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 هل چسب اساسنامه
 

 هجري 1407 سال در الهی قوه و حول به است مصمم کارخانه اینکه به توجه با
 عام عظیم پروژه اجراي به اقدام) کارخانه آرم وجـودي فلسفه از الهـام با( شمسی
 البته( میباشد مسجـد شکل به جهان بناي بزرگتـرین ساخت این که نماید، المنفعه

 فقرا به آن فروش درامد از بخشی و) است شده گرفته مسجد نماد از نیز هل نام
 در گامی و تأمین جهان دو هر در را کارکنان و کارفرما سعادت تا میشود بخشیده

 از و باشد حالل روزي و رزق کسب راه در جهاد متعال، خداوند رضایت جلب جهت
 در نه خود، زحمتکش کارکنان به حقوق پرداخت در که است این بر سعی طرفی
 حثب مورد تئوري از منظور البته. شود الگو و سرآمد نیز جهان در بلکه کشور سطح

 به با کهبل شود، وارد کننده مصرف بر فشار حقوق، افزایش با که نیست معنا این به
 و کاري راندمان افزایش با و نظر صاحب اشخاص پیشنهادات و نظرات کارگیري

 ،خود کارکنان وجدانکاري به اتکا با و کاري ساعت نمودن مفیدتر جهت در تالش
 بیلس فی جهاد سلیقه و سبک صاحب افراد نظر به که مهم خیر نیات این إنشاءاهللا

 تمدیـری توفیـق و خطیر امـر این تحقّــق براي. پوشید خواهد عمل جامه است، اهللا
 به و تدوین پیوست شرح به تبصره 6 و ماده 408 در قوانین و اساسنامه مجمـوعه،

 در آن موي به مو رعایت و اجرا و آگاهی براي اینک و رسیده مدیریت تصویب
 .میباشد همگان دسترس

 

 



   
 

٥ 
 

 
 کارکنان امور: اول بخش

 :ماده
 ممنوع ربا و دار درصد وام از استفاده قرآن، قوانین موي به مو اجراي راستاي در-1

 تاولوی در پرسنل، به درصد صفر الحسنه قرض اعطاي خداوند دستور طبق و بوده
 کارفرما و بوده ممنوع کارخانه براي وام دریافت خصوص این در.باشد می شرکت

 هیچ از کنون تا خداوند لطف به راستا این در و میداند حرام خود براي را کار این
 هم پس این از خداوند یاري به و نشده دریافت ارگانی یا بانگ هیچ از وامی نوع

 .شد نخواهد دریافت
 .است الزامی مشتریان به سود دادن -2
 . شود داده میل صفر به باید جابجایی و انبارداري -3
 و انبار در شفافیت عدم و دیوارکشی لذا شود، دیده نگاه یک در باید چیز همه -4

 .میباشد ممنوع سالن
 قررم وقت از غیر به رستوران به رفتن یا و سالن در مورد بی جایی جابه هرگونه -5

 .میشود واکنش به منجر و ممنوع
 از هریک براي مکان و زمان هر در فرمانده) کارخانه به مربوط( دستور و فرمان-6

 بدون داده، دستوري کارفرما وقتی لذا است، واجبات واجب و االجرا الزم کارکنان
 .بردارید گام آن نمودن عملی براي و یادداشت را موضوع باید چرا، و چون

 محسوب خطا دستور کردن فراموش و شود یادداشت باید کارفرما دستور -1/6
 .میشود واکنش به منجر و شده

 آنان به شوك واردکردن یا و کارکنان ترساندن موجب که اقدام یا عمل هرنوع-7
 بموج و بوده ممنوع بلند صداي با زدن حرف و لفظی و فیزیکی شوخی یا و گردد

 .میشود واکنش
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 مديع بصورت ویا پرتی حواس اثر بر  اولیه مواد یا و قطعه زباله، هرگونه ریختن -8
 صدقات صندوق به که. داشت خواهد جریمه تومان هزار 120 و بوده ممنوع سالن در

 این در بخش کارکنان کلیه خاطی فرد نبودن مشخص صورت در و. میشود واریز
 کوشا یکدیگر منکر از نهی و معروف به امر در لذا ، بود خواهند شریک جریمه
 رهنمایی بلکه یکدیگرنبوده به کارکنان دادن دستور معنی به معروف به امر باشیم؛
 باشد می قوانین رعایت جهت یکدیگر کردن

 که این ضمن خود، همکاران از خطا هرگونه مشاهـده صورت در کارکنان -1/8
 منعکس سرگروه به حتماً را موضوع باید شوند عمل وارد مستقیم طور به نباید

 حالل و بوده کارخانه و کارفرما به خیانت مصداق گزارش، عدم صورت در نمایند،
 . شد خواهد ناكشبهه دریافتی حقوق بودن

 ممنوع  رختکن و دستگاهها کنار در و تولید خط در خوردن ناهار و صبحانه -9
. مایندن میل را خود غذاي شده تعبیه سنتی تختهاي در باید کارکنان کلیه و بوده

 تعیین وقت در صبحانه نخوردن شد، خواهند واکنش مشمول صورت این غیر در
 .است پرونده در درج و کتبی تذکر آن حداقل که بوده العمل عکس شامل شده

 با هم آن(  ضروري موارد و شده معین وقت از غیر به همراه تلفن با مکالمه -10
 واکنش به منجر رعایت عدم ودرصورت. بوده ممنوع) مربوطه مسئول هماهنگی

 .شد خواهد
در صورت بروز درگیري فیزیکی، کمیته انظباتی براي هر دو طرف درگیري -11

تشکیل گردیده، و به تشخیص کمیته انظباتی فرد مقصر شناخته می شود و ممکن 
استبراي هر دو طرف درگیري حکم اخراج در پی داشته باشد، حتی در صورت 

خاطر تحریک جهت بروز درگیري  مقصر شناخته شدن یک فرد فرد مقابل نیز به
 .تاحدي مقصر بوده و شامل عکس العمل خواهد بود

 خوراکیهاي و مجاز خوراکیهاي: میشود تقسیم دسته دو به خوراکیها -12
 .غیرمجاز
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 وشیدنن البته که نوشیدنی انواع و بیسکویت کیک، مانند: مجاز خوراکیهاي -1/12
 یترعا با لزوم مواقع در بیسکویت و کیک خوردن یا و چاي نوشابه، ساندیس، آب،
 هتهی براي که شود توجه  است، بالمانع تولید خط در عمل سرعت و ایمنی نظم،

 موجب و محسوب بیمورد جایی جابه کاري وقت در رستوران به رفتن خوراك،
 .میشود واکنش

 مصرف که اینها مانند موردي هر و پفک تخمه، مثل: غیرمجاز خوراکیهاي -2/12
 .میباشد ممنوع تولید خط در هست زمانبر انها

 :میباشد امکانپذیر زیر قوانین رعایت با کار هنگام آشامیدن و خوردن -3/12
 

 . نماید وارد لطمه تولید به و بوده زمانبر نباید خوراکی مصرف* 
 .نگردد تولید خط توقف باعث و باشد کارکردن با همراه خوراکی مصرف* 
 .ندهد کاهش کار هنگام در را پرسنل عمل سرعت* 
 .باشد بهداشتی اصول رعایت با همراه خوراکی مصرف* 
 ممنوع کار حین در تولید خط در پرسنل نشستن رودررو و کردن صحبت -13

         بود خواهد واکنش شامل مشاهده صورت در و بوده
 یا و شنیداري دیداري، هاي رسانه در تبلیغاتی استفاده براي که دارد احتمال -14

 خط در حتی و کارخانه محیط در محترم کارکنان از فیلمی یا عکس نوشتاري،
 تصویر از استفاده عدم جهت موجه عذر داشتن صورت در لذا شود؛ گرفته تولید
 صورت این درغیر.دهید اطالع مربوطه مسئول به قبل از فوق موارد در خود

 و اعتراض حق والدینشان یا و همسرشان یا و کارکنان خود جمله از هیچکس
 تن به کارخانه در کار یا و عکس گرفتن حین در ضمناً. داشت نخواهند ادعایی
 همه براي شخصی لباس از استفاده و بوده الزامی کارخانه فرم لباس داشتن

 .میباشد ممنوع کارکنان
 واندمیت که( کار کننده ابالغ مقابل در پیچی سر یا مقاومت به مجاز کارکنان -15

 شرکت قوانین طبق که چرا باشند، نمی) باشد بخش مسئول ویا عامل مدیر
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 به ار خود کار نباید گیرنده دستور وشخص بوده مراتب سلسله بصورت سیستم
 باشد می شخص تنبلی مصداق عمر این که چرا نماید واگذار دیگر اشخاص

 موضوع باره در خود دفاعه زیر روش 3 به میتواند گردد، اخراج عنوان هر به شخصی اگر-16
 نماید ارائه کار به مجدد بازگشت جهت نظر تجدید تقاضاي نیز و اخراج

  3000529202 شماره به کوتاه پیام ارسال طریق از -الف
                                                                   نامه ارسال -ب
 واحد به بایدابتدا تقاضا صورت این در که کارخانه مجازي فضاي بخش طریق از -ج

 شود  ارسال کارگزینی
 
 تکمیل هب نسبت بایستی اند نموده کار ترك خودشان یا و اند شده تعدیل که افرادي -1/16

 .نمایند اقدام کارگزینی به آن تحویل و نامه تسویه
 صداي گونه هر یا و سایش یا و برش صـداي از اعم مورد بی صـداي هرگونه ایجاد -17

 تکنرخ و رستوران در بلند صداي با صحبت نیز و شود استرس شدن وارد باعث که بلندي
 رد کار درحین غبار و گرد ایجاد همچنین. است گرددممنوع بقیه اسایش سلب موجب که

 اهنگیهم با البته(باشد پذیرامکان سالن از بیرون در کار آن دادن انجام که صورتی در سالن
 .است ممنوع) مربوطه مسول

 شایعهو چینی سخن یا و دیگر شخص به زدن تهمت ، بدبینی قران و اسالم قوانین طبق-18
 دش خواهد برخورد خاطی شخص با مشاهده صورت در و بوده ممنوع آن مورد در پراکنی

. 
 از بلق باید باشد داشته مرخصی به نیاز که صورتی در بخش مسول یا پروژه مسئول -19

 وارديم بجز کار و پروژه کردن متوقف زیرا نماید تعیین جانشین خود برا مرخصی به رفتن
 طبق خاطی فرد با مشاهده صورت در بوده، ممنوع ندارد وجود آن براي حلی راه هیچ که

 .شد خواهد برخورد قانون
 

 اپراطور بخش هر هاي دستگاه یا و ها قالب کار، ابزار به خسارت شدن وارد صورت در-20
 یریتمد به بالفاصله باید  را وارده خسارت مراتب سلسله رعایت صورت به بخش مسئول و
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 فوق هزینه خسارت، امدن وجود به در انگاري سهل شدن مشخص صورت در. دهند گزارش
 واریز خسارت تامین جهت شرکت حساب به و شده کسر خاطی فرد حقوق از تدریج به

 به وارده خسارت موضوع، این بودن عمدي رسیدن اثبات به صورت در اما.  شد خواهد
  شد خواهد همکاري قطع وي با و دریافت خاطی شخص از یکجا صورت

 صورت در بخش مسول یا اپراتور طرف از خسارت گزارش عدم صورت در است بذکر الزم
 از پس مستقیما خاطی فرد باشد هم انگاري سهل اثر در وارده خسارت هرچند  کشف،

 شد خواهد اخراج خسارت هزینه دریافت
 

 مورد در را  خود دفاعیه تواند می شخص کارکنان، از هریک شدن جریمه صورت در -21
 عیهدفا بودن قبول مورد و بررسی صورت در.نماید ارائه است شده جریمه آن بابت که کاري

 جهت بی نباید شده جریمه فرد اینصورت غیر در شد، خواهد بخشوده خاطی شخص جریمه
 باشد داشته جریمه شدن بخشوده به اصرار

 به مربوط طبیعی غیر عالئم نوع هر احساس یا سرماخوردگی، احساس صورت در-22
 و ماسک از حتما باید فرد بیماري شیوع احتمال از گیري جلو جهت ، دیگر هاي بیماري

 نماید استفاده دستکش از نیاز صورت در
 
 
 
 بلکه د،نماین استفاده سوء بهداشتی سرویس به رفتن از نباید که این ضمن کارکنان -23 

 بعد و قبل دقیقه 20 و شروع به کار زنگ از بعد دقیقه 20 کاري راندمان افزایش منظور به
 رفتن از االمکان حتی کاري ساعت پایان زنگ به مانده دقیقه 20 همچنین و ناهار زنگ از
 . نمایند خودداري بهداشتی سرویس به
 شود،کنترل می دوربین توسط بهداشتی سرویس به خروج و ورود که این به توجه با -1/23

استفاده مانند کشیدن سیگار در صورت اثبات سوء  انجامد، طول به دقیقه 10 از بیش اگر
 .شد خواهد العمل عکس شاملیا صحبت با موبایل 
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 بار 2 حداقل هادست بهداشتی، سرویس از استفاده از پس پزشکان گفته اساس بر -2/23
 .شود شستشو باید صابون و آب با کامل طور به

 خود درخواست به و وظایف حیطه از خارج را مسئولیتی که زمانی بخش هر پرسنل-24
 براي دستور همانند قول این میدهند را کاري یا پروژه انجام قول ویا نمایند، می قبول

 .شد خواهد واکنش به منجر آن فراموشی ویا انجام عدم صورت در و شده محسوب شخص
 ویا دکنی تهیه بیرون از اي قطعه شرکت براي که نیست شما وظایف حیطه در: مثال براي

 هک میدهید پیشنهاد خوتان وقتی اما شوید اعزام محلی به کاري انجام براي شرکت طرف از
 .کنید وفا خود عهد به باید دهید انجام را کار ان
 رخصیم به رفتن از را مربوطه مسئول باید ابتدا قانون، طبق مرخصی به نیاز هنگام در -25

 مرخصی از استفاده به اقدام آن امضاء و مرخصی برگه کردن پر با سپس و نموده خبر با
 .باشد می یکسان ویزیتورین حتی پرسنل تمامی براي قانون این.نمائید

 
 خود شرکت به مراجعه از مرخصی برگه کردن پر و قبلی اطالع بدون شخصی اگر-1/25

 صورت این غیر در باشد داشته موجهی عذر خود اطاع بدون مرخصی براي باید نماید، داري
  بود خواهد العمل عکس شامل

 این د،یاب حضور خود کار سر بر نتوانسته بیماري دلیل به دارد ادعا شخصی مثال عنوان به
 .نماید ارائه پزشکی گواهی باید حتما خود گفته اثبات جهت  شخص

 مقدور مرخصی برگه ارائه و بوده ماموریت در که دیگر پرسنل هر ویا ویزیتورین-2/25
 دیدهگر هماهنگ مربوطه مسئول با تلفن طریق از را موضوع مکان اال حتی است الزم نباشد

 .نماید دریافت تائیدیه و
 ابتدا شوند، اعزام خود کار محل از خارج ماموریت به باشد قرار که پرسنل از یک هر -3/25

 سسپ. نمایند ثبت ورود ساعت و داشته حضور کارخانه در بکار، شروع مقرر ساعت در باید
 خروج به اقدام  ماموریت انجام حهت مربوطه مسئول هماهنگی با و نموده پر ماموریت برگه

 .نمایند کارخانه از
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 ورود ایمت نمودن وارد از پس بالفاصله باید میگردند بر ساعتی مرخصی از که پرسنلی-26
 شیک وقت اثبات و فوق مورد رعایت عدم صورت در نمایند، بکار شروع مرخصی تایم اتمام و
 .شد خواهد برخورد خاطی فرد با مورد بی جابجایی یا

 نهبهی به منجر درشرکت حل راه آن که نمایند ارائه حلی راه پرسنل از یک هر اگر برعکس
 خواهد جایزه دریافت شایسته حل راه دهنده ارائه شخص گردد، اسراف از جلوگیري و سازي

 .بود
 شامل باشد شرکت بر مالی ضرر و اسراف آن نتیجه که کاري انجام یا عمل نوع هر -27

 چون هم عمد صورت به آب شیر کردن چکه و گزاشتن باز مثال طور به. بود خواهد واکنش
 . بود خواهد واکنش شامل و بوده شرکت به مالی ضرر و اسراف مصداق

 
 نتعیی کارفرما طرف از مستقیما آن سرگروه ویا مسئول که پارتیزانی، عملیات در -28

 دهش تعیین عملیات مورد در نظر اظهار و صحبت حق گروه سر ویا مسئول فقط میگردد،
 دارند،ن را سرگروه کار در مداخله حق عملیات در شده گیري کار به پرسنل بقیه و داشته را

 ارهايک راه همچنین و انتقاد پیشنهاد، میتوانند پرسنل مره روز و کالسیک کارهاي در ولی
 به وتاهک پیام سامانه به ویا تحویل دفتر به کتبی صورت به شرکت پیشرفت جهت را خود

 .نمایند ارسال مجازي فضاي بخش یا و 3000529202 شماره
 
 

 رشته سر گونه هیچ ان در که دیگران کار مورد در نظر اظهار اجازه پرسنل از یک هیچ -29
 .شد خواهد خورد بر خاطی باشخص رعایت عدم صورت در و نداشته را ندارند، وتخصصی

 یتیمسئول نوع هیچ خانه کار مسکونی، منطقه از خارج در کارخانه گیري قرار با توجه با-30
 زبج ماشین نوع هر( شخصی ماشین با یا و پیاده صورت به پرسنل آمد و رفت قبال در

 احتمالی خطرات داد روي صورت در و نداشته،) کارخانه طرف از شده تعبیه هاي سرویس
 هداشت نمیتواند کارخانه از زمینه این در ادعایی نوع هیچ شخص...  و حیوانات حمله مانند
 .باشد



