
 قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

 اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار قانون مجازات

 

صی می    -ماده واحده  شخا شتغال ورزند که    ا شغلی ا شاوره  نامه اجرایی طبق آیین توانند به حرفه کاریابی و م

 .نمایند پروانه کار تحصیلاز وزارت کار و امور اجتماعیاین قانون 

مجازات شرردیدتر   تخلف از مقررات این قانون جرم محسرروو و انان ه در یررایر قوانین دارا  - 1تبصررره 

برا  بار اول به پرداخت جریمه نقد   جبران خسارت مالی در هر بار ، نباشد مرتکب به حکم دادگاه، عالوه بر 

 000پرداخت پنجاه میلیون )  تکرار، برا  بار دوم به   ( ریال و در صرررورت 10 000 000میلیون )به مبلغ ده  

 .( ریال محکوم خواهد شد100 000 000پرداخت یکصد میلیون ) ( ریال و برا  بار یوم به50 000

صره   یاله نرخ فعالیت کاریابی  - 2تب شاوره همه  شغلی غیر دولتی به ها و م شنهاد وزارت ک  ها   ار و امور پی

ها  شغلی غیر دولتی که دارا  پروانه و مشاوره هاخواهد شد. کاریابیاجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین

نامه اجرایی این مقررات آیینها  یادشرررده وهسرررتند ملبم به رعایت تعرفه کار از وزارت کار و امور اجتماعی

  .بود قانون خواهند

مرکب  جمهور   ( برایاس نرخ تورم که تویط بانک  1د  مذکور در تبصره ) ها  نقمیبان جریمه - 3تبصره  

کار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت  یال یک بار بنا به پیشنهاد وزارتشود هر یهایالمی ایران اعالم می

 .قابل افبایش ایت

وزارت کار و امور  تویررط نامه اجرایی آنظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصررویب این قانون، آیین - 4تبصررره 

 .خواهد رییداجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران

یه       سه علنی روز  صره در جل شتمل بر ماده واحده و اهار تب مهر ماه یکهبار و  شنبه مورخ دهم قانون فوق م

 .تأیید شورا  نگهبان رییده ایت به 1380.7.25تصویب و در تاریخ ییصد و هشتاد مجلس شورا  ایالمی

 

 مهد  کروبی
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