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  قانون کار جمهوري اسالمی ایران
  

  تعاریف کلی و اصول: فصل  اول 
ؤسسات تولیدي ، صنعتی، رفرمایان، کارگران، کارگاهها ، مکلیه کا ـ1ماده 

  .خدماتی و کشاورزي مکلف به تبعیت از این قانون می باشند

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابـل    ـ2ماده 

اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست   1السعی دریافت حق

  .کارفرما کار می کند

به درخواسـت و   کارفرما شخصی است حقیقی یاحقوقی که کارگرـ  3ماده 

مدیران و مسئوالن و بـه  . به حساب او درمقابل دریافت حق السعی کار می کند

ه  هسـتند نماینـده کارفرمـا    طور عموم کلیه کسانی کـه عهـده دار اداره کارگـا   

محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مـذکور  

در صورتی کـه نماینـده کارفرمـا خـارج از     . 2در قبال کارگر به عهده  می گیرند

                                                 
  . قانون كار مراجعه شود ۳۴ـ به ماده ۱
مجموعه قوانين كار و تأمين ل اول قانون کار جمهوري اسالمي ايران در ـ به مقررات مربوط به فص۲

   .مراجعه شوداز انتشارات مؤسسه كار و تأمين اجتماعي  )جلد اول(اجتماعي 
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اختیارات خود تعهدي بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابـل کارفرمـا ضـامن    

   1.است

حلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینـده او  کارگاه م ـ 4ماده 

در آنجا کار می کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزي، معدنی، سـاختمانی،  

  .ترابري، مسافربري، خدماتی، تجاري، تولیدي، اماکن عمومی و امثال آنها

کلیه تأسیساتی که به اقتضاي کار متعلق به کارگاه انـد، از قبیـل نمازخانـه،    

درمانگاه ، حمـام ، آموزشـگاه     ها، شیرخوارگاه ، مهدکودك ، اهارخوري، تعاونین

حرفه اي ، قرائت خانه ، کالسهاي سوادآموزي و سایر مراکز آموزشی و امـاکن  

و  مربوط به شورا و انجمن اسالمی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسـایل ایـاب   

  .ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند

کلیه کارگران، کارفرمایان، نماینـدگان آنـان و کـارآموزان و نیـز     ـ 5ماده  

   2.ها مشمول مقررات این قانون می باشند کارگاه

                                                 
هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت : ، تسبيب ی، ضمان قهریقانون مدن ۳۳۱ـ ماده ۱

  .باشد بايد از عهده نقص و قيمت آن برآيد آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده
  .  قانون كار مراجعه شود  ۱۹۱و  ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸ مورد مستثنائات اين ماده به مواد ـ در۲
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براساس بند چهار اصل چهل و سـوم و بنـد شـش اصـل دوم و     ـ    6ماده 

اصول نوزدهم ، بیستم و بیست و هشـتم  قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی      

و مردم ایران از   1ن و بهره کشی از دیگري ممنوع ایران، اجبار افراد به کار معی

هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند 

اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسـان در حمایـت   

الف قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایـل اسـت و مخـ   

  .2اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند

  

  قرارداد کار:  فصل  دوم
  تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن:  مبحث اول

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجـب    ـ7ماده 

ـ   آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاري را بـراي مـدت موقـت،    ا مـدت  ی

  .غیرموقت براي کارفرما انجام می دهد

                                                 
  .قانون كار مراجعه شود  ۱۷۲ـ به ماده ۱
  .مراجعه شود) 1(براي آگاهی از اصول قانون اساسی به پیوست شماره  -2
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حداکثر مدت موقـت بـراي کارهـایی کـه طبیعـت آنهـا جنبـه        :  1تبصره 

غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و  امور اجتماعی تهیـه و بـه تصـویب هیـأت     

  1.وزیران خواهد رسید

در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صـورتی کـه   :  2تبصره 

  2.قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود مدتی در

روز باید به صورت کتبی و در فـرم   30قراردادهاي با بیش از  : 33تبصره 

مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقـررات  

  .4، باشد گیرد تهیه و در اختیار طرفین قرار می

                                                 
  . انون كار تاكنون به تصويب نرسيده استق ۷ـ  مقررات تبصره يك ماده ۱
  در مقررات فصل دوم قانون كار جمهوري اسالمي ايران ۱۵/۱۲/۷۳مورخ  ۳۵۷۲۲به بخشنامه شماره ـ ۲

  . مراجعه شود) جلد اول(در مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي 

يه گذاري صنعتي قانون رفع برخي از موانع توليد و سرما ۸ـ الحاقي به موجب بند الف ماده ٣
به مقررات فصل دوم قانون کار جمهوري (مجمع تشخيص مصلحت نظام  ٢٥/٨/١٣٨٧مصوب مورخ 

   )مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي اسالمي ايران در 
به مقررات فصل دوم قانون کار (ـ فرم مخصوص قرارداد کار موضوع اين تبصره تهيه گرديده است ۴

 .مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي ري اسالمي ايران در جمهو
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کارگران با قـرارداد موقـت بـه نسـبت     کارفرمایان موظفند به  : 41تبصره 

مدت کارکرد مزایاي قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک مـاه آخـرین مـزد    

  . پرداخت نمایند

شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدي آن در صورتی نافذ خواهد ـ 8ماده 

  .نمایدبود که براي کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ن

براي صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل  ـ9ماده 

  : 2الزامی است

  مشروعیت مورد قرارداد الف ـ

  معین بودن موضوع قرارداد ب ـ

ـ  عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجـام کـار    ج 

  .مورد نظر
                                                 

قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي ) ٨(ماده » الف«ـ الحاقي به موجب بند ١
به مقررات فصل دوم قانون کار جمهوري (مجمع تشخيص مصلحت نظام  ٢٥/٨/١٣٨٧مصوب 

  )مراجعه شود) جلد اول(عه قوانين كار و تأمين اجتماعي مجمواسالمي ايران در 
  . مقايسه شود ۱۳۰۷قانون مدني مصوب  ۱۹۰ـ با ماده ۲

  :براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است: ۱۹۰ماده 
موضوع معين كه مورد معامله باشد    -۳اهليت موضوع        -۲قصد طرفين و رضاي آنها        -۱
 عاملهمشروعيت جهت م -۴
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ت، مگر آن که بطالن آنها اصل بر صحت کلیه قراردادهاي کار اس :تبصره

  .در مراجع ذي صالح به اثبات برسد

قرارداد کار عالوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوي موارد ـ  10ماده 

  :ذیل باشد 

  .نوع کار یا حرفه یا وظیفه اي که کارگر باید به آن اشتغال یابد الف ـ

  و لواحق آن  2یا مزد مبنا   1حقوق  ب ـ

  .طیالت و مرخصی هاساعات کار ، تع ج ـ

  محل انجام کار د ـ

  تاریخ انعقاد قرارداد هـ ـ

  .مدت قرارداد، چنانچه کار براي مدت معین باشد و ـ

  .موارد دیگري که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید ز ـ

  شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار ـ 3ح

                                                 
  . اين قانون مراجعه شود ۳۷ـ به بند ب ماده ۱
  . اين قانون مراجعه شود ۳۶ـ به ماده ۲
قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي  ۸ماده » ب«ـ الحاقي به موجب بند ٣

به مقررات فصل دوم قانون کار جمهوري ( مجمع تشخيص مصلحت نظام ٢٥/٨/١٣٨٧مصوب مورخ 
    ) مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي يران در اسالمي ا
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هـار نسـخه   در مواردي که قرارداد کار کتبـی باشـد قـرارداد در چ    :تبصره 

و یک نسخه نزد کارگر  تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل

و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگـر در اختیـار شـوراي اسـالمی کـار و در      

  .کارگاه هاي فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد

نـام دوره  طرفین می تواننـد بـا توافـق یکـدیگر مـدتی را بـه       ـ  11ماده 

در خالل این دوره هریک از طرفین حق دارد، بدون . آزمایشی کار تعیین نمایند

اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشـته باشـد ، رابطـه کـار را     

در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وي ملـزم بـه   . 1قطع نماید

ود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد ب

  .نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود

                                                 
  :به شرح ذيل مقايسه شود یقانون مدن ۴۵۶و  ۳۹۹ـ به مواد ۱

ايع يا مشتري يا هر دو ست شرط شود كه در مدت معين براي بدر عقد بيع ممكن ا -۳۹۹ماده 
  .شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد

و ع خيار در جميع معامالت الزمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس تمام انوا -۴۵۶ماده 
  .حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است
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حداکثر این . مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود: تبصره 

مدت براي کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و براي کـارگران مـاهر و داراي   

  .دتخصص سطح باال سه ماه می باش

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیـل فـروش   ـ  12ماده 

یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید ، ادغـام در مؤسسـه دیگـر، ملـی شـدن      

کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادي کارگرانی کـه قراردادشـان   

مقام تعهدات و حقوق  ائمقطعیت یافته است مؤثر نمی باشد و کارفرماي جدید، ق

  .کارفرماي سابق خواهد بود

در مواردي که کار از طریق مقاطعه انجـام مـی یابـد، مقاطعـه     ـ  13ماده 

دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوي منعقد نماید که در آن 

 مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خـود 

  .1اعمال نماید

                                                 
مجموعه قوانين كار و ـ به مقررات مربوط به فصل دوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در ١

   .مراجعه شود) جلد اول(تأمين اجتماعي 
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مطالبات کارگر جزء دیون ممتـازه بـوده و کارفرمایـان موظـف     :  1تبصره 

باشند بدهی پیمانکاران به کـارگران را برابـر رأي مراجـع قـانونی از محـل       می

  .مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند

به انعقاد قرارداد با چنانچه مقاطعه دهنده بر خالف ترتیب فوق :  2تبصره 

روز از تحویل موقـت، تسـویه حسـاب     45مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 

  .کار در قبال کارگران خواهد بود نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه
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  تعلیق قرارداد کار: مبحث دوم 
چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکـی  ـ  14ماده 

طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع از 

) از لحاظ بازنشستگی و افـزایش مـزد  (آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت 

  .به حالت اول بر می گردد

مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شـرکت  :  1تبصره 

ز اشتغال و یا حین اشـتغال جـزو سـوابق خـدمتی     داوطلبانه آنان در جبهه قبل ا

اعتبـار مـورد نیـاز بـراي     . آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می گـردد 

اجراي این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده 

  . 1تأمین می گردد

                                                 
قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب  ۱۴ماده  به موجب قانون اصالح تبصره یـ اصالح۱

 ۸/۴/۱۳۸۴به اين قانون و آيين نامه اجرايي آن مصوب . (یاسالم یمجلس شورا ۳۰/۱/۱۳۸۳مورخ 
مجموعه قوانين كار و هيأت وزيران در مقررات فصل دوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در 

  )مراجعه شود) جلد اول(تأمين اجتماعي 
مدت خدمت نظام وظيفه : مجمع تشخيص مصلحت نظام  ۱۳۶۹قانون كار مصوب  ۱۴ماده تبصره 

و همچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران در جبهه جزء سوابق ) ضرورت ، احتياط  و ذخيره(
  .شود یخدمت و كار آنان محسوب م
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) 2(آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصـالحیه تبصـره   :   1 2تبصره 

مجمع تشخیص مصلحت  14/7/1380قانون تأمین اجتماعی مصوب ) 76(ماده 

نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه هاي نبرد حق 

علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خـدمتی  

  .   کارهاي سخت و زیان آور محسوب می شود  آنان جزء

در موردي که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حـوادث غیرقابـل   ـ  15ماده 

که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسـمتی از کارگـاه    2پیش بینی

تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطـور موقـت غیـرممکن گـردد،     

می شود بـه  قراردادهاي کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل 

  .تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است. 3آید حال تعلیق در می

                                                 
آن مصوب مورخ قانون کار و الحاق يک تبصره به  ۱۴ـ الحاقي به موجب قانون اصالح تبصره ماده ۱
به مقررات فصل دوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در (مجلس شوراي اسالمي  ۳۰/۱/۱۳۸۳

   )مراجعه شود ) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي 
  .همين قانون مراجعه شود ۳۰ـ به ماده ۲
ه قوانين كار و مجموعدر  یقانون بيمه بيكار ۲ماده  ۲اين قانون و تبصره  ۱۵به ماده ـ ٣

  .مراجعه شوداز انتشارات مؤسسه كار و تأمين اجتماعي  )جلد دوم(اجتماعي  تأمين
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قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا ـ  16ماده 

یا مزد استفاده می کنند، در طول مرخصـی و   1دیگر مرخصی هاي بدون حقوق

  .به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید

  .مرخصی تحصیلی براي دو سال دیگر قابل تمدید است :  تبصره

قرارداد کارگري که توقیف می گردد و توقیـف وي منتهـی بـه    ـ  17ماده 

شود در مدت توقیف به حال تعلیق در مـی آیـد و کـارگر     حکم محکومیت نمی

  .پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد

ت کارفرمـا باشـد و ایـن    چنانچه توقیف کارگر به سـبب شـکای  ـ  18ماده 

اختالف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مـدت آن جـزء    توقیف در مراجع حل

شود و کارفرما مکلف است عالوه بـر جبـران    سابقه خدمت کارگر محسوب می

ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مـزد و مزایـاي   

  .وي را نیز پرداخت نماید

ما مکلف است تا زمانی که تکلیـف کـارگر از طـرف مراجـع     کارفر :تبصره

مذکور مشخص نشده باشد ، براي رفع احتیاجات خـانواده وي ، حـداقل پنجـاه    

  .الحساب به خانواده اش پرداخت نماید درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی
                                                 

  .اين قانون مراجعه شود ۷۲ـ به ماده ۱
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در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کـار بـه حالـت تعلیـق در     ـ  19ماده 

ید ، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود آ می

برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشـغول  

  .می شود

چنانچـه   19و  17، 16، 15در هر یک از موارد مذکور در مـواد  ـ  20ماده 

ودداري کند، این عمـل در  کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خ

روز  30شود و کارگر حق دارد ظرف مـدت   حکم اخراج غیرقانونی محسوب می

) در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد(مراجعه نماید  1به هیأت تشخیص

و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دالیل موجه بوده 

مکلف به بازگرداندن کارگر بـه کـار و پرداخـت    است، به تشخیص هیأت مزبور 

حقوق یا مزد وي از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتوانـد آن را اثبـات   

  .روز آخرین مزد را به وي پرداخت نماید 45کند به ازاء هر سال سابقه کار 

روز پس از رفـع حالـت    30چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر  :تبصره

آمادگی خود را براي انجام کار بـه کارفرمـا اعـالم نکنـد و یـا پـس از         تعلیق ،

                                                 
  قانون كار   ۱۵۸ـ هيأت تشخيص موضوع ماده ۱
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مراجعه و استنکاف کارفرما ، به هیأت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته 

سنوات به ازاء هر سـال یـک    شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق می

  .ماه آخرین حقوق خواهد بود
  

  خاتمه قرارداد کار: مبحث سوم 

  :قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد ـ  21ده ما

  1فوت کارگر الف ـ

  2بازنشستگی کارگر ب ـ

  3از کارافتادگی کلی کارگر ج ـ

ـ  انقضاء مدت در قراردادهاي کار با مدت موقت و عدم تجدید صـریح یـا    د 

  ضمنی آن

                                                 
در تاريخ  یپايان كار به ورثه كارگران متوف یـ الزام كارفرمايان در زمينه پرداخت مزايا۱
مجموعه به مقررات فصل دوم قانون كار در . كار رسيده است یبه تصويب شوراي عال ۲۷/۷/۱۳۷۰

  . مراجعه شود) جلد اول(قوانين كار و تأمين اجتماعي 
مجموعه قوانين كار و  در و اصالحات بعدي آن ۱۳۵۴مصوب  یقانون تأمين اجتماع ۷۶ـ به ماده ۲

  .مراجعه شود ار و تأمين اجتماعياز انتشارات مؤسسه ك )جلد دوم(تأمين اجتماعي 
مجموعه قوانين كار و در  ١٣٥٤ی مصوب قانون تأمين اجتماع ۷۰ـ به بند الف ماده ۳

  . مراجعه شود) جلد دوم(اجتماعي  تأمين
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  پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است  هـ ـ

  ستعفاي کارگرا و ـ

  .فسخ قرارداد به نحوي که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است ـ 1ز

کاهش تولید و تغییرات ساختاري در شـرایط اقتصـادي ، اجتمـاعی و     ـ22ح

قـانون تنظـیم    9سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوري مطابق مفاد ماده 

  1382 مصوب 33بخشی از مقررات تسهیل و نوسازي صنایع کشور

کارگري که استعفاء می کند موظف است یک مـاه بـه کـار خـود     : تبصره 

 ادامه داده و بدواً استعفاي خود را کتباً به کارفرما اطالع دهد و در صـورتی کـه  

روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعالم نماید استعفاي  15حداکثر ظرف مدت 

                                                 
قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي ) ٨(ماده » ج«ـ الحاقي به موجب بند ١

به مقررات فصل دوم قانون کار جمهوري (خيص مصلحت نظام مجمع تش ٢٥/٨/١٣٨٧مصوب مورخ 
   )مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي اسالمي ايران در 

قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي ) ٨(ماده » د«ـ الحاقي به موجب بند ٢
مقررات فصل دوم قانون کار  به (مجمع تشخيص مصلحت نظام  ٢٥/٨/١٣٨٧مصوب مورخ 

  ) مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي جمهوري اسالمي ايران در 
قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور مصوب  ۹ـ در خصوص ماده ٣

و مجموعه قوانين كار به مقررات فصل دوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در  ١٣٨٢
  .مراجعه شود) جلد اول(اجتماعي  تأمين



کار جمهوري اسالمی ایران انونق.....................................................................  
 

 

16

وشت استعفا و انصراف از آن وي منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رون

تحویـل   11را به  شوراي اسالمی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران

  .دهد

در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به ـ  22ماده 

و در صورت فوت او به وارث  به کارگر دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، 

  .22پرداخت خواهد شد قانونی وي

تا تعیین تکلیـف وراث قـانونی و انجـام مراحـل اداري و برقـراري       :تبصره

مستمري توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف اسـت نسـبت بـه    

پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحسـاب و  

  .ایدبه مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وي اقدام نم

کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمري هاي ناشی از فـوت ،  ـ 23ماده 

بیماري ، بازنشستگی، بیکاري، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقـررات  

  .حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود

                                                 
  . قانون كار مراجعه شود ۱۳۱ماده  ۴ـ به تبصره ۱
مجموعه قوانين كار و ـ به مقررات مربوط به فصل دوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در ٢

  .مراجعه شود) جلد اول(تأمين اجتماعي 
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مـدت موقـت ،   در صورت خاتمه قرارداد کـار ، کـار معـین یـا     ـ  24ماده 

کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد یک سال یا بیشـتر بـه کـار    

اشتغال داشته است ، براي هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب ، بر اسـاس  

آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایاي پایان کـار بـه وي   

  .11پرداخت نماید

کار براي مدت موقت و یا براي انجام کار معین،  هرگاه قراردادـ  25ماده 

  .2منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد

رسیدگی به اختالفات ناشی از نوع ایـن قراردادهـا در صـالحیت     : تبصره 

  . است 3هیأت هاي تشخیص و حل اختالف

                                                 
قانون رفع برخي از موانع توليد ) ۸(ماده » لفا«قانون کار موضوع بند  ۷الحاقي به ماده  ۴به تبصره ـ ١

مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقررات فصل دوم  ٢٥/٨/١٣٨٧و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 
  .مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي قانون کار جمهوري اسالمي ايران در 

و » ب«قانون کار موضوع بندهاي  ٢١ي به ماده الحاق» ز«و بند  ١٠الحاقي به ماده » ح«ـ به بند ٢
مجمع  ٢٥/٨/١٣٨٧قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب ) ۸(ماده » ج«

مجموعه قوانين تشخيص مصلحت نظام در مقررات فصل دوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در 
   .مراجعه شود) جلد اول(كار و تأمين اجتماعي 

  .مراجعه شودكار قانون  ۱۶۰و  ۱۵۸مواد  بهـ ٣
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  ف عـرف معمـول   هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خالـ  26ماده 

کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعالم موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی 

  .1محل، قابل اجراست

  .در صورت بروز اختالف، رأي هیأت حل اختالف قطعی و الزم االجرا است

هرگــاه کـارگر در انجـام وظــایف محولـه قصـور ورزد و یــا     ــ   27مـاده  

را پس از تذکرات کتبی ، نقـض نمایـد کارفرمـا     هاي انضباطی کارگاه نامه آیین

حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شوراي اسالمی کار عالوه بـر مطالبـات و   

حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را 

  .به وي پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید» حق سنوات«به عنوان 

فاقد شوراي اسالمی کار هستند نظر مثبت انجمـن صـنفی   در واحدهایی که 

در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیـأت  . الزم است

تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختالف از طریـق هیـأت حـل اخـتالف     

در مدت رسیدگی مراجع حل اختالف، قرارداد کـار  . رسیدگی و اقدام خواهد شد

  .علیق در می آیدبه حالت ت
                                                 

قانون کار در مقررات ) ٢٦(در خصوص ماده  ٤/٤/١٣٨٧مورخ  ٣٣٤١٢ـ به دستورالعمل شماره ١
  .مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي فصل دوم قانون کار در 
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و یا  1کارگاههایی که مشمول قانون شوراي اسالمی کار نبوده:   1تبصره 

شوراي اسالمی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیـده باشـد یـا فاقـد     

ایـن   158موضوع مـاده  (نماینده کارگر باشند اعالم نظر مثبت هیأت تشخیص 

  .در فسخ قرارداد کار الزامی است) قانون

موارد قصور و دستورالعمل هـا و آیـین نامـه هـاي انضـباطی      :   2ه تبصر

کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شوراي عالی کار بـه تصـویب   

  2.وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید

نمایندگان قانونی کارگران و اعضاي شوراهاي اسـالمی کـار و   ـ  28ماده 

مایندگی کارگران و شوراهاي اسالمی کار، در همچنین داوطلبان واجد شرایط ن

 22موضـوع مـاده   (مراحل انتخاب، قبل از اعالم نظر قطعی هیـأت تشـخیص   

، کماکان بـه فعالیـت    3و رأي هیأت حل اختالف) قانون شوراهاي اسالمی کار

                                                 
ر در مقررات فصل ششم قانون كا یاسالم یاصالح شده آيين نامه انتخابات شوراها ۱ـ به ماده ۱

  . مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي کار جمهوري اسالمي ايران در  
به تصويب  ۱۵/۱۰/۱۳۸۸قانون كار جمهوري اسالمي ايران در تاريخ  ۲۷ماده  ۲ـ مقررات تبصره ۲

به مقررات (گرديده است  ۸/۲/۱۳۷۰رسيده و جايگزين مقررات مورخ  یوزير كار و امور اجتماع
) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي فصل دوم قانون كار جمهوري اسالمي ايران در 

  ).مراجعه شود
  قانون كار جمهوري اسالمي ايران ۱۶۰ـ هيأت حل اختالف موضوع ماده ۳
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خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کـارگران مشـغول کـار و همچنـین     

  .محوله خواهند بود انجام وظایف و امور

هیأت تشخیص و هیأت حل اختالف پس از دریافت شـکایت  :   1تبصره 

در مورد اختالف فی مابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما ، فوراً 

