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 )  47( آیین نامه اجرایی ماده 

قتصادي ، اجتماعی و فرهنگیقانون برنامه چهارم توسعه ا   

 جمهوري اسالمی ایران

 

 

هاي دانش بنیان و تقویـت   توسعه شرکت به منظور ایجاد و  -47ماده 
همکاریهاي بین المللی ، اجازه داده می شود واحدهاي پژوهشی و فناوري 

 فناوري در جهت انجام ماموریت هاي علم و و مهندسی مستقر در پارك
،  خصـوص روابـط کـار   آزاد در  منـاطق   قانونی  هاي محوله ، از مزایاي

مبادالت مـالی   وسرمایه گذاري خارجی ،  هاي مالیاتی و عوارض معافیت
 . برخوردار گردند  بین المللی
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 تعاریف  –فصل اول  

در این تصویب نامه واژه ها و عبارتهاي زیر به جاي واژه ها و عبارتها مشروح مربوط به  -1ماده
 : کارمیروند

 .د نشو هاي علم و فنآوري که با مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوري ایجاد می پارك: پارك  –الف  

 .واحدهاي پژوهشی و فنآوري و مهندسی مستقر در پارکهاي علم و فنآوري : واحدهاي فنآوري ) ب 

 رییس پارك : مدیریت پارك ) پ

 

 معافیتهاي مالیاتی و عوارض : فصل دوم 

واحد هاي فنآوري که در پارك به فعالیت اشتغال دارند ، نسبت به فعالیتهاي مذکور از تاریخ  -2ماده 
آزاد تجاري  پارك قانون چگونگی اداره ) 13( صدور مجوز توسط مدیریت پارك از معافیت موضوع ماده 

 .برخوردار خواهند بود  – 1372مصوب   –صنعتی  –

پارکها فعالیت می نمایند ، از پرداخت هرگونه عوارض معمول کلیه واحدهاي فنآوري که در  -3ماده  
 .کشور معاف می باشند

 

 

هاي اقتصادي اشتغال  اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت -13ماده 
برداري مندرج در  دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادي در منطقه آزاد از تاریخ بهره

هاي  از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات مجوز به مدت پانزده سال
مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که 

 .با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید
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 سرمایه گذار خارجی : فصل سوم 

نگی و وورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به پارك و چگنحوه پذیرش و  -4ماده 
قانون تشویق و حمایت میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهاي هر پارك ، منطبق و بر اساس مقررات 

 .انجام خواهد شد سرمایه گذاري خارجی

تصویب نامه  ، دآزا مناطق  جهت پذیرش سرمایه گذاري خارجی در پارکها بر اساس مقررات  -5ماده 
و اصالحات بعدي آن  براي واحدهاي فنآوري مستقر در پارکها  16/3/1373ك مورخ 23ت/33432شماره 

 .قابل اجرا می باشد 

 :توضیح 

    1-5از ماده   و اصالحات بعدي آن 16/3/1373ك مورخ 23ت/33432تصویب نامه شماره  "
 "اضافه گردیده است   5موضوع ماده صالحات و ا بر اساس تصویب نامه   16-5لغایت  ماده 

 :ي عبارت هاي مشروح مربوط به کار میرود در این تصویب نامه واژه هاي زیر به جا - 1-5ماده 

  وري آپارك هاي علم وفنکشور جمهوري اسالمی ایران به استثناي : سرزمین اصلی 

  وري آپارك هاي علم وفن هر یک از  مدیریت :  مدیریت پارك 

 .د نشو پارکهاي علم و فنآوري که با مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوري ایجاد می :پارك 

به کارگیري سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیتهاي اقتصادي به منظور تولید کاال  :ایه گذاري سرم
 .و یا خدمت 

که توسط اتباع ) به استثناي وجوه مالی ( این مقررات ) 7(کلیه سرمایه هاي موضوع ماده : سرمایه خارجی  
 .وارد میشود  پارك ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به 

که توسط اتباع ) به استثناي وجوه ریالی ( این مقررات ) 7(سرمایه هاي موضوع ماده :  سرمایه ارزي  
 .وارد شود  پارك ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به 

هایی  مازاد در آمد تحقق یافته یک بنگاه بر هزینه هاي واقع شده در یک دوره مالی که از فعالیت: سود ویژه 
فاع صورت گرفته است ، ناشی و طبق اصول پذیرفته شده حسابداري شناسایی و اندازه قصد انت به که

 .گیري شود 

 : سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از  -2-5ماده 
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 )  پارك هر(  هاپارک وجوه ریالی و ارزهاي قابل تبدیل در ) الف 

 ماشین آالت ، تجهیزات ، لوازم و ابزار کار ) ب

 صنعتی شامل حق اختراع ، دانش فنی و عالیم و نامه هاي تجاري حقوق مالکیت )پ

 وسایل حمل ونقل زمینی ، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه گذاري ) ت 

حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده ویا در  پارك تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال که در ) ث 
 .باشند به کار انداخته شود فعالیت مجاز دیگري که مشمول این مقررات

به عنوان بخشی  پارك  مدیریت در موارد خاص  قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص  :تبصره  
 از سرمایه خارجی امکان پذیر است 

 :سرمایه ها تحت شرایط پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود  -3-5ماده 

 .به کار برده شود  پارك ردر فعالیت هاي مجاز در ه) الف  

 .را طی کند ) 11(و ) 10(مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه گذاري و ثبت سرمایه موضوع مواد ) ب 

 .نباشد  پارك مستلزم اعطاي امتیاز یا حقوق انحصاري به سرمایه گذاري توسط )پ

سبتی سرمایه گذار هر ن به  پارك سرمایه گذاران خارجی می توانند در فعالیتهاي اقتصادي  -4-5ماده 
 .نمایند 

وارد کنند  باید  هاپارک که می خواهند سرمایه خود را به هریک از  خارجی سرمایه گذاران  -5-5ماده  
تهیه و در اختیار آنها قرار  وزارت علوم وفناوري درخواست خود را به همراه پرسشنامه اي که توسط 

مدیریت همان توسط  پارك ر خواست هاي واصله در هر د. تسلیم نمایند  مدیریت هر پارك خواهد گرفت به 
 .شود  صادر می مدیریت همان پارك مورد بررسی قرار گرفته و مجوز سرمایه گذاري توسط  پارك 

ن وقان) 21(موضوع ماده ( متقاضی تضمین و حمایت  هدرخواست هاي سرمایه گذاران خارجی ک -1تبصره  
توسط کمیته ,می باشند ) صنعتی جمهوري اسالمی ایران  –زاد تجاري آ مناطق  اصالح قانون چگونگی اداره 

سازمان سرمایه گذاري و کمک ) رییس کمیته (  پارك اي مرکب از نمایندگان دبیرخانه شوراي عالی مدیریت 
وسازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور بررسی ) وزارت امور اقتصادي و دارایی (هاي اقتصادي و فنی 

مجوز سرمایه گذاري براي  ,هیئت وزیران کمیته مذکور و تصویب اکثریت  بر اساس پیشنهادخواهد شد و 
 .شود  آنها صادر می
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ت وزیران ئگذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هی حقوق قانونی سرمایه -21ماده 
اردي گذاران مزبور چنانچه در مو سرمایه سرمایه. ن و حمایت استیرسیده است مورد تضم

گذاران یاد شده سلب مالکیت شود،  بوسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه
نامه مربوط به نحوه جبران خسارت به  آیین. باشد جبران عادالنه خسارت به عهده دولت می

 . تصویب هیات وزیران خواهد رسید

 مدیریت  مجوز سرمایه گذاري با اطالعهر گونه تغییر در مشخصات درج شده در پرسشنامه و  -2تبصره  
 .و حسب تشخیص با موافقت مرجع صادر کننده مجوز ، صورت می گیرد پارك 

بهره برداري از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاري منوط به صدور مجوز بهره برداري توسط  -3تبصره 
 .می باشد مدیریت پارك 

 رف مدتی که در مجوز سرمایه گذراي تعیین میدارنده مجوز سرمایه گذاري موظف است ظ -6-5ماده 
وارد  پارك شود ، درصد معینی از سرمایه را براي شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه گذاري به 