   
 

۱۲ 
 

 بیهتع هاي سرویس از غیر به شخصی وسیله نوع هر یا و ناشناس افراد ماشین از استفاده
 خطرات در مسئولیتی نوع هیچ کارخانه و بوده خانه کار قوانین با مغایر کارخانه توسط شده
 میشود تقاضا خانم همکاران مخصوصا محترم همکاران از لذا ندارد، زمینه این در شده ایجاد

 .نمایند داري خود جدا ناشناس افراد بخصوص شخصی هاي ماشین به شدن سوار از
 مناسب و گرم لباس از استفاده سرما فصل در انرژي مصرف در جویی صرفه جهت-31

 .میباشد ضروري
 زیر از حتما گرم لباس آن، در موجود نظم و شرکت مقررات حفظ جهت است بذکر الزم

 رد سرما فصل مناسب لباس از استفاده عدم صورت در.گردد استفاده شرکت فرم لباس
 مصداف امر این زیرا باشد نمی قبول مورد نظر مورد شخص سوي از برقی بخاري خواست
 .میباشد اسراف

 هر یا و میهمان راهنمایی گیري، تحویل پرسنل، از هریک وظایف حیطه به باتوجه-32
 یایمن حفظ جهت تولید خط پرسنل و بوده مهماندار وظایف حیطه در دیگر کننده مراجعه

 لتدخا مهماندار کار در نباید دیگر، افراد و اطراف به توجه بدون تولیدي جنس کیفیت و
 کاري کم مصداق صورت این غیر در دهند انجام خود وظایف حیطه از خارج کاري و نموده
 .شد خواهد واکنش به منجر و شده تلقی
 توان سایرین که دهند انجام کاري کارخانه پیشرفت راستاي در بتوانند که کسانی به-33

 .گرفت خواهد تعلق پاداش باشند نداشته را آن انجام
 رد نظافت رعایت به ملزم پرسنل و بوده واجبات از نظافت رعایت قران قوانین طبق -34
 سینک و نمازخانه در..... و اولیه مواد نان، خرده ، زباله گونه هر ریختن.باشند می خانه نماز

 بود خواهد العمل عکسل شامل شویی ظرف
 دیده تدارك مخصوصی جاي استفاده، مورد االت ابزار براي کارخانه در نظم حفظ جهت-35

 بوده خود جاي به استفاده از پس االت، ابزار عودت به ملزم پرسنل از هریک و است شده
 شد خواهد برخورد خاطی شخص با رعایت عدم صورت ودر
 نخواند مبنی استختدامی فرم در استختدام هنگام در پرسنل اظهاري خود به توجه با-36

 رايب این.( باشند می شرکت در شده برگزار جماعت نماز در شرکت به ملزم پرسنل ، نماز
 )شود نمی شامل الهی ادیان دیگر
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 :کارفرما توسط نماز کردن اجباري دالیل
 
 .است نماز برپایی کارخانه هدف.  1
 یزن بندگانش قدردان نباشد خدا یاد به و نکند شکر را خداوند که کسی دارم اعتقاد من.  2

 .شود نشناس نمک قوي احتمال به و نبوده
 .است الهی واجب اولین نماز است، شده اجبار خدا توسط و است اجباري ذاتاً نماز.  3
 کرده شرکت جماعت نماز در دزد نفر یک) ص( محمد حضرت زمان در که است روایت.  4

 نجات باعث نماز، همین: گویندمی ایشان دهندمی) ص( محمد حضرت به را گزارش است
 .ودشمی هدایت او بعداً باشد پول براي ابتدا نماز اگر کارفرما نظر به یعنی شد خواهد وي

 تیمی کار افزایش.  5
 هاخانم امنیت افزایش.  6
 بدن زائد انرژي تخلیه.  7
 حال زمان به آمدن.  8
 بهتر هايحالت به شدن متحول.  9

 .دارم دوست نیز کارکنانم براي دارم دوست خودم براي که را چیزي: کارفرما.  10
 خدا رضایت.  11
 کارخانه بودن خصوصی.  12
 .دارم نماز بگویید کار به دارم کار نگویید نماز به.  13
 .میترسم هست، خواندنمی نماز  که مسلمانی آدم کنارم وقتی من.  14
 هرجا به که شوندمی شناخته وقتی واقعی مومنان:« فرمایدمی قرآن در خداوند.  15
 .»دارند ایمان آخرت به اینان انفاق، و کنندمی نماز اقامه رسندمی
 منکر از نهی و معروف به امر.  16
 کنید اصالح خود برادران بین: فرمایدمی کریم قرآن.  17
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 برا نماز اقامه براي مبنی متعال خداوند ستوراتد و ، بودنمان مسلمان ادعاي به توجه با
 رب بنا داشت، نخواهد وجود بنایی ستون بدون و میداند دین ستون رانماز ،قرانمسلمانان

 . نمیکند پیدا معنی مسلمانی نماز بدون این
  

 عمر طول افزایش و روح و جسم سالمتی براي نماز فواید
 تاثیر دینی هاي توصیه العاده خارق و نظیر بی خواص که است شده ثابت بارها و بارها

 هب منحصر بسیار آثار با نیز نماز فواید میان این در دارد، روان و جسم سالمت در بسزایی
 .است گرفته جاي فرد

 
   نماز فواید

 
 یک. است شده یاد دینی رفتار و وظیفه یک عنوان به نماز اقامه از حال همه در و همیشه
 اهمیت با و است فرموده مقرر انسان هر براي روزانه وعده پنج در خداوند که الهی واجب
 هفریض این. اوست به تقرب و خداوند بیکران رحمت دریافت آن اثرات ترین مهم و ترین

 و فردي تکامل بر زیادي بسیار تاثیر است شده واجب انسان بر خداوند سوي از که واجب
 و تحقیقات بشري، دانش پیشرفته با امروزه که اینجاست جالب. دارد او رشد و اجتماعی

 .دارد وجود سالمتی و نماز بین اي رابطه که اند داده نشان ها بررسی
 

 متسال در دعا و دینداري تاثیر معنوي؛ سالمت و نماز نقش با رابطه در جهان پزشکی علم
 نمناك مذهب و دین از بخش این در که است شده نایل درجاتی به روانی و جسمی روحی،
 تاثیرات چه نماز اقامه بدانید تا دهیم می قرار اختیارتان در را توفیقات این از اي گوشه

 .دارد انسان یک سالمت در انگیزي شگفت
 

 جسم در نماز اقامه انگیز شگفت اثرات و فواید
 سالمت بعد از حرکات همین هستند، واجب حرکات سري یک انجام خواندن نماز حین در

 . گیرند می قرار نماز فواید بخش در پزشکی نظر از و هستند مفید بسیار



   
 

۱٥ 
 

 
 نماز اقامه در ایستادن فواید-1
 

 بدن ارادي اعمال و حرکات کنترل مسئول که مخچه مرکزي قسمت و بدن تعادلی حالت
 هب ثابت و خیره نماز حین در ها چشم که زمانی و شود می تقویت نماز در ایستادن با است
 امشآر چنین هم یابد؛ می بهبود و رفع بینی، نزدیک همچون نواقصی مانند می نقطه یک

 . کند می پیدا جریان نماز در تمرکز با متعادل فکري
 
 نماز در رکوع فواید-2
 

 کردن رکوع با پا ساق و گردن ها، مهره ستون ماهیچه ها، ران ها، دست شکم، هاي ماهیچه
 می هاضمه سوء و اشتهایی بی مانع گوارش دستگاه حفظ با همچنین و شود می تقویت

 .شود
 
 نماز در سجده فواید-3
 

 جدهس بنابراین هستند، دخیل بسیار دیسک بروز در کمر و گردن فقرات، ستون مشکالت
. باشد می موثر شده ذکر مشکالت و دیسک درمان در و شده گردن هاي مهره تقویت باعث

 نرفت باال پروسه این که کند می پیدا افزایش مغز خون جریان کردن سجده با همچنین
 . دارد دنبال به را طراوت و زیبایی همچنین آرامش، درك،فهم، قدرت

 
 نماز در نشستن فواید-4
 

 ده،رو و معده نفخ به و شود می پاها و ها ران عضالت تقویت به منجر نماز حین در نشستن
 . کند می شایانی کمک فتق بهبود به همچنین
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 نماز با مغناطیس میدان و الکتریکی بارهاي ارتباط-5
 

 تصور و دست از را وضو آب که است این شده نقل احادیث از بسیاري در که جالبی نکته
 حرارت سرما، احساس مقابل در خود به خود بدن پزشکی، نظر از که چرا نکنید خشک خود
 شدن باز به منجر ها تحریک همین کند، خشک را خیس هاي بخش تا برد می باال را خود

 و نشاط نهایت در که شود می ها بافت و پوستی زیر عضالت به اکسیژن ورود و منافذ
 .دارد دنبال به را شادابی

 
 وضو-6
 

 برق، نیروهاي همانند ما اطراف در زائد الکتریکی بارهاي مغناطیسی و الکتریکی تحریکات
 که نواحی در آثار این و گذارند می مغزي امواج بر زیادي تاثیر سشوار و موبایل تلویزیون،
 ضاییاع دقیقا نواحی این.شود می باعث را جدي خطرات دارند را عصبی تحریکات بیشترین

 نبهتری شود؛ می شستشو وضو در که هستند پا و دست ، دست مچ ، سر ، صورت جمله از
 وانیدت می گرفتن وضو با پس. باشد می آب زائد امواج این دفع براي روش ترین خطر بی و

 . شوید اطراف به بدنتان از ساکن الکتریکی بارهاي انتقال باعث
 

 در مغزي هاي سلول DDD دهد می نشان الي پروفسور توسط شده انجام تحقیقات طبق
 اب مغز روز شبانه طول در طرفی از بینند؛ می زیادي آسیب خارجی مغناطیسی امواج اثر

 زمین میدان دیگر سمت از و امواج ها، نیروگاه از ناشی بیرونی مغناطیسی هاي میدان
 خواند می نماز قبله به رو انسان که زمانی بنابراین است، زا آسیب شدیداً که شود می مواجه

 رسانا همانند و شود می منطبق هم بر بدن و زمین مغناطیسی میدان سجده هنگام به
 .شود می زمین به سر از الکتریسیته مواد دفع به منجر

 
 هورمون افزایش موجب صبح نماز براي سحرگاهی ساعت در شدن بیدار و بودن سحرخیز

 وزمرهر زندگی در اتفاق این که شود می فرد به شادي انتقال و مستی سر حالت کورتیزول،



   
 

۱۷ 
 

 اوممق روانی و روحی فشارهاي برابر در را بدن نهایت در و است گذار تاثیر بسیار نمازگزار
 . است شده ذکر سحر اسرار عنوان با عرفانی مضامین در موضوع این. کنند می

 
  شب نماز براي بیداري با مالتونین هورمون ترشح

 
 رايب دارویی هیچ مصري، پزشک الشامی مدحت دکتر توسط شده انجام تحقیقات اساس بر

 یتمعص از شدن دور و نیایش و دعا انجام جز به نیست نیاز سحر و شب در مالتونین ترشح
 روان و جسم سالمت روي نتیجه در و دارد دنبال به را روانی و روحی آرامش که چرا ها،

 .دارد مثبتی تاثیرات
 
 براي دنش بیدار با که افتد می اتفاق قلبی بیماري اورژانسی حالت بیشترین صبح 9 تا 5 

 .شود می جلوگیري قلبی عوارض از مالتونین حداکثري ترشح و صبح نماز
 

 قلبی بیماري
 

 قشن پروستات و سینه هاي سرطان از پیشگیري در مالتونین ترشح بدانید است جالب
 رادیکال اتاثر با مالتونین هورمون افزایش و صبح نماز براي بیداري با بنابراین دارد، بسزایی

 آلزایمر، پروستات، و سینه هاي سرطان همچون مشکالتی از و شده مقابله آزاد هاي
 . شود می جلوگیري زودرس پیري و پارکینسون

 
 توان و شود می حفظ اندیشه و فکر قدرت مغز، هاي ،سلول مالتونین هورمون افزایش با

 یابد؛ یم افزایش بدن دفاعی مکانیسم و کلسترول و عروق تنگی برابر ر سفید هاي گلبول
 فظح به منجر صبحگاهی و شب نماز براي شدن بیدار با مالتونین هورمون ترشح همچنین

 صادق امام. دارد می باز شدن کدر از را چشم کپسول یا عدسی و شده چشم هاي سلول
 . کند می زیاد را انسان دید شب ماز ن:فرماید می
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 که یزن ها اندروفین و ها آنکفالین ترشح صبح، نماز در مالتونین هورمون ترشح افزایش با
 .یابد می افزایش هستند خواب تنظیم و بدن ریلکسیشن مسئول

 
 راحت خواب

 
 زمان در آن درمانی مفید اثرات و اوزون گاز درمانی شگرف تاثیرات پزشکی علم نظر از

 یتخاص مفیدترین این و است شده ثابت...  و پوست و ریه ، عروق و قلب بر خورشید طلوع
 زمان در آسمان باالي سطوح از گاز این که چرا است الطلوعین بین در عبادت و بیداري

 . آید می زمین به خورشید طلوع
 

 خشم کاهش با خواندن نماز رابطه
 

 عقل هر و است نماز یا عبادت هدف ترین اصلی خداوند پرستش دانید می که همانطور
 یشپ یافت،بنابراین دست آن به توان نمی خشم و خشونت با که است واقف این به سلیمی

 غضب ردنب بین از براي تدابیري و تدارکات بایستی کند خواندن نماز به اقدام کسی اینکه از
 .بیندیشد خود دل و ذهن در خشونت و
 

 نماز با اندیشی مثبت افزایش
 

 دهدفمن نوعی به هستند صحیح اصول با نیاز و راز و نیایش حال در مدام که افرادي اکثر
 یاندیش مثبت و بینی خوش اجازه آنها به احساس این که چرا باشند می افراد دیگر از تر

 . نگرند می مثبتی دید از را دنیا افراد این نتیجه در ، دهد می
 خواندن نماز با پشتکار افزایش

 وعده پنج که چرا باشد تنبلی انسان یک تواند نمی شک بدون واقعی و خوب مسلمان یک
 می باالیی همت و پشتکار دارد را خود خاص هاي رکعت وعده هر که را روزانه واجب نماز

 . طلبد



   
 

۱۹ 
 

 
 نماز با شخصی و فردي مراقبه تمرین

 
 رد است ممکن که چرا. است خواندن نماز شخصی، مراقبه تمرین براي ممکن راه بهترین

 بدیلت و تغییر براي تفکر و اندیشه در غرق که شود جلب این به توجهتان زمان گذر طول
 .هستید بهتر انسانی به شدن

 
  جسم سالمت بر نماز فواید

 عروق و قلب سالمت-1
 

 خواهد بدن ساز و سوخت افزایش به منجر شود انجام منظم طور به اگر ورزشی تمرین هر
 کعتر انجم. بخشد می التیام را عروق و قلب دستگاه کلی سالمت خود، ي نوبه بـه کـه شد

 متسال افزایش در زیادي تاثیر تواند می شوند می تکرار چون و است ورزش مانند نماز هاي
 . باشد داشته عروق و قلب

 
 آراستگی تقویت و بهداشت حفظ-2
 

 و ردگ مانند آلودگی هرگونه از بدن تمیزي براي وضو انجام و گرفت وضو باید نماز از قبل
 بینی، دهان، دستها، باید گیرد می وضو که فردي. است ضروري غیره و ها میکروب خاك،

 طحس باالترین در تا بکشد را دستها و سر روي مسح انگشتان، انتهاي تا دست هردو آرنج از
 یم معطر را خود بدن نماز خواند براي مسلمانان از بسیاري همچنین. بگیرد قرار بهداشت

 کنند
 دندان و دهان سالمت و بهداشت حفظ-3

 اقدام این شویند، می و کرده غرغره خود دهان در آب مقداري گرفتن وضو موقع افراد اکثر
 اهشک باعث کار این همچنین. کند می گلو و دهان سالمت تقویت و بهبود به شایانی کمک

 . برد می بین از را دهان بد بوي و شده ویروسی هاي عفونت خطرات
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 خون جریان بهبود-4

 شود می ادا خواندن نماز در که سجده و رکوع جمله از مخصوصی حاالت و حرکات انجام
 کنید می خم جلو به رو را خود بدن که حالی در. کند می تسهیل بدن در را خون جریان

 چشم ، ها گونه همچون بدن فوقانی هاي قسمت به خون برسانید زمین به را تان پیشانی تا
 .کند می پیدا جریان...  و ها

 گوارش دستگاه تقویت
 ردعملک التیام نتیجه در و گوارش هاي لوله حرکات تحریک موجب نماز در نشستن حالت

 . دنمای می کمک نیز بدن در زدایی زهر عملکرد بـه براین عالوه. شود می گوارش دستگاه
 

  شکم عضالت تقویت
 در ها حرکت و حاالت از بسیاري است شده اشاره نمناك مذهب و دین بخش در چنانچه

 باید رکوع در شدن خم براي مثال طور به. دارند قوي و خوب شکمی عضالت به نیاز نماز
 حفظ براي بنابراین شویم، خم جلو به و شده گذاشته زانو هاي کاسه روي دست دو هر

 هاي عیتوض تغییر. شود کشیده شکم عضالت از بعضی باید فقرات ستون پاهاو بودن صاف
 .شود می شکم عضالت تقویت و تمرین موجب بدن

 
 مفاصل درد تسکین

 دوال و افتادن خاك بـه شدن، خم مانند مختلفی هاي وضعیت در نماز خواند براي بدن
 اردشو حرکات این انجام باشد دیده آسیب شما مفصل که صورتی در.گیرد می قرار شدن

