
 

 »دستور العمل تاسيس كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته«
 

قـانون كـار، كـارگران و مـديران      134در اجراي اصل بيست و نهم قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ايـران و مـاده     
  بازنشسته مي توانند براساس اين دستور العمل نسبت به تاسيس كانون كارگران و مـديران بازنشسـته در شهرسـتان،   

 . ن و كانون عالي كارگران و مديران بازنشسته در سطح كشور اقدام نماينداستا
 

 فصل اول
 كانون كارگران و مديران بازنشسته شهرستان

منظور از بازنشسته در اين دستورالعمل كارگران و مديراني مي باشند كه قبل از بازنشستگي طبق مقـررات   -1ماده 
 . س مقررات جاري بازنشسته شده باشندقانون كار به كار اشتغال داشته و براسا

نفر برسـد مـي تواننـد نسـبت بـه       50كارگران و مديران بازنشسته در صورتي كه تعداد آنها به حد نصاب  -2ماده 
 . تاسيس كانون كارگران و مديران بازنشسته همان شهرستان اقدام نمايند

كانون كارگران و مديران بازنشسته شهرستان مي در شهرهاي بزرگ با اطالع وزارت كار و امور اجتماعي  –تبصره 
 . تواند اقدام به ايجاد واحدهاي زير مجموعه منطقه اي يا بخشي نمايد

 : اركان كانون كارگران و مديران بازنشسته شهرستان عبارتند از -3ماده 
 مجمع عمومي 
 هيات مديره

 بازرسان
يران بازنشسـته اسـت كـه از اجتمـاع اعضـاء آن بـه دو       مجمع عمومي عاليترين ركن كانون كارگران و مـد  -4ماده 

 . صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد
بازرسان يا يك سوم اعضاء سالي يك بار از طريـق دعـوت در     مجمع عمومي عادي بنا به دعوت هيات مديره، -الف

الغ باشد در مرحله اول بـا حضـور   يكي از روزنامه هاي كثير االنتشار و يا بطرق مقتضي ديگر بنحوي كه حاكي از اب
حداقل نصف بعالوه يك اعضاء و در مرحله دوم حداقل پس از پانزده روز از زمان تشكيل مجمع اول با حضور عـده  

 . حاضر تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آراء حاضرين معتبر خواهد بود
 . خواهد بود تشكيل مجمع عمومي عادي با اطالع وزارت كار و امور اجتماعي –تبصره 

بازرسان يا يـك دوم اعضـاء در مـوارد زيـر تشـكيل و بـا         مجمع عمومي فوق العاده بنا به دعوت هيات مديره، -ب
 . حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با سه چهارم آراء حاضرين معتبر خواهد بود



 

 تغيير يا اصالح اساسنامه  -1
 هيات تصفيه انحالل كانون و انتخاب -2
 عزل انفرادي يا جمعي اعضاء هيات مديره يا بازرسان -3

 .مجمع عمومي فوقالعاده با اطالع وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر سالي دو بار تشكيل مي گردد  –تبصره 
وان اعضـاء  نفر را به عن 6تا  2نفر را به عنوان اعضاء اصلي و  11مجمع عمومي عادي از بين اعضاء سه تا  – 5ماده 

سال انتخاب مي نمايد و انتخاب مجدد آنان براي دوره هاي بعدي بالمانع اسـت   2علي البدل هيئت مديره براي مدت 
. 

تعداداعضاء هيئت مديره كانون كارگران و مديران بازنشسته با توجه به تعداد اعضاء بـه شـرح زيـر مـي      – 1تبصره 
 .باشد 

 نفر علي البدل 2               نفر اصلي            3                     نفر                  500تا  50از  
 نفر علي البدل 3              نفر اصلي             5                                       1000تا  501از 
 نفر علي البدل 4            نفر اصلي               7                                     3000تا  1001از 
 نفر علي البدل 5            نفر اصلي                9                                     5000تا  3001از 
 نفر علي البدل 6           نفر اصلي                11نفر به باال                                    5001از 

 3نفر باشد  500تا  20اء هيات مديره كانون مديران بازنشسته در صورتي كه تعداد اعضاء بين تعداد اعض -2تبصره 
 . نفر علي البدل خواهد بود 2نفر اصلي و 

مجمع عمومي از بين اعضاء يك تا سه نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك تا دونفر را بـه عنـوان بـازرس     -6ماده 
 . مي نمايد و انتخاب مجدد آنان بالمانع است علي البدل براي مدت يك سال انتخاب

 فصل دوم 
 كانون كارگران و مديران بازنشسته استان 

كـانون مـي تواننـد     5كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته شهرستانها درصورت رسيدن بـه حـد نصـاب     -7ماده 
  .نسبت به تشكيل كانون كارگران و مديران بازنشسته همان استان اقدام نمايند

 : اركان كانون كارگران و مديران بازنشسته استان عبارتند از  -8ماده 
 مجمع عمومي  -
 هيات مديره  -

 بازرسان  -



 