 .نماید

 :گیرد به ترتیب زیر صورت می  پارك ورود و ثبت سرمایه در  -7-5ماده 

حساب واحد مورد سرمایه گذاري نزد بانک این مقررات به ) 7( ماده ) الف( سرمایه هاي موضوع بند  -1
با احتساب معادل ریالی یا ارزي حسب مورد در . گردد واریز می) مجاز  يیا موسسات اعتبار( ها 

مدیریت به عنوان سرمایه گذار در دفاتر ) یا موسسه اعتباري مجاز ( تاریخ واریز طبق گواهی بانک 
 .ثبت میشود  هر پارك 

این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه ) 7(ماده ) ت ( و )  ب( هاي سرمایه هاي موضوع بند  -2
گذاري بر اساس ارزش سیف آنها به موجب اسناد و صورت حساب هاي مربوط پس از رسیدگی 

مجموعاً به یکی از ارزهاي قابل تبدیل ، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن  مدیریت هر پارك توسط 
تاریخ به عنوان سرمایه  ن ، از هما پارك ی آن به نرخ روز بازار ارز ثبت ارزش ارزي ، معادل ریال

 .شود  ثبت می مدیریت هر پارك سرمایه گذار در دفاتر 

 مدیریت هر پارك این مقررات پس از تایید ارزش آنها توسط ) 7(ماده ) پ( سرمایه هاي موضوع بند  -3
 . باشد  می پارك هر مدیریت قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر 

چگونگی زمان بندي اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت 
 .می گیرد
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این مقررات پس از تایید موسسه حسابرسی مورد وثوق ) 7( ماده ) ث ( سرمایه هاي موضوع بند  -4
 ثبت مییت هر پارك مدیربه ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه گذار در دفاتر  مدیریت هر پارك 

 :شود 

با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه گذاري در همان واحد ، پس از کسب موافقت ) الف 
 مدیریت هر پارك

 مدیریت هر پاركباهدف افزایش سرمایه براي سایر موارد در همان واحد ، با اطالع ) ب

پس از . که براي آن مجوز صادر شده است  با هدف سرمایه گذاري در فعالیت دیگري غیر از فعالیتی)پ
 این مقررات ) 10( طی مراحل موضوع ماده 

تشخیص سازمان ناقص ، معیوب و یا غیر طبق هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیر نقدي وارده  -5
منطبق نباشد و یابیش از ارزش واقعی   قابل استفاده باشد ویا با مشخصات اظهار شده در تقاضا

گرفته است در حساب نقرار  مدیریت پاركشده باشد ، آن قسمت از بها که مورد تایید آن اظهار 
 .شود  سرمایه منظور نمی

که متعلق به سرمایه مقررات این ) 7( ماده ) ت ( و  )ب(چنانچه کاالهاي سرمایه اي موضوع بندهاي   -6
خذ مجوز از مراجع ذیربط گذاران خارجی بوده و قبالً در سرزمین اصلی بکار انداخته شده است با ا

انتقال این کاالها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی . انتقال یابند  پارك در سرزمین اصلی به 
 .شود و تابع ضوابط این تصویبنامه خواهد بود  محسوب می

که به در صورتی . وارد میکند ، بیمه نماید پارك  سرمایه گذار می تواند سرمایه اي را که به -8-5ماده 
دلیل وقوع حادثه ، موسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه نامه جانشین سرمایه گذار شود ، این 

شود اما انتقال سرمایه  جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه گذار به رسمیت شناخته می
 .محسوب نمی شود 

شود مورد  وارد می پارك به این مقررات ) 10( سرمایه سرمایه گذاران خارجی که طبق ماده  -9-5ماده 
 .حمایت این مقررات بوده و از مزایا و تسهیالت آن برخوردار می باشد

این مقررات به ) 10( ماده ) 1( سرمایه سرمایه گذاران خارجی که پذیرش آنها مطابق تبصره  -تبصره 
ع عموم ملی شود چنانچه در مواردي به وسیله قانون به نف. رسیده باشد هیئت وزیران تصویب اکثریت 

ت به عهده دولت جمهوري ریا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود جبران عادالنه خسا
پرداخت خسارت به مأخذ ارزش بازاري سرمایه گذاري بالفاصله قبل از ملی . اسالمی ایران می باشد