. و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعالم خواهند داشـت 

ست حداکثر ظرف مدت یـک مـاه از   در هر صورت هیأت حل اختالف موظف ا

  .تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید

در کارگاههایی که شوراي اسالمی کار تشکیل نگردیـده و یـا   :   2تبصره 

) قانون شوراهاي اسالمی کـار  22موضوع ماده (در مناطقی که هیأت تشخیص 

ي اسالمی کار تشکیل نشده و یا این که کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراها

نمی باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی ، قبل از اعالم نظر 

و رأي ) قانون شوراهاي اسـالمی کـار   22موضوع ماده (قطعی هیأت تشخیص 

نهایی هیأت حل اختالف کماکان به فعالیت خود در همـان واحـد ادامـه داده و    

  .حوله خواهند بودمشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور م
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جبران خسارت از هر قبیل و پرداخـت مزایـاي   : مبحث چهارم 
  پایان کار

در صورتی که بنابـه تشـخیص هیـأت حـل اخـتالف کارفرمـا       ـ  29ماده 

موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شـناخته شـود، کـارگر اسـتحقاق دریافـت      

ت کارگر تعلیقـی از  خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف اس

  .کار را به کار سابق وي باز گرداند

و یـا  ) زلزلـه ، سـیل و امثـال اینهـا    (چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه ـ  30ماده 

تعطیـل گـردد و کـارگران آن بیکـار     ) جنگ و نظایر آن(حوادث غیر قابل پیش بینی 

ار شـده را در  شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه کارفرما مکلف اسـت کـارگران بیکـ   

  .همان واحد بازسازي شده و مشاغلی که در آن بوجود می آید به کار اصلی بگمارد

و  1دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی :تبصره  

با استفاده از درآمدهاي عمومی و درآمدهاي حاصل از مشارکت مـردم و نیـز از   

تأمین معاش کارگران بیکـار شـده    طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاري نسبت به

اصـل چهـل و سـوم     2این قانون و با توجه به بند  4کارگاههاي موضوع ماده 

  .قانون اساسی امکانات الزم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نماید
                                                 

 .به پیوست اول مراجعه شود -  1
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چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحـاظ از کارافتـادگی کلـی و یـا     ـ  31ماده 

باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر  ، کارفرما کارگر باشد 1بازنشستگی

  .روز مزد به وي پرداخت نماید 30سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 

این وجه عالوه بر مستمري از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر اسـت کـه   

  .توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود

وانایی هاي جسـمی و  اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش تـ  32ماده 

بنابه تشخیص کمیسیون پزشـکی سـازمان   (کارگر باشد   3ناشی از کار  2فکري

بهداشت و درمان منطقه با معرفی شوراي اسالمی کار و یا نماینـدگان قـانونی   

کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سـابقه خـدمت ، معـادل دو مـاه     ) کارگر

  .آخرین حقوق به وي پرداخت نماید

تشخیص موارد از کارافتـادگی کلـی و جزئـی و یـا بیماریهـاي      ـ  33ماده 

ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرمـا در انجـام   

وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کارمی شود، بر اساس ضوابطی 

                                                 
   .شود اين قانون مراجعه ۲۱ـ به بندهاي ب و ج ماده ١
قانون  ۲ماده  ۱۴و  ۱۳ یو بندها یقانون تأمين اجتماع ۷۱و ماده  ۷۰ب و ج ماده  یـ به بندها۲

  .مراجعه شودمجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي مزبور در جلد دوم 
  .مراجعه شود یقانون تأمين اجتماع ۶۰ـ به ماده ۳



 ......................................................................قانون کار جمهوري اسالمی ایران

 

 

23

هیـأت وزیـران   خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصـویب  

  .1خواهد رسید

  
  شرایط کار:  فصل  سوم 

  مبحث اول ـ  حق السعی    
کلیه دریافتهاي قانونی که کارگربه اعتبار قرارداد کار اعم ازمـزد   ـ34ماده 

، ایـاب و ذهـاب،    4، خواربـار  3، هزینه هاي مسکن2مندي یا حقوق، کمک عائله

االنه و نظـایر آنهـا دریافـت    ، سـود سـ   5مزایاي غیرنقدي، پاداش افزایش تولید

  .نماید را حق السعی می نامند می

                                                 
به مقررات (به تصويب رسيده است  ۱۷/۸/۱۳۸۵قانون كار در تاريخ  ۳۳ـ ضوابط مربوط به ماده ۱

مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي مربوط به فصل دوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در 
 ). مراجعه شود) جلد اول(
 .  مراجعه شودمجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي در جلد دوم  یقانون تأمين اجتماع ۸۶به ماده ـ ۲
 یكمك هزينه مسكن كارگر یمشاغل و برقرار یاصالح قانون طبقه بندبه ماده واحده قانون ـ ۳

در مقررات فصل سوم  ۱۳۷۰ايران ـ مصوب  یاسالم یجمهور یانقالب اسالم یشورا ۲۷/۱/۵۹مصوب 
        .مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي قانون کار جمهوري اسالمي ايران در 

هيأت  ۷/۷/۱۳۵۷مربوط به كمك هزينه مسكن و خواربار مصوب  ۶۲۶۰۲ماره ـ به تصويب نامه ش۴
مجموعه قوانين كار و وزيران در مقررات فصل سوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در 

  . مراجعه شود) جلد اول(اجتماعي  تأمين
  .اين قانون مراجعه شود ۴۷ـ به ماده ۵
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مزد عبارت است از وجوه نقدي یا غیرنقدي و یا مجمـوع آنهـا     ـ35ماده 

  .که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود

چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در :   1تبصره 

ن انجام کار و یا محصول تولید شده باشد ، کـارمزد و  صورتی که بر اساس میزا

چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، 

  .کارمزد ساعتی ، نامیده می شود

ضوابط و مزایاي مربوط به مـزد سـاعتی ، کـارمزد سـاعتی و     :   2تبصره 

ا پیشنهاد شوراي عالی کار کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که ب

حـداکثر  .  1به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیـین مـی گـردد   

  .کار تجاوز نماید  2ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی

مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مـزد شـغل و مزایـاي ثابـت      ـ36ماده 

  .پرداختی به تبع شغل

                                                 
به تصويب وزير كار و امور  ۱۹/۱۱/۱۳۷۰تاريخ  قانون كار در ۳۵ماده  ۲ـ آيين نامه تبصره ۱

مجموعه قوانين به مقررات فصل سوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در (رسيده است  یاجتماع
  ). مراجعه شود) جلد اول(كار و تأمين اجتماعي 

 .  اين قانون مراجعه شود ۵۱به ماده  -۲
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مشـاغل   یو ارزیـاب  يدر کارگاههایی که داراي طرح طبقه بند  : 1تبصره 

نیستند منظور از مزایاي ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که بر حسب 

ماهیت شغل یا محیط کار و براي ترمیم مزد در سـاعات عـادي کـار پرداخـت     

و گردد از قبیل مزایاي سختی کار ، مزایاي سرپرستی ، فـوق العـاده شـغل     می

  .غیره

هایی که طرح طبقه بندي مشاغل بـه مرحلـه اجـرا     در کارگاه:   2تبصره 

  .درآمده است مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد

مزایـاي رفـاهی و انگیـزه اي از قبیـل کمـک هزینـه مسـکن         :  3تبصره 

 ، پاداش افزایش تولید و سود ساالنه جزء مزد ثابت و کمک عائله مندي خواربار

  .1و مزد مبنا محسوب نمی شود

مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیـل و ضـمن   ـ  37ماده 

ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسـیله چـک عهـده    

  :بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود 

ـ  ت روزانـه  چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صور الف 

یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پـس از محاسـبه در پایـان روز یـا     
                                                 

  . اين قانون مراجعه شود ۳۴ماده  یـ به زير نويس ها۱
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هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهـاي کـارکرد صـورت    

  .گیرد

ـ  در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت  ب 

در این حالت مزد مذکور . صورت گیرد ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه

  .حقوق نامیده می شود

 در ماههـاي سـی و یـک روزه مزایـا و حقـوق بایـد بـر اسـاس          :تبصره  

  .سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود

براي انجام کار مساوي که در شرایط مساوي در یـک کارگـاه   ـ  38ماده 

تبعـیض در تعیـین   . ي پرداخت شودانجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساو

میزان مزد بر اساس سن ، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسـی و مـذهبی   

  .1ممنوع است

مزد و مزایاي کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یـا کمتـر از   ـ  39ماده 

ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته 

  .رداخت می شودمحاسبه و پ

                                                 
  .مراجعه شود در پيوست اول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ٢٠و  ١٩ـ به اصول ١
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در مواردي که با توافـق طـرفین قسـمتی از مـزد بـه صـورت       ـ  40ماده 

غیرنقدي پرداخت می شود ، باید ارزش نقـدي تعیـین شـده بـراي ایـن گونـه       

  .پرداختها منصفانه و معقول باشد

شوراي عالی کار همه ساله موظف است، میـزان حـداقل مـزد    ـ  41ماده 

ور و یا صنایع مختلف با توجه بـه معیارهـاي   کارگران را براي نقاط مختلف کش

  :ذیل تعیین نماید 

حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزي  ـ1

  .جمهوري اسالمی ایران اعالم می شود

حـداقل مـزد بـدون آن کـه مشخصـات جسـمی و روحـی کـارگران و          ـ2

ید به انـدازه اي باشـد تـا    هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد با ویژگی

زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شـود  

  .را تأمین نماید

کارفرمایان موظفند که در ازاي انجام کار در ساعات تعیین شـده   :تبصره  

قانونی به هیچ کارگري کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و 
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، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخـت شـده و حـداقل مـزد     در صورت تخلف

  . 1جدید می باشند
این قانون منحصراً باید به صـورت   41حداقل مزد موضوع ماده ـ 42ماده 

  .نقدي پرداخت شود

پرداخت هاي غیرنقدي به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به 

  .اقل مزد استعنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حد

کارگران کارمزد بـراي روزهـاي جمعـه و تعطـیالت رسـمی و      ـ  43ماده 

مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه ، میانگین کارمزد آنهـا  

مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر . در روزهاي کارکرد آخرین ماه کار آنهاست

  .از حداقل مزد قانونی باشد

چه کارگر به کارفرماي خود مدیون باشد در قبال این دیون چنانـ  44ماده 

. وي ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود

  .در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد

ع نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از این قاعده مستثنی و تـاب  :تبصره

  .مقررات قانون مدنی می باشد
                                                 

  .قانون كار جمهوري اسالمي ايران مراجعه شود ۱۷۴ـ به ماده ۱
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کارفرما فقط در موارد ذیل مـی توانـد از مـزد کـارگر برداشـت      ـ  45ماده 

  : 1نماید

  . موردي که قانون صراحتاً اجازه داده باشد الف ـ

  .هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد ب ـ

  .است طبق ضوابط مربوطاقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده  ـ ج

  .چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد د ـ

ـ  کـه میـزان آن بـا توافـق طـرفین تعیـین       (مال االجاره خانه سازمانی  هـ 

  .در صورتی که اجاره اي باشد با توافق طرفین تعیین می گردد) گردیده است

ـ  رید اجنـاس ضـروري از   وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر براي خ و 

  .شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است

هنگام دریافت وام مذکور در بند ج، با توافق طـرفین بایـد میـزان    : تبصره 

  .اقساط پرداختی تعیین گردد

به کـارگرانی کـه بـه موجـب قـرارداد یـا موافقـت بعـدي بـه          ـ  46ماده 

فوق العـاده مأموریـت تعلـق     مأموریتهاي خارج از محل خدمت اعزام می شوند

                                                 
  .قانون كار جمهوري اسالمي ايران مراجعه شود ۱۷۴ـ به ماده ۱
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این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبناي روزانـه کـارگران   . گیرد می

همچنین کارفرما مکلف است وسیله یـا هزینـه رفـت و برگشـت آنهـا را      . باشد

  .تأمین نماید

مأموریت به موردي اطالق می شود که کـارگر بـراي انجـام کـار     : تبصره 

از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک  کیلومتر 50حداقل 

  .شب در محل مأموریت توقف نماید

به منظور ایجاد انگیزه براي تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیـل  ـ  47ماده 

ضایعات و افزایش عالقمندي و باالبردن سطح درآمد کارگران ، طرفین قرارداد 

ید را ، مطابق آیین نامه اي که به تصویب دریافت و پرداخت پاداش افزایش تول

  .1وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می شود ، منعقد می نمایند

به منظور جلوگیري از بهره کشی از کار دیگري ، وزارت کـار و  ـ  48ماده 

امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندي مشاغل را ، با اسـتفاده از  

                                                 
رسيده  یر كار و امور اجتماعبه تصويب وزي ۱۱/۸/۱۳۷۰قانون كار در تاريخ  ۴۷ـ آيين نامه ماده ۱

مجموعه قوانين كار و به مقررات فصل سوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در . (است
  ).مراجعه گردد) جلد اول(اجتماعي  تأمين
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مشاغل کارگري در کشور، تهیـه نمایـد و بـه مرحلـه      استاندارد مشاغل و عرف

  .1اجراء در آورد

به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینـه  ـ  49ماده 

ه مسـئولیت مشـاغل مختلـف در    مزد  و مشخص بودن شـرح وظـایف و دامنـ   

، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاري کمیته طبقـه بنـدي   کارگاه

مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصالح ، طرح طبقه بندي مشاغل را تهیه کننـد  

  .و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند

وزارت کار و امـور اجتمـاعی دسـتورالعمل و آیـین نامـه هـاي       :  1تبصره 

تعـداد   اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههاي مشمول این ماده را که ناظر به

  . 2کارگران و تاریخ اجراي طرح است تعیین و اعالم خواهد کرد

                                                 
قانون كار در مقررات مربوط به فصل سوم  ۴۸مشاغل موضوع ماده  یو طبقه بند یـ نظام ارزياب۱

  . آمده است) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي در  قانون کار جمهوري اسالمي ايران
به تصويب وزير كار و  ۱۲/۲/۱۳۷۱قانون كار در تاريخ  ۴۹تبصره يك ماده  یـ آيين نامه اجراي۲

مجموعه به مقررات فصل سوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در . (رسيده است یامور اجتماع
  ). مراجعه شود )جلد اول(قوانين كار و تأمين اجتماعي 
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صالحیت مؤسسات و افرادي که به تهیه طرحهاي طبقه بندي :  2تبصره 

مشاغل در کارگاههامی پردازند باید مـورد تأییـد وزارت کـار و امـور اجتمـاعی      

  .1باشد

ـ   :   3تبصره  ا نظـر  اختالفات ناشی از اجراي طرح طبقه بنـدي مشـاغل ب

  .وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت حل اختالف قابل رسیدگی است

چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت هـاي تعیـین   ـ    50ماده 

شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههـاي خـود را ارزیـابی    

کـی از دفـاتر   نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی ، انجام ایـن امـر را بـه ی   

موضوع (مؤسسات مشاوره فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صالحیت 

  .واگذار خواهد کرد) 49ماده  2تبصره 

مکلـف    2کارفرما عالوه بر پرداخت هزینه هاي مربوط به این امر :تبصره 

هزینه هاي مشاوره به حساب درآمد عمومی %  50به پرداخت جریمه اي معادل 
                                                 

مصوب  یمشاغل كارگر یطبقه بند یـ آيين نامه نحوه تشكيل و فعاليت دفاتر مشاوره فن۱
مجموعه كار در مقررات فصل سوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در  یشوراي عال ۱/۷/۱۳۶۹

  .آورده شده است )جلد اول(قوانين كار و تأمين اجتماعي 
مشاغل در كارگاه ها مصوب  یطرح طبقه بند یحده قانون اجراماده وا ۴ـ به تبصره ۲
در مقررات فصل سوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران ) سابق( یمل یمجلس شورا۲۴/۱۱/۱۳۵۲
  . مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي در 
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از تـاریخی کـه توسـط وزارت کـار و امـور      . ه داري کـل اسـت  کشور نزد خزان

کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجراي  1اجتماعی تعیین می شود

  .طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد

  مدت    : مبحث دوم 
ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیـرو یـا     ـ  51ماده 

بـه غیـر از   . انجام کار در اختیار کارفرما قـرار مـی دهـد    وقت خود را به منظور

مواردي که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شـبانه روز  

  .ساعت تجاوز نماید 8نباید از 

کارفرما با توافق کارگران، نماینده یـا نماینـدگان قـانونی آنـان     :  1تبصره 

هاي هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر تواند ساعات کار را در بعضی از روز می

روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع سـاعات کـار هـر    

  .2ساعت تجاوز نکند 44هفته از 

                                                 
مجموعه ل سوم اين قانون در قانون كار در مقررات فص ۴۹تبصره يك ماده  یـ به آيين نامه اجراي۱

  .مراجعه شود )جلد اول(قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي 
در  یاسالم یمجلس شورا ۲۰/۱/۱۳۶۸قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  ۲۰ماده  ۱ـ به بند ۲

قوانين و مقررات كار و  مقررات فصل سوم قانون كار جمهوري اسالمي ايران در مجموعه
  .  مراجعه شود )جلد اول( اجتماعي تأمين
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در کارهاي کشاورزي کارفرما می توانـد بـا توافـق کـارگران،     :   2تبصره 

بـا توجـه بـه کـار،     نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ، ساعات کار در شبانه روز 

  .عرف و فصول مختلف تنظیم نماید

در کارهاي سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعات کار نبایـد از  ـ   52ماده 

  .1ساعت در هفته تجاوز نماید 36شش ساعت در روز و 

کارهاي سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجـب آیـین نامـه اي    : تبصره 

شوراي عالی  و  2ت فنی و بهداشت کارخواهد بود که توسط شوراي عالی حفاظ

تهیه و به تصـویب وزراي کـار و امـور اجتمـاعی و بهداشـت ، درمـان و         3کار

  . 4آموزش پزشکی خواهد رسید

                                                 
 . اين قانون مراجعه شود ۱۷۶ـ به ماده ۱
 اين قانون مراجعه شود  ۸۶ـ به ماده ۲
  . اين قانون مراجعه شود ۱۶۷ـ به ماده ۳
به  ۲۹/۹/۱۳۷۰قانون كار در تاريخ  ۵۲سخت و زيان آور موضوع تبصره ماده  یـ آيين نامه كارها۴

به مقررات . رسيده است یبهداشت ، درمان و آموزش پزشك و یكار و امور اجتماع یتصويب وزرا
) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي فصل سوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در 

  . مراجعه شود
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بامداد تا  6کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت  کار روزـ   53ماده 

مداد با 6تا  22کارهایی است که زمان انجام آن بین  کار شبمی باشد و  22

  .قرار دارد

نیز کارهایی است کـه بخشـی از سـاعات انجـام آن در روز و      کار مختلط

  .قسمتی از آن در شب واقع می شود

، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می شود کارگر از در کارهاي مختلط

  .این قانون استفاده می نماید 58فوق العاده موضوع ماده 

عـاً در سـاعات متـوالی انجـام     کاري است که نو کار متناوبـ   54ماده 

  .یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد نمی

فواصل تناوب کار دراختیـار کـارگر اسـت و حضـور او در کارگـاه       :تبصره 

در کارهاي متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی . الزامی نیست

  .ساعت در شبانه روز بیشتر باشد 15نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از 

ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف 

  .گردد کارگاه تعیین می

عبارت است از کاري که در طول ماه گردش دارد ،  کار نوبتیـ   55ماده 

  .به نحوي که نوبت هاي آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود
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هاي  ي که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبتکارگرـ   56ماده 

و چنانچه نوبت ها در صبح و عصر % 10کار وي در صبح و عصر واقع می شود 

و در صورتی که نوبت ها به صبح و شـب و یـا عصـر و    % 15و شب قرار گیرد، 

عالوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاري دریافت خواهد % 5/22شب بیفتد 

  .کرد

ساعت در شبانه روز  8در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ـ   57ماده 

و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید ، لکن جمع سـاعات کـار در چهـار    

  .      ساعت تجاوز کند 176هفته متوالی نباید از 

%  35براي هر ساعت کار در شب تنها به کـارگران غیرنـوبتی   ـ    58ماده 

  .تعلق می گیرد 1د ساعت کار عادياضافه بر مز

در شرایط عادي ارجاع کار اضافی به کـارگر بـا شـرایط ذیـل     ـ    59ماده 

  : 2مجاز است

  موافقت کارگر الف ـ

  اضافه بر مزد هر ساعت کار عادي% 40پرداخت  ب ـ

                                                 
  ) نوبت صبح يا نوبت عصر(ـ ساعات كار در روز ۱
  . اين قانون مراجعه شود ۱۷۴ـ به ماده ۲
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سـاعت در روز   4ساعات کار اضافی ارجاعی به کـارگران نبایـد از    :تبصره

  ).وارد استثنایی با توافق طرفینمگر در م(تجاوز نماید 

ارجاع کار اضـافی بـا تشـخیص کارفرمـا بـه شـرط پرداخـت        ـ    60ماده 

و براي مدتی که جهت مقابله با اوضاع و ) 59موضوع بند ب ماده (کاري  اضافه

 8احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاري موضوع این مـاده  

  ).موارد استثنایی با توافق طرفینمگر در (ساعت در روز خواهد بود 

ـ  و یا ترمیم خسارتی که نتیجـه    1جلوگیري از حوادث قابل پیش بینی الف 

  .حوادث مذکور است

ـ  اعاده فعالیت کارگاه ، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه  ب 

 یا اتفاق طبیعی از قبیل ، سیل ، زلزله و یا اوضاع و احوال غیرقابل پـیش بینـی  

  .قطع شده باشد  2دیگر

پس از انجام کار اضافی در موارد فـوق، کارفرمـا مکلـف اسـت     : 1تبصره 

ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتمـاعی اطـالع    48حداکثر ظرف مدت 

  .دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود

                                                 
  . راجعه شوداين قانون م ۳۰ـ به ماده ۱
  ـ همان ؛۲



کار جمهوري اسالمی ایران انونق.....................................................................  
 