مجمع عمومي عاليترين ركن كانون كارگران و مديران بازنشسته استان است كـه از اجتمـاع اعضـاء هيـات      -9ماده 
 . دي و فوق العاده تشكيل مي گرددمديره كانونهاي شهرستان هاي همان استان به دو صورت عا

بازرسان يا يك سوم اعضاء سالي يكبار از طريق دعوت عام در   مجمع عمومي عادي بنا به دعوت هيات مديره، -الف
يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار و يا بطرق مقتضي در مرحله اول با حضور حداقل نصف بعالوه يـك اعضـاء و در   

انزده روز از زمان تشكيل مجمع اول بـا حضـور عـده حاضرتشـكيل و تصـميمات آن بـا       مرحله دوم حداقل پس از پ
 . اكثريت آراء حاضرين معتبر خواهد بود

 . تشكيل مجمع عمومي عادي با اطالع وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود -تبصره
در مـوارد زيـر تشـكيل و بـا      بازرسان يا يـك دوم اعضـاء    مجمع عمومي فوق العاده بنا به دعوت هيات مديره، -ب

 . تصميمات آن با سه چهارم آراء حاضرين معتبر خواهد بود  حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي يابد،
 تغيير يا اصالح اساسنامه  -1
 انحالل كانون و انتخاب هيات تصفيه -2
 عزل انفرادي يا دسته جمعي اعضاء هيات مديره يا بازرسان  -3

 . فوق العاده با اطالع وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر سالي دوبار تشكيل مي گردد مجمع عمومي -تبصره
نفر را بـه عنـوان اعضـاي     5تا  2نفر را به عنوان اعضاي اصلي و  9تا  5مجمع عمومي عادي از بين خود  -10ماده 

 . دوره هاي بعدي بالمانع است سال انتخاب مي نمايد و انتخاب مجدد آنان براي 2علي البدل هيات مديره براي مدت 
مجمع عمومي عادي از بين خود يك تا سه نفر را به عنوان بازرس اصلي و دونفر را به عنوان بازرس علي  -11ماده 

 . البدل براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد و انتخاب مجدد آنان بالمانع است
 

 فصل سوم
 كانون عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور

كانون مي توانند نسـبت   5كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته استانها در صورت رسيدن به حد نصاب  -12ه ماد
 . به تشكيل كانون عالي كارگران و مديران بازنشسته اقدام نمايند

 اركان كانون عالي كارگران و مديران بازنشسته عبارتند از  -13ماده 
 مجمع عمومي 

 هيات مديره 
 بازرسان 



 

مجمع عمومي عاليترين ركن كانون عالي كارگران و مديران بازنشسته است كه از اجتمـاع اعضـاء هيـات مـديره      -14ماده 
 . كانونهاي استان به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد

ك نفر را به كانون از هر كانون ي 4در صورت عدم تشكيل كانون استان، كانونهاي شهرستانها مي توانند تا  –تبصره 
 . مجمع عمومي كانون عالي معرفي نمايند

بازرسان يا يك سوم اعضاء سالي يك بار از طريق دعـوت    مجمع عمومي عادي بنا به دعوت هيات مديره، -15ماده 
عام در يكي از روزنامه هاي كثير االنتشار و يا بطرق مقتضي در مرحله اول بـا حضـور حـداقل نصـف بعـالوه يـك       

مرحله دوم پس از پانزده روز از زمان تشكيل مجمع اول با حضور عده حاضر تشكيل و تصميمات آن با اعضاء و در 
 . اكثريت آراء حاضرين معتبر خواهد بود

 . تشكيل مجمع عمومي عادي با اطالع وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود -تبصره
بازرسان يا يك دوم اعضاء در موارد زير تشكيل و بـا    مجمع عمومي فوق العاده بنا به دعوت هيات مديره، -16ماده 

 . حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي يابد، تصميمات آن با سه چهارم آراء حاضرين معتبر خواهد بود
 تغيير يا اصالح اساسنامه  -
 انحالل كانون عالي و انتخاب هيات تصفيه  -

 ن عزل انفرادي يا دسته جمعي اعضاء هيات مديره يا بازرسا -

 . مجمع عمومي فوق العاده با اطالع وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر سالي دوبار تشكيل مي گردد -تبصره
نفر را به عنوان اعضاي علي البـدل   5نفر را به عنوان اعضاي اصلي و  11مجمع عمومي عادي از بين خود  -17ماده 

 . د آنان بالمانع استسال انتخاب مي نمايد و انتخاب مجد 2هيات مديره براي مدت 
مجمع عمومي از بين خود يك تا سه نفر را به عنوان بازرس اصلي و دو نفـر را بـه عنـوان بـازرس علـي       -18ماده 

 . البدل براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد و انتخاب مجدد آنان براي دوره هاي بعدي بالمانع است
 

 فصل چهارم
 بازنشستهمقررات مشترك كانون كارگران و مديران 

 )شهرستان ، استان و عالي( 
 5به منظور تأسيس كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته هيأتي به نام هيأت مؤسس مركـب از حـداقل    – 19ماده 