ه از تاریخ ملی شدن یا سلب الیکت خواهد بود و سرمایه گذار خارجی ظرف مدت سه مااشدن و یا سلب م
 . تسلیم نمایدمدیریت  پارك مالکیت تقاضاي جبران خسارت را به 
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شوند مکلفند همه  ایجاد می پارك سرمایه گذاري در مجوز کلیه واحدهایی که به موجب  -10-5ماده 
به  صورت هاي مالی باید.ارسال نمایندملکرد وصورت هاي مالی خود رابه مدیریت پارك ساله گزارش ع

 .رسیده باشد مدیریت پارك تأیید موسسه حسابرسی مورد وثوق 

خروج سودویژه ومبالغ مربوط به اصل ومنافع حاصل از فعالیت هاي اقتصا دي سرمایه  -11-5ماده 
یا واگذاري این گونه سرمایه  فروش ، از  هاي خارجی وسرمایه هاي ارزي ایرانیان وهمچنین مبالغ ناشی

 .مجازاست پارك از 

به درخواست این گونه سرمایه گذاران و پس از احراز این که مبالغ مورد درخواست یریت هر پارك مد
به کار انداختن سرمایه ثبت شده سرمایه گذاران در موضوع مجوز سرمایه  ، حاصلپارك براي خروج از 

هفته از تاریخ  گذاري می باشد و حصول اطمینان از موارد مندرج در تبصره زیر ، تأیید الزم را ظرف یک
 .وصول درخواست صادر می نماید

باید در بررسی هاي خود ، مالحظات مربوط به برخورداري سرمایه گذار از مدیریت هر پارك  -تبصره
صنعتی و نیز  –آزاد تجاري  مناطق  قانون چگونگی اداره ) 13( اتی موضوع ماده الیمعافیت هاي م

 .ج را مور توجه قرار دهد خالص بودن مبالغ مورد درخواست براي خرو

پرداخت هاي مربوط به اقساط اصل وام و هزینه هاي متعلقه ، قرارداد هاي حق اختراع ،  -12-5ماده 
دانش فنی ، کمک هاي فنی و مهندسی ، عالیم تجاري ، مدیریت و قراردادها ي مشابه در چارچوب طرح 

مجاز می  مدیریت پاركلی با اطالع هاي سرمایه گذاري بر اساس قراردادها مربوط و صورت هاي ما
 .باشد

به مدیریت پارك سرمایه گذاران می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت  -13-5ماده 
 در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر جانشین سرمایه گذار اول می. سرمایه گذاران دیگر واگذار نمایند

 .شود 

مبداء و  پارك دیگر تابع مقررات سرمایه گذاري در  پارك به  رك پاانتقال سرمایه از یک  -14-5ماده  
 .مقصد است 

موارد اختالف بین سرمایه گذار خارجی و طرف ایرانی بر اساس قراردادها و توافق هاي  -15-5ماده  
 .کتبی حل خواهد شد

ه در صورتی که سرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولت هاي خارجی باشد، اینگون -16-5ماده  
سرمایه ها خصوصی تلقی خواهد خواهد شد و تابع قوانین و مقررات تجاري بوده و از مصونیت دولتی 

 .و دیپلماتیک برخوردار نمی باشد
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 روابط کار  –فصل چهارم 

امور مربوط به اشتغال نیروي انسانی و روابط کار در واحدهاي فنآوري مستقر در پارکها مشمول  -6ماده 
و اصالحات  16/3/1373ك مورخ 25ت33433آزاد ، موضوع تصویب نامه شماره  مناطق  مقررات اشتغال در 

 .بعدي آن میباشد 

 :توضیح 

لغایت     1-6از ماده  و اصالحات بعدي آن 16/3/1373ك مورخ 25ت33433تصویب نامه شماره  "
 "اضافه گردیده است   22موضوع ماده و اصالحات بر اساس تصویب نامه   39-6ماده 

 

 : رود ار میهاي مشروح مربوط به ک هاي زیر به جاي عبارت نامه واژه در این تصویب -1-6ماده 

 کشور جمهوري اسالمی ایران  : کشور

  پارك هاي علم وفنآوري  هر یک از  مدیریت :  مدیریت پارك 

 .د نشو پارکهاي علم و فنآوري که با مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوري ایجاد می :پارك 