 . شد خواهد دردها این تسکین موجب مداوم طور به نماز خواندن اما بود خواهد
 

  است یوگا ورزش شبیه خواند نماز
 صورت به حالت یک اجراي. ایستادن وضعیت مانند است فایده داراي نماز حرکات تمام
 دنب حالت بهبود و ت فقرات ستون تقویت موجب مشخص مدت یک براي ایستاده و صاف
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 و دهد می کاهش را کمک کمر درد رکوع مخصوصا نماز حرکات این بر عالوه. شود می
 .کند می کمک ها رباط و عضالت سازي آرام به یوگا ورزش مانند

 
 خاتمه از پس وبالفاصله جماعت بصورت نماز نماز، شکوه و کارخانه نظم حفظ جهت-36/1

 میشود برپا اذان
 

 نماز عموق به برپایی نیز و گرفتن وضوع امر در سهولت جهت پرسنل، کثرت بدلیل -36/2
 . نمائید داري خود وضوع هنگام مورد بی هاي صحبت از جماعت،

 
 از  نماز صفوف بایستی خانه نماز در جماعت، نماز عظمت و شکوه حفظ منظور به -36/3

 .گردد تشکیل افراد بین در خالی جاي وجود بدون نماز پیش چپ سمت
 

 متای این محترم مدیریت و بوده کاري وقت از نماز، اقامه جهت یافته اختصاص وقت -36/4
 . اند داده اختصاص جماعت صورت به و وقت اول نماز اقامه جهت صرفا را

 رپاستب جماعت نماز که مکانی در که، موضوع این بر مبنی فقهی نظریه به توجه با همچنین
 رسنلپ همه براي جماعت نماز در شرکت این بنابر باشد نمی جایز فرادا بصورت نماز خواندن
 .باشد می اجباري

 
 :از عبارتند نمازخانه در فردي بهداشت -5/36
 پاره و جوراب شدن خشک باعث عرق زیرا شود شسته روز هر جورابها باید: پا بهداشت. 1

 .میشود بد بوي انتشار باعث و میبرد باال را هزینه و شودمی آن شدن
 ویند،بش را خود پاهاي بو، انتشار از جلوگیري براي نمازخانه به ورود از قبل باید کارکنان. 2
 .نگیرند قرار واکنش مظان در ناکرده خداي تا
 .نشود پاره جورابتان تا بگیرید را خود پاي ناخن. 3
 .کنید خودداري حداالمکان سوراخ جوراب پوشیدن از. 4
 .دکنی پاك را آن نمازخانه به ورود از قبل باید دارد غبار و گرد شما لباس صورتیکه در. 5
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 .بشویید هفته هر را خود کار لباس. 6
 

 تولید جهت شیمیایی مواد یا حالل از استفاده به باتوجه کارخانه از هایی بخش در-37
 کارخانه از بخش این در که افرادي و بوده ممنوع چشم داخل در لنز از استفاده ،چسب

 .نمایند استفاده محافظ عینک از باید باشند می مشغول
 

 دستور طبق پرسنل، روان و جان سالمت بر مجموعه، مدیریت حساسیت به توجه با -38
 وعممن کارخانه در ، باشد مضرر پرسنل براي آنها اولیه مواد که هایی چسب تولید ایشان

 باشد می
 

  پرسنل تک تک به حریق اطفاي جهت شده ارائه هاي اموزش به توجه با -39
 حریق اطفاي جهت تالش به ملزم خود توان حد در پرسنل از هریک سوزي آتش صورت در

 مالی خسارت و همکارن به جانی خسارت باعث موقع بی فرار با که صورتی در باشند، می
 .بود خواهد پاسخگو خاطی شخص.گردند شرکت به
 

 از دقیقه 5 مدت به مدیریت کاري، راندمان افزایش ونیز نشاط و شادابی ایجاد جهت -40
 در لذا است، داده قرار پرسنل اختیار در کششی حرکات انجام و ورزش براي را کاري وقت
 نگهماه حرکات و بوده ورزش مسئول سوي به ها نگاه باید اضافی صحبت بدون ورزش تایم

 .گیرد انجام ایشان با
 

 لیهک میشود محسوب کاري وقت از ورزش براي یافته اختصاص وقت اینکه به بانوجه-40/1
 داري خود تایم این در مورد بی جابجایی از و نمایند ورزش ورزش، وقت در باید پرسنل
 ورزش حالت در میتوانند کارخانه کارهاي به مرتبط و ضروري کار داشتن درصورت نموده

 دهند مکان تغییر دو بصورت و
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 رفتگیگ رفع در کششی، و ارام ورزش ناپذیر انکار نقش و پزشکان توصیه به توجه با-40/2
 قبول قابل ،  ورزش انجام عدم جهت کسالت مانند اي بهانه هیچ شادابی، ایجاد و عظالنی

 .بود خواهد کسالت رفع بر عللی ورزش همین زیرا. باشد نمی
 

 یا یفک میتوانند فقط پرسنل شرکت، در ضروري غیر وسایل به نیاز عدم به باتوجه -41
 از پس هم آن و داشته همراه به شخصی وسایل اوردن جهت معقول اندازه و حد در نایلون
 کیف و نایلون اوردن از گذاشته، رختکن بخش در خود مخصوص کمد در شرکت به ورود

 .نمایند داري خود تولید خط و سالن داخل به
 

 هر بل دسی 80 باالي صداي ایجاد نیز و کار با مرتبط غیر اضافی صداي نوع هر تولید -42
 ینح در را صدا این تولید احتمال شخص که صورتی در.باشد می ممنوع کار به مربوط چند
 سرکارگر یا گروه سر اجازه با هم آن سالن محوطه از خارج در حداالمکان باید دهد کار

 .رساند اتمام به و داده انجام
 

 ودوج به دقت و سرعت، نظم، هاي پارامتر دادن قرار سرلوحه با دنیا بزرگ هاي سیستم-43
 قوه و حول به و قرارداده خود مشق سر هارا پرامتر این نیز هل چسب کارخانه اند، امده
 اورد خواهد وجود به را مدیریتی منظم سیستم بزرگترین الهی

 شتهدا خود ورود ساعت ثبت و شرکت به مراجعه در را کافی دقت باید پرسنل راستا این در
 رايب کارخانه و کار قانون طبق بکار، شروع و ورود موقع به ثبت و مراجعه عدم زیرا باشند،
 .شد خواهد محاسبه کار کسر خاطی شخص

 
 در یدبا مدیریت نظر از شده تولید هاي جنس کارخانه، بودن محور کیفیت به توجه با -44

 .باشند استاندارد و قبول حدمورد
 شده دتولی جنس بودن کیفیت با در را الزم دقت عمل سرعت داشتن ضمن باید پرسنل لذا

 ادافر با خانه کار از بخش هر در خراب یا کیفیت بی جنس وجود صورت در ، باشند داشته
 شد خواهد برخورد شدت به خاطی
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  اجسام حمل و جابجایی پرسنل، سالمت حفظ نیز و ایمنی کاري، راندمان حفظ جهت-45
 جهت و بوده ممنوع خانم پرسنل براي گرم کیلو20 و اقایان براي گرم کیلو 50 باالي وزن با

 همکاران کمک یا و سالن داخل در شده تعبیه هاي ابزار از فوق هاي وزن با اجسام حمل
 .نمائید استفاده) مربوطه مسول هماهنگی با( خود

 
 کاري ساعت طول در خود میزکار و محل داشتن نگه تمیز به موظف پرسنل از یک هر-46

 می دخو کار محیط کلی، صورت به نمودن تمیز به مکلف نیز کاري ساعت پایان در و بوده
 وجود یا و پرسنل، از یک هر کار محل یا و میز بودن تمیز عدم مشاهده صورت در.باشند
 .شد خواهد برخورد خاطی افراد با کار محل سطح در اولیه مواد و زباله

 
 نلپرس و گردیده، تعبیه نگهبانی محل در مخصوصی کمد پرسنل همراه تلفن براي-47

 ،باشند می شده تعبیه جاي در کارخانه به ورود هنگام خود همراه تلفن گذاشتن به ملزم
 در و بوده ممنوع کاري وقت در ان با صحبت و تولید خط در همراه تلفن داشتن همراه
  شد خواهد برخورد خاطی شخص با مشاهده صورت

 در ات نمایند ارائه خود خانواده به را کارخانه ثابت شماره میتوانند پرسنل است بذکر الزم
 .نمایند صحبت و گرفته تماس ان با فوري امر و نیاز صورت

 
 پرسنل و بوده اپراتور سر داراي بخش هر کارخانه، در حاکم قانون و نظم به توجه با -48

 بخش اپراتور سر با اول باید کاري، امورات انجام براي دیگر هاي بخش به مراجعه جهت
  دهد، انجام را الزم هاي هماهنگی خود

 خود درخواست باید اول پرسنل نیز، عامل مدیر با مالقات ویا اداري بخش به مراجعه جهت
 شخص به مالقات وقت مدیریت طرف از تائید صورت در نمایند، ارائه کتبی صورت به را

 .شد خواهد داه کننده درخواست
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 یاو تولید افت از جلوگیري جهت ها، پروژه برخی و ها بخش بودن تخصصی به توجه با-49
 ینجانش خود براي باید مرخصی به رفتن هنگام در باید پرسنل از یک هر آن، زنجیره قطع

 .بسپارد او به کارهارا و نموده تعیین
 

 هر یا و شدن مخدوش از گیري جلو نیز و اطالعات به دسترسی در سهولت جهت-50
 کارخانه اطالعاتی بانک در اطالعات ذخیره به موظف اداري بخش کارکنان دیگر، آسیب

 .باشد می ممنوع شخصی فایل در اطالعات ذخیره و بوده
 

 ظرفیت و اندازه ارقام، عددو مانند جزئیات با باید اطالعات اطالعات، ارائه هنگام در-50/1
 باعث که جزئیات به اشاره بدون و کلی صورت به اطالعات ارائه صورت در گردد، رائه...... و

 .شد خواهد برخورد خاطی شخص با گردد ها بخش شدن تلف
 

 رايب ریزي برنامه در را الزم دقت باید خود فعالیت بخش به توجه با پرسنل از هریک -51
 عموق به اولیه مواد یا و ابزار به نیاز صورت در و داشته، خود استفاده مورد وابزار مواد زمان،

 رسیدن براي قبلی، اطالع و ریزي برنامه بدون شخص که صورتی در دهند، سفارش را آن
 .بود خواهد العمل عکس شامل گردد تولید افت باعث و مانده معطل ابزار یا و مواد

 
 مشخص پرسنل از یک هر کاري قسمت و بخش کارخانه، در موجود نظم و قانون طبق-52

 تگاهدس سر بر مراجعه  ویا دیگر بخش به مراجعه و مورد بی جابجایی از باید پرسنل و بوده
 اجناس نگهداري بخش به هماهنگی بدون مراجعه همچنین و خود وظایف حیطه از خارج

  شد خواهد برخورد خاطی اشخاص با مشاهده صورت در نمایند، داري خود اولیه مواد و
 .باشد می ممنوع کلی طور به بخشها در کاري وقت غیر در تردد است بذکر الزم

 
 رسای به احترام و بهداشت حفظ جهت همچنین قرآن، و اسالم دین تاکید با توجه با -53

 مشاهده صورت ودر بوده ممنوع آن اطراف و کارخانه محیط در دهان آب انداختن همکاران
 .شد خواهد برخورد خاطی باشخص
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 گذاشته آنها عهده به که کاري انجام مورد در قبولی مورد عمل سرعت باید پرسنل -54
 جهت سرمشقی داراي دهد می انجام که کاري به توجه با بخش هر باشند، داشته شده
 تولید مموري، تولید بخش در مثال بطور باشد، می بخش درآن عمل سرعت دادن نشان

 کیلو 2 از کمتر نباید ساعته یک زمان مدت طول در پرسنل از یک هر توسط محصول این
 .باشد گرم

 شخص نپائی عمل سرعت ویا کشی، وقت نشانگر شده ذکر میزان از کمتر تولید است بدیهی
 .شد خواهد خورد بر خاطی شخص با و نبوده قبول مورد که باشد می

 
 زندگی در آن قوانین کارگیري به و کریم قرآن خواندن براي پرسنل تشویق جهت -55

   ی،زندگ در افزون روز موفقیت براي اطالعات بردن باال و مطالعه جهت تشویق  نیز و خویش
 جهت تومان هزار 100 همچنین و کریم قران خواندن براي تومانی هزر500 جایزه مدیریت
 از سپ که اند گرفته نظر در پرسنل براي مورفی، آقاي نوشته فکر قدرت کتاب  مطالعه
 .شد خواهد پرداخت شخص به مطالعه از اطمینان حصول

 
 لباس دادن جاي جهت مخصوصی کمد پرسنل، هر براي کارخانه رختکن قسمت در-56
  است، گردیده تعبیه شخصی وسایل و کار
  شده، اشاره کمد از خارج پرسنل از هریک شخصی وسایل یا و کار لباس مشاهده صورت در
 .شد خواهد برخورد خاطی شخص با
 

 کار رزط که هایی دستگاه با کار هنگام در خانم پرسنل  ایمنی، نکات گرفتن نظر بادر-57
 تخطرا وایجاد دستگاه به کردن گیر از جلوگیري  براي. باشد می چرخنده صورت به آنها

 .دهند جاي کار لباس زیر در را خود مقنعه باید احتمالی
 

 در کارخانه، داخل در شده تولید هاي جنس کیفیت درمورد مجموعه ایمان به باتوجه -58
 حصوالتم از باید میگردد تولید کارخانه در آن نظیر که باشد محصوالتی به نیاز که جاهایی
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 جاتکارخان دیگر تولیدي محصوالت از استفاده موارد این در و شده استفاده کارخانه تولید
 .باشد نمی جایز

 
 هوسیل به کاري ساعت اتمام همچنین و بکار شروع ساعت هماهنگی، و نظم حفظ براي-59

 نگز شدن شنیده محض به موظفند پرسنل لذا.شود می داده اطالع پرسنل به زنگ صداي
 بکار شروع صورت در نمایند، بکار شروع و گردیده حاظر خود کار سر کاري ساعت شروع

 برخورد خاطی شخص با ، همکاري مدت طول در مرتبه 3 از بیش پرسنل از هریک باتاخیر
 .شد خواهد

 
 به گزارش ارائه هنگام باید پرسنل ، هربخش گروهاي سر کاري مشغله به توجه با -60

 د،دهن ارائه گروه سر به سپس و نموده اماده کامل بصورت را خود گزارش ابتدا خود، سرگروه
 یلتکم براي تقویم یا و حساب ماشین عنوان به گروه سر از استفاده و ناقص گزارش ارئه

 .شد خواهد برخورد خاطی شخص با و بوده ممنوع گردد ایشان وقت اتالف باعث که گزارش
 

 بتمناس هر براي دیگر خوراکی نوع هر یا و شیرینی توزیع قصد که پرسنل از یک هر-61
  ي،کار تایم در بیمورد جابجایی از جلوگیري و ایمنی مسائل حفظ جهت باشند، داشته را

 مسئول به آن، پخش مناسبت و خود مشخصات درج با کاري تایم شروع از قبل شخص
 توزیع به اقدام الزم هاي هماهنگی انجام و مناسب زمان در ایشان تا دهد تحویل تولید خط
 .نماید آن

 
 پخش، براي خوراکی یا شیرینی کننده ارائه پرسنل، تک تک سالمت حفظ منظور به-61/1

 خوراکی از پرسنل بین در توزیع از قبل دقیقه 30  تولید خط مسئول همراه به باید ابتدا
 .نماید تست و میل نظر مد

 



   
 

۲۸ 
 

 خرده ریختن از نعمت، کفران از گیري جلو چنین هم و محیط بهداشت حفظ براي -62
 خود گردد موذي موجودات و حشرات تجمع باعث که دیگر چیز هر یا و بیسکویت، نان،

 .نمائید داري
 

 واستخ در جهت باید باشند، تلفنی تاکسی خدمات از استفاده مند نیاز پرسنل هرگاه -63
 درخواست اقدامات ایشان طرف از تا. گردند هماهنگ خود اپراتور سر با تلفنی تاکسی
 .میباشد ممنوع کاري وقت در همراه تلفن از استفاده زیرا گیرد، صورت تاکسی

 
 و عامل مدیر جدید هاي ابالغ از پرسنل کلیه اطالع و الزم هاي هماهنگی انجام جهت-64

. ستا گردیده ایجاد مجازي بخش طرف از هل چسب پرسنل نام با تلگرامی گروه مسئولین،
 24 طی در تنها پرسنل از هریک ، گروه این در ارسالی پیامهاي ازدیام گیري جلو جهت
 نماید، ارسال آن پیشرفت و کارخانه کارهاي راستاي در هم آن پیام 3 میتواند فقط ساعت

 از بعد پیام ارسال پرسنل استراحت وقت به احترام و آرامش حفظ جهت است بذکر الزم
 اطالع درج جهت ادمین و مدیریت بجز(  باشد می ممنوع گروه این در شب 10 ساعت
 )ابالغ یا و فوري

 
 پرسنل خانه کار داخل در پرسنل، بقه با ها گروه سر بودن مشخص و دهی نظم براي -65
 سر و سبز کار لباس با عادي پرسنل نمایند، می استفاده متفاوت هاي رنگ با کار لباس از

 پوش قرمز پرسنل که است بذکر الزم.میگردد مشخص رنگ قرمز کار لباس با ها گروه
 پوش سبز پرسنل نمایندو صحبت مدیریت با قبلی وقت بدون و مستقیم صورت به میتوانند

