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 ۱۳۶۹ مصوب –قانون کار 

 

 اصول و کلی تعاریف –فصل اول 

 .ندانون می باشقعیت از این کلیه کار فرمایان ، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تب – ۱ماده 

مزایا به  هم سود وسایرسحق السعی اعم از مزد، حقوق ، کارگراز لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت  – ۲ماده 

 .درخواست کارفرما کار می کند

یران رمی کند. مدکارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست وبه حساب او درمقابل دریافت حق السعی کا – ۳ماده 

داتی ل کلیه تعها مسوود نماینده کارفرما محسوب می شوند وکارفرمومسووالن وبه طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستن

ارفرما کبنماید و  تعهدی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند درصورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود

 . آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است

عدنی شاورزی ، مکات صنعتی ، رگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل موسسکارگاه محلی است که کا – ۴ماده 

لق به کارگاه ای کار متعه اقتضب، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی وامثال آنها. کلیه تاسیساتی که 

السهای کائتخانه ، ی ، قراخوری ، تعاونیها، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه اند، از قبیل نمازخانه ، ناهار

آنها جز  هاب ونظایراب و ذسوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسالمی وبسیج کارگران ، وزرشگاه و وسایل ای

 .کارگاه می باشند

 .ن می باشندرگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانوکلیه کا – ۵ماده 
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المی ی جمهوری اسبراساس بند چهار اصل چهل و سوم وبند شش اصل دوم واصول نوزدهم ، بیستم وبیست و هشتم قانون اساس – ۶ماده 

رند و رنگ ، وی برخورداقوق مساحدیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از 

ق دارد شغلی را و هرکسی ح دارند نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار

 .عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیندکه به آن مایل است و مخالف اسالم ومصالح 

 فصل دوم ـ قراردادکار

 مبحث اول ـ تعریف قراردادکار و شرایط اساسی انعقادآن

ت یا ای مدت موقکاری را بر قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی – ۷ماده 

 .انجام می دهدمدت غیرموقت برای کارفرما 

تصویب  تهیه و به حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد ، توسط وزارت کار واموراجتماعی – ۱تبصره 

 .هیات وزیران خواهد رسید

 .دلقی می شوت درکارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی – ۲تبصره 

قراردادهای مربوط به قانون کار ( ۱۳۹۴ مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۴۱الحاقی طبق ماده ) -۳تبصره 

شود و یت تهیه ممقررا در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و

 .گیرددر اختیار طرفین قرار می

کارفرمایان موظفند به کارگران ( ۱۳۹۴ مصوب  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۴۱الحاقی طبق ماده ) -۴تبصره 

 .اخت نمایندمزد پردماه آخرین کار را به مأخذ هر سال یکبا قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان

ر این دازات مقرر متر از امتیشروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگرمزایایی ک – ۸ماده 

 .قانون منظور ننماید

 . برای صحت قرارداد کار درزمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است – ۹ماده 

 یت مورد قراردادالف ـ مشروع

 قرارداد موضوع بودن معین –ب 
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 ج ـ عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر

 .ت ، مگر آنکه بطالن آنها در مراجع ذی صالح به اثبات برسداس کار قراردادهای کلیه صحت بر اصل –تبصره 

 .رفین ، باید حاوی موارد ذیل باشدقرارداد کار عالوه بر مشخصات دقیق ط – ۱۰ماده 

 .یابد اشتغال آن به باید کارگر که ای وظیفه یا حرفه یا کار نوع –الف 

 آن ولواحق مبنا مزد یا حقوق –ب 

 ج ـ ساعات کار، تعطیالت و مرخصیها

 کار انجام محل –د 

 انعقادقرارداد تاریخ –هـ 

 .باشد معین مدت برای کار چنانچه ، قرارداد مدت –و 

 .ز ـ موارد دیگری که عرف و عادت شغل یامحل ، ایجاب نماید

داد )در شرایط و نحوه فسخ قرار( ۱۳۹۴ مصوب  قای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارت ۴۱)الحاقی طبق ماده  -ح

 مواردی که مدت تعیین نشده است(

ه نزد حل ویک نسخه کار مدر چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به ادارتبصره ـ در مواردی که قراردادکار کتبی باشد قرارداد 

 .ر می گیردکارگر قرا مایندهنکارگر ویک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسالمی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار 

ارد، طرفین حق د وره هریک ازدام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خالل این طرفین می توانند باتوافق یکدیگر مدتی را به ن – ۱۱ماده 

ارفرما کار از طرف ابطه کبدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع ر

قوق ححق دریافت قط مستچنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر ف باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و

 .مدت انجام کار خواهد بود
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ران برای کارگ وک ماه تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر ی

 .ماهر و دارای تخصص سطح باال سه ماه می باشد

، ملی موسسه دیگر د، ادغام درهرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولی – ۱۲اده م

ید، قائم ارفرمای جدکاشد و بشدن کارگاه، فوت مالک وامثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی 

 .ام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بودمق

د نماید نحوی منعق اطعه کار بهدرمواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مق – ۱۳ماده 

 .نمایدکه در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال 

از  اجع قانونیرای رای مرمطالبات کارگر جز دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی یپمانکاران به کارگران را ب – ۱تبصره 

 .محل مطالبات یپمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند

از تحویل موقت،  روز ۴۵ایان قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پچنانچه مقاطعه دهنده بر خالف ترتیب فوق به انعقاد  – ۲تبصره 

 .تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود

 مبحث دوم ـ تعلیق قرارداد کار

آید و  علیق در میکار به حال تمتوقف شود، قراردادچنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا  – ۱۴ماده 

 .ددپس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ) از لحاظ بازنشستگی وافزایش مزد ( به حالت اول برمی گر

ل جزو ین اشتغاآنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حمدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه – ۱تبصره 

میانگین حق بیمه گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت اجتماعی محسوب میسوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین

 .گردددو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می

مجمع تشخیص  ۱۴/۷/۱۳۸۰تأمین اجتماعی مصوب قانون (۷۶ماده )( ۲شدگانی که مشمول اصالحیه تبصره )آن دسته از بیمه – ۲تبصره 

حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل طی نموده یاشرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبههمصلحت نظام هستند به

 .شودمحسوب میآورداشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان

ی از ام یا قسمتارج است، تمخقوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل یپش بینی که وقوع آن از اراده طرفین  درموردی که به واسطه – ۱۵ماده 

ز کارگاه اا آن قسمت یتمام  کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد ، قراردادهای کار با کارگران

 . می آید، تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است که تعطیل می شود به حال تعلیق در
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 نند، در طولستفاده می کقرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصیهای بدون حقوق یا مزد ا – ۱۶ماده 

 .مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق در می آید

 .است تمدید قابل دیگر لدوسا برای تحصیلی مرخصی –تبصره 

ی آید و مل تعلیق در قرارداد کارگری که توقیف می گردد وتوقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حا – ۱۷ماده 

 .کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد

د، مدت حکومیت نگردمر مراجع حل اختالف منتهی به حکم چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف د – ۱۸ماده 

 ه کارگر میبادگاه آن جز سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است عالوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم د

 .پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید

 حداقل ، وی انوادهخ احتیاجات رفع برای ، باشد نشده مشخص مذکور مراجع طرف از کارگر تکلیف که تازمانی است مکلف کارفرما –تبصره 

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

کار  یان خدمت بهاه پس از پامدو در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید، ولی کارگر باید حداکثر تا  – ۱۹ماده 

 .سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود

ین تن کارگر خودداری کند ، اچنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرف ۱۷،۱۹، ۱۶،  ۱۵در هریک از موارد مذکور درمواد  – ۲۰ماده 

ورتی که کارگر صروز به هیات تشخیص مراجعه نماید ) در ۳۰غیرقانونی محسوب می شود وکارگر حق دارد ظرف مدت  عمل در حکم اخراج

زبور مشخیص هیات ت، به  عذر موجه نداشته باشد ( و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دالیل موجه بوده است

به ازای  اثبات کند د آن راو پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتوانمکلف به بازگرداندن کارگر به کار 

 .روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید ۴۵هرسال سابقه کار 

د ویا ما اعالم نکنه کارفرروز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار ب ۳۰جه حداکثر مو عذر کارگربدون چنانچه –تبصره 

 مول اخذ حقرگر مشپس از مراجعه و استنکاف کارفرما ، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کا

 .سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود

 کار قرارداد خاتمه –مبحث سوم 

 :تمه می یابدقرارداد کاربه یکی از طرق زیر خا – ۲۱ماده 
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 کارگر فوت –الف 

 کارگر بازنشستگی –ب 

 کارگر کلی ازکارافتادگی –ج 

 کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن قراردادهای در مدت انقضای –د 

 .است معین کار به مربوط که قراردادهائی در کار پایان –ه 

 کارگر استعفای –و 

نحوی که در متن فسخ قرارداد به( ۱۳۹۴ مصوب  قای نظام مالی کشوروانع تولید رقابت پذیر و ارتقانون رفع م ۴۱)الحاقی طبق ماده  -ز

 .قرارداد )منطبق با قانون کار( پیش بینی شده است

از  منظور جبران کاهش تولید ناشیبه( ۱۳۹۴ مصوب قای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارت ۴۱)الحاقی طبق ماده  -ح

پذیری تولید، اصالح ساختار انجام دهند، های جدید و افزایش قدرت رقابتها و فناوریتوانند بر مبنای نوآوریساختار قدیمی، کارفرمایان می

و رفاه کار  ره تعاون وو ادا در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه )تشکل کارگری کارگاه، کارفرما

 هبکارگران را  اختار،اجتماعی محل( کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصالح س

نون تنظیم بخشی از مقررات قا( ۹میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده )

سالمی ایران مصوب اقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ( ۱۱۳تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده )

 .عمل کنند ۲۶/۶/۱۳۶۹و اصالحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب  ۲۶/۵/۱۳۸۲

 و دهد اطالع فرماکار به کتبا را خود استعفای بدوا و داده ادامه کارخود به ماه یک است موظف کند می استعفا که کارگری –تبصره 

ظف است د و کارگر موروز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعالم نماید استعفای ی منتفی تلقی می شو ۱۵ مدت ظرف حداکثر که درصورتی

 .ده کارگران تحویل دهدرونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسالمی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماین

رصورت فوت کارگر و د وق است ، بهدرپایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد ف – ۲۲ماده 

 .او به وارث قانونی وی پرداخت خواهدشد

 است موظف سازمان این ، اجتماعی تامین سازمان توسط تمریمس برقراری و اداری مراحل انجام و قانونی وراث تکلیف تعیین تا –تبصره 

له تحت تکفل وی اقدام عائ به ماه سه مدت به و الحساب علی طور به ، دریافتی حقوق آخرین میزان به متوفی حقوق پرداخت به نسبت

 .نماید
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ئی و ی کلی و جزز کارافتادگا، بیکاری ، تعلیق ،  کارگر ازلحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای ناشی از فوت ،بیماری ، بازنشستگی – ۲۳ماده 

 .یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهدبود

، به  ل یا بیشترداد ، یک سادرصورت خاتمه قرارداد کار ، کارمعین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرار – ۲۴ماده 

یای عنوان مزا قوق بهداشته است برای هرسال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه ح کاراشتغال

 .پایان کار به وی پرداخت نماید

 آن را فسخ ه تنهایی حقهرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین ب – ۲۵ماده 

 .ندارد

 . است اختالف حل و تشخیص های هیات درصالحیت قراردادها این نوع از ناشی اختالفات به رسیدگی –تبصره 

ره کار و قت کتبی اداهرنوع تغییر عمده درشرایط کار که برخالف عرف معمول کارگاه و یا محل کارباشد پس از اعالم مواف – ۲۶ماده 

 . است . درصورت بروز اختالف ، رای هیات حل اختالف قطعی و الزم االجرا استاموراجتماعی محل ، قابل اجرا 

ارفرما قض نماید کنرات کتبی ، هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذک – ۲۷ماده 

رین یک ماه آخ ر معادلمطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کاحق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار عالوه بر 

 .حقوق کارگر را به عنوان ) ) حق سنوات ( ( به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید

 . در واحدهایی که فاقد شورای اسالمی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی الزم است

 حل اختالف ق هیاته باتوافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و درصورت عدم حل اختالف از طریدرهر مورد از موارد یاد شده اگر مسال

 .رسیدگی و اقدام خواهد شد. درمدت رسیدگی مراجع حل اختالف ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید

ا یدیده باشد تشکیل نگر و یا انجمن صنفی درآن کارگاههایی که مشمول قانون شورای اسالمی کار نبوده و یا شورای اسالمی کار – ۱تبصره 