صنعتی در مورد اشتغال  –قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ) 12(مقررات موضوع ماده  : مقررات
 نیروي انسانی

مقررات مربوط به اشتغال نیروي انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور رویداد براي  -12ماده 
 . هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید  نامه اتباع خارجی به موجب آیین

 . کند ق به درخواست کارفرما کار میکسی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقو : کارگر

شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت مزد یا  : کارفرما
 . کند حقوق کار می

ند، از قبیل موسسات ک محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می : کارگاه
صنعتی، کشاورزي، معدنی، ساختمانی، ترابري مسافري، خدماتی، تجاري، تولیدي، اماکن عمومی و امثال 

 . آنها

 . شود وجوه نقدي یا غیرنقدي و یا مجموع آنهاست که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می : مزد
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 به تبع شغل مجموع مزد شغل و مزایاي ثابت پرداختی  : مزد ثابت

 شود  هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می : حقوق

 . دهد مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می  : مدت کار

نامه  این تصویب مشمول مقررات پارك هاي واقع در  کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاه -2 -6ماده
 . هستند

اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز  -تبصره
هاي خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان  کارگران کارگاه

 . نامه نخواهند بود یبشود، مشمول مقررات این تصو نسبی درجه یک از طبقه اول وي انجام می

نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام  نظارت بر اجراي مقررات این تصویب -3-6ماده 
 مدیریت هر  پارك . خواهد بود مدیریت پارك بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده  تعهدات پیش

هاي الزم را اخذ نماید و در صورت  نشان ضمانتتواند براي انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرا می
هاي اخذ شده، تعهدات کارفرمایان یا  نامه عدم انجام تعهدات یاد شده از سوي کارفرمایان از محل ضمانت
 . آراي مراجع و محاکم قانونی را در مورد کارگران آنها ایفا نماید

کارفرمایان . آورند بازرسی به عمل می نامه هاي مشمول این تصویب بازرسان کار از کارگاه -4-6ماده 
موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ایمنی محیط کار کارگران و انجام  مدیریت هر پاركو 

 . هاي مقرر اقدام نمایند هاي قانونی بازرسان کار در فرصت توصیه

افت مزد معین، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی که به موجب آن کارگر در قبال دری -5-6ماده 
 . دهد کاري را براي مدت معین یا نامعین براي کارفرما انجام می

در صورت نامعین بودن مدت کار، با توجه به ماهیت و طبیعت کار، پایان و خاتمه طرح،  -1تبصره 
 . شود پروژه یا فعالیت کارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقی می

ی است و در قرارداد نیز ذکر مدت نشده است، قرارداد، دایمی در مواردي که کار ماهیتاً دایم -2تبصره 
 . شود تلقی می

در مورد قراردادهاي با مدت موقت و یا کار معین، هیچ یک از طرفین مجاز نیست به طور  -3تبصره 
در صورت فسخ ) بینی شده در قرارداد کار مگر در موارد پیش(جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید  یک
تواند از طریق مرجع حل اختالف، مطالبه  به قرارداد از سوي هر یک از طرفین، طرف دیگر میجان یک

 . خسارت نماید
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 . باشد ماهیت استمراري کار در دایمی بودن قراردادهایی که مدت معین دارد، موثر نمی -6-6ماده 

 : رعایت شرایط زیر براي صحت قرارداد کار الزامی است -7-6ماده 

 مورد قرارداد  مشروعیت -الف

 معین بودن موضوع قرارداد  -ب

 . عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر -ج

صالح به اثبات  اصل بر صحت کلیه قراردادهاي کار است، مگر آنکه بطالن آنها در مراجع ذي -تبصره
 . برسد

 : فین باید حاوي مواد زیر باشدقرارداد کار عالوه بر مشخصات دقیق طر -8-6ماده 

 دار خواهد شد  اي که کارگر عهده نوع کار، حرفه یا وظیفه –الف 

 حقوق، مزد و مزایا  -ب

 ها  ساعات کار، تعطیالت و مرخص -ج

 محل انجام کار  -د

 تاریخ انعقاد قرارداد کار  -ه

 مدت قرارداد، چنانچه کار براي مدت موقت باشد  -و

 شود  انگیزشی که به کارگر داده می مزایاي رفاهی و -ز

 نامه  چگونگی حل و فصل اختالفات با توجه به مفاد این تصویب -ح

 نامه  نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویب -ط

 . دیگر مواردي که با شرایط و اوضاع و احوال، طرفین درج آن را در قرارداد الزم بدانند -ي