 هماهنگ خود سرگروه با خود انتقادات و پیشنهاد ارائه یا و صحبت جهت میتوانند نیز
 .نمایند دریافت مالقات وقت مدیریت از و گردیده

 
 ماسال و کارخانه قانون با که مواردي مشاهده صورت در میتوانند پوش قرمز پرسنل -65/1

 .نمایند معرفی انظباتی کمیته به برخورد جهت را خاطی شخص دارند، مغایرت شرع و
 



   
 

۲۹ 
 

 و رسیدگی سري یک نیازمند بیشتر عمر طول و بهتر وري بهره جهت دستگاه هر -66
 دو به مراقبت و رسیدگی این هل چسب کارخانه در که باشد، می نگهداري موارد رعایت
 . میگردد تقسیم دسته

 اکثر براي که.... و کاري گریس روغن، تعویض مانند عمومی نگهداري و سرویس -1
 رب را فوق کارهاي مسئولیت که باشد می نفر یک عهده بر هستش نیاز مورد دستگاهها

 برخورد مربوطه مسئول با آنها بموقع انجام عدم یا و کاري کم صورت در و گرفته عهده
 .شد خواهد

  باشد می دستگاه اپراتور خود عهده بر نیز دستگاه نگهداري موارد از برخی رعایت -2
 ردنک خاموش و بوده دستگاه آن اپراتور به بوط مر پک اسکین خالء آب پمپ مثال طور به
 خسارت شدن وارد و فراموشی صورت در باشد، می وي عهده بر کاري ساعت پایان در آن

 بود خواهد العمل عکس شامل و بوده خسارت جبران مسئول اپراتور
 

 ره براي واجبات از منکر از نهی و معروف به امر قرآن و اسالم قوانین گرفتن نظر در با -67
 بزرگ خود و نمایی خود باعث دیگري منکر از نهی که صورتی در اما باشد، می مسلمان

 ودهب ممنوع ایجادنماید مقابل طرف در نامیدي و یاس یا و گردد کننده منکر شخص بینی
 شوق و شور رفتن بین از باعث عمر این که چرا شد، خواهد برخورد خاطی شخص با و

 و پیشنهادات ارائه جهت راه بهترین لذا میگردد، پرسنل بین در موجود اتحاد و عمومی
( مجموعه راس در گیرنده تصمیم شخص به راهکار همراه به هارا آن که است این انتقادات

 دنماین گیري تصمیم پیشنهادات و انتقادات مورد در ایشان تا نمائید ارائه) عامل مدیر
 

 که میباشد شده تعریف خاص هاي چوب چهار و قوانین داراي  کارخانه از بخش هر-68
 یرغ تقاضاي. باشند می چوب چهار این در و قوانین طبق  رفتار به ملزم بخش هر پرسنل
 در و بوده ممنوع کارخانه اداري بخش بخصوص بخش، هر وظایف حیطه از خارج و قانونی
 .شد خواهد واکنش به منجر مشاهده صورت

 



   
 

۳۰ 
 

 از و داشته را الزم دقت خود هاي کار انجام در باید ها سرگروه و مدیران از یک هر -69
 خود بخش در شاغل پرسنل به شده واگذار کارهاي و خود ي کارها شدن انجام درست

 این(( کلمه بردن بکار از خود هاي کاري کم دادن نشان موجه براي  نموده، حاصل اطمینان
 .نمایند داري خود جدا)) دفعه

 
 در اطالعات این استخدامی، فرم در پرسنل خود طرف از شده ارائه اطالعات به باتوجه-70

 عدم افشاي صورت ودر بوده عمل مالك شخص براي گرفته صورت اقدامات و مراحل بقیه
 خواهد اخراج چرا چون بدون  خاطی شخص استخدامی فرم در وارده اطالعات بودن صحیح

 .شد
 

 از مدیریت میشود، شناخته خانواده یک عنوان به هل بزرگ مجموعه که آنجایی از-71
 و دلسوز کلمه واقعی معنی به کارخانه مسائل به نسبت قلب صمیم از تا دارد انتظار پرسنل
 انهکارخ مدیریت که گونه همان بدانند خود خانواده مانند را کارخانه مجموعه و باشند متعهد

 یم آنها دلسوز و دانسته خانواده این اعضاي عنوان به را عزیز پرسنل و خانواده عنوان به را
 .باشد

 
 سالمت جمله از عمومی وضعیت به اشراف و تحمل و صبر میزان از اطالع منظور به -72

 در آزمایشی صورت به هفته یک حداقل ورود، بدو در کارکنان کلیه احتمالی اعتیاد و روانی
 .نمود خواهند کار تولید خط

 
 استخدام که افرادي. باشد می کاري هر آغاز ضروریات از اموزش دوره که آنجایی از-72/1

 ربوطهم مسئول و مدیریت هماهنگی با جدیدالورود، نفر سه تعداد تکمبل محض به میگردند
 .نمایند طی محوله کار انجام با همزمان روز 3 طی را خود اموزشی دوره باید

 



   
 

۳۱ 
 

 متفاوت نیز بخش هر براي اموزشی موارد هربخش وظایف بودن متفاوت به توجه با- 72/2
 مستندات مورد در الزم هاي آموزش باید اداري بخش محترم کارکنان مثال بطور باشد می

 .دباشن گذرانده را شده تولید هاي چسب به مربوط اطالعات نیز و قیمت لیست کارخانه،
 

 استخدام اداري قسمت در اشتغال جهت که افرادي اداري بخش حساسیت به توجه با -72/3
 این در سپس  گذرانده اداري بخش به ورود از قبل را الزم هاي اموزش دوره باید میگرددند

 .شوند بکار مشغول بخش
 

 یا ظرن ارائه از قبل باید دارند را..... و دستگاه کار، مورد در نظري یا پیشنهاد که افرادي-73
 این تاس بذکر الزم نمایند، اقدام بیشتر تفهیم براي آن سازي ماکت به نسبت پیشنهاد

 . نکند وارد تولید به اي لطمه و گرفته صورت کاري وقت از خارج باید سازي ماکت
 

 ودخ کار اتمام از پس بالفاصله اداري قسمت مانند دیگر، هاي بخش در شاغل پرسنل-74
 رد تولید خط مسئول و دفتر مسئول هماهنگی با باید آزاد وقت داشتن و اداري بخش در

 .گردند کار به مشغول تولید خط
 

... و سرویس حق سنوات، حقوق، همچون، هایی هزینه داراي کارخانه براي پرسنل هر -75
 رساندن ضرر و اضافی هزینه ایجاد عدم و ها هزینه این تامین جهت پرسنل لذا باشد، می
 نتامی کارفرما براي را خود هاي هزینه حداقل تا نمایند کار و تالش طوري باید کارخانه به

 .نمایند
 

 نیز و کار سابقه کسب و الزم هاي آموزش طی از پس میتوانند پوش سبز پرسنل -76
 گردند پوش قرمز مربوطه مسئول و مدیریت تائید با کارخانه قوانین تمامی به کامل تسلط

 
 خشب و ها پست کلیه که گردد تفهیم جدیدالورود شخص به باید استخدام هنگام در -77

 صالح صورت در و.....)تولید،و خط ادري بخش از اعم(  بوده ماهه دو پرسنل فعالیت هاي



   
 

۳۲ 
 

 يهمکار روز اخرین تا لذا شد خواهد تمدید پرسنل براي بخش یا و پست این کارفرما دید
 یریتمد دید صالح با و چرخشی بصورت ها پست و نمیشود داده خاصی پست قول کسی به

 .باشند می تغییر قابل
 

 و نهصبحا میتوانند شده مشخص ساعت سر پرسنل شرکت، قوانین و نظم حفظ براي-78
 تعیین وقت اتمام از پس ساعت 2 تولید افت از گیري جلو براي لذا نمایند، میل را خود ناهار
 هم آن از پس و نداشته را غذایی مواد صرف حق پرسنل ناهار، و صبحانه صرف جهت شده
 کثیف عدم و نظافت حفظ با میتوانند عمل سرعت و ایمنی موارد رعایت با قانون طبق

 .نمایند استفاده مجاز هاي خوراکی از آن اطراف و کار میز نمودن
 

 از هریک به ورود بدو در مدیریت دستور طبق محترم، پرسنل سالمت حفظ جهت-79
 بجذ عدم و سالمتی حفظ جهت نمائید سعی. میشود داده نفره تک شیر پاکت پرسنل

 پس نیز و.نمائید میل را آن دقیقه 15 زمان مدت در شیر پاکت نمودن باز از پس میکروب
 اريی کاري محیط نظافت حفظ در را یکدیگر و انداخته زباله سطل در را آن پاکت مصرف از

 .نمائید
 

 و بوده دایر کارخانه داخل در صبحانه و ناهار تایم در بوفه پرسنل، حال رعایت جهت-80
 است ربذک الزم نمایند، خریداري بوفه از تام این در را خود مایحتاج وسایل میتوانند پرسنل

 مراهه دارند را بوفه از خرید قصد که افرادي لذا میباشد، نقدي بصورت بوفه در فروش که
 .باشند داشته بانکی کارت یا و نقد پول خود

 
 نلپرس شود، اجرا بالفاصله باید گردد، صادر مدیریت سوي از که ابالغی یا دستور هر-81
 و متمقاو صورت در. ندارند را ثالث شخص به آن انتقال نیز و ، ابالغ یا دستور تفسیر حق

 .شد خواهد برخورد خاطی شخص با مدیریت، دستور موقع به انجام عدم یا
 راياج از پس باشید داشته آن مورد در نظري یا پیشنهاد دستور دریافت هنگام در اگر لذا
 .نمائید ارائه مجازي فضاي طریق از یا و کتبی بصورت را خود نظر یا و پیشنهاد میتوانید آن



   
 

۳۳ 
 

 
 طرح ار خود انتقادات یا و سواالت هل چسب پرسنل تلگرامی گروه در میتوانند، پرسنل-82

 ینب از باعث نکرده خدایی تا باشد راهکار ارائه و مدرك همراه باید انتقادات البته نمایند،
 .نگردد پرسنل بین در اخالف ایجاد یا و  اتحاد رفتن

 
 این قرارداد آنها، وري بهره میزان از اطالع و جدیدالورود پرسنل تست و ارزیابی جهت -83

 از پس کدام هر روزه 10 داد قرار سه یعنی(  روزه 10 قرارداد بصورت اول ماه یراي عزیزان
 بتنس قرارداد مدت مدیریت دستور طبق بعد ماه از و)  شد خواهد بسته قبلی قرارداد اتمام

 .شد خواهد تعیین فرد کارایی به
 قبول مورد و خوب وري بهره و کارایی اول، ماه قرارداد سه در که افرادي است بذکر الزم

 خواهدن تمدید عزیزان این با قرارداد و بوده آموزشی  دوره از مردودي منزله به باشند نداشته
 .شد

 
 بیلس فی جهاد همانند کاري وجدان با کار اینکه بر مبنی مدیریت اعتقاد به توجه با-84
 با کار(.باشد اهللا سبیل فی جهاد مصداق باید مجموعه این در پرسنل تمامی کار و. بوده اهللا

 )کاري وجدان
 

 به نیاز که مواردي در موضوع اثبات جهت نیز و شرکت قوانین و کار قانون به توجه با-85
 گهبر خانه، کار از خروج جهت باید پرسنل....) و کار اداره بیمه، قضایی، مراجع( باشد اثبات

 ار کارخانه از خروج قصد آن به نسبت که کاري به بستگی ماموریت، برگه یا و مرخصی
 .نمایند خروج به اقدام بخش مسئول با هماهنگی از پس و نموده پر دارند،

 
 الزامی کارخانه در شاغلین تمامی براي هل چسب پرسنل تلگرامی گروه در عضویت -86
 عضو هگرو در نمیتواند اندروید گوشی داشتن عدم بدلیل شخصی که صورتی در باشد، می

 الحسنه قرض وام خواست در میتواند اشتغال سابقه ماه 6 حداقل داشتن صورت در گردد،



   
 

۳٤ 
 

 ابتدا در شخص اجتماعی هاي شبکه به آشنایی عدم صورت در همچنین.نماید گوشی
 .بگیرد دریافت کمک کارخانه آموزش بخش از میتواند

 
 ریقط از ابتدا باید باشند، داشته را مدیریت با مالقات درخواست که پرسنل از هریک -87

 فرم در حتما و نموده تکمیل مالقات فرم) مهماندارمدیر خط تولید ویا( مربوطه مسئول
 ائیدت و بینی باز از پس مالقات فرم ، نماید ذکر مالقات بر مبنی را خود درخواست مالقات

 مایدن مالقات مدیریت با میتواند کننده خواست در شخص و بوده اجرا قابل مدیریت طرف از
 

 دبای که میباشد شرایطی داراي خواستگاري قران و اسالم قوانین و عرف به باتوجه-88
 ره گیرد، صورت باید منزل در و ها بزرگتر همراه به خواستگاري مثال طور به گردد، رعایت

 هب کارخانه داخل در خانم پرسنل از آقا پرسنل خواستگاري یا و کاري غیر درخواست گونه
 صورت به خصوصی شاکی داشتن صورت در خاطی شخص و بوده مزاحمت ایجاد منزله

 .شد خواهد قرارداد تمدید عدم کارخانه طرف از طرفه یک و مستقیم
 

 جهت و باشد امده وجود به خرابی کارخانه از مختلف هاي بخش در که صورتی در -89
 از بلق باید گردند کارخانه کل یا و قسمتی برق قطع به مجبور برقکار مسئولین آن رفع
 .گردد گیري جلو برقی وسایل به خسارات بروز از تا نمایند رسانی اطالع برق قطع

 
 مرخصی حقوق محاسبه بخش پرسنل حقوق موقع به پرداخت و سریع محاسبه جهت -90

 بعد به هرماه 27 از شخصی اگر لذا نمایند می محاسبه ماه هر 27 تا را عزیز پرسنل هاي
 .شد خواهد اعمال بعد، ماه حقوق فیش در ایشان مرخصی نماید مرخصی به اقدام

 
 تعلق کار لباس دست یک ماه 6 هر پرسنل از یک هر براي کار قانون قوانین طبق-91

 این ارندد مستقیم کار و سر چسب با که افرادي کار لباس شد کثیف به توجه با میگیرد،
 درخواست ماه 3 از پس میتوانند عزیزان این و کرده پیدا کاهش ماه 3 به ماه 6 از زمان مدت
 .نمایند نوع کار لباس



   
 

۳٥ 
 

 هاي زمان مدت از قبل کار لباس خواست در صورت در پرسنل از یک هر است بذکر الزم
 .نماید پرداخت را آن هزینه باید شده ذکر

 
 ایمت گردیده، طراحی آن اساس بر نیز شرکت قوانین که کار قانون قوانین به توجه با-92

 ناهار هشد تعبیه هاي مکان در تایم این در میتوانند پرسنل و بوده پرسنل به متعلق ناهار
 .نمایند استراحت و نموده صرف

 
 شخص و بوده ممنوع الزم هاي هماهنگی بدون ثالث شخص به پروژه یا کار سپردن-93

 کار ارشگز دستور ابالغ از پس که صورتی در باشد، می دستور انجام مسئول گیرنده دستور
 حال(دستور روي پیش روند باید شخص خود نگردد، درخواست گیرنده دستور شخص از

 عذر هیچ و نماید، گزارش را) قبول مورد دالیل ذکر با آن انجام عدم یا و آن شدن انجام چه
 .باشد نمی زمینه این در قبول مورد گزارش عدم مورد در اي بهانه و
 

 و ادري کاراي که شرکت کارکنان طرف از دورغگویی و  آن پیشنهاد یا و رشوه دادن -94
 و بوده ممنوع مقابل طرف هاي سازمان و ها ارگان به میدهند، انجام را شرکت از بیرون
 .باشد می هل سبز مجموعه براي قرمز خط رشوه دادن

 
 درب همیشه و نموده داري خود کارخانه به قیمت گران و ضروري غیر وسایل اوردن از-95

 غیر و یقیمت اشیاي قبال در مسئولیتی هیچ کارخانه زیرا نمائید، قفل را خود شخصی کمد
 .داشت نخواهد پرسنل کارخانه و کار با مرتبط

 
 انندم باشد، می هزینه و وقت ابزارمستلزم ویا وسیله تولید و ساخت که هایی بخش در-96

 را کارفرما کتبی تائیدیه ساخت، به اقدام از قبل حتما نجاري، و جوشکاري هاي بخش
 نوع و طرح آن در که پروژه اجراي تائیدیه فرم منظور بدین است بذکر الزم نمائید، دریافت
 شود می گرفته تائیدیه کتبا و پرگردیده شده نوشته آن اجراي

 



   
 

۳٦ 
 

 
  نظباتیا کمیته راي طبق هاو شکنی قانون و اشتباهات بابت پرسنل از که مبالغی تمامی-97

 خانهکار رسانی امداد بخش به میگردد، دریافت آن، تکرار از گیري جلو و دارندگی باز براي
 .شد خواهد داده تحویل فقرا به کمک جهت) ره( خمینی امام امداد کمیته یا و

در مواردي که پرسنل بابت خسارت واردشده به شرکت جریمه میگردنند الزم بذکر است 
 این جریمه براي جبران مقداري از خسارت وارده به حساب شرکت واریز خواهد شد

 
باشکل ها و برند هاي دیگرو غیر روتین  شده خریداري وسایل کارتن و جعبه نگهداري -98

 2می باشد، این جعبه ها و کارتن ها  ممنوع سالن داخل درکه چهره سالن را خراب نماید 
ن ه شدداد مرجوع احتمال و احتمالی ایراد دلیل به میشود نگهداري ضایعات بخش در هفته

