رواديد ورود با حق كار يك نوع از رواديد ميباشد كه به
تبعه اجازه داده مي شود با اين رواديد در كشور
مشغول به كار شود.

مقدمه:

اتباع بيگانه بر مبنای ماده  021قانون کار نمي توانند
در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اوال داراي

صدور پروانه كار:

اتباع بيگانهايكه با رواديد ورود با حق كار به ايران
ميآيند موظفند ظرف مدت يكماه از تاريخ ورودبراي
اخذ پروانه كار به اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
مراجعه كنند .پروانهكار حداقل براي سه ماه و حداكثر
براي مدت يكسال صادر ميشود.
پروانه كار به درخواست كارفرماي حقيقي يا حقوقي

رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانيا مطابق
قوانين و آئيننامه هاي مربوطه پروانه كار دريافت دارند.
تأمين كمبود نيروي انساني ايراني و احتياجات
تخصصي كشور از راه جذب متخصصين خارجي و
آموزش و جايگزيني اتباع ايراني به جاي متخصصين
خارجي در جهت وصول به خودكفايي در زمينه نيروي

صادر مي شود و هر نوع تغييري در شغل و محل

انساني مورد نياز مقدور مي باشد.

جغرافيايي موكول به موافقت اداره تعاون ،كار و رفاه

تعاريف:

اجتماعي خواهد بود.

رواديد ورود با حق كار -صدور پروانه كار -تمديد پروانه

تمديد پروانه كار:

كار -تجديد پروانه كار -ابطال پروانه كار -هيأت فني

درصورت نياز به استفاده از خدمات تبعه ،كارفرما

اشتغال

ميتواند درخواست تمديد پروانه كار نمايد .كارفرما

رواديد ورود با حق كار:

بايستي ظرف يكماه قبل ازانقضاي مدت اعتبار پروانه كار،

بطوركلي بيگانگان براي ورود به خاك ايران ملزم به

پروانه كار و مدارك الزم را به اداره تعاون،كار ورفاه

رعايت تشريفات ومقرراتي هستند كه ازجمله كسب

اجتماعي تسليم نمايد.

اجازه از مأمورين صالحيتدار دولت ايران ميباشد.
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شرايط استفاده از خدمات
اتباع خارجی
«مدرییت کارآفرینی و اشتغال »

تجديد پروانه كار:

در صورتيكه كارفرماي تبعه خارجی كار تغيير كند
درخواست تجديد مي نمايد.
ابطال پروانه كار:

در صورتيكه رابطه استخدامي تبعه خارجي با كارفرما
قطع گردد كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مدت
پانزده روز مراتب را جهت ابطال و ضبط پروانه كار تبعه
خارجي به واحدهاي ذيربط وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي اعالم نمايد( .ماده  115قانون كار جمهوري
اسالمي ايران)
هيأت فني اشتغال

جلسات هيأت فني اشتغال به رياست مدير كل تعاون،
كار و رفاه اجتماعي استان در اداره كل تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي تشكيل مي گردد و در خصوص اعطاي
اجازه كار (صدور رواديد كار ،تمديد و تجديد پروانه
كار) به متخصصين خارجي باتوجه به درخواستهاي ارائه
شده و با رعايت شرايط ماده  020قانون ،بشرح ذيل
بررسي و تصميمگيري ميكند.
الف -مطابق اطالعات موجود در اداره تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار افراد
داوطلب واجد تحصيالت و تخصص مشابه وجود نداشته
باشد.
ب -تبعه بيگانه داراي اطالعات و تخصص كافي براي
اشتغال به كار مورد نظر باشد.
ج -از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني
بعدي افراد ايراني استفاده شود
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شرايط صدور كارت كار موقت اتباع افغانستانی

در راستاي طرح سراناهي ا ااعرا افغاهسرتاها ،صريرر ر
امييي كارت كار نوقت ااعا افغاها (ذكور  81سال داراي
گذرهانه ر كارت نعتعح اقانت كه در آخحين طح آنراي
شحكت هموده اهي) در گحره نشاغل گحره راي هاارگاهره
اوسط دفااح خينات اقانت ر اشتغال ااعا خارجا اهجرا
نا گیحد.
بحاي دريافت لیست دفرااح نرذكور رارد سرايت اداره كرل
اعارن ،كار ررفاه اجتماعا شويي ر يا از طحيق لینک زيح
 https://b2n.ir/862719اقيا همائیي.
نام دفتر

نام و نام خانوادگي مدير دفتر

دفتر 1031

آقاي ميرزا احمد حسيني

دفتر 1035

آقاي محمدرضا دره شيري

دفتر 1030

آقاي عبدالرسول دوران

دفتر 1033

آقاي اسداهلل کاظمي

دفتر 1032

آقاي احمد کريمي

دفتر 1036
دفتر 1034
دفتر 1033

آقاي محمد رضا زارع
آقاي سيد علي محمد حسيني
آقاي حائري

آدرس و تلفن دفتر
ميدان ابوذر -تلفن:
03562330
اکرميه  -تلفن03565333 :
ميدان امام علي  -تلفن:
04535333
بلوار مدرس  -تلفن- :
06599533
بلوارصابريزدي  -تلفن:
02536446
ميبد  -تلفن05024942- :
اشکذر خيابان شهيد صدوقي
يزد  -تلفکس 03063361

مواد قانونی
ماده  :181جرائم و مجازات ها

كارفحناياها كه ااعا بیگاهه اي را كه فاقي پحراهه كارهي ر يا
نيت اعتعار پحراهه كارشان ننقضا شيه است بکار گمارهي ر
يا ااعا بیگاهه را در كاري غیح از آهچه در پحراهه كار قیي
شيه است بپذيحهي ر يا در نواردي كه رابطه استخيانا اععه
بیگاهه با كارفحنا قطع نا گحدد نحااب را به رزارت اعارن،
كار ر رفاه اجتماعا اعال هنمايني،
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با اوجه به شحايط ر انکاهات خاطا ر نحااب جح به
نجازات حعس از  98ررز اا  811ررز نحکو خوا ني
شي.
بند ج ماده  11قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

به ننظور جلوگیحي از حضور هیحري كار غیح نجاز
خارجا در بازار كار كشور ،رزارت اعارن ،كار ر رفاه
اجتماعا نکلف است كارفحناياها كه ااعا خارجا فاقي
پحراهه را به كار نا گیحهي.
را بابت حررز اشتغال غیحنجاز ح كارگح خارجا نعادل
پنج بحابح حياقل دستمزد ررزاهه جحيمه همايي ،در
صورت اکحار اخلف اين جحيمه دربحابح خوا ي شي.
درآني حاصله به درآني عمونا هزد خزاهه داري كل
راريز خوا ي شي .كارفحنايان نذكور در صورت اعتحاض
نا اواهني در نحاكم صالحه طح دعوي همايني .در
صورت خودداري كارفحنايان از پحداخت جحيمه نقحر در
اين بني ،اعقیب كیفحي بحاساس ناده  818قاهون كار
نصوب  99/1/99نجمع اشخیص نصلحت هظا به
عمل خوا ي آني.
اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعی استان يزد
آدرس :يزد – بلوار دانشجو -سه راه تعاون-
مجتمع ادارات
تلفن61736213-11 :
دور نگار61736263 :
آدرس وب سايت:

WWW.YAZD.MCLS.GOV.IR
() 5