شود که یک نسخه آن نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و  ه نسخه تنظیم میقرارداد کار در س -1تبصره 
 . خواهد بود مدیریت پارك یک نسخه در اختیار 
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که یکی از آنها  –ها را به دو زبان  هاي قرارداد کار مورد نیاز کارگاه نمونه مدیریت پارك  -2تبصره 
 . ادتهیه و در اختیار آنان قرار خواهد د -فارسی خواهد بود

تواند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نماید، در خالل این دوره هر یک  کارفرما می -9-6ماده 
آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع  تواند بدون اخطار قبلی و بی از طرفین می

 . نماید

شود ولی در مورد کارگران نیمه ماهر  ر میمدت دوره آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرارداد ذک
 . و ساده بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه ماه نخواهد بود

یابد  در هر صورت مزد و مزایاي ضمن کار کارگري که کار وي حین دوره آزمایشی یا پایان آن خاتمه می
 . باید براي مدتی که به کار اشتغال داشته است، پرداخت شود

انعقاد قرارداد آزمایشی بین یک کارگر و یک کارفرما براي یک شغل معین فقط براي یک بار  -تبصره
 . صورت خواهد گرفت

 : یابد قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می -10-6ماده 

 فوت کارگر  -الف

 بازنشستگی کارگر  -ب

 از کارافتادگی کلی کارگر  -ج

 ت معین انقضاي مدت در قرادادهاي کار با مد -د

 پایان کار در قراردادهایی که منوط به کار معین است  -ه

نامه  فسخ قرارداد کار از سوي کارفرما و کارگر در مواردي که در قرارداد کار مطابق این تصویب -و
 . بینی شده است پیش

 استعفاي کارگر  -ز

تواند به مرجع  باشد مینامه انضباطی کار  هرگاه اخراج کارگر به دلیل عدم رعایت آیین -11-6ماده 
نامه و  مرجع مذکور براساس این تصویب. نامه مراجعه نماید بینی شده در این تصویب حل اختالف پیش

 . هاي انضباطی مورد عمل کارگاه تصمیم الزم را اتخاذ خواهد کرد نامه آیین
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رایط و اوضاع و بینی آن در قرارداد کار و ش هرگونه تغیییر در شرایط کار منوط به پیش -12-6ماده 
هرگاه کارفرما بدون توجه به قرارداد کار و عدم جلب موافقت کارگر شرایط کار . احوال کارگاه خواهد بود

تواند  ار تغییر دهد به نحوي که از لحاظ میزان مزد و یا حیثیت به او لطمه و زیان وارد سازد، کارگر می
 . دبه مرجع حل اختالف شکایت کرده و تقاضاي خسارت نمای

 . سال تمام ممنوع است 15به کار گماردن افراد کمتر از  -13-6ماده 

مدت کار روزانه کارگر براساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد کار تعیین خواهد شد  -14-6ماده 
 . ساعت در چهار هفته متوالی تجاوز نخواهد کرد 176ولی در هر حال از 

و کار شب، کاري است که زمان ) 22(تا ) 6(م آن از ساعت کار روز، کاري است که زمان انجا -15-6ماده 
کار مختلط، کاري است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و . باشد می) 6(تا ) 22(انجام آن بین ساعت 

 . شود قسمتی از آن در شب واقع می

ساعات معینی یابد، بلکه در  کار متناوب کاري است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی -16-6ماده 
 . گیرد روز صورت می از شبانه

هاي آن در صبح یا  کار نوبتی کاري است که در طول ماه گردش دارد، به نحوي که نوبت -17-6ماده 
 . شود عصر یا شب واقع می

کاري انجام پذیرد، مزایاي  هرگاه به موجب قرارداد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شب -18-6ماده 
بیل کارها براساس قرارداد کار و توافق کارگر و کارفرما و شرایط و اوضاع و احوال پرداختی به این ق