 

38

در صورت عدم تأیید ضـرورت کـار اضـافی توسـط اداره کـار و      : 2تبصره 

اجتماعی محل ، کارفرما مکلف به پرداخـت غرامـت و خسـارات وارده بـه      مورا

  .کارگر خواهد بود

ارجاع کار اضافی بـه کـارگرانی کـه کـار شـبانه یـا کارهـاي        ـ    61ماده 

  .2انجام می دهند ممنوع است  1خطرناك و سخت و زیان آور

  

  تعطیالت و مرخصی ها    :  مبحث سوم 
ز تعطیل هفتگی کـارگرا ن بـا اسـتفاده از مـزد     روز جمعه ، روـ    62ماده 

  .باشد می

در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و :  1 تبصره

یا در کارگاههایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافـق طـرفین ، بـه طـور     

مستمر روز دیگري براي تعطیل تعیـین شـود همـان روز در حکـم روز تعطیـل      

  .هد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباري استهفتگی خوا

                                                 
  . اين قانون مراجعه شود ۵۲ـ به تبصره ماده ۱
  . اين قانون مراجعه شود ۱۷۶ـ به ماده ۲
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در   کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهاي جمعـه کـار مـی کننـد،    

اضافه بر مـزد دریافـت خواهنـد       %40مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 

  .کرد

د، در صورتی که روزهاي کار در هفته کمتـر از شـش روز باشـ   :  2تبصره 

مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریـافتی  

  .وي در روزهاي کار در هفته خواهد بود

سـاعت کـار    44روز کار در هفتـه و   5کارگاههایی که با انجام :  3تبصره 

قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند ، مزد هـر یـک از دو روز   

  .بر با مزد روزانه کارگران خواهد بودتعطیل هفتگی برا

نیز ) اردیبهشت 11(عالوه بر تعطیالت رسمی کشور، روز کارگر ـ  63ماده 

  .1تعطیالت رسمی کارگران به حساب می آید  جزء

مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با استفاده از مزد و احتساب ـ  64ماده 

ي تعطیل جـزء ایـام مرخصـی    سایر روزها. چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است

براي کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت . محسوب نخواهد شد

  .کار انجام یافته محاسبه می شود
                                                 

 .مراجعه شود به پیوست سوم -1
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مرخصی سالیانه کارگرانی که بـه کارهـاي سـخت و زیـان آور     ـ   65ماده 

نوبت  استفاده از این مرخصی، حتی االمکان در دو. باشد هفته می 5اشتغال دارند 

  .1گیرد در پایان هر شش ماه کار صورت میو 

روز از مرخصـی سـاالنه خـود را     9کارگر نمی توانـد بـیش از   ـ    66ماده 

  .ذخیره کند

هر کارگر حق دارد به منظور اداي فریضه حج واجب در تمـام  ـ    67ماده 

مدت کار خویش فقط براي یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا 

  .استفاده نمایدمرخصی بدون حقوق 

میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب مـاه هـاي    ـ  68ماده 

  .کارکرد تعیین می شود

تاریخ استفاده از مرخصی بـا توافـق کـارگر و کارفرمـا تعیـین      ـ    69ماده 

شود در صورت اختالف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتمـاعی   می

  .محل الزم االجراء است

                                                 
در  یاسالم یمجلس شورا ۲۰/۱/۱۳۶۸قانون حفاظت در برابراشعه مصوب  ۲۰ماده  ۲ـ به بند ۱

مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي در  مقررات فصل سوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران
  .مراجعه شود) جلد اول(
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و تمامی کارهایی که همواره ) زنجیره اي(در مورد کارهاي پیوسته   :صرهتب

حضور حداقل معینی از کارگران در روزهاي کار را اقتضاء مـی نمایـد، کارفرمـا    

مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران ر ا ظرف سه ماه آخر هر 

یا انجمن صـنفی  سال براي سال بعد تنظیم و پس از تأیید شوراي اسالمی کار 

  .یا نماینده کارگران اعالم نماید

مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی اسـتحقاقی منظـور   ـ  70ماده 

  .شود می

در صورت فسـخ یـا خاتمـه قـرارداد کـار یـا بازنشسـتگی و از        ـ  71ماده 

کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط بـه مـدت مرخصـی    

  .1به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شوداستحقاقی کارگر 

نحوه استفاده از مرخصی بدون حقـوق کـارگران و مـدت آن و    ـ  72ماده 

شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کـارگر یـا   

  .نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد

                                                 
اجتماعي  مجموعه قوانين كار و تأمينجمهوري اسالمي ايران در  ـ به مقررات فصل سوم قانون کار١
  .مراجعه شود) جلد اول(
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د ذیل حق برخورداري از سه روز مرخصی کلیه کارگران در موارـ  73ماده 

  :با استفاده از مزد را دارند 

  ازدواج دائم الف ـ

  فوت همسر ، پدر، مادر و فرزندان ب ـ

مدت مرخصی استعالجی، با تأیید سازمان تأمین اجتماعی، جزء ـ  74ماده 

  .1سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد

  

  ن    شرایط کار زنا: مبحث چهارم 

انجام کارهاي خطرناك، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر ـ  75ماده 

بـراي کـارگران زن    از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسـایل مکـانیکی ،  

                                                 
هيأت وزيران ـ مصوب  ۷/۷/۵۷مورخ  ۶۲۶۰۲تصويب نامه شماره  ۱به بند  یـ به تبصره الحاق۱
انقالب در مقررات فصل سوم قانون كار جمهوري اسالمي  یشورا ۲كميسيون شماره  ۳۱/۳/۱۳۵۹

  . مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي ايران در 



 ......................................................................قانون کار جمهوري اسالمی ایران

 

 

43

دستورالعمل و تعیین نوع و میزان ایـن قبیـل مـوارد بـا پیشـنهاد      . 1ممنوع است

  .2ی خواهد رسیدشوراي عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماع

. 4و 3روز است 90مرخصی بارداري و زایمان کارگرا ن زن جمعاً ـ  76ماده 

روز از  این مرخصی باید پس از زایمـان مـورد اسـتفاده قـرار      45حتی االمکان 

  .روز به مدت مرخصی اضافه می شود 14براي زایمان توأمان . گیرد

  بـه کـار سـابق خـود      پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن:   1تبصره 

گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وي  باز می

  .محسوب می شود

                                                 
  . اين قانون مراجعه شود  ۱۷۶ـ به ماده ۱
كارگران زن و  یبرا یـ آيين نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيك۲

 یاجتماع به تصويب وزير كار و امور ۱۱/۱/۱۳۷۰قانون كار در تاريخ  ۸۳و  ۷۵نوجوانان موضوع مواد 
مجموعه قوانين رسيده است به مقررات مربوط به فصل سوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در 

  . مراجعه شود  )جلد اول(كار و تأمين اجتماعي 
در  یاسالم یمجلس شورا ۲۶/۲/۱۳۷۲خانواده و جمعيت مصوب  قانون تنظيم ۱ـ به ماده ۳

  .   مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي مقررات فصل سوم قانون كار در 
مصوب  یقانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيرده ۳ـ به ماده ۴
در مقررات فصل سوم قانون كار  ۱۳/۴/۱۳۸۶حيه مورخ و اصال یاسالم یمجلس شورا ۲۲/۹/۱۳۷۴
  . مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي در 



کار جمهوري اسالمی ایران انونق.....................................................................  
 

 

44

حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی :  2تبصره 

  .پرداخت خواهد شد

در مواردي که به تشخیص پزشک سـازمان تـأمین اجتمـاعی،    ـ  77ماده 

ارگر باردار خطرناك یا سخت تشخیص داده شـود، کارفرمـا تـا    نوع کار براي ک

السعی کار مناسب تر و سبک تري به او  پایان دوره بارداري وي، بدون کسر حق

  .1ارجاع می نماید

در کارگاههایی که داراي کارگر زن هستند کارفرما مکلف است ـ 78ماده 

ساعت، نـیم سـاعت   به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودك پس از هر سه 

ایـن فرصـت جـزء سـاعات کـار آنـان محسـوب        .  3 و 2فرصت شیر دادن بدهد

شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و بـا در نظـر    می

                                                 
  . اين قانون مراجعه شود ۱۷۶ـ به ماده ۱
  . اين قانون مراجعه شود ۱۷۵ـ به ماده ۲
جلس شوراي م ۲۲/۹/۱۳۷۴مصوب ..... قانون ترويج تغذيه با شير مادر  ۳ماده  ۱ـ به تبصره ۳

اين قانون در مقررات فصل سوم قانون کار جمهوري  ۱۳/۴/۱۳۸۶اسالمي و نيز اصالحيه مورخ 
  . مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي اسالمي ايران در 
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از قبیل شیرخوارگاه ، (گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداري کودکان 

  .1را ایجاد نماید...) مهد کودك و 

یین نامه اجرایی، ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودك آ :تبصره

توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پـس از تصـویب وزیـر کـار و امـور      

  .2شود اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می

  

  شرایط کار نوجوانان    :  مبحث پنجم 

  .3سال تمام ممنوع است 15به کار گماردن افراد کمتر از ـ 79ماده

                                                 
قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب  ۱اين قانون و نيز به بند ب ماده  ۱۷۳ـ به ماده ۱
در مقررات فصل سوم قانون كار جمهوري اسالمي ايران در  یاسالم یلس شورامج ۲۶/۲/۱۳۷۲

  . مراجعه شود )جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي 
قانون كار در تاريخ  ۷۸شيرخوارگاهها و مهد كودكها موضوع تبصره ماده  یـ آيين نامه اجراي۲
به مقررات فصل سوم قانون کار جمهوري  .رسيد یبه تصويب وزير كار و امور اجتماع ۵/۵/۱۳۷۰

  .  مراجعه گردد) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي اسالمي ايران در 
    .قانون كار مراجعه شود ۱۷۶ـ به ماده ۳
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سـال تمـام باشـد ، کـارگر      18تـا   15کارگري که سنش بـین  ـ   80ماده 

نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تـأمین اجتمـاعی   

  .1هاي پزشکی قرار گیرد مورد آزمایش

آزمایش هاي پزشکی کارگر نوجوان ، حداقل باید سـالی یـک   ـ    81ماده 

پزشـک  . ه استخدامی وي ضبط گـردد ر پروندبار تجدید شود و مدارك مربوط د

باره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می کند و چنانچه کـار  در

مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است درحدود امکانات خود شغل کـارگر  

  .2را تغییر  دهد

اعات ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتـر از سـ  ـ    82ماده 

ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما . کار معمولی کارگران است

  .تعیین خواهد شد

                                                 
  . قانون كار مراجعه شود ۱۷۵و ماده  یقانون تأمين اجتماع ۹۰ـ به ماده ۱
  . قانون كار مراجعه شود ۱۷۵ده و ما یقانون تأمين اجتماع ۹۰ـ به ماده ۲
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ارجاع هر نوع کار اضافی و انجـام کـار در شـب و نیـز ارجـاع      ـ    83ماده 

کارهاي سخت و زیان آور و خطرناك و حمل بار با دست، بیش از حد مجـاز و  

  .1ی براي کارگر نوجوان ممنوع استبدون استفاده از وسایل مکانیک

در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار  ـ 84ماده 

در آن انجام می شود براي سالمتی یا اخالق کـارآموزان و نوجوانـان زیـان آور    

تشخیص این امـر بـا وزارت   . سال تمام خواهد بود 18است، حداقل سن کارگر 

  .2کار و امور اجتماعی است 

  
  حفاظت فنی و بهداشت کار:  فصل  چهارم 

  کلیات: مبحث اول 
براي صـیانت نیـروي انسـانی و منـابع مـادي کشـور رعایـت         ـ  85ماده 

جهت تأمین حفاظت (دستورالعمل هایی که از طریق شوراي عالی حفاظت فنی 

جهت جلوگیري از بیماریهاي (و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) فنی

                                                 
ـ به آيين نامه حمل بار با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکي براي کارگران زن و نوجوانان ۱

مجموعه قوانين كار و در مقررات مربوط به فصل سوم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در 
  . عه شودقانون كار مراج ۱۷۶و نيز به ماده ) جلد اول(اجتماعي  تأمين

    .قانون كار مراجعه شود ۱۷۶ـ به ماده  ۲
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، بـراي  1تدوین مـی شـود  ) و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار حرفه اي

  .کلیه کارگاهها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است

نیز مشمول مقـررات ایـن فصـل بـوده و       2کارگاههاي خانوادگی: تبصره 

  .مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند

هاي  نامه فنی مسئول تهیه موازین و آیینشوراي عالی حفاظت ـ    86ماده 

  :باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می گردد  حفاظت فنی می

  وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بودـ 1

  معاون وزارت صنایع ـ2

  معاون وزارت صنایع سنگین ـ3

  معاون وزارت کشاورزي ـ4

  معاون وزارت نفت ـ 5

  معادن و فلزاتمعاون وزارت ـ  6

  معاون وزارت جهاد سازندگی ـ7

                                                 
و آيين نامه  یو بهداشت ی، آرايش ی، آشاميدن یقانون مواد خوراك ۱۳ـ به قانون اصالح ماده ۱

مجموعه قانون كار در مقررات فصل هشتم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در  ۸۵ماده  یاجراي
  .         مراجعه شود )جلد اول(قوانين كار و تأمين اجتماعي 

  . قانون كار مراجعه شود ۱۸۸به ماده  یخانوادگ یـ در رابطه با تعريف كارگاهها۲
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  رئیس سازمان حفاظت محیط زیستـ  8

  دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فنی ـ9

  دو نفر از مدیران صنایع ـ10

  دو نفر از نمایندگان کارگران ـ11

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهـد   ـ12

  .دبو

پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسـیده و  :  1تبصره 

شورا در صورت لزوم می تواند برا ي تهیه طـرح آیـین نامـه هـاي مربـوط بـه       

حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سـایر وظـایف مربـوط بـه شـورا ،      

  .کمیته هاي تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد

آیین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شوراي عالی حفاظت فنی به :   2تبصره 

  .1تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید

                                                 
قانون كار در تاريخ  ۸۶ماده  ۲موضوع  تبصره  یحفاظت فن یشورايعال یـ آيين نامه داخل۱
جمهوري به مقررات فصل چهارم قانون کار . به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد ۲۳/۶/۱۳۷۰

  .مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي اسالمي ايران در 
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انتخـاب اسـاتید دانشـگاه، نماینـدگان کـارگران و نماینـدگان       :   3تبصره 

مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شوراي عالی حفاظـت  

  .1ر و امور اجتماعی خواهد رسیدفنی تهیه و به تصویب وزیر کا

اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدي احـداث  ـ    87ماده 

نمایند و یا کارگاههـاي موجـود را توسـعه دهنـد، مکلفنـد بـدواً برنامـه کـار و         

هاي ساختمانی و طرحهاي مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت  نقشه

ار نظر و تأیید بـه وزارت کـار و امـور اجتمـاعی     فنی و بهداشت کار ، براي اظه

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت . ارسال دارند

بهره برداري از کارگاه هاي مزبور منوط به رعایت مقررات . یک ماه اعالم نماید

  .حفاظتی و بهداشتی خواهد بود

یـا ورود و عرضـه   اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه بـه سـاخت    ـ    88ماده 

  .ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند

                                                 
ـ آيين نامه مربوط به انتخاب اساتيد دانشگاه ، نمايندگان كارگران و مديران صنايع جهت عضويت ۱

به . رسيد  یبه تصويب وزير كار و امور اجتماع ۲۳/۶/۱۳۷۰در تاريخ  یحفاظت فن یدر شوراي عال
مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي ررات فصل چهارم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در مق
  .   مراجعه شود) جلد اول(
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کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداري از ماشینها، دستگاه ها، ـ   89ماده 

ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین نامه هـاي مصـوب شـوراي عـالی     

هــاي الزم را توســط  حفاظــت فنــی ضــروري شــناخته شــده اســت آزمــایش 

و مدارك  1ها و مراکز مورد تأیید شوراي عالی حفاظت فنی انجام داده آزمایشگاه

مربوطه را حفظ و یک نسـخه از آنهـا را بـراي اطـالع بـه وزارت کـار و امـور        

  .اجتماعی ارسال نمایند

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنـی  ـ 90ماده 

رد یا تولید کنند ، باید مشخصات وسایل را حسب مـورد همـراه   و بهداشتی را وا

با نمونه هاي آن به وزارت کارو امـور اجتمـاعی و وزارت بهداشـت ، درمـان و     

آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید ، به ساخت یا وارد کردن این وسایل 

  .2اقدام نمایند

ایـن   85وع مـاده  کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحـدهاي موضـ  ـ 91ماده 

قانون مکلفند بر اساس مصوبات شوراي عالی حفاظت فنی براي تأمین حفاظت 

و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات الزم را تهیـه و  

                                                 
  . قانون كار مراجعه شود ۱۷۷ـ به ماده ۱
  .قانون كار مراجعه شود ۱۷۷ـ به ماده ۲
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الذکر را به آنان بیاموزند و  در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق

افراد مذکور نیـز  . ی و بهداشتی نظارت نماینددر خصوص رعایت مقررات حفاظت

ملزم به استفاده و نگهداري از وسـایل حفـاظتی و بهداشـتی فـردي و اجـراي      

  .1دستورالعمل هاي مربوطه کارگاه می باشند

این قانون که شاغلین در آنها به  85کلیه واحدهاي موضوع ماده ـ 92ماده 

از کار قرار دارنـد بایـد بـراي     اقتضاي نوع کار در معرض بروز بیماریهاي ناشی

همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یـک بـار توسـط    

مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشـهاي الزم را بـه عمـل آورنـد و     

  .2نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند

کـه فـرد   چنانچه با تشخیص شوراي پزشـکی نظـر داده شـود    :  1تبصره 

معاینه شده به بیماري ناشی از کار مبتال یا در معـرض ابـتال باشـد کارفرمـا و     

مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شوراي پزشکی مذکور بدون 

  .کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگري تعیین نمایند

                                                 
 .قانون كار مراجعه شود ۱۷۶ـ به ماده ۱
 . قانون كار مراجعه شود ۱۷۵اده و م یقانون تأمين اجتماع ۸۸ـ به ماده ۲
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مـاعی  در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجت:  2تبصره 

مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد 

  .بود

به منظور جلب مشارکت کارگران و نظـارت بـر حسـن اجـراي     ـ  93ماده 

مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیري از حوادث و بیماریها ، در 

بهداشت ، درمان و آموزش  کارگاههایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت

پزشکی ضروري تشخیص دهند کمیته حفاظت فنـی و بهداشـت کـار تشـکیل     

  .خواهد شد

کمیته مـذکور از افـراد متخصـص در زمینـه حفاظـت فنـی و       :  1تبصره 

دو نفـر    بهداشت حرفه اي و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین اعضـاء، 

انه هـاي کـار و امـور  اجتمـاعی و     شخص واجد شرایطی که مورد تأیید وزارتخ

گردنـد کـه وظیفـه شـان      بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین مـی 

برقراري ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کـار و امـور اجتمـاعی و    

  .وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد
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ورالعمل هـایی  نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بـر اسـاس دسـت   :   2تبصره 

خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتمـاعی و وزارت بهداشـت، درمـان و    

  .1آموزش پزشکی تهیه و ابالغ خواهد شد

در مواردي که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهاي ـ  94ماده 

این قانون امکان وقوع حادثه یـا بیمـاري ناشـی از کـار را در      85موضوع ماده 

اه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظـت  کارگ

فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطالع دهنـد و ایـن   

امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتري که به همین منظـور نگهـداري   

  .می شود ثبت گردد

، وقوع حادثه یا بیمـاري ناشـی از   چنانچه کارفرما یا مسئول واحد :تبصره  

کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضـوع را همـراه بـا دالیـل و     

اداره کار . نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعالم نماید

                                                 
قانون كار در تاريخ  ۹۳ماده  ۲و بهداشت كار موضوع تبصره  یـ آيين نامه كميته حفاظت فن۱
رسيده  یو بهداشت ، درمان و آموزش پزشك یكار و امور اجتماع یبه تصويب وزرا ۱۱/۴/۱۳۷۴
وعه قوانين كار و مجمبه مقررات فصل چهارم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در . است
 . مراجعه شود) جلد اول(اجتماعي  تأمين



 ......................................................................قانون کار جمهوري اسالمی ایران

 

 

55

و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسـرع وقـت توسـط بازرسـین کـار بـه       

  .زم را معمول نمایدموضوع رسیدگی و اقدام ال

مسئولیت اجراي مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهـده  ـ 95ماده 

این قـانون خواهـد    85کارفرما یا مسئولین واحدهاي موضوع ذکر شده در ماده 

، ولین واحدهر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوي کارفرما یا مسئ. بود

مسئول مذکور از نظر کیفري و حقـوقی و  اي رخ دهد، شخص کارفرما یا  حادثه

  .1نیز مجازاتهاي مندرج در این قانون مسئول است
ایـن قـانون    85کارفرما یا مسئوالن واحدهاي موضـوع مـاده   :   1تبصره 

موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتـر ویـژه اي کـه فـرم آن از طریـق      

                                                 
) سابق( یمل یمجلس شورا ۷/۲/۱۳۳۹مصوب  یقانون مسئوليت مدن ۱۲و ماده  ۱به ماده  -۱

  .  مراجعه شود
هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سالمتي يا مال يا  -۱ماده 

جاري يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده آزادي يا حيثيت يا شهرت ت
مسئول جبران خسارت ناشي از . لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود

  .عمل خود مي باشد
كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف  -۱۲ماده 

داري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه كاركنان ا
هايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده و يا اين كه  محرز شود تمام احتياط

 اگر احتياط هاي مزبور را به عمل مي آورند بازهم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود كارفرما
 .مي تواند به وارد كننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد
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راتب را سـریعاً بـه صـورت    وزارت کار و امور اجتماعی اعالم می گردد ثبت و م
  .کتبی به اطالع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند

این قانون  85چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهاي موضوع ماده :  2تبصره 
براي حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات الزم را در اختیار کارگر قرار 

و تـذکرات قبلـی بـدون توجـه بـه      داده باشند و کارگر با وجود آموزشهاي الزم 
دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسـئولیتی نخواهـد   

  .نافذ خواهد بود  1در صورت بروز اختالف ، رأي هیأت حل اختالف. داشت
  

  بازرسی کار    : مبحث دوم 
 به منظور اجراي صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره  ـ96ماده 

  :کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود 
ـ  نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی  الف 

مربوط به کارهاي سخت و زیان آور و خطرناك، مدت کار، مـزد، رفـاه کـارگر،    
  .اشتغال زنان و کارگران نوجوان

ـ  ررات قـانون کـار و آیـین نامـه هـا و      نظارت بـر اجـراي صـحیح مقـ     ب 
  . دستورالعمل هاي  مربوط به حفاظت فنی

                                                 
 . قانون كار جمهوري اسالمي ايران ۱۶۰هيأت حل اختالف مقرر در ماده  -۱
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ـ  کارفرمایان و کلیـه    آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، ج 
  .افرادي که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند

ـ  ناشی از اجراي مقررات حفاظت فنی بررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت  د 
و تهیه پیشنهاد الزم جهت اصالح میزان ها و دستورالعمل هاي مربوط به موارد 

  .مذکور، متناسب با تحوالت و پیشرفت هاي تکنولوژي
ـ  رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه هـاي مشـمول و تجزیـه و     هـ 

  .پیشگیري حوادثتحلیل عمومی و آماري این گونه موارد به منظور 
، ریزي و آموزش پزشکی مسئول برنامهوزارت بهداشت ، درمان  : 1تبصره 

کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشـت کـار و درمـان کـارگري بـوده و      
  .موظف است اقدامات الزم را در این زمینه به عمل آورد

ایـب و  بازرسی به صورت مستمر، همراه با تـذکر اشـکاالت و مع  :   2تبصره 
  .گیرد نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می

اشتغال در سمت بازرسی کـار منـوط بـه گذرانـدن دوره هـاي      ـ  97ماده 
  .آموزش نظري و علمی در بدو استخدام است

آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار  :تبصره 

رك وزارت کار و امـور اجتمـاعی ، وزارت بهداشـت ، درمـان و     با پیشنهاد مشت
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آموزش پزشکی و سازمان امور اداري و استخدامی به تصـویب هیـأت وزیـران    

  .خواهد رسید

این شرایط به نحوي تدوین خواهد شد که ثبات و استقالل شغلی بازرسان را 

  .1تأمین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد

زرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش باـ  98ماده 

حق دارند ، بدون اطالع قبلی در هر موقع از شبانه روز بـه مؤسسـات مشـمول    

این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند بـه دفـاتر و    85ماده 

ز آنهـا  مدارك مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسـمتی ا 

  .رونوشت تحصیل نمایند

منوط به اجازه کتبـی   2ورود بازرسان کار به کارگاه هاي خانوادگی :تبصره 

  .دادستان محل خواهد بود

                                                 
قانون  ۹۷ـ آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار موضوع تبصره ماده ۱

