




 1400و مزد   قرارداد کار  راهنمایی کتابچه

 

 

 

قانون کار دولت جمهوری  این متن بر اساس  ،  های عزیزایطبقهو همکارگران  

  قانون کار فعلیبه نگارش درآمده است.  های مربوطه  نامهو آیین  اسالمی ایران

ی  داران بر طبقهی کارفرمایان و سرمایهقانونی است برای تضمین تسلط طبقه

را نیز شامل    ما در محیط کار  مطالباتترین  حداقلی  کارگران اما در عین حال

دلیل    شود.می کار  کامل  اجرای  حتی  اگر چه  به همین  منافع    ،فعلیقانون 

درازمدت   و  نمی ما  جمعی  برآورده  جامعه  در  را  شامل  کارگران  اما  کند 

کارگرانی که شرایط  از    یبسیار   اگر اجرا شوند برایکه  هایی است  حداقل

مفید خواهد    دور است به  هم  های قانونی  ها از این حداقلشان فرسنگکاری

اگر امکانش را داشته باشند برای  داران  سرمایهایم که  دریافتهنیز  به تجربه  .  بود

مان را  طفره رفته و شرایط کاری  کار  نانواستثمارِ بیشتر کارگران از اجرای ق

برای بهبود شرایط    بنابراین.  تر خواهند کردختبدون رعایت حد و مرزی س 

  هایی در محیط کارو همچنین تضمین حداقل  کاری و وضعیت زندگیِ خود

داران را  سرمایه  مان،گریدر اولین گام از مطالبه  هک ای نداریم مگر این  چاره

هایشان به  یگ داران و همپالمجبور سازیم. سرمایه  قانون کارکامل  به اجرای  

  را بلدند.  اشدور زدنهای  تر از آن شیوهخوبی به قانون کار آگاهند و خوب

منافع  به    رای دستیابیب  اتحاد بیشتر و همچنین حرکت جمعیبرای    ما هم

تر از  آگاه شویم و بسیار خوب  قانون کاربه خوبی به  باید در اولین گام  خود  

ش را بلد شویم.درآوردناجرا  به های مطالبه و مبارزه برایآن شیوه
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 ه مطالع برای چند نکته 
به  از آغاز و  انتها بخوانید.  * بهتر است کتابچه را  به  تا  صورت پیوسته 

های مربوط به کارگران در قانون  اختصار تمامی بخشسعی شده است به

از  را  ی کامل آن شما  کار در این کتابچه گنجانده شود، بنابراین مطالعه

 خوبی آگاه خواهد کرد.کلیات قانون کار به

مختلف کتابچه را جدای از هم و بدون رعایت  های  توانید بخش* می

ای نگارش شود که در گونهترتیب نیز بخوانید. سعی شده که کتابچه به

ها به شما  هر بخشی اطالعات مفیدی در آن زمینه و منفک از دیگر بخش

های دیگر  اگر در بخشی نیاز به اطالعات تکمیلی در بخش  ارائه شود.

 بط ارجاع داده شده است.ت های مر خشبوده باشد، در همان بخش به ب 

عالوه بخش*  شمارهبر  اصلی  ،کتابچه  دارِهای  بخش  است،    متن  که 

ها به دو  هایی در انتهای کتابچه قرار داده شده است. این پیوستپیوست

مباحث بخشصورت تکمیل  یا در  آورده شدههای شمارهاند.  یا  دار  اند 

 ها برای کارگران مفید واقع خواهد شد.ی آنکه مطالعه  نداقانونی  یسناد اَ

فعلی آورده شده است.    * در پیوست آخر کتابچه، متن کامل قانون کارِ

شک مفید خواهد  خواندن حداقل یکبار قانون کار برای هر کارگری بی

ادبیاتی   متن  این  چه  اگر  همین  داردحقوقی  بود.  از  آن  و  خواندن  رو 

است د  سردردآور  بخشاما  شمارهر  است  های  شده  سعی  کتابچه  دار 



ساده زبان  با  کار  قانون  از  بندهای  پس  بنابراین  شوند.  داده  شرح  تری 

دار کتابچه، احتمال کمی خواهد داشت که در  های شمارهخواندن بخش

 خواندن متن کامل قانون کار دچار سردرگمی شوید. 

ی از متن که عبارتی  هر جای خوانید،  ی غیرفیزیکی متن را میاگر نسخه  *

توانید با کلیک برروی آن به میمشاهده کردید    دار با رنگ آبیخطزیر

ارجاع به قسمتی   فصل/ماده/تبصره  شده در متن بروید.بخش ارجاع داده

دارِ کتابچه  های شمارهارجاع به بخش بخشمشخص از قانون کار است. 

 است. 

کتابچه را با دیگر کارگران و   این  هایی ما این است که بحث* توصیه

آن به  به اشتراک گذاشته و راجع  با یکدیگر صحبت  همکاران خود  ها 

کار و همچنین    حیطکنید. این کار باعث نزدیکی بیشتر شما کارگران در م

 شود.تان میآگاهی بر منافع مشترک

لحظه*   الحظهبهحیات  کارگران  کار  نیروی  به  وابسته  جامعه   .ستی 

بند   از  نیز  فقر و دیگر مصیبت  ،ناعدالتی استثمار،  رهایی  اجتماعی  های 

به مبارزهفقط و فقط  با  و  آگاه و متحد جامعه  ایشان دست کارگران  ی 

جامعه است.  برای  ممکن  بهتر  همینای  این    رواز  انتشار  که  امیدواریم 

آگاهی بیشتر و اتحاد    راستای  در  ،اگر چه کوچک  ،باشد  کمکیکتابچه  

  تکش جامعه.عمل طبقاتیِ شما کارگران شریف و زحم
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  آنباید اجرای    ، آیا ستاعادالنه  نا کارگران  ما  قانون کار برای  
 ؟ را مطالبه کنیم 

داری   سرمایهی  اند اما در جامعهکارگران تولیدکنندگان واقعی جامعه

ی زحمات  نتیجه  .اندمحروم  ی زندگیو حتی امکانات اولیه   فعلی از رفاه

کنند  شود که کار نمیدر جامعه میداران  از سرمایهنصیب اقلیتی    ایشان 

در باالترین سطح از رفاه  هایشان  خود و خانوادهاما    کشندو زحمتی نمی

 ترین ناعدالتی در جامعه است. ترین و اصلیاین بزرگ  .کنندزندگی می

آور زندگی برای  های سرسامفقر ناشی از شرایط دشوار معیشتی، هزینه

، ناعدالتی در آموزش، بهداشت و مسکن،  ی ما کارگراناهخانوادهخود و  

بزرگ   تیل اناعد ایناز  ایمونهن ما ناامنی شغلی و بسیاری مشکالت دیگر  

سرمایه اقلیت  و  کارگران  اکثریت  در  میان  این    .است  جامعه کل  داران 

ناعادالنه آغاز شده و تا محل    تک  ما کارگران تک   محیط کار  از    شرایط 

 یابد.ادامه می مانهایزندگی  خود و خانواده

متنی حقوقی است و در ظاهر میان کارگر و کافرما    فعلیقانون کار  

  ای که میان شرایط زندگی کارگرانتفاوتی قائل نشده است اما در جامعه

آن از  ناشی  اجبارهای  سرمایه  و  زندگی  شرایط  کارفرمایان  و  و  داران 

دو  فرسنگ  این  میان  برابری  ادعای  که  قانونی  است،  فاصله  را طرف  ها 

فرض کنید در یک آزمون برای دو  شک قانونی ناعادالنه است.  دارد، بی

ها نابینا است و دیگری اما نقصی از این بابت کننده که یکی از آنشرکت

ندارد، شرایطی کامالً برابر لحاظ شود. اگر چه شرایط برای این دو نفر در  

اما    برابرزمون  آ نیستهیچبهاست  عادالنه  آن وجه  برای  که  چرا   ،

1 
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ای آزمون طراحی شود تا وی بتواند به گونهکه نابینا است باید بهشخصی  

 همچون دیگر افراد پاسخ دهد.آزمون سؤاالت 

در متن آن  فعلی و برابری حقوقی میان کارگر و کارفرما  قانون کار  

و شرایطی که برای کارگران ناعادالنه    نیز به این گونه است. در جامعه

نفع  سرمایه  در شرایطی که  است و ناعدالتی  این  از  و کارفرمایان  داران 

برابر  برند،  می و  شخص  میان  قانون  قانونی کارگر  شخص  کارفرما 

است. میان    ناعادالنه  ناعدالتی  بر  که  است  قانونی  موجود  کار   قانون 

دار در جامعه سرپوش گذاشته و در عمل  سرمایهی  ی کارگر و طبقهطبقه

نتیجه استنیز  ناعدالتی  همین  بسیاری  توانستهاما  کارگران    .ی  در  اند 

ی مبارزات مستمر  ه وسیلهمواقع، هم در ایران و هم در سراسر جهان، ب

را   مواردی  خود  طبقاتی   متحد  کارگران  و  عموم  نفع  قوانین  به  این  به 

توان به محدودیت ساعات  از این دست موارد میناعادالنه اضافه کنند.  

ساعت کار روزانه که در قانون    8کار در قانون کار اشاره داشت. محدودیت  

داران و کارفرمایان  ی میل سرمایهکار فعلی ایران نیز قرار دارد، نه نتیجه

بهبود   برای  کارگران  مبارزات  تاریخ  در  طوالنی  مبارزاتی  حاصل  بلکه 

ساعت کار در قانون کار    8محدودیت    حیط کار است.وضعیت خود در م

تمامی از بین نبرده  اگر چه ناعادالنه بودن قانون کار را برای کارگران به

ایشان  برای  کار  محیط  در  مثبتی  تغییر  اما  طبقاتی  است  مقیاس    در 

 وجود آورده است.به

ی  طبقهشرایط  میان    ناعدالتیی  فعلی نتیجهقانون کار  گرچه  بنابراین  

و  است  داران و کارفرمایان در جامعه  سرمایهی  طبقهشرایط  و    انکارگر

این شرایط ناعادالنه به ضرر ما و به  ضامنی است برای این که  همچنین  
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ی خود تغییراتی  با مبارزهتوانند  اما کارگران می  نفع طرف مقابل ادامه یابد 

  اکثریتشرایط یان قانون کار فعلی ناعدالتی موجود مدر آن ایجاد کنند. 

و   فعلی  در جامعهداران  سرمایهاقلیت  کارگران  نمیی  برطرف    و کند  را 

و    ادالنهناعشرایط  ، در عمل، ضامن  این ناعدالتیای به  بدون هیچ اشاره

توانیم  اما ما کارگران می  است  در محیط کار  ما  ی ضد منافعمحافظ منافع 

 غییر دهیم. با اتحاد و آگاهی قانون فعلی را به نفع خود ت

آید این است که ما کارگران باید چگونه  سؤاالتی که اکنون پیش می

داران و برای دانیم ناعادالنه است و در عمل به نفع سرمایهبا قانونی که می

ی آنان بر ما است مواجه شویم؟ آیا مطالبه برای اجرای قانون  تداوم سلطه

جمعی مفید باشد؟ و این  طور فردی و  تواند برای ما کارگران بهکار می

اند در قوانین کار ایجاد نمایند  که تغییراتی که کارگران در گذشته توانسته

 هایی بوده است؟با چه ابزارها و روش

و رعایت    ما کارگران برای اجرای قانون کار   ی جمعیمبارزهتالش و  

بهبود تواند به  ، هم میردر محیط کا  مانترین مطالبات و حقوقحداقلی

اوضاعنسب ما    ی  میزان  برای  این که  هم  و  منجر شود  کار  در محیط 

را نسبت به اوضاع خود و شرایط    اتحاد و آگاهی جمعِی ما کارگران

باال خواهد برد. بنابراین گرچه   داریی سرمایهجامعهکل مان در ناعادالنه

ی ما و  ه میان طبقهگفتیم قانون کار فعلی قانونی ناشی از شرایط ناعادالن

کارفرمایان  قهطب جامعه  ی  کل  این    است در  تداوم  ضامن  همچنین  و 

جمعی و متحد کارگران برای   ی مبارزهاست اما    در محیط کار   ناعدالتی

نظر کردن  آن نتایج مطلوبی به دنبال خواهد داشت که صرفمفاد  اجرای  

 لطمه خواهد زد. ی کارگرانهمهشک به منافع فردی و جمعی از آن بی
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کار    همان در جامع ی حیات و زندگیبرای ما کارگران تنها راه ادامه

مان  کار، زندگی  یطبا تغییر شرایط به نفع ما در مح بنابراین کردن است، 

تغییر مثبت  مثبتی تغییر خواهد کرد. اگر  محسوس و  شکل  در جامعه به

دست  با آگاهی و اتحاد جمعی میان ما کارگران بهشرایط در محیط کار  

باشد،   بهآمده  و  کارفرمایان  مثبت  تغییر  این  توانست  خواهند  سختی 

کنند.  تهدید  را  مطالبه  پیشروی  اگر  کار  بنابراین  قانون  اجرای  ی 

ا کارگران در محیط کار دنبال شود، با  صورت جمعی از جانب مبه

وضعیت برای ما در محیط کار بهبود   ، رعایت این حقوق حداقلی 

 یابد.نسبی می 

کار   تالش محیط  در  خود  وضعیت  بهبود  برای  کارگران  ما    جمعی 

ناعدالتیمحدودیت و  خواهد  ها  واضح  ما  برای  را  فعلی  کار  قانون  های 

به مدد  همچنین  ساخت.   اتحادما کارگران  خواهیم    دو عنصر آگاهی و 

های  ریشه  با مان در جامعه نیز به جنگ  در دیگر سطوح زندگیتوانست  

علیه   و  ناعدالتی  ی مطالبهبا  بنابراین    برویم.  هایمان ایطبقههمخود 

ناعادالنه بودن قانون کار  جمعی اجرای قانون کار،   به  هم نسبت 

گاهی و اتحاد ناشی کنیم و هم این که با آآگاهی و یقین کسب می 

ای عادالنه با قوانینی جامعه  برای حرکت به سمت   ، گریاز مطالبه

 آماده خواهیم شد. عادالنه 

ایم، به همین دلیل نیز  ما کارگران تولیدکنندگان واقعی این جامعه

ایم. تحقق این شرایط عادالنه  عادالنهبهتر و  الیق کار و زندگی در شرایطی  

شود.  شکلی متحد ممکن میو تقالی ما کارگران به  نیز تنهاوتنها با تالش

  یطوضعیت ما در محنسبی  بنابراین هر گامی که منجر به بهبود  



5 
 karkhane.org |ی کارخانه  مجله 

کار و همچنین تقویت اتحاد جمعی میان ما کارگران شود مطلوب  

ی جمعِی اجرای قانون کار در مطالبهرو  از همین  و ضروری است.

 هم ضروری است.شرایط فعلی برای ما کارگران هم مطلوب و 

فعلی   از بدیهیایران  در شرایط  از کارگران  ترین حقوق  که بسیاری 

اند و متأسفانه آگاهی پایینی نسبت به منافع مشترک  ی خود محروماولیه

خود با دیگر کارگران دارند، رعایت قانون کار و تالش برای اجرای آن در  

د توجهی جدی  محل کار، گامی مطلوب و ضروری است که ما کارگران بای 

های  در صورت رعایت قانون کار مشکالت و سختی  به آن داشته باشیم.

 یابد. کاهش می در ایران کارگران  بسیاری از محل کار برای

که به نوعی ضمانت اجرای آن در   ،رعایت قانون کار و داشتن قرارداد

است کار  وضعیت    ،محل  بهبود  از  به  کار  ما  بسیاری  محیط  کمک  در 

دست کارفرمایان و  به  مان تر شدن شرایط کاریو از سخت  کرد خواهد  

ی اجرای قانون  همچنین حین مطالبه  .داران جلوگیری خواهد کردسرمایه

شد که منجر به آگاهی و اتحاد  میکار میان ما کارگران پیوندی برقرار  

آگاهی و اتحادی که تنها ابزار ما    شود. خواهد  هایمان  ایطبقهبیشتر با هم

با طبقهی طبقاتیمبارزه  در است. ی سرمایهمان  این    داران  در  بنابراین 

کتابچه با توجه چنین نگاهی، به ضرورت تالش جمعی  ما کارگران برای 

 ایم. مان تأکید کردهاجرای قانون کار در محیط کاری

مطالبه خصوص  در  زیر  و  نکات  کار  محل  در  کار  قانون  رعایت  ی 

 نی داشتن برای کارگران مهم است:همچنین طلب  قرارداد قانو
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بدانیم که درخواست اجرای قانون کار و درخواست قرارداد   •

قانونی است و هیچ کارگری نباید   از کارفرما عملی کامالً 

ای تهدید به برخورد در یا اخراج از  به دلیل چنین مطالبه

 محل کار خود شود.

حداقلی • کار،  قرارداد  داشتن  و  کار  قانون  ترین  رعایت 

ی ما کارگران است. ما کارگران برای بهبود قطعی   مطالبه

ناعادالنه شرایط  تغییر  و  کار  محیط  در  خود  ی  وضعیت 

و   به شرایطی  های ایطبقههمزندگی خود  مان در جامعه، 

فراتر از رعایت قانون کار نیاز داریم. اما همین حقوق قانونی  

و    شود حداقلی نیز برای بسیاری از ما کارگران رعایت نمی

دولتی   نمایندگان  و  کارفرمایان  از  را  آن  جدیت  با  باید 

 . مطالبه کنیم

ی آن از جانب کارگران، هم به  رعایت قانون کار و مطالبه •

شود و  مان در محل کار منجر میبهبود و تضمین وضعیت

باال   را  کارگران  ما  میان  همبستگی  و  اتحاد  که  این  هم 

که  می بگوییم  اگر  نیست  اغراق  ادامهبرد.  این    ،در 

ی رعایت  مراتب از موفقیت در مطالبههمبستگی و اتحاد به

مهم کارگران  ما  برای  کار  و  قانون  کارفرمایان  است.  تر 

مطالبهسرمایه از  گام  هر  مقابل  در  بیکار  داران  ما  گری  

نشینند و به راهکارهایی جدید برای استثمار بیشتر ما  نمی

ر مرحله و با  روخواهند آورد. به همین دلیل ما باید در ه

نام   به  ابزاری  با  کار،  قانون در محل  رعایت  از  هر سطح 
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اتحاد و همبستگی خود را در طلب و دفاع از منافع جمعی  

 مان مجهز سازیم. و مشترک کارگری

درباره بیشتر  بحث  صحی برای  شکل  و  فعلی  کار  قانون  ح   ی 

آشنایی با مواد قانون متن    ی ما کارگران با آن،طبقاتی  مواجهه

بستر کار کار،  قرارداد  به  نگاهی  کارگران؛  اتحاد  برای  مجلهرا    ی  ی  در 

 حتماً مطالعه بفرمایید. کارخانه

 

 قرارداد کار حق قانونِی هر کارگری است 
تواند شخصی حقیقی یا حقوقی  که می،  اگر شما به درخواست کارفرما

کاری حق  ،باشد انجام  ازای  کار  در  قانون  نظر  از  کنید،  دریافت  السعی 

می محسوب  حقکارگر  شکلشوید.  عنوانالسعی  و  مختلفی  ها  های 

تواند داشته باشد: مزد، حقوق، سهم سود یا مزایا. هر شکل یا عنوانی  می

تغییری در  شما در محل کارتان به کار گرفته شود،  السعی  برای حقکه  

 ( قانون کار  3و  2)ماده  دهد. شما نمیکارگر بودن 

های قانون کار برای هر کارگری باید رعایت شود. یکی  تمامی بخش

(  قانون کار  فصل دوم های قانون کار مربوط به قرارداد کار است. ) از بخش

بنابراین شما به عنوان کارگر از لحاظ قانونی باید قرارداد کار داشته باشید  

کند  فرقی نمیمربوط به قانون کار رعایت شوند.    قرراتو در این قرارداد م 

کند که  کارفرمای شما حقیقی باشد یا حقوقی. همچنین هیچ فرقی نمی

که  حلم بخشی  می  یا  کار  آن  صنعتی، در  ساختمانی،    کنید  معدنی، 

، اماکن عمومی  تجاری، خدماتی، کشاورزی  ترابری، مسافربری، تولیدی،

 ( قانون کار  4ماده )  .یا امثال اینها باشد

2 

ی  نکته 
 1 مهم

https://karkhane.org/2717/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://karkhane.org/2717/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://karkhane.org/2717/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://karkhane.org/2717/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
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 غیرقانونی است  های قانون کاراز حداقل کمترقرارداد 
اگر قراردادی بین شما و کارفرما بسته شود که مفاد آن در مورد یا  

در    تانقانون کار باشد و کمتر از حقوق قانونیمقررات  مواردی برخالف  

آن قید شده باشد، این قرارداد حتی اگر به امضای شما رسیده باشد از  

توانید برای احقاق حقوق  می  . بنابراین شمالحاظ قانونی غیرمعتبر است

کند  قانونی خود به مراجع مربوطه شکایت کنید. در این شرایط فرقی نمی

پای   شما  امضای  یا  توافق  بی  قرارداد که  دلیل  سر   اطالعیبه  از  یا  تان 

 ( 8ماده ) ناچاری و اجبار بوده است.

ان در این زمینه سوءاستفاده  بسیاری از کارفرمایان از ناآگاهی کارگر

یا  و    ایدپذیرفته  تانچون قرارداد با کارفرما را خود  نکنید کنند. تصور  می

کرداگر   امضاء  کتبی  موارد  پایینایدهدر  قرارداد  هم  چقدر  هر  از  ،  تر 

د طلب حقوق قانونی خود را داشته  یتوانهای قانون کار باشد نمیحداقل

اعالم    نامعتبرهای قانونی را  تر از حداقلایینقانون کار قراردادهای پ  د.یباش

 کرده است. 

 

 : کارگر و کارفرماطرفین قرارداد کار
نه کمتر از این و نه بیشتر. یک طرف آن    ؛قرارداد کار دو طرف دارد

 کارگر است و طرف دیگر کارفرما.

بندند. قانون کار  قرارداد می  فردی صورت  در اغلب موارد کارگران به

کارفرما را  طرف  میان کارگران و  جمعی دستهفعلی ایران امکان قرارداد  

است. کرده  هفتم)   فراهم  دستهفصل  قراردادهای  برای  باید  (  جمعی 

تشکل از  یکی  دارای  اسالمی،  کارگران  )شورای  کار  محل  قانونی  های 

3 

4 
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ها به  ی کارگری( باشند تا از طریق این تشکلصنفی یا نمایندهانجمن  

دسته قراردادهای  بپردازند.  کارفرما  طرف  با  شرایط  هم  جمعی  مذاکره 

کند و هم این که در  را در سطح قانون موجود تضمین می  کارگرانکاری  

کارفرما طرف  با  توان  ، مواجهه  و  اتحاد  از  بیشتری  چانه  کارگران  زنی 

اما همانگونه که گفته شد اکثریت قریب به اتفاق    واهند شدخ  برخوردار

 قراردادهای کارگران در ایران انفرادی است.

می کار  قرارداد  در  کارفرما  یا  طرف  حقیقی  شخصی  تواند 

ی قانونی کارفرما یا کارفرمایان باشد.  عنوان نمایندهحقوقی به

  شود ار استفاده کارفرمایان شما در محل ک هر عنوانی که برای کارفرما یا  

و...()سرمایه کار  صاحب  رئیس،  در  آن  دار،  عنوان  کار  قرارداد  ها  تحت 

 . شوندر ذکر مییکی از دو طرف قرارداد کاجزو کارفرما 

 

 ؟کارگر است  ه نفع کدام یک ب ،یا شفاهی کتبی قرارداد
ما را قانونی دانسته  قانون کار فعلی قرارداد شفاهی میان کارگر و کارفر

مفاد  درج  تواند مکتوب و بر روی کاغذ با  یعنی قرارداد کار هم میاست.  

صورت زبانی و شفاهی  و با امضای دو طرف قرارداد باشد و هم این که به

 ( 7ماده ) بین دو طرف مورد توافق قرار گیرد.

اگر چه قرارداد شفاهی از لحاظ قانونی مورد تأیید است ولی با توجه 

قرارداد  های کار خود،  اکثریت قاطع کارگران در محلبه شرایط حاضر  

  داران سرمایهای در دست شدت به ضرر کارگران است و وسیلهشفاهی به

تجربه به  بنا  است.  شما  حقوق  گذاشتن  پا  زیر  بسیاریبرای  در  ی  مان 

بندند. در  داران و کارفرمایان قراردادی با کارگر نمیمواقع سرمایه  اکثریت

ی  نکته 
 1 مهم

5 
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میان می به  قرارداد  از  که حرف  هم  کارگران  مواردی  مواقع  اغلب  آید، 

می سفیدامضاء  قرارداد  امضای  به  همینمجبور  که  شوند.  بگوییم  جا 

در  (  33  بخش)توضیح بیشتر در  قرارداد سفید امضاء هم غیرقانونی است.  

هم تصریح آن حین توافق و هم اثبات  چنین شرایطی قرارداد شفاهی، که  

است   دشوار  آینده،  در  اگر   شدتبهآن  بنابراین  است.  کارگران  به ضرر 

به  بیشتر  شود، شکل کتبی آن  و کارفرما منعقد می  شماقراردادی میان  

 اش. شکل شفاهی تا نفع است 

 

 ، کدام یک به نفع کارگر است؟ معین یادائم، موقت قرارداد 
 نوع است:  سهی مدت آن، قرارداد، از جنبه

I. ذکر میدائم قرارداد  شروع  تاریخ  قرارداد  نوع  این  در  تاریخ  :  ولی  شود 

 انقضا ندارد. 

II. نوعی قرارداد است که تاریخ شروع و پایان آن از همان ابتدا تعیین    :موقت

 .شودمی

III. برا  نیا  :معین قرارداد  فعال  ینوع  و مشخص    نیمع  یو کارها  تیانجام 

. زمان در  ابدییقرارداد خاتمه م   نیتعهدات طرف   یفا ی و با ا  شودیمنعقد م

  ن یاز کار مع  یقی قرارداد تلف   که   ن یندارد، مگر ا  ی ریثأگونه قراردادها تنیا

 باشد. نیو زمان مع

6 
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و  مشمول مفاد مندرج در قانون کار قرارداد نوع  3هر  .1

مربوط    تمامی مقررات یعنی    شوند.میمقررات تأمین اجتماعی  

.. برای هر سه نوع  .، شرایط کاری، تشکل، بیمه وو مزایا  به مزد

 .اجرا شودکارگران اید برای  قرارداد ب

ی مستمر دارند. البته  برای کارهایی است که جنبه  دائم قرارداد   .2

ی مستمر هم  در کارهایی که جنبه  موقتقانون کار منعی برای قرارداد  

ی بسیاری به منافع کارگران  دارند ایجاد نکرده است. همین مسئله لطمه

ی  که جنبه  کشندکارهایی زحمت می  وارد کرده است. اغلب کارگران در

اما سرمایه با آنمستمر دارد  قرارداد موقت میدار  قرارداد   .دبند ها    عقد 

ترین مشکالتی  ی مستمر دارند یکی از بزرگدر کارهایی که جنبه  موقت

 اند.است که کارگران با آن مواجه

به هیچ وجه شرایط خاتمه یا فسخ قرارداد را برای    دائمقرارداد   .3

کنند که اگر قرارداد  گمان می کارگراناز کند. بسیاری کارگر سخت نمی

ه کارفرما بخواهد در آن کار  ببندند مجبور خواهند شد تا هر زمانی ک  دائم

را از این    موقت بمانند. همین باعث شده که در مواردی کارگران قرارداد  

دهد بیشتر بپسندند. در حالی که  ها امکان ترک  کار میلحاظ که به آن

این  به    36  بخش. در  و در واقع برعکس این تصور رایج است  چنین نیست

 .پرداخته شده استموضوع بیشتر 

ی مستمر دارند در صورتی که مدتی در  در کارهایی که جنبه .4

حتی    ( 7ماده    2تبصره  )  شود.تلقی می  دائمیقرارداد ذکر نشود، قرارداد  

صورت ضمنی  اگر شما قرارداد موقتی دارید که پس از اتمام مدت آن، به

چند 
ی  نکته 

 مهم
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بار مدت اتمام  شود اما اینشما و کارفرما قرارداد تمدید می  یا صریح، میان 

 گردد.شود، قرارداد  جدید  شما دائمی تلقی میتان ذکر نمیقرارداد میان

  ی غیرمستمر دارندحداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه .5

 ( 7ماده  1تبصره چهار سال است. )

با قراردادهای پیمانکاری دارد.  شباهت  معینقرارداد کار   .6 هایی 

مهمتفاوت کارگران  برای  اما  آن  است.های  پیمانکاری    تر  قرارداد  در 

پرداخت مبلغ قرارداد به صورت مبلغی یکجا و مقطوع و یا در چندین  

شود ولی در قرارداد کار معین، حقوق بر اساس کارکرد  قسط تعهد می

شود.  زمانی خاص هفتگی یا ماهانه محاسبه و پرداخت می  ی کارگر در بازه

شود  مین میأدر قرارداد کار معین ابزار، لوازم و محل کار توسط کارفرما ت

 .پیمانکار است یعهده رولی در پیمانکاری ابزار کار ب

دارد،   را  و مقتضیات خاص خود  قرارداد معین که شرایط  از  جدای 

به بی نسبت  دائم  قرارداد  بیشتر    شک  را  کارگران  منافع  موقت  قرارداد 

کند. قرارداد دائم هم امنیت شغلی کارگران و هم امکان اتحاد  برآورده می

داران و دولت  برد. سرمایهو همبستگی کارگران در یک محل کار را باال می

به همین دلیل است که سال قرارداد  هاست اجازهایشان  قانونی عقد  ی 

 اند.ی مستمر را دادهنبهموقت برای کارهای با ج

ی مدت  کارگر به دلیل ترس از عدم تمدید قرارداد خود پس از خاتمه

کوتاه قرارداد موقتش، اعتراضی به شرایط ناعادالنه و حتی غیرقانونی خود  

های  نفع  قراردادهای موقت داران در ایران از  کند. سرمایهدر محل کار نمی

نقطه  برند.فراوانی می بیشتری    ،مقابلی  در  نفع  به مراتب  دائم  قرارداد 

 برای کارگران به همراه دارد.
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 هفتگی  و : روزانهساعات قانونِی کار حداکثر  
نیرو یا وقت خود را به منظور    شماساعت کار مدت زمانی است که  

 روز شبانه ساعت کار کارگران در  د.  یکنانجام کار به کارفرما عرضه می

ماده  )  باشد.  ساعت  44نباید بیشتر از    هفتهو در    ساعت   8نباید بیشتر از  

51) 

بنابراین   (10بخش  )  .روز  7روز است و نه    6ی کاری در قانون کار  هفته

، با توجه به حداکثر  کنیدمی  طور یکسان کار را به  هفته   روز  6هر    شمااگر  

ساعت و    7در هر روز نباید از    تانساعت کار در هفته، ساعت کاری  44

ساعت کار    8روز از هفته روزانه    5  در طولدقیقه بیشتر باشد. اما اگر    20

 ساعت باشد.  4نباید بیشتر از  تاند، روز ششم کارییکن می

آنان، در صورت توافق کارگر قانونی  نمایندگان  نماینده یا   ،  

تواند ساعات کار را در بعضی روزهای هفته کمتر  کارفرما می

به شرطی که مجموع    ساعت تعیین کند  8و در بعضی روزها بیشتر از  

 ( 51ماده    1تبصره  )  .ساعت نشود  44در هفته بیشتر از    شماساعت کاری  

با توافق کارگران،  کارفرما می  کارهای کشاورزیدر   تواند 

روز را  نماینده یا نمایندگان قانونی آن، ساعات کار در شبانه

 ( 51ماده   2تبصره ) با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

نباید  ، ساعات کار  آور و زیرزمینی کارهای سخت و زیاندر  

ماده )  ساعت در هفته تجاوز نماید.  36ساعت در روز و    6از  

52) 

7 

توافق  ✓
 طرفین 

توافق  ✓
 طرفین 

ی  نکته 
 1 مهم
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 کار روز، کار شب و کار مختلط چیست؟ 
صبح تا    6کار روز کاری است که حدفاصل زمان انجام آن از ساعت  

تا    22باشد. کار شب کاری است که حدفاصل انجام آن از ساعت  می  22

باشد. کار مختلط کاری است که بخشی از آن در روز و بخشی  صبح می  6

 (53ماده )  شود.در شب انجام می

  35  ، هر ساعت کار در شب(9 بخش)  برای کارگران غیرنوبتی

(  58ماده  )گیرد.  اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می  درصد

برای کارگران   در شبمزد هر ساعت کار حداقل   1400در سال بنابراین 

 باشد.ریال می 025,163غیرنوبتی برابر با 

مختلط   کارهای  کاریبه  در  جز  ایساعات  شب    وکه  کار 

 گیرد.تعلق می درصد   35 مزد شود اضافهمیمحسوب 

اضافه شبمبنای  )مزد   است.  ثابت  مزد  (  14  بخشکاری 

بگیر نباشید، یعنی اگر مزد ثابت هر بنابراین اگر شما حداقلی

هر  ساعت کار عادی مزد  قاعدتاً  از حداقل مزد است،  بیشتر  ساعت  تان 

 کاری شما بیشتر از رقم باال خواهد بود.شب

 

 کار متناوب و کار نوبتی چه تفاوتی دارند؟ 
برای  شود.  کاری است که در ساعات متوالی انجام نمی  کار متناوب

ها  شبچند ساعت و    ظهرهاکند که  کار می  رستورانییک کارگر در    مثال

کند و در بین این فواصل کارگر در  چند ساعت دیگر در آن مکان کار می

 ( 54ماده ) .نام دارداختیار خود است. کار این کارگر متناوب 

8 

9 

اضافه 
 مزد

اضافه  
 مزد

ی  نکته 
 1 مهم
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کارگر در مدت زمان میان دو بخش کار در محل کار  حضور  

 الزامی نیست. خود

اضافی  در   کار  و  تناوب  فواصل  کار،  متناوب ساعات  کارهای 

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

  10برای مثال اگر کارگر در رستوران کار خود را هر روز از ساعت    باشد.

  1شروع کند، ساعت پایان کار او در بخش دوم کارش در شب نباید از  

 بامداد فراتر رود. 

ی کار و فواصل تناوب با توافق طرفین،  ساعت شروع و خاتمه

 شود.نوع کار و عرف کارگاه تعیین می

های آن  و نوبت  کاری است که در طول ماه گردش دارد   کار نوبتی 

 ( 55ماده ) .شوددر صبح، عصر یا شب واقع می

اش در  کارهای نوبتی، بسته به این که کارگر نوبت کاریدر  

 : باید به وی تعلق بگیرد مزدروز باشد اضافهچه زمانی از شبانه

  مزد.اضافه  درصد  10های کاری  واقع در صبح و عصر  برای نوبت  •

 ریال(  835,132ساعتی حداقل   1400)در سال 

نوبت  • واقع در صبح و عصر و شب  برای   درصد  15های کاری  

 ریال(  873,381ساعتی حداقل  1400)در سال  مزد. اضافه

 22.5های کاری  واقع در شب و صبح یا عصر و شب برای نوبت  •

ماده  )  ریال(  930,471ساعتی حداقل    1400)در سال    مزد.اضافه  درصد 

56) 

ی  نکته 
 1 مهم

ی  نکته 
 2 مهم

توافق  ✓
 طرفین 

اضافه  
 مزد
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(  41بخش  مزد در کارهای نوبتی مزد ثابت است. )مبنای اضافه

بگیر نباشید، یعنی اگر مزد ثابت هر بنابراین اگر شما حداقلی

عادی کار  مزد  ساعت  قاعدتاً  است،  مزد  حداقل  از  بیشتر  ی  ساعت تان 

 باال خواهد بود.  ارقام شما بیشتر از  های کارینوبت 

روز  ساعت در شبانه  8در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از  

ساعت در هفته بیشتر شود. در این صورت جمع کار    44یا  

 ( 57ماده ساعت بیشتر باشد. )  176ی متوالی نباید از هفته 4کارگر در 

 

اها تعطیلیها:  تعطیلی با  کارگران  قانونی  ازی  مزد    ستفاده 
 شود مزد میها مشمول اضافهو کار در آن است 

های قانونی کارگران شامل تعطیلی هفتگی، تعطیالت رسمی  تعطیلی

 است.  )روز جهانی کارگر( اردیبهشت ماه 11و 

  با استفاده از مزد های قانونی مذکور در باال  تمامی تعطیلی

 است.

 

 ( 62ماده )  کارگران است.  تعطیلی هفتگی روز جمعه روز  

هفتگی اجباری است. در امور    یعنوان تعطیل تعیین یک روز به

رانی و یا در  مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوس 

، اگر تعطیلی  یا با توافق طرفین  هایی که به دلیل نوع یا ضرورت کارکارگاه

10 

ی  نکته 
 4 مهم

ی  نکته 
 2 مهم

ی  نکته 
 1 مهم

ی  نکته 
 3 مهم
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به ثابت در هفته  باید روزی  نباشد،  تعطیل  در جمعه ممکن  عنوان روز 

 ( 62ماده   1تبصره ) هفتگی تعیین شود.

هفتگی    یکارگربرای   تعطیل  جمعه  روزهای  وی  که 

مزد هر ساعت کار در روز جمعه برای ایشان مشمول    است:

حداقل  این مبلغ برابر است   1400شود. در سال مزد میاضافه درصد 80

 ( 62ماده  1تبصره )  ریال. 366,217با 

که روزهای جمعه تعطیل هفتگی نیست و    یکارگربرای  

عنوان تعطیل هفتگی وی تعیین  روز دیگری در هفته به

ایشان  شده است:  برای    7تا سقف    ،مزد هر ساعت کار در روز جمعه 

در  این مبلغ  .  شودمزد میاضافه  درصد  40  مشمولدقیقه،    20ساعت و  

با  حداقل    1400سال   اگر  استریال    063,169برابر  کار  .  این  ساعات 

، هر ساعت  شوددقیقه    20ساعت و    7کارگر در روز جمعه بیشتر از سقف  

. در سال  شود میمزد  اضافه  درصد   80مشمول    ، بیشتر از این سقف  کار  

 (62ماده    1تبصره  )  ریال.  366,217است با  برابر    حداقل  این مبلغ  1400

روز باشد، مزد    6  در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از 

یک  معادل  کارگر  هفتگی  تعطیل  یا  روز  مزد  مجموع  ششم 

ماده    2تبصره  )  . حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود

62) 

ساعت کار    44روز کار در هفته و    5هایی که با انجام  کارگاه

کنند، مزد  شان از دو روز تعطیل استفاده میقانونی کارگران

ی  نکته 
3 مهم

  

ی  نکته 
 4 مهم

اضافه  
 مزد

اضافه  
 مزد
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 د. کارگران خواهد بو  یهر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه 

 ( 62ماده  3 تبصره)

 

 .استروزهای تعطیلی کارگران جزو در تقویم  تعطیالت رسمی

رسمی،  عالوه تعطیالت  این  ماه  11بر  جزو   اردیبهشت  نیز 

 های قانونی کارگران است.تعطیلی

روز  ماه م ی میالدی است    1اردیبهشت ماه هر سال که مصادف با    11

  در ایران  این روز برای تمامی کارگران   (63ماده  )  است.  جهانی کارگر 

کارگران از تعطیل بودن چنین روزی  بسیاری از ما  تعطیل رسمی است.  

نیست مناسیم.  مطلع  دیگر  همچون  کارگر  جهانی  تقویمی  بتروز  های 

سرمایهبینیست.   طبیعی  توجهی   کامالً  روز  این  به  کارفرمایان  و  داران 

است. روز جهانی کارگر برای آنان یادآور نبردهایی است که در آن شکست  

  کند که را برای آنان زنده میتلخ  ی روزهایی  . این روز خاطرهاندخورده

مجبور    شانی به حقوقدر برابر اتحاد و رزمندگی کارگران برای دستیاب

 اند.نشینی از منافع خود شدهبه عقب

های تقویمی  روز جهانی کارگر برای ما نباید همچون دیگر مناسبت

سرمایه حواسباشد.  روی  از  میداران  نادیده  را  روز  این  گیرند،  جمعی 

توان با  در این روز میگرفتن بایستیم. بنابراین ما باید در برابر این نادیده

دیگر   کنار  در  چندساعتی  گپ  یهاایطبقههمگذراندن  به    وگفت خود 

زندگی بهتر    ی زندگی کارگری و تاریخ مبارزات کارگران برای طلبدرباره
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پرداخت جامعه  در  عادالنه  مبارزات  توانیم  می  ما  .و  یادآوری  با 

 .بگیریمرا جشن آن این روز  در ی زحمتکشان جامعهمندانهشرافت

 

  درصد   40هر ساعت کار در روزهای تعطیل رسمی مشمول  

میاضافه سال  مزد  در  مبلغ  این  با   1400شود.  برابر  حداقل 

 ریال است.  063,169

 

مزد در تمامی  روزهای تعطیلی مزد ثابت است.  مبنای اضافه

بگیر نباشید، یعنی اگر  حداقلی( بنابراین اگر شما  41بخش  )

تان بیشتر از حداقل مزد است، قاعدتاً مزد  مزد ثابت هر ساعت کار عادی

 ساعتی شما در روزهای تعطیلی بیشتر از ارقام باال خواهد بود.

 

 1400کارگر در سال  هر ی ساعات کار موظفی ماهانه
تعطیلی بنابراین ممکن  تعداد  ماه متفاوت است.  های رسمی در هر 

د تا ماهی  یدر یک ماه مشخص تعداد روز بیشتری تعطیل باش   شمااست 

های  گفته شد تعطیلی  10بخش  همانگونه که در    دیگر. از طرفی دیگر

در یک   شمااست. بنابراین ممکن است  قانونی کارگران با استفاده از مزد

ی کامل  د اما حقوق پایهی ماه تعداد ساعات کمتری از ماهی دیگر کار کن

 د. یخود را در هر دو ماه باید به یکسان دریافت کن 

11 

ی  نکته 
 5 مهم

اضافه  
 مزد
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های رسمی در  هفتگی( و تعطیلی  یها )تعطیلبا توجه به تعداد جمعه

ماهانه برای هر کارگر در  جدول زیر تعداد ساعات کار موظفی    ،هر ماه

 است: 1400سال 

 

 ماه 
روزهای  

 ماه 
تعداد  
 جمعه 

تعداد تعطیل  
 رسمی غیرجمعه 

  تعداد روِز 
 کاری 

ساعات کار  
 موظفی 

 154 21 6 4 31 فروردین

 169 23 3 5 31 اردیبهشت 

 183 25 2 4 31 خرداد 

 191 26 1 4 31 تیر

 169 23 3 5 31 مرداد

 198 27 0 4 31 شهریور 

 161 22 3 5 30 مهر

 183 25 1 4 30 آبان

 191 26 0 4 30 آذر 

 183 25 1 4 30 دی

 176 24 1 5 30 بهمن

 169 23 2 4 29 اسفند

 2127 290 23 52  جمع 

 

  در اگر    .کنیمبررسی می  به عنوان مثال را  ماه فروردین    جدول:  شرح

روز    6روز جمعه و    4نگاه بیاندازیم،  فروردین  به ماه    1400سال  تقویم  

روز از این ماه     10تعطیلی  غیرجمعه در آن قرار دارد. بنابراین در مجموع  
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روزه برای کارگران تعطیل است. از سوی دیگر روزهای تعطیلی برای    31

روز را موظف به انجام کار    10کارگران با استفاده از مزد است. یعنی این  

 د. یرا باید دریافت کن  د اما دستمزد آن ینیست

دقیقه    20ساعت و    7دانیم که حداکثر ساعات کاری در هر روز  می

روز و در هر روز به    21اگر    1400  سال  است. بنابراین در ماه فروردین 

ساعت، برای کارفرمای    154دقیقه، یعنی در مجموع    20ساعت و    7مدت  

کامل را دریافت  ی یک ماه  آن باید حقوق  پایه  ا زای د، در  یخود کار کن

 د. یکن

ساعت و در ماه اردیبهشت    154در ماه فروردین    اگر شمادر نتیجه  

  تکمیل د، در هر دو ماه ساعات موظفی  خود را  ی کنساعت کار می  169

 د. یی کامل  یک ماه را دریافت کن کرده و باید در هر دو ماه حقوق پایه

 

ساعات اضافه بر این  با توجه به ساعات موظفی کار در هر ماه،  

کاری  کارگر در آن ماه باید محاسبه شود. به  مقدار جزو  اضافه

بکند، با  ساعت کار  200عنوان مثال اگر کارگری در دی ماه سال جاری 

ساعت است، این    183توجه به این که ساعات موظفی کار در این ماه  

 کار داشته است. ساعت اضافه 17کارگر در این ماه 

 

ی  نکته 
 1 مهم
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، یک  نوع بدون مزد  دونوع با استفاده از مزد،    دو:  ها مرخصی
 مرخصی تشویقی 
می از  کارگران  مرخصی  مرخصی  نوع    4توانند  کنند:  استفاده 

  استحقاقی ساالنه، مرخصی استعالجی، مرخصی ازدواج یا فوت بستگان

 ، مرخصی بدون حقوق.نزدیک 

 

  مرخصیز  رو  26از    ی متناوبکارگران در طول سال حق استفاده

 ( 64ماده ) : دارند استحقاقی 

 مرخصی اسحقاقی با استفاده از مزد است. •

بهیبخواه  شما اگر   • استحقاقی    یکجاصورت  د  مرخصی  از 

روز  جمعه هم به آن    4روز،    26د، اضافه بر  یی خود استفاده کنساالنه

ی یکجا از مرخصی استحقاقی  اضافه خواهد شد. یعنی در صورت استفاده

 د داشت. ی یک ماه مرخصی استحقاقی با استفاده از مزد خواه  شما ساالنه،  

های رسمی و  ی، تعطیلیسایر روزهای تعطیلی )تعطیلی هفتگ •

 شوند.اردیبهشت( جزو ایام مرخصی محسوب نمی 11

از یک سال برای   • به نسبت مدت    کار کمتر  مرخصی ساالنه 

انجام میکار  محاسبه  کارگری  یافته  اگر  مثال  عنوان  به  در    6شود.  ماه 

روز شامل وی    13جایی کار کند، نصف مرخصی استحقاقی ساالنه یعنی 

 خواهد شد.

12 
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مرخصی کمتر از یک روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور  •

بنابراین  می ساعتی شود.  با    مرخصی  و  استحقاقی  مرخصی  از  جزوی 

ساعت مرخصی ساعتی    2  شمااستفاده از مزد است. به عنوان مثال اگر  

د و همچنین  ی بگیرد، برای این ساعات مرخصی باید دستمزد دریافت کن

شود.  کم میشما  ی  روز مرخصی استحقاقی  ساالنه  26ساعت از کل    2این  

 ( 70ماده )

های بر حسب ماه  کارگران فصلی میزان مرخصی استحقاقی   •

 (68ماده شود. )کارکرد تعیین می

از کارافتادگی  در صورت فسخ، خاتمه • بازنشستگی،  ی قرارداد، 

مرخصی   مدت  به  مربوط  مطالبات  کارگاه،  تعطیلی  یا  کارگر  کلی 

ورثه به  فوت  صورت  در  و  وی  به  کارگر  پرداخت  استحقاقی  ایشان  ی 

 ( 71ماده شود. )می

هفته است.    5مرخصی سالیانه  آور  کارهای سخت و زیاندر  

االمکان در دو نوبت در پایان هر شش  استفاده از مرخصی حتی

 (65ماده  گیرد. )ماه کار صورت می

روز از مرخصی استحقاقی ساالنه را   9د بیش از یتواننمی شما

  26د. به عنوان مثال اگر در آخر سال از مجموع  ی ذخیره کن

از   خود  مرخصی  کرده  12روز  استفاده  آن  برای    14،  ایدروز    شماروز 

روز آن را    9توانید حداکثر  می  روز  14ماند. از این  نشده باقی میاستفاده

روز،    14روز از  9ی ذخیره کرده و طی سال بعد استفاده کنید. با ذخیره

روز را از کارفرما    5ماند که باید دستمزد این  نشده باقی میاستفادهروز    5

ی  نکته 
 1 مهم

ی  نکته 
 2 مهم
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اگر هم نمی بعد    9خواهید  دریافت کنید.  روز مرخصی ذخیره در سال 

از کارفرما طلب  آخر سال  روز را    14توانید دستمزد کل  باشید میداشته

 ( 66ماده ) کنید. 

تعیین   کارفرما  و  شما  توافق  با  مرخصی  از  استفاده  تاریخ 

شود. اگر بین شما و کارفرما در این مورد اختالفی بود  می

 ( 69ماده ) االجرا است. ی کار و امور اجتماعی الزمنظر اداره

)زنج پیوسته  کارهای  مورد  تمامی  یارهیدر  و  که  (  کارهایی 

را   کار  روزهای  در  کارگران  از  معینی  حداقل  همواره حضور 

م  مرخصی  دینما یاقتضا  از  استفاده  زمانی  جدول  است  مکلف  کارفرما   ،

از   بعد تنظیم و پس  برای سال  کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال 

انجمن صنفی یا نمایندگان کارگران اعالم    دییتأ شورای اسالمی کار یا 

 . نماید

 

قانون تأمین اجتماعی    مرخصی استعالجی تابع ضوابط و مقررات 

 :است

مدت آن محدودیتی ندارد. به هر میزان که پزشک معالج تجویز  •

 بکند امکان استفاده از مرخصی استعالجی وجود دارد. 

در مدت مرخصی استعالجی کارفرما موظف نیست که به کارگر   •

 دستمزد پرداخت بکند. 

تان مزدی که از مرخصی استعالجی  رغم این که در مدتعلی •

نمی مییگیرکافرما  اما  درخواست د  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  توانید 

توافق  ✓
 طرفین 

ی  نکته 
 3 مهم
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غرامت و دستمزد بدهید و همچنین درخواست کنید که مدت مرخصی  

 تان جزو سوابق کار و بازنشستگی شما به شمار آید.استعالجی

  ی مدتبرای درخواست غرامت، دستمزد و لحاظ کردن سابقه •

مرخصی   مدت  باید  اجتماعی  تأمین  سازمان  از  استعالجی  مرخصی 

پزشکی  استعالجی کمیسیون  یا  معالج  یا  معتمد  پزشک  تأیید  به  تان 

 ( 74ماده سازمان تأمین اجتماعی برسد. ) 

 

حق   زیر  موارد  در  شما  استعالجی  و  استحقاقی  مرخصی  از  جدای 

 (73ماده  ) را دارید: روز مرخصی با استفاده از مزد 3استفاده از 

I.  .ازدواج دائم 

II. .فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان 

 

مرخصی  توانید از  شده مینوع مرخصی گفته  3بر  شما کارگران عالوه

حقوق برای   بدون  آن  از  استفاده  شرایط  البته  شوید.  برخوردار  هم 

 ( 16ماده ) تر است:کارگران به نسبت سخت

 سال است.   2مدت این مرخصی حداکثر  •

  و تعیین مدت و شرایط برگشت به کار   برای استفاده از آن •

 ( 72ماده ) کارفرما ضروری است.با  کتبی توافق

 شود. مرخصی بدون حقوق شامل دستمزد نمی •
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ی کار شما محسوب  مدت مرخصی بدون حقوق جزو سابقه •

 شود.نمی

توانید  ی مرخصی بدون حقوق شما میپس از گذراندن دوره •

به بیانی دیگر در مدت مرخصی بدون    ود برگردید.به کار خ

قرارداد شما   باشید،  با کارفرما توافق کرده  حقوق اگر شما 

 شود نه فسخ. تعلیق می

 

 :برای تولد فرزندمرخصی تشویقی مردان 

به مردان کارگری که همسر ایشان زایمان کرده است، با شرایط زیر  

می تعلق  تشویقی  )مرخصی  اصالح    2تبصره  گیرد:  قانون  واحده  ماده 

 (و خانواده تیجمع می تنظ نیقوان

 است.  روز  14مدت مرخصی تشویقی  تولد فرزند برای مردان   .1

همسر ایشان باید شاغل بوده و همچنین از مرخصی زایمان   .2

 استفاده کرده باشد. 

 مدت این مرخصی اضافه بر مرخصی استحقاقی است. .3

این مرخصی  تشویقی  ی کارگر از  کارفرما در صورت استفاده .4

روزه    14ی ایشان را  طی این مدت  باید حقوق، مزایا و بیمه

 بپردازد.
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 السعی و اجزای آن حق  -1دستمزد 
 ، یعنی:( 34ماده ) های قانونی کارگر است السعی کل  دریافتیحق

حقوق    =السعی  حق یا  عائله  +مزد  اوالد)  مندیکمک    +  ( حق 

مسکن هزینهکمک  مسکن)  ی  خواربارهزینهکمک   +   ( حق  بن  )  ی 

تولید    +   (کارگری افزایش  ساالنه    + پاداش  ی  هزینهکمک   + سود 

 نظایر این موارد  +مزایای غیرنقدی   +وذهاب ایاب

و   تولید  افزایش  پاداش  بن کارگری،  اوالد، حق مسکن،  حق 

 ( 81بخش  )  نام دارند.  ایمزایای رفاهی و انگیزهسود ساالنه  

بنابراین اجزای مزد را در    کارگر مزد آن است.   السعی  بخش اصلی حق

 دهیم. بخش بعدی توضیح می

پرداخت   که  صورتی  را  به  مزددر  آن  باشد،  ماهانه  صورت 

 نامند. می حقوق 

 

   مزد ثابت و اجزای آن -2دستمزد 
ماده  مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل )  +مزد شغل    =ثابت    مزد

36) 

شغل قبل(  )  =  مزد  سال  در  کارگر  دریافتی  شغل  مزد    + آخرین 

)درصد افزایش حداقل    ×)آخرین مزد شغل دریافتی کارگر در سال قبل(  [

 )افزایش ریالی مزد در سال جاری(  +)پایه سنوات(  + ]مزد سال جاری( 

13 

ی  نکته 
 1 مهم

14 

ی  نکته 
 2 مهم
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برابر   تان مزد شغلاگر شما کمتر از یک سال سابقه کار دارید،  

)برای توضیح حداقل مزد به    سال جاری است.  حداقل مزد با  

سنوات به شما باید بیشتر از یک    ه برای تعلق گرفتن پای  بروید(   51بخش  

داشته باشید. )برای توضیح پایه سنوات  د  در محل کار خوسال سابقه کار  

 بروید(  61بخش به 

مزدم مبنای  ثابت  تعطیلکاریاضافه  زد  جمعه،    کاریکاری، 

سنوات(  (32بخش  ) کار)حق  پایان  مزایای  و  (  12بخش  )، 

 .است (42بخش )  عیدی)پاداش ساالنه(

 

هر ساله پایهارقام  مزد،  افزایش حداقل  و    ی درصد  افزایش سنوات 

مزد  بخشنامه  ریالی  است  ی در  شده  درج  سال  آن  به مزد  توجه  با   .

 :1400ی مزد سال بخشنامه

 %26 = درصد افزایش حداقل مزد  •

 ریال  667,46روزانه  = ی سنوات پایه •

 ریال  785,82روزانه   =افزایش ریالی مزد   •

ای با مزایای رفاهی و انگیزه  تبع شغلمزایای ثابت پرداختی به  

متفاوت است. همچنین بسته به این که کارگاه محل کار شما جزو طرح 

تان متفاوت  بندی و ارزیابی مشاغل باشد یا نه مزایای ثابت پرداختیطبقه

طبقه طرح  جزو  کارگاه  اگر  ثابت  است.  مزایای  از  منظور  نباشد،  بندی 

مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط    پرداختی به تبع شغل 

گردد. از قبیل  کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می

ی  نکته 
 1 مهم

ی  نکته 
 2 مهم
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کار سختی  فوقمزایای  سرپرستی،  مزایای  غیره. ،  و  شغل   العاده 

 ( 36ماده  1تبصره )

 

 1400در سال  مبلغ آن حداقل مزد و  -3دستمزد 
ان بدون  حداقل مزد کمترین مقداری است که کارفرما باید به کارگر

کار کار    سابقه  انجام  به  ایشانبابت  مبلغ  این  ساالنه  بپردازد.  صورت 

ی مزد سال  بخشنامهشود. با توجه به  توسط شورای عالی کار تعیین می

1400 : 

 ریال  759,120 حداقل مزد ساعتی:  •

 ریال  165,885حداقل مزد روزانه:  •

 ریال 115,440,27 روزه: 31های حداقل مزد ماه •

 ریال 950,554,26 روزه: 30های حداقل مزد ماه •

 ریال  785,669,25روزه(:  29حداقل مزد اسفند ماه ) •

توجه داشته باشید که حداقل مزد ماهانه با توجه به این که  

روزه(    30روزه(، شش ماه دوم سال )  31سال )شش ماه اول  

 روزه( باشد متفاوت است. 29یا اسفند )

شورای  توسط  هر ساله در اسفند ماه  حداقل مزد ساالنه    مبلغ

کار می  عالی  دارد.تعیین  طرف  سه  شورا  این  طرف    شود. 

دولت، کارفرمایان و کارگران. هر کدام از این سه طرف نمایندگانی در  

  (فصل دهم)   قانون باید انتخاب شوند.  مطابقشورای عالی کار دارند که  

ی  نکته 
 2 مهم

ی  نکته 
 1 مهم

15 
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اند خودش  داران بر آن حاکمای که سرمایهجایی که دولت در جامعهاز آن

بنابراین دولت هم در این شورا   کندنمایندگی می  را  دارانمنافع سرمایه

است.  نماینده کارفرمایان  در  ی دوم  ساله  هر  که  داده  نشان  تجربه هم 

طرفی بازی  ابتدای جلسات شورای عالی کار نمایندگان دولت نمایش بی

استداللمی با  انتها  در  همیشه  اما  نخکنند  تصویب  هایی  را  رقمی  نما 

دستمزد سال جدید    ل عمدر  ها،  تورم شدید قیمت  کنند که با توجه به می

تنها دردی از ما کارگران دوا نخواهد کرد بلکه بر دردهای پیشین افزوده  نه

خواهد شد. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم از جانب شوراهای  

شوند. نهادی که اگر چه اسم ما کارگران را یدک  اسالمی کار انتخاب می

هی می اما  منافعکشد  وقت  کار  چ  ا شکال  است.  نکرده  نمایندگی  را  مان 

اینجاست که نمایندگان شورای اسالمی کار، نمایندگان واقعی  منتخب   

بینیم در شورای عالی کار برای ما کارگران  خود  کارگران نیستند. پس می

مان را به اجبار به طرفین مقابل بقبوالند وجود  ای که منافعهیچ نماینده

  شود جا ناشی میی افزایش ناکافی  حداقل مزد از ایندرد هر ساله  ندارد.

از کوچک  کارگران  ما  بزرگکه  تا  بخشترین  کارگری گرفته  ترین  های 

با  تشکل را  نمایندگان مستقل خود  و  نداده  را شکل  های مستقل خود 

 ایم.اجبار به نهادی چون شورای عالی کار وارد نکردهمبارزه و 

هم  اگر شما هیچ سابقه کاری نداشته باشید، اگر دارای فرزند 

شوید، فارغ از سطح  نباشید، فارغ از کاری که به آن مشغول می

موظف به تحت عنوان دستمزد  تان، کمترین مقداری که کارفرما  مهارت

پرداخت به شماست مبلغ حداقل مزد است. بسیاری کارگران در ایران اما  

حداق  همین  محروماز  هم  مزد  از  اند.  ل  کارگاهبسیاری  های  کارگران 

بخش غیرصنعکوچک،  با  ت های  کارهای  در  کار  به  مشغول  کارگران  ی، 

ی  نکته 
 3 مهم
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های پیمانکاری، کارگران اتباع خارجی و  کارگران شرکت  مهارت پایین، 

های صنعتی کمتر از حداقل  حتی تعداد قابل توجهی از کارگران بخش

داران و کارفرمایان از پرداخت حداقل مزدی  سرمایه  کنند.مزد دریافت می

هزینهحتی  که   توجه  به  با  است  ناچیز  بسیار  معیشت  کمرشکن  های 

نهایت ما دارند بنابراین این کنند. آنان میل به استثمار بیراحتی فرار می

رفتارشان طبیعی است.  ما کارگران باید با آگاهی، اتحاد و هوشیاری برای  

شده در قانون  شده و تصریحشان حقوق نوشتهترینمنافع خود که حداقلی

 کار است بجنگیم.

کنید  اگر شما در جایی برای بیشتر از یک سال است که کار می

بیشتر از حداقل مزد مصوب شورای عالی    شما باید مزد ثابت  

قانونیکار باشد.   اضافه بر    ،چون شما از آغاز سال دوم به بعد از لحاظ 

مستحق دریافت پایه سنوات و افزایش ریالی مزد هستید.    ، حداقل مزد

 را مطالعه کنید.  41بخش ی مزد ثابت برای محاسبه

 

 1400در سال مبلغ آن  و  پایه سنوات -4 دستمزد
به کار مشغولید باید    ،ثابت  یک کارگاه در    ، اگر شما بیشتر از یک سال

ی مهم وجود  پایه سنوات دریافت کنید. در خصوص پایه سنوات چند نکته

 دارد: 

 گیرد.با هر نوع قراردادی تعلق می ی کارگرانهمهپایه سنوات به  •

باید   • سنوات  کارگاهپایه  کارگران  به  طرح  هم  مشمول  های 

  هایی که در این طرحهم کارگران کارگاهو    بندی مشاغلطبقه

16 

ی  نکته 
 4 مهم
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مبلغ پایه سنوات میان کارگران این دو    البته  تعلق بگیرد.  نیستند

ی همین بخش این نکته را  ها متفاوت است. در ادامهدسته از کارگاه

 توضیح خواهیم داد.

به کار مشغولید   • که  در جایی  باید  پایه سنوات  دریافت  حتماً برای 

 داشته باشید. بیشتر از یک سال سابقه

به این ترتیب سابقه کار و    است.  بخشی از مزد ثابتپایه سنوات   •

شود و هم منجر  هم منجر به افزایش مزد ثابت می  ،پایه سنوات شما 

اضافه به  مربوط  مبالغ  افزایش  کار.  به  پایان  مزایای  و  عیدی  کاری، 

 را مطالعه کنید(  41بخش )

 : 1400ی مزد سال بخشنامهبا توجه به 

 :بندی مشاغلفاقد طرح طبقههای مبلغ پایه سنوات در کارگاه •

 ل ریا 667,46 :روزانه

 ریال  000,446,1روز(:  31) انهماه

 ریال  000,400,1روز(:  30ماهانه )

 ریال  000,350,1: روز( 29اسفند )

کارگاه • در  )ریال(  روزانه  سنوات  پایه  طرح  های  مبلغ  مشمول 

 گانه:های بیستدر گروه بندی مشاغلطبقه
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 نرخ پایه  گروه  نرخ پایه  گروه 

1 46,667 11 48,667 

2 46,867 12 49,067 

3 47,067 13 49,467 

4 47,267 14 49,867 

5 47,667 15 50,267 

6 47,867 16 50,667 

7 48,067 17 51,067 

8 48,067 18 51,467 

9 48,267 19 51,867 

10 48,467 20 52,267 

 

پایه سنوات با حق سنوات )مزایای پایان کار( متفاوت است.  

 توضیح داده شده است. 12بخش حق سنوات در 

 

 ی مزد ثابت محاسبهیک مثال:  -5دستمزد 
این بخش می به عنوان مثال مزد ثابت  در  تا    کارگر رایک  خواهیم 

  98از فروردین سال    این کارگر  . فرض کنیممحاسبه کنیم  1400سال  

 .مشغول به کار شده استدر کارگاهی 

 این دو فرمول را داشتیم:  41بخش در 

 مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل  + مزد شغل  =ثابت   مزد

17 

ی  نکته 
 1 مهم
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شغل قبل(  )  =  مزد  سال  در  کارگر  دریافتی  شغل  مزد    + آخرین 

)درصد افزایش حداقل    ×)آخرین مزد شغل دریافتی کارگر در سال قبل(  [

 )افزایش ریالی مزد در سال جاری(  +)پایه سنوات(  + ]مزد سال جاری( 

، در طول سال  41بخش  در    1ی مهم  با توجه به نکته |98سال  

چون کارگر کمتر از یک سال در کارگاه مشغول به کارش سابقه دارد    98

مزد  حداقل  با  برابر  وی  شغل  مزد  به    بنابراین  توجه  با  است.  سال  آن 

 : داریم، 1398ی مزد سال بخشنامه

کارگر  روزانه  شغلمزد   شروعی   =   98سال    با 

 ریال  627,505 =  98حداقل مزد روزانه در سال 

فرض کنیم مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل کارگر صفر ریال    اگر

 است، بنابراین:

 ریال  627,505 =  98ی کارگر با شروع سال روزانه مزد ثابت

فروردین سال   |99سال   ، سابقه کار کارگر در آن کارگاه  99از 

به ایشان پایه سنوات    99شود. بنابراین از فروردین  بیشتر از یک سال می

 خواهد گرفت. تعلق 

  زیر  ارقام 99سال  با شروعی کارگر روزانهشغل مزد  ی برای محاسبه

 را الزم داریم: 

دریافت کرده است:   98که کارگر در اسفند    ثابتیآخرین مزد   -

 ریال  627,505 روزانه
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 % 15: 99درصد افزایش حداقل مزد در سال  -

 ریال  333,58: روزانه 99پایه سنوات سال  -

 ریال 338,30: 99افزایش ریالی مزد در سال  -

کارگر  روزانه  شغلمزد   شروعی   =   99سال    با 

(505627  )+  ](505627  )×  (0.15)[  +  (58333  )+  (30338)   = 

 ریال 142,670

فرض کنیم مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل کارگر صفر ریال    اگر

 است، بنابراین:

 ریال  142,670 =  99ی کارگر با شروع سال روزانه مزد ثابت

ی کارگر  مزد شغل روزانه  یدر ادامه برای محاسبه |1400  سال 

 زیر را الزم داریم: ارقام  1400با شروع سال 

دریافت کرده است:   99  که کارگر در اسفند   ثابتیآخرین مزد   -

 ریال  142,670 روزانه

 %26: 1400 درصد افزایش حداقل مزد در سال -

 ریال  667,46: روزانه  1400 پایه سنوات سال -

 ریال 785,82: 1400 افزایش ریالی مزد در سال  -

شغل  سال  روزانه  مزد  شروع  با  کارگر   =  1400ی 

(670142  )+  ](670142  ) ×  (0.26)[   +  (46667  ) +  (82785)  =  

 ریال 831,973
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فرض کنیم مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل کارگر صفر ریال    اگر

 است، بنابراین:

 ریال 831,973 = 1400ی کارگر با شروع سال روزانه مزد ثابت

در یک کارگاه مشغول به    98بنابراین کارگری که از فروردین سال  

بدین شرح    1400همان کارگاه در سال  شود، مزد ثابت وی در  کار می

 است:

 ریال 831,973روزانه: 

 ریال  761,188,30روز:  31های ماه

 ریال   930,214,29روز:  30های ماه

 ریال  100,241,28روز(:  29اسفند )

مزد   است. ریال  165,885، 1400حداقل مزد روزانه در سال 

روزانه است.  ثابت  مقدار  این  از  بیشتر  ما  مثال  کارگر   ی 

این تفاوت ناشی از سابقه کار کارگر در کارگاه است.    ( ریال  831,973)

کنید باالتر  بنابراین هر چه سابقه کار شما در کارگاهی که در آن کار می

 رود، اختالف مزد ثابت شما با مبلغ حداقل مزد بیشتر خواهد شد.

 

ی  نکته 
 1 مهم
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در  ها  و مبلغ آنبن کارگری    ،حق اوالد، حق مسکن  -6دستمزد  
 1400سال 

سود   و  تولید  افزایش  پاداش  کارگری،  بن  مسکن،  حق  اوالد،  حق 

این مزایا به همراه مزد ثابت    نام دارند.  ایمزایای رفاهی و انگیزهساالنه  

 (31بخش  اند. )السعیبخشی از حق

انگیزه و  رفاهی  ماهمزایای  تمامی  برای  یکسان  ای  سال  های 

از یک ماه دارید،  است. اما اگر شما در طول ماه کارکرد کمتری  

 شوید.تان از این مزایا برخوردار میبه نسبت کارکرد ماهانه

اوالد  عائله  حق  کمک  کمک یا  اصل  در  بهزینهمندی  است  ابت ای 

 فرزندان کارگران.

حق اوالد به شما تعلق    ، ریداما فرزندی ندا  یداگر شما متأهل

 گیرد.نمی

بگیرد تعلق  شما  به  اوالد  حق  که  این  زیر    برای  شرایط  بودن  دارا 

 ضروری است:

 بیمه داشته باشید. سال(  2)  روز  720ی باید حداقل سابقه .1

سال یا در حال تحصیل دارید بابت    18اگر فرزندان پسر زیر   .2

 گیرد. ایشان به شما حق اوالد تعلق می

متارکه .3 یا  مجرد  دختر  فرزندان  دارید کردهاگر  که    ،ای 

عهدههزینه بر  ایشان  زندگی  بابت  ی  شما  به  شماست،  ی 

 گیرد. ایشان حق اوالد تعلق می

18 

ی  نکته 
 2 مهم

ی  نکته 
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ی دارید که به دلیل بیماری یا نقص عضو بنا به  اگر فرزندان .4

کمیسیون بدون  تأیید  نیستند،  کار  به  قادر  پزشکی  های 

 گیرد.محدودیت سنی ایشان، به شما حق اوالد تعلق می

در حق اوالد سقف تعداد فرزند وجود ندارد. یعنی بابت هر   .5

داشته باشند، حق  را    4تا    2که شرایط  از شما  تعداد فرزندی  

 . دریافت کنید باید اوالد 

سه برابر حداقل مزد روزانه در    مبلغ حق اوالد به ازای هر فرزند

سال   در  آن  مبلغ  بنابراین  است.  جاری  با:  1400سال  است   برابر 

 ریال  495,655,2ماهانه 

 

ی مسکن شروطی ندارد و  هزینهیا کمک   حق مسکنبرخورداری از  

 کارگران مشمول قانون کار پرداخت شود. باید به تمامی 

 ریال 000,500,4برابر است با: ماهانه  1400در سال   مبلغ آن

 

کارگری تهیه  بن  بابت  که  است  تعلق مبلغی  کارگران  به  ارزاق  ی 

و  می ندارد  شروطی  مسکن  حق  همچون  بن  این  از  برخورداری  گیرد. 

 ی کارگران باید آن را دریافت کنند. همه

 ریال 000,000,6برابر است با: ماهانه  1400در سال   آنمبلغ 
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 السعیی حقمحاسبه  -7دستمزد 
 گفتیم که:  31بخش در 

حقوق    =السعی  حق یا  عائله  +مزد  اوالد(  کمک  )حق    +مندی 

مسکن(  هزینهکمک  )حق  مسکن  خواربارهزینهکمک   + ی  بن  )  ی 

تولید    +   (کارگری افزایش  ساالنه    + پاداش  ی  هزینهکمک   + سود 

 نظایر این موارد  +مزایای غیرنقدی   +وذهاب ایاب

 یم: ها شرح دادهالسعی را در این بخشبه ترتیب اجزای حق

،  41بخش    ← ، حداقل مزد و مزد بیشتر از یک سال سابقه کار  مزد

 71بخش ، 51بخش 

 81بخش  ←  ایمزایای رفاهی و انگیزه

 

ی کمتر از یک سال در محل کارش، مزد برابر برای کارگری با سابقه

، 1400السعی وی در سال  با حداقل مزد سال جاری است. بنابراین حق

کمک  ساالنه،  سود  تولید،  افزایش  پاداش  ایابهزینهبدون  و  ی  وذهاب 

 برابر با این مبلغ است:مزایای غیرمزدی، 
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 روز( 29اسفند ) ه زرو 30های ماه روزه  31های ماه ارقام به ریال است 

 25,669,785 26,554,950 27,440,115 حداقل مزد )ماهانه( 

 4,500,000 4,500,000 4,500,000 حق مسکن )ماهانه( 

 6,000,000 6,000,000 6,000,000 بن کارگری )ماهانه( 

حق اوالد )هر فرزند(  

 )ماهانه( 
2,655,495 2,655,495 2,655,495 

 36,169,785 37,054,950 37,940,115 السعی )بدون فرزند( حق 

 38,825,280 39,710,445 40,595,610 فرزند(  1السعی )حق 

 41,480,775 42,365,940 43,251,105 فرزند(  2السعی )حق 

 44,136,270 45,021,435 45,906,600 فرزند(  3السعی )حق 

 

برای کارگرانی است که در محل کار خود، کمتر   فوقجدول  

از یک سال سابقه دارند. برای کارگرانی که سابقه کارشان در  

محل کار بیشتر از یک سال است، مزد ثابت ایشان بیشتر از رقم حداقل  

بخش ی مبلغ آن به مزد خواهد بود. برای آشنایی با مزد ثابت و محاسبه

 مراجعه کنید.  71بخش و  41

 

ی  نکته 
 1 مهم
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 سه نوع مزد: ساعتی، کارمزد، کارمزد ساعتی   -8 دستمزد
  ساعتی اگر مزد بر اساس ساعات کارتان محاسبه شود، مزد شما  

شده  شود. مزد اگر به اساس میزان انجام کار یا محصول تولیدهنامیده می

شود. اگر بر اساس میزان کار در زمان معین  نامیده می  کارمزد باشد  

ساعتی باشد   )  کارمزد  دارد.  از   (35ماده    1تبصره  نام  اطالع  برای 

اجرایی ضوابط    ینامهآیین   ها،شرایط و الزامات هر کدام از این نوع مزد

نظام به  شمول  قابل  مشاغل  و  مزایا  و  و  ساعتی  مزد  کارمزدی،  های 

 مطالعه کنید.   2پیوست در  را   کارمزد ساعتی 

 بر مزد ساعتی بود. های ما محاسبه م الک های پیشین در بخش

از جزئیات محاسبه اطالع  و کارمزدمزد  ی  برای  کارمزدی    کارگران 

جاری  ساعتی   سال  کارگران  به  در  مورد  در  اجرا  نحوه  دستورالعمل 

رجوع    (1)پیوست  1400سال    مزد نامه  در بخش   کارمزدی دائم و موقت

 کنید. 

 

 پایان کار پاداش حق سنوات یا 
شود. حق سنوات به پاداش پایان کار یا مزایای پایان خدمت گفته می

 در حق سنوات موارد زیر مهم است: ( 24ماده )

، اعم از قرارداد دائم، وقت یا معین،  ی کارگرانهمهحق سنوات به   .1

 گیرد.تعلق می

20 
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پایان هر سال  :  تواند پرداخت شوددو صورت می به  حق سنوات   .2

 . یا پایان قرارداد کار میان شما و کارفرما

 ی شما است.حق سنوات اضافه بر مزد و حقوق ماهانه .3

مدت سابقه کار شما در محل کارتان    هبا توجه ب  مبلغ حق سنوات

باید شما    ، متوالی یا متناوب،شود. به ازای هر سال سابقه کارتعیین می

 تان را دریافت کنید. ه کاریمبلغ یک ماه مزد  ثابت  آخرین ما

پرداخت   سنوات  حق  سال  هر  آخر  در  شما  به  اگر  مثال  عنوان  به 

اسفند ماه  در    تانشود، مبلغ حق سنوات شما برابر است با مزد ثابتمی

سال حق سنوات    5ساله، شما طی آن    5اگر مثالً در قراردادی  یا    آن سال.

برابر مزد  ثابت  آخرین ماه را    5قرارداد،  اید، باید در پایان  دریافت نکرده

یک    ،یعنی به ازای هر سال سابقه  به عنوان حق سنوات دریافت کنید.

 مزد ثابت.

، اگر شما از فروردین این سال تا اسفند ماه در کارگاهی  1400در سال  

مشغول به کار باشید، اگر کارفرما در پایان سال بخواهد حق سنوات شما  

بگیر باشید، یعنی مزد ثابت شما برابر با حداقل  حداقلی  را بپردازد، اگر 

در پایان  مزد باشد و شامل پایه سنوات نشود، در این صورت شما باید  

دریافت    ریال  785,669,25به عنوان حق سنوات مبلغی برابر با  اسفند ماه  

 کنید. 

مبلغ  یعنی    .ی حق سنوات، مزد ثابت مبنا استدر محاسبه

ثابت پرداختی به تبع    حق سنوات شامل پایه سنوات و مزایای

ی  نکته 
 1 مهم



43 
 karkhane.org |ی کارخانه  مجله 

است. بنابراین اگر مزد ثابت شما بیشتر از حداقل مزد است، مبلغ    شغل

 حق سنوات شما بیشتر رقم باال خواهد بود.

یعنی مبلغ  . مبنا نیست السعی حق ی حق سنوات، در محاسبه

سنوات  انگیزهمزایای  شامل    حق  و  اوالد،    ایرفاهی  )حق 

 شود.نمی مسکن، بن کارگری و...(

اگر شما قرارداد موقت دارید، در پایان مدت قراردادتان باید  

کارکرد ساالنه تان حق سنوات دریافت کنید. مثالً  به نسبت 

اید، باید نصف مبلغ مزد ثابت  ماه از سال در یک جایی کار کرده  6اگر  

 عنوان حق سنوات دریافت کنید. تان را بهآخرین ماه کاری

 

 سنوات با حق سنوات تفاوت دارد  پایه
اند. بسیاری از کارگران  سنوات و حق سنوات دو موضوع متفاوت  پایه

 دانند. پایه سنوات بخشی از مزد ثابت استاین دو را به اشتباه یکی می

پایان    پاداشحق سنوات اما    شود.و ماهانه به همراه حقوق پرداخت می

. برای  کنیدو در پایان سال یا پایان قرارداد کار آن را دریافت می  کار است 

 نید. را مطالعه ک  21بخش و برای حق سنوات  61بخش پایه سنوات 

 

 کاری تعطیلو  کاریجمعه، کاری اضافهمزد 
غیرتعطیل  کاریه اضاف روزهای  خاص    در  الزامات  شرایط  دو  در 

 خود را دارد: شرایط عادی و شرایط استثنایی. 

ی  نکته 
 3 مهم

22 

23 

ی  نکته 
 2 مهم



44 
 karkhane.org |ی کارخانه  مجله 

 : الزامات زیر را دارد (59ماده )  در شرایط عادی کاری اضافه 

 کاری اضافهموافقت شما با  -

اضافه - از  ساعات  بیشتر  روزانه  نباید  شما  و    4کاری   ساعت 

 ساعت باشد. 120ماهانه بیشتر از 

کاری   توان اضافهدر موارد استثنایی و حتماً با توافق شما می -

 بیشتری داشت. 

استثنایی شرایط  اضافه  در  شما  ساعات  توافق  صورت  در  کاری 

( شرایط استثنایی شامل  60ماده  ساعت در روز شود. )  8تواند حداکثر  می

 موارد زیر است: 

پیش  -الف قابل  حوادث  از  که  جلوگیری  ترمیم خسارتی  یا  و  بینی 

 ت.حوادث مذکور اس ینتیجه

فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز   یعادها  -ب

حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل  

 . بینی دیگر قطع شده باشدپیش

 

در اکثر موارد در محل کار شما شرایط عادی است. بنابراین  

عادی  باید   شرایط  به  مربوط  اضافهالزامات  شما  برای  کاری  

و   4کاری شما ی اضافهیعنی حداکثر ساعات روزانه و ماهانه رعایت شود.

 ساعت است.  120

ی  نکته 
 1 مهم
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انجام اضافه از  کاری در شرایط استثنایی کارفرما مکلف  پس 

ی کار  ساعت موضوع را به اداره  48است حداکثر ظرف مدت  

ضرورت و مدت آن تأیید شود. در صورت  و امور اجتماعی اطالع دهد تا  

اداره تأیید  خسارت  عدم  و  غرامت  شما  به  است  مکلف  کارفرما  کار،  ی 

 ( 60ماده  2و  1تبصره ) بدهد.

کاری در کارهای شبانه و همچنین خطرناک و سخت و  اضافه

است.زیان ممنوع  اضافه  (61ماده  )  آور  برای  همچنین  کاری 

 ( 83ماده کارگران نوجوان ممنوع است. ) 

  40 مشمول  غیرتعطیلکاری در روزهای مزد هر ساعت اضافه

میاضافه  درصد  سال .  شودمزد  در  هر    1400  بنابراین  مزد 

 ( 62ماده  1تبصره )  .استریال  169063 ی حداقلکارساعت اضافه

 

هفتگی    یکارگربرای   تعطیل  جمعه  روزهای  وی  که 

مزد هر ساعت کار در روز جمعه برای ایشان مشمول    است:

حداقل  این مبلغ برابر است   1400شود. در سال مزد میاضافه درصد 80

 ( 62ماده  1تبصره )  ریال. 366,217با 

که روزهای جمعه تعطیل هفتگی نیست و    یکارگربرای  

عنوان تعطیل هفتگی وی تعیین  روز دیگری در هفته به

تا سقف    شده است:  ایشان،  برای    7مزد هر ساعت کار در روز جمعه 

شود. این مبلغ در  مزد میاضافه  درصد  40دقیقه، مشمول    20ساعت و  

با    1400سال   برابر  این    063,169حداقل  کار  ساعات  اگر  است.  ریال 

ی  نکته 
 2 مهم

ی  نکته 
 3 مهم

اضافه  
 مزد

اضافه  
 مزد

اضافه  
 مزد
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دقیقه شود، هر ساعت    20ساعت و    7کارگر در روز جمعه بیشتر از سقف  

شود. در سال  مزد میاضافه  درصد   80کار  بیشتر از این سقف، مشمول  

 (62ماده    1تبصره  )  ریال.  366,217حداقل  این مبلغ برابر است با    1400

  درصد   40مشمول    تعطیل رسمیهر ساعت کار در روزهای  

میاضافه سال  مزد  در  مبلغ  این  با   1400شود.  برابر  حداقل 

 ریال است.  063,169

 

و همچنین    غیرتعطیلکاری  روزهای  اضافهمزد در  مبنای اضافه

( بنابراین 41بخش  تمامی  روزهای تعطیلی مزد ثابت است. )

تان  بگیر نباشید، یعنی اگر مزد ثابت هر ساعت کار عادیاگر شما حداقلی

مزد ساعتی شما در   قاعدتاً  از حداقل مزد است،  ها و  کاریاضافهبیشتر 

 روزهای تعطیلی بیشتر از ارقام باال خواهد بود.

 

 ساالنه عیدی یا پاداش  
باید مبلغی تحت عنوان عیدی یا پاداش ساالنه از    در پایان هر سال 

و   یدی ع نیی ماده واحده قانون »تع) جانب کارفرما به شما پرداخت شود.

کارگاه در  شاغل  کارگران  ساالنه  کار«   یهاپاداش  قانون  در    (مشمول 

 عیدی موارد زیر مهم است:

قرارداد دائم، وقت یا معین، تعلق ، اعم از  ی کارگرانهمهعیدی به   .1

 گیرد. می

ی  نکته 
 4 مهم

اضافه  
 مزد

24 
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 ی شما است.اضافه بر مزد و حقوق ماهانه عیدی  .2

با    مبلغ عیدی  ثابت شما. اگر شما    60برابر است  روز آخرین مزد 

  900,109,53برابر است با    1400تان در سال  بگیر باشید، عیدیحداقلی

 ریال. 

ی عیدی، مزد ثابت مبنا است. یعنی مبلغ عیدی  در محاسبه

است.    ثابت پرداختی به تبع شغل   شامل پایه سنوات و مزایای

بنابراین اگر مزد ثابت شما بیشتر از حداقل مزد است، مبلغ عیدی شما  

 بیشتر از رقم باال خواهد بود.

روز حداقل مزد روزانه در سال جاری    90مبلغ عیدی نباید از  

تواند بیشتر  نمی  1400تجاوز کند. یعنی عیدی شما در سال  

 ریال باشد. 850,664,97از مبلغ 

السعی مبنا نیست. یعنی مبلغ عیدی  ی عیدی، حقدر محاسبه

انگیزه و  رفاهی  مزایای  بن  شامل  مسکن،  اوالد،  )حق  ای 

 شود. کارگری و...( نمی

اگر شما قرارداد موقت دارید، در پایان مدت قراردادتان باید  

  4تان عیدی دریافت کنید. مثالً اگر  به نسبت کارکرد ساالنه

روز آخرین  60 سوم یک مبلغ اید، باید ماه از سال در یک جایی کار کرده

 دریافت کنید.   عیدیعنوان  را به  تانمزد ثابت

 

ی  نکته 
 1 مهم

ی  نکته 
 4 مهم

ی  نکته 
 3 مهم

ی  نکته 
 2 مهم
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 1400کارگران و مبلغ آن در سال ی اجباری بیمه
با  ف است کارگران خود را بیمه کند. بنابراین شما کلهر کارفرمایی م 

کنید باید از جانب کارفرما در  هر نوع قرارداد و در هر شرایطی که کار می

 ( 148ماده ) ید.وسازمان تأمین اجتماعی بیمه ش 

بیمه  بخش عمده کارفرمی حق  از  و    اسهم  کارگر    آن بخشی  سهم 

بیمهاست.   از حقوقسهم حق  ماهانه  شما  کسر میی  سپس  شود.  تان 

به   آن  پرداخت  و  مبلغ  این  بر  خود  سهم  کردن  اضافه  با  باید  کارفرما 

 به اصطالح رد کند. را آن ماه در شما  ی سازمان تأمین اجتماعی، بیمه

درصد مجموع   7برابر است با:    ماهدر هر    ی کارگرحق بیمه  سهم

 .مزد ثابت، حق مسکن و بن کارگری

بیمه  سهمهمچنین   با:  ی کارفرماحق  است  برابر  ماه  هر   23  در 

 درصد مجموع مزد ثابت، حق مسکن و بن کارگری. 

بگیر باشید مجموع مزد ثابت، حق  اگر شما حداقلی  1400در سال  

 تان به شرح زیر است: مسکن و بن کارگری

 ریال  115,940,37روزه:  31ای هماه •

 ریال  950,054,37روزه:  30های ماه •

 ریال  785,169,36روز(:  29اسفند ماه ) •

درصد    7)  1400در سال    ی شماسهم حق بیمهحداقلِ  بنابراین  

 مبالغ فوق( برابر است با:

 ریال   808,655,2روزه:  31های ماه •

25 
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 ریال   847,593,2روزه:  30های ماه •

 ریال  885,531,2 روز(: 29اسفند ماه ) •

  23)  1400در سال    ی کارفرماحداقلِ سهم حق بیمه  همچنین

 درصد مبالغ فوق( برابر است با:

 ریال   808,655,2روزه:  31های ماه •

 ریال   847,593,2روزه:  30های ماه •

 ریال  885,531,2روز(:  29اسفند ماه ) •

را رد کند مجاز است  ی شما  فقط در صورتی که کارفرما بیمه

تان کسر کند.  ماهانه مبلغی را تحت عنوان حق بیمه از حقوق

تان  شود توجه کنید که مطابق سهمبه مبلغی که از حقوق شما کسر می

بیمههم  .باشد این که  از  اطمینان  برای  از جانب کارفرما  چنین  ی شما 

می  کامل  رد  سروقت  سایت و  به   شود 

https://account.tamin.ir/auth/login    وارد با  و  سربزنید 

  تان را مشاهده کنید.ایی خود سوابق بیمهکردن نام کاربری و گذرواژه

ی سازمان تأمین  سوابق بیمهاینترنتی   ی  )جهت آموزش استفاده از سامانه

 را مطالعه کنید(   4پیوست اجتماعی  

مقداری که  هر  کارفرما مکلف است به نسبت کارکرد شما، به  

صورت  باشد، شما را بیمه کند. مثالً اگر شما در محل کارتان به

تان در ماه تکمیل  کنید یا این که ساعات کار موظفیوقت کار نمیتمام

شود یا این که در طول سال فقط چند مدتی در آن محل مشغول به  نمی

ی  نکته 
 1 مهم

ی  نکته 
 2 مهم
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ی شما را  اید بیمهاید، کارفرما مکلف به هر میزانی که کار کردهکار بوده

 رد کند. 

از   برخورداری  بیکاریبیمهبرای  مقررات  ی  الزم    ، مطابق 

ش حق  نیست  سهم  باید  کارفرما  بپردازید.  مبلغی  هیچ  ما 

بپردازد.بیمه دولت  به  تمامی  به  را  بیکاری شما  درصد سهم    23از    ی 

مربوط    درصد مجموع مزد و مزایا( 3بخشی از آن )کارفرما در حق بیمه،  

است. یعنی اگر کارفرما مدعی است که سهم پرداختی  کاری  بیی  به بیمه

درصد بوده است   23ی شما  وی به سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه

شما   شرایط  بنابراین  بودن  دارا  صورت  بیمهدر  بهرهبیی  از  مند  کاری 

 خواهید شد.

 

 کار زنان  شرایط
قوانینی است که  شرایط کار برای کارگران زن تابع تمامی مقررات و  

ایم. به هیچ عنوان کارگری به این دلیل که  های دیگر شرح دادهدر بخش

های  تر از حداقلزن است نباید شرایط و مقررات مربوط به کار وی پایین

قانون کار  تمامی   تنها  های مختلف قانون کار باشد. نهشده در بخشتعیین

درآید بلکه مفادی در قانون  طور یکسان برای کارگران زن باید به اجرا به

باشند. در  االجرا میکار هست که مختص زنان است و این مفاد نیز الزم

 دهیم. ادامه این مفاد  مختص کار زنان را توضیح می

برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی انجام  ، مزد در خصوص 

  38ماده  در    .شود باید به کارگران زن و مرد مزد مساوی پرداخت شودمی

ی  نکته 
 3 مهم

26 
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تبعیض در تعیین میزان بر اساس سن،  "به صراحت عنوان شده است که  

 ".نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع استجنس، 

اند  کارگران زحمتکش  زن در ایران بارها تجربه کردهبا کمال تأسف  

های صنعتی و  کارگاهها و  ها در بسیاری از بخشکه میزان دستمزد آن

های شغلی  بسیاری از جایگاه  تر از کارگران مرد است.غیرصنعتی پایین

ین  اداران و کارفرمایان به  شود و سرمایهبنا به عرف به زنان واگذار می

به این جایگاهبهانه که  ایشان    ، طلبدهای شغلی زحمت کمتری میزعم 

می پرداخت  کارگر  زنان  این  به  کمتری  مبالغ  نکن دستمزد  گاهی  د. 

زنان   کار  که  چنان  آندستمزد  است  فاصلهکم  بیگاری  چندان  با  ای 

ندارد. ایشان  از  بهانهچنین عرف  کشیدن  بهها و  با منافع و  هایی  وضوح 

سرمایه دارد.  تضاد  زن  کارگران  بهانهحقوق  چنین  مدد  به  هایی  داران 

 کنند. ز زنان کارگر را به نفع خود بیشتر میاستثمار ا

ای را در حقوق و مزد کارگران  قانون کار به صراحت چنین نابرابری 

کار،   قانون  موارد  دیگر  همچون  اما  است.  کرده  اعالم  غیرقانونی  زن 

و  سرمایه نواقص  که  قانونی  همین  به  دادن  تن  از  کارفرمایان  و  داران 

ی ما  جا باز هم وظیفهکنند. در اینار میها در آن کم نیست، فر ناعدالتی

کارگران است که با اتحاد و آگاهی بر منافع خود، در اولین گام حقوق  

دولت طلب کنیم.قانونی و  کارفرمایان  از  را  اگر    مان  بود  اشتباه خواهد 

بدانیم.   مرد  کارگران  را  زن  کارگران  حق  در  مضاعف  ناعدالتی   عامل 

مرد   کارگران  و  زن  منافع  کارگران  و  حقوق  یکدیگر  دوشادوش  باید 

 طلب کنند. ای مشترک در مبارزهشان را شدهگرفتهنادیده
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بسیاری    بر دستمزدهای بسیار پایین برای کار زنان، کارفرمایان عالوه

شدت غیراخالقی و ناپسند با برخوردها و رفتارهایی بههستند که  

رفتارها از سخنان تحقیرآمیز گرفته  این برخوردها و دارند.  کارگران زن

 شود.تا تبعیض و تعرض و تجاوز جنسی را شامل می

حق  کنند چون در جایگاه طبقاتی  باالتری قرار دارند  آنان گُمان می

دارند با زنان طبقات پایین جامعه چنین برخوردها و رفتارهایی داشته  

قانونی است و اگر باشند. چنین برخوردها و رفتارهایی کامالً قابل پیگرد  

عالوه اما  دارید.  شکایت  حق  گرفتید  قرار  شرایطی  چنین  در    برشما 

و سدی در برابر   ی محکمچه مانعپیگیری قانونی در چنین مواردی، آن

شود، آگاهی و اتحاد کارگران در محل  این رفتارهای کثیف کارفرمایان می

نونی خود کار است. کارفرمایی که تشخیص دهد کارگرانش بر حقوق قا 

اند و همچنین به تجربه دریابد که کارگرانش در پیگیری  شان آگاهو منافع

ثابت منافع  و  حقوق  متحدنداین  و  و    ، قدم  رفتارها  چنین  جرأت 

 ه با کارگران به خود نخواهد داد. هبرخوردهایی را در مواج

طور کلی برای بهبود وضعیت کارگران زن همدلی  طبقاتی و وحدتی  به

های کار ضروری است. هرگونه میان کارگران زن و مرد در محیطعملی  

تواند صف ما را در مقابل  های خود میایطبقهمیان همو تفکیکی  رقابت

های جدی که منجر به  داران ضعیف کند. یکی از آسیبی سرمایهطبقه

شود، رقابت و تفکیک کارگران زن  تضعیف صف طبقاتی ما کارگران می

ما کارگران باید با آگاهی در برابر این آسیب    یگر است.و مرد بین یکد

 بایستیم.
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 .در قانون کار مختص کار زناناکنون بپردازیم به شرایط 

آور و نیز حمل بار بیشتر از حد  انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان

زن   کارگران  برای  مکانیکی،  وسایل  از  استفاده  بدون  و  دست  با  مجاز 

 ( 75ماده . )است ممنوع

 

 مرخصی بارداری و زایمان:

مرخصی بارداری و زایمان    76ماده  اگر چه در    : مرخصی   مدت •

با تصویب   1400سال    درروز عنوان شده است اما    90کارگران زن  

 روز افزایش یافته است.   270ماه یا    9هیئت دولت این مرخصی به  

  کارگر  یایمزا  پرداخت حقوق و   دوران مرخصی:ی هزینهکمک •

  یدر بخش دولت   مان،یزابارداری و    یدر دوران مرخص  شدهبیمه

سازمان   یبرعهده یدولت ریدر بخش غ  دستگاه مربوط و  یبرعهده

 ( 76ماده  2تبصره ) است. ی اجتماع نیمأت

سوابق   وجز  مانیزابارداری و    یرخصم  ی دوران مرخصی:بیمه  •

  ی د ی مدت پاداش و ع  ن یو درا  شودیمحسوب م شده  بیمه  کارگر

 ( 76ماده  1تبصره )  .ردیگیتعلق م به ایشان  زین

از  بازگشت به کار:   • به دلیل استفاده  را  ندارد شما  کارفرما حق 

پایان دوران   از  بارداری و زایمان اخراج کند. شما پس  مرخصی 

 ( 76ماده  1تبصره ) مرخصی باید به کار سابق خود برگردید.
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به مرخصتمامی   • تأیید    یموارد مربوط  به  باید  بارداری و زایمان 

سازمان تأمین اجتماعی برسد. بنابراین برای اطالع از جزئیات و 

استفاده از    ی همچنین  کمک کامل  و  دستمزد،  مزایای  هزینه 

ی کار محل خود مراجعه بارداری و زایمان به اداره  دورانمربوط به  

 کنید. 

اگر در دوران بارداری قرار دارید و نوع کاری که در محل کار  

دهید به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی تا  انجام می

کارفرما  ی بارداری شما خطرناک یا سخت تشخیص داده شود،  پایان دوره

تر و  کار مناسب  ، السعی، بدون کسر حقتان بارداری  ی تا پایان دورهباید  

 ( 77ماده )  محول کند.شما به   یترسبک 

کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک  

  .بدهد  فرصت شیر دادن پس از هر سه ساعت، نیم ساعت  

و همچنین کارفرما    شود یمحسوب م  شما این فرصت جزو ساعات کار  

ها  مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن

..( .مهد کودک و  ،مراکز مربوط به نگهداری کودکان )از قبیل شیرخوارگاه

 ( 78ماده )  .را ایجاب نماید

 :برای تولد فرزندمرخصی تشویقی مردان 

  با شرایط زیر  کارگری که همسر ایشان زایمان کرده است، به مردان  

می تعلق  تشویقی  اصالح    2تبصره  )  :گیردمرخصی  قانون  واحده  ماده 

 (و خانواده تیجمع می تنظ نیقوان

 است.  روز  14مدت مرخصی تشویقی  تولد فرزند برای مردان   .1

ی  نکته 
1 مهم

  

ی  نکته 
2 مهم
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همسر ایشان باید شاغل بوده و همچنین از مرخصی زایمان   .2

 استفاده کرده باشد. 