 . زامی استاین قانون ( در فسخ قرارداد کار ال ۱۵۸فاقد نماینده کارگر باشند اعالم نظر مثبت هیات تشخیص ) موضوع ماده 

صویب تلی کار به شورای عا ادموارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انظباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنه – ۲تبصره 

 .وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید

نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسالمی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای  – ۲۸ماده 

قانون شوراهای اسالمی کار ( و رای هیات حل  ۲۲وع ماده اسالمی کار ، درمراحل انتخاب ، قبل از اعالم نظر قطعی هیات تشخیص ) موض
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 اختالف ، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند

 .بود

ران و انونی کارگقیمابین نماینده یا نمایندگان هیات تشخیص و هیات حل اختالف پس از دریافت شکایت در مورد اختالف ف – ۱تبصره 

وظف است مختالف اکارفرما ، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعالم خواهند داشت. درهرصورت هیات حل 

 .حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید

وراهای شقانون  ۲۲ه شورای اسالمی کار تشکیل نگردیده است و یا درمناطقی که هیات تشخیص ) موضوع ماددر کارگاههایی که  – ۲تبصره 

ندگان و یا نمای ارگرانکاسالمی کار ( تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه موردنظر مشمول قانون شوراهای اسالمی کار نمی باشد، نمایندگان 

ت حل اختالف کماکان قانون شوراهای اسالمی کار ( و رای نهایی هیا ۲۲تشخیص موضوع ماده انجمن صنفی، قبل از اعالم نظر قطعی هیات 

 .به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود

 کار پایان مزایای پرداخت و هرقبیل از خسارت جبران –مبحث چهارم 

تحقاق ود. کارگر اسکه بنا به تشخیص هیات حل اختالف کارفرما،موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شدرصورتی  – ۲۹ماده 

 .گردانددریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز

ل گردد و آن ( تعطی جنگ و نظایر ، سیل و امثال اینها ( و یا حوادث غیرقابل پیش بینی )چنانچه کارگاه براثر قوه قهریه ) زلزله  – ۳۰ماده 

غلی که شده و مشا ازسازیکارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد ب

 .در آن بوجود می آید به کار اصلی بگمارد

 مردم مشارکت از اصلح درآمدهای و عمومی درآمدهای از استفاده با و اساسی قانون نهم و بیست اصل به توجه با است مکلف تدول –تبصره 

ین قانون و با توجه به بند ا(  ۴طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده )  از نیز و

 .سوم قانون اساسی امکانات الزم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نمایداصل چهل و (  ۲) 

ارگر به خرین مزد کید براساس آچنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما با – ۳۱ماده 

این وجه عالوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی   .نمایدروز مزد به وی پرداخت  ۳۰نسبت هرسال سابقه خدمت حقوقی به میزان 

 .کارگراست که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود

 سیون پزشکیه تشخیص کمیاگرخاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد ) بنا ب – ۳۲ماده 

قه هرسال ساب ه نسبتبمنطقه با معرفی شورای اسالمی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر ( کارفرما مکلف است  سازمان بهداشت و درمان

 .خدمت ، معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید
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ما ن قصور کارفرمیزاارگرو کتشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت  – ۳۳ماده 

ر و رفاه تعاون، کا د وزیردرانجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود ، براساس ضوابطی خواهد بود که به یپشنها

 .اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

 کار شرایط –فصل سوم 

 السعی حق –مبحث اول 

ربار، کن ، خواسهزینه های م ،ی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی کلیه دریافتهای قانون – ۳۴ماده 

 .امندی می نایاب و ذهاب ، مزایای غیرنقدی ، پاداش افزایش تولید، سود ساالنه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السع

 .ت می شودی و یا مجموع آنها که درمقابل انجام کار به کارگر پرداخمزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقد – ۳۵ماده 

شد، لید شده باا محصول تویچنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که براساس میزان انجام کار و  – ۱تبصره 

 .ی شودمعین باشد ، کارمزد ساعتی نامیده م کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان

اد شورای ه با پیشنهکضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده  – ۲تبصره 

اکثر باید از حدنفوق  ضوع مادهعالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد. حداکثر ساعات کار مو

 .ساعت قانونی کار تجاوز نماید

 . مزدثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل ومزایای ثابت پرداختی به تبع شغل – ۳۶ماده 

که  است زایاییبع شغل ، مدرکارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی وارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به ت – ۱تبصره 

 ،تی سمزایای سرپر ،برحسب ماهیت شغل یا محیط کار وبرای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد از قبیل مزایای سختی کار 

 . فوق العاده شغل و غیره

 .دل می دهشکیدر کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا رات – ۲تبصره 

مزد االنه جز وسلید و سود مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تو – ۳تبصره 

 .ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود

کشور یا با تراضی طرفین به وسیله  مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج – ۳۷ماده 

 : چک عهده بانک وبا رعایت شرایط ذیل پرداخت شود
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ه در پایان س از محاسبپباید  الف ـ چنانچه براساس قرارداد یاعرف کارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن

 .ار ویا روزهای کارکرد صورت گیردروز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات ک

 دراین. گیرد صورت هآخرما در باید پرداخت این باشد، ماهانه صورت به مزد پرداخت ، کارگاه عرف یا قرارداد براساس که درصورتی –ب 

 .شود می نامیده حقوق مذکور مزد حالت

 .حاسبه و به کارگر پرداخت شودتبصره ـ در ماههای سی و یک روزه مزایا وحقوق باید براساس سی و یک روز م

ود . تبعیض شوی پرداخت برای انجام کارمساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مسا – ۳۸ماده 

 . در تعیین میزان مزد بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است

ار کسبت ساعات نل دارند به ایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت ویا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغامزد و مز – ۳۹ماده 

 .انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود

ه این گونای عیین شده بردرمواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود ، باید ارزش نقدی ت – ۴۰ماده 

 .پرداختها منصفانه و معقول باشد

ا توجه به ایع مختلف بشورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صن – ۴۱ماده 

 .معیارهای ذیل تعیین نماید

 .داسالمی ایران اعالم می شو حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری – ۱

د ندازه ای باشهد باید به احداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار د – ۲

 .تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعالم می شود را تامین نماید

جدید  زد تعیین شدهمجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل ان ازای در که موظفند کارفرمایان –تبصره 

 .پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد

ه هرصورت که در بپرداخت شود. پرداختهای غیرنقدی  این قانون منحصرا باید به صورت نقدی ۴۱حداقل مزد موضوع ماده  – ۴۲ماده 

 .قراردادها یپش بینی می شود به عنوان پرداختی تلفی می شود که اضافه بر حداقل مزد است
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د نگین کارمزمحاسبه میا کارگران کارمزد برای روزهای جمعه وتعطیالت رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ – ۴۳ماده 

 .ددر روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشآنها 

گاه جب حکم دادزد را به مومچنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل  – ۴۴ماده 

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

 .باشد می مدنی قانون مقررات تابع و مستثنی قاعده از کارگر النفقه واجب افراد کسوه و نفقه –تبصره 

 :کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید – ۴۵ماده 

 .باشد داده اجازه صراحتا قانون که موردی –الف 

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

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

 .دـ چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد

تعیین می  وافق طرفینتشد با ده است ( در صورتی که اجاره ای باهـ ـ مال االجاره خانه سازمانی ) که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردی

 .گردد

 . تو ـ وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده اس

 .گردد تعیین پرداختی اقساط میزان باید طرفین توافق با ج بند در مذکور وام دریافت هنگام –تبصره 

علق ته ماموریت د فوق العادبه کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شون – ۴۶ماده 

 ه رفت وله یا هزینست وسیامی گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف 

 .برگشت آنها را تامین نماید

ود و یا ناگزیر باشد شکیلومتر از محل کارگاه اصلی دور  ۵۰ حداقل کار انجام کارگربرای که شود می اطالق موردی به ماموریت –تبصره 

 .حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید
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ان، رآمد کارگربردن سطح دل ضایعات و افزایش عالقمندی و باالبه منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر وکیفیت بهتر و تقلی – ۴۷ماده 

ین می شود جتماعی تعیارفاه  طرفین، قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آئین نامه ای که به تصویب وزیر تعاون، کار و

 .منعقد می نمایند

اغل قه بندی مشرزیابی و طبارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ابه منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وز – ۴۸ماده 

 .را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد

مشاغل  نه مسوولیتایف و دامبه منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظ – ۴۹ماده 

 ، طرح طبقهی صالحذمختلف در کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات 

 .بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند

که  ین ماده راای مشمول ااون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههوزارت تع – ۱تبصره 

 .ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعالم خواهد کرد

 وعاون، کار تیید وزارت پردازند باید مورد تا صالحیت موسسات وافرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها می – ۲تبصره 

 .رفاه اجتماعی باشد

 ابل رسیدگیل اختالف قاختالفات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات ح – ۳تبصره 

 .است

ارگاههای کتماعی مشاغل از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجچنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده  – ۵۰ماده 

شاغل ویا اشخاص ارزیابی م اورفنیخود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاترموسسات مش

 .واگذار خواهد کرد(  ۴۹ماده  ۲صاحب صالحیت ) موضوع تبصره 

شاوره به حساب درآمد مهزینه های  ۵۰% معادل ای جریمه پرداخت به امرمکلف این به مربوط های هزینه پرداخت بر عالوه ماکارفر –تبصره 

لتفاوت اید مابه افرما بعمومی کشور نزد خزانه داری کل است . از تاریخی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود کار

 .رای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازداحتمالی مزد ناشی از اج

 مدت –مبحث دوم 

. به رار می دهدر کارفرما قساعت کار دراین قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار دراختیا – ۵۱ماده 

 .دساعت تجاوز نمای ۸ز غیراز مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید ا
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میزان مقرر  ته کمتر ازروزهای هف کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از – ۱تبصره 

 .دساعت تجاوز نکن ۴۴و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 

وجه به کار، ه روز با تار در شبانکدر کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات  – ۲تبصره 

 .عرف و فصول مختلف تنظیم نماید

 .جاوز نمایدعت درهفته تسا ۳۶در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و  – ۵۲ماده 

 بهداشت کار و ومینی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی زیرز و آور زیان و سخت کارهای –تبصره 

 .سیدشورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد ر

است که زمان انجام آن  می باشد و کار شب کارهایی ۲۲بامداد تا ساعت  ۶ار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت ک – ۵۳ماده 

 قع می شود.ن در شب وابامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آ ۶تا  ۲۲بین 

 .فاده می نمایداین قانون است(  ۵۸که جز کار شب محسوب می شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده ) درکارهای مختلط ، ساعاتی 

 .یردگوز صورت می رکار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد ، بلکه درساعات معینی از شبانه  – ۵۴ماده 

ار کفواصل تناوب و نیز  و ارک ساعات متناوب، درکارهای.  نیست الزامی کارگاه در او ضورح و است کارگر اختیار در کار تناوب فواصل –تبصره 

فین و اصل تناوب با توافق طرساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار و فو۱۵اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 

 .نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد

 .ی شودا شب واقع میکار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر  – ۵۵ماده 

بتها در و چنانچه نو %۱۰کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع می شود  – ۵۶ماده 

د به عنوان فوق العاده عالوه بر مز %۲۲.۵و در صورتی که نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد  %۱۵صبح و عصر و شب قرار گیرد ، 

 .نوبت کاری دریافت خواهد کرد

 د، لکن جمع ساعات کارساعت در شبانه روز و چهل و چهارساعت در هفته تجاوز نمای ۸درکار نوبتی ممکن است ساعات کار از  – ۵۷ماده 

 .ساعت تجاوز کند ۱۷۶متوالی نباید از در چهار هفته 

 .رداضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گی %۳۵برای هرساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی  – ۵۸ماده 



 

 
14 

 :در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجازاست – ۵۹ماده 

 کارگر موافقت –الف 

 . هرساعت کارعادی اضافه بر مزد %۴۰ پرداخت –ب 

 توافق طرفین ( ساعت در روز تجاوز نماید ) مگر درموارد استثنایی با۴نباید از  کارگران به ارجاعی اضافی کار ساعات –تبصره 

دتی که جهت مقابله با و برای م(  ۵۹ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری ) موضوع بند ب ماده  – ۶۰ماده 

ر در موارد استثنایی با ساعت در روز خواهد بود ) مگ ۸وضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ا