، بهداشت ،  یكار و امور اجتماع یبه تصويب وزرا ۸/۶/۱۳۸۳ي ايران در تاريخ كار جمهوري اسالم
به مقررات فصل چهارم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در . رسيده است یدرمان و آموزش پزشك

  . مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي 
  . قانون كار مراجعه شود ۱۸۸ـ به ماده ۲
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بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حـق دارنـد بـه منظـور     ـ  99ماده 

اطالع از ترکیبات موادي که کارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انجـام  

اي که بـراي آزمـایش الزم اسـت در     کار مورد استفاده قرار می گیرند، به اندازه

  .مقابل رسید ، نمونه بگیرند و به رؤساي مستقیم خود تسلیم نمایند

سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین نامه اي  :تبصره 

ر حسب مـورد  خواهد بود که با پیشنهاد شوراي عالی حفاظت فنی و بهداشت کا

به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی  

  .1خواهد رسید

کلیه بازرسان کـار و کارشناسـان بهداشـت حرفـه اي ، داراي     ـ 100ماده 

وزیر کار و امور اجتماعی یـا وزیـر بهداشـت ،      کارت ویژه حسب مورد با امضاء

گام بازرسی باید همراه آنهـا باشـد و در   درمان و آموزش پزشکی هستند که هن

  .صورت تقاضاي مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود

                                                 
به  ۸/۹/۱۳۷۷قانون كار در تاريخ  ۹۹كار موضوع تبصره ماده  یبازرس ین نامه چگونگـ آيي۱

به مقررات فصل چهارم قانون کار جمهوري اسالمي . رسيده است یتصويب وزير كار و امور اجتماع
  .مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي ايران در 
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گزارش بازرسان کـار و کارشناسـان بهداشـت کـار در مـوارد      ـ 101ماده 
مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکـم گـزارش ضـابطین دادگسـتري     

  .خواهد بود
ن بهداشت کار مـی تواننـد بـه عنـوان     بازرسان کار و کارشناسا:  1تبصره 

  .مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل  اختالف شرکت نمایند
بازرســان کــار و کارشناســان بهداشــت کــار نمــی تواننــد در :  2تبصــره 

اختالف نسبت به پرونـده هـایی کـه قـبالً بـه عنـوان        گیري مراجع حل تصمیم
  .1دبازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده اند، شرکت کنن

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی  ـ102ماده
و   2اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سـوم 

  .ایشان به طور مستقیم در آن  ذینفع باشند 3یا یکی از اقرباي سببی درجه اول

                                                 
اختالف موضوع ماده  تشخيص و حل یتشكيل جلسات هيأت ها یو چگونگ یيدگآيين رس ۴۰ماده ) هـ(ـ به بند ۱

  .   مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي قانون كار در مقررات فصل نهم اين قانون در  ۱۶۴
  .  مراجعه شود یقانون مدن ۸۶۲ـ به ماده ۲

اشخاصي كه به موجب  -)ي سابقمجلس شوراي مل ۱۸/۲/۱۳۰۷قانون مدني مصوب  ۸۶۲ماده 
اجداد و برادر و خواهر و اوالد  -۲پدر و مادر و اوالد اوالد    -۱: نسبت ارث مي برند سه طبقه اند

  .اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آنها -۳آنها   
  

  .قانون مدني مراجعه شود ٨٦٤ماده  ـ به٣
از جمله اشخاصي كه به  -)اي ملي سابقمجلس شور ١٨/٢/١٣٠٧مصوب (قانون مدني  ٨٦٤ماده 

 .موجب سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد
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ت کار حـق ندارنـد در هـیچ    بازرسان کار و کارشناسان بهداشـ  103ماده 
مورد حتی پس از برکناري از خدمت دولت اسرار و اطالعات را که به مقتضـاي  
شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطالعاتی داده یـا  

  . 1موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند
ي مقرر در قـوانین  متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتها :تبصره 

  .مربوط خواهند بود

کارفرمایان و دیگـر کسـانی کـه مـانع ورود بازرسـان کـار و       ـ 104ماده 

کارشناسان بهداشت کار به کارگاههاي مشمول ایـن قـانون گردنـد و یـا مـانع      

انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطالعات و مدارك الزم به آنان خـودداري  

  .2زاتهاي مقرر در این قانون محکوم خواهند شدنمایند، حسب مورد به مجا
هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشـناس   ـ105ماده 

اي احتمال وقوع حادثـه و یـا بـروز خطـر در کارگـاه داده شـود،        بهداشت حرفه

اي مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به  بهداشت حرفه بازرس کار یا کارشناس

  .نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطالع دهندکارفرما یا 

                                                 
  مراجعه شود یقانون مجازات اسالم ۶۴۸ـ به ماده ۱
  .اين قانون مراجعه شود ۱۷۹ـ به ماده ۲
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وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش :  1تبصره 

پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشـت حرفـه اي، از   

دادسراي عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل 

کرد فوراً قرار تعطیل و الك و مهر تمام یا قسـمتی از کارگـاه را   تقاضا خواهند 

دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پـس از  . صادر نماید

  .ابالغ قابل اجراست

تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس  دستور رفع

سان ذي ربـط دادگسـتري رفـع    کار یا کارشناس بهداشت حرفه اي و یا کارشنا

  .نواقص و معایب موجود را تأیید نموده باشند

کارفرما مکلف است در ایامی که بـه علـت فـوق کـار تعطیـل      :  2تبصره 

  .شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد می

متضرران از قرارهاي موضوع این ماده در صورت اعتـراض بـه   :  3تبصره 

هداشت حرفه اي و تعطیل کارگاه می توانند گزارش بازرس کار و یا کارشناس ب

از مراجع مزبور به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریـت و  
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تصمیم دادگـاه قطعـی و قابـل اجـراء     . خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید

  .است

دستورالعمل ها و آیین نامه هاي اجرایی مربوط به این فصل ـ  106ماده 

مشترك وزارت کار و امـور اجتمـاعی و وزارت بهداشـت، درمـان و      به پیشنهاد

  .1آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

  
  آموزش و اشتغال:  فصل پنجم 

  کارآموز و مراکز کارآموزي:  مبحث اول 
  ـ مراکز کارآموزي1

در اجراي اهداف قانون اساسـی و بـه منظـور اشـتغال مولـد و      ـ 107ماده

دگان کار و نیـز بـاال بـردن دانـش فنـی کـارگران ، وزارت کـار و        مستمر جوین

  .اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی الزم را فراهم سازد امور

وزارتخانه ها و سازمانهاي ذینفع موظف به همکاري هاي الزم بـا  : تبصره 

  .وزارت کار و امور اجتماعی می باشند

                                                 
کار جمهوري اسالمي  مربوط در مقررات فصل چهارم قانون یـ به دستورالعمل ها و آيين نامه ها۱

  .مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي ايران در 
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است  برحسـب نیـاز و بـا    وزارت کار و امور اجتماعی موظف ـ  108ماده 

توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور براي ایجاد و توسـعه  

  :مراکز کار آموزي ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید 
  مراکز کارآموزي پایه براي آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر الف ـ

ـ  بـراي   مراکـز کـارآموزي تکمیـل مهـارت و تخصـص هـاي مـوردي        ب 

بازآموزي، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصص هاي پیشرفته به کارگران و کارجویان 

  نیمه ماهر ، ماهر و مربیان آموزش حرفه اي 

  مراکز تربیت مربی براي آموزش مربیان مراکز کارآموزي  ج ـ

ـ  مراکز کارآموزي خاص معلولین و جانبازان با همکاري وزارتخانـه هـا و    د 

ــط  ســازمانهاي ذي ــد وزارت بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی ،  (رب مانن

  ...) شهید ، بنیاد جانبازان و بنیاد

این قانون از نظـر مـالی و    108مراکز آموزش مذکور در ماده  ـ109ماده 

اداري با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظـر وزارت کـار و   

  .امور اجتماعی اداره خواهد شد

ي صنعتی ، تولیدي و خدماتی به منظـور مشـارکت در   واحدهاـ  110ماده

امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت بـه ایجـاد   
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کارگاهی ، همکاریهـاي الزم را بـا وزارت    مراکز کارآموزي جوار کارگاه و یا بین

  .کار و امور اجتماعی به عمل آورند
ستانداردها و جزوات مربوط به امـر  وزارت کار و امور اجتماعی، ا: 1تبصره 

آموزش در مراکز کارآموزي جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم 

  .و تأمین مربیان مراکز مزبور اقدام می نماید

دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایجـاد مراکـز کـارآموزي    :   2تبصره 

نهاد وزیر کار و امور اجتمـاعی  کارگاهی برحسب مورد به پیش جوار کارگاه و بین

  1.به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

عـالوه بـر تشـکیل مراکـز کـارآموزي توسـط وزارت کـار و        ـ 111ماده 

اجتماعی، آموزشگاه فنی وحرفه اي آزاد نیز به منظـور آمـوزش صـنعت یـا      امور

کار ، با کسب پروانه از وزارت  حرفه معین ، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی

  .و امور اجتماعی، تأسیس می شود

                                                 
قانون  ١١٠ماده  ٢ـ آيين نامه ايجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بين کارگاهی موضوع تبصره ١

ار کبه مقررات فصل پنجم قانون  . به تصويب هيأت وزيران رسيده است ٢٧/١٠/١٣٧١کار در تاريخ 
  .مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي جمهوري اسالمي ايران در 
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آیـین نامـه مربـوط بـه تشـخیص صـالحیت فنـی و مؤسسـات         : تبصره 

کارآموزي آزاد و صالحیت مسئول و مربیان و نیز نحـوه نظـارت وزارت کـار و    

امور اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصـویب  

  .1هیأت وزیران خواهد رسید

  رآموز و قرارداد کار آموزيـ کا 2
از لحاظ مقررات این قانون، کار آموز بـه افـراد ذیـل اطـالق      ـ 112ماده

  :شود می

ـ  کسانی که فقط براي فراگرفتن حرفـه خـاص ، بـازآموزي یـا ارتقـاء       الف 

مهارت براي مدت معین در مراکز کارآموزي و یا آموزشگاه هـاي آزاد آمـوزش   

  .می بینند

ـ  موجب قرارداد کارآموزي به منظور فراگـرفتن حرفـه اي   افرادي که به  ب 

خاص ، براي مدت معین که زاید بر سه سال نباشـد ، در کارگـاهی معـین بـه     

                                                 
 ١١١ـ آيين نامه نحوه تشکيل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد موضوع تبصره ماده ۱

به تصويب هيأت وزيران رسيده  و جايگزين آيين نامه قبلي مصوب  ٨/٥/١٣٨٥قانون کار در تاريخ 
مجموعه کار جمهوري اسالمي ايران در به مقررات فصل پنجم قانون . گرديده است ١٧/٧/١٣٧٠

  .مراجعه شود )جلد اول(قوانين كار و تأمين اجتماعي 
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سـال   15کارآموزي توأم با کار اشتغال دارند ، مشروط بر آن کـه سـن آنهـا از    

  .سال تمام بیشتر نباشد 18کمتر نبوده و از 

ن است کارگرانی باشـند کـه مطـابق    ممک) الف(کارآموزان بند :  1تبصره 

توافق کتبی منعقده با کارفرما بـه مراکـز کـارآموزي معرفـی مـی شـوند و یـا        

  .داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و رأساً به مراکز کارآموزي مراجعه می نمایند
دستورالعمل هاي مربوط به شرایط پذیرش ، حقـوق و تکـالیف    : 2تبصره 

با پیشنهاد شوراي عالی کار ، بـه  » ب«مذکور در بند دوره کارآموزي داوطلبان 

  .1تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد

بـراي   112کارگران شـاغلی کـه مطـابق تبصـره یـک مـاده        ـ113ماده 

کارآموزي در یکی از مراکز کارآموزي پذیرفته می شوند ، از حقوق زیر برخوردار 

  :خواهند بود 

ـ  در مدت کارآموزي قطـع نمـی شـود و ایـن      رابطه استخدامی کارگر الف 

  .مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود

                                                 
بند  ٢ـ دستورالعمل شرايط پذيرش ، حقوق و تکاليف دوره کارآموزی توأم با کار موضوع تبصره ١

به . ويب وزير کار و امور اجتماعی رسيده استبه تص ٢٦/٩/١٣٧٩قانون کار درتاريخ  ١١٢ب ماده 
مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي کار جمهوري اسالمي ايران در مقررات فصل پنجم قانون 

   .مراجعه شود) جلد اول(
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ـ  مزد کارگر در مدت کارآموزي از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهـد   ب 

  .بود

ـ  مزایاي غیرنقدي ، کمک ها و فوق العاده هایی که براي جبران هزینـه   ج 

پرداخت می شود در دوره کارآموزي  زندگی و مسئولیت هاي خانوادگی به کارگر

  .کماکان پرداخت خواهد شد

چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت ، بدون دلیل موجه مانع ادامه کـارآموزي  

شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد ، کارگر می توانـد بـه مراجـع    

  .حل اختالف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید

بـراي کـارآموزي در    112ماده ) 1(کارگري که مطابق تبصره ـ 114ه ماد

  :یکی از مراکز کارآموزي پذیرفته می شود مکلف است 

ـ  تا پایـان مـدت مقـرر بـه کـارآموزي بپـردازد و بـه طـور مـنظم در           الف 

هاي کارآموزي شرکت نموده و مقررات و آیین نامه هاي واحد آموزشی را  برنامه

  .ره کارآموزي را با موفقیت به پایان برساندمراعات نماید و دو

ـ  پس از طی دوره کارآموزي ، حداقل دو برابر مدت کارآموزي در همان  ب 

  .کارگاه به کاراشتغال ورزد
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در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزي حاضر به ادامه کـار   :تبصره 

رج در قـرارداد  در کارگاه نباشد ، کارفرما می تواند بـراي مطالبـه خسـارت منـد    

کارآموزي به مراجع حل اختالف موضوع این قانون مراجعه و تقاضاي دریافـت  

  .خسارت نماید

، تابع مقررات مربوط  112ماده » ب«کارآموزان مذکور در بند ـ 115ماده 

ایـن قـانون خواهنـد بـود ولـی       84الـی   79به کارگران نوجوان مذکور در مواد 

  .وز تجاوز نخواهد کردساعت کار آنان از شش ساعت در ر

قرارداد کارآموزي عالوه بر مشخصـات طـرفین بایـد حـاوي      ـ 116ماده 

  :مطالب ذیل باشد 

  تعهدات طرفین الف ـ

  سن کارآموز ب ـ

  مزد کارآموز ج ـ

  محل کارآموزي د ـ

  حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب ، تعلیم داده خواهد شد هـ ـ

  )ت لزومدر صور(شرایط فسخ قرارداد  و ـ



کار جمهوري اسالمی ایران انونق.....................................................................  
 

 

70

ـ  هر نوع شرط دیگري که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکـر آن را در   ز 

  .قرارداد الزم بدانند

موضـوع  (سال تمام  18کارآموزي توأم با کار نوجوانان تا سن ـ 117ماده 

در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج نبوده ) این قانون 80ماده 

  .روحی آنان مضر نباشد و براي سالمت و رشد جسمی و

مراکز کارآموزي موظفند بـراي آمـوزش کـارآموز ، وسـایل و      ـ118ماده 

تجهیزات کافی را مطابق استانداردهاي آموزشی وزارت کار و امور اجتمـاعی در  

دسترسی وي قرار دهند و به طور منظم و کامـل ، حرفـه مـورد نظـر را بـه او      

ي تأمین سـالمت و ایمنـی کـارآموز در    همچنین مراکز مذکور باید برا. بیاموزند

  .محیط کارآموزي امکانات الزم را فراهم آورند
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  اشتغال:  مبحث دوم 
نسبت به ایجاد مراکز  موظف است وزارت کار و امور اجتماعیـ 119ماده 

مراکز خدمات مذکور موظفنـد تـا   . 1خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید

ایجاد کار و برنامه ریزي براي فرصت هاي اشـتغال  ضمن شناسایی زمینه هاي 

در صـورت نیـاز بـه    (نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکـز کـارآموزي   

و یا معرفی به مراکز تولیدي ، صـنعتی ، کشـاورزي و خـدماتی اقـدام     ) آموزش

  .نمایند

مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتـري  :  1تبصره 

عنوان دفتر برنامه ریزي و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیـه   تحت

  .مؤسسات مذکور در این ماده موظف به همکاري با دفاتر مزبور می باشند

تولیـدي ،  (دولت موظف است تا در ایجـاد شـرکتهاي تعـاونی     : 2تبصره 

ــوزیعی  ــنعتی و ت ــاورزي ، ص ــاي  ) کش ــق اعطــاي وام ه ــولین را از طری ، معل

الحسنه درازمدت و آموزشهاي الزم و برقـراري تسـهیالت انجـام کـار و      قرض

                                                 
مجلس  ۱۴/۲/۱۳۵۰بدون داشتن پروانه كار مصوب  یـ به قانون مجازات اشتغال به حرفه كارياب۱

مجموعه قوانين ات فصل پنجم قانون كار جمهوري اسالمي ايران در در مقرر) سابق( یمل یشورا
  . مراجعه شود) جلد اول(كار و تأمين اجتماعي 



کار جمهوري اسالمی ایران انونق.....................................................................  
 

 

72

حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت بـه رفـع موانـع    

معماري در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولین در آنها حضور 

  .یابند اقدام نماید می

اجتماعی مکلف است تا آیین نامه هاي الزم وزارت کار و امور :   3تبصره 

را در جهت برقراري تسهیالت رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجـام  

کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیـه و بـه   

  .1تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند

  اشتغال اتباع بیگانه  :  مبحث سوم 

اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن  ـ 120ه ماد

بوده و ثانیـاً مطـابق قـوانین و     2که اوالً داراي روادید ورود با حق کار مشخص

  .3آیین نامه هاي مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند 

  :نمی باشند  120اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده : تبصره 

                                                 
  . قانون كار تاكنون به تصويب نرسيده اند ۱۱۹ماده  ۳شده در تبصره  یپيش بين یـ آيين نامه ها۱
     .اين قانون مراجعه شود ١٨١به ماده ـ ۲
    ـ همان ؛۳
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ـ  باع بیگانه اي که منحصراً در خدمت مأموریت هـاي دیپلماتیـک و   ات الف 

  .کنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه

ـ  کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنهـا   ب 

   .با تأیید وزارت امور خارجه

ـ  خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شـرط معاملـه متقابـل و     ج 

  .تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

وزارت کار و امور اجتماعی با رعایـت شـرایط ذیـل در مـورد      ـ 121ماده 

صدور روادید با حق کار مشخص براي اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صـادر  

  :خواهد کرد 

ـ  مطابق اطالعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع  الف 

اده به کار افراد داوطلب واجـد تحصـیالت و تخصـص مشـابه وجـود      ایرانی آم

  .نداشته باشد

ـ  تبعه بیگانه داراي اطالعات و تخصص کـافی بـراي اشـتغال بـه کـار       ب 

  .نظر باشد مورد

ـ  از تخصص تبعه بیگانه براي آموزش و جایگزینی بعـدي افـراد ایرانـی     ج 

  .استفاده شود
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ضوابط . ده با هیأت فنی اشتغال استاحراز شرایط مندرج در این ما: تبصره 

مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیأت ، بـه  

موجب آیین نامه اي خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امـور اجتمـاعی بـه    

  .1تصویب هیأت وزیران می رسد

ر ، تمدید وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدوـ  122ماده 

  :و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید 

  .تبعه بیگانه اي که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد الف ـ

  .تبعه بیگانه اي که داراي همسر ایرانی باشد ب ـ

ـ  مهاجرین کشورهاي بیگانه خصوصاً کشورهاي اسـالمی و پناهنـدگان    ج 

تبر مهاجرت و یا پناهندگی و پـس از موافقـت   سیاسی به شرط داشتن کارت مع

  .کتبی وزارتخانه هاي کشور و امور خارجه

وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضـرورت و یـا    ـ123ماده 

مشـروط  (به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را 

أیید وزارت امور خارجه و تصـویب  پس از ت) بر آن که وضعیت آنان ارادي نباشد

                                                 
  . اين قانون مراجعه شود ١٢٩ماده به پانويس ـ ۱
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هیأت وزیران از پرداخت حق صدور ، حق تمدید و یا حـق تجدیـد پروانـه کـار     

  .معاف نماید

پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر بـراي مـدت یـک     ـ124ماده 

  .سال صادر یا تمدید و یا تجدید می شود

می تبعـه بیگانـه بـا    در مواردي که به هر عنوان رابطه استخدا ـ125ماده 

کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز ، مراتب را به وزارت 

،  تبعه بیگانه نیز مکلف است ظـرف پـانزده روز   1کار و امور اجتماعی اعالم کند

پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید ، بـه وزارت کـار و امـور اجتمـاعی تسـلیم      

اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع  وزارت کار و امور. نماید

  .ذیصالح درخواست می کند

در مواردي که مصلحت صـنایع کشـور اشـتغال فـوري تبعـه       ـ126ماده 

بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند ، وزیر مربوطه مراتب را بـه وزارت کـار و   

و امور اجتماعی براي تبعـه  امور اجتماعی اعالم می نماید و با موافقت وزیر کار 

بیگانه ، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربـوط بـه صـدور روادیـد بـا      

  .کار مشخص ، صادر خواهد شد حق
                                                 

  .اين قانون مراجعه شود ١٨١ـ به ماده ١
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مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه مـاه اسـت و تمدیـد آن     :تبصره 

  .مستلزم تأیید هیأت فنی اشتغال اتباع  بیگانه خواهد بود

استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد  شرایطـ  127ماده 

نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و بـا توجـه   

به نیروي کارشناس داخلی، پـس از بررسـی و اعـالم نظـر وزارت کـار و امـور       

اجتماعی و سازمان امور اداري و استخدامی کشور ، با تصویب مجلس شـوراي  

پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی ، در هر مورد . واهد بوداسالمی خ

پس از تصویب مجلس شوراي اسالمی از طـرف وزارت کـار و امـور اجتمـاعی     

  .صادر خواهد شد

کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي کـه  ـ 128ماده 

ار و امور اجتماعی را موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت ک

  .در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعالم نمایند

آیین نامه هاي اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جملـه  ـ 129ماده 

نحوه صدور ، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضاء هیـأت  
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این قانون، با پیشنهاد وزیـر کـار و    121فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده 

  .1امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

  
  تشکل هاي کارگري و کارفرمایی: فصل ششم 

بـه منظـور تبلیـغ و گسـترش فرهنـگ اسـالمی و دفـاع از        ـ  130ماده 

دستاوردهاي انقالب اسالمی و در اجراي اصل بیست و ششـم قـانون اساسـی    

کشـاورزي ،  یران کـارگران واحـدهاي تولیـدي ، صـنعتی ،     جمهوري اسالمی ا

  .خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تأسیس انجمن هاي اسالمی اقدام نمایند

انجمن هاي اسالمی می توانند به منظور هماهنگی در انجـام  :   1تبصره 

وظایف و شیوه هاي تبلیغی، نسبت به تأسیس کانونهاي هماهنگی انجمن هاي 

ر سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمن هاي اسالمی در کـل  اسالمی د

  .کشور اقدام نمایند

                                                 
به تصويب هيأت وزيران رسيده  ٢٤/٣/١٣٧١قانون کار در تاريخ  ١٢٩ـ آيين نامه اجرايی ماده ١

مجموعه قوانين كار و کار جمهوري اسالمي ايران در  به مقررات فصل پنجم قانون. است
  . راجعه شودم) جلد اول(اجتماعي  تأمين
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آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحـوه  :  2تبصره 