نفـر نماينـده منتخـب هيـأت مـديره       5نفر از كارگران و مديران بازنشسته شهرستان براي تشكيل كـانون شهرسـتان،   
نفر نمايندگان منتخب هيـأت مـديره كانونهـاي اسـتان      5انها براي تشكيل كانون استان و كانونهاي بازنشسته شهرست

 .براي تشكيل كانون عالي كارگران و مديران بازنشسته و فراهم نمودن مقدمات الزم تشكيل مي شود



 

 : وظايف هيأت مؤسس به شرح زير است: تبصره 
 .ورالعملتهيه پيش نويس اساسنامه با رعايت مقررات اين دست -1
 .تهيه ليست مشخصات داوطلبان عضويت -2
 . دعوت از اعضاء جهت شركت در مجمع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انجام انتخابات -3

كليه كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته به هنگـام تشـكيل موظـف بـه تنظـيم اساسـنامه بـا رعايـت          – 20ماده 
 .مجمع عمومي مربوطه و ثبت در وزارت كار و امور اجتماعي مي باشندمقررات قانوني و طرح و تصويب در 

به منظور اساسنامه كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته و هرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه و همچنـين    -21ماده 
 : انتخاب يا تغيير مسئوالن مستلزم تسليم مداركي به شرح زير به وزارت كار و امور اجتماعي است

 .دو نسخه تقاضانامه تأسيس كانون مربوطه در مرحله اوليه -1
 .دو نسخه اساسنامه -2
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي در خصوص تصويب يا اصالح اساسنامه يا انتخاب يا تجديد انتخـاب اعضـاء    -3

 .هيأت مديره كانون و بازرسان 
ي از روزنامه هاي كثيراالنتشار يا روزنامه هاي آگهي منتشر شده هيأت مؤسس مربوطه در هنگام تأسيس در يك -4

 .محلي
 .يك نسخه صورت اسامي شركت كنندگان در مجمع عمومي كه به امضاء اعضاء رسيده باشد -5

هيأت مديره كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته مكلفند حـداقل دو مـاه قبـل از پايـان دوره، مجمـع        – 22ماده 
 .بات دعوت نمايندعمومي را براي تجديد انتخا

 .هيأت مديره كانونهاي مربوط تا انتخاب هيأت مديره جديد كليه مسؤوليتهاي قبلي را كماكان به عهده خواهد داشت
چنانچه حداكثر پس از شش ماه از تاريخ پايان دوره، تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان موظفنـد  : تبصره 

 .وزارت كار و امور اجتماعي اطالع دهندموضوع را جهت اتخاذ تصميم الزم به 
در صـورت تكميـل و    21وزارت كار و امور اجتماعي پس از دريافت كليه مـدارك يـاد شـده در مـاده      – 23ماده 

صحت مدارك حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به ثبت و صدور گواهي صحت انتخابات و انتشار آگهـي ثبـت در   
 .هزينه كانون مربوطه اقدام خواهد نمود يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار به

 .ثبت دو كانون در يك شهرستان با يك نام و تحت يك عنوان به هيچ وجه مجاز نيست –تبصره 
 .كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته در موارد زير منحل مي گردند – 24ماده 

 .در صورت رأي قطعي مراجع قضائي -1
 .العاده با توجه به مقررات مربوط بنا به تصويب مجمع عمومي فوق -2



 

پس از انحالل كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته ثبت آن از سوي وزارت كار و امور اجتماعي لغـو   - 25ماده 
 .و مراتب به هزينه كانون مزبور در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار جهت اطالع عموم درج خواهد شد

 نونهاي كارگران و مديران بازنشسته به شرح زير وظايف و اختيارات كا - 26ماده 
 :مي باشد

جمع بندي نظرات اعضاء در خصوص مسائل و امور بازنشستگان و ارائه نظرات به صورت پيشنهاد در امـور   –الف 
 .مذكور به كانونهاي استان و عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور يا مراجع ذيربط

 .ق صنفي و خواسته هاي مشروع و قانوني اعضاءكوشش در جهت استيفاي حقو –ب 
اقدام در جهت تشكيل كانون استان و عالي كارگران و مديران بازنشسته و كوشش در جهت بهره مندي اعضـاء   –ج 

 .از خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت هاي پزشكي با توجه به مقررات اين دستورالعمل
تجربيات بازنشستگان به تازه واردان بازار كار در زمينه هـاي مختلـف و    ارائه نظرات مشورتي به منظور انتقال –د 

 .در جهت رشد اقتصادي كشور و كمك به واحدهاي توليدي، خدماتي و صنعتي
 
 

قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران در       138تبصره تنظيم و به تجويز اصـل   13ماده و  26اين دستورالعمل در 
 .زير كار و امور اجتماعي رسيده و الزم االجرا مي باشدبه تصويب و 12/8/1372تاريخ 

 


