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 و مدیران بازنشسته هاي کارگران کانونو فعالیت تاسیس چگونگی دستورالعمل 
 ) 27/4/96با آخرین اصالحیه مورخ  16/3/95مصوب ( 

 
 کلیات : فصل اول 

قانون کار و بمنظور حفظ حقوق و تامین منافع مشترك و پیگیري در جهت حل  134در اجراي ماده  -1ماده 
توانند براساس این  مسائل و مشکالت رفاهی و اجتماعی بازنشستگان، کارگران  و مدیران بازنشسته می

استان و  ،ته شهرستان دستورالعمل، به طور مجزا نسبت به تشکیل کانون هاي کارگران  و مدیران بازنشس
کانون عالی کارگران و مدیران بازنشسته در سطح کشور که در دستورالعمل به اختصار کانون خوانده می شوند؛ 

 .اقدام نمایند 
منظور از کارگر بازنشسته در این دستورالعمل ، کارگرانی می باشد که پیش  از بازنشستگی طبق  -2ماده

 .اشتغال داشته و براساس مقررات جاري بازنشسته شده باشندمقررات قانون کار، به کار 
به این دسته از موظف است بازماندگان مستمري بگیر، از شمول این آیین نامه خارجند لیکن کانون  -تبصره

 .مستمري بگیران که فاقد حق راي در کانون هستند ، خدمات مورد نیاز را ارائه نماید
 .قانون کار می باشد  3ته کارفرمایان موضوع ماده منظور از مدیران بازنشس -3ماده
نفر کارگر و  20و  50حد نصاب تاسیس کانون هاي کارگران و مدیران بازنشسته در شهرستان به ترتیب -4ماده

 .مدیر بازنشسته در همان شهرستان می باشد 
ت تعاون ، کار و رفاه کانون کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان می توانند با هماهنگی وزار -تبصره 

 .اجتماعی اقدام به ایجاد واحدهاي زیر مجموعه منطقه اي یا بخشی نماید
عضویت در کانون هاي مذکور و پرداخت حق عضویت براساس اعالم تقاضاي کتبی فرد متقاضی انجام  -5ماده

 .می گیرد 
 کانون کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان:  دومفصل 
هیات مدیره ،  -2مجمع عمومی ، -1: ن کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان عبارتند از ارکان کانو -6ماده

 بازرسان  -3
ترین رکن کانون شهرستان است که بنا به دعوت هیات مدیره ، بازرسان  یا یک  مجمع عمومی عالی -7ماده 

لی و سایر طرق مقتضی ، پنجم اعضاء از طریق دعوت دریکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار سراسري یا مح
 .مطابق اساسنامه  ؛ به دو صورت عادي و فوق العاده تشکیل می شود
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مجمع عمومی عادي سالی یکبار در مرحله اول با حضور دست کم نصـف بعـالوه یک اعضاء  – 1تبصره
درصورت عدم حصول حد نصاب ذکر شده ، مرحله دوم مجمع عمومی با حضور عده حاضر . برگـزارمیشود

نسبی  تشکیل و تصمیمات آن در هردو مرحله با اکثریت مطلق و در انتخابات هیات مدیره و بازرسان با اکثریت
 .آراي حاضرین معتبر خواهد بود 

. مجمع عمومی فوق العاده در مرحله اول با حضور دست کم نصف بعالوه یک اعضاء رسمیت می یابد -2تبصره 
درصورتی که این حد نصاب حاصل نگردد، در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور حداقل یک سوم اعضا 

 –اصل نشود، در مرحله سوم با حضور اعضاي حاضر در جلسه رسمیت می یابد و چنانچه این حد نصاب نیز ح
 1.تصمیمات آن با  دو سوم آراء حاضران معتبر خواهد بود رسمیت می یابد و -بشرطی که از سه نفر کمتر نباشد

کانون هاي کارگران بازنشسته شهرستان می توانند نسبت به برگزاري مجامع عمومی به صورت غیر  -3تبصره 
 .اقدام نمایند –به گونه اي که سالمت انتخابات حفظ شود -ایت ساز و کارهاي الزم حضوري با رع

مجمع عمومی عادي باتوجه به تعداد اعضاي کانون، اعضاي اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان  -8ماده 
 2.نماید سال انتخاب می 4را به شرح زیر از بین اعضاي کانون ، براي مدت 

 ي کانونتعداد اعضا ردیف
 بازرس هیات مدیره

 علی البدل اصلی علی البدل اصلی
 1 1 2 3 نفر 1000تا  1
 1 2 2 5 نفر 10000تا  1001از  2
 1 2 3 7 نفر20000تا  10001از  3
 2 2 4 9 نفر 35000نفر تا  20001از  4
 2 3 5 11 نفر به باال 35001از 5