عملکرد انجمن هاي اسالمی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور ، کـار  

ـ  ه تصـویب هیـأت وزیـران    و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و ب

  .1برسد

در اجراي اصـل بیسـت و ششـم قـانون اساسـی جمهـوري       ـ  131ماده 

اسالمی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبـود وضـع   

اقتصادي کارگران و کارفرمایان ، که خود متضمن حفظ منـافع جامعـه باشـد ،    

حرفه یا صنعت می توانند مبادرت کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک 

  .به تشکیل انجمن هاي صنفی نمایند

بــه منظــور همــاهنگی در انجــام وظــایف محولــه و قــانونی  :  1تبصــره 

هاي صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمـن هـاي صـنفی در     انجمن

  .استان و کانون عالی انجمن هاي صنفی در کل کشور اقدام نمایند

                                                 
ـ آيين نامه چگونگی تشکيل ، حدود وظايف ، اختيارات و چگونگی عملکرد انجمن های اسالمی ١

به تصويب هيأت وزيران رسيده  ٥/٢/١٣٨٠قانون کار در تاريخ  ١٣٠ماده  ٢کارگری موضوع تبصره 
و مجموعه قوانين كار کار جمهوري اسالمي ايران در  به مقررات فصل ششم قانون. است
  . مراجعه شود) جلد اول(اجتماعي  تأمين
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انجمن هاي صـنفی و کـانون هـاي مربوطـه بـه هنگـام        کلیه:  2تبصره 

تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طـرح و تصـویب   

آن در مجمع عمومی و تسـلیم بـه وزارت کـار و امـور اجتمـاعی جهـت ثبـت        

  .باشند می

کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شوراي عالی کار ، شوراي :  3تبصره 

، شوراي عالی حفاظت فنـی و بهداشـت کـار ، کنفـرانس      مین اجتماعیعالی تأ

المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایـان ،   بین

ــار و    ــر ک ــن صــورت توســط وزی ــر ای در صــورت تشــکیل ، انتخــاب و در غی

  .اجتماعی معرفی خواهند شد امور

د یکی از سه مـورد شـوراي   کارگران یک واحد ، فقط می توانن:  4تبصره 

  .را داشته باشند 2، انجمن صنفی یا نماینده کارگران 1اسالمی کار

                                                 
  . كار در مقررات فصل ششم قانون كار مراجعه شود یاسالم یـ به قانون شوراها۱
و آيين نامه چگونگي  ٥/١٢/١٣٧١ـ دستورالعمل مربوط به انتخاب نمايندگان کارگران در تاريخ ٢

کارگران استانها و عالي در  تشکيل ، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملکرد مجامع نمايندگان
به مقررات فصل ششم قانون . (به تصويب وزير کار و امور اجتماعي رسيده است ٤/٧/١٣٨٧تاريخ 

  )مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي کار جمهوري اسالمي ايران در 
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آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحـوه  :  5تبصره 

عملکرد انجمن هاي صنفی و کانون هاي مربوطه ، حداکثر ظرف مدت یک ماه 

کـار تهیـه و بـه تصـویب     از تاریخ تصویب این قانون ، توسـط شـوراي عـالی    

  .1وزیران خواهد رسید هیأت

ایـن   3آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مـذکور در تبصـره    :  6تبصره 

ماده ظرف یـک مـاه پـس از تصـویب ایـن قـانون بـه تصـویب وزیـر کـار و           

  .2اجتماعی خواهد رسید امور

 به منظور نظارت و مشارکت در اجراي اصل سی و یکم قـانون  ـ132ماده

اساسی جمهوري اسالمی ایران و  همچنین بر اسـاس مفـاد مربوطـه در اصـل     

چهل و سوم قانون اساسـی کـارگران واحـدهاي تولیـدي ، صـنفی ، صـنعتی،       

                                                 
لکرد انجمن های صنفی و آيين نامه چگونگی تشکيل ، حدود وظايف و اختيارات و چگونگی عمـ ۱

به تصويب هيأت  ٦/١٠/١٣٧١قانون کار در تاريخ  ١٣١ماده  ٥کانون های مربوط موضوع تبصره 
قوانين  کار جمهوري اسالمي ايران در مجموعه به مقررات فصل ششم قانون. وزيران رسيده است

  . مراجعه شود )جلد اول(كار و تأمين اجتماعي 
 ٦نمايندگان کارفرمايان در مجامع داخلی و بين المللی موضوع تبصره  آيين نامه نحوه انتخاباتـ ۲

به . به تصويب وزير کار و امور اجتماعی رسيده است ١١/٢/١٣٧٠قانون کار در تاريخ  ١٣١ماده 
قوانين كار و تأمين اجتماعي  مجموعهدر کار جمهوري اسالمي ايران مقررات فصل ششم قانون 

   .مراجعه شود )جلد اول(
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توانند نسـبت بـه ایجـاد     خدماتی و کشاورزي که مشمول قانون کار باشند ، می

  .شرکتهاي تعاونی مسکن اقدام نمایند

ارگران هر استان می توانند نسـبت بـه   شرکتهاي تعاونی مسکن ک :تبصره 

شرکت هاي تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند  ایجاد کانون هماهنگی

و کانون هاي هماهنگی تعاونی هاي مسکن کارگران استانها می توانند نسـبت  

اتحادیـه  (به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی هاي مسکن کارگران کشور 

  .اقدام نمایند) کارگران ـ اسکان مرکزي تعاونی هاي مسکن

وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعی ، مسکن و شهرسازي و امور اقتصادي و 

دارایی موظف به همکاري با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهاي مـذکور  

  . توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید

اجراي مفاد مربوط به توزیع و به منظور نظارت و مشارکت در ـ  133ماده 

مصرف در اصول چهـل و سـوم و  چهـل و چهـارم قـانون اساسـی جمهـوري        

، صـنفی ، صـنعتی ، خـدماتی و یـا      اسالمی ایران ، کارگران واحدهاي تولیـدي 

کشاورزي که مشمول قانون کار باشند ، می توانند نسبت به ایجـاد شـرکتهاي   

  .ندکارگري اقدام نمای) توزیع(تعاونی مصرف 
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کارگران می تواننـد نسـبت بـه    ) توزیع(شرکتهاي تعاونی مصرف : تبصره 

تأسیس کانون هماهنگی شرکتهاي تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند 

کارگران استانها مـی تواننـد   ) توزیع(و کانونهاي هماهنگی تعاونی هاي مصرف 

اتحادیه «ان نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی هاي مصرف کارگر

  .اقدام نمایند» کارگران ـ امکان) توزیع(مرکزي تعاونی هاي مصرف 

وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنـین وزارتخانـه هـاي    

صنعتی موظف هستند تا همکاري هاي الزم را با اتحادیه امکان به عمل آورند 

و امور اجتماعی به ثبـت  و اساسنامه شرکتهاي تعاونی مذکور توسط وزارت کار 

  .خواهد رسید

به منظـور بررسـی و پیگیـري مسـائل و مشـکالت صـنفی و        ـ134ماده 

اجتماعی و حسن اجراي آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که 

مندي از خدمات بهداشتی ، درمانی و  متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره

ان و مدیران بازنشسته می توانند بـه طـور   هاي پزشکی می باشد، کارگر مراقبت
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مجزا نسبت به تأسیس کانون هاي کارگران و مدیران بازنشسـته شهرسـتانها و   

  .1استانها اقدام نمایند

کانونهاي کارگران و مدیران بازنشسته استانها می توانند نسبت :  1تبصره 

  .م نمایندبه تأسیس کانون هاي عالی کارگران و  مدیران بازنشسته کشور اقدا

وزارتخانه هاي کـار و امـور اجتمـاعی و بهداشـت ، درمـان و      :   2تبصره 

آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی موظف به همکاري بـا کـانون هـاي    

  .باشند عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می

به منظور ایجاد وحدت روش و همـاهنگی در امـور و تبـادل    ـ  135ماده 

اجراي وظایف و اختیارات ، شوراهاي اسالمی کار مـی تواننـد    نظر در چگونگی

نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهاي اسالمی کـار در اسـتان و کـانون    

  .عالی هماهنگی شوراهاي اسالمی کار در کل کشور اقدام نمایند

آیین نامه هاي چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه : تبصره 

اي شوراهاي اسالمی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین عملکرد کانون ه

                                                 
به تصويب  ١٢/٨/١٣٧٢دستورالعمل تأسيس کانونهاي کارگران و مديران بازنشسته در تاريخ  ـ١

کار جمهوري اسالمي ايران در به مقررات فصل ششم قانون . (وزير کار و امور اجتماعي رسيده است
  )مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي 
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کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیأت 

  . 1وزیران برسد

کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهـوري اسـالمی ایـران در    ـ 136ماده 

، شـوراي   سازمان جهانی کار ، هیأت هاي تشخیص ، هیأت هاي حل اختالف

عالی تأمین اجتماعی ، شوراي عالی حفاظت فنی و نظـایر آن ، حسـب مـورد ،    

توسط کانون عالی شوراهاي اسالمی کار ، کانون عـالی انجمـن هـاي صـنفی     

  .کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد

بـه  آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شـوراي عـالی کـار    :   1تبصره 

  .2تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

                                                 
 یاسالم یشوراها یوظايف و اختيارات و عملكرد كانون هماهنگـ آيين نامه نحوه تشكيل ، حدود ۱

 ۱۳۵كار سراسر كشور موضوع تبصره ماده  یاسالم یشوراها یهماهنگ یكار استان و كانون عال
 به مقررات فصل ششم قانون. به تصويب هيأت وزيران رسيده است ۳۰/۳/۱۳۷۲قانون كار در تاريخ 

  . مراجعه شود) جلد اول(قوانين كار و تأمين اجتماعي مجموعه کار جمهوري اسالمي ايران در 
به تصويب هيأت وزيران  ۱۱/۶/۱۳۷۱قانون كار در تاريخ  ۱۳۶تبصره يك ماده  یـ آيين نامه اجراي۲

مجموعه قوانين كار و به مقررات فصل ششم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در . رسيده است
  .مراجعه شود) جلد اول(تأمين اجتماعي 
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در صورتی که تشکل هاي عالی کارگري و کارفرمایی موضوع :  2تبصره 

این فصل ایجاد نشده باشند، وزیرکار و امـور اجتمـاعی مـی توانـد نسـبت بـه       

  .انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع ، شوراها و هیأت هاي عالی اقدام نماید

گی و حسـن انجـام وظـایف مربوطـه ،     بـه منظـور همـاهن   ــ   137ماده 

هاي کارفرمایی و کارگري موضوع این فصل از قانون می توانند به طـور   تشکل

  .مجزا نسبت به ایجاد تشکیالت مرکزي اقدام نمایند

آیین نامه هاي انتخابات شوراي مرکزي و اساسـنامه تشـکیالت    :تبصره  

کمیسـیونی مرکـب از    مرکزي کارفرمایان و همچنین کارگران ، جداگانه توسط

نمایندگان شوراي عالی کار ، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و 

  .1به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

مقام والیت فقیه در صورت مصلحت می توانند در هریک از ـ  138ماده 

  .تشکل هاي مذکور نماینده داشته باشند

  
  
  

                                                 
  .تاكنون به تصويب نرسيده است ۱۳۷ـ آيين نامه و مقررات تبصره ماده ۱
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  دسته جمعی کارمذاکرات و پیمانهاي : فصل هفتم 
هدف از مذاکرات دسته جمعی ، پیشگیري و یا حل مشکالت ـ  139ماده 

حرفه اي و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است کـه  

از طریق تعیین ضوابطی براي مقابله با مشکالت و تأمین مشارکت طـرفین در  

، در سطح کارگاه، حرفه  و نظایر اینها حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط

خواسـتهاي طـرح شـده از سـوي     . و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابـد 

  .طرفین باید متکی به دالیل و مدارك الزم باشد

هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجـاد  :   1تبصره 

ضـوع مـذاکره قـرار    ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد ، می تواند مو

بگیرد ، مشروط بر آن که مقررات جاري کشور و از جمله سیاستهاي برنامه اي 

  .دولت ، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد

مــذاکرات دســته جمعــی بایــد بــه منظــور حصــول توافــق و حــل و فصــل 

ملی آمیز اختالفات با رعایت شؤون طرفین و با خودداري از هر گونه ع مسالمت

  .که موجب اختالل نظم جلسات گردد، ادامه یابد

در صورتی که طرفین مـذاکرات دسـته جمعـی موافـق باشـند      :  2تبصره 

توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی طرفی را کـه در   می
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زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به 

نقـش ایـن   . ارشناس پیمان هاي دسته جمعی بـه آنهـا معرفـی نمایـد    عنوان ک

  .کارشناس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است

پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبـی کـه بـه     ـ 140ماده 

شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده (منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند 

از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنهـا  ) کارگرانقانونی 

از سوي دیگر و یا فیمابین کانون ها و کانون هاي عالی کارگري و کارفرمـایی  

  .منعقد می شود

در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر بـه انعقـاد پیمـان     :تبصره 

خه تنظیم و به امضاء طـرفین  دسته جمعی کار شود ، باید متن پیمان در سه نس

دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و . برسد

نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و بـه منظـور رسـیدگی و تأییـد ،     

  .تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد

ونی و قابلیـت  پیمان هاي دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قان ـ 141ماده 

  :اجرایی خواهند داشت که 
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ـ  مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینـی گردیـده اسـت در آن     الف 

  .تعیین نشده باشد

ـ  با قوانین و مقررات جاري کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولـت   ب 

  .مغایر نباشد

ـ  تأیید  عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهاي الف و ب ، به ج 

  .وزارت کار و امور اجتماعی برسد

وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مـورد مطابقـت یـا    :  1تبصره 

روز بـه   30عدم تطابق پیمان با بندهاي الف و ب مذکور در این ماده را ظـرف  

  .طرفین پیمان کتباً اعالم نماید

طابقـت مفـاد   نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مـورد عـدم م  :  2تبصره 

پیمان جمعی با موضوعات بندهاي الف و ب بایـد متکـی بـه دالیـل قـانونی و      

دالیل و موارد مستند باید کتبـاً بـه طـرفین پیمـان     . مقررات جاري کشور باشد

  .ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعالم گردد

 در صورتی که اختالف نظر در مورد مواد مختلف این قانون وـ 142ماده 

یا پیمان هاي قبلی و یا هریک از موضوعات مورد درخواست طرفین براي انعقاد 

پیمان جدید ، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگـاه و یـا کـاهش    
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عمدي تولید از سوي کارگران شود ، هیأت تشخیص موظف اسـت بـر اسـاس    

ایی، درخواست هریک از طرفین اختالف و یـا سـازمانهاي کـارگري و کارفرمـ    

  .موضوع اختالف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعالم نظر نماید

در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را  :تبصره 

موضوع (نپذیرد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعالم نظر هیأت تشخیص 

مراجعـه و  به هیأت حل اختالف مندرج در فصـل نهـم ایـن قـانون     ) 158ماده 

  .تقاضاي رسیدگی و صدور رأي نماید

هیأت حل اختالف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اخـتالف در پیمـان   

دسته جمعی رسیدگی و رأي خود را نسبت به پیمان دسـته جمعـی کـار اعـالم     

  .کند می

در صورتی که پیشنهاد هیأت حل اختالف ظرف سه روز مـورد   ـ143ماده

ود رئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بالفاصله قبول طرفین واقع نش

گزارش امر را ، جهت اتخاذ تصمیم الزم ، به وزارت کار و امور اجتماعی اطالع 
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در صورت لزوم هیأت وزیران می توانـد مـادام کـه اخـتالف ادامـه دارد ،      . دهد

  .1کارگاه را به هر نحوي که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید

در پیمان هاي دسته جمعی کار که براي مدت معینی منعقـد  ـ  144ماده 

می گردد ، هیچ یک از طرفین نمـی توانـد بـه تنهـایی قبـل از پایـان مـدت ،        

درخواست تغییر آن را بنماید ، مگر آن که شرایط استثنایی به تشـخیص وزارت  

  .کار و امور اجتماعی این تغییر را  ایجاب کند

کارفرما و یا تغییـر مالکیـت از وي ، در اجـراي پیمـان     فوت  ـ 145ماده 

دسته جمعی کار مؤثر نمی باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد ، کارفرمـاي  

  .جدید قائم مقام کارفرماي قدیم محسوب خواهد شد

در کلیه قراردادهاي انفرادي کار ، که کارفرما قبـل از انعقـاد    ـ 146ماده 

نعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می نماید ، مقـررات  پیمان دسته جمعی کار م

پیمان دسته جمعی الزم االتباع است، مگر در مواردي که قراردادهاي انفـرادي  

  .جمعی باشند از لحاظ مزد داراي مزایایی بیشتر از پیمان دسته

                                                 
 ١٩/٣/١٣٤٣مصوب «ـ به قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانه هاي کشور ١

» هيأت وزيران ٢٣/٣/٤٣مصوب «و آيين نامه اجرايي اين قانون » مجلس شوراي اسالمي ملي سابق
مجموعه قوانين كار و ون کار جمهوري اسالمي ايران در در مقررات مربوط به فصل هفتم قان

  .مراجعه شود) جلد اول(اجتماعي  تأمين
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  خدمات رفاهی کارگران: فصل هشتم 
ا براي کارگران دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی رـ 147ماده 

  .و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد

کارفرمایان کارگاههاي مشمول این قانون مکلفند بـر اسـاس    ـ148ماده 

  .1قانون تأمین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند

صـورت عـدم   کارفرمایان مکلفند با تعاونی هاي مسـکن و در   ـ149ماده 

وجود این تعاونی ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن ، جهت تأمین خانه هـاي  

شخصی مناسب همکاري الزم را بنمایند و همچنـین کارفرمایـان کارگاههـاي    

بزرگ مکلف به احداث خانه هاي سازمانی در جوار کارگاه و یـا محـل مناسـب    

  .    2دیگر می باشند

ـتفاده از تسـهیالت بـانکی و امکانـات وزارت      دولت موظف است بـا :  1تبصره  اس

  .مسکن و شهرسازي ، شهرداریها و سایر دستگاههاي ذي ربط همکاري الزم را بنماید

                                                 
قانون کار و نيز به دستورالعمل شماره  ١٨٣قانون تأمين اجتماعی و ماده  ٤ماده ) الف(به بند ـ ۱

ر اداره کل تنظيم و نظارت روابط کار وزارت کار و امورا جتماعي د ١٢/٤/١٣٨٧مورخ  ٣٧٠٢٣
مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي کار جمهوري اسالمي ايران در مقررات فصل هشتم قانون 

  . مراجعه شود) جلد اول(
    .اين قانون مراجعه شود ۱۷۳ـ به ماده ۲
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نحوه و میزان همکـاري و مشـارکت کـارگران ، کارفرمایـان و     :  2تبصره 

اي  نامه دستگاههاي دولتی و نوع کارگاههاي بزرگ مشمول این ماده طبق آیین

که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و  شهرسازي تهیه و  خواهد بود

  .1به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

کلیه کارفرمایان مشمول ایـن قـانون مکلفنـد ، در کارگـاه ،     ـ  150ماده 

محل مناسب براي اداي فریضه نماز ایجاد نماینـد و نیـز در ایـام مـاه مبـارك      

و رعایـت حـال روزه داران ، بایـد شـرایط و     رمضان براي تعظیم شعائر مذهبی 

ساعات کار را با همکاري انجمن اسالمی و شـوراي اسـالمی کـار و یـا سـایر      

نمایندگان قانونی کارگران طوري تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه 

همچنین مدتی از اوقات کار را براي اداي فریضه نماز و صرف افطار یـا  . نباشد

  .صاص دهندسحري ، اخت

در کارگاههایی که براي مدت محدود به منظور انجام کـاري   ـ 151ماده 

دور از منــاطق مســکونی ایجــاد مــی شــوند ، ) راه ســازي و ماننــد آن(معــین 

                                                 
قانون کار در زمينه مسکن کارگران در تاريخ  ۱۴۹ماده  ٢آيين نامه اجرايی تبصره ـ ۱
کار جمهوري به مقررات فصل هشتم قانون . رسيده است به تصويب هيأت وزيران ٢٥/١٠/١٣٧٠

  .  مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي اسالمي ايران در 
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صـبحانه ، ناهـار و   (کارفرمایان موظفند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قیمت 

ده آن بایـد غـذاي   براي کارگران خود فراهم نمایند ، که حداقل یک وعـ ) شام

در این قبیل کارگاهها به اقتضاي فصل ، محل و مـدت کـار ، بایـد    . گرم باشد

  .1خوابگاه مناسب نیز براي کارگران ایجاد شود

در صورت دوري کارگاه و عدم تکافوي وسیله نقلیه عمومی ،  ـ152ماده 

صاحب کار باید براي رفت و برگشت کارکنـان خـود وسـیله نقلیـه مناسـب در      

  .2تیار آنان قرار دهداخ

کارفرمایان مکلفند بـراي ایجـاد و اداره امـور شـرکت هـاي       ـ 153ماده 

، تسهیالت الزم را از قبیـل محـل ، وسـایل کـار و      تعاونی کارگران کارگاه خود

  .3امثال اینها فراهم نمایند

دستورالعمل هاي مربوط به نحوه اجـراي ایـن مـاده بـا پیشـنهاد      : تبصره 

  .4ار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسیدشوراي عالی ک
                                                 

  .اين قانون مراجعه شود  ١٧٣ـ به ماده ١
  ـ همان ؛ ٢
  ـ همان ؛ ٣
انون کار در ق ١٥٣ـ آيين نامه ارائه تسهيالت به شرکتهای تعاونی کارگری موضوع تبصره ماده ٤

به مقررات فصل هشتم قانون . امور اجتماعی رسيده است به تصويب وزير کار و  ١٣/٧/١٣٧٠تاريخ 
  . مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي کار جمهوري اسالمي ايران در 
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اجتماعی  کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور ـ154ماده 

و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب براي استفاده کارگران در رشته هاي 

  .1مختلف ورزش ایجاد نمایند

بـه آن و همچنـین مـدت    آیین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط :   تبصره

شرکت کارگران در مسابقات قهرمـانی ورزشـی یـا هنـري و سـاعات متعـارف       

وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشـور تهیـه و   تمرین، توسط 

  .2به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

کلیه کارگاهها موظفند بـر حسـب اعـالم وزارت کـار و امـور      ـ 155ماده 

ـ  ا نظـارت ایـن وزارت و سـازمانهاي مسـئول در امـر سـوادآموزي       اجتماعی و ب

ضوابط نحوه اجراي این .  3بزرگساالن ، به ایجاد کالسهاي سوادآموزي بپردازند

، انتخـاب   تکلیف ، چگـونگی تشـکیل کـالس ، شـرکت کـارگران در کـالس      

                                                 
  .اين قانون مراجعه شود  ١٧٣ـ به ماده ۱
قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران در تاريخ  ١٥٤ ـ آيين نامه اجرايی موضوع تبصره ماده۲
کار جمهوري به مقررات فصل هشتم قانون . به تصويب هيأت وزيران رسيده است ٢٣/٤/١٣٧٠

  . مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي اسالمي ايران در 
  .  قانون کار مراجعه شود ١٧٣به ماده ـ ۳
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آموزشیاران و سایر موارد آن مشترکاً توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت 

  .1وادآموزي تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدس

شرط ورود کارگران بـه دوره هـاي مراکـز کـارآموزي ، حـداقل      :  تبصره 

  .داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزي یا معادل آن است

دستورالعمل هاي مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشـت   ـ156ماده 

