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 پیشگفتار

مقرررات  وانین وبا توجه به نیاز عموم مردم در مراجعه سریع و آسان به برخی از ق

خصصری تبره و اسرتفاده از مترون آن بردون ورود در مباحري پیویرده و مهم و مبتال

 وای بهترر توانرد باعري اجررگاهی از قوانین و مقرررات میکه آ حقوقی و نظر به این
 د گرردد،تر قواعد حقوقی و پیشگیری از برخی جررایم و یرا تيرییع حقرور افرراسریع

جمهروری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقرررات معاونرت حقروقی ریاسرت

 «وانينرساني عمومي قسري اطالع» عنروان هایی تحتمصمم بر انتشار مجموعه

اختصاص  رات مهمشد. این دسته از آثار، به ارایه متون برخی قوانین و یا مقر )سارع(

 هماننرد حال، این کتربهای توضیحی است؛ در عینیافته و دارای حداقلِِِ زیرنویس

 باشد.می« تنقیحی»دیگر آثار منتشره معاونت، دارای وصف 

نوع مشتمل بر قانون کار  از این کتاب مینو نه پنجاهیکصد و  ،حاضرمجموعه 

مجمررع تشررخی   29/8/1369مجلررس شررورای اسررالمی و  2/7/1368مصرروب 

مندان که تقدیم یکایك عالقه است آن با اصالحات و الحاقات بعدی مصلحت نظام
 باشد:خصوص مجموعه حاضر توجه به نکات ذیل الزم می در (1).دشومی

ط تغییررات است. در این ارتبا روزرسانی شدهبه 1401 ماه مردادمجموعه تا  -1

ر اره قررامورد اش ،های ضمنی در زیرنویسو تنقیح شدهصریح در متن قانون اعمال 
 گرفته است.

 
نسررخه الکترونیررك ایررن قررانون و دیگررر قرروانین و مقررررات مربرروط، در سررامانه ملرری قرروانین و  ـ 1

 های اجرایرری ، از طریررا نشررانیبررر سررایت اینترانترری دولررت تبرررای دسررتگاهمقررررات ا.ا. ایررران عالوه
  .www.qavanin.ir باشد:می ترسی برای عموم شهروندانذیل قابل دس

http://www.dotic.ir-/
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فراه قرانون تشرکیل دو وزارتخانره تعراون، کرار و ر  »3موجب تبصرره تبه -2

ه وزارت تعرراون، کررار و رفررا»هررای عبارت« اجتمرراعی و صررنعت، معرردن و تجررارت

هرای ارتبره ترتیرب جرایگزین عب« ر تعاون، کار و رفاه اجتمراعیوزی»اجتماعی و 
ه با توجره بر وگردیده « وزیر کار و امور اجتماعی»و « وزارت کار و امور اجتماعی»

شده برا یگزینجا تعدد موارد، از تکرار این زیرنویس پرهیز شده؛ در عین حال عبارت

 مشخ  گردیده است. قلمی متمايز

قریح و نظر توضیحی و یا تنقیحری معاونرت تردوین، تن در مواردی که بیان -3

ان و درا نش انتشار قوانین و مقررات درباره موضوعی ضرورت داشته، نظر مذکور با

 ها آمده است.در زیرنویس  معاونتتآن عالمت اختصاری 
، انتقرادات و (1)امید است یکایك عزیزان و خوانندگان با ارایه و اعالم نظررات

 یش ما را در ادامه راه یاری فرمایند. پیشنهادهای خو

 

 محمد دهقان

 جمهورمعاون حقوقی ريیس

 
 -نهراد ریاسرت جمهروری -خیابان پاسرتور -نظر، انتقاد و پیشنهاد خود را به نشانی: تهران  ـ1 
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