
 

 ایرائی موسوی حمیدرضا سید
 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی مالیاتی، دعاوی متخصص

 اداری دادرسی و

 عدلیه وکیل وکالی گروه
تخصصی  دیگر از سویقضا و  با دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی تعامل ینده ارشد فزاز یکسو امروزه 

دیوان مرتبط با موضوعات  نشر بصورت تخصصی به های مختلف حقوقی، وجود پایگاهی کهبودن حوزه

آید به حساب می مهجور و مغفول نسبتاًحوزۀ که  قضائی اداریو سایر مراجع قضائی و شبه عدالت اداری

 شود.بیش از پیش احساس می بپردازد،

اقدام مشاوره ارائه به های حقوقی در تمامی حوزهسسات حقوقی، ؤمتعلق به مهای اینترنتی غالب پایگاه

اسخگوی نیازهای تخصصی در حوزه دیوان عدالت و پ زندپردامیحقوقی در تمام موضوعات کنند و می

 .دنباشاداری نمی

ارائۀ مشاورۀ حقوقی توسط وکالی نا آشنا به مسائل حقوق اداری، ضمن آنکه موجب تضییع حقوق مردم 

حالی است که  این در .دهدمیقابل توجهی کاهش میزان ه را نیز ب رضایت مردم از سیستم قضاییشده، 

، روند رسیدگی چطور آغاز خواهد شداز کجا شان رسیدگی به شکایت و دعاویبدانند  وکلین حق دارندم

زمان و  تا بتوانندبینی باشد  خواهد بود و نتیجه حاصل از این روند تا مقدار قابل قبولی قابل پیش

 های خود را مدیریت کنند. هزینه

 الی متخصص حوزۀ دیوان عدالت اداری،متشکل از وک« وکیل عدلیه»گروه وکالی ما در ، این نقیصهدرک  با

 وکالیرا با استفاده از نظرات و تجربیات  (https://vakiladlie.com) آن شدیم تا سایت وکیل عدلیه بر

رسانی تخصصی در این زمینه و دعاوی دیوان عدالت اداری و با رویکردی مشتمل بر اطالع دعاوی متخصص

 اندازی نماییم.راه، کاربردی عموم مردم پاسخگویی به نیازهای

وکیل عدلیه با داشتن تیمی متشکل از متخصصان حقوق اداری، آمادگی آن را دارد که در تمامی مراحل 

و اخذ رأی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و  حضور در جلسات دادرسیمشاوره، طرح دعوا، 

 شبه قضائی اداری، همراه موکلین محترم باشد.
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 خاص شرایط دارای شاغل بانوان کار ساعات کاهش قانون
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  3 / خاص شرایط دارای شاغل بانوان کار ساعات کاهش قانون

 

 

به چهل و چهار ساعت  ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف -ماده واحده  

ا مبتال به بیماری کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید ی

ساله ( قانون برنامه پنج۲۲۲) های اجرائی موضوع مادهباشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاهالعالج میصعب

دولتی اعم از مشموالن قانون کار و قانون تأمین  و بخش غیر ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ ی اسالمی ایران مصوبپنجم توسعه جمهور

اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان 

-زایای چهل و چهار ساعت تعیین میو آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و م

 ود.ش

العالج توسط وزارت بهداشت، درمان و تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب -۱ تبصره

یا گواهی رست خانوار با ارائه اسناد مثبته آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپ

 خواهد بود. دادگاه معتبر

 گردد.والن مربوط آنان تعیین میئن و مسزمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشموال -۲ تبصره

دولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار  کارفرمایان بخش غیر -۳ تبصره

 شوند.می

ی که از مقررات مزبور مند هستند تا زمانات از امتیاز کاهش ساعت کار بهرهر مقررسای بر اساسبانوانی که  -۴تبصره 

های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول کنند و یا دستگاهاستفاده می

 باشند.این قانون مستثنی می

مان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته که مشموالن این قانون، همزصورتیدر -۵ تبصره

 بینی شده را دارند.باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش

ی و یهای اجراستگاهبه منظور تأمین امنیت شغلی مشموالن این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، د -۶ تبصره

توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار، آنان را دولتی مشمول این قانون نمی خش غیرکارفرمایان ب

جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را

 است.

 کاردولتی به یب این قانون در بخش غیراین قانون، برای آن دسته از کارکنانی که پیش از تصو اعمال احکام -۷ تبصره

 گرفته شده اند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.

هزار و سیصد و  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم شهریور ماه یک

 به تأیید شورای نگهبان رسید. ۱7/۶/۱۳۹۵لس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ نود و پنج مج