تشویی برابر آیین نامه اي خواهد بود که محیط کار مانند غذاخوري ، حمام و دس

توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصویب و  بـه مرحلـه اجـراء    

  3 و 2. درخواهد آمد

  
                                                 

به تصويب  ٣٠/١/١٣٧١قانون کار در تاريخ  ١٥٥دآموزی کارگران موضوع ماده آيين نامه سواـ ۱
مجموعه کار جمهوري اسالمي ايران در به مقررات فصل هشتم قانون . هيأت وزيران رسيده است

  .  مراجعه شود )جلد اول(قوانين كار و تأمين اجتماعي 
به تصويب وزير بهداشت ، درمان  ٢٠/١٢/١٣٧٣قانون کار در تاريخ  ١٥٦آيين نامه موضوع ماده ـ ۲

کار جمهوري اسالمي ايران در به مقررات فصل هشتم قانون . و آموزش پزشکی رسيده است
  . مراجعه شود )جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي 

ايران  یاسالم یجمهور یو فرهنگ ی، اجتماع یقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد ۱۹۴ـ به ماده ۳
 یاسالم یجمهور یو فرهنگ ی، اجتماع یقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد ۹۴موجب ماده  كه به

تنفيذ گرديده است در مقررات ) ۱۳۸۴ -۱۳۸۸(دوره برنامه اخير  یبرا ۱۱/۶/۱۳۸۳ايران مصوب 
) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي جمهوري اسالمي ايران در  فصل هشتم قانون كار

  . شودمراجعه 
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  مراجع حل اختالف: فصل نهم 
هرگونه اختالف فردي بین کارفرما و کـارگر یـا کـارآموز کـه     ـ 157ماده 

ــار ،     ــررات ک ــایر مق ــانون و س ــن ق ــراي ای ــی از اج ــارآموزي، ناش ــرارداد ک ق
هاي کارگاهی یا پیمان هاي دسته جمعی کار باشد ، در مرحلـه اول   نامه موافقت

از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنهـا در  
شوراي اسالمی کار و در صورتی که شوراي اسالمی کار در واحدي نباشـد ، از  

یا نماینده قـانونی کـارگران و کارفرمـا حـل و      طریق انجمن صنفی کارگران و

و در صورت عدم سازش از طریق هیـأت هـاي تشـخیص و     1فصل خواهد شد
  .حل اختالف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد

هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افـراد ذیـل تشـکیل    ـ  158ماده 

  :شود  می
  جتماعییک نفر نماینده وزارت کار و امور ا ـ1
یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهاي اسالمی  ـ2

  کار استان

                                                 
ـ به دستورالعمل چگونگي تشکيل جلسات و نحوه رسيدگي شوراهاي سازش در مقررات فصل ١

مراجعه ) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي کار جمهوري اسالمي ايران در نهم قانون 
   .شود
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یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن هاي صنفی کارفرمایـان   ـ3

در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت هـا ، وزارت کـار و امـور اجتمـاعی     . استان

  .1چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید می تواند نسبت به تشکیل
کارگري که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخـراج شـود ، حـق    : تبصره 

  .دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختالف مراجعه و اقامه دعوي نماید
روز از تـاریخ ابـالغ آن    15رأي هیأت هاي تشخیص پس از  ـ159ماده 

و در صورتی که ظـرف مـدت مـذکور یکـی ازطـرفین        2الزم االجرا می گردد 
نسبت به رأي مزبور اعتـراض داشـته باشـد اعتـراض خـود را کتبـاً بـه هیـأت         

اختالف تقدیم می نماید و رأي هیأت حل اختالف پـس ازصـدور قطعـی و     حل
  .نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود  4 و 3.االجرا خواهد بود الزم

                                                 
بوط وزير کار در مقررات مر ٢/٩/١٣٨٧ين نامه انتخاب اعضاي هيأت هاي تشخيص مصوب به آي ـ١

) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي به فصل نهم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در 
  .مراجعه شود

  . اين قانون مراجعه شود ١٨٠ـ به ماده ٢
قانون ديوان عدالت اداری  ١٣ماده  ٢آرای قطعی مراجع حل اختالف قانون کار به استناد بند ـ ۳

قابل اعتراض و شکايت نزد ديوان  یبه لحاظ شكلالمي مجلس شوراي اس ٩/٣/١٣٨٥مصوب 
کار جمهوري اسالمي ايران در به قانون ديوان عدالت اداري در مقررات فصل نهم قانون . (دنباش می

   )مراجعه شود )جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي 
  . اين قانون مراجعه شود ۱۸۰ـ به ماده ۴
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ل اختالف اسـتان از سـه نفـر نماینـده کـارگران بـه       هیأت حـ 160ماده 

انتخاب کانون هماهنگی شوراهاي اسالمی کار استان یا کـانون انجمـن هـاي    

صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کـارگران واحـدهاي منطقـه و سـه نفـر      

نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهاي منطقه و سه نفر نماینده دولـت  

و امـور اجتمـاعی ، فرمانـدار و رئـیس دادگسـتري محـل و یـا         مدیرکل کـار (

در صورت لزوم و با توجه . سال تشکیل می گردد 2براي مدت ) نمایندگان آنها

به میزان کار هیأت ها ، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشـکیل  

  .1چند هیأت حل اختالف در سطح استان اقدام نماید

ي حل اختالف با توجه به حجم کار و ضـرورت بـه   هیأت ها ـ 161ماده 

تعداد الزم در محل واحدهاي کار و امور اجتماعی و حتی االمکان خارج از وقت 

  .اداري تشکیل خواهد شد
هیأت هاي حل اختالف از طرفین اخـتالف بـراي حضـور در     ـ162ماده 

اینـده  عدم حضور هریک از طرفین یا نم. جلسه رسیدگی ، کتباً دعوت می کنند
تام االختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رأي توسط هیأت نیست ، مگـر آن کـه   
                                                 

وزير کار در مقررات  ٢/٩/١٣٨٧عضاي هيأت هاي حل اختالف مصوب ـ به آيين نامه انتخاب ا١
مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي مربوط به فصل نهم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در 

 .مراجعه شود) جلد اول(
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در این صورت فقط یک نوبـت  . هیأت حضور طرفین را ضروري تشخیص دهد
در هر حال هیأت حتی االمکان ظرف مدت یـک مـاه   . تجدید دعوت می نماید

  .پس از وصول پرونده ، رسیدگی و رأي الزم را صادر می نماید
هیأت هاي حل اختالف می توانند در صورت لزوم از مسئولین ـ 163ه ماد

و کارشناسان ، انجمن ها و شوراهاي اسـالمی واحـدهاي تولیـدي ، صـنعتی ،     

خدماتی و کشاورزي دعوت به عمـل آورنـد و نظـرات و اطالعـات آنـان را در      
  .خصوص موضوع ، استماع نمایند

هیـأت هـاي تشـخیص و     مقررات مربوط به انتخـاب اعضـاء   ـ164ماده 

اختالف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شوراي عالی کار تهیه و بـه   حل
  .2 و 1تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید

                                                 
 ١٦٤موضوع ماده و حل اختالف آيين نامه هاي مربوط به انتخاب اعضای هيأت های تشخيص ـ ۱

هاي  نامه به تصويب وزير کار و امور اجتماعی رسيد و جايگزين آيين ٢/٩/١٣٨٧تاريخ  قانون کار در
مجموعه کار جمهوري اسالمي ايران در به مقررات فصل نهم قانون . گرديد ٢٨/٩/١٣٨٣مصوب 

  . مراجعه شود) جلد اول(قوانين كار و تأمين اجتماعي 
قانون كار  ۱۶۴يص و حل اختالف موضوع ماده تشخ یتشكيل جلسات هيأت ها یو چگونگ یـ آيين رسيدگ۲

مصوب  یرسيد و جايگزين آيين نامه ها یبه تصويب وزير كار و امور اجتماع ۳/۱۰/۱۳۸۰در تاريخ 
مجموعه قوانين كار و کار جمهوري اسالمي ايران در  به مقررات فصل نهم قانون. گرديد ۱۲/۱۲/۱۳۶۹

  .    مراجعه شود) جلد اول(تأمين اجتماعي 
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در صورتی که هیأت حل اختالف ، اخراج کارگر را غیرموجـه  ـ 165ماده 

تاریخ تشخیص داد ، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از 

، کارگر مشـمول  ) موجه بودن اخراج(اخراج صادر می کند و در غیر این صورت 

  .این قانون خواهد بود 27اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 

چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد ، کارفرمـا مکلـف   : تبصره 

د و حقـوق  روز مز 45است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 

  .به وي بپردازد

آراء قطعـی صـادره از طـرف مراجـع حـل اخـتالف کـار ،         ــ  166ماده 

االجرا بوده و به وسیله اجراي احکام دادگسـتري بـه مـورد اجـراء گـذارده       الزم

بـه   نامـه اي خواهـد بـود کـه     ضوابط مربوط به آن به موجب آیـین . خواهد شد

پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستري بـه تصـویب هیـأت وزیـران     

  .1رسد می

                                                 
قانون  ١٦٦آيين نامه طرز اجرای آرای قطعی هيأت های تشخيص و حل اختالف موضوع ماده ـ ۱

کار به مقررات فصل نهم قانون . به تصويب هيأت وزيران رسيده است ١٢/٣/١٣٧٠کار در تاريخ 
  . مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي جمهوري اسالمي ايران در 
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  شوراي عالی کار: فصل دهم 
در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شوراي عالی کار ـ 167ماده 

وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون . تشکیل می شود

  :اعضاي شورا عبارتند از . ربوطه به عهده آن واگذار شده استو سایر قوانین م

  .وزیر کار و امور اجتماعی ، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت الف ـ

ـ  دو نفر از افـراد بصـیر و مطلـع در مسـایل اجتمـاعی و اقتصـادي بـه         ب 

ن از پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنا

  .اعضاي شوراي عالی صنایع انتخاب خواهد شد

ـ  بـه  ) یـک نفـر از بخـش کشـاورزي    (سه نفر از نمایندگان کارفرمایـان   ج 

  .انتخاب کارفرمایان

ـ  به انتخـاب  ) یک نفر از بخش کشاورزي(سه نفر از نمایندگان کارگران  د 

  .کانون عالی شوراهاي اسالمی کار

که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی  شوراي عالی کار از افراد فوق تشکیل

بقیه اعضاء آن براي مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجـدد  

  .آنان بالمانع است
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هریک از اعضاء شرکت کننده در جلسه داراي یـک رأي خواهنـد    :تبصره 

  .بود

شوراي عالی کار هر مـاه حـداقل یـک بـار تشـکیل جلسـه        ـ 168ماده 

  .دهد می

نفر  در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضاي سه

جلسات شورا با حضـور هفـت نفـر از اعضـاء     . از اعضاي شورا تشکیل می شود

  .رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود

کارشناسان . شوراي عالی کار داراي یک دبیرخانه دائمی است ـ 169ماده 

ئل کارگري و اقتصادي و اجتماعی و فنی دبیرخانـه، مطالعـات مربـوط بـه     مسا

روابط و شرایط کار و دیگر اطالعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار  شوراي عالی 

  .کار قرار می دهند

محل دبیرخانه شوراي عالی کار در وزارت کـار و امـور اجتمـاعی     :تبصره 

کار و امور اجتماعی و تصـویب شـوراي   مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر . است

عالی کار انتخاب می شود ، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رأي ، در جلسات 

  .شوراي عالی کار شرکت خواهد کرد
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دستورالعمل هاي مربوط به چگـونگی تشـکیل و نحـوه اداره    ـ 170ماده 

اء اصلی شوراي عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعض

و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شوراي عالی کـار بـه موجـب مقرراتـی     

خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کـار  

  .1و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

  
  جرائم و مجازاتها: فصل یازدهم 

لیف مقرر در این قانون ، حسب مـورد مطـابق   متخلفان از تکا ـ171ماده 

مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا 

  .جریمه نقدي و یا هر دو محکوم خواهند شد

در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه اي گردد که 

گر شود ، دادگاه مکلـف اسـت   منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کار

                                                 
قانون کار در  ۱۷۰چگونگي تشکيل و نحوه اداره شوراي عالي کار موضوع ماده  ـ دستورالعمل۱

به مقررات فصل دهم قانون کار جمهوري . به تصويب هيأت وزيران رسيده است ۵/۱/۱۳۸۷تاريخ 
   .مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي اسالمي ايران در 
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عالوه بر مجازاتهاي مندرج در این فصل ، نسبت به ایـن مـوارد طبـق قـانون     

  .تعیین تکلیف نماید

این قانون به هر شـکل ممنـوع    6کار اجباري با توجه به ماده ـ 172ماده 

، ل کار انجام یافته و جبران خسارتاست و متخلف عالوه بر پرداخت اجرت المث

روز تـا یـک    91شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حـبس از  با توجه به 

برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد  200تا  50سال و یا جریمه نقدي معادل 

هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریـق یـک مؤسسـه ، شخصـی را بـه کـار       . شد

اجباري بگمارند هریک از متخلفـان بـه مجازاتهـاي فـوق محکـوم و مشـترکاً       

مگر آن کـه مسـبب اقـوي از مباشـر     . مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود

  .باشد ، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است

چنانچه چند نفر به طور جمعـی بـه کـار اجبـاري گمـارده شـوند،        :تبصره 

متخلف یا متخلفین عالوه بر پرداخت اجـرت المثـل ، بـا توجـه بـه شـرایط و       

جرم به حداکثر مجازات مذکور در ایـن مـاده محکـوم     امکانات خاطی و مراتب

  .خواهند شد

 152ـ  151ـ  149متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد  ـ 173ماده 

، عالوه بر رفع تخلـف ، در مهلتـی    78و قسمت دوم ماده  155ـ   154ـ  153ـ 
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کـرد ،  که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد 

نفـر   100با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه ، در کارگـاه هـاي کمتـر از    

براي هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدي از هفتاد تـا یکصـد و پنجـاه برابـر     

حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و 

برابر حداقل مـزد بـه حـداکثر     10به ازاي هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه ، 

  .جریمه مذکور اضافه خواهد شد

و  59ـ   45ـ   38متخلفان از هریک از موارد مذکور در مـواد   ـ 174ماده 

، براي هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا تأدیه  41تبصره ماده 

کـار و  حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت 

امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازاي هر کارگر بـه ترتیـب ذیـل محکـوم     

  :خواهند شد 

  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 50تا  20نفر،  10براي تا  ـ1

برابر حداقل مزد روزانه  10تا  5نفر،  10نفر نسبت به مازاد  100براي تا  ـ2

  یک کارگر

برابر حداقل مزد  5تا  2نفر ،  100به مازاد  نفر نسبت 100براي باالتر از  ـ3

  روزانه یک کارگر
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) قسـمت اول ( 78متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ـ 175ماده 

براي هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یـا   92و  82ـ   81ـ  80ـ

زارت تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینـده و 

گر بـه ترتیـب ذیـل    کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، بـه ازاي هـر کـار   

  :محکوم خواهند شد

  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 100تا  30نفر ،  10براي تا  ـ1

برابـر حـداقل مـزد     30تـا   10نفـر،   10نفر نسبت به مازاد  100براي تا  ـ2

  روزانه یک کارگر

برابـر حـداقل    10تـا   5نفر،  100فر نسبت به مازاد ن 100براي باالتر از  ـ3

  مزد روزانه یک کارگر

برابر حداکثر جـرائم   5/1تا  1/1در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به 

  .روز محکوم خواهند شد 120روز تا  91نقدي فوق و یا به حبس از 

،  77،  75،  61،  52متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد  ـ176ماده

براي هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلـف یـا    91و  84،  83،  79

تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظـر  نماینـده وزارت   
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گر به ترتیب ذیل محکوم کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازاي هرکار

  :خواهند شد

  رابر حداقل مزد روزانه یک کارگرب 500تا  200نفر،  10براي تا  ـ1

برابـر حـداقل مـزد     50تـا   20نفـر،   10نفر نسبت به مازاد  100براي تا  ـ2

  روزانه یک کارگر

برابر حـداقل   20تا  10نفر،  100نفر نسبت به مازاد  100براي باالتر از  ـ3

  مزد روزانه یک کارگر

ـ  91در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور بـه حـبس از    روز  180ا روز ت

  .محکوم خواهند شد

قسـمت  ( 89ـ   87متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد ـ 177ماده 

براي هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا تأدیـه   90و ) اول ماده

حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کـار و  

روز و یا جریمه نقدي  120تا  91کرد ، به حبس از امور اجتماعی تعیین خواهد 

  :به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد 

برابر حداقل مـزد روزانـه یـک     600تا  300نفر ،  10در کارگاههاي  تا  ـ1

  کارگر
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برابر حداقل مزد روزانـه   1000تا  500نفر ،  100تا  11در کارگاههاي  ـ 2

  یک کارگر

برابر حداقل مزد روزانـه   1500تا  800 ، نفر به باال 100در کارگاههاي ـ 3

  یک کارگر

روز محکـوم   180روز تا  121در صورت تکرار تخلف ، متخلفان به حبس از 

  .خواهند شد

هرکس ، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول ـ 178ماده 

ر هاي کارگري یا کارفرمایی نماید ، یا مانع از عضویت آنها د عضویت در تشکل

تشکل هاي مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشـکل هـاي قـانونی و انجـام     

وظایف قانونی آنها جلوگیري نماید ، با توجـه بـه شـرایط و امکانـات خـاطی و      

برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر در  100تا  20مراتب جرم به جریمه نقدي از 

  .هر دو محکوم خواهد شدروز و یا  120روز تا  91تاریخ صدور حکم یا حبس از 

کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار  ـ179ماده 

و مأموران بهداشت کار به کارگاههاي مشمول ایـن قـانون گردنـد یـا از دادن     

اطالعات و مدارك الزم به ایشان خودداري کنند ، در هـر مـورد بـا توجـه بـه      

برابـر حـداقل    300تا  100جریمه نقدي از شرایط و امکانات خاطی به پرداخت 
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روز تا  91مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از 

  .روز محکوم خواهند شد 120

این قانون از اجـراي   159کارفرمایانی که بر خالف مفاد ماده ـ 180ماده 

دداري به موقع آراء قطعی و الزم اجراي مراجع حـل اخـتالف ایـن قـانون خـو     

نمایند ، عالوه بر اجراي آراء مذکور ، با توجه به شرایط و امکانـات خـاطی بـه    

  .1برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد 200تا  20جریمه نقدي از 

کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مـدت  ـ 181ماده 

به کار گمارند و یـا اتبـاع بیگانـه را در    اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است 

کاري غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردي کـه  

رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و 

رم امور اجتماعی اعالم ننمایند ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب ج

  .روز محکوم خواهند شد 180روز تا  91به مجازات حبس از 

                                                 
 ۱۵/۸/۱۳۶۵مصوب  یه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتـ به قانون نحوه پرداخت محكوم ب۱

مجموعه در مقررات فصل يازدهم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در  یاسالم یمجلس شورا
  . مراجعه شود) جلد اول(قوانين كار و تأمين اجتماعي 
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این قانون از تسـلیم   192کارفرمایانی که بر خالف مفاد ماده ـ 182ماده 

آمار و اطالعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداري نمایند ، عالوه بر 

اعی ، در هر مورد الزام به ارائه آمار و اطالعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتم

 250تا  50با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدي از 

  .برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد

ایـن قـانون از بیمـه     148کارفرمایانی که بر خالف مفاد ماده ـ 183ماده 

وق متعلـق بـه   نمودن کارگران خود خودداري نمایند ، عالوه بر تأدیه کلیه حقـ 

با توجه به شرایط و امکانـات خـاطی و مراتـب جـرم بـه      ) سهم کارفرما(کارگر 

  .جریمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد

در کلیه مواردي که تخلف از ناحیه اشـخاص حقـوقی باشـد ،    ـ 184ماده 

شـخص حقـوقی    اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت بایـد از امـوال  

پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حـبس، جریمـه نقـدي و یـا هـر دو      

حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است کـه تخلـف بـه    

  .دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد
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ر صـالحیت  د 184تـا   171رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ـ 185ماده 

دادگاههاي کیفري دادگستري است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خـارج  

  .از نوبت به عمل خواهد آمد

جرائم نقدي مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک ـ 186ماده 

واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کـار و امـور اجتمـاعی بـه موجـب      

یأت وزیران می رسد ، جهت امور رفاهی ، آموزشی اي که به تصویب ه نامه آیین

  .1و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید

  
  مقررات متفرقه: فصل دوازدهم 

قرارداد کـار بنابـه درخواسـت    کارفرمایان مکلفند پس از پایان ـ 187ماده

، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شـده  کارگر
  .وي تسلیم نمایندرا به 

                                                 
کار موضوع ـ آيين نامه نحوه مصرف وجوه مربوط به جرايم نقدی مقرر در فصل يازدهم قانون ۱

به مقررات فصل يازدهم . به تصويب هيأت وزيران رسيده است ۱/۱۲/۱۳۶۹در تاريخ  ۱۸۶ماده 
  .مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي کار جمهوري اسالمي ايران در  قانون
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اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري یا سـایر قـوانین و   ـ  188ماده 

هاي خانوادگی که انجام کار  و نیز کارگران کارگاه 211و1مقررات خاص استخدامی

آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشـاوندان نسـبی درجـه یـک از     

  .43قانون نخواهند بود وي انجام می شود ، مشمول مقررات این32طبقه اول

حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگري که در فصول مختلـف ،  : تبصره 

  .54نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد

                                                 
کميسيون مشترک  ٨/٧/١٣٨٦قانون مديريت خدمات کشوري مصوب  ١٢٧ـ به موجب ماده ١

کليه قوانين و مقررات عام و «: دگي به اليحه مديريت خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمي رسي
مجلس شوراي  ٥/٦/١٣٨٦خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 

از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون لغو ) قانون مديريت خدمات کشوري(اسالمي مغاير با اين قانون 
   .»مي گردد

در مقررات مربوط به فصل دوازدهم قانون ... قانون برنامه چهارم توسعه  ۱۴۸و  ۴۹،  ۴۷ـ به مواد ۲
کار جمهوري اسالمي ايران و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه 

  .مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي اقتصادي در بخش سوم 
 

  . قانون مدنی مراجعه شود ۸۶۲به ماده ـ ۳
ـ به قانون شمول مقررات قانون كار و حفاظت فنی و بهداشت كار در مورد كاركنان و اتباع ۴

مجلس  ۱۹/۹/۱۳۶۹خارجی نهادهای انقالب و مؤسساتی كه توليدات غيرتسليحاتی دارند مصوب 
مجموعه قوانين كار و ران در شورای اسالمی در مقررات فصل اول قانون كار جمهوري اسالمي اي

  . مراجعه شود) جلد اول(تأمين اجتماعي 
  . قانون کار مراجعه شود ۸۵به تبصره ماده ـ ۵
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در بخـش کشـاورزي، فعالیـت هـاي مربـوط بـه پـرورش و        ـ  189ماده 

نگلی و نیز ، انواع نباتات، جنگلها ، مراتع، پارکهاي ج برداري از درختان میوه بهره

  ، صـنعت نوغـان، پـرورش آبزیـان و      دامداري و تولید و پرورش ماکیان و طیـور 

زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیتها در کشاورزي، به پیشنهاد 