 . کارگاه تعیین خواهد شد

، مرخصی استحقاقی ساالنه و تعطیالت رسمی براساس )جمعه(استفاده از تعطیل هفتگی  -19-6ماده 
ي منتقل شود و یا ها به روز دیگر توافق دو طرف خواهد بود و هرگاه با موافقت کارگر این مرخصی

 . استفاده نشود، مزایاي پرداختی براساس توافق طرفین که قبالً اتخاذ شده باشد، خواهد بود

نیز جزو تعطیالت ) اردیبهشت 11(عالوه بر تعطیالت رسمی کشور، روز جهانی کارگر  -20-6ماده 
 . آید رسمی کارگران به حساب می

یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا  در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار -21-6ماده 
تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وي و در صورت فوت او به 

 . شود اش پرداخت می ورثه
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مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با احتساب روزهاي جمعه جمعاً بیست روز است،  -22-6ماده 
براي کار کمتر از یک سال، مرخصی . م مرخصی محسوب نخواهد شدسایر روزهاي تعطیل جزو ایا

 . شود مزبور نسبت به کار انجام یافته، محاسبه می

این ) 36(ساعت مذکور در ماده ) 176(هرگونه اضافه کار در چهار هفته بیش از  -23-6ماده 
 . بینی شده است یشنامه انجام یابد مستلزم پرداخت مزایایی است که قبالً در قرارداد کار پ تصویب

 . ، کمتر از حداقل مزد قانونی کشور نخواهد بودپارك ها حداقل مزد پرداختی در  -24-6ماده 

گیرد باید به زن و  براي انجام کار مساوي که در شرایط مساوي در یک کارگاه انجام می -25-6ماده 
نژاد و قومیت و تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، . مرد مزد مساوي پرداخت شود

 . اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است

شود، باید  در مواردي که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدي پرداخت می -26-6ماده 
 . ها منصفانه و معقول باشد گونه پرداخت ارزش، نقدي تعیین شده براي این

بنامه و قرارداد کار که بین کارگر و هرگونه اختالف ناشی از اجراي مقررات این تصوی -27-6ماده 
 . کارفرما رخ دهد، بدواً از طریق سازش حل خواهد شد

روز از سوي هر یک از طرفین به هیات ) 10(هرگاه اختالف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف 
 . رسیدگی ارجاع خواهد شد

 : هیات مذکور در ماده فوق مرکب است از -28-6ماده 

 االختیار وي  نماینده تامکارفرماي ذیربط یا 

 االختیار وي  کارگر ذیربط یا نماینده تام 

  مدیریت پارك نماینده  

هیات رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت موظف است به موضوع رسیدگی و نظر  -تبصره
 . خود را اعالم دارد

االجرا  ن، قطعی و الزمروز از تاریخ ابالغ به طرفی) 10(تصمیمات هیات رسیدگی ظرف  -29-6ماده 
 . شود بوده و به وسیله دایره اجراي احکام دادگستري اجرا می
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روز به هیات ) 15(تواند ظرف  شود می کارگري که قراداد کارش از سوي کارفرما فسخ می -30-6ماده 
 . مراجعه و تقاضاي رسیدگی نماید

ده شود، هیات، اخراج وي را هرگاه اخراج کارگر از سوي هیات رسیدگی موجه تشخیص دا -31-6ماده 
روز کارگر را به وي ) 15(تایید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هر سال خدمت، حقوق 

 . بپردازد

هرگاه اخراج کارگر از سوي هیات رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما را مخیر خواهد  -32-6ماده 
ایام بالتکلیفی وي را بپردازد و یا آنکه در قبال هر سال خدمت کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق 

 . روز وي را به عنوان خسارت اخراج بپردازد) 45(حقوق 

نامه انضباطی کار خاص آن کارگاه را تهیه و  کارفرماي هر کارگاه مستقر در منطقه، آیین -33-6ماده 
 . به مرحله اجرا خواهد نهاد مدیریت پارك پس از تایید 

با  راوزارت کار و امور اجتماعی، آمار و اطالعات مورد نیاز مربوط به نیروي انسانی  -34-6 ماده
 . نماید ها و موسسات واقع در مناطق آزاد تهیه می حسب مورد از کارگاه مدیریت پارك هماهنگی 