 . توافق طرفین (

 .است مذکور حوادث نتیجه که خسارتی یاترمیم و بینی پیش قابل حوادث از جلوگیری –الف 

زله و یا اوضاع و احوال ل ، زلسی ، قبیل از طبیعی اتفاق یا حادثه بروز علت به مذکور فعالیت که صورتی در ، کارگاه فعالیت اعاده –ب 

 .غیرقابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد

داره کار و امور اجتماعی اساعت ، موضوع را به  ۴۸پس از انجام کار اضافی در موارد فوق ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت  – ۱تبصره 

 .دهد وتا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شوداطالع 

ه سارات واردغرامت و خ درصورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل ، کارفرما مکلف به پرداخت – ۲تبصره 

 .به کارگر خواهد بود

 .منوع استمسخت و زیان آور انجام می دهند  ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و – ۶۱ماده 

 مرخصیها و تعطیالت –مبحث سوم 

 .روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد – ۶۲ماده 

افق طرفین ، درامور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوسرانی و یا در کارگاههایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا تو – ۱تبصره 

به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهدبود و به هرحال تعطیل یک روز معین در 
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 %۴۰هفته اجباری است . کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند ، درمقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 

 .ه بر مزد دریافت خواهندکرداضاف

ا حقوق جموع فرد یمدر صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم  – ۲تبصره 

 .دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود

ک از تفاده می کنند ، مزد هر یانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل اسساعت کار ق ۴۴روز کار در هفته و  ۵کارگاههایی که با انجام  – ۳تبصره 

 .دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود

 .ب می آیداردیبهشت ( نیز جز تعطیالت رسمی کارگران به حسا ۱۱عالوه بر تعطیالت رسمی کشور ، روز کارگر )  – ۶۳ماده 

عطیل جز ت سایر روزهای .ساالنه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا یک ماه است مرخصی استحقاقی  – ۶۴ماده 

 .شود ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می

ز این مرخصی، حتی االمکان هفته می باشد. استفاده ا ۵زیان آور اشتغال دارند مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و  – ۶۵ماده 

 .در دونوبت و درپایان هر شش ماه کار صورت می گیرد

 .روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند ۹کارگرنمی تواند بیش از  – ۶۶ماده 

صی ه عنوان مرخکار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه ب هرکارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب درتمام مدت – ۶۷ماده 

 .استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید

 .میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماههای کارکرد تعیین می شود – ۶۸ماده 

اره کار و فرما نظر ادن کارگر و کارتاریخ استفاده ازمرخصی با توافق کارگر وکارفرما تعیین می شود ودرصورت اختالف بی – ۶۹ماده 

 . اموراجتماعی محل الزم االجرا است

 می اقتضا را کار هایروز در کارگران از معینی حداقل حضور همواره که کارهایی وتمامی(  ای زنجیره)  یپوسته کارهای درمورد –تبصره 

زتایید شورای ا پس و متنظی بعد سال برای هرسال آخر ماه سه فظر را کارگران مرخصی از استفاده زمانی جدول است مکلف کارفرما ، نماید

 .اسالمی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعالم نماید

 .مرخصی کمتر از یک روز کار جز مرخصی استحقاقی منظور می شود – ۷۰ماده 
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ط به مدت طالبات مربومارگر ویا تعطیل کارگاه ، درصورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی ک – ۷۱ماده 

 .مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود

وافق کتبی تز مرخصی با نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران ومدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده ا – ۷۲ماده 

 .ونی او و کارفرما تعیین خواهد شدکارگر یا نماینده قان

 :کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند – ۷۳ماده 

 الف ـ ازدواج دایم

 . ب ـ فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان

 .ب خواهد شدر وبازنشستگی کارگران محسومدت مرخصی استعالجی ، با تایید سازمان تامین اجتماعی ، جز سوابق کا – ۷۴ماده 

 زنان کار شرایط –مبحث چهارم 

ی نیکی ، براز وسایل مکاانجام کارهای خطرناک، سخت وزیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده ا – ۷۵ماده 

و رفاه  تعاون، کاریب وزیربا یپشنهاد شورای عالی کار به تصوکارگران زن ممنوع است . دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد 

 .اجتماعی خواهد رسید

س از زایمان مورد استفاده روز از این مرخصی باید پ ۴۵روز است. حتی االمکان  ۹۰مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا  – ۷۶ماده 

 .می شود روز به مدت مرخصی اضافه ۱۴قرار گیرد. برای زایمان توامان 

ق عی جز سوابامین اجتماپس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تایید سازمان ت – ۱تبصره 

 .خدمت وی محسوب می شود

 .حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد – ۲تبصره 

ه شود ، تشخیص داد ه به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سختدر مواردی ک – ۷۷ماده 

 .کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می نماید
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 ر سه ساعت ،هودک پس از کت به مادران شیرده تا پایان دوسالگی در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف اس – ۷۸ماده 

د کودکان ا تعدابنیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جز ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب 

 .دنمای جادای را(  …، مهدکودک و  وبا درنظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان ) از قبیل شیرخوارگاه

 وزیر تصویب از سوپ تهیه کشور کل بهزیستی سازمان توسط مهدکودک و شیرخوارگاه واداره تاسیس ضوابط ، اجرایی نامه آئین –تبصره 

 .شود می گذاشته اجرا مرحله به اجتماعی رفاه و کار تعاون،

 مبحث پنجم ـ شرایط کار نوجوانان

 . سال تمام ممنوع است ۱۵اردن افراد کمتراز به کار گم – ۷۹ماده 

امین ید توسط سازمان تسال تمام باشد ، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام با ۱۸تا  ۱۵کارگری که سنش بین  – ۸۰ماده 

 .اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد

بط گردد. ضستخدامی وی لی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده اآزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان ، حداقل باید سا – ۸۱ماده 

ت در حدود ما مکلف اسکارفر پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند

 .امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد

وافق متیاز با تافاده از این کارگر نوجوان ، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است . ترتیب استساعات کار روزانه  – ۸۲ماده 

 .کارگر وکارفرما تعیین خواهد شد

بیش از حد  ،ار با دست ارجاع هر نوع کار اضافی وانجام کار در شب ونیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل ب – ۸۳ماده 

 . و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است مجاز

انان زان و نوجوخالق کارآموادر مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سالمتی یا  – ۸۴ماده 

 .ستوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ا سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با ۱۸زیان آور است ، حداقل سن کار 



 

 
18 

 فصل چهارم ـ حفاظت فنی و بهداشت کار

 مبحث اول ـ کلیات

ت تامین ت فنی ) جهبرای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظ – ۸۵ماده 

ر ر ومحیط کاوکارگ جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار حفاظت فنی ( و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی )

 . ( تدوین می شود ، برای کلیه کارگاهها کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است

 .باشند می کار وبهداشت فنی اصول رعایت به مکلف و بوده فصل این مقررات مشمول نیز خانوادگی کارگاههای –تبصره 

 :دشکیل می گردشورای عالی حفاظت فنی مسوول تهیه موازین و آئین نامه های حفاظت فنی می باشد و از اعضای ذیل ت – ۸۶ماده 

 .وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود – ۱

 معاون وزارت صنایع – ۲

 معاون وزارت صنایع سنگین – ۳

 معاون وزارت کشاورزی – ۴

 معاون وزارت نفت – ۵

 معاون وزارت معادن وفلزات – ۶

 معاون وزارت جهاد سازندگی – ۷

 رییس سازمان حفاظت محیط زیست – ۸

 دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی – ۹

 دو نفر ازمدیران صنایع – ۱۰
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 دو نفر از نمایندگان کارگران – ۱۱

 .کار و رفاه اجتماعی که دبیرشورا خواهد بود مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، -۱۲

مه رح آئین نارای تهیه طپیشنهادات شورا به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند ب – ۱تبصره 

ان تشکیل ارشناسکصصی مرکب از های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار وانجام سایر وظایف مربوط به شورا ، کمیته های تخ

 .دهد

 .واهد رسیدخآیین نامه داخلی شورا باپیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی  – ۲تبصره 

ی شورای عال سطود که توبانتخاب اساتید دانشگاه ، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد  – ۳تبصره 

 .حفاظت فنی تهیه وبه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید

ه بدوا برنام ند، مکلفنداشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه ده – ۸۷ماده 

ه وزارت و تایید ب هارنظرپیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار ، برای اظ کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ

ز اره برداری ید، بهکار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار واموراجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعالم نما

 .کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود

ناسب می وحفاظتی م اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی – ۸۸ماده 

 .باشند

مصوب  ن نامه هایا مطابق آئیکارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشینها ، دستگاهها ، ابزار و لوازمی که آزمایش آنه – ۸۹ماده 

فاظت فنی حعالی  ی عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای الزم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تایید شورایشورا

 .انجام داده ومدارک مربوطه را حفظ ویک نسخه از آنها را برای اطالع به وزارت کار واموراجتماعی ارسال نمایند

یل را حسب مشخصات وسا خواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشت را وارد یا تولید کنند، بایدکلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که ب – ۹۰ماده 

به ساخت  ،از تایید  د و پسمورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارن

 .یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند

این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای (  ۸۵رفرمایان و مسووالن کلیه واحدهای موضوع ماده ) کا – ۹۱ماده 

ل تامین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران درمحیط کار ، وسایل و امکانات الزم را تهیه ودر اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسای

یاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از فوق الذکر را به آنان ب

 .وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند
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قرار دارند  ریهای ناشی از کارکار درمعرض بروز بیما این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع ۸۵کلیه واحدهای موضوع ماده  – ۹۲ماده 

شهای الزم ینه وآزمایها معاباید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن

 .را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند

رما و باشد کارف معرض ابتالیص شورای پزشکی نظرداده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتال یا درچنانچه با تشخ – ۱تبصره 

 .ین نمایندری تعیمسوولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی ، در قسمت مناسب دیگ

ت و ایمنی نی و بهداشرانی ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فدر صورت مشاهده چنین بیما – ۲تبصره 

 .محیط کار خواهد بود

و  ری از حوادثبه منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت برحسن اجرای مقررات حفاظتی وبهداشتی در محیط کار وپیشگی – ۹۳ماده 

یته حفاظت هند کمر واموراجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دبیماریها ، در کارگاههایی که وزارت کا

 .فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد

اعضا دو  ود و ازبینکمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل می ش – ۱تبصره 

دهند  تشخیص مورد تایید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری نفر شخص واجد شرایطی که

 .کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد

 ون ت ، درمازارت بهداشونحوه تشکیل و ترکیب اعضا براساس دستورالعملهایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و  – ۲تبصره 

 .آموزش پزشکی تهیه وابالغ خواهد شد

وقوع حادثه یا بیماری ناشی  این قانون امکان(  ۸۵درمواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده )  – ۹۴ماده 

نی و ول حفاظت فا مسویهداشت کار از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و ب

 .رددثبت گ بهداشت کار اطالع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود

 با همراه را موضوع وقت اسرع در است موظف نداند محقق را کار از ناشی بیماری یا حادثه وقوع ، واحد مسوول یا کارفرما چنانچه –تبصره 

 ر اسرع وقتدر موظف است داره کار و امور اجتماعی محل اعالم نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکوا نزدیکترین به خود ونظرات دالیل

 .توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام الزم را معمول نماید

ین ا(  ۸۵ه ) شده در ماد عهده کارفرما یا مسوولین واحدهای موضوع ذکرمسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر – ۹۵ماده 

سوول ا می شخص کارفرما قانون خواهد بود. هرگاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور ازسوی کارفرما یا مسوولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ،

 . استمذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسوول 
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ز فتر ویژه ای که فرم آن اداین قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در (  ۸۵کارفرما یا مسووالن واحدهای موضوع ماده )  – ۱تبصره 

 .انندعی محل برساجتما طریق وزارت کار واموراجتماعی اعالم می گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطالع اداره کار و امور

ایل وامکانات الزم را این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وس(  ۸۵چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده )  – ۲تبصره 

ا استفاده جود از آنهرات مودراختیار کارگرقرارداده باشند و کارگر با وجود آموزشهای الزم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل ومقر

 .کارفرما مسوولیتی نخواهد داشت. درصورت بروز اختالف ، رای هیات حل اختالف نافذ خواهد بودننماید 

 مبحث دوم ـ بازرسی

تشکیل می  ا وظایف ذیلببه منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کار واموراجتماعی  – ۹۶ماده 

 :شود

، دمدت کار، مز ،طرناک ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خ الف ـ نظارت براجرای مقررات

 . رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان

 . ب ـ نظارت براجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی

دث و اشی از حوایعات نحفاظت فنی وراهنمایی کارگران ، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضا ج ـ آموزش مسائل مربوط به

 .خطرات ناشی از کار قراردارند

ی تورالعملهاا و دسهد ـ بررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد الزم جهت اصالح میزان 

 . موارد مذکور، مناسب با تحوالت وپیشرفتهای تکنولوژیمربوط به 

 . ثشگیری حوادظور پیهـ ـ رسیدگی به حوادث ناشی از کار درکارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به من

ی رمان کارگرشت کار و درسی در زمینه بهداوزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی مسوول برنامه ریزی کنترل ، ارزشیابی و باز – ۱تبصره 

 .بوده و موظف است اقدامات الزم را در این زمینه به عمل آورد

جع صالح فان در مرابازرسی به صورت مستمر، همراه باتذکر اشکاالت و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخل – ۲تبصره 

 .انجام می گیرد

 . ازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام استاشتغال در سمت ب – ۹۷ماده 
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تماعی، وزارت بهداشت ر اجامو و کار وزارت مشترک پیشنهاد با کار بهداشت وکارشناسان کار بازرسان استخدام شرایط نامه آئین –تبصره 

 واهد شد کهدوین خات وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدرمان وآموزش پزشکی و سازمان اموراداری و استخدامی به تصویب هی

 .ثبات و استقالل شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هرنوع تعرض مصون بدارد

 به موسسات ز شبانه روزبازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار درحدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبلی در هر موقع ا – ۹۸ماده 

م از در صورت لزووسسه مراجعه این قانون وارد شده وبه بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر ومدارک مربوطه در مو(  ۸۵مشمول ماده ) 

 .تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند

 .بود خواهد محل دادستان کتبی اجازه به منوط خانوادگی کارگاههای به کار بازرسان ورود –تبصره 

ا یی باشند و منها درتماس آبازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطالع از ترکیبات موادی که کارگران با  – ۹۹ماده 

 تقیم خوده روسای مسبرند و درانجام کار مورد استفاده قرار می گیرند ، به اندازه ای که برای آزمایش الزم است درمقابل رسید، نمونه بگی

 .تسلیم نمایند

 کار بهداشت و فنی فاظتح عالی شورای پیشنهاد با که بود خواهد ای نامه آئین مطابق کار بازرسی چگونگی به مربوط مقررات سایر –تبصره 

 (۱۰)جتماعی و وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسیدوامورا کار وزیر تصویب به مورد حسب

ی یا وزیر امور اجتماع وکارشناسان بهداشت حرفه ای ، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیرکار وکلیه بازرسان کار  – ۱۰۰ماده 

رایه این کارگاه مسوول بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و درصورت تقاضای مقامات رسمی یا

 .شود

ادگستری دزارش ضابطین اسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایف واختیاراتشان درحکم گگزارش بازرسان کار وکارشن – ۱۰۱ماده 

 .خواهد بود

 .ایندف شرکت نمبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختال – ۱تبصره 

  به عنوانایی که قبالنمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختالف نسبت به پرونده ه بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار – ۲تبصره 

 .بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده اند ، شرکت کنند

 نها تاتگان نسبی آا یکی از بسبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود ی – ۱۰۲ماده 

 .طبقه سوم ویا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طورمستقیم در آن ذی نفع باشند
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 ات را که بهسرار واطالعبازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت ا – ۱۰۳ماده 

 .فاش نمایند ه اند ،به آنان اطالعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کردمقتضای شغل خود به دست آورده اند ویا نام اشخاصی را که 

 .بود خواهند مربوط درقوانین مقرر مجازاتهای مشمول ماده این مقررات از متخلفین –تبصره 

انع مگردند و یا  قانونل این کارفرمایان ودیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمو – ۱۰۴ماده 

حکوم ماین قانون قرر درمانجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطالعات و مدارک الزم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای 

 .خواهند شد

ه رکارگاه دادبروز خطر د هرگاه در حین بازرسی ، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه ویا – ۱۰۵ماده 

داطالع مستقیم خو ه رییسشود ، بازرس کاریا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب فورا و کتبا به کارفرما یانماینده او و نیز ب

 .دهند

شت حرفه ناسان بهداکارو اموراجتماعی ووزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش بازرسان کار وکارش وزارت – ۱تبصره 

یا  و مهرتمام ل والکای از دادسرای عمومی محل و درصورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطی

 . تادستان بالفاصله نسبت به صدورقراراقدام وقرارمذکورپس از ابالغ قابل اجراسقسمتی ازکارگاه را صادر نماید. د

ی ربط ذناسان دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور درصورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای ویا کارش

 .دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند

 .فرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازدکار – ۲تبصره 

ارگاه می ی وتعطیل کامتضرران از قرارهای موضوع این ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس کار ویا کارشناس بهداشت حرفه  – ۳تبصره 

دادگاه  ماید.تصمیمیدگی ندادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رستوانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و

 . قطعی وقابل اجرااست

 ،ارت بهداشت جتماعی و وزدستورالعملها و آئین نامه های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور ا – ۱۰۶ماده 

 .ران خواهد رسیددرمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزی
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 فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال

 مبحث اول ـ کارآموز و مراکز کارآموزی

 مراکز کارآموزی – ۱

 وزارت کار و ،نی کارگران دراجرای اهداف قانون اساسی وبه منظوراشتغال مولد و مستمر جویندگان کار ونیز باالبردن دانش ف – ۱۰۷ماده 

 .ی الزم را فراهم سازدامور اجتماعی مکلف است امکانات آموزش

 .ی می باشندواموراجتماع کار وزارت با الزم همکاریهای به موظف نفع ذی سازمانهای هاو وزارتخانه –تبصره 

رای ایجاد ختلف کشور بموزارت کار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط  – ۱۰۸ماده 

 :آموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمایدوتوسعه مراکزکار

 الف ـ مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران وکارجویان غیرماهر

ن و کارجویا ارگرانکب ـ مراکز کارآموزی تکمیل مهارت وتخصصهای موردی برای بازآموزی ، ارتقای مهارت وتعلیم تخصصهای پیشرفته به 

 حرفه اینیمه ماهر، ماهر ومربیان آموزش 

 ج ـ مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکزکارآموزی

پزشکی ،  ان و آموزش، درم د ـ مراکزکارآموزی خاص معلولین وجانبازان باهمکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط ) مانند وزارت بهداشت

 ( …بنیاد شهید، بنیاد جانبازان 

ارت ه طورمستقل زیرنظر وزباین قانون ازنظرمالی و اداری بارعایت قانون محاسبات عمومی (  ۱۰۸مراکز آموزش مذکوردرماده )  – ۱۰۹ماده 

 .کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد

ند. نسبت از خویش مکلفواحدهای صنعتی ، تولیدی وخدماتی به منظورمشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهرمورد نی – ۱۱۰ماده 

 .ورندآه عمل کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی ، همکاریهای الزم را باوزارت کار و امور اجتماعی ب به ایجاد مراکز

هیه و در ارگاهی راتگاه وبین کوزارت کار و امور اجتماعی ، استانداردها وجزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کار – ۱تبصره 

 .مراکز مزبوراقدام می نمایدمورد تعلیم و تامین مربیان 
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رکار و یشنهاد وزیپدستورالعملها ومقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی برحسب مورد به  – ۲تبصره 

 .اموراجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

موزش صنعت آیز به منظور نماعی ، آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد عالوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و اموراجت – ۱۱۱ماده 

 .یاحرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ، باکسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می شود

 وزارت ظارتن هنحو ونیز مربیان و مسوول صالحیت و آزاد کارآموزی موسسات و فنی صالحیت تشخیص به مربوط نامه آئین –تبصره 

 .رسید خواهد وزیران هیات تصویب به اجتماعی امور و کار وزیر پیشنهاد با موسسات براین کاروامواجتماعی

 کارآموز و قراردادکارآموزی – ۲

 :از لحاظ مقررات این قانون ، کارآموز به افراد ذیل اطالق می شود – ۱۱۲ماده 

اد شگاههای آزیاآموزبازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین درمراکز کارآموزی و الف ـ کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص ،

 .آموزش می بینند

در کارگاهی  باشد ،ب ـ افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص برای مدت معین که زاید برسه سال ن

 .یشتر نباشدبسال تمام  ۱۸سال کمتر نبوده و از  ۱۵شروط برآنکه سن آنها از معین به کارآموزی توام با کاراشتغال دارند ، م

یا می شوند و موزی معرفیکارآموزان بندالف ممکن است کارگرانی باشندکه مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآ – ۱تبصره 

 .می نمایند داوطلبانی باشندکه شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مراجعه

ی شورای عال باپیشنهاد (دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش ، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند ) ب  – ۲تبصره 

 .کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد

ی شوند ، از حقوق زیر مراکز کارآموزی پذیرفته م برای کارآموزی دریکی از ۱۱۲کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده  – ۱۱۳ماده 

 .برخوردار خواهند بود

 .الف ـ رابطه استخدامی کارگردرمدت کارآموزی قطع نمی شود واین مدت از هرلحاظ جز سوابق کارگرمحسوب می شود

 .ب ـ مزد کارگر درمدت کارآموزی از مزد ثابت ویامزد مبناکمترنخواهد بود
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وره ی شود در درداخت مکمکها وفوق العاده هایی که برای جبران هزینه زندگی ومسوولیتهای خانوادگی به کارگر پج ـ مزایای غیرنقدی ، 

 .کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد

تواند  ر میردد ، کارگگوارد  چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت ، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود واز این طریق خسارتی به کارگر

 .به مراجع حل اختالف مندرج در این قانون مراجعه ومطالبه خسارت نماید

 : کلف استبرای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شود م ۱۱۲ماده  ۱کارگری که مطابق تبصره  – ۱۱۴ماده 

آموزشی را  ه های واحدین ناموزی شرکت نموده و مقررات وآئالف ـ تاپایان مدت مقرربه کارآموزی بپردازد وبه طور منظم در برنامه های کارآم

 .مراعات نماید و دوره کارآموزی را باموفقیت به پایان برساند

 .ب ـ پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دوبرابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد

 در مندرج خسارت مطالبه رایب تواند می کارفرما ، نباشد کارگاه در کار ادامه به حاضر کارآموزی اتمام از پس کارآموز که صورتی در –تبصره 

 .نماید خسارت دریافت تقاضای و مراجعه قانون این موضوع اختالف حل مراجع به کارآموزی قرارداد

این قانون خواهند (  ۸۴الی  ۷۹واد ) ، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در م ۱۱۲کارآموزان مذکور در بند ب ماده  – ۱۱۵ماده 

 .بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهدکرد

 :قرارداد کارآموزی عالوه برمشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد – ۱۱۶ماده 

 الف ـ تعهدات طرفین

 ب ـ سن کارآموز

 ج ـ مزد کارآموز

 د ـ محل کارآموزی

 .بق استاندارد مصوب ، تعلیم داده خواهد شدهـ ـ حرفه یا شغلی که ط

 و ـ شرایط فسخ قرارداد ) درصورت لزوم (
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 . در قرارداد الزم بدانند ز ـ هرنوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را

است که از حدود توانایی آنان  ورتی مجازاین قانون ( در ص ۸۰سال تمام ) موضوع ماده  ۱۸کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن  – ۱۱۷ماده 

 .خارج نبوده وبرای سالمت و رشد جسمی و روحی آنان مضرنباشد

ار و امور کوزشی وزارت مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز ، وسایل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آم – ۱۱۸ماده 

ین سالمت د برای تامور بایظم و کامل ، حرفه مورد نظر را به اوبیاموزند. همچنین مراکز مذکاجتماعی در دسترسی وی قرار دهند وبه طور من

 .و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات الزم را فراهم آورند

 مبحث دوم ـ اشتغال

مات مذکور . مراکز خددام نمایدوزارت کار واموراجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسرکشور اق – ۱۱۹ماده 

رآموزی ) ه مراکز کابکاران موظفند تا ضمن شناسایی زمینه های ایجاد کار وبرنامه ریزی برای فرصتهای اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بی

 .درصورت نیازبه آموزش ( ویا معرفی به مراکز تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی وخدماتی اقدام نمایند

هند علولین خواز اشتغال ماکز خدمات اشتغال درمراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت امر – ۱تبصره 

 .بود و کلیه موسسات مذکور دراین ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می باشند

ای وامهای ز طریق اعطای ، صنعتی وتوزیعی ( ، معلولین را دولت موظف است تا در ایجاد شرکتهای تعاونی ) تولیدی ، کشاورز – ۲تبصره 

بت به ر داده ونسیت قراقرض الحسنه دراز مدت و آموزشهای الزم وبرقراری تسهیالت انجام کار و حمایت ازتولید یا خدمات آنان مورد حما

 .می یابند اقدام نماید رفع موانع معماری درکلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولین در آنها حضور

اکز شاغل درمر از معلولینوزارت کار واموراجتماعی مکلف است تاآئین نامه های الزم را در جهت برقراری تسهیالت رفاهی موردنی – ۳تبصره 

 .دنی برساانجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشورتهیه وبه تصویب وزیر کار واموراجتماع

 مبحث سوم ـ اشتغال بیگانه

بق قوانین وثانیا مطا ر مشخص بودهاتباع بیگانه نمی توانند درایران مشغول به کارشوند مگر آنکه اوال دارای روادید ورود باحق کا – ۱۲۰ماده 

 .وآئین نامه های مربوطه ، پروانه کاردریافت دارند

 :ی باشندنم ۱۲۰تبصره ـ اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 
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 الف ـ اتباع بیگانه ای که منحصرا درخدمت ماموریتهای دپیلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امورخارجه

 ب ـ کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امورخارجه

 قابل و تایید وزارت فرهنگ وارشاداسالمیج ـ خبرنگاران خبرگزاریها ومطبوعات خارجی به شرط معامله مت

ت وپروانه یگانه موافقوزارت کار واموراجتماعی بارعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع ب – ۱۲۱ماده 

 :کارصادر خواهد کرد

شابه مالت وتخصص جد تحصیبه کار افراد داوطلب واالف ـ مطابق اطالعات موجود در وزارت کار واموراجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده 

 .وجود نداشته باشد

 .ب ـ تبعه بیگانه دارای اطالعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد

 .ج ـ از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افرادایرانی استفاده شود

ل جلسات نحوه تشکی وآنها  یات فنی اشتغال است . ضوابط مربوط به تعداد اعضا وشرایط انتخابتبصره ـ احراز شرایط مندرج دراین ماده با ه

 .دهیات ، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار واموراجتماعی به تصویب هیات وزیران می رس

 :ایدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نموزارت کار واموراجتماعی می تواند نسبت به صدور، تمدید وتجد – ۱۲۲ماده 

 .الف ـ تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم درایران اقامت داشته باشد

 .ب ـ تبعه بیگانه ای که دارای همسرایرانی باشد

دگی و پس هنپنا ج ـ مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسالمی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا

 . ازموافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امورخارجه

ابعیت را تفراد بدون دول و یا ا وزارت کار و امور اجتماعی می تواند درصورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از – ۱۲۳ماده 

ا تمدید و ی دور، حقصو تصویب هیات وزیران از پرداخت حق ) مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادی نباشد ( پس از تایید وزارت امورخارجه 

 .حق تجدید پروانه کار معاف نماید
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 .دپروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می شو – ۱۲۴ماده 

اتب را ه روز ، مرت ظرف پانزدرما قطع می شود کارفرما مکلف اسدرمواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارف – ۱۲۵ماده 

وزارت کار و امور  رسید ، به بر اخذبه وزارت کار و امور اجتماعی اعالم کند. تبعه بیگانه نیزمکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را دربرا

 .کند است میج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صالح درخواجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخرا

 ب را بهمربوطه مراتدرمواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند ، وزیر – ۱۲۶ماده 

عایت تشریفات وقت بدون رکار م گانه ، پروانهوزارت کار و امور اجتماعی اعالم می نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بی

 .مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص ،صادر خواهد شد

 .واهد بودخ نهبیگا اتباع اشتغال فنی هیات تایید مستلزم آن وتمدید است ماه سه حداکثر موقت کار پروانه اعتبار مدت –تبصره 

 ن مزد آنهاخدمت و میزا فنی بیگانه موردنیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدتشرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین  – ۱۲۷ماده 

اتصویب بامی کشور، استخد وباتوجه به نیروی کارشناس داخلی ، پس از بررسی و اعالم نظر وزارت کار و امور اجتماعی وسازمان اموراداری و

 می از طرفای اسالشناسان خارجی ، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورمجلس شورای اسالمی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کار

 .وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد

و  وزارت کار ی شود ، نظرکارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه م – ۱۲۸ماده 

 .ازه اشتغال تبعه بیگانه استعالم نماینداموراجتماعی را درمورد امکان اج

ط انتخاب و نیز شرای پروانه کار آئین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید ، تجدید و لغو – ۱۲۹ماده 

د ه تصویب هیات وزیران خواهبامور اجتماعی  این قانون با پیشنهاد وزیرکار و(  ۱۲۱اعضای هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده ) 

 .رسید

 فصل ششم ـ تشکلهای کارگری وکارفرمایی

ن اساسی و ششم قانو به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسالمی و دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی ودراجرای اصل بیست – ۱۳۰ماده 

ی اسالمی نجمنهااورزی ، خدماتی وصنفی می توانند نسبت به تاسیس اجمهوری اسالمی ایران کارگران واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کش

 .اقدام نمایند

ماهنگی هکانونهای  انجمنهای اسالمی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی ، نسبت به تاسیس – ۱تبصره 

 .المی درکل کشور اقدام نمایندانجمنهای اسالمی در سطح استانها وکانون عالی هماهنگی انجمنهای اس
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زارتین اید توسط وبآئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف واختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای اسالمی موضوع این ماده  – ۲تبصره 

 .کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد

بهبود  و قانونی و ست و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروعدراجرای اصل بی – ۱۳۱ماده 

نعت صحرفه یا  یک یانکارفرما و کار قانون مشمول کارگران باشد، جامعه منافع حفظ متضمن وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود

 .ایندمی توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نم

فی در نجمنهای صنابه منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون  – ۱تبصره 

 .استان و کانون عالی انجمنهای صنفی درکل کشور اقدام نمایند

ح و تصویب انونی و طرقاساسنامه با رعایت مقررات  کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم – ۲تبصره 

 .آن در مجمع عمومی تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می باشند

 هداشت کار،باظت فنی و کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران درشورای عالی کار ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حف – ۳تبصره 

 صورت توسط یر اینغی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، درصورت تشکیل، انتخاب ودر کنفرانس بین الملل

 .وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد

 .ه باشندشتگران را داکارگران یک واحد ، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسالمی کار ، انجمن صنفی یا نماینده کار – ۴تبصره 

رف مدت ظ، حداکثر  آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف واختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه – ۵تبصره 

 .یک ماه از تاریخ تصویب این قانون ، توسط شورای عالی کار تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید

ن به تصویب وزیرکار و امور این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانو ۳مایندگان مذکور در تبصره آئین نامه نحوه انتخابات ن – ۶تبصره 

 .اجتماعی خواهد رسید

وطه در اس مفاد مرببه منظور نظارت ومشارکت دراجرای اصل سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و همچنین براس – ۱۳۲ماده 

ند ، می توان باشند ارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کاراصل چهل و سوم قانون اساسی ک

 .نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند

قدام ا ان استانکارگر تبصره ـ شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هراستان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن

رگران ای مسکن کاعاونیهنمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی ت

 .کشور ) اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران ـ اسکان ( اقدام نمایند
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امه ده و اساسنکان بوتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسوزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، مسکن و شهرسازی و اموراق

 .شرکتهای مذکور توسط وزارت کار واموراجتماعی به ثبت خواهد رسید

قانون  ل چهل وسوم وچهل و چهارماصو در مصرف و توزیع به منظور نظارت ومشارکت در اجرای مفاد مربوط به – ۱۳۳ماده 

 توانند می رباشند،کا قانون مشمول که کشاورزی ویا خدماتی ، صنعتی ، صنفی تولید، واحدهای کارگران ، ایران اسالمی جمهوری اساسی

 .نمایند اقدام کارگری(  توزیع)  مصرف تعاونی شرکتهای ایجاد به نسبت

 کارگران فمصر یتعاون شرکتهای هماهنگی کانون تاسیس به نسبت توانند می کارگران(  توزیع)  مصرف تعاونی شرکتهای –تبصره 

 عالی کانون تشکیل به نسبت توانند می استانها کارگران ( توزیع)  مصرف تعاونیهای هماهنگی کانونهای و نمایند اقدام استان

  .نمایند اقدام امکان کارگران(  اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف ) توزیع کارگران مصرف تعاونیهای هماهنگی

 عمل به انامک اتحادیه اب را الزم همکاریهای تا هستند موظف صنعتی های وزارتخانه عی وبازرگانی و همچنینوزارتخانه های کار واموراجتما

 .ماعی به ثبت خواهد رسیداجت امور و کار وزارت توسط مذکور تعاونی شرکتهای واساسنامه آورند

 اساسی قانون نهمو بیست اصل مفاد از قسمت آن ایاجر حسن و واجتماعی به منظور بررسی وپیگیری مسائل و مشکالت صنفی – ۱۳۴ماده 

زنشسته با ومدیران انکارگر ، باشد می پزشکی مراقبتهای و درمانی ، بهداشتی خدمات از مندی وبهره منافع تامین و حقوق حفظ متضمن که

 .ها اقدام نمایندکارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استان  می توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای

 اقدام ورکش بازنشسته یرانمد و کارگران عالی کانونهای تاسیس به نسبت کانونهای کارگران ومدیران بازنشسته استانها می توانند – ۱تبصره 

 .نمایند

 کانونهای با کاریمه به موظف اجتماعی تامین سازمان و پزشکی آموزش و وزارتخانه های کار واموراجتماعی وبهداشت ، درمان – ۲تبصره 

 .باشند می کشور بازنشسته مدیران و کارگران عالی

 می اروراهای اسالمی کش،  اختیارات و وظایف اجرای چگونگی در نظر به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل – ۱۳۵ماده 

 اقدام کشور کل در کار اسالمی شوراهای هماهنگی عالی کانون و استان در کار اسالمی شوراهای هماهنگی کانون تشکیل به نسبت توانند

 .نمایند

 توسط ین ماده بایدا موضوع کار اسالمی شوراهای کانونهای عملکرد نحوه و اختیارات و وظایف حدود ، تشکیل چگونگی نامه آئین –تبصره 

 .برسد وزیران تهیا تصویب به و تهیه اسالمی تبلیغات سازمان و اجتماعی امور و کار و کشور وزارتین

 ، اختالف حل هیاتهای ، تشخیص هیاتهای ، کار جهانی سازمان کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسالمی ایران در – ۱۳۶ماده 

 عالی کانون کار، اسالمی شوراهای عالی کانون توسط مورد، رای عالی حفاظت فنی ونظایر آن ، حسبشو ، اجتماعی تامین عالی شورای

 .شد خواهند انتخاب کارگران نمایندگان مجمع ویا کارگران صنفی یانجمنها
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 .رسید خواهد وزیران هیات تصویب آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به – ۱تبصره 

 به بتنس تواند می تماعیجا امور و وزیرکار باشند، نشده ایجاد فصل این درصورتی که تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی موضوع – ۲تبصره 

 .نماید اقدام عالی هیاتهای و شوراها ، مجامع در مزبور نمایندگان انتخاب

 طور به ندانون می توانقمایی و کارگری موضوع این فصل از کارفر تشکلهای به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه ، – ۱۳۷ماده 

 .ایندنم اقدام مرکزی تشکیالت ایجاد به نسبت مجزا

 توسط انهجداگ ، کارگران همچنین و کارفرمایان مرکزی تشکیالت اساسنامه و مرکزی شورای انتخابات های نامه آئین –تبصره 

 .رسید خواهد وزیران هیات تصویب به و تهیه اجتماعی امور و کار وزارت کشور و وزارت ، کار عالی شورای نمایندگان از مرکب کمیسیونی

 .باشد داشته نماینده مذکور تشکلهای از الیت فقیه درصورت مصلحت می توانند د رهریکمقام و – ۱۳۸ماده 

 فصل هفتم ـ مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

 رانکارگ رفاهی امور یا و تولید شرایط بهبود ویا شغلی ویا ای حرفه مشکالت هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل – ۱۳۹ماده 

 نظایر و شرایط تغییر ای و تعیین راه از یا و آنها حل در طرفین مشارکت تامین و مشکالت با مقابله برای ضوابطی تعیین ریقط از که است

متکی به دالیل و مدارک  خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید .یابد می طرفین تحقق توافق با صنعت یا و حرفه ، کارگاه درسطح ، اینها

 .باشد الزم

 مذاکره موضوع واندت می باشد، جمعی دسته مذاکرات طریق از ضوابط ایجاد و هرموضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات – ۱تبصره 

 .باشد نکرده منع راآنها درمورد تصمیم اتخاذ ، دولت ای برنامه سیاستهای جمله از و کشور جاری مقررات برآنکه مشروط ، بگیرد قرار

 هرگونه از داریخود با و طرفین شوون رعایت با اختالفات آمیز مسالمت به منظور حصول توافق وحل و فصل مذاکرات دسته جمعی باید

 .یابد ادامه ، گردد جلسات نظم اختالل موجب که عملی

 که را فیبیطر شخص دکنن تقاضا واموراجتماعی کار وزارت از توانند می درصورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند – ۲تبصره 

 آنها به جمعی هدست پیمانهای کارشناس عنوان به ، ایجادکند هماهنگی مذاکرات در وبتواند باشد داشته تبحر کار مسائل زمینه در

 . است جمعی دسته هردوطرف در پیشبرد مذاکرات به کمک کارشناس این نقش. نماید معرفی

 یاانجمن شورا)  دچن یا یک مابین فی کار شرایط تعیین منظور بی که بهپیمان دسته جمعی کارعبارت است از پیمانی کت – ۱۴۰ماده 

 ا فیمابین کانونها ویگر وید آنهاازسوی قانونی نمایندگان یا و کارفرما چند یا ویک طرف یک از(  کارگران قانونی نماینده ویا صنفی

 .شود می منعقد کارفرمایی و کارگری عالی کانونهای
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 به و تنظیم خهنس درسه پیمان متن باید شود، کار جمعی دسته پیمان انعقاد به کارمنجر جمعی دسته کراتمذا که درصورتی –تبصره 

د و در قبال اخذ رسی معی قرارگرفته ونسخه سوم ظرف سه روزج دسته پیمان عقد طرفین اختیار در پیمان از نسخه دو. برسد طرفین امضای

 .شد خواهد اجتماعی امور و کار وزارت ،تسلیم تایید و رسیدگی منظور به

 : که داشت خواهند اجرایی پیمانهای دسته جمعی کارهنگامی اعتبار قانونی و قابلیت – ۱۴۱ماده 

 .باشد نشده تعیین الف ـ مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن

 .نباشد مغایر دولت ب ـ باقوانین ومقررات جاری کشور وتصمیمات و مصوبات قانونی

 .برسد واموراجتماعی کار وزارت تایید ج ـ عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان بابندهای الف وب ، به

 رفظ را ماده دراین مذکور وب الف بندهای با پیمان تطابق یاعدم وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود درمورد مطابقت – ۱تبصره 

 .الم نمایدروز به طرفین پیمان کتبا اع ۳۰

 قانونی دالیل به متکی دبای وب الف بندهای موضوعات با جمعی پیمان نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد – ۲تبصره 

 .گردد اعالم دهما همین یک تبصره در مذکور مدت ظرف پیمان طرفین . دالیل وموارد مستند باید کتبا به باشد کشور جاری ومقررات

 طرفین درخواست مورد موضوعات از هریک ویا قبلی پیمانهای درصورتی که اختالف نظر در مواد مختلف این قانون و یا – ۱۴۲ه ماد

 هیات ، شود کارگران سوی از تولید عمدی کاهش یا و ر کارگر در کارگاهحضو ضمن کار تعطیل منجربه ، جدید پیمان انعقاد برای

 سریعا را اختالف موضوع ، وکارفرمایی کارگری سازمانهای یا و اختالف طرفین از هریک خواست در براساس است موظف تشخیص

 .نماید نظر واعالم قرارداده رسیدگی مورد

 نظر عالما ازتاریخ روز ده مدت ظرف تواند می نپذیرد را ه جمعی نظر مذکوردست پیمان طرفین از هریک که صورتی در –تبصره 

 رای ورصد و رسیدگی تقاضای و مراجعه قانون این نهم به هیات حل اختالف مندرج در فصل(  ۱۵۸ ماده موضوع)  تشخیص هیات

سبت به پیمان دسته نعی رسیدگی و رای خود را جم دسته پیمان در اختالف موضوع به فورا تقاضا دریافت از پس اختالف حل هیات .نماید

 .کند می اعالم کار جمعی

 موظف اجتماعی امور و کار اداره رییس نشود واقع طرفین قبول مورد روز ت هیات حل اختالف ظرف سهدرصورتی که پیشنهادا – ۱۴۳ماده 

 دتوان می م هیات وزیرانجتماعی اطالع دهد. در صورت لزوا امور و کار وزارت به ، الزم تصمیم اتخاذ جهت ، را امر گزارش بالفاصله است

 .بداند به حساب کارفرما اداره نماید یمقتض که رنحویه به را کارگاه ، دارد ادامه اختالف که مادام
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دت مز پایان ا قبل نهاییت به تواند نمی طرفین از یک هیچ گردد، می در پیمانهای دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد – ۱۴۴ماده 

 .کند ایجاب را تغییر این جتماعیا امور و کار وزارت تشخیص به استثنایی شرایط که آن مگر ، بنماید را آن تغییر درخواست ،

 اشدب داشته استمرار ارک چنانچه و باشد نمی موثر کار جمعی دسته فوت کارفرما ویا تغییرمالکیت از وی ، در اجرای پیمان – ۱۴۵ماده 

 .شد خواهد محسوب قدیم کارفرمای مقام قائم جدید کارفرمای ،

ن منعقد می ویا پس از آ کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کارمنعقد ساختهدر کلیه قراردادهای انفرادی کار ، که  – ۱۴۶ماده 

 نپیما از بیشتر زایاییم دارای مزد لحاظ از انفرادی قراردادهای که درمواردی مگر ، است االتباع الزم جمعی دسته پیمان ،مقررات نماید

 .باشند جمعی دسته

 فصل هشتم ـ خدمات رفاهی کارگران

 .سازد فراهم آنها خانواده و قانون این مشمول کشاورزان و کارگران دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای – ۱۴۷ماده 

 ودخ واحد کارگران دننمو بیمه به نسبت ، اجتماعی تامین قانون کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس – ۱۴۸ماده 

 .نمایند اقدام

 های خانه تامین جهت سکنم فاقد کارگران مستقیمابا تعاونیها وجوداین ارفرمایان مکلفند باتعاونیهای مسکن و در صورت عدمک – ۱۴۹ماده 

 محل ویا جوارکارگاه در سازمانی های خانه احداث به مکلف بزرگ کارگاههای کارفرمایان همچنین و بنمایند را الزم همکاری مناسب شخصی

 .باشند می دیگر مناسب

 ذی تگاههایدس وسایر شهرداریها ، وشهرسازی مسکن وزارت دولت موظف است با استفاده از تسهیالت بانکی و امکانات – ۱بصره ت

 .بنماید را الزم همکاری ربط

ئین آ طبق ماده این مشمول بزرگ کارگاههای نوع و دولتی دستگاههای نحوه ومیزان همکاری ومشارکت کارگران ، کارفرمایان و – ۲تبصره 

 .رسید خواهد وزیران هیات تصویب به و تهیه شهرسازی و نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و اموراجتماعی و مسکن

 مدرایا ونیز مایندن ایجاد نماز فریضه ادای برای مناسب محل کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند ، درکارگاه ، – ۱۵۰ماده 

 شورای و المیاس انجمن همکاری با را کار وساعات شرایط عائر مذهبی و رعایت حال روزه داران ،بایدش تعظیم برای رمضان مبارک

 را رکا اوقات از مدتی نینهمچ. نباشد روزه فریضه مانع کار اوقات که نمایند تنظیم طوری کارگران قانونی نمایندگان سایر ویا کار اسالمی

 .ی ،اختصاص دهندرسح یا افطار وصرف نماز فریضه ادای برای
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 شوند یم ایجاد مسکونی طقازمنا دور(  آن مانند و راهسازی)  معین در کارگاههایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری – ۱۵۱ماده 

 ک وعدهی حداقل که ، دنماین فراهم خود کارگران برای(  نهاروشام ، صبحانه)  قیمت ارزان و مناسب غذای وعده سه موظفند کارفرمایان ،

 .شود ایجاد ارگرانک برای نیز مناسب خوابگاه باید کار، مدت و محل ، فصل اقتضای به کارگاهها قبیل دراین. باشد گرم غذای باید آن

 نقلیه وسیله خود نکارکنا وبرگشت رفت برای باید کار صاحب ، عمومی در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه – ۱۵۲ماده 

 .تیار آنان قرار دهدخدرا مناسب

 و کار وسایل ، محل قبیل از ار الزم ،تسهیالت خود کارگاه کارگران تعاونی کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امورشرکتهای – ۱۵۳ماده 

 .نمایند فراهم اینها امثال

 .جتماعی خواهد رسیدویب وزیرکار و امور اصت به کار عالی شورای باپیشنهاد ماده این اجرای نحوه به مربوط دستورالعملهای –تبصره 

 استفاده برای ناسبم محل ، کشور بدنی تربیت سازمان و اجتماعی امور و کار کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت – ۱۵۴ماده 

 .نمایند ایجاد ورزشی مختلف های دررشته کارگران

 متعارف وساعات نریه یا ورزشی قهرمانی مسابقات در کارگران شرکت نین مدتچهم و آن به مربوط وضوابط ایجاد نحوه نامه آئین –تبصره 

 .رسید خواهد وزیران هیات تصویب وبه تهیه کشور بدنی تربیت سازمان و اجتماعی امور و کار وزارت توسط ، تمرین

 آموزیسواد ی مسوول در امرارت وسازمانهازو این نظارت با و اجتماعی امور و کار کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعالم وزارت – ۱۵۵ماده 

  .بپردازند سوادآموزی کالسهای ایجاد به ، بزرگساالن

 سطتو مشترکا آن دموار سایر و یاران آموزش انتخاب ، کالس در کارگران ضوابط نحوه اجرای این تکلیف ، چگونگی تشکیل کالس ، شرکت

 .رسید خواهد وزیران هیات تصویب وبه تهیه سوادآموزی ونهضت اجتماعی امور و کار وزارت

 . است آن معادل یا سوادآموزی نهضت گواهینامه داشتن حداقل ، کارآموزی مراکز های دوره به کارگران ورود شرط –تبصره 

ای  هنام آئین برابر یودستشوی حمام ، غذاخوری مانند کار محیط بهداشت دستورالعملهای مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر – ۱۵۶ماده 

 .آمد درخواهد اجرا مرحله وبه تصویب پزشکی خواهد بود که توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش

 فصل نهم ـ مراجع حل اختالف

 کارآموزی قرارداد کار، مقررات وسایر قانون این ازاجرای ناشی هرگونه اختالف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز که – ۱۵۷ماده 

 و کارآموز یا کارگر و کارفرما بین مستقیم سازش ازطریق اول ارگاهی یاپیمانهای دسته جمعی کارباشد ، درمرحلهک های موافقتنامه ،
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کار در واحدی نباشد ، ازطریق انجمن صنفی کارگران و یا  یاسالم شورای که صورتی ودر کار اسالمی درشورای آنها نمایندگان یا

 ترتیب به اختالف حل و تشخیص هیاتهای طریق از سازش فصل خواهد شد و درصورت عدمو حل کارفرما و کارگران و قانونی نماینده

 .شد خواهد فصل و حل و رسیدگی آتی

 :شودهیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می –۱۵۸ماده

 یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی -۱

 .هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون -۲

ا،وزارت کار هیأته ه به میزاندر صورت لزوم و با توج یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان -۳

 .هیأت در سطح هر استان اقدام نماید تواند نسبت به تشکیل چندکار و امور اجتماعی می

 اقامه و جعهمرا اختالف حل هیات به تصمیم این به نسبت دارد که مطابق نظرهیات تشخیص باید اخراج شود ، حق کارگری –تبصره 

 .نماید دعوی

 از یکی ذکورم مدت ظرف که درصورتی و گردد می االجرا الزم روز ازتاریخ ابالغ آن ۱۵رای هیاتهای تشخیص پس از  – ۱۵۹ماده 

 زا پس اختالف حل اتهی رای و نماید می تقدیم اختالف حل داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات اعتراض مزبور رای به نسبت طرفین

 .شود جدر پرونده در بایستی اعضای نظرات.بود خواهد االجرا والزم قطعی صدور

ستان یا کانون کار ا اسالمی شورای هماهنگی کانون انتخاب هیات حل اختالف استان از سه نفر نماینده کارگران به – ۱۶۰ماده 

 و منطقه واحدهای دیرانم انتخاب به کارفرمایان نماینده نفر سه و منطقه واحدهای کارگران نمایندگان مجمع ویا کارگران صنفی انجمنهای

تشکیل می سال ۲دادگستری محل ویا نمایندگان آنها ( برای مدت  سریی و فرماندار ، اجتماعی امور و کار مدیرکل)  دولت نفرنماینده سه

  .گردد

 ستانا سطح در اختالف حل هیات چند تشکیل به نسبت تواند می اجتماعی امور و کار در صورت لزوم وبا توجه به میزان کار هیاتها، وزارت

 .نماید اقدام

 از ارجتی االمکان خح و یاجتماع امور و کار واحدهای درمحل الزم تعداد هیاتهای حل اختالف باتوجه به حجم کار و ضرورت به – ۱۶۱ماده 

 .شد خواهد تشکیل اداری وقت

 یا طرفین از هریک حضور عدم. کنند می دعوت ،کتبا رسیدگی درجلسه هیاتهای حل اختالف از طرفین اختالف برای حضور – ۱۶۲ماده 

 دراین .دهد تشخیص روریض را طرفین حضور هیات آنکه مگر ، نیست هیات توسط رای صدور و رسیدگی مانع آنها االختیار تام نماینده
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 الزم رای و هیات حتی االمکان ظرف مدت یک ماه پس ازوصول پرونده ، رسیدگی د. در هرحالنمای می دعوت تجدید نوبت یک فقط صورت

 .نماید می صادر را

 ، تولیدی واحدهای یاسالم شوراهای و انجمنها ، کارشناسان و مسوولین هیاتهای حل اختالف می توانند در صورت لزوم از – ۱۶۳ماده 

 .نمایند استماع ، موضوع درخصوص را آنان اطالعات و ورند ونظراتآ عمل به دعوت کشاورزی و خدماتی ، صنعتی

ر تهیه رای عالی کامقررات مربوط به انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختالف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شو – ۱۶۴ماده 

 .امور اجتماعی خواهدرسیدو به تصویب وزیر کار و 

 او السعی حق رداختوپ اخراجی کارگر بازگشت حکم ، داد تشخیص غیرموجه درصورتی که هیات حل اختالف ، اخراج کارگر را – ۱۶۵ماده 

این (  ۲۷)  درماده ندرجم میزان به سنوات حق اخذ مشمول کارگر،(  اخراج بودن موجه)  صورت غیراین در و کند می صادر اخراج تاریخ از را

 .قانون خواهدبود

روز  ۴۵ هرسال به تنسب به کارگر خدمت سابقه براساس که است مکلف ه واحد مربوط باز گردد، کارفرماب نخواهد کارگر چنانچه –تبصره 

 .مزد وحقوق به وی بپردازد

 اجرا مورد به ریدادگست احکام جرایا وسیله به و االجرابوده آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختالف کار، الزم – ۱۶۶ماده 

 تصویب به یدادگستر و اعیاموراجتم و کار وزارتین پیشنهاد به ربوط به آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود کهم ضوابط. شد خواهد گذارده

 .رسد می وزیران هیات

 فصل دهم ـ شورای عالی کار

ه به ی است کتکالیف یهکل انجام شورا وظیفه. شود می کارتشکیل شورای عالی در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام – ۱۶۷ماده 

 .  است شده واگذار آن عهده به مربوطه قوانین سایر و قانون این موجب

 :اعضای شورا عبارتنداز

 . داشت الف ـ وزیرکار واموراجتماعی ، که ریاست شورا رابه عهده خواهد

 از نازآنا ک نفریوزیران که  تصویب هیات و اجتماعی امور و کار وزیر پیشنهاد ائل اجتماعی واقتصادی بهب ـ دونفر از افراد بصیر ومطلع درمس

 .شد خواهد انتخاب صنایع عالی شورای اعضای

 کارفرمایان انتخاب ج ـ سه نفر ازنمایندگان کارفرمایان ) یک نفرازبخش کشاورزی ( به
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ق ازافراد فو ی عالی کاروراش .کار اسالمی شوراهای عالی کانون انتخاب ازبخش کشاورزی ( بهد ـ سه نفراز نمایندگان کارگران ـ ) یک نفر

 عبالمان آنان مجدد خابوانت گردند می کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب تشکیل که به استثنای وزیر

 . است

 .بود خواهند رای یک اراید جلسه در کننده شرکت اعضای از هریک –تبصره 

 یا و رییس عوتد به العاده فوق جلسات ، ضرورت صورت در .دهد می شورای عالی کار هرماه حداقل یک بار تشکیل جلسه – ۱۶۸ماده 

 یآرا اکثریت با نآ تصمیمات و یابد می رسمیت اعضا از نفر هفت حضور با شورا جلسات. شود می تشکیل شورا اعضای از نفر سه تقاضای

 .خواهدبود معتبر

 العاتمط ، دبیرخانه یوفن واجتماعی واقتصادی کارگری مسائل کارشناسان شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دایمی است . – ۱۶۹ماده 

 .دهند قرارمی کار عالی شورای دراختیار و راتهیه نیاز مورد اطالعات دیگر و کار شرایط و روابط به مربوط

 صویبوت اجتماعی امور و روزیرکا بیرخانه به پیشنهادد مسوول.  است اجتماعی امور و کار وزارت در کار عالی شورای هدبیرخان محل –تبصره 

 .دکر خواهد شرکت کار عالی شورای جلسات در رای حق بدون دبیرشورا، عنوان به که ، شود می انتخاب کار عالی شورای

 عضایا ین نحوه انتخابچنهم و شورا دبیرخانه وظایف و کار عالی شورای یل ونحوه ادارهدستورالعملهای مربوط به چگونگی تشک – ۱۷۰ماده 

 این تصویب تاریخ از ماه دو ظرف حداکثر که بود خواهد مقرراتی موجب به کار عالی شورای در کارفرمایان و کارگران البدل علی و اصلی

 .وزیران خواهد رسید تهیا تصویب وبه تهیه اجتماعی امور و کار وزیر توسط قانون

 فصل یازدهم ـ جرایم و مجازاتها

 به جرم مراتب و اطیخ امکانات و شرایط به توجه با آتی مواد متخلفان از تکالیف مقرر دراین قانون ، حسب مورد مطابق – ۱۷۱ماده 

  .شد خواهند محکوم هردو یا و نقدی جریمه یا حبس مجازات

 دادگاه کارگر شود ، و یا فوت عضو نقص مانند عوارضی به منجر که گردد ونی سبب وقوع حادثه ایدرصورتی که تخلف از انجام تکالیف قان

 .نماید تکلیف تعیین قانون طبق موارد این به نسبت ، فصل این در مندرج برمجازاتهای عالوه است مکلف

 یافته انجام کار المثل اجرت پرداخت بر عالوه خلفمت و است ممنوع این قانون به هرشکل(  ۶کاراجباری با توجه به ماده )  – ۱۷۲ماده 

 ۲۰۰تا  ۵۰ادل روز تایک سال ویا جریمه نقدی مع ۹۱ از حبس ت ، باتوجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم بهخسار جبران و

کاراجباری بگمارند هریک طریق یک موسسه ، شخصی رابه   زا یا اتفاق به نفر چند هرگاه شد خواهد محکوم روزانه مزد حداقل برابر

 دراین که باشد، باشرم از اقوی مسبب آنکه مگر. بود خواهند المثل اجرت شترکا مسوول پرداختم و محکوم فوق مجازاتهای به متخلفان از

 . است مسوول شخصا مسبب صورت
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 و شرایط به باتوجه ، ثلالم اجرت پرداخت بر عالوه یامتخلفین متخلف ، شوند گمارده اجباری کار به جمعی طور به چندنفر چنانچه –تبصره 

 .شد خواهند محکوم ب جرم به حداکثر مجازات مذکور دراین مادهمرات و خاطی امکانات

، عالوه بررفع تخلف  ۷۸وقسمت دوم ماده  ۱۵۵،  ۱۵۴،  ۱۵۳،  ۱۵۲ ، ۱۵۱،  ۱۴۹متخلفان از هریک از موارد مذکور درمواد  – ۱۷۳ماده 

ان و حجم کارگاه باتوجه به تعداد کارگر کرد، خواهد تعیین اجتماعی امور و کار وزارت نماینده نظر باکسب دادگاه که درمهلتی ،

 ارگرک یک رسمی روزانه زدم حداقل برابر وپنجاه تایکصد هفتاد از نقدی نفر برای هربار تخلف به پرداخت جریمه ۱۰۰ از کمتر درکارگاههای ،

 اضافه ثر جریمه مذکوربرابر حداقل مزد به حداک ۱۰، درکارگاه اضافی کارگر نفر صد هر ازای به و دش خواهند محکوم حکم صدور درتاریخ

 .شد خواهد

 تخلف ورد عالوه بر رفع، برای هرمورد تخلف حسب م ۴۱وتبصره ماده  ۵۹، ۴۵، ۳۸متخلفان از هریک ازموارد مذکور در مواد  – ۱۷۴ماده 

 به کارگر هد کرد، به ازای هرعیین خوات اجتماعی امور و کار وزارت نماینده نظر کسب با دادگاه که هلتیم در دو هر یا و کارگر حقوق یاتادیه

 :شد خواهند محکوم ذیل ترتیب

 .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۵۰تا ۲۰نفر ،  ۱۰برای تا  – ۱

 .کارگر یک روزانه برابر حداقل مزد ۱۰تا ۵نفر، ۱۰نفر نسبت به مازاد  ۱۰۰برای تا  – ۲

 .کارگر یک روزانه مزد برابر حداقل ۵تا ۲نفر ، ۱۰۰نفر نسبت به مازاد  ۱۰۰برای باالتر از  – ۳

برای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع  ۹۲و  ۸۲-۸۱-۸۰ -قسمت اول()۷۸متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد  -۱۷۵ماده

ازای هر  اهد کرد،بهیین خوهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعتخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در م

 :کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد

 .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۱۰۰تا  ۳۰نفر، ۱۰برای تا  -۱

 .کارگر برابر حداقل مزد روزانه یک ۳۰تا  ۱۰نفر، ۱۰نفر نسبت به مازاد ۱۰۰برای تا  -۲

 .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۱۰تا  ۵نفر،۱۰۰نفر نسبت به مازاد  ۱۰۰برای باالتر از  -۳

 .محکوم خواهند شد روز ۱۲۰تا  ۹۱برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از  ۵/۱تا  ۱/۱درصورت تکرار تخلف،متخلفان مذکور به 
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ورد عالوه بر رفع برای هر مورد تخلف حسب م ۹۱و  ۸۴-۸۳-۷۹-۷۷-۷۵-۶۱-۵۲در مواد  متخلفان از هر یک از موارد مذکور -۱۷۶ماده

زای هر کارگر د کرد،به ان خواهتخلف با تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیی

 :به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد

 .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۵۰۰تا  ۲۰۰نفر، ۱۰برای تا  -۱

 .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۵۰تا  ۲۰نفر، ۱۰نفر نسبت به مازاد ۱۰۰برای تا  -۲

 حبس به مذکور تخلف،متخلفان تکرار درصورت برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۲۰تا  ۱۰نفر،۱۰۰نفر نسبت به مازاد  ۱۰۰برای باالتر از  -۳

 .روز محکوم خواهند شد ۱۸۰وز تا ر ۹۱ از

خلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف برای هر مورد ت ۹۰قسمت اول ماده( و )۸۹-۸۷متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد  -۱۷۷ماده

 ۱۲۰تا  ۹۱به حبس از  د،د کربا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و اموراجتماعی تعیین خواه

 روز ویا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد

 .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۶۰۰تا  ۳۰۰نفر، ۱۰درکارگاههای تا  -۱

 .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۱۰۰۰تا  ۵۰۰نفر،  ۱۰۰تا  ۱۱در کارگاههای -۲

 .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۱۵۰۰تا  ۸۰۰نفر به باال، ۱۰۰۰در کارگاههای  -۳

 .روز محکوم خواهند شد ۱۸۰روز تا  ۱۲۱در صورت تکرارتخلف،متخلفان به حبس از 

 عضویت زا مانع یا نماید، کارفرمایی یا کارگری تشکلهای در عضویت قبول هرکس ، شخص یا اشخاص را با اجبار وتهدید وادار به – ۱۷۸ماده 

 ناتوامکا ایطشر به باتوجه ، نماید جلوگیری آنها قانونی وظایف وانجام قانونی تشکلهای ایجاد از چنانچه ونیز رددگ مذکور تشکلهای آنهادر

روز ویا هردو  ۱۲۰روز تا  ۹۱برابر حداقل مزد روزانه کارگر درتاریخ صدور حکم یا حبس از ۱۰۰تا  ۲۰طی ومراتب جرم به جریمه نقدی از خا

 .محکوم خواهد شد

ن گردند یا وقان این مشمول کارگاههای به کار بهداشت ماموران و کار کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود وانجام وظیفه بازرسان – ۱۷۹ماده 

 ۱۰۰ از نقدی ریمهج پرداخت به خاطی وامکانات شرایط به باتوجه هرمورد در کنند، خودداری ایشان به الزم مدارک و اطالعات دادن از

 .شدروز محکوم خواهند ۱۲۰تا ۹۱تکرار به حبس از  مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و درصورت برابرحداقل ۳۰۰ تا
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انون ای مراجع حل اختالف این قاین قانون از اجرای به موقع آرای قطعی والزم االجر(  ۱۵۹کارفرمایانی که برخالف مفاد ماده )  – ۱۸۰ماده 

رابر حداقل مزد روزانه کارگر ب ۲۰۰تا  ۲۰ر ، باتوجه به شرایط وامکانات خاطی به جریمه نقدی از خودداری نمایند، عالوه بر اجرای آرای مذکو

 .محکوم خواهند شد

 یا و ارندکارگم به است هشد منقضی کارشان اعتبارپروانه مدت کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا – ۱۸۱ماده 

ی م قطع رماکارف با بیگانه تبعه میاستخدا رابطه که درمواردی یا و بپذیرند است شده قید آنها کار درپروانه آنچه از رغی درکاری را بیگانه اتباع

روز  ۹۱ از حبس مجازات هب جرم مراتب و خاطی امکانات و شرایط به باتوجه ، ننمایند اعالم اجتماعی امور و کار وزارت به را مراتب گردد

 .ند شدروز محکوم خواه ۱۸۰ تا

و امور اجتماعی  کار وزارت به مقرر واطالعات آمار ازتسلیم این قانون(  ۱۹۲کارفرمایانی که برخالف مفاد ماده )  – ۱۸۲ماده 

 خاطی اتوامکان شرایط به توجه با هرمورد در ، اجتماعی امور و کار وزارت نیاز مورد واطالعات آمار ارائه به برالزام عالوه نمایند، خودداری

 .شد خواهند محکوم کارگر برابرحداقل مزد روزانه ۲۵۰تا  ۵۰ از نقدی جریمه به جرم مراتب و

 کلیه تادیه بر عالوه ، دنماین خودداری خود کارگران نمودن این قانون از بیمه(  ۱۴۸کارفرمایانی که برخالف مفاد ماده )  – ۱۸۳ماده 

 بیمه حق برابر ده ات دو معادل نقدی جریمه به جرم مراتب و خاطی وامکانات طشرای به باتوجه(  کارفرما سهم)  کارگر به متعلق حقوق

 .شد خواهند محکوم مربوطه

 اموال از ایدب خسارت و وطلب شده انجام کار المثل اجرت درکلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد ، – ۱۸۴ماده 

 سوولمدیرم یا مدیرعامل متوجه حالت هردو ویا نقدی جریمه ، حبس از اعم جزایی مسوولیت ولی ، شود پرداخت حقوقی شخص

 .شد اجراخواهد مذکور مسوولین و انجام گرفته است و کیفر دربارها دستور به تخلف که است حقوقی شخصیت

 و دادسرا ر درذکومدرصالحیت دادگاههای کیفری دادگستری است ، رسیدگی  ۱۸۴تا  ۱۷۱رسیدگی به جرایم مذکور در مواد  – ۱۸۵ماده 

 .آمد خواهد عمل به نوبت از خارج دادگاه

 به اموراجتماعی و اروزیرک نظر تحت وجوه این و شد خواهد واریز دربانک جرایم نقدی مقرر دراین قانون به حساب مخصوصی – ۱۸۶ماده 

 .رسید خواهد مصرف به گرانکار وفرهنگی آموزشی ، اموررفاهی جهت رسد، می وزیران هیات تصویب به که ای نامه آئین موجب

 فصل دوازدهم ـ مقررات متفرقه

 کار نوع و انپای و شروع زمان ، مدت قید با کار انجام گواهی ، کارگر درخواست کارفرمایان مکلفند پس ازپایان قراردادکار بنا به – ۱۸۷ماده 

 .نمایند تسلیم وی به را شده انجام
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 انجام که خانوادگی یکارگاهها کارگران ونیز استخدامی خاص مقررات وری یا سایرقوانین واشخاص مشمول قانون استخدام کش – ۱۸۸ماده 

 قانون این اتمقرر مشمول ، شود می انجام وی اول طبقه از یک درجه نسبی را توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندانآنهامنحص کار

 .بود نخواهند

 .شدبا نمی است شده تصریح مذکور موارد به نسبت مختلف فصول در که دیگری تکالیف انجام مانع ماده این حکم –تبصره 

 جنگلی کهایپار ، مراتع ، گلهاجن ، نباتات انواع ، میوه درختان از برداری دربخش کشاورزی ، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره – ۱۸۹ماده 

 فعالیتها سایر و اشتبرد و داشت ، کاشت و عسل زنبور و انآبزی پرورش ، نوغان صنعت ، طیور و ماکیان پرورش و تولید و دامداری ونیز

 .دوزیران می تواند از شمول قسمتی ازاین قانون معاف گرد تصویب هیات و کار عالی شورای پیشنهاد به ، درکشاورزی

 و خدمه(  ییودریا زمینی ، هوایی)  نقل و حمل کارکنان مدت کار ، تعطیالت ومرخصیها ، مزد یا حقوق صیادان – ۱۹۰ماده 

 یا مشتریان وسیله هب آنها درآمد و مزد از قسمتی یا تمام که است نحوی به کارشان طرز که کارگرانی ونیز معلولین ، منازل مستخدمین

 عالی شورای توسط که یهای نامه آئین در گیرد، می انی که کارآنها نوعا در ساعات متناوب انجامکارگر همچنین و شود می تامین مراجعین

 . است حاکم قانون این مواد سکوت درموارد. گردد می تعیین رسید خواهد وزیران هیات تصویب به و تدوین کار

نون مستثنی از شمول بعضی از مقررات این قا موقتا مصلحت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می توان برحسب – ۱۹۱ماده 

 خواهد وزیران یاته تصویب به کار عالی شورای پیشنهاد با که بود خواهد ای امهن آئین موجب به استثنا موارد و مصلحت تشخیص نمود.

 .رسید

ه بین نامه ای که را طبق آئ اجتماعی امور و کار وزارت موردنیاز کارفرمایان موظفند درمهلت مقرر، آمار و اطالعات – ۱۹۲ماده 

 .نمایند تسلیم و تهیه رسد می اموراجتماعی و وزیرکار تصویب

 در سرپرستی تخصصم کادر تامین منظور به مورد حسب پزشکی آموزش و وزارت کار و امور اجتماعی ووزارت بهداشت، درمان – ۱۹۳ ماده

 رکا روابط ، انسانی به روابط ده اند ، آموزشهای الزم را در زمینه مسائل ناظرش تعیین سرپرست عنوان به واحدها در که افرادی به لزوم صورت

 و اجتماعی امور و کار وزرای تصویب به مورد حسب و تهیه کار عالی شورای توسط مربوط نامه آئین .داد کارخواهند اشتبهد و ایمنی و

 .رسد می وآموزش درمان ، بهداشت

 نقالبا پاسداران سپاه سیجب مقاومت نیروی با ، خود واحدهای کارگران کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی – ۱۹۴ماده 

 .دارند مبذول را الزم همکاریهای اسالمی

ت یاه تصویب وبه ،تهیه مسلح نیروهای وپشتیبانی ودفاع اجتماعی امور و کار وزارتین مشترک همکاری با ماده این اجرایی نامه آئین –تبصره 

 (۴)وزیران خواهد رسید
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 طرق به ساله همه ستا مکلف اجتماعی امور و کار وزارت بتکر،م و مخترع به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص ، – ۱۹۵ماده 

 .نماید اقدام سال نمونه کارگران انتخاب مورد در مقتضی

 توسط ، ربوطم متعارف های هزینه بینی ویپش آن اجرای نحوه ه ونمون کارگران تشویق وچگونگی ماده این اجرایی ضوابط –تبصره 

 .گردید هدخوا تعیین اجتماعی امور و کار وزارت

 عملی ، لمیع کارهای رشد و کارگران بیشتر فکری شکوفایی وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و – ۱۹۶ماده 

 ریقط از را امکانات این و ببیند تدارک را دیگر الزم آموزشهای و اسالید و خدماتی ،فیلم ، کشاورزی ، صنعت و علم های زمینه در تخصصی ،

 .قراردهد آنان اختیار در باشد الزم که دیگری هرنحو یا و گروهی های رسانه و تلویزیون ، رادیو

 اورزیکش جرت کنند و بهز شهربه روستا مهاا باشند داشته قصد که کارگرانی دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای – ۱۹۷ماده 

 .نماید فراهم را الزم تسهیالت بپردازند

 جمهوری ینمایندگیها در ور،کش از خارج ایرانیان کار نیروی تنظیم برای ت کار و امور اجتماعی می تواند در موارد ضرورتوزار – ۱۹۸ماده 

 .نماید منصوب کار وابسته ، ایران اسالمی

 .دگرد می اعزام و منصوب وزیرامورخارجه موافقت وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از – ۱تبصره 

 یاجرای نامه آیین قانون این تصویب از پس موظفند واستخدامی اموراداری وزارتین کار واموراجتماعی وامورخارجه وسازمان – ۲تبصره 

 .ران برسانندوزی هیات تصویب وبه تهیه را ماده این موضوع

 و تهیه را مربوط ییاجرا های نامه آئین ، قانون این تصویب تاریخ وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از – ۱۹۹ماده 

 .برساند قانون این در مذکور مراجع تصویب به

 های نامه نآئی تا تصویب ،که با مقررات این قانون مغایر نباشد  ۱۳۳۷ر۱۲ر۲۶ مصوب کار قانون اجرایی های نامه آئین از دسته آن –تبصره 

 .باشند می اجرا قابل ماده این موضوع

 .ون لغو می گردندمغایر این قان(  ۲)  کشاورزی وکار کار تصویب این قانون و آئین نامه های اجرایی آن، قوانینبا – ۲۰۰ماده 

 یانکارفرما و نطالع کارگرار در این قانون را با روشهای مناسب به امذکو وزارت کار واموراجتماعی باید کلیه حقوق وتکالیف – ۲۰۱ماده 

 .برساند



 

 
44 

 انسازم تصویب به و راحیط ، جدید کار قانون با ارتباط در را خود تشکیالت و امور اجتماعی مکلف است سازمان و وزارت کار – ۲۰۲ماده 

 .برساند کشور واستخدامی اموراداری

 .باشند می قانون وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این – ۲۰۳ماده 

 اتموسس و ربط ذی های ارتخانهوز عهده به قوانین سایر یا و قانون این در که بود نخواهد یتهاییمسوول و تکالیف رافع ماده این مفاد –تبصره 

 . است شده نهاده قانون این مشمول دولتی کارگاههای و

اختالف  ن موردقانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزار وسیصد وشصت وهشت به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و موادی از آ

 ۱۳- ۸ – ۷ – ۳د لس و شورای نگهبان قرار گرفته است ، درجلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصالح و تتمیم موامج

– ۱۵ – ۲۰ – ۲۴ – ۲۶ – ۲۷ – ۲۹ – ۳۱ – ۳۲ – ۳۳ – ۴۱ – ۴۶ – ۵۱ -۵۲ – ۵۳ – ۵۶ – ۵۸ – ۵۹ – ۶۰ – ۶۲ – ۶۴ – ۶۵ – ۶۶ 

– ۶۷ – ۶۹ – ۷۰ -۷۳ – ۸۱ – ۱۰۵ – ۱۰۸ – ۱۱۰ – ۱۱۱ – ۱۱۲ – ۱۱۳ – ۱۱۴ – ۱۱۸ – ۱۱۹ 

ازاتهای ) مواد کل فصل مج ۱۶۶ – ۱۶۰ – ۱۵۹ – ۱۵۸- ۱۵۵ – ۱۵۴ – ۱۵۱ – ۱۴۳ – ۱۳۸ – ۱۳۷ – ۱۳۶ – ۱۳۵ – ۱۳۱ – ۱۳۰ –

۱۷۱ – ۱۷۲ – 

۱۷۳ – ۱۷۴ – ۱۷۵ – ۱۷۶ – ۱۷۷ – ۱۷۸ – ۱۷۹ – ۱۸۰ – ۱۸۱ – ۱۸۲ -۱۸۳ – ۱۸۴ – ۱۸۵ – ۱۸۶ – ) ۱۸۸ – ۱۸۹ – ۱۹۰ – 

ه به وسیصد و شصت ون ریکهزا ماه آبان ونهم بیست مشتمل بردویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره درتاریخ ۲۰۳و ۲۰۲ – ۱۹۱

 .تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید

 

 

 

 .شماست تجارت حق ما؛ مهارت

 ...است رید فردا

 .دیریبگ تماس ما با امروز