شوراي عالی کار و تصویب هیأت وزیران می توانـد از شـمول قسـمتی از ایـن     

  .     11قانون معاف گردد

ر، تعطیالت و مرخصی ها ، مزد یـا حقـوق صـیادان ،    مدت کاـ 190ماده 

، خدمـه و مسـتخدمین منـازل،    )هوایی، زمینی و دریـایی (کارکنان حمل و نقل 

معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوي است که تمام یـا قسـمتی از   

شـود و همچنـین    مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مـراجعین تـأمین مـی   

هایی  نامه که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می گیرد، در آیینکارگرانی 

                                                 
قانون کار در زمينه معاف شدن فعاليت های بخش کشاورزی از  ۱۸۹ـ آيين نامه موضوع ماده ۱

  . شمول قسمتی از مقررات اين قانون تاکنون به تصويب نرسيده است 
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 به تصویب هیـأت وزیـران خواهـد رسـید،    که توسط شوراي عالی کار تدوین و 

  .11در موارد سکوت، مواد این قانون حاکم است. گردد می نتعیی

کارگاههاي کوچک کمتر از ده نفـر را مـی تـوان بـر حسـب      ـ 191ماده 

تشـخیص  . تاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمـود مصلحت موق

نامه اي خواهـد بـود کـه بـا  پیشـنهاد       مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین

  .        2شوراي عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

                                                 
قانون کار تاکنون فقط آيين نامه چگونگی مدت کار ، تعطيالت ،  ۱۹۰آيين نامه های ماده از ـ ۱

مرخصی ها ، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام يا قسمتی از مزد و 
به تصويب هيأت  ۱۳/۴/۱۳۷۲درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين می شود در تاريخ 

مجموعه قوانين کار جمهوري اسالمي ايران در  به مقررات فصل دوازدهم قانون. رسيده استوزيران 
  . مراجعه شود) جلد اول(كار و تأمين اجتماعي 

آيين نامه معافيت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از شمول موادی از قانون کار موضوع ماده ـ ٢
نامه مستثني شدن خدام و کارکنان بقاع و نيز آيين  ۲۹/۱۰/۱۳۸۱اين قانون در تاريخ  ۱۹۱

، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از  متبرکه ، مساجد ، حسينيه ها ، تکايا
به مقررات . به تصويب هيأت وزيران رسيده است ۲۶/۱۱/۱۳۷۳شمول موادي از قانون کار در تاريخ 

  موعه قوانين كار و تأمين اجتماعي مجفصل دوازدهم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در 
   .مراجعه شود) جلد اول(
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کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطالعات مورد نیاز ـ  192ماده 

  کار و امور اجتماعی را طبق آیین نامه اي که بـه تصـویب وزیـر کـار و     وزارت 

  . 1امور اجتماعی می رسد تهیه و تسلیم نمایند

وزارت کـار و امـور اجتمـاعی و وزارت بهداشـت ، درمـان و      ـ  193ماده 

آموزش پزشکی ، حسب مورد ، به منظور تأمین کادر متخصـص سرپرسـتی در   

احدها به عنـوان سرپرسـت تعیـین شـده انـد ،      صورت لزوم به افرادي که در و

آموزشهاي الزم رادر زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی ، روابط کار و ایمنـی و  

  .بهداشت کار خواهند داد

آیین نامه مربوط توسط شوراي عالی کار تهیه و حسـب مـورد بـه تصـویب     

  .  2سدوزراي کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می ر

                                                 
ـ آيين نامه اجرايی الزام کارفرمايان به ارائه آمار و اطالعات مورد نياز وزارت کار و امور اجتماعی ۱

به تصويب وزير کار و امور اجتماعی رسيده  ٢٨/١٢/١٣٧٤قانون کار در تاريخ  ١٩٢موضوع ماده 
مجموعه قوانين كار و تأمين کار جمهوري اسالمي ايران در وازدهم قانون به مقررات فصل د. است

قانون کار  ١٨٢ضمناً در مورد ضمانت اجرای اين ماده به ماده . مراجعه شود) جلد اول(اجتماعي 
  .  رجوع گردد

  .تاکنون به تصويب نرسيده است ۱۹۳ـ آيين نامه موضوع ماده ۲
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کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کـارگران  ـ 194ماده 

واحدهاي خود ، بـا نیـروي مقاومـت بسـیج سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی         

  .هاي الزم را مبذول دارند همکاري

آیین نامه اجرایی این ماده با همکـاري مشـترك وزارتـین کـار و      :تبصره 

ــاع  امــور ــه تصــویب  اجتمــاعی و دف و پشــتیبانی نیروهــاي مســلح ، تهیــه و ب

  .1وزیران خواهد رسید هیأت

به منظور تشویق نیروهاي کارگري مولد ، متخصص، مخترع ـ  195ماده 

و مبتکر ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در 

  .مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید

جرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه ضوابط ا :تبصره 

بینـی هزینـه هـاي متعـارف مربـوط ، توسـط وزارت کـار و         اجراي آن و پـیش 

2اجتماعی تعیین خواهد گردید امور
1.  

                                                 
  .قانون کار تاکنون به تصويب نرسيده است ۱۹۴اده ـ آيين نامه اجرايی موضوع تبصره م۱
قانون کار به تصويب وزير کار و  ۱۹۵ـ ضوابط اجرايی انتخاب کارگران نمونه موضوع تبصره ماده ۲

  به مقررات فصل دوازدهم قانون کار جمهوري اسالمي ايران در . امور اجتماعی رسيده است
 .مراجعه شود) جلد اول(مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي 
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وزارت کار و امور اجتماعی مکلف اسـت در جهـت آگـاهی و    ـ  196ماده 

لـی و تخصصـی در   شکوفایی فکري بیشتر کارگران و رشد کارهاي علمی ، عم

هـاي   زمینه هاي علم و صنعت ، کشاورزي و خدماتی ، فیلم ، اسالید و آموزش

، تلویزیــون و  الزم دیگــر را تــدارك ببینــد و ایــن امکانــات را از طریــق رادیــو

  .هاي گروهی و یا هر نحو دیگري که الزم باشد در اختیار آنان قرار دهد رسانه

به امکانات خود براي کارگرانی که دولت مکلف است با توجه ـ  197ماده 

قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشـاورزي بپردازنـد   

  .تسهیالت الزم را فراهم نماید

وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت بـراي  ـ  198ماده 

وري اسالمی تنظیم نیروي کار ایرانیان خارج از کشور ، در نمایندگی هاي جمه

  .ایران ، وابسته کار منصوب نماید
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وابسته کار ، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیـین و پـس از   :   1تبصره 

  .موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد

وزارتین کار و امور اجتمـاعی و امـور خارجـه و سـازمان امـور      :   2تبصره 

این قانون آیین نامه اجرایی موضوع  اداري و استخدامی موظفند پس از تصویب

  .1این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظـرف شـش مـاه از    ـ  199ماده 

آیین نامه هاي اجرایی مربوط را تهیـه و بـه تصـویب     تاریخ تصویب این قانون

  .مراجع مذکور در این قانون برساند

ــار مصــوب   آن : تبصــره  ــانون ک ــی ق ــه هــاي اجرای ــین نام دســته از آی

که با مقررات این قانون مغایر نباشد ، تا تصویب آیین نامه هاي  26/12/1337

  .موضوع این ماده قابل اجرا می باشند

                                                 
قانون کار راجع به انتصاب وابسته کار در  ١٩٨ماده  ٢آيين نامه اجرايی موضوع تبصره ـ ۱

به تصويب  ١٠/٧/١٣٨١نمايندگيهای جمهوری اسالمی ايران در خارج از کشور در تاريخ 
ه مجموعکار جمهوري اسالمي ايران در  به مقررات فصل دوازدهم قانون. وزيران رسيده است هيأت

 .مراجعه شود) جلد اول(قوانين كار و تأمين اجتماعي 
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با تصویب این قانون و آیین نامه هاي اجرایی آن ، قوانین کار ـ 200ماده 

  .ردندو کار کشاورزي مغایر این قانون لغو می گ

وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مـذکور  ـ  201ماده 

  .در این قانون را با روشهاي مناسب به اطالع کارگران و کارفرمایان برساند

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشـکیالت  ـ  202ماده 

ب سازمان امور اداري و خود را در ارتباط با قانون کار جدید ، طراحی و به تصوی

  .1استخدامی کشور برساند

  .وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستري مأمور اجراي این قانون می باشندـ  203ماده 

مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت هایی نخواهد بـود کـه در    : تبصره

این قانون و یا سایر قوانین بـه عهـده وزارتخانـه هـاي ذیـربط و مؤسسـات و       

  .کارگاههاي دولتی مشمول این قانون نهاده شده است

قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت به 

تصویب مجلس شوراي  اسالمی رسیده و موادي از آن مورد اختالف مجلس و 

                                                 
 .در حال حاضر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متولی این امر است -1
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شوراي نگهبان قرار گرفته است ، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصـلحت  

ـ   26ـ  24ـ   20ـ  15ـ   12ـ 8ـ   7ـ  3ح و تتمیم مـواد  نظام بررسی و با اصال

 60ـ   59ـ   58ـ   56ـ   53ـ   52ـ   51ـ   46ـ   41ـ   33ـ   32ـ   31ـ   29ـ   27

ـ   110ـ   108ـ   105ـ   81ـ   73ـ   70ـ   69ـ   67ـ   66ـ   65ـ   64ـ   62ــ  

ـ   137ـ  136ـ  135ـ  131ـ  130ـ   119ـ  118ـ  114ـ  113ـ  112ـ  111

ــ  کـل فصـل    166ـ   160ـ   159ـ   158ـ   155ـ   154ـ   151ـ   143 ـ  138

 179ـ   178ـ   177ـ   176ـ   175ـ   174ـ   173ـ   172ـ   171مواد (مجازاتها  

ـ   190ـ   189ـ   188ــ  ) 186ـ   185ـ   184ـ   183ـ   182ـ   181ـ   180ــ  

مشتمل بر دویست و سه ماده و یک صد و بیسـت و یـک     203و  202ـ   191

ر تاریخ بیست و نهم آبان ماه یک هـزار و سیصـد و شصـت و نـه بـه      تبصره د

  .2 و 1تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید

                                                 
 یاسالم یجمهور یو فرهنگ ی، اجتماع یقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد ۴۱ـ به بند د ماده ۱

مجموعه قوانين كار و تأمين ات مربوط به كار در در بخش ساير مقرر ۱۱/۶/۱۳۸۳ايران مصوب 
 . مراجعه شود) جلد اول(اجتماعي 

 یو جمهور یو فرهنگ ی، اجتماع یقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد ۱۰۱ماده » هـ«ـ به بند ۲
مجموعه قوانين كار و در بخش ساير مقررات مربوط به كار در  ۱۱/۶/۱۳۸۳ايران مصوب  یاسالم

  .دمراجعه شو) جلد اول(ي تأمين اجتماع
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  اصولی از قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران: اولپیوست 
  

  :جمهوري اسالمی ایران نظامی است بر پایه ایمان بهاصل دوم ـ 

و تشریع به او و لزوم تسلیم و اختصاص حاکمیت ) االاهللا الاله(خداي یکتا  -1

  در برابر امر او،

 وحی الهی و نقش بنیادي آن در بیان قوانین، -2

 ،معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوي خدا -3

 ،عدل خدا در خلقت و تشریع -4

 ،امامت و رهبري مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالمی -5

وأم با مسئولیت او در برابر خدا که کرامت و ارزش واالي انسان و آزادي ت -6

 :از راه

اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت  -الف

  معصومین سالم اهللا علیهم اجمعین،

استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشري و تالش در  - ب

  پیشبرد آنها،
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نفی هر گونه ستمگري و ستم کشی و سلطه گري و  -ج

قسط عدل و استقالل سیاسی و اقتصادي و اجتماعی  پذیري، سلطه

  .و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند

در جمهوري اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی : اصل هشتم

اي است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر،  از منکر وظیفه

رایط و حدود و کیفیت آن را ش. دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون «. قانون معین می کند

  »بالمعروف و ینهون عن المنکر

ي م و قبیله که باشند از حقوق مساومردم ایران از هر قو: اصل نوزدهم

  .زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بودبرخوردارند و رنگ، نژاد، 

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار : ستماصل بی

دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعایت 

  .موازین اسالم برخوردارند

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به : اصل بیست و سوم

  .رار دادصرف داشتن عقیده اي مورد تعرض و مؤاخذه ق
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هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و : اصل بیست و هشتم

دولت موظف . مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند

است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال به 

  .کار و شرایط مساوي را براي احراز مشاغل ایجاد نماید

برخورداري از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، : بیست و نهم اصل

بیکاري، پیري، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، 

نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت هاي پزشکی به صورت بیمه و غیره، 

مومی دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهاي ع ،حقی است همگانی

و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت هاي مالی فوق را براي 

  .یک یک افراد کشور تأمین کند

براي تأمین استقالل اقتصادي جامعه و ریشه کن کردن : اصل چهل و سوم

فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاي انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، 

  :ران بر اساس ضوابط زیر استوار می شوداقتصاد جمهوري اسالمی ای

مسکن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، : تأمین نیازهاي اساسی -1

  .آموزش و پرورش و امکانات الزم براي تشکیل خانواده براي همه
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تأمین شرایط و امکانات کار براي همه به منظور رسیدن به اشتغال  -2

ی که قادر به کار کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسان

هستند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاون، از راه وام بدون بهره 

مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست یا هر راه 

افراد و گروه هاي خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک 

این اقدام باید با رعایت . کارفرماي بزرگ مطلق درآورد

بر برنامه ریزي عمومی اقتصاد کشور در هر  هاي حاکم ضرورت

 .یک از مراحل رشد صورت گیرد

تنظیم برنامه اقتصادي کشور به صورتی که شکل و محتوا و  -3

ساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلی، فرصت و 

توان کافی براي خودسازي معنوي، سیاسی و اجتماعی و شرکت 

 .مهارت و ابتکار داشته باشد فعال در رهبري کشور و افزایش

رعایت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاري معین و  -4

 .جلوگیري از بهره کشی از کار دیگري

منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و  -5

 .حرام
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منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف،  -6

 .ذاري، تولید، توزیع و خدماتسرمایه گ

استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج براي  -7

 .توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور

 .جلوگیري از سلطه اقتصادي بیگانه بر اقتصاد کشور -8

تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزي، دامی و صنعتی که نیازهاي  -9

حله خودکفایی برساند و از عمومی را تأمین کند و کشور را به مر

 .وابستگی برهاند

نظام اقتصادي جمهوري اسالمی ایران بر پایه سه : اصل چهل و چهارم

. بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزي منظم و صحیح استوار است

شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن  بخش دولتی

أمین نیرو، سدها و شبکه هاي بزرگ آبرسانی، رادیو و بزرگ، بانکداري، بیمه، ت

تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند 

بخش . مالکیت عمومی و در اختیار دولت استاینها است که به صورت 
شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که شهر و  تعاونی

شامل آن  بخش خصوصی. بق ضوابط اسالمی تشکیل می شودروستا بر ط
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قسمت از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل 

مالکیت در این سه بخش تا جایی . فعالیت هاي اقتصادي دولتی و تعاونی است

که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسالم خارج نشود 

تفصیل ضوابط و قلمروها و شرایط . ت قانون جمهوري اسالمی استمورد حمای

  .هر سه بخش را قانون معین می کند

  
قانون مربوط به تعیین عیدي و پاداش ساالنه : دومپیوست 

 کارگران شاغل درکارگاههاي مشمول قانون کار

 »مجلس شوراي اسالمی 6/12/1370مصوب «

  
اي مشمول قـانون کـار مکلفنـد بـه     کلیه کارفرمایان کارگاه هماده واحده ـ  

  هریک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ،

به عنوان عیدي و پاداش بپردازند مبلـغ پرداختـی از ایـن بابـت بـه هریـک از       

 .کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند

کارکنانی که کمتر از یک سـال در کارگـاه کـار    مبلغ پرداختی به  : 1تبصره 

کرده اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه 
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مبلغ پرداختی از این بابت براي هر مـاه نبایـد از یـک دوازدهـم سـقف      . گردد 

  .تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید

مطابق رویه جاري کارگاه بیش از مبـالغ فـوق    در کارگاههایی که:  2تبصره 

  .پرداخت می نمایند ، عرف کارگاه معتبر خواهد بود

رسیدگی به اختالفات ناشی از اجـراي ایـن قـانون در صـالحیت     :  3تبصره 

  .مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختالف قانون کار می باشد

ایگزین الیحه این قانون از تاریخ تصویب الزم االجرا و ج:  4تبصره 

قانونی تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاه هاي 

شوراي  23/4/1359و لغو قوانین سابق مصوب  1341صنعتی و تولیدي مصوب 

  .انقالب جمهوري اسالمی ایران می گردد
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الیحه قانونی تعیین تعطیالت رسمی کشور و : پیوست سوم
  اصالحیه آن

  ونی تعطیالت رسمی کشور الیحه قان
 »س شوراي اسالمیلمج 08/04/1359مصوب «

  

  :تعطیالت رسمی کشور به قرار زیر است -ماده واحده

  روز جمهوري اسالمی –فرودین  12  فروردین 4اسفند تا  29

  خرداد 15  فروردین  13

  عید سعید مبعث  بهمن روز انقالب 22

  )ع(رمضان شهادت حضرت امیر  21  نیمه شعبان

  تاسوعا  عید فطر

  اربعین  عاشورا

  )ص(میالد حضرت رسول   صفر 28

  عید غدیر  عید قربان

  ذیقعده11) ع(والدت حضرت رضا   رجب13) ع(والدت حضرت امیر 

    شوال 25 )ع(وفات حضرت صادق 
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این الیحه قانونی جایگزین الیحه قانونی برابري ساعات کار کارگران : تبصره

  .می باشد 2/10/1358یالت رسمی کشور مصوب و کارمندان و تعیین تعط

 
  قانون اصالح الیحه قانونی تعیین تعطیالت رسمی کشور

 »مجلس شوراي اسالمی 25/5/1378مصوب « 

از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون ، ماده واحده الیحه  ماده واحده ـ

 و تبصره) 1(به ماده  8/4/1359قانونی تعیین تعطیالت رسمی کشور مصوب 

و ) 2(اصالح می گردد و دو بند زیر به عنوان ماده ) 1(آن به تبصره ذیل ماده 

  :به الیحه قانونی مذکور افزوده می شود ) 2(و تبصره هاي ماده ) 3(

هیأت وزیران با کسب نظر موافق رؤساي قوه مقننه و   ـ2ماده  ـ 1

مهم بعضی قضائیه می تواند به مناسبت بروز بعضی حوادث و وقایع بسیار  قوه

  .اعالم کند) عمومی(نقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسمی 

کلیه مراجع قضایی و اجرایی در این گونه موارد مکلفند براي حفظ :  1تبصره 

حقوق مردم ، اقدامهاي قضایی و اجرایی مقرر در روزي را که تعطیل اعالم 

  . ارندشده است در وقت مناسب دیگري که از یک ماه تجاوز نکند معمول د
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هیأت دولت مجاز می باشد تدابیر الزم را براي ارائه خدمات :   2تبصره 

کند اتخاذ  ضروري توسط دستگاه هاي مربوط در روزهایی که تعطیل اعالم می

  .و اعمال نماید

در مورد اعالم تعطیل رسمی  کلیه مصوبات هیأت وزیران:  3تبصره 

روزي انقالب اسالمی تنفیذ تعدادي از روزها در سالهاي پس از پی) عمومی(

  .گردد می

روز سوم جمادي الثانی به عنوان روز شهادت حضرت فاطمه ـ  3ماده  ـ2

اعالم می شود و تعطیلی روز ) عمومی(تعطیل رسمی ) سالم اهللا علیها(زهرا 

  .گردد بیست و نهم اسفند ماه لغو می

وشنبه مورخ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو بند در جلسه علنی روز د

بیست و پنجم مرداد یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي 

  .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است 27/5/1378اسالمی تصویب و در تاریخ 
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  قانون بیمه بیکاري: پیوست چهارم

  »مجلس شوراي اسالمی 26/6/1369مصوب «

  

وانین کـار و کـار   کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تـابع قـ   ـ1ماده 

  .کشاورزي هستند مشمول مقررات این قانون می باشند

  :گروههاي زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند  تبصره ـ

  .بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی  ـ1

  .صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاري  ـ2

  .اتباع خارجی  ـ3

ن بیمه شده اي است که بـدون میـل و اراده   بیکار از نظر این قانو ـ  2ماده 

  . بیکار شده و آماده کار باشد

بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه  : 1تبصره 

به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شوراي عالی کـار بیکـار موقـت شـناخته     

  . شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود
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یمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریـه و غیـر مترقبـه از    ب : 2تبصره 

بیکار می شوند با معرفی واحد کـار  ... قبیل سیل ، زلزله جنگ ، آتش سوزي و 

  .و امور اجتماعی محل از مقرري بیمه بیکاري استفاده خواهند کرد

بیمه بیکاري به عنوان یکی از حمایت هاي تأمین اجتماعی است و  ـ3ماده 

اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شـدگانی   تأمین سازمان

  .که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرري بیمه بیکاري پرداخت نماید

بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محـل از   ـ4ماده 

  .مزایاي این قانون منتفع خواهد شد

این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطـه  بیکاران مشمول  :تبصره 

  .را دریافت خواهند کرد) موضوع قانون کار(

مزد بیمه شده می باشد که کـالً  %) 3(ـ حق بیمه بیکاري به میزان  5ماده 

  .توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد

مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاري ، چگونگی : تبصره 

ل آن ، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض ، وصو

تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که بـراي  
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حق بیمه سایر حمایتهاي تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تـأمین اجتمـاعی   

  .پیش بینی شده است 

از شرایط زیر اسـتحقاق دریافـت   ـ بیمه شدگان بیکار در صورت احر 6ماده 

  :مقرري بیمه بیکاري را خواهند داشت 

ماه سـابقه پرداخـت بیمـه را    ) 6(ـ بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل   الف

این قانون از شمول این بند مستثنی ) 2(ماده ) 2(مشمولین تبصره . داشته باشد

  .می باشند

بیکاري با اعالم مراتـب  روز از تاریخ ) 30(ـ بیمه شده مکلف است ظرف   ب

بیکاري به واحدهاي کار و امور اجتماعی آمادگی خود را براي اشـتغال بـه کـار    

مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و بـا  . تخصصی و یا مشابه آن اطالع دهد

  .تشخیص هیأت حل اختالف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود

آموزي و سـوادآموزي کـه   ـ بیمه شده بیکار مکلف است در دوره هاي کار  ج

توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضـت سـوادآموزي و یـا سـایر واحـدهاي      
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ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو 

  .ماه یک بار گواهی الزم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید

ن دریافت مقرري بیمه بیکاري به شـغل یـا   کارگرانی که در زما : 1تبصره 

مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایاي آن از مقـرري بیمـه بیکـاري    

متعلقــه کمتــر باشــد مابــه التفــاوت دریــافتی بیمــه شــده از حســاب صــندوق 

  .بیکاري پرداخت خواهد شد بیمه

مدت دریافت مقرري بیمه بیکاري جز سوابق پرداخت حق بیمه  : 2تبصره 

  .بیمه شده از نظر بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد

  :یکاري و میزان آن به شرح زیر استمدت پرداخت مقرري بیمه ب ـ7ماده 

ـ جمع مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزایاي بیمه بیکاري   الف

مـاه و  ) 36(اعم از دوره اجراي آزمایشی و یا دائمی آن براي مجـردین حـداکثر  

مـاه بـر اسـاس سـابقه کلـی پرداخـت       ) 50(براي متأهلین یا متکلفین حداکثر 

  :بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد  حق
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  سابقه پرداخت حق بیمه

حداکثر مدت استفاده از مقرري جمعاً با 

  هاي قبلی احتساب دوره

  براي متأهلین یا متکفلین  براي مجردین

  ماه) 12(  ماه) 6(  ماه) 24(ماه لغایت ) 6(از

  ماه) 18(  ماه) 12(  ماه) 120(ماه لغایت ) 25(از 

  ماه) 26(  ماه) 18(  ماه) 180(ماه لغایت ) 121(از 

  ماه) 36(  ماه) 26(  ماه) 240(ماه لغایت ) 181(از 

  ماه) 50(  ماه) 36(  ماه به باال) 241(از 

  
یشـتر  سـال سـن و ب   55افراد مسن مشمول این قـانون کـه داراي   : تبصره 

باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند مـی تواننـد تـا رسـیدن بـه سـن        می

  .بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاري باقی بمانند

ـ  متوسـط مـزد یـا    %) 55(میزان مقرري روزانه بیمه شده بیکـار معـادل    ب 

به مقرري افراد متأهل یا متکفل ، . حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد

%) 10(نفر از افراد تحت تکفل به ازا هر یک از آنهـا بـه میـزان    ) 4(داکثر تا ح

در هر حال مجموع دریـافتی مقـرري بگیـر    . حداقل دستمزد افزوده خواهد شد
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متوسط مـزد یـا حقـوق وي بیشـتر     %) 80(نباید از حداقل دستمزد ، کمتر و از 

  .باشد

  .ت است مقرري بیمه بیکاري از روز اول بیکاري قابل پرداخ ج ـ

متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظـور محاسـبه    : 1تبصره 

مقرري بیمه بیکاري عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن 

روز قبـل از شـروع بیکـاري تقسـیم بـر      ) 90(حق بیمه دریافت شده در آخرین 

فت می کنند آخرین مـزد  روزهاي کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریا

عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمـه دریافـت   

در صـورتی کـه   ) 90(روز قبل از شروع بیکاري تقسیم بر ) 90(شده در آخرین 

ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نمـوده  ) 3(بیمه شده کارمزد، ظرف 

غرامت دستمزد قـرار گرفتـه بـه منزلـه     باشد متوسط مزدي که مبناي محاسبه 

  .دستمزد ایام بیکاري تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد

  :افراد تحت تکفل موضوع این ماده عبارتند از  : 2تبصره 

  )زن یا شوهر(همسر  ـ1

  .فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند ـ2
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ز هجده سال تمام باشد و یا منحصرا به فرزندان ذکور که سن آنان کمتر ا ـ3

تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تـأمین اجتمـاعی ،   

  .ازکارافتاده کلی باشند

سـال متجـاوز باشـد و یـا طبـق نظـر       ) 60(پدر و مادر که سـن پـدر از    ـ4

معتمد سازمان تأمین اجتماعی از کارافتـاده کلـی باشـند و در هـر حـال       پزشک

  .ش آنان منحصرا توسط بیمه شده تأمین گرددمعا

خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط بـه فرزنـدان    ـ  5

  .این تبصره ) 3(و ) 2(اناث و ذکور، مذکور در بندهاي 

دریافت مقرري بیمه بیکاري مانع از دریافـت مسـتمري جزئـی     : 3تبصره 

  .گردد نمی

محق ) زن یا شوهر(ن فقط یکی از آنان در صورت بیکاري زوجی : 4تبصره 

  .به استفاده از افزایش مقرري به ازا هر یک از فرزندان خواهد بود

بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل ، در مـدت دریافـت مقـرري    :  5تبصره 

) 3(مـاده   "ب "و  "الـف  "بیمه بیکاري از خدمات درمانی موضـوع بنـدهاي   

  .هند کردقانون تأمین اجتماعی استفاده خوا
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مقرري بیمه بیکاري مانند سایر مستمریهاي تأمین اجتمـاعی از   : 6تبصره 

  .پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود

  .در موارد زیر مقرري بیمه بیکاري قطع خواهد شد ـ 8ماده 

  .ـ زمانی که بیمه شده مجددا اشتغال به کار یابد الف

ی محل و یا نهضـت سـوادآموزي و   ـ بنابه اعالم واحد کار و امور اجتماع  ب 

سایر واحدهاي ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی ، بیمـه شـده بیکـار    

هاي کـارآموزي یـا سـوادآموزي خـودداري      بدون عذر موجه از شرکت در دوره

  .نماید

ـ بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادي   ج

  .خودداري ورزد

شده بیکار ضمن دریافت مقرري بیمه بیکـاري مشـمول اسـتفاده از    ـ بیمه   د

  .مستمري بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود

ـ بیمه شده به نحوي از انحا با دریافت مزد ایام بالتکلیفی به کار مربوطه   هـ

  .اعاده گردد

در صورتی که پس از پرداخت مقرري بیمه بیکاري محرز شـود   : 1تبصره 

ي بیمه شده، ناشی از میـل و اراده او بـوده اسـت کـارگر موظـف بـه       که بیکار
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) ه (مشمولین بنـد  . اجتماعی خواهد بود استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین

این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرري بیمه بیکاري دریـافتی ، بـه سـازمان    

  .باشند مذکور می

جدد خـود را مکتـوم داشـته و    چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال م : 2تبصره 

مقرري بیمه بیکاري را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرري دریـافتی  

  .از تاریخ اشتغال خواهد بود

دریافت کمک هزینه حین کـارآموزي مـانع اسـتفاده از مقـرري      : 3تبصره 

  .بیمه بیکاري نخواهد بود

المی و یا نماینـدگان  کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهاي اس ـ9ماده 

کارگران، فهرست محل هاي خالی شغل را کـه ایجـاد مـی شـوند بـه مراکـز       

به استثناي رده هاي (محلهاي شغلی مذکور . خدمات اشتغال محل اعالم نمایند

منحصراً توسط مراکز خـدمات اشـتغال و بـا معرفـی     ) شغلی کارشناسی به باال

  .بیکاران تأمین می گردد

لف است همه ساله از طریق سیسـتم بـانکی و منـابع    دولت مک : 1تبصره 

اجتمـاعی و بـا اسـتفاده از اعتبـارات قـرض الحسـنه ،        اعتباري سازمان تـأمین 

طرحهاي اشتغال زاي مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشـمول ایـن   
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قانون در بودجه ساالنه کشور پیش بینی و رأساً یا از طریق شرکتهاي تعاونی و 

  .با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذارد یا خصوصی و

بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه هـاي کسـب و کـار و     : 2تبصره 

موافقت اصولی و تأسـیس واحـدهاي اقتصـادي از وزارتخانـه هـاي صـنعتی ،       

کشاورزي و خدماتی با معرفـی وزارت کـار و امـور اجتمـاعی در اولویـت قـرار       

  .شت خواهند دا

سازمان آموزش فنی و حرفـه اي وزارت کـار و امـور اجتمـاعی      : 3تبصره 

مکلف است همزمان با اجراي قانون بیمه بیکاري ، آموزش مهارتهاي مورد نیاز 

بازار کار و نیز بازآموزي و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمـه بیکـاري   

فنی و حرفه اي و یا  این قانون را در مراکز آموزش) 7(ماده  "ج "موضوع بند 

هزینـه هـاي مربـوط از محـل     . مراکز آموزش جوار کارخانجات فـراهم نمایـد  

اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاري مطابق آیین نامـه اي کـه بـه پیشـنهاد     

سازمان هاي آموزش فنی و حرفـه اي کشـور و تـأمین اجتمـاعی تهیـه و بـه       

مـان و آمـوزش پزشـکی    تصویب وزراي کار و امور اجتماعی ، و بهداشـت و در 

  .خواهد رسید قابل پرداخت است
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نهضت سـوادآموزي موظـف اسـت بـا همکـاري کارفرمایـان و        : 4تبصره 

سوادان  وزارتخانه هاي ذیربط نسبت به تشکیل کالسهاي سوادآموزي براي بی

  .مشمول این قانون اقدام نماید

یمـه  سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهاي درآمد حـق ب  ـ10ماده 

بیکاري و پرداخت مقرري بیمه بیکاري موضوع این قانون را جداگانه نگهداري 

و در صورت هاي مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خـود را هـر   

سال یک بـار بـه وزیـر بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی و وزیـر کـار و          

  .اجتماعی و شوراي اقتصاد ارائه نماید امور

ار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجري این وزارت ک ـ11ماده 

  .قانون خواهند بود

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هزینـه هـاي موضـوع ایـن      ـ12ماده 

  .قانون را منحصرا از محل درآمدهاي ناشی از آن تامین نماید

هزینه هاي اداري و پرسنلی هر دو دستگاه مجري قـانون بـه طـوري کـه از     

ن مقرري پرداختی به بیمه شـدگان تجـاوز ننمایـد بـا تأییـد وزیـر       میزا%) 10(

بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـکی و وزیـر کـار و امـور اجتمـاعی تعیـین و        

  .تخصیص داده می شود
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زمان اجراي ایـن قـانون از زمـان اتمـام قـانون آزمایشـی بیمـه         ـ13ماده 

  .الزم االجرا است ) 6/5/1359(بیکاري 

اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسـط وزارت کـار و امـور     آیین نامه ـ14ماده 

  .اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز 
دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزاروسیصدوشصت و نه مجلس شوراي 

  .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است  10/7/1369المی تصویب و در تاریخ اس

  
  
  : پنجمپیوست 

  نمونه قراردادکار
  

قانون کار جمهوري اسالمی ایران ) 10(این قرارداد به موجب ماده 
قانون کار موضوع بنـد الـف مـاده    ) 7(الحاقی به ماده ) 3(و تبصره 

 –گـذاري صـنعتی    رمایهقانون رفع برخی از موانع تولیـد و سـ  ) 8(
 /مجمع تشخیص مصلحت نظام بـین کارفرمـا   25/8/1387مصوب 

  .ونی کارفرما و کارگر منعقد می شودننماینده قا
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   :مشخصات طرفین) 1
  نماینده قانونی کارفرما/کارفرما

  .......... ............فرزند ................ ............................شرکت /خانم/آقاي
: به نشانی............ ...................:.......شماره ثبت/اره شناسنامهشم

........................................................................................................................  
 ............متولد ........ .........فرزند ............................ خانم /و کارگر، آقاي

میزان ...................................... شماره ملی ............... شماره شناسنامه 
................. ....................نوع و میزان مهارت .......................... تحصیالت 
..................................................... : .........................................به نشانی
  .گردد منعقد می

  
  £ کار معین          £موقت         £دائم   :نوع قرارداد) 2
  
اي که کارگر به آن  نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه) 3

  ....................................................................................... :یابد اشتغال می
........................................................................................................................

........................................................................................................................  
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  ................................................................................. :محل انجام کار) 4
........................................................................................................................  

  
  .......................................................................: د قراردادتاریخ انعقا) 5

........................................................................................................................  
  
  .................................................................................... :مدت قرارداد) 6

........................................................................................................................  
  
  ........................................................................................ :ساعات کار) 7

........................................................................................................................  
  

ت کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین امیزان ساع
تواند بیش از میزان مندرج در  گردد، ساعات کار نمی تعیین می

  .کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است نقانو
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  :السعی حق) 8
ریال ..................................... ساعتی / مبنا روزانه / مزد ثابت: الف

  ) ریال: ............................................... حقوق ماهانه(
.............................. .................وري  پاداش افزایش تولید یا بهره: ب

  .ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است
  : ..............................................................................................سایر مزایا: ج

........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

  
ماهانه به حساب / به صورت هفتگی  :ي کارگرحقوق و مزایا) 9

............... شعبه ........................ نزد بانک ........... ..........................شماره 
  .گردد توسط کارفرما یا نماینده قانونی وي پرداخت می

  
قانون کار کارفرما مکلف است ) 148(به موجب ماده  :بیمه) 10

هاي  کارگر را نزد سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر دستگاه
  .بیمه نماید رگ بیمه
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به موجب ماده واحده قانون مربوط  :دي و پاداش ساالنهعی) 11
هاي  به تعیین عیدي و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه

 –مجلس شوراي اسالمی  6/12/1370مصوب  –کار  مشمول قانون
تا سقف (مبنا / به ازاي یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت 

به عنوان عیدي و  )نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران
براي کار کمتر از . شود پاداش ساالنه به کارگر پرداخت می

سال میزان عیدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه  یک
  .خواهد شد

  
به هنگام فسخ یا خاتمه  :کار حق سنوات یا مزایاي پایان) 12

مجمع  25/8/1387مطابق قانون و مصوبه  ،قراردادکار حق سنوات
  .شود نسبت کارکرد کارگر پرداخت می بهحت نظام تشخیص مصل

  
این قرارداد در موارد ذیل، توسط  :شرایط فسخ قرارداد) 13

روز قبل به .............. فسخ قرارداد . هریک از طرفین قابل فسخ است
  .شود طرف مقابل کتباً اعالم می

........................................................................................................................
 ........................................................................................................................  
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سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله  )14
مک هزینه ـک و کنـه مسـنـزیـک هـی، کمقاقـحـتـصی اسـمرخ
  .مندي نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد عائله

  
شود که یک نسخه نزد  این قرارداد در چهارنسخه تنظیم می )15

در (کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه به تشکل کارگري 
و یک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه ) صورت وجود

یا سایر طرق به اداره کار و امور اجتماعی و اینترنت  یا الکترونیکی
  .شود محل تحویل می

  
  
  

  محل امضاء کارگر    محل امضاء کارفرما
  
  

  :توضیح

این قرارداد در دو صفحه تهیه می گردد که در این صورت بایستی 
  .امضا شود) هردو(ذیل هر دو برگ توسط کارگر و کارفرما 
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  ارمفاهیم موضوعی مواد قانون ک

  
    

  )مواد(ماده  تعاریف کلی و اصول
  4  آموزشگاه فنی و حرفه اي

  6  اجبار افراد به کار معین و بهره کشی
  4  اماکن عمومی
  4  انجمن اسالمی
  4  بسیج کارگران

  1  تبعیت از قانون کار
  4  تعاونی ها
  3  )حقیقی ـ حقوقی(شخص 
  4  حمام

  6  حمایت یکسان در برابر قانون کار
  4  درمانگاه
  4  شورا
  4  گاهارشیرخو

  4  قرائت خانه
  5  کارآموزان
  3ـ 4ـ  5  کارفرما
  1ـ  2ـ  3ـ  4ـ  5  کارگاه
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  1ـ  3ـ  4ـ  5ـ  7  کارگر ـ کارگاه ـ تأسیسات
  4  مرکز آموزش

  3  )نآ( ولئمس
  5  مشمول قانون کار

  4  مهدکودك
  4  مؤسسات تولیدي
  4  مؤسسات خدماتی
  4  مؤسسات کشاورزي

  4  ت صنعتیمؤسسا
  4  مؤسسات تجاري
  4  مؤسسات ترابري

  4  مؤسسات مسافربري
  4  ناهارخوري
  4  نمازخانه
  4  ورزشگاه

  4  وسایل ایاب و ذهاب
    قرارداد کار
  6  آزادي شغل

  6  )کار(تساوي حقوق 
  12  تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت

  11  دوره آزمایشی
  6  ، نژادرنگ، زبان

  6  شغل
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  9  رصحت قرارداد کا
  10ـ  9ـ  7ـ  8  قرارداد کار

  7  قرارداد کار موقت
  7  قرارداد کار غیر موقت

  7  قرارداد کار کتبی
  7  قرارداد کار شفاهی

  12  کارگاه
  9  مراجع ذیصالح

  9  مشروعیت قرارداد
  9  مشروعیت مورد قرارداد

  9  مشروعیت موضوع قرارداد
  9  معین بودن موضوع قرارداد

  13  طعه دهندهمقاطعه کار ـ مقا
    تعلیق قرارداد کار

  20  اخراج غیرقانونی
  27  انجمن صنفی

  وادث ـا حـه یـریـهـوه قـر قـر اثـاه بـارگـل کـیـطـعـت
  بینی غیرقابل پیش

  
15  

  14  تعلیق قراردادها
  26  تعلیق قراردادها به واسطه تغییر شرایط کار 

  18ـ  17  گرتوقیف کار
  27  حق سنوات
  71  اد کارخاتمه قرارد
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  27  کار شوراي اسالمی
  19  )قرارداد کار(خدمت نظام وظیفه  

  25  کار فسخ قرارداد
  21ـ 22  قرارداد کار

  23  کارگر ـ قانون تأمین اجتماعی
  16  )بدون حقوق(مرخصی تحصیلی 
  24  مزایاي پایان کار

  28  نمایندگان قانونی کارگران
    جبران خسارات ـ پرداخت مزایاي پایان کار

  بیماري ناشی از کار
  بیمه بیکاري

33  
30  

  33  تشخیص از کار افتادگی کلی 
  30  تعطیل کار گاه ـ بیمه بیکاري

  29  تعلیق قرارداد کار
خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکار افتادگی کلی یا 

  بازنشستگی
31  

  31  )کمیسیون پزشکی(
    شرایط کار

  59  ارجاع کار اضافی
  61  کارگران شب ارجاع کار اضافی به

  49ـ  48  ارزیابی وطبقه بندي مشاغل
  45  برداشت از مزد کارگر

  38  به زن ومرد) در شرایط یکسان ( پرداخت مزد
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  41  حداقل مزد کارگران
  41ـ 42ـ 44  حداقل دستمزد
  34  حق السعی
  2  حقوق کارگر
  44  دیون کارگر

  43  روزهاي جمعه، تعطیالت
  51  ساعت کار درقانون کار

  52  ساعت کار در کار هاي سخت و زیان آور
  53  )روز ( ساعت کار
  53  )شب( ساعت کار

  53  ساعت کار مختلط
  ساعات کار متناسب

  سهم سود
54  
2  

  41  شوراي عالی کار
  46  فوق العاده مأموریت کارگر

  47  قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید
  55  کار نوبتی

  2ـ 3ـ 7  )کارگر (
  8ـ 2  گرمزایاي کار
  36  مزد ثابت

  39  مزد به نسبت ساعات کار
  46  مزد کارگران کارمزد براي روزهاي تعطیل

  56  مزد ساعت نوبت کاري
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  58  مزد ساعت کار در شب
  35  کارگر مزد

    مهلت تعیین شده جهت اجراي طرح نظام
    مرخصی ها و تعطیالت

  66  ذخیره مرخصی ساالنه کارگر
  62  انروز تعطیل هفتگی کارگر

  63  ) تعطیل رسمی کارگران( روز کارگر
  65  مرخصی سالیانه کارگران، کارهاي سخت وزیان آور

  64  مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با مزد
  68  مرخصی استحقاقی کارگران فصلی

  72  مرخصی بدون حقوق کارگران
  72  مرخصی با مزد

  67  )استحقاقی ـ بدون حقوق( مرخصی
  62  هفتگیمزد روز تعطیل 

  71  مطالبات مدت مرخصی استحقاقی
    شرایط کار نوجوانان

  81  آزمایش هاي پزشکی  کارگر نوجوان
  83  ارجاع کار اضافی
  83  انجام کار در شب

  79  به گماردن افراد کمتر از سن قانونی کار
  82  ساعات کار روزانه کارگر نوجوان

    شرایط کار زنان
  75  زیان آور و سخت ،انجام کارهاي خطرناك
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  77  تشخیص کار سخت 
  76  زنحقوق ایام مرخصی زایمان کارگران 

  76  مرخصی بارداري و زایمان کارگران زن
    کار حفاظت فنی و بهداشت

  87  احداث کارگاه جدید
  92  هاي ناشی از کار بیماري
  86  عالی حفاظت فنی شوراي

  85  صیانت نیروي انسانی
  95  ضوابط فنی و بهداشت کار

  کمیته  حفاظت فنی و بهداشت کار
  لوازم  حفاظت فنی و بهداشتی

93  
90  

    بازرسی کار
  105  احتمال وقوع حادثه 

  96ـ 98ـ 99ـ 100  بازرسی کار
  93  کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

  101  گزارش بازرسان کار 
  90  لوازم حفاظت فنی و بهداشتی

  95  اشتبهد یت اجراي مقررات  وضوابط فنی ومسؤول
  104  ممانعت از انجام وظیفه بازرسان کار 

    کار آموز و مراکز کار آموزي
  111  آموزشگاه فنی ـ حرفه اي آزاد 

  113  حقوق کارآ موز
  115  ساعت کار کار آموز
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  116  قرارداد کارآموزي
  112  کارآموز

  117  کارآموزي توأم باکار
  107ـ  108ـ  118  مراکز کارآموزي

  110  موزي جوار کارگاه مراکز کار آ
    اشتغال

  119  مراکز خدمات اشتغال
    اشتغال اتباع بیگانه
  120ـ 129  اشتغال اتباع بیگانه

  121  صدور روادید یا حق کار
  122  صدور ـ تمدید ـ تجدید پروانه کار
  125  قطع رابطه استخدام تبعه بیگانه

    تشکل هاي کارگري ـ کارفرمایی
  131  انجمن صنفی 
  130  جمن هاي اسالمیان

  133  کارگران تعاونی مصرف هاي شرکت
  132  کارگران شرکت هاي تعاونی مسکن

  135  کار ي اسالمیراهاشو
  135  کار ي اسالمیهاکانون هماهنگی شورا
  135  کانون عالی هماهنگی

  135  نماینده مقام والیت فقیه در تشکلها
    مذاکرات و پیمانهاي دسته جمعی کار

  142  ظر در پیمانهاي دسته جمعیاختالف ن
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  140ـ  141ـ  145  پیمان دسته جمعی کار
  144  تغییر پیمان دسته جمعی کار

  144  فوت کارفرما ـ تغییر مالکیت 
  139  مذاکرات دسته جمعی

    خدمات رفاهی کارگران 
  153  اداره امور شرکت هاي تعاونی کارگران

  152  ایاب وذهاب
  148  بیمه نمودن کارگران 

  149  تعاونی مسکن
  147  خدمات بهداشتی ـ درمانی
  155  کالسهاي سواد آموزي

  150  محل مناسب براي اداي فریضه نماز 
  154  محل مناسب ورزش کارگران

    مراجع حل اختالف
  166  آراء قطعی مراجع حل اختالف

  157  اختالف فردي بین کارگر ـ کارفرما
  164  ختالفانتخاب اعضاء هیأت هاي تشخیص و حل ا

  159  رآي هیأت تشخیص
       160 ـ 161ـ 162  هیأت حل اختالف

  163ـ 164
  158  هیأت تشخیص

    عالی کار شوراي
  168  عالی کار تشکیل جلسه شوراي
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  169  عالی کار دبیر خانه شوراي
  167  عالی کار شوراي

    جرائم و مجازات ها
  178  اجبار و تهدید به قبول عضویت

  181  )فاقد پروانه کار(اتباع بیگانهبه کارگماري 
  186  جرائم نقدي

  180  خودداري از اجراي آراء قطعی مراجع حل اختالف
  183  خودداري از بیمه نمودن کارگران
  182  خودداري از تسلیم آمار و اطالعات

  172  کار اجباري
  171  متخلفان از تکالیف مقرر وقانون کار

  179  ممانعت از ورود بازرسان کار
    مقررات متفرقه 

  194  آموزش نظامی کارگران 
  191  هاي کوچک کمتر از ده نفر کارگاه

  195  کارگر نمونه
  188  مشمولین قانون استخدام کشوري ـ سایر قوانین خاص

  197  مهاجرت از شهر به روستا
  198  وابسته کار





  