 .میشود حذف ضایعات عنوان بهاین جعبه و کارتن ها  بعداً که،وسایل خریداري شده
 

 زا یک هیچ و بوده تعطیل کارخانه بخشهاي تمامی نماز و ناهار صبحانه، هاي تایم در -99
 رد که شخصی تنها ندارند را تولید خط در مورد بی جابجایی یا و کردن کار حق پرسنل

 یگوی پاسخ مسئول همان یا خانه کار منشی باشد خود کار سر در دارد اجاره فوق هاي تایم
 .باشد می ها تلفن به
 

 مسئولیت کافی تجربه کسب و الزم هاي اموزش گذراندن با کارخانه تدارکات بخش-100
 و  داشته عهده بر را کارخانه براي نیاز مورد وسایل خرید همچنین و استعالم، هماهنگی،

 در میتواند تنها شخص و ندارد را سرانه خود خرید اجازه شخصی تدارکات مسئول از غیر
 وقت در را ان ادرس نیاز، مورد اجناس ارائه مکان بر مبنی کافی اطالعات داشتن صورت

 نماید ارائه تدارکات مسئول به کاري غیر
 را اي وسیله ویا جنس خرید درخواست که اموال امین یا بخش مسئول است بذکر الزم
 فارشس خرید درستی تائید جهت کیفی کنترل زمان در و ورود هنگام در میتواند است داده
 .یابد حضور محل در خود

 



   
 

۳۷ 
 

 درجه اقوام دادن دست از صورت در نکرده خدایی ویا دائم ازدواج صورت در پرسنل -101
 3 زا میتوانند شرکت قوانین و کار قانون طبق خود فرزند ویا مادر پدر، همسر، مانند یک
 .گردند مند بهره استحقاقی مرخصی روز

 
 روز 27 از جمعا میتوانند سال طول در کارگر روز گرفتن نظر در با پرسنل از یک هر-102

 13 و ساعت 1 و روز 2 میزان به کارکرد ماه هر ازاي به( گردند بهرمند استحقاقی مرخصی
 را ودخ هاي مرخصی سال طول در میتوانند پرسنل کار قانون طبق است بذکر الزم) دقیقه
 .نمایند استفاده انها از یکجا و ذخیره

 ره میگردند تنظیم ماهه یک بصورت که مابین فی هاي قرارداد به توجه با حاضر حال در
 رهذخی جا یک استفاده جهت انهارا یا و استفاده را خود ماهانه مرخصی میتواند تنها پرسنل
 نمیتوان مابین فی قرارداد عقد زمان تا اینده هاي ماه مرخصی از که گردد توجه نماید

 .نمود استفاده
 

 جمعا و دقیقه 20 و ساعت 7 روزانه کارخانه در کار قانون طبق پرسنل کاري ساعت-103
  باشد می ساعت 44 میزان به هفته طول در

 به که آن دقیقه 40  میان این در و بوده عصر 17 الی صبح 9 ساعت از کاري تایم شروع
 باشد می پرسنل خود اختیار در دارد اختصاص ناهار تایم

 در استحقاقی مرخصی دقیقه 13 و ساعت 1 و روز 2 ماه در کارگر هر براي کار قانون طبق
 النهسا کارگر هر براي کارگر روز گرفتن نظر در با سال طول در که است شده گرفته نظر
 هاتن  ،طبق قانون کارانها استفاده عدم صورت در که باشد می استحقاقی مرخصی روز 27
می باشد اما با لطف مدیریت جهت مراعات حال پرسنل  بعد سال به انتقال قابل آن روز 9

کلیه مرخصی هاي باقی ماندهدر طول سال، به سالهاي بعد  گرامی در کارخانه امکان انتقال
دقیقه زمان که  20و نیز طبق دستور مدیریت براي هر پرسنل روزانه به مدت جود دارد.

براي صرف تعویض لباس میگردد از طرف کارخانه اضافه کار رد شده و در فیش حقوقی 
 اعمال میگردد.

 



   
 

۳۸ 
 

 کرذ موارد از یک هر به نسبت اگر حقوقی، فیش امضائ هنگام در میتوانند پرسنل-104
 وقیحق فیش پشت در را آن کتبی بصورت باشند داشته اعتراضی حقوقی فیش در شده
 .دهند تحویل حسابداري به پیگیري براي و  نموده ذکر
 تراضاع شخص ، حقوقی فیش موارد دوباره بررسی بودن گیر وقت دلیل به است بذکر الزم

 هب اقدام سپس و نموده حاصل اطمینان خود حقوقی فیش در مشکل وجود از باید کننده
 خواهد بررسی درخواستی مورد کتبی اعتراض ارائه از پس زیرا نماید، کتبی اعتراض نوشتن

 باشد هشد ثبت اشتباه به وي فیش و بوده کننده اعتراض شخص با حق که صورتی در شد،
 دایرا وي حقوقی فیش و باشد بوده نادرست شخص اعتراض اگر و حقوق محاسبه مسئول
 .شد خواهد معرفی انظباتی کمیته به کننده اعتراض شخص خود باشد نداشته

 
 عتسا در میتوانند پرسنل باشد، می پرسنل خود اختیار در که ناهار تایم بر عالوه -105
 در ايچ نوشیدن براي است بذکر الزم نمایند اقدام چاي نوشیدن به بنسبت 16 و 11 هاي
 کسفال از چاي نوشیدن براي و   داشته مورد بی جابجایی نباید پرسنل شده ذکر هاي زمان

 .نمایند استفاده خود شخصی
 

 راه ارائه و سند بدون چیزي درمورد زدن حرف ویا نظر اظهار کارخانه قوانین طبق -106
 بروز و پرسنل بین بستگی وهم امید  رفتن بین از و عمومی اذهان تشویش باعث که حل،

 دش خواهد معرفی انظباتی کمیته به خاطی شخص و بوده ممنوع گردد انها بین در اختالف
 .شدبا داشته بر در انظباتی کمیته سوي از را اخراج حکم تا خاطی شخص براي میتواند و
 

 يها فیلتر از مدیریت توسط ابتدا باید گروه در گیري راي ویا پیشنهاد هرگونه-107
 ولمسئ طریق از سپس و گردند تائید و نموده گذر.... راندمانو سنجی، امکان کارشناسی،

 شود گذاشته گروه در مجازي فضاي
 را انهکارخ قوانین از خارج پیشنهاد ویا سنجی نظر حق تنهایی به پرسنل است بذکر الزم

 .شد خواهد داده ارجاع انظباتی کمیته به خاطی شخص رعایت، عدم صورت در و نداشته
 



   
 

۳۹ 
 

 عمومی و شخصی نظافت رعایت شرکت، فرم لباس پوشیدن اسالمی، حجاب رعایت-108
 از هریک سوي از شده ذکر موارد رعایت عدم صورت ودر بوده الزامی پرسنل همه براي

 .شد خواهد داده ارجاع انظباتی کمیته به خاطی شخص همکاران
 

 يو جانشین و اول مسئول داشتن نیازمند صحیح و سریع پیشرفت جهت پروژه هر -109
 باشد می پروژه در
 انجام رايب نیرو واقعی، نیاز تعداد از بیشتر پروژه، براي شده تعیین اول مسئول اگر -1/109

 هزینه تحمیل و نمایی خود مصداق کار این اینکه به توجه با نمایند، خواست در پروژه
 .شد خواهد برخورد پروژه مسئول باشد،با می کارخانه براي اضافی

 اعزام از قبل  نیاز مورد کارهاي ابزار سازي اماده و تهیه به ملزم پروژه هر مسئول-2/109
 و گردیده تلقی انگاري سهل مصداق رعایت عدم صورت در و  بوده پروژه محل به نیرو

 .بود خواهد واکنش موجب
 زا گیري جلو جهت باشد، داشته مرخصی به نیاز پروژه اول مسئول که صورتی در-3/109

 زمال هاي هماهنگی مربوطه مسئولین با مرخصی به رفتن از قبل باید پروژه، شدن متوقف
 .دهد تحویل مرخصی اتمام تا خود، جانشین به را پروژه و داده انجام را
 

 هاي قرارداد با و ازمایشی بصورت ماه 3 الی یک از جدیدالورود پرسنل کار ابتداي در-110
 ردمو شخص با ایشان تائید و کارفرما رضایت صورت در و شوند می بکار مشغول روزه 15
  شد خواهد همکاري ادامه نظر
 مقطع به رسیدن تا خود پرسنل تک تک با همکاري خواهان مدیریت است بذکر الزم

 هم،م بسیار افراد اموزش ، درند اعتقاد ایشان زیرا باشند می کارخانه این در بازنشستگی
 را مدت دراز در مابین فی همکاري حفظ بر سعی حدالمقدور و بوده بر هزینه و زمان

 سالهارا این سنوات که کارخانه همین در سال 15 باالي سابقه با افرادي هستند خواهانند،
 .نمایند می دریافت

 



   
 

٤۰ 
 

 ولیدت آمار و نظم حفظ براي و کارخانه، در کاري شیفت بودن شیفته تک به توجه با-111
  باشد می معذور وقت پاره صورت به پرسنل پذیرش از کارخانه روزانه،

 و کار قوانین طبق را مرخص قانون باید  نیز وقت تمام بصورت شده استخدام پرسنل -
 نمایند داري خود واجب غیر و دلیل بی هاي مرخصی به رفتن از و نموده رعایت کارخانه

 برخورد وي با و گردیده محسوب منفی نمره نظر مورد شخص براي رعایت عدم صورت در
 شد خواهد

 
 براي محلی بخش یا و دستگاه هر روبروي یا کنار در عزیز پرسنل حال رفاه جهت -112

 است گردیده تعبیه بخش و دستگاه آن مصرف به مربوط مواد نگهداري
 یا و پرسنل جابجایی باعث که شده تعبیه هاي مکان در اولیه مواد وجود عدم صورت در

 یموردب جابجایی مصداق شود، دیگر مکان یا بخش از اولیه مواد تهیه براي دستگاه اپراتور
 مواد این جایگزاري و تهیه مسئولین با اینصورت در که  میگردد، وقت اتالف باعث و بوده

 .شد خواهد جدي برخورد شده تعبیه هاي مکان در
 

 برش یا و زنی، سنگ جوشکاري، چون عملیاتی آنها در که کارخانه از هایی بخش در-113
 سئولم دارد سوزي اتش آمدن وجود به نهایت در و اتش، تولید پتانسیل و. پذیرد می صورت
 و زا آتش مواد از پروژه انجام محل متري 4 شعاع نمودن خالی به موظف پروژه یا بخش

 سریع واکنش انجام جهت پروژه محل به نشانی اتش کپسول نزدیکترین شناسایی همچنین
 .باشد می لزوم صورت در
 

 و گردیده اي حادثه دچاره یا  خورده بهم پرسنل از هریک حال دلیل هر به هرگاه -114
 ایشان ات شود داده اطالع اورژانس مسئول به باید بالفاصله باشد، داشته رسیدگی به نیاز
 حال بهبود به نسبت...) و خون فشار مانند(  حیاطی عالیم و ظاهري وضع بررسی از پس

 ل،پرسن تک تک سالمت اهمیت و فوق موضوع بودن حساس دلیل به نمایند، اقدام شخص
  ندارد را مصدوم جابجایی  و سرانه خود اقدام حق اورژانس مسئول از بغیر شخصی هیچ



   
 

٤۱ 
 

  داشته زمینه این در که هایی اموزش و ها دوره و موجود مدارك به توجه با اورژانس مسئول
  مصدوم شخص به زمینه این در توانند می کسی هر از بهتر ایشان بطب و شده انتخاب

 .برسانند یاري
 

 به شده ارائه وسایل لیست انبارو موجودي امار بودن مشخص و نظم حفظ جهت-115
 مانند مصرفی وسایل ارائه از قبل باید ایشان اموال، امین سوي از مصرف براي پرسنل

 در هک قبلی شده ارائه موارد یا و الشه  ابتدا پرسنل، به.....و کار لباس دستکش، خودکار،
 را نوع جنس ان مقابل در و گرفته تحویل را اند داده دست از را خود کارایی حاظر حال
 نمایند ارائه

 
 وسایل  و االت ابزار براي ، وقت اتالف همچنین و سالن در مورد بی جابجایی براي -116
 ردیدهگ تعبیه مخصوص مکانی بخش آن نزدیکی در بخش، هر مصرفی مواد نیز و نیاز مورد
 اماتم یا استفاده از پس خود مکان به وسایل دادن عودت به ملزم بخش هر پرسنل و است،
 .شد خواهد برخورد خاطی باشخص رعایت عدم صورت در باشند می پروژه

 
 از گیري جلو آن، هاي دارایی بر کامل اشراف و انبار موجودي سازي شفاف جهت -1/116

 میگردد، ثبت و بررسی ریز به ریز انبار موجودي یکبار ماه 3 هر سرمایه، خواب نیز و رکود
 با آن بموقع انجام عدم صورت در که باشد می اموال امین ها بررسی این انجام مسئول و

 . شد خواهد برخورد وي
 

 تنظیم و درخواست طریق از عامل مدیر با خصوصی مالقات جهت توانند می پرسنل-117
 نمایند اقدام مالقات برگه

 
 نیز و فرزندان صحیح تربیت و ازدواج از پس خانه در خانم گذار تاثیر نقش به باتوجه-118

 براي متاهل خانمهاي بین از جدید کار نیروي استخدام ها، خانواده گرم کانون استحکام
 باشد می ممنوع کارخانه



   
 

٤۲ 
 

 کار در سریع پیشرفت و دقیق اموزش نیز و پرسنل سالمت و ایمنی حفظ جهت-119
 مورد در کتبی اموزش ابتدا باید عزیزان این بکار، شروع از قبل شده، استخدام تازه عزیزان
 تشرک کلی قوانین همراه به را گردند بکار مشغول آن در هست قرار که کارخانه از بخشی
 .گیرند قرار ازمون مورد شده مطالعه موارد همان از کتبی بصورت و نموده مطالعه

 اقالص دستگاه روي بر یا و بخش همان در دستگاها یا و ها بخش اموزشهاي است بذکر الزم
 .گردد عزیز پرسنل ذهن ملکه و بوده دید معرض در همیشه تا گردیده،

 
 مدیریت طرف از ها، بخش دیگر یا و اداري از اعم مختلف هاي بخش در که پرسنلی-120
 ابتدا باید میگردند، اعزام ماموریت به اي جلسه گزاري بر یا و کاري پیگیري ویا انجام جهت
 را خواسته و کار همان دقیقا و داده فرا گوش مدیریت هاي خواسته و دستورات به بدقت

 جلسات در را مدیریت خواسته همان دقیقا و.دهند قرار اول اولویت در خویش ماموریت در
 .نمایند مطرح

 کسع فیلم، تهیه مانند(  سازي مستند گرفته صورت هاي ماموریت همه در است بذکر الزم
 قبول مورد ماموریت سازي مستند بدون و بوده ماموریت مهم ارکان از یکی.....) ویس یا و

 باشد نمی
 

 و اصول رعایت به موظف خرید مسئول و حسابداري تدارکات، هاي واحد مسئوالن -121
  باشند، می خرید هاي فاکتور تمام در افزوده ارش %9 شدن لحاظ مخصوصا شرکت قوانین

 دبای نیز، میگیرد صورت گمرك طریق از که هایی خرید حتی ها، خرید همه در عزیزان این
 .نمایند دریافت ها آن از را افزوده ارزش %9 به مربوط مدارك و نموده رعایت را اصل این

 
 ضهفری به عمل نیز و مختلف هاي بیماري به عزیز پرسنل ابتالي از جلوگیري جهت-122
 و ها دستگاه کلی نظافت به موظف پرسنل پیرامون، محیط نظافت مورد در دینی هاي

 10 مدت در هفته، هر کاري روز اخرین در غبار گرد و شیمیایی مواد از خود، کاري محیط
 .باشند می کار پایان زنگ به مانده دقیقه

 



   
 

٤۳ 
 

 مبالغی بخش هر اول مسئولین به محوله کارهاي موقع به و دقیق انجام راستاي در-123
 هب  ملزم بخش هر مسئولین آن قبال در.میگردد پرداخت ماهانه بصورت پاداش عنوان به

 .باشند می ایمنی نکات رعایت و فراوان بادقت محوله کارهاي انجام
 و داده رخ اي حادثه ها بخش اول مسئوالن از یک هر توجهی بی اثر در که صورتی در

 پرسنل توجهی بی اثر در سوزي اتش مانند( گردد کارخانه به خسارت شدن وارد موجب
) میکس مسئول طرف از چسب تولید جهت مواد اشتباه میکس و توجهی بی یا و کار برق

 وارده خسارت دریافت و کارخانه طرف از شکایت امکان حتی و گردیده اخراج خاطی شخص
 .دارد وجود نیز فوق شخص از
 

 و ودهب ممنوع دیگر پرسنل برابر در پرسنل تحقیر و چینی سخن گویی، بد گونه هر -124
 .شنواست و  دانا خداوند باشید داشته یاد به همواره. شد خواهد برخورد خاطی شخص با
 

 سنلپر از هریک گردد ثابت هرگاه است، آن نشر علم زکات باشید داشته یاد به همواره-125
 که دیگري، شخص هر ویا خود مجموعه زیر به  کاري دانش و علم دادن اموزش از عمد به
 هر ورزند امتناع است گردیده معرفی ایشان به اموزش دریافت  براي خط مسئول طرف از

 خواهد اخراج بالفاصله کننده امتناع شخص باشد هم جزئی خیلی نظر مورد اموزش چند
 زمینه همین در 96/12/21 تاریخ در DDD هاي چراغ ساخت مسئول: مثال براي.( شد

 )گردیدند اخراج
 

 اشدب داشته دیگري شغل هل چسب کارخانه در کار بر عالوه پرسنلی که صورتی در -126
 تولید خط در کار هنگام در مزمن خستگی یا و وي کاري سرعت افت باعث شغل این و