 پارك با صدور مجوز براي مراکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در  مدیریت پارك  -35-6ماده 
 . خدمات الزم را  از این طریق ارایه خواهد داد

االمکان نیروي کار مورد نیاز  موظفند حتی پارك هاي واقع در  کلیه کار فرمایان کارگاه -36-6ماده 
توان از خدمات،  هاي مذکور می با این حال در کارگاه. خود را از میان کارگران ایرانی تامین نماید

نامه  تبعه کشورهاي خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویبهاي متخصصان  ها و مهارت تخصص
 . استفاده کرد

کل شاغالن هر منطقه بیشتر %) 10(در هر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد  -تبصره
 . باشد

ورزند، تعهد خواهند کرد که طی مدت  به کار اشتغال می پارك اتباع خارجی که در  -37-6ماده 
چگونگی انتقال تخصص تبعه خارجی به . هاي خود را آموزش دهند گران ایرانی تخصصاشتغال، به کار

 . تعیین خواهد کرد مدیریت هر پارك کارگران ایرانی را 

توانند همانند اتباع ایرانی از مزایاي  به کار اشتغال دارند می پارك اتباع خارجی که در  -38-6ماده 
 . صندوق مربوط استفاده کنند
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 . باشد الرعایه می المللی کار در مناطق آزاد الزم هاي سازمان بین ها و توصیه اوله نامهمق -39-6ماده 

 

تنظیم امور بازار کار ونظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و اموري از این قبیل در پارکها   -7 ماده
پارك در حوزه با رعایت ضوابط این آیین نامه بر عهده اداره کل و امور اجتماعی شهرستانی است که 

 .آن شهرستان واقع شده است 

صدورپروانه اشتغال براي اتباع خارجی به تشخیص ودرخواست مدیریت پارك به عهده  اداره  -8ماده 
 .کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارك در حوزه آن واقع شده است

به هنگام پایان . قد ساخته است هر کار فرمایی که قرارداد کار به تبعه کشورهاي خارجی منع -9 ماده
که قراردادش پایان پذیرفته است ، موظف است مراتب را به اداره کار به تعدادي قرارداد کار و همچنین 

 .وامور اجتماعی شهرستانی که پارك در حوزه آن واقع است ، اطالع دهد 

ع و احوال اقتصادي و وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با توجه به شرایط و اوضا -10ماده  
اجتماعی ، آیین نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی هیئت امناي هر پارك تهیه نماید و براي اجرا در 

 .اختیار مدیریت هر پارك قرار دهد 

واحدهاي فنآوري مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام ، ملیت ، تخصص ،شغل و  -11ماده  
خود را هر شش ماه یک بار تهیه نمایند و به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی  مزد دریافتی کارگران

 .که پارك در حوزه آن واقع است ، اطالع دهند 

وزارت کار و امور اجتماعی و واحد هاي تابع آن موظف به همکاري با پارکها در زمینه اجراي  -12ماده  
 .این آیین نامه در پارکها می باشند مقررات اشتغال نیروي انسانی موضوع فصل چهارم 

 

 مبادالت مالی بین المللی  –فصل پنجم 

نقل و انتقال ارزها از خارج از کشور به پارکها و از پارکها به خارج از کشور توسط واحد هاي  -13ماده 
 .فنآوري مستقر در این پارکها ازطریق شبکه بانکی با مجوز هیئت امناي هر پارك آزاد است

 .مرکزي جمهوري اسالمی ایران شرایط اجراي مفاد این ماده را ایجاد خواهد کردبانک  
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پارك نسبت به واردات و صادارت کاالها و مدیریت واحدهاي فنآوري می توانند با موافقت  -14ماده 
 .خدمات در چارچوب مأموریتهاي محول شده و قانون مقررات صادارت و واردات اقدام نمایند 

 .الت مذکور از پرداخت هر گونه عوارض ورود و صدور معاف می باشندمباد –تبصره  

 

 مقررات متفرقه  –فصل ششم 

آزاد متناسباً در این آیین نامه نیز اعمال خواهد شد مناطق  هر گونه تغییراتی آتی در مقررات  -15ماده 
. 

 .گمرك ایران تسهیالت الزم را در این پارکها فراهم نماید -16ماده  

 


