دستورالعمل كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص
از  :اداره كل منابع انساني
سالم علیکم

با استناد به قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص به شماره  81454مورخ  84/6/5931مصوب مجلس
شوراي اسالمي بدينوسيله اعالم مي دارد؛
 -1ساعات كار بانوان داراي شرايط خاص اعم از رسمي و قراردادي كه موظف به چهل و چهار ساعت كار در هفته هستند اما داراي
معلوليت شديد يا فرزند زير شش سال تمام يا همسر يا فرزند معلول شديد يا مبتال به بيماري صعب العالج مي باشند و يا
زنان سرپرست خانوار بنا به درخواست متقاضي سي وشش ساعت در هفته با دريافت حقوق و مزاياي كامل تعيين مي شود.
 -2تاييد ميزان و شدت معلوليت توسط سازمان بهزيستي كشور -بيماران صعب العالج توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي -فرزندان زير شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارايه اسناد مثبته يا گواهي دادگاه معتبر خواهد بود.
 -3بانواني كه براساس ساير مقررات از امتياز كاهش ساعت كار (مرخصي شيردهي ،طرح نيمه وقت بانوان و ساير شرايط مصرح
در اين قانون) بهره مند هستند حق انتخاب يكي از امتيازات پيش بيني شده را دارند و استفاده توأمان از مزاياي ياد شده موضوعيت

ندارد .

 -4زمان شروع و خاتمه كار بانوان حائز شرايط بهره مندي از تقليل ساعت كار ،با توافق مسئولين و مشمولين مربوطه ،روزانه يك
ساعت و نيم در ابتدا يا انتهاي وقت اداري مجاز به بهره مندي از كاهش ساعت كار مي باشند.
 صبح ( از شنبه لغايت چهارشنبه از ساعت هشت تا نه و سي دقيقه -بعدازظهر(از شنبه تا سه شنبه ساعت پانزده و پانزده دقيقه تا پايان وقت اداري و چهارشنبه از ساعت چهارده تا پايان وقت اداري

لذا مقتضي است مناطق  88گانه ،ادارات كل ،واحدهاي ستادي و سازمانهاي غير مستقل مشخصات آن دسته از پرسنلي كه
تمايل به استفاده از مزاياي قانون فوق الذكر را ازتاريخ  5/51/5931دارند  ،به همراه مستندات مربوطه مطابق فرم پيوست جهت
بررسي به اداره كل منابع انساني ارسال تا اقدام الزم برابر مقررات بعمل آيد.

شايان ذكر است سازمانهاي مستقل و شركت هاي تابعه  ،مدارك مربوطه را از متقاضيان اخذ و پس از بررسي رأساً
اقدام الزم را بعمل آورند .