 شد خواهند اخراج بالفاصله فوق شخص گردد، کارخانه
 

 نیم روز هر بایستی  کارخانه فنی هاي بخش در شاغل مسئولین و عادي پرسنل -127
 یدتول خط در و رسانده اتمام به را فنی هاي قسمت خوددر کار  پایانی زنگ به مانده ساعت

 .شد خواهد برخورد خاطی باشخص رعایت عدم مشاهده صورت در.  گردند بکار مشغول



   
 

٤٤ 
 

 جاییان تا ،نزد مدیریت عزیز پرسنل با ارزش بودن وقت و شرکت قوانین به توجه با-128
 نهاآ براي  خروج و ورود هنگام  پرسنل، لباس تعویض تایم حتی مدیریت دستور طبق که

 کاري ایمت به  نیز پرسنل تا  میرود انتظار مقابل در لذا. میشود گرفته نظر در کاري اضافه
 قانون و شرع نظر از نمایند، داري خود تایم این در شخصی کارهاي انجام از و داده ارزش
 خواهد اخراج خاطی فرط مشاهده صورت در و بوده حرام کاري تایم در شخصی کار انجام

 .شد
 

  کریم قرآن از ارزشمند سفارشی الحسنه؛ قرض-129
 :12 آیه مائده سوره

 
»و أَقْرَضْتُم نًا قَرْضًا اللّهسألُکَفِّرَنََّ ح نْکُم؛ عکُمئاتیس  
 .»بیامرزم را شما گناهان تا] نخواهید سود و[ دهید نیکو قرض خدا به
 

 دتاکی آن بر بسیار اسالم و قرآن در که است مستحبی امور از ،"دادن قرض" نیکوي عمل
 شده مطرح موضوع این قرآن مختلف هاي سوره از آیه چهارده در که طوري به است شده
 .است شده اشاره آن به نیز مجید قرآن در که است »وام« معناي به لغت در »قرض. «است

 لقائ شرایطی آن براي قرآن که است نیکو وام همان یا الحسنه قرض قرض، نوع بهترین
 :است شده

 
 هستند محتاج که گیرد قرار افرادي دست در باید الحسنه قرض.1
 
 باشد همراه اخالص با.2
 
 باشد آزار و منّت بدون. 3
 نیاز و محتاج افراد به منت بدون اخالص، با ، محترم مدیریت نیز هل چسب کارخانه در

 مینماید پرداخت الحسنه قرض وام ذیل شرایط طبق مند



   
 

٤٥ 
 

 می ریال میلیون 120 حداکثر شرایط واجدین به پرداخت قابل الحسنه قرض سقف—
 باشد

 سویهت و پرداخت باز تا ، اند نموده دریافت الحسنه قرض قبال که عزیز پرسنل از هریک—
 .نمایند الحسنه قرض تقاضاي دوم بار براي نمیتوانند آن کامل

 ازدواج الحسنه قرض*
 باشد کارخانه در استخدام از بعد کننده درخواست شخص ازدواج=شرایط
 از کپی -3  ازدواج سند تصویر ارائه-2 وام درخواست فرم تکمیل -1=موردنیاز مدارك
 شناسنامه صفحات تمامی

 
 مسکن الحسنه قرض*

  رسمی بصورت مسکن خرید=  شرایط
 در قولنامه( مسکن خرید محضري سند-2 وام درخواست فرم تکمیل -1= نیاز مورد مدارك
 )بود خواهد قبول مورد مربوطه مسئول سوي از صحت تائید و بررسی صورت

 
 اورژانسی ریالی میلیون 20 الحسنه قرض*

 تواندمی شخص باشد، داده روي پرسنل از هریک براي ناگهانی پیشامد ناخواسته خدایی اگر
 .نماید استفاده الحسنه قرض نوع این از

 مورد شخص حال رعایت منظور به باشد می موظف شرکت محترم حسابدار است بدیهی
 اگر. نماید اقدام مبلغ واریز به نسبت و داده انجام را الزم هاي هماهنگی وقت اسرع در نظر
 .باشد کارخانه کاري تایم از خارج درخواست این چه
 به را مثبته مدارك کارخانه به مراجعه محض به وام گیرنده است بدیهی مقابل ودر

 نماید ارائه حسابداري
 

 رو خود خرید الحسنه قرض*
 قبلی خودروي ارتقاع ویا خودرو اولین خرید-2 رانندگی گواهینامه بودن دارا -1= شرایط
 قیمت برابر 2 به حداقل



   
 

٤٦ 
 

 به شده خریداري خودروي سند ارائه -2 وام درخواست فرم تکمیل -1= نیاز مورد مدارك
 شده خریداري خودرو با متناسب نامه گواهی ارائه -3 شخص خود اسم

 
 همراه تلفن گوشی خرید الحسنه قرض*

 شده خریداري گوشی اصل و دهنده درخواست اسم به خرید فاکتور ، جعبه ارائه-1=شرایط
  رویت براي

 کارخانه به گوشی فاکتور و جعبه ارائه -2 وام درخواست فرم تکمیل -1= نیاز مورد مدارك
 نزد یگوش فاکتور و جعبه همراه تلفن گوشی وام تسویه و قسط اتمام تا است بذکر الزم( 

 )بود خواهد کارخانه
 

 نوزاد تولد الحسنه قرض*
 کارخانه در استخدام از بعد نوزاد تولد=شرایط
 شناسنامه انظمام به نوزاد شناسنامه ارائه -2 وام درخواست فرم تکمیل -1=نیاز مورد مدارك
 دهنده درخواست شخص

 
 پزشکی دندان الحسنه قرض* 

 پزشکی دندان خدمات به شخص نیاز جهت معتبر پزشک دندان تائیدیه= شرایط
 فیش انظمام به پزشکی دندان نامه ارائه -2 وام درخواست فرم تکمیل -1=نیاز مورد مدارك

 پرداختی
 
 

 مشمول و شده محسوب تخلف پرسنل سوي از انها رعایت عدم که ایمنی موارد-130
 بود خواهد واکنش

 باشید داشته بیاد همیشه را شعار این کار بعد ایمنی اول کارخانه اصلی شعار: الف
 گردد حادثه بروز به منجر که ایمنی موارد رعایت بدون اي عجله کار هرگونه و دویدن: ب

 شد خواهد برخورد خاطی شخص با و بوده ممنوع



   
 

٤۷ 
 

 باشد زا اتش مواد هرگونه از عاري باید کار محل: پ
 ابلوت و نموده قطع را دستگاه اصلی برق کاري هر انجام از قبل ها دستگاه تعمیر هنگام:ث

 نمایید نصب مناسب محل در را خطر
 رنظ مورد دستگاه تا نمائید بررسی حتما چرخنده هاي دستگاه با بکار شروع از قبل-ج

  باشد ایمنی حفاظ داراي
  نمائید استفاده کار مناسب لباس از-چ
 نمائیدن باشند نمی شما وظایف حیطه در که هایی دستگاه تعمیر یا کار به اقدام هیجگاه -ح
 بزارا از ها دستگاه تعمیرات براي خودتان و دستگاه به رساندن اسیب از جلوگیري جهت-خ
 نمائید استفاده  مناسب وسایل و
  دهید قرار خود  مخصوص محل در را شده استفاده هاي ابزار پروژه و کار اتمام از پس-د
 به نیاز صورت در و نموده بجا جا را سنگین بارهاي بار، حمل هاي جرثقیل وسیله به-ذ

 .رسانید یاري یکدیگر به بارها اینگونه حمل در دست با حمل
 استفاده خود لباسهاي کردن تمیز براي ، کمپرسور توسط شده تولید فشرده هواي از:ر

  نفرمائید
 فک همواره لذا باشد، ساز حادثه میتواند و بوده لغزنده روغن و چربی مواد به آغشته زمین:ز

 دارید نگه تمیز را خود کار محل زمین
 تواندمی کار، نمودن راحت و بشریت به رساندن یاري بر عالوه که بزرگیست نعمت برق:س
 جبران صدمات شدن وارد باعث و بوده خطرناك بسیار  ایمنی موارد رعایت عدم صورت در

 گردد ناپذیر
 فرمائید رعایت را ایمنی موارد برق با کار هنگام در لذا
 یم برخوردار بیشتري پذیري اسیب از که بوده بدن مهم و حساس اعضاي از یکی چشم:ش

 .نمائید استفاده ایمنی هاي عینک از حتما کار هنگام در لذا باشد،
 شود حذف: ص
 بود، خواهد ساز حادثه آن ایمنی موارد رعایت بدون ها دستگاه و اشیا نمودن بجا جا: ض
 فرمائید رعایت و بررسی را آن ایمنی موارد دستگاهی یا شی جابجایی از قبل لذا

 



   
 

٤۸ 
 

 آزمایش صابون و آب محلول با یکبار وقت چند هر مرتب بصورت را گازي اتصاالت-ط
 نمائید، حاصل اطمینان اتصاالت این از گاز نشت عدم از تا نمائید،

 ،نمائید استفاده ایمنی کمربند از و رعایت را ایمنی نکات ارتفاعات در کار هنگام در-ظ
 اشیا سقوط مواظب و کنترل را پروژه انجام محل در افراد امد و رفت مانع ایجاد با همچنین

 .باشید
 

نامه انضباط کارآیینبخش دوم:   

 

 یا نکرده رعایت را قوانین که متخلف افراد با برخورد و عدالت گسترش جهت کار قانون طبق
 نامه ائین اساس بر تا گردیده تشکیل انظباتی کمیته بخش ، نمایند می عمل ها آن خالف بر

 بر نماید، برخورد متخلفان با باشد می اجتماعی امور و کار وزارت طرف از شده ارائه که ذیل
باشند می نامه ائین این دقیق رعایت و مطالعه به موظف پرسنل اساس این  

 فصل اول: تخلفات
 طبقات تخلفات به قرار زیر است: -1ماده 

 طبقه اول:
 کم کاري یا سهل انگاري در انجام محوله. .1
 عدم رعایت شئون اسالمی و عدم رعایت پوشش مناسب با محیط کار. .2
 خالف شئون شغلی یا اداري. اعمال و رفتار .3
هاي هاي آموزشی و غیبت غیرموجه در حین گذراندن دورهامتناع از حضور در دوره .4

 آموزشی.
 سهل انگاري رؤسا و مدیران در ارایه گزارش تخلفات کارگران تحت امر. .5
 تسامح در حفظ وجوه، اموال و اسناد که منجر به ایراد خسارت شود. .6
 موظف کاري. تعطیل خدمت در خالل ساعات .7
 هاي ممنوع.استعمال دخانیات در محل .8

 



   
 

٤۹ 
 

 طبقه دوم:
در انجام امور قانونی آنها بدون  ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر .1

 دلیل.
تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر کاري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به  .2

 اشخاص.
 در حدود وظایف کاري. سرپیچی از اجراي دستور مقام مافوق .3
 ارایه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور کاري. .4
 سوء استفاده از مقام، موقعیت یا شئون شغلی یا کاري. .5
 عدم استفاده از وسایل حفاظت فردي. .6
 عدم رعایت اصول ایمنی کار با ماشین آالت. .7
 استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در محل کار یا اعتیاد به آنان. .8
 اد تهمت، افترا و هتک حیثیت.ایر .9

 طبقه سوم:
 جعل یا دست زدن در اسناد و اوراق یا استفاده از سند مجعول. .1
 اختفاء، نگهداري، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی. .2
 گرفتن وجه مالی یا غیر آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است. .3
 اموال شرکت یا مشتري.هر نوع استفاده غیر مجاز از  .4
 هر نوع تصاحب غیر مجاز اموال شرکت یا مشتري. .5
توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محموالت پستی یا معدوم کردن آنها و  .6

 استراق سمع بدون مجوز قانونی.
 افشاي اسرار و اسناد محرمانه کاري. .7
هاي م کاري و اعمال فشارکارشکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا ک .8

 فردي براي تحصیل مقاصد غیر قانونی.
 
 

 طبقه چهارم:
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عضویت در سازماهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است  .1
 یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها با تأیید مراجع ذیصالح.

 با رأي مراجع قانونی. عضویت در گروههاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها .2
تحریک به برپایی یا شرکت در تحصن، اعتصاب، تظاهرات غیر قانونی و اعمال  .3

 فشارهاي گروهی براي مقاصد غیر قانونی در کارگاه.
 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوم: تنبیهات
 تنبیهات اداري به ترتیب عبارتند از: -2ماده 
 تذکر کتبی براي بار اول. -الف
 دوم.تذکر کتبی براي بار  -ب
 ها یا تسهیالت تا ............ ماه / سال.عدم پرداخت تمام یا بخشی از پاداش -ج
 هاي باالتر تا  ............ ماه / سال.تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست -د
 قانون کار. 27اخراج با رعایت ماده  -ه
 

ت تخلفات اداري به قرار تنبیهات اداري قابل اعمال در خصوص هر یک از طبقا –تبصره 
 زیر است:

 

 تنبیهات اداري قابل اعمال تخلفات اداري
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 مرتبه چهارم مرتبه سوم مرتبه دوم مرتبه اول

 ه د -ج  ج -ب  الف طبقه اول

 ------------ ه د -ج  ج -ب  -الف طبقه دوم

 ------------ ----------- ه ه -د  -ج  طبقه سوم

 ------------ ----------- ------------ ه طبقه چهارم

 
 
 
 

در خصوص غیبت غیر موجه و تعجیل و تأخیر کارگران تنبیهات به شرح ذیل  -3ماده 
 باشد:می

 
 تأخیر و تعجیل غیر موجه

 ......تا...... ساعت در ماه ......تا...... ساعت در ماه ......تا...... ساعت در ماه ردیف

 نوبت
 اول

مزد و مزایاي  عدم پرداخت
جنبی قانونی و مزد تعطیل 
هفتگی به نسبت تأخیر یا 
تعجیل به اضافه تذکر کتبی 

 براي بار اول

عدم پرداخت مزد و مزایاي 
جنبی قانونی و مزد تعطیل 
هفتگی به نسبت تأخیر یا 
 تعجیل به اضافه تذکر کتبی.

هاي در این نوبت و یا نوبت
بعد عالوه بر تنبیهات موارد 

تواند نسبت ته میقبل کمی
 27به اخراج بر اساس ماده 

گیري قانون کار تصمیم
 نماید.
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 نوبت
 دوم

عدم پرداخت مزد و مزایاي 
جنبی قانونی و مزد تعطیل 
هفتگی به نسبت تأخیر یا 

تعجیل به اضافه تذکر کتبی             
 براي بار دوم

هاي در این نوبت و یا نوبت
بعد عالوه بر تنبیهات نوبت 

ه تواند نسبت بل کمیته میقب
 27اخراج بر اساس ماده 

 د.گیري نمایقانون کار تصمیم

 

 نوبت
 سوم

هاي در این نوبت و یا نوبت
بعد عالوه بر تنبیهات نوبت 

ه تواند نسبت بقبل کمیته می
 27اخراج بر اساس ماده 

 د.گیري نمایقانون کار تصمیم

 
 

 

 
 

 غیبت غیر موجه

 ردیف
 غیر موجهمجموع غیبت 

 از......تا...... روز در ماه
 مجموع غیبت غیر موجه

 از......تا...... روز در ماه
 بیش از......روز در ماه

 نوبت
 اول

عدم پرداخت مزد و مزایاي 
جنبی قانونی و مزد تعطیل 
هفتگی به نسبت غیبت به 
اضافه تذکر کتبی براي بار 

 اول.

عدم پرداخت مزد و مزایاي 
مزد تعطیل جنبی قانونی و 

هفتگی به نسبت غیبت به 
 اضافه تذکر کتبی.

هاي در این نوبت و یا نوبت
بعد عالوه بر تنبیهات موارد 

تواند نسبت به قبل کمیته می
 27اخراج بر اساس ماده 

 د.گیري نمایقانون کار تصمیم
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 اداري امور: بخش سوم
 

 تکلیا از نسخه یک ابتدا کارخانه، دستورالعمل به محترم کارکنان اشراف منظور به -1
 در سپس بگیرد، قرار کارکنان اختیار در یک روز مدت به حداقل مطالعه براي دستورالعمل

 متحانا نهایی نتیجه و آید عمل به کتبی امتحان طریق مسئول کارگزینی از مناسب زمان
 .شود درج پرسنلی پرونده در
 سوال 10 داراي باید حداقل شد، خواهد تهیه کارگزینی توسط که امتحانی هايبرگه -2

 . باشد تشریحی سوال 2 و تستی
 و یادداشت روزانه هايبرنامه در دستور صدور محض به باید شود، فراموش نباید دستور -3
 . شود اجرایی تا باشد دید منظر در همواره که طوري به نوشته همراه تلفن در یا

 نوبت
 دوم

عدم پرداخت مزد و مزایاي 
جنبی قانونی و مزد تعطیل 

ه ب هفتگی به نسبت غیبت
اضافه تذکر کتبی براي بار 

 دوم.