ران بازنشسته به شرح مدیره و بازرسان کانون هاي کارگران و مدیشرایط داوطلبان عضویت در هیات  -9ماده 
 :ذیل می باشد

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران -1
 التزام عملی به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -2
 عدم وابستگی به احزاب و گروه هاي سیاسی غیرقانونی-3
 نداشتن محکومیت قطعی کیفري موثر -4
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 د مخدرعدم اعتیاد به موا -5
 حداقل تحصیالت پایان ابتدایی -6

 کانون کارگران و مدیران بازنشسته استان:  سومفصل 
حداقل پنج کانون داراي اعتبار در شهرستانهاي هر استان می توانند ، مبادرت به تشکیل کانون  -10ماده 

 .کارگران و مدیران بازنشسته همان استان نمایند 
الزم براي تشکیل کانون استان با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه درصورت عدم وجود نصاب  -تبصره

 .اجتماعی ، تاسیس کانون مورد نظر با تعداد کمتر نیز امکان پذیر می باشد
 -هیات مدیره   -مجمع عمومی  :  ارکان کانون کارگران و مدیران بازنشسته استان عبارت است از -11ماده

 بازرسان
عالی ترین رکن کانون استان است ، بنابه دعوت هیأت مدیره ، بازرسان یا یک سوم مجمع عمومی که  -12ماده 

اعضا، از طریق دعوت به طرق مقتضی مندرج در اساسنامه ؛ از اجتماع اعضاي اصلی هیأت مدیره کانونهاي 
 .شهرستان داراي اعتبار عضو به دو صورت عادي و فوق العاده تشکیل می گردد

دي و فوق العاده در مرحله اول با حضور دست کم نصف بعالوه یک اعضا و در صورت مجمع عمومی عا -تبصره
. عدم حصول حد  نصاب ذکر شده در مرحله دوم با حضور  دست کم یک سوم اعضاء  تشکیل می شوند 

تصمیمات مجمع عمومی عادي براي انتخاب اعضاي هیات مدیره و بازرسان با اکثریت نسبی و در سایر موارد با 
 .آراي حاضران و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با دوسوم آراء حاضران معتبر خواهند بود  کثریت مطلقا

تعداد اعضاي اصلی هیاًت مدیره  متناسب بااز بین اعضاي خود ، کانون استان مجمع عمومی عادي  -13ماده
اعضاي اصلی و علی البدل هیات مدیره و   بشرح جدول زیر )8موضوع ماده (کانون هاي شهرستانی عضو 

 3.انتخاب مجدد آنان براي دوره هاي بعدي بالمانع است. نماید  سال انتخاب می 4بازرسان را براي مدت 

 کانون استاناعضاي   تعداد ردیف
 بازرس هیات مدیره

 علی البدل اصلی علی البدل اصلی
 2 1 2 5 نفر 30تا  1
 3 2 4 7 نفر 60تا  31از  2
 4 3 6 9 نفر به باال 61از  3

 
 کانون عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور:  چهارمفصل 
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توانند با اطالع و  استان می 5کانون هاي کارگران و مدیران بازنشسته داراي اعتبار دست کم  – 14ماده 
هماهنگی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تشکیل کانون هاي عالی کارگران و مدیران بازنشسته 

 .کشور اقدام نمایند
 –هیات مدیره  -مجمع عمومی :  عبارتند ازارکان کانون هاي عالی کارگران و مدیران بازنشسته  -15ماده

 بازرسان
مجمع عمومی که عالی ترین رکن کانون عالی است بنا به دعوت هیأت مدیره ، بازرسان یا یک سوم  -16ماده

اعضا، از طریق دعوت در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار سراسري و دعوت کتبی از اجتماع اعضاي اصلی 
 .العاده تشکیل می شود داراي اعتبار  استانها به دو صورت عادي و فوق هیات مدیره  کانون هاي

در صورت عدم تشکیل کانون استان ، کانون هاي شهرستان هاي واقع در آن استان ، می توانند  -1تبصره 
هاي  نماینده از کانون هاي شهرستان 3نماینده از هر کانون شهرستان و حداکثر تا  1نمایندگان خود را به تعداد 

 .آن استان، به مجمع عمومی کانون عالی معرفی نمایند
مجمع عمومی عادي و فوق العاده در مرحله اول با حضور دست کم نصف بعالوه یک اعضا و درصورت  -2تبصره 

. عدم حصول حد  نصاب ذکر شده ، در مرحله دوم با حضور  دست کم یک سوم اعضاء  تشکیل می شوند 
موارد با ازرسان با اکثریت نسبی و در سایردي براي انتخاب اعضاي هیات مدیره و بتصمیمات مجمع عمومی عا

 .آراي حاضران  و مجمع عمومی فوق العاده با دوسوم آراء حاضران معتبر خواهند بود  اکثریت مطلق
 البدلعلی عضو  5و اصلی هیأت مدیره  عضو 11خود،  اعضاي مجمع عمومی عادي کانون عالی ، از بین -17ماده 

 4.سال انتخاب می نماید  4براي مدت عضو علی البدل آن را  2عضو اصلی بازرس با  3نیز و  آن
 )شهرستان ، استان و عالی( مقررات مشترك کانون کارگران و مدیران بازنشسته :  پنجمفصل 
رکب از دست به منظور تاسیس کانون هاي کارگران و مدیران بازنشسته هیاتی به نام هیات موسس م -18ماده
کانون بازنشسته  3نفر از کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان براي تشکیل کانون شهرستان،  3کم 

مدیران بازنشسته براي تشکیل کانون عالی کارگران وکانون استان  3وشهرستان براي تشکیل کانون استان 
 .می شودتشکـیل وفراهم نمودن مقدمات الزم 

 :زیر استوظایف هیات موسس به شرح 
 .تهیه پیش نویس اساسنامه با رعایت مقررات این دستورالعمل  -1
 .تهیه لیست مشخصات داوطلبان عضویت  -2
 دعوت از اعضاء جهت شرکت در مجمع عمومی به منظور تصویب اساسنامه و انجام انتخابات -3
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موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت کلیه کانون هاي کارگران و مدیران بازنشسته به هنگام تشکیل ،  -19ماده 
مقررات قانونی و طرح و تصویب در مجمع عمومی مربوطه و ثبت در وزارت تعاون ، کار و رفاه  اجتماعی می 

 .باشند
 :وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادي عبارتند از  -20ماده 

 طرح و تصویب گزارش هاي مالی و بودجه سال آتی: الف
 ی و علی البدل هیات مدیره و بازرسانانتخاب اعضاي اصل: ب
 عزل انفرادي یا دسته جمعی هیات مدیره و بازرسان: ج
 انتخاب روزنامه کثیراالنتشار یا محلی جهت درج آگهی هاي کانون  : د
 

 :وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده کانون عبارتند از  – 21ماده 
 تغییر و اصالح اساسنامه  –الف 

 ل کانون و انتخاب هیات تسویهانحال –ب 
حدود وظایف و اختیارات ارکان کانون و همچنین مواردي که در این دستورالعمل پیش بینی نشده  -تبصره 

 است؛ در اساسنامه کانون ذکر خواهد شد
ید انتخاب یا  تجد ،هرگونه تغییر یا اصالح اساسنامه  ،ثبت کانون هاي کارگران و مدیران بازنشسته  - 22ماده 

انتخاب و تغییر مسووالن کانون هاي مذکور ، مستلزم تسلیم مدارك ذیل به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
 :است 

 ) درمرحله تاسیس(درخواست کتبی تاسیس کانون  -1
 منتشرشده در روزنامه کثیراالنتشار سراسري یا محلی) درمرحله تاسیس(آگهی پذیرش عضو  -2
 یا دو نسخه اساسنامه اصالح شده در صورت ایجاد تغییرات ) درمرحله تاسیس(دو نسخه اساسنامه  -3
 فهرست اسامی و مشخصات کامل اعضاء -4
 مستندات دعوت اعضاء براي شرکت در مجمع عمومی طبق مقررات -5
 کنندگان در مجمع عمومی فهرست اسامی امضاء شده توسط شرکت -6
 عمومیصورتجلسه هیات رئیسه و نظارت مجمع  -7
 صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تقسیم وظایف هیات مدیره -8
 فرم آماري مشخصات اعضاي هیات مدیره وبازرسان کانون  -9
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ماه پیش از پایان دوره، مجمع عمومی  3هیات مدیره کانون هاي کارگران و مدیران بازنشسته مکلفند دست کم  -23ماده 
به گونه اي که پیش از پایان اعتبار  هیات مدیره، انتخابات مسووالن کانون انجام را براي تجدید انتخابات  دعوت نمایند، 

 .شده باشد
بدون احتساب ایام  20کلیه کانون هاي کارگران و مدیران بازنشسته مکلفند مجامع عمومی خود را دست کم  -24ماده 

به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعالم  تعطیل به طور کتبی با ارایه دستور جلسه و پیش نویس اصالحیه اساسنامه ،
 .نمایند 
روز از مرحله اول  20-45مرحله دوم مجامع عمومی عادي و فوق العاده نیز با رعایت تشریفات دعوت با فاصله  -1تبصره

 .برگزار می گردد 
ه باشد، بازرسان موظفند چنانچه حداکثر پس از شش ماه از تاریخ پایان دوره، تجدید انتخابات صورت نگرفت -2تبصره

 . انحالل تشکل را اعالم و در صورت عدم اقدام وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نسبت به این موضوع اقدام می نماید
ثبت کانون هاي موضوع این آئین نامه و نظارت بر انتخابات و فعالیت آنها به عهده وزارت تعاون ، کار و رفاه  – 25ماده 

در صورتی که اداره کل سازمان هاي کارگري و کارفرمایی در وزارت خانه یاد شده ، فعالیت کانون یا هیات  .اجتماعی است 
مدیره یا یکی از اعضاي هیات مدیره و بازرسان آن را مغایر مقررات تشخیص دهد ؛ مراتب را جهت اخذ تصمیم به دادگاه 

 .صالح ارجاع می دهد 
ی و امکانات توسط سازمانها یا ارگان هاي دولتی و عمومی ، حق نظارت بر هزینه کرد در صورت اختصاص منابع مال: تبصره 

منابع فوق براي سازمان یا ارگان مربوطه محفوظ می باشد و مسئولین کانون موظفند اسناد و مدارك مربوطه را در اختیار 
  .ایشان قرار دهند 

، در صورت تکمیل و 20دریافت مدارك یاد شده در ماده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پس از  -26ماده
صحت مدارك ، ظرف یک ماه نسبت به ثبت و صدور گواهینامه و آگهی ثبت انتخابات و انتشار آن در روزنامه 

 .رسمی و کثیراالنتشار یا محلی به هزینه کانون ذیربط اقدام خواهد نمود 
 .و تحت یک عنوان مجاز نیست کانون در یک شهرستان با یک نام  2ثبت  -تبصره 

 :کانون هاي کارگران و مدیران بازنشسته در موارد ذیل منحل وثبت آنها لغو میگردد  – 27ماده 
ماه نسبت به تجدید انتخابات اقدام  6چنانچه مدت اعتبار هیات مدیره کانون پایان یافته و حداکثر ظرف  -1

 .نشده باشد
 .العادهبنا به تصویب مجمع عمومی فوق  -2
 .در صورت صدور راي قطعی از طرف مراجع قضایی کشور -3
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پس ازانحالل کانون هاي کارگران و مدیران بازنشسته، ثبت آن از سوي وزارت تعاون ، کار و رفاه  -28ماده 
اجتماعی لغو و مراتب به هزینه کانون مزبور در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار یا به طرق مقتضی دیگر به 

 .طالع عموم خواهد رسید ا
 :وظایف و اختیارات کانون هاي کارگران بازنشسته به شرح زیر می باشد -29ماده 

جمع بندي نظرات اعضاء درخصوص مسائل و امور بازنشستگان و ارائه نظرات به صورت پیشنهاد به  -الف
 مراجع ذیربط

 .ضاء کوشش در جهت استیفاي حقوق و خواسته هاي مشروع و قانونی اع -ب
 .مندي اعضاء از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت هاي پزشکی  کوشش در جهت بهره -ج

هاي مختلف و  ارائه نظرات مشورتی به منظور انتقال تجربیات بازنشستگان به تازه واردان بازار کار در زمینه -د
 .در جهت رشد اقتصادي کشور و کمک به واحدهاي تولیدي، خدماتی و صنعتی

را با این تشکیالت و اساسنامه خود  ،کانون هاي موضوع این دستورالعمل مکلفند ساختار -30ماده 
 .ابالغ خواهد شد منطبق نماینددستورالعمل و اساسنامه اي که متعاقبا 

 .کار و رفاه اجتماعی الزم الرعایه خواهد بود  ،در موارد ابهام این دستورالعمل نظر وزارت تعاون  -31ماده 
کار و  ،به تصویب وزیر تعاون  16/3/95تنظیم و در تاریخ تبصره  15ماده و  32این دستورالعمل در  -32ماده 

 .تاسیس کانون کارگران و مدیران بازنشسته شد 12/8/1372رفاه اجتماعی و جایگزین دستورالعمل مورخ 
 علی ربیعی             

 کار و رفاه اجتماعی ،وزیر تعاون 
 

 