 .مدت این مرخصی اضافه بر مرخصی استحقاقی است .3

  از این مرخصی  تشویقی  کارگری  کارفرما در صورت استفاده .4

روزه    14را  طی این مدت    ی ایشانهبیم  و  حقوق، مزایا   باید

 .بپردازد

 

 خارجی اتباع   شرایط کار
صورت دارا بودن  اگر شما جزو کارگران اتباع خارجی هستید، در  

 شوید: شرایط زیر مشمول مقررات قانون کار می

 دارا بودن روادید ورود با حق کار .1

 ی کار دارا بودن پروانه .2

از طرف وزارت کار مشغول به    شده  تعیینمجاز   در مشاغل  .3

 ( مبحث سوم فصل پنجم )  کار باشید.

مقررات  در   تمامی  باشید  داشته  را  باال  شرایط  که  صورتی 

مربوط به قانون کار باید برای شما رعایت شود. مگر در مواردی  

خاص و استثناء که در خود  قانون کار ذکر شده است. بنابراین در صورتی  

ی کار دارید باید در محل کارتان همچون تمامی کارگران  که شما پروانه

 اد آن برای شما به اجرا درآید. دیگر قانون کار و مف 

27 

ی  نکته 
1 مهم
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  بهمجاز برای اتباع خارجی  ی فهرست مشاغل  برای مشاهده

 مراجعه کنید. 5پیوست 

 

امکان کار    کار  از نظر قانون  شته باشیدی کار ندااگر شما پروانه

ندا اطالع  رید.  کردن  صورت  کار،ادارهدر  و    ی  شده  اخراج  کار  از  شما 

برابر حداقل مزد روزانه برای   5معادل    -  181ماده  تان جریمه )کارفرمای

 شود.هر روز کار شما( می

در ایران ویژه کارگران افغانستانی  کارگران اتباع خارجی و به  اکثریت

بهپروانه  ایشان  دلیل  به همین  ندارند.  کار  از شمول  ی  ناعادالنه  طرزی 

خارجمقررات   کار  و    اندقانون  خود  زندگی  شرایط  نتیجه  در  و 

سختخانواده موارد  بسیاری  در  مصیبتهایشان  و  کارگران  تر  از  بارتر 

است بایرانی  طاقت.  و  سخت  مشاغلی  در  کارگران  این  از  فرسا  سیاری 

های قانون کار نیز برخوردار اند اما از حداقلمشغول به زحمت کشیدن

بهره گرفته و  ناگوار  وضعیتداران از همین کارفرمایان و سرمایه نیستند. 

کارگران غیرمجاز خارجی را با دستمزدهایی بسیار پایین و در شرایطی  

ین طریق سودهایی سرشار نصیب اگیرند و از  کار میشدت سخت بهبه

می بهخود  از  ناشی  سود  نتیجه  در  غیرقانونی  کنند.  و  ارزان  کارگیری  

کارگران زحمتکش  خارجی نه به جیب خود  ایشان بلکه نصیب کارفرمایان  

کنند که کارگران اتباع خارجی و  شود. متأسفانه اما برخی تصور میمی

اند. در حالی که  غانستانی عامل بیکاری کارگران ایرانیویژه کارگران اف به

 این چنین نیست.

ی  نکته 
2 مهم
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داران دلیل اصلی بیکاری کارگران  ولع و حرص کارفرمایان و سرمایه

از یک طرف بسیاری از کارفرمایان با افزایش ساعات کار و شدت    است.

ف طراز    اند.کارگرانی کمتر از حد نیاز را به استخدام خود درآورده  ،کار

فعلی امکان آن را دارند که با    داران به مدد قوانین دولتی  سرمایه  دیگر،

گرفتن حقوق و منافع کارگران از نیروی کار بسیار  زیر پاگذاشتن و نادیده

این دو نکته   مند شوند.ارزان کارگران اتباع خارجی، زنان و کودکان بهره

جزو عوامل اصلی بیکارسازی  وسیع کارگران در هر جایی و از جمله در  

داران و ضرر کارگران را سبب  سود سرمایه  ایران است. هر دوی این عوامل

 شده است.

کارگران ایرانی  اگر که خواهد بود    یبنابراین تصور خطرناک و اشتباه

افغانستانی مهاجر  کارگران  منافع  علیه  را  خود  دستمزد    منافع  بدانند. 

داران و دولت مدافع منافع  پایین یا بیکاری کارگران ایرانی ناشی از سرمایه

خانمانی و فقر  ای که از فشار جنگ و بیطبقهنه کارگران همایشان است  

 اند. مجبور به ترک دیار و کوچ به جاهایی دیگر شده

ما شاهدیم که هم برای بسیاری از کارگران ایرانی و هم برای تعداد  

های قانون کار نیز رعایت  وسیعی از کارگران افغانستانی در ایران حداقل

، چه ایرانی و  ث بسیاری از مشکالت کارگرانشوند. همین نکته باعنمی

دیگر    افغانستانی، چه   و  کار  قانون  از  آگاهی  برای  بنابراین تالش  است. 

اولین گام  ،همچنینمنافع مشترک و   به اجرا درآوردن    ،در  برای  اتحاد 

مشترکی باشد میان کارگران ایرانی   نبرد تواند های قانونی میاین حداقل

 و کارگران مهاجر افغانستانی.
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 کار نوجوانان  شرایط
 ( 79ماده است. ) ممنوعسال   15به کار گماردن افراد کمتر از 

تا   15کارگر نوجوان از نظر قانون کار کسی است که سن ایشان بین  

 ( شرایط کار کارگران نوجوان به شرح زیر است: 80ماده سال باشد. ) 18

پزشکی آزمایش .1 بدو  های  در  باید  نوجوان  کارگران   :

استخدام و در ادامه حداقل سالی یکبار توسط سازمان تأمین  

آزمایش مورد  از  اجتماعی  هدف  بگیرند.  قرار  پزشکی  های 

آزمایش کار  این  تناسب  تواناییها سنجیدن  ایشان  با  های 

 ( 81و  80ماده است. )

ی کارگران نوجوان  ساعات کار روزانه  :ساعات کار روزانه  .2

به یعنی  است.  معمولی  کارگران  از  کمتر  ساعت  طور  نیم 

 ( 82ماده دقیقه. )  50ساعت و  6میانگین روزانه 

کارهای  اضافه  :هاممنوعیت .3 شب،  در  کار  کاری، 

آور و خطرناک، حمل بار با دست و بیش از حد  وزیانسخت

و   کارگران  مجاز  برای  مکانیکی  وسایل  از  استفاده  بدون 

 ( 83ماده ) نوجوان ممنوع است.

به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی    :مشاغل ممنوعه .4

بهبه طور کلی  کارگیری کارگران نوجوان در برخی مشاغل 

این مشاغل    فهرستی  ( برای مشاهده84ماده  ممنوع است. )

 مراجعه کنید. 6پیوست به 

28 
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 باید اجرا شود  قانون کار فادم یهمه وقتکارگران پاره برای 
به پارهاگر شما در محلی  نیمهعنوان  یا  به کارید،  وقت  وقت مشغول 

وقت بودن  بنابراین پاره  قانون کار برای شما اجرا شود.  ی مقررات همهباید  

 شود که از حقوق مندرج در قانون کار مستثنی شوید. کار شما باعث نمی

باید  کارکرد کارگر تأثیری در اجرای آن ندارد  دسته از مقرراتی که  آن

برای همهبه نیز  یکسان  قانون کار  ی کارگران اجرا شود. مابقی  مقررات 

 محاسبه و اجرایی شوند. شما  نسبت کارکردبهباید 

 

در محیط کار    گرانکار   و بهداشت  ، حفاظتایمنیتأمین شرایط  
 ی کارفرما است برعهده 

ایمنی، حفاظت و بهداشت کارگران جزو مسائل بسیار   مهم  شرایط 

کاری  است. این مسئله با جان ما کارگران در ارتباط است و هرگونه کم

حواسی از جانب خودمان لطمات فراوانی به خود و از جانب کارفرما یا کم

 مان وارد خواهد ساخت.هایخانواده

و  ساالنه   نقض  دلیل  به  را  خود  جان  بسیاری  شریف  کارگران 

حفاظت کارگران در محل کار    انگاشتن مسائل مربوط به ایمنی و نادیده

بینند  هایی میدهند و بسیاری دیگر متأسفانه آنچنان آسیباز دست می

 شوند.ها یا تا آخر عمر ازکارافتاده میکه برای مدت

  باشدداران  متوجه سرمایهباید  در تمامی مواردحوادث کار مسئولیت 

. اکثر  ایشان تقصیرکارند، مگر در مواردی استنثا،  نیز  و در اکثریت مواقع 

ایشان در ق بال  و تقصیر  مسئولیتی  طور مستقیم ناشی از بیاین حوادث به

29 

30 
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با توجه به شرایط  نیز  چنین حوادثی  مابقی    است.جان و سالمتی کارگران  

  ، طور غیرمستقیمبه  ،و مشکالت عظیم کارگران در جامعه و در محل کار

سرمایه متوجه  هم  دولتباز  و  حقوق  م های  داران  و  منافع  ایشان  دافع 

 شود.می

هیچ بدون  کارفرمایان  از  مسئولیتبسیاری  ق  پذیریگونه  در  بال  ای 

بار مسئولیت از زیر  بال  با فراغ  این  جان کارگران،  قانونی خود در  های 

درمی کارگاهروند.  زمینه  از  بسیاری  محلدر  و  و  ها  شرایط  کار  های 

ملزومات رعایت نکات ایمنی و حفاظت برای کارگران فراهم نیست. در  

یات  داران از تأمین ضروربسیاری از معادن و صنایع تولیدی کشور، سرمایه

سربازمیاولیه کارگران  سالمتی  و  جان  از  حفاظت  چنین    .زنندی  در 

 طور مستقیم در حوادث کار مسئول و مقصراند. مواردی کارفرمایان به

دیده تجربه  به  کارگران  بهما  که  هم  موارد  بسیاری  در  که  طور ایم 

کارفرمایان مسبب اتفاقات ناگوار برای کارگران در  مسئولیتی بیمستقیم  

عدم   یا  مناسب  آموزش  عدم  کار،  از  ناشی  خستگی  نیست،  کار  محل 

طور کلی یا در آن مقطع  به ، های فردتناسب حجم و شدت کار با توانایی

زمانی مشخص، منجر به اختالل حواس و عدم تمرکز کارگر شده و در  

برای ناگواری  اتفاقات  تأسف  است.کمال  رقم خورده  کار    شان در حین 

که در این موارد منجر به حادثه شده است باز هم به  مسئولیت عواملی  

 گردد. کارفرما و به دولت، که مجری قانون کار است، برمی

دولت  کارفرمایان   ، دارانسرمایه یا    مستقیم مقصر   ،  و  باشند 

ای  افتد، لطمهغیرمستقیم، در حوادث کاری که برای کارگران اتفاق می

خانوادهنمی و  ایشهابینند. کارگران  و  انی  گذاشتن جان  با گرو  که  اند 
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هزینه خود  میسالمتی  را  حوادث  این  اصلی  پردازند.ی  ترین  بنابراین 

 وظیفه برای جلوگیری از این حوادث بر دوش خود ما است. 

شرایط  و کامل  ما باید کارفرمایان و دولت را مجبور به اجرای دقیق  

سازیم. در شرایطی  مان  حفاظت، ایمنی و بهداشت کار در محیط کاری

تا    ، که احساس خطر کردیم به مسئوالن و کارفرمایان اعتراض کرده و 

در حین ساعات طوالنی    کار امتناع کنیم.ی  ادامهتأمین شرایط ایمن از  

به ناخوشکار،  شبهنگام  در  احساس  کاریاحوالی،  که  موقع  هر  و  ها 

طر بیاوریم که  خاثباتی کردیم، دست از کار بکشیم و بهتمرکز و بیعدم

  نباید به سادگی و بنابر دالیلی که در اختیار ما نیستجان و سالمتی ما 

 در معرض تهدید قراربگیرد.

حفاظت   عالی  شورای  مصوبات  اساس  بر  مکلفند  کارفرمایان 

تأم برای  در    ن یفنی  کارگران  بهداشت  و  و سالمت  حفاظت 

هند.  را تهیه و در اختیار آنان قرار د وسایل و امکانات الزممحیط کار، 

را به    الذکرچگونگی کاربرد وسایل فوق  همچنین ایشان مکلفند که

بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی    به کارگران

به    کارگران  .نمایند  نظارت ملزم  از وسایل  نیز  نگهداری  استفاده و 

دستورالعمل اجرای  و  فردی  بهداشتی  و  مربوط   یهاحفاظتی 

 ( 91ماده ) . باشندیم کارگاه

به اقتضای نوع کار در معرض  اگر در جایی مشغول به کارید که  

  شمابرای  کارفرما  باید    یدناشی از کار قرار دار  یهایماریبروز ب

مراکز    پزشکی  یپرونده توسط  بار  یک  سالی  حداقل  و  دهد  تشکیل 

آورده شود.  الزم به عمل    ی هاشیمعاینه و آزما  شمابهداشتی درمانی از  

ی  نکته 
1 مهم

  

ی  نکته 
2 مهم
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به بیماری ناشی از  شما  با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که    اگر

کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند    ید،باش   کار مبتال یا در معرض ابتال 

شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق   یرا بر اساس نظریه  شما کار  

 ( 92ماده ) .السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند

 

 ی آزمایشی کارشرایط دوره 
ی کسب رضایت، در ابتدا از کارگر  در بسیاری موارد کارفرما، به بهانه

ی کار ایشان در  کار بپردازد تا با ادامهخواهد که مدتی را آزمایشی بهمی

ی آزمایشی  کار بسیاری مواقع  عمل آورد. در این دورهآن محل موافقت به

کارگر  شود یا در بهترین حالت حقوق ناچیزی به  حقوقی پرداخت نمی

می دورهداده  این  مدت  دیگر  طرفی  از  بهشود.  آزمایشی  شکل  ی 

مییکجانبه تعیین  کارفرما  توسط  موارد شود.  ای  این  تمامی 

ی آزمایشی