هاي در این نوبت و یا نوبت
بعد عالوه بر تنبیهات نوبت 

ه تواند نسبت بقبل کمیته می
 27اخراج بر اساس ماده 

 د.گیري نمایقانون کار تصمیم

 

 نوبت
 سوم

هاي در این نوبت و یا نوبت
بعد عالوه بر تنبیهات نوبت 

ه تواند نسبت بقبل کمیته می
 27خراج بر اساس ماده ا

 د.گیري نمایقانون کار تصمیم
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 و مانده معطل روز 3 از بیش دلیلی هر به صادره دستور یا و محوله کار که صورتی در -4
 شخص با برخورد موجب صورت این غیر در باشند، پاسخگو باید ذینفع افراد نشود، اجرا

 دریافت از بعد روز 3 از پس گزارش ارائه به ملزم گیرنده دستور شخص خواهدبودلذا خاطی
  باشد می دستور

 فهرست از را موضوع ایشان تا شود منعکس کارفرما به باید دستورات کلیه اجراي نتیجه-4/1
 دستور ان مورد در دلیل، هر به دستور شدن انجام عدم صورت در یا و  حذف کارهایشان

 .نمایند صادر جدیدي
 آن اساس بر و منعقد پرسنل با قراردادي نیز هل چسب کارخانه در ، کار قانون طبق -5

 بین در که الهی قوانین و دینی هاي اموزه طبق فوق قرارداد از فارغ اما شود، می عمل
 وندش نمی داشته نگه کارخانه در کار جهت االجبار به پرسنل از یک هیچ جاریست، انسانها

 انندمیتو باشن نداشته یکدیگر با همکاري به اي عالقه کارفرما و پرسنل که زمانی هر و
 نمایند همکاري قطع یکدیگر با خسارتی گونه هیچ پرداخت بدون

 ورتص ایشان با مساعدت حداکثر همکاري به پرسنل تمایل عدم یا و استعفاء صورت در لذا
 در اکهر کارخانه دستورالعمل باید اشتغال و قوانین قبول با پرسنل بنابراین. گرفت خواهد
 نمایند، رعایت را نیست شکی آن بودن قانون طبق و اعدل

 رد فعالیت سابقه ماه یک حداقل که پرسنلی ، حقوق پرداخت از روز 15  گذشت از پس-6
 میتواند مساعده.نمایند مساعده واریز درخواست میتوانند نیاز صورت در دارند را شرکت

 پرسنل ماه همان حقوق از پرداخت از پس که باشد پرسنل حقوق درصد 50 الی 30 مبلغ
 کردد حذف مساعده دریافت براي سال در بار 2 حداکثر که  قانون این( شد خواهد کسر
 )باشد می کار قانون برخالف چون

 تاخیر با حد از بیش گرامی پرسنل ماهانه حقوق پرداخت دلیلی هر به بنا چنانجه-1/6
 متحمل و بوده معترض حقوقشان در پرداخت تاخیر به نسبت که پرسنلی گردد مواجه

 طرف از تا نمایند منعکس دفتر به را خود ادعاي و اعتراض میتوانند اند گردیده خسارت
 .گردد اقدام حاللیت طلب و وارده خسارت جبران براي کارخانه

 وقت اول در بالفاصله میگردد، محول پرسنل از هریک به که کاري مسئولیت یا پروژه هر-7
 کار یا پروژه پیشرفت یکبار روز 3 هر باید مسئول شخص شود، انجام باید خود زمان در و
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 صورتی در ، نماید اعالم دفتر مسئول به کار گردش با همراه را نتیجه نهایت در و محوله
 اطالع هب را موضوع باید باشد اتمام براي بیشتري زمان نیازمند محوله کار یا پروژه انجام که

 .نماید دستور کسب ایشان از و رسانده مدیریت
 الزامی کارخانه دفتر رئیس به مدیریت، به ارسال و اطالع جهت روزانه کار گزارش ارائه -8

 باشد می
 هر درز صورت در مختلف هاي واحد در موجود اطالعات از برخی بودن سري به توجه با-9

 خسارات باعث که آن، با مرتبط غیر هاي بخش یا و کارخانه از بیرون به اطالعات گونه
 زا تواند می کارخانه قبلی، شده گرفته تعهدات طبق گردد، کارخانه به معنوي ویا مادي
 دریافت خاطی شخص از را وارده هاي خسارت کلیه و نموده اقدام قضایی مراجع طریق
 .نماید

 
 چرخه در و استفاده مورد بایستی می کارخانه براي شده خریداري اولیه مواد و وسایل-10

 تنبلی اوی فراموشی روي از که ها آن نگهداشتن راکد ویا مواد انبار هرگونه گیرند، قرار تولید
 شد خواهد برخورد زمینه این در خاطی شخص با و بوده العمل عکس موجب گیرد صورت

 را خود مشق سر تا نمایند سعی باید خویش امر تحت حیطه در پرسنل از یک هر-11
 یاري را کارخانه ، ها کار بهتر هرچه پیشرفت در و داده قرار خود همکاران با سالم رقابت

 .میگردد کارخانه پیمانکاران و پرسنل تک تک شامل قانون این نمایند،
 از کدام هر و بوده رقابتی و باز بصورت هل شیمیایی صنایع کارخانه کاري سیستم-12

 ترقاب سمت به آن سوق و سیستم این نمودن قفل راستاي در که بخش هر یا و پرسنل
 .بود خواهد واکنش به منجر و بوده خیانت مصداق بردارد قدم سالم غیر
 دیگر کاالي مقابل در کاالیی که باشد اي گونه به باید کاال چینش انبارداري اصول در -13
 بود خواهد دار انبار دید از پشتی کاالي شدن پنهان باعث کار این زیرا نگیرد قرار

 وتايتوی کارخانه مانند لذا ، گردند انبار متفاوت مکان دو در نبایستی کاال یک همچنین
 .نماید پیدا میل صفر به باید نیز هل چسب کارخانه در جابجایی و انبارداري ژاپن
 :دهد انجام حداقل یکبار ماه هر باید اموال امین که تکانی انبار مزیتهاي از-14
 آنها دقیق امار بودن دسترس در و انبار موجودي بودن شفاف-الف
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 و مکان شدن ذهن ملکه جهت تمرین ، دلخواه روش به رسیدن تا حداکثري تالش -ب
 اموال امین براي انبار در موجود مواد یا و ابزار هر جاي

 سایلو یا و کاال باید تکانی انبار هر در که معنا این به(  شکسته شیشه قانون اجراي -پ
 يکاال تراکم موجب کار این انجام عدم زیرا گردد، خارج انبار از استفاده قابل غیر و معیوب
 میگردد انبار فضاي اشغال و معیوب

 گردد اشغال فضا حداقل که باشد طوري باید انبار در ابزار و وسایل چیدمان-ج
 طعهق به ممکن زمان حداقل در آسان دسترسی که باشد اي گونه به باید وسایل چیدمان-خ
 .باشد پذیر امکان باشد، می موجود انبار در که دیگري وسیله هر یا و
 انبار در سوزي اتش حادثه بخصوص حادثه نوع هر بروز از گیري جلو -د
 احتمالی سرقت نوع هر از گیري پیش و دقیق امار داشتن-ذ
 قابل نگاه یک در انبار در موجود اقالم همه که باشد اي بگونه باید چینش نهایت در-ر

 باشد مشاهده
 کارخانه وارد و خریداري که) مصرفی یا و سرمایهاي( درشت و ریز اموال هرگونه -15
 توسط انبار قبض صدور از پس و مشاهده اموال امین توسط ورود بدو در باید شود؛می

 بخشهاي به اجناس تحویـل که است بدیهی یابد، انتقـال مربوطـه بخـش به ایشان،
 .بود خواهد کیفی کنترل  مانند مراحلی طی از پس کننده درخواسـت

 وانینق دقیق اجراي بر مبنی کتبی تعهد ارائه به ملزم ایشان معاون و اموال امین مسئول-16
  باشند می ها ان دقیق اجراي جهت شرکت به داري انبار اصول و

 جنس مبلغ تمام که اي بگونه میدهد انجام نقد بصورت را خود هاي خرید کارخانه -17
 .یگرددم واریز فروشنده حساب به نقدا کیفی کنترل مسئول تالئید از پس شده خریداري

 سوي از کارخانه براي شده خریداري محصوالت بابت تخفیف دریافت و درخواست-18
 زممل مربوطه مسئول ، گران خرید موضوع اثبات صورت در و بوده اجباري ذیربط مسئوالن

 . باشد می پاسخگویی به
 براي کارخانه به متعلق همراه هاي تلفن و ثابت هاي تلفن از اعم تلفنی مکالمات کلیه-19

 از دومرن صورت به یکبار ماه سه هر و گردیده ضبط پاسخگویی کیفیت بهبود و کنترل
 .  میگردد پخش تولید هاي سالن بلندگوهاي
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 اعتبار فاقد فاکتور این صورت این غیر در باشد فروشگاه مهر داراي باید خرید فاکتور هر-20
 به نسبت فاکتور وجه پرداخت از بعد و باشد می موظف حسابداري مسئول بود خواهد

 مودهن اقدام دیگر فروشگاه  چند و فروشگاه همان با تلفنی تماس طریق از قیمت استعالم
 تخفیف دریافت یا و قیمت قسمت در مغایرت وجود صورت در نماید یفتخ درخواست به و

 . باشد پاسخگو زمینه این در باید خرید مسئول حسابداري طرف از بیشتر،
 تماس شماره و مهر با رسمی فاکتور داراي باید کارخانه براي شده خریداري وسیله هر-21

 .گردد الصاق فاکتور روي بر نیز پز دستگاه رسید یا و آن پرداخت رسید و بوده
 تا دهند، پاسخ تلفن اول زنگ  خوردن از بعد بالفاصله موظفند اداري بخش کارکنان -22

 .بخورد زنگ بار 2 تلفن بگذارند نباید و باشد کارخانه قدرت نشانگر
 ودخ سرلوحه با پرسنل که هایی دستورالعمل نیز و کارخانه قوانین و مقررات تمامی -23
 و گرفته قرار بررسی مورد مداوم طور به باید دهند، انجام را خود وظایف آنها دادن قرار

 گردند اپدیت
 

  پذیرد صورت باید ها پروژه پیمانکاران انتخاب و خرید مراکز انتخاب جهت که مواردي-24
  آنها کاري سوابق درخواست با همراه  خرید مراکز از نیاز مورد اقالم قیمت استعالم-1/24
 هارچ بین حداقل( پیمانکار ترین باصرفه و بهترین انتخاب جهت مناقصه برگزاري-2/24

 ) پیمانکار
 يپیشنهاد قیمت گرفته صورت استعالمات در که پیمانکاران و خرید مراکز معرفی-3/24

  باال تخفیف گرفتن منظور به نمودند، ارائه کمتري
  پیمانکاران بین در رقابتی فضاي ایجاد-4/24
 درخواست پیمانکار و گردد ردصالحیت مدیریت سوي از پیمانکاري که مواردي در-5/24

 دیگري پیمانکار با قرارداد عقد حال در که گردد اعالم او به باشد داشته مجدد مکاتبه
 هستیم

 قوانین تمامی باید شوندمی گرفته کار به آنها سوي از که افرادي و پیمانکاران -6/24
 کارخانه محوطه در دهان آب انداختن یا و سییگار کشیدن از و نموده رعایت را کارخانه

 بکار افراد یا پیمانکار خود توسط فوق موارد از یک هر انجام صورت در و نمایند خودداري
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 قرارداد از و جریمه ریال 1/200/000 مبلغ به پیمانکار شخص ایشان توسط شده گرفته
 شد خواهد کسر ایشان

 و افراد طریق از ایشان با قرارداد عقد از قبل پیمانکار کار درستی از اطمینان  جهت-7/24
 لفنیت تماس طی اند نموده استفاده موردنظر پیمانکار خدمات از قبالً که اداراتی و هاسازمان
 گردد استعالم نظر مورد پیمانکار خدمات از آنان رضایت

 ) است اجباري استعالم مورد سه حداقل(
 یم تعطیل نیز کارخانه رسمی تعطیالت و جمعه روزهاي کارخانه قوانین به توجه با-8/24

 به عهمراج حق پیمانکار و بوده تعطیل نیز پیمانکار پروژه کارخانه تعطیلی زمان در باشد
  داشت نخواهد را تعطیل روزهاي در کارخانه

 و سوابق ، کار نمونه باید ابتدا پیمانکاران و خصوصی هاي بخش با همکاري جهت-9/24
  گیرد قرار بررسی مورد و دریافت کارخانه براي پیمانکاري خدمات قیمت لیست نیز
 انهکارخ کارکنان همانند پیمانکار عوامل کلیه براي بلند صداي با کردن صحبت-10/24

  میباشد ممنوع
 ذکر مقرر وقت در پروژه اتمام عدم براي التزام وجه باید پیمانکاري قراردادهاي همه در-25

 این و دباش دیگري پروژه دنبال به کارخانه پروژه اتمام از قبل پیمانکار که صورتی در گردد،
 سخف را پیمانکار قرارداد یکطرفه صورت به کارخانه گردد کارخانه پروژه توقف باعث کار

 نماید اقدام التزام وجه دریافت به نسبت و نموده
 لیلد بدون( روز یک مدت به حتی پیمانکار توسط پروژه توقف یا و کار ترك صورت در -26

 قرارداد کل از زیان و ضرر عنوان به را وي قرارداد درصد 25 میتواند کارفرما) کننده قانع
 .نماید کسر
 رد میباشند، کارخانه قوانین رعایت مورد در خود کارکنان توجیح به موظف پیمارکاران-27

 خصش ، کارخانه پرسنل با پیمانکار کارکنان صحبت بخصوص قوانین رعایت عدم صورت
( اشدب می شرکت قوانین در زمینه این  در شده تعیین جریمه پرداخت به موظف پیمانکار
 )شد خواهد واریز شرکت صدقات صندوق به مندان نیاز به کمک براي دریافتی جریمه
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 باید قانون طبق باشد، اي پروژه یا کار انجام مشغول کارخانه داخل در که شخصی هر-28
 فرم باسل از و بوده قانون این شامل نیز عزیز پیمانکاران نماید استفاده کارخانه فرم لباس از

 نمود خواهند استفاده
 انایش کارکنان و خود توسط پروژه، مراحل تمام که گردیده ذکر پیمانکاران قرارداد در-29

 روژهپ انجام براي کارخانه پرسنل کمک به پیمانکار نیاز صورت در پذیرفت، خواهد صورت
 پرسنل(  کمک زمان مدت حقوق باشد، ثانیه 30 از بیشتر کمک این زمان مدت اگر خود،

 .بود خواهد پیمانکار عهده بر پیمانکار به)کارخانه
 یا لفتخ گونه هر بروز صورت در پیمانکار، و کارخانه فیمابین قرارداد به توجه با درکل-30
 شانای و بوده پیمانکار شخص کارخانه حساب طرف پیمانکار، کارکنان سوي از نظمی بی

 بود خواهند آن پاسخگوي
 رد را انرژي مصرف هزینه و گذاري سرمایه ریسک باید باید قرارداد طرف پیمانکاران-31
  باشند گرفته نظر در پروژه هر
 حق دریافت مستحق که باشد داشته را این واحساس ادعا پرسنل از از یک هر چنانچه-32

 یا و باکت را موضوع باید ، باشد می وي سوي از گرفته انجام کارهاي بابت بیشتري حقوق و
 هانهب این به نمیتواند شخص اینصورت غیر در دهد، اطالع کارفرما به مجازي فضاي طریق از

 بداند خود حق را کار این و نموده جابجا را وجهی اجازه بدون
 شخص و گردد می اعزام کارخانه سوي از مختلف هاي ماموریت به کسی وقتی مثال طور به

 حق دریافت مستحق گرفته صورت هاي ماموریت براي که نماید می احساس شونده اعزام
 تنداش عدم صورت در و باشد داشته را موضوع طرح توان باید باشد، می بیشتري ماموریت

 . بود نخواهد بیشتر حق دریافت مستحق کارفرما نظر از موضوع طرح توان
 ، باشند داشته میگرددحضور برگزار کارخانه در که جلساتی همه در باید مدیریت -33

 نآ که ضروري موارد در مگر باشد می ممنوع مدیریت حضور بدون جلسه گونه هر برگزاري
 باشد بوده ایشان اجازه دریافت و مدیریت قبلی اطالع با باید نیز
 با که مواردي در مگر باشد می ممنوع نفر دو از بیش کاري وقت در تجمع هرگونه -33/1

 گیرد صورت تجمعات این کاري یا پروژه انجام جهت ایشان دستور و عامل مدیر حضور
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 طه،مربو مسئول یا و مدیریت سوي از دریافتی دستورات موقع به و صحیح انجام جهت -34
 جراا فرصت اولین در و یاداشت بالفاصله باید دریافتی دستورات آنها،  سریع شدن اجرا و

 عرفیم انظباتی کمیته به خاطی شخص  حافظه، از استفاده و یاداشت عدم صورت در گردند،
 .شد خواهد

 خراجا پرسنل به مبلغ پرداخت و تسویه مراحل انجام از قبل باید حسابداري مسئولین-35
 نمایند برسی دقیق بصورت را ذیل مراحل نموده، کار ترك یا و شده
 هب پرداختی الحسنه قرض وام بابت ویا دریافتی تنخواه بابت شخص بدهی وجود عدم—

  ایشان
 )گرامی ویزیتورین مختص(تبلیغات بخش به مربوط اجناس و لوازم تحویل-—
 دکلی مانند گردیده، ایشان تحویل استخدام هنگام در که خدماتی یا امکانات تحویل—

  کارخانه اموال امین به شناسایی کارت و کار، ایشان،لباس تحویل در کمد
  بوفه بخش به شخص بدهی وجود عدم—
 ربوطه،م مدیر و سرگروه کتابخانه،کارگزینی، ، رستوران مسئولین وجودامضاهاي کنترل—

  نظر مورد شخص تسویه برگه در مجازي فضاي بخش مسئول نیز و
 دگرد ریزي برنامه و طراحی چنان باید میگیرد صورت کاري یا پروژه که بخش هر در -36
 . نماید تامین را بخش براي شده ایجاد هزینه بتواند کار یا پروژه خود که

 
 اعالم را کارخانه با همکاري امادگی خود که هل چسب کارخانه با قرارداد هاي طرف -37
 هزینه و ارائه قابل خدماتکاتالوگ  کاري، سوابق ،رزومه و سابقه کاريباید ابتدا نمایند، می

 انهکارخ به ایمیل یا فکس طریق از بیشتر تحقیق جهت را خود با مرتبط سایت و آنها،
 کارخانه به کتبا را مراتب درخواست یا و سوال گونه هر داشتن صورت در و نموده ارسال
 نمایند اعالم

 این البته ، باشد می سال 33 سن حداکثر  اقایان براي پرسنل  استخدام سنی سقف -38
 .باشد متغیر میتواند افراد استخدام در مدیریت دستور و صالحدید با موضوع

 تاس بهتر دانشجو، پذیرش عدم بر تاکید کارخانه،ضمن براي استخدام هاي اگهی در -39
 .نشود انجام تابستان فصل در کارخانه هاي استخدام ضرورت عدم صورت در
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  باشند ذیل شرایط داراي باید کارخانه در استخدام جهت اقایان-40
 باشند متاهل-1-40
  باشند می اولویت در باشند باالتري تحصیلی مدرك داراي که کسانی-2-40
 باشند سن سال 33 حداکثر داراي-3-40

 زا سال طول در است الزم کارخانه، محترم مشتریان فعالیت میزان از اطالع منظور به-41
  شود بایگانی و گردیده تهیه رونوشت عزیزان این فروش فاکتور

 عنوان به کارخانه خارج از زیادي افراد مدیریت با مالقات و کارخانه از بازدید جهت-42
 ابتدا کارخانه مهماندار عزیزان، این انتظار زمان در ، نمایند می مراجعه کارخانه به میهمان

 مهمانان ارانتظ هنگام نماید، می پذیرایی ایشان از سپس و داشته را نمایشگاه از بازدید برنامه
 ، چایی اي دقیقه ده انتظار براي برنامه، طبق مهماندار مدیریت با مالقات جهت گرامی
 انتظار هب نیاز که صورتی در و نماید پذیرایی ایشان از آبمیوه و آب اي دقیقه بیست انتظار

 .داشت خواهد ادامه همچنان پذیرایی باشد بیشتري
 

 گونه هر واریز از حداالمکان کارخانه، با مرتبط هاي قرارداد و معامالت در قوانین طبق-43
 معامله بابت دریافت پیش عنوان به مبلغ هرگونه دریافت یا و قرارداد طرف به پرداخت پیش

 داشته پرداخت پیش به اصرار مقابل طرف که ضروري مواقع در( گردد قراردادخودداري یا
 مودن واریز پرداخت پیش عنوان به ایشان به میتوان را قرارداد مبلغ کل پنجم یک باشد
 )نمود
 ورود مخصوصا تخلف نوع هر از جلوگیري جهت کارخانه خروج و ورود هاي درب کلیه-44

 ايه دوربین توسط باید ، نیاز مورد ملزومات دیگر و دستگاه، اشیا، قانونی غیر خروج یا و
 گردد کنترل بسته مدار
 استفاده مورد محصوالت ارسال و بندي بسته جهت که کارخانه در موجود هاي کارتن-45
 ها آن تصاویر که است گردیده تائید اندازه و طرح..............در مدیریت نظر از میگیرند قرار

 است گردیده ثبت ذیل در گرامی پرسنل حافظه در درج و مالحظه براي
 از و گرفته قرار استفاده مورد نباید ذیل موارد از غیر  بندي بسته کارتن گونه هیچ لذا

 .گردد خارج کارخانه
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 مربوطه مسئولین موقع، به و صحیح بصورت اداري کارهاي انجام اهمیت به توجه با -46
 .نمایند اماده را وي نظر مورد کار ابزار ابتدا اداري کارهاي براي شخص پذیر از قبل باید
 عالماست خود قبلی کار محل از باید استخدام هنگام در پرسنل  خانه کار قوانین طبق-47

 .شد خواهد انجام کارگزینی مسئول توسط کار این. گردند
 رد باشند می وقت اسرع در مدیریت دستور موقع به انجام و یاداشت به ملزم پرسنل -48

 در دستور گیرنده شخص انجامد، طول به روز 3 از بیش مدیریت دستور انجام که صورتی
 باشد می مدیریت به دستور انجام عدم چرایی و گزارش ارائه به موظف سوم روز

 
 هجلس اعضاي میگردد، برگزار مدیریت حضور با که بزرگ یا و کوچیک جلسه هر در -49

 از استفاده که چرا باشند، می مدیریت سوي از شده مطرح موضوعات یاداشت به موظف
 است بذکر الزم باشد، می ممنوع کارخانه قوانین طبق دستورات یاداشت عدم و حافظه

 .شد خواهد کنترل شده تعیین یازرسان توسط عزیز پرسنل یاداشت دفترچه
 به تصاویر یا مدارك، ارسال صورت در باشند می موظف تبلیغات و اداري هاي بخش-50

 ايبر را مربوطه تصویر یا مدارك کننده، دریافت نام درج با دیگر، ثالث شخص یا بخش
 .نمایند ارسال ایشان به مجازي فضاي بخش طریق از مدیریت اطالع

 ،ها بخش دیگر همکاران با همکاري به نیاز صورت در دفتري بخش در شاغل پرسنل-51
 چپی دفتر به هماهنگی جهت را نظر مورد شخص باید مورد بی جابجایی از جلوگیري جهت
 نمایند

 
 ،میگردد تعیین مدیریت طرف از مشخصی زمانی بودجه پروژه و دستور هر انجام جهت -52
) دستور انجام زمان مدت حداکثر(  زمانی بودجه به اشاره مدیریت دستور در که صورتی در

 روژهپ یا دستور انجام جهت زمانی بودجه گیرنده دستور شخص باید باشد نگریده مشخص
 نماید ریزي برنامه آن طبق و شده جویا مدیریت از را

 از خارج به تعمیر براي کارخانه سوي از.....  و برقی لوازم خودرو، دستگاه، زمان هر -53
 جایگزین و تعویض به نیاز ارسالی مورد از اي قطعه که صورتی در گردد، ارسال کارخانه

 دباش می کارخانه به شده تویض قطعه ارائه به ملزم کار تعمیر باشد، داشته نوع قطعه
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 آموزش بازاریابان صنایع شیمیایی و چسب سازي هل
 پنج رکن آموزش:

 شود.ابتدا آموزش کتبی خوانده می .1
 شود.سپس امتحان کتبی گرفته می .2

 شود.آموزش بصورت شفاهی داده می .3

 شود.امتحان شفاهی گرفته می .4

 ماهه بر آموزش عملی. 3نظارت  .5

خیلی مهم است که براي موفق شدن به مسائل اگر بر فرض مثال توپ فوتبال باشد همیشه به این توپ از بیرون     
شویم و اگر از بیرون نگاه کنیم همه مسائل یم نه از داخل چون اگر به مسائل از داخل نگاه کنیم گیج مینگاه کن

 دانید.ساده است و شما آن را می
  فروش کارشناسان به مربوط  هاي آموزش

 هب مربوط اموشی دوره نمایند، اجرا و مطالعه دقت به را زیر قوانین باید شده استخدام تازه ویزیتورین کلیه -1
 .باشد می ذیل  ترتیب وبه هفته یک مدت به حداقل ویزیتورین

 دیده آموزش را کارخانه به مربوط عمومی قوانین روز 2 مدت به تولید خط در محترم ویزیتورین ورود بدو در و ابتدا
 ویزیتورین با عملی آموزش جهت آخر روز 2 در و  میگیرند فرا را تبلیغات بخش هاي آموزش نیز روز 2  سپس و

 ش،آموز دوره پایان در است ذکر به الزم گردند می اعزام میدانی ویزیت به کار نحوه با آشنایی  براي کارخانه مجرب
 . شد خواهد دریافت زمینه این در کتبی امتحان ویزیتورین از
 موزشآ مسئول که قدیمی ویزیتور سوي از میدانی ویزیت روز دو طی در شده استخدام تازه ویزیتور عملکرد نحوه-2

 داده رهنم ایشان عملکرد به نهایت در شده ذکر قوت و ضعف نکات گرفته قرار بررسی مورد باشد می ایشان میدانی
 گانیبای ایشان ویزیتوري پرونده در محرمانه صورت به دهی نمره و ارزیابی برگه این که است ذکر به الزم شد خواهد
 شد خواهد

 فاکتور امتحان مرتبه پنج حداقل کار روي بر بیشتر تسلط جهت آموزش زمان مدت در  محترم ویزیتورین از-3
 رد باید عزیزان این و آمد خواهد عمل به) تلگرام( مجازي فضاي طریق از نویسی آمار امتحان مرتبه پنج و نویسی

 .نمایند کسب قبولی نمره بتوانند امتحانات این
 گزینیکار واحد به مربوط کتبی امتحانات و نویسی آمار نویسی فاکتور امتحان مانند( امتحانی هاي برگه تمامی -4
 شد خواهد ضمیمه شخص ویزیتوري پرونده در تبلیغات مسئول تایید از پس) 
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 آموزش مهماندار توسط و هل چسب نمایشگاه در که ها، چسب فنی موارد آموزش حین در میبایست ویزیتور هر  5 
 ريمشت مقابل در تست انجام براي تا بچسباند عملی بصورت نمونه براي اي قطعه چسب هر از شخصاً میشود داده

 .باشد داشته را الزم آمادگی

 رسنلپ سایر همانند باید دارند را مدیریت با حضوري مالقات درخواست که ویزیتورینی -6
 .نمایند دریافت مالقات وقت مهماندار طریق از ابتدا

 خاصیاش لذا باشد می بر هزینه کارخانه براي الورود جدید ویزیتورین آموزش است بدیهی-7
 اخراج و شده رد آموزش مرحله در یا نمایند کار ترك ماه یک از کمتر در دلیلی هر به که

 .شد خواهد کسر آنها حساب از آموزش روزهاي هزینه شوند
 دو لیا یک سال طول در بایستی می کارخانه قوانین طبق استان هر بومی این ویزیتور-8

 رغی در گردند، اعزام دیگر  هاي استان به  ماموریت عنوان به فروش و ویزیت جهت  مرتبه
 عدم کارخانه طرف از کارخانه قانون اجراي عدم و کافی سوددهی عدم دلیل به صورت این

 .شد خواهند قرارداد تمدید
 
 مند ازنی و است گردیده راحت انسان براي کارها از بسیاري انجام تکنولوژي پیشرفت با -9

 تالش راستاي در آن از استفاده دانش و افزار نرم وجود راحتی و  اسایش این از مندي بهره
 اوست نیاز مورد شخص هر درامد منبع و روزانه

 اسان ویزیت انجام راستاي در خود رفاه و اسایش جهت نیز هل چسب کارخانه ویزیتورین
 باشند داشته خود گوشی در را ذیل هاي افزار نرم باید بهتر، و
  بانک در وقت اتالف جلوگیري و الزم مواقع در استفاده جهت بانک، همراه برنامه-1
 ورویزیت ویزیت لیست در که  اي منطقه هواي وضعیت از اطالع جهت هواشناسی، برنامه -2

 باشد می
 جلوگیري و مشتریان ویزیت و سریع نمودن پیدا جهت یاب، مسیر همان یا DDD برنامه-3
 وقت اتالف از
 اطالع و کارخانه طرف از شده ایجاد هاي گروه در حضور جهت ، تلگرام ارتباطی برنامه-4
 مدیریت هاي ابالغ از
 هحافظ  استفاده از جلوگیري و ضروري و مهم مواقع در استفاده براي صدا، ظبط برنامه-5
 سازي مستند در استفاده یا و
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 و نمشتریا کتاب و حساب سریع و صحیح انجام جهت ، پیشرفته حساب ماشین نامه بر-6
 وقن اتالف از جلوگیري

 از استفاده از گیري جلو و مهم و ضروري کارهاي یاداشت جهت ، یادداشت دفتر برنامه-7
  آن فراموشی و حافظه

 جهت استفاده براي انتایم بودن و برنامه ریزي دقیق  االرم، زنگ -8
 الزم مواقع در موقع به تماس جهت خود، ویزیتور همکاران هاي تلفن شماره-9

 خود شغلی حیطه در استفاده و روز تقویم از اطالع جهت ، صبا باد برنامه -10
 تولیدي محصوالت تبلیغاتی هاي فیلم از موقع به استفاده و ذخیره-11
 نیاز مورد و ضروري مواقع در اسناد اسکن جهت اسکنر، کم برنامه -12
 امار سریع و صحیح نوشتن جهت DDDD برنامه-13

 
 می کارخانه در خود کار با مربوط هاي واحد تماس شماره ثبت به ملزم ویزیتورین-10

  نمایند حاصل تماس مربوطه واحد با راحتی به بتوانند نیاز مورد مواقع در تا باشند
 �👇� ها آن تماس شماره و گرامی ویزیتورین کار با مرتبط هاي واحد

 09305551023  ویزیتورین به سفارش  4  09304441026  تبلیغات مستقیم خط  1
 09303331026  کارگزینی  5  09301112615  ویزیتورین سفارش گیرنده  2
 09025932235  اموال امین  6  09305551026  هل چسبی عمو  3
 
 

 مختص وسایل یا و االت ابزار مند نیاز خود کار انجام جهت که ها حرفه سایر همانند�💥💥💥�
 هل کارخانه تولیدي محصوالت ویزیتوري تمور انجام جهت نیز بازاریابان هستند خود حرفه

 رتبصو تبلیغات واحد از را انها ، خود کار شروع ابتدا در که دارند نیاز وسلیلی و ابزار به
 . میگیریند تحویل امانت

 امهنگ در باید ویزیتورین و است گردیده قید ذیل در جدول بصورت وسایل و ابزارات این
 .باشند داشته خود همراه به انهارا ویزیت

 هل سازي چسب و شیمیایی صنایع بازاریاب نیاز مورد وسایل
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  عدد یک  کیف-1
 عدد یک  خودکار -2  
                                     عدد یک کدام هر از)  شودمی ثبت پولی فاکتور( ها چسب-3
 عدد یک  منگنه میخ و منگنه-4
 عدد شش  فوالد چسب تست جهت خام آهن قطعه-5
 عدد صد الی پنجاه  ذخیره قیمت لیست -6
 عدد یک  فوالد چسب با شده چسبیده آهن قطعه-7
 دفتر یک  ذخیره فروش فاکتور -8
 عدد شش  شیشه چسب تست جهت خام شیشه قطعه-9

 عدد یک  رول دستگاه، شارژر ،DDD دستگاه -10
 عدد چهار  چوب چسب تست جهت چوب قطعه-11
 عدد صد  ذخیره رسید-12
 عدد یک  حساب ماشین-13
 عدد یک  مهر -14
 عدد یک  نوارچسب-15
 دست یک  کار لباس  -16

 
 
 

 هل چسب صنایع در بازاریابی مزایاي
 هرهايش کلیه از بازدید( ویزیتورین همه براي ویزیت هاي شهر بودن گردشی به توجه با -1

 ) ایرانگردي و ایران
 کار قانون طبق ویزیتورین به متعلق حقوق کلیه پرداخت-2
 براي ماموریت حق( جمعه روزهاي براي حتی روزانه صورت به ماموریت حق پرداخت- 3 

 هر بومی غیر ویزیتورین براي و کارخانه محل از کیلومتر 50 حداقل که بومی ویزیتورین



   
 

٦۷ 
 

 اقامت به ناگزیر یا و باشند شده دور ماموریت انجام جهت خود سکونت محل از که  استان
 )شد خواهد پرداخت سال هر مصوب مبلغ و کار قانون طبق گردند ماموریت محل در شبانه

 ال10/000 میزان به ها فروشگاه از شده آوري جمع رسیدهاي بابت پاداش پرداخت -4
 ادامه در نقشه تصویر( نقشه روي در شده ذکر تعرفه طبق رسید هر براي ریال90/000

 )توضیحات
 غییرت تولیدي اجناس کلیه فروش پورسانت مدیریت دستور طبق 1400/03/17 تاریخ از-5 

 شد خواهد محاسبه ویزیتورین براي درصد 2/5  میزان به پورسانت این و کرده
 دخو عهده بر تولیدي اجناس مابقی مانند نیز گیاهی و چوب هاي چسب باربري هزینه -6

 .نمود خواهد پرداخت را مرجوعی هاي چسب باربري هزینه فقط کارخانه و بوده ویزیتور
 شد خواهد پرداخت کارخانه توسط آژانس کرایه و خوراك نقل، و حمل هاي هزینه-7 
 )است شده گرفته نظر در رسید هر براي پاداش طریق از شده ذکر موارد پرداخت نحوه(
  5/000/000 میزان به خود فروش محل از را خود روزانه هزینه توانند می محترم بازاریابان 

 خواهد کسر ایشان حساب از و محاسبه حساب تسویه هنگام در که نمایند برداشت ریال
  شد

 تعیین شده کارشناسی محاسبات طبق ریال5/000/000 میزان به برداشت قابل مبلغ
  داشت نخواهد ساعت24 در را مبلغ این از بیش برداشت حق ویزیتور و گردیده

 اکسیت وسیله به و مویرگی صورت به کارخانه سوي از ویزیتورین براي پخش سیستم-8
 هرانند کمک از مندي بهره جهت تاکسی از استفاده براي سفارش(  است گردیده محاسبه

 نماشی از استفاده صورت در) باشد می ایشان توسط منطقه بهتر شناخت و پارك هنگام
 ودخ عهده بر غیره و جریمه تصادف مانند آن مسئولیت کلیه ویزیتورین توسط شخصی
  بود خواهد ویزیتور

 درجمن هاي درصد و مبالغ اساس بر و بوده متغیر استان هر براي پورسانت و رسید پاداش-9
 :خواهد محاسبه نقشه روي در
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