتت هثادست تِ تجذیذ جلسِ ًوَدُ تا اطیل خَد دس جلسِ تؼذ حاضش شَد یا ًوایٌذُ

.االختیاس هؼشفی ًوایذ
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است کِ اص سَی کاسگش، کاسآهَص، کاسفشها یا   دادخواست سسیذگی دس هشاجغ حل اختالف کاس هٌَط تِ تسلین ۺ۲۸ماده

.لائن همام یا ًوایٌذگاى آًاى تِ اداسُ تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ اجتواػی هحل تمذین هی گشدد

( سٍص، هاُ ، سال)دادخَاست پس اص ٍطَل فَسی ثثت شذُ ٍ سسیذی هشتول تش ًام خَاّاى، خَاًذُ، تاسیخ تمذین  ۺ۲۹ماده

.ٍ شواسُ ثثت تِ تمذین کٌٌذُ دادخَاست دادُ هی شَد

چٌاًچِ دس ّواى سٍص تمذین دادخَاست، دػَتٌاهِ کتثی طادس شذُ ٍ تِ تمذین کٌٌذُ دادخَاست دادُ شَد،  ۺ۳۰ماده

.ًخَاّذ تَد ۲۹دػَتٌاهِ هضتَس دس حکن سسیذ تَدُ ٍ ًیاصی تِ طذٍس سسیذ همشس دس هادُ 
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ۺدادخَاست تایذ حاٍی ششایظ ریل تاشذ ۺ۳۱ماده

.ـ تش سٍی تشگِ ّای چاپی هخظَص ًَشتِ شَد۱

.ـ تِ صتاى فاسسی تاشذ۲

چٌاًچِ خَاّاى کاسگش تاشذ ًَع شغل ٍ  . ـ دسج ًام، ًام خاًَادگی، ًام پذس، سال تَلذ، شٌاسِ هلی ٍ الاهتگاُ خَاّاى۳

.هیضاى ساتمِ کاس ٍی دسکاسگاُ ًیض لیذ هی شَد

دس طَستیکِ خَاًذُ کاسفشها تاشذ، کاسگاُ تِ ششط دایش تَدى، الاهتگاُ . ـ دسج ًام، ًام خاًَادگی ٍ الاهتگاُ خَاًذ۴ُ

.لاًًَی ٍی هحسَب هی شَد 

ـ خَاستِ ٍ ششح آى ۵

.ـ اهضا یا اثش اًگشت دادخَاست دٌّذُ ۶

.ـ چٌاًچِ خَاّاى یا خَاًذُ شخض حمَلی تاشذ، دسدادخَاست ًام ٍ الاهتگاُ شخض حمَلی ًَشتِ خَاّذ شذ ۷
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ـ دس طَستی کِ دادخَاست تَسظ ًوایٌذُ خَاّاى تسلین گشدد، الصم است ًام، ًام خاًَادگی، ًام پذس، سال تَلذ،  ۸

شٌاسِ هلی ٍ ًشاًی الاهتگاُ ًوایٌذُ دس دادخَاست لیذ ٍ سٌذ هثثت ًوایٌذگی ٍی ًیض تِ دادخَاست پیَست 

.گشدد

.ـ دادخَاست ٍ پیَست ّای آى تایذ تِ تؼذاد خَاًذُ دػَا تِ اضافِ یک ًسخِ تاشذ۹

تاشذ، ثثت ًشذُ ٍ تِ جشیاى ًوی افتذ ٍ ّیچ اثشی  ۳۱چٌاًچِ دادخَاست فالذ ششایظ هٌذسج دس هادُ  ۺ۳۲ماده

.ًخَاّذ داشت

دس هَاسدی کِ . تؼذ اص ثثت دادخَاست ٍلت سسیذگی تش اساس تاسیخ تمذین دادخَاست تؼییي خَاّذ شذ ۺ۳۳ماده

سسیذگی فَسی التضا داسد، تا تشخیض سییس اداسُ تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ اجتواػی ٍ تا رکش دلیل تِ پشًٍذُ خاسج اص 

ًَتت سسیذگی خَاّذ شذ؛ لیکي دس ّش حال ٍلت سسیذگی تایذ عَسی هؼیي شَد کِ فاطلِ تیي اتالؽ ٍ سٍص جلسِ 

.کوتش اص سِ سٍص ًثاشذ
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ابالغ ۺ فصل پنجم

خَاّذ شذ؛ ّوچٌیي ٍلت سسیذگی تِ  ابالغ یک ًسخِ اص دادخَاست ٍ ضواین آى تِ خَاًذُ یا خَاًذگاى ۺ۳۴ماده

.خَاّاى ٍ خَاًذُ اتالؽ هی شَد

دس غیش ایي . دادخَاست ٍ ٍلت سسیذگی دس طَست اهکاى، حضَسی ٍ تِ طَست کتثی تِ عشفیي اتالؽ هی شَد ۺ۳۵ماده

.  طَست، اتالؽ دادخَاست ٍ ٍلت سسیذگی، تَسظ هأهَس اتالؽ ٍ اص عشیك تٌظین اخغاسیِ ٍ اسسال آى تِ عشفیي طَست 

.هی پزیشد

ـ تاسیخ ٍ ساػت تشکیل ۳ـ خَاستِ دػَا ۲ـ هشخظات عشفیي دػَا ۱ۺ اخغاسیِ تایذ حاٍی هغالة صیش تاشذ ۺ۳۶ماده

ـ هحلی تشای دسج ًام ٍ ًام خاًَادگی هأهَس اتالؽ ٍ ًام ٍ ًام  ۵ـ ًشاًی هحل حضَس ٍ ًام هشجغ حل اختالف ۴جلسِ 

ـ هحلی تشای دسج هکاى ٍ تاسیخ اتالؽ تِ ساػت، سٍص، هاُ  ۶خاًَادگی ٍ سوت یا ًسثت دسیافت کٌٌذُ اتالؽ ٍ اهضای آًْا 

حشٍفٍ سال تا توام 
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تؼذاص تٌظین اخغاسیِ حذالل دس سِ ًسخِ، یک ًسخِ اص آى دس پشًٍذُ تایگاًی ٍ ًسخِ ّای دیگش تشای اتالؽ تِ  ۺ۳۷ماده

.عشفیي دػَا تِ هأهَس اتالؽ تحَیل هی گشدد

هأهَس اتالؽ هکلف است حذاکثش ظشف دٍ سٍص اص تاسیخ تحَیل، اٍساق سا تِ خَاًذُ اتالؽ ًوَدُ ٍ دس تشگ دیگش   ۺ۳۸ماده

اخغاسیِ، سسیذ تگیشد ٍ خَد ًیض اتالؽ سا گَاّی ًوایذ اتالؽ اٍساق دس ًشاًی اػالم شذُ اص سَی خَاّاى تِ ػول خَاّذ 

.آهذ

اتالؽ تِ ًوایٌذُ دس حکن اتالؽ تِ . دس طَست هؼشفی ًوایٌذُ، اٍساق دػَا ٍ دادًاهِ تِ ًوایٌذُ اتالؽ هی شَد ۺ۳۹ماده

.اطیل خَاّذ تَد 
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ّش گاُ هأهَس اتالؽ ًتَاًذ اٍساق سا تِ شخض خَاًذُ تشساًذ، تایذ دس ًشاًی اػالم شذُ تِ یکی اص تستگاى یا  ۺ۴۰ماده

خادهاى اٍ کِ سي ٍ ٍضؼیت ظاّشی آًاى تشای تشخیض اّویت اٍساق کافی تاشذ اتالؽ ًوایذ ٍ دس تشگ دیگش اخغاسیِ  

.ًام ٍ سوت گیشًذُ سا لیذ ٍ تا اخز اهضا یا اثشاًگشت گیشًذُ اخغاسیِ آى سا اػادُ ًوایذ

ّشگاُ خَاًذُ یا تستگاى اٍ دس هحل ًثاشٌذ یا اص گشفتي اٍساق خَدداسی ًوایٌذ، هأهَس اتـالؽ ایي هَضَع سا دس  ۺ۴۱ماده

تشگْای اخغاسیِ لیذ ٍ اهضا هی ًوایذ سپس تشگ دٍم سا تِ ًشاًی اػالم شذُ الظاق ٍ تشگ اٍل سا تِ ّوشاُ سایش اٍساق 

دس ایي طَست خَاًذُ هی تَاًذ تا جلسِ سسیذگی تِ اداسُ تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ اجتواػی هشاجؼِ ٍ تا دادى . اػادُ هی ًوایذ

.سسیذ، اٍساق هشتَط سا دسیافت کٌذ

ّشگاُ خَاًذُ شخض حمَلی، اػن اص دٍلتی، ػوَهی یا خظَطی تاشذ، دادخَاست ٍ ضواین آى تِ تاالتشیي  ۺ۴۲ماده

.همام ساصهاى یا جاًشیي لاًًَی اٍ یا تِ سییس دفتش آى همام اتالؽ خَاّذ شذ



آیین دادرسی کار                                                                          جلسه نهم

، اٍساق دػَا تِ هذیش شؼثِ یا جاًشیي اٍ یا تِ سییس ۴۲دس دػاٍی هشتَط تِ شؼة هشاجغ هزکَس دس هادُ  ۺ۴۳ماده

.دفتش شؼثِ هشتَط اتالؽ خَاّذ شذ

.دسدػاٍی هشتَط تِ ٍسشکستِ، اٍساق دػَا تِ اداسُ تظفیِ اهَس ٍسشکستگی یا هذیش تظفیِ اتالؽ خَاّذ شذ ۺ۴۴ماده

دس دػاٍی هشتَط تِ ششکت ّای هٌحل شذُ کِ داسای هذیش تظفیِ ًثاشٌذ، اٍساق دػَا تِ آخشیي هذیش لثل  ۺ۴۵ماده

.اص اًحالل دسآخشیي هحلی کِ تِ اداسُ ثثت ششکتْا هؼشفی شذُ است، اتالؽ خَاّذ شذ

دس هحل ًثاشٌذ، یا اص گشفتي اٍساق خَدداسی ًوایٌذ، یا  ۴۵ٍ  ۴۴، ۴۳، ۴۲چٌاًچِ اشخاص هزکَس دس هَاد  ۺ۴۶ماده

ایٌکِ هأهَس اتالؽ ًتَاًذ تِ دلیل ػذم اجاصُ تشای ٍسٍد تِ کاسگاُ، اتالؽ سا تِ اشخاص هزکَس اًجام دّذ، تشاتش همشسات 

.ػول خَاّذ شذ ۴۱هادُ 
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دس طَستی کِ ًشاًی اػالم شذُ اص سَی خَاّاى دس دادخَاست، ًشاًی خَاًذُ ًثاشذ یا لثل اص اتالؽ، ًشاًی  ۺ۴۷ماده

خَاًذُ تغییش کٌذ ٍ هأهَس اتالؽ ًیض ًتَاًذ ًشاًی اٍ سا پیذا ًوایذ، هـأهَس اتالؽ هَضَع سا دس تشگ اخغاسیِ لیذ ٍ اٍساق سا 

اػادُ هی ًوایذ؛ دس ایي هَسد هَضَع تِ عَس کتثی تِ اعالع خَاّاى هیشسذ ٍ تِ ٍی دُ سٍص هْلت دادُ هی شَد تا ًشاًی 

جذیذ سا اػالم ًوایذ، دس طَستی کِ خَاّاى دس هَػذ تؼییي شذُ ًسثت تِ اػالم ًشاًی خَاًذُ الذام ًکٌذ دادخَاست ٍی 

.تا لشاس هشجغ سسیذگی کٌٌذُ سد خَاّذ شذ

پس اص اخغاس سفغ ًمض اص تؼییي ًشاًی  ۴۷چٌاًچِ خَاّاى ًتَاًذ ًشاًی خَاًذُ سا هؼیي ًوایذ یا دس هَسد هادُ  ۺ۴۸ماده

اػالم ًاتَاًی کٌذ، تٌا تش دسخَاست خَاّاى ٍ دستَس هشجغ حل اختالف هفاد دادخَاست یک ًَتت دس یکی اص سٍصًاهِ ّای 

.  تاسیخ اًتشاس آگْی تا جلسِ سسیذگی ًثایذ کوتش اص یک هاُ تاشذ. کثیشاالًتشاس تِ ّضیٌِ خَاّاى آگْی خَاّذ شذ

.دستَسالؼول اجشایی ایي هادُ تِ پیشٌْاد شَسای ػالی کاس تِ تظَیة ٍصیش تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ اجتواػی خَاّذ سسیذ
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چٌاًچِ دس جشیاى سسیذگی ّش کذام اص عشفیي دػَا، ًشاًی خَد سا کِ اص لثل اػالم داشتِ ٍ یا اص لثل اتالغی  ۺ۴۹ماده

دس آى ًشاًی تِ ٍی طَست گشفتِ، تغییش دّذ تایذ ًشاًی هحل جذیذ خَد سا تِ هشجغ سسیذگی کٌٌذُ اعالع دّذ، دس 

.غیش ایي طَست اتالؽ تِ ًشاًی لثلی، لاًًَی هحسَب هی گشدد

اداسات کل تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ اجتواػی هی تَاًٌذ تِ جای استفادُ اص هأهَس اتالؽ اص عشیك پست اٍساق دػَا سا  ۺ۵۰ماده

دستَسالؼول اجشایی ایي هادُ تِ پیشٌْاد شَسای ػالی کاس تِ تظَیة ٍصیش تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ اجتواػی . اتالؽ ًوایٌذ

.خَاّذ سسیذ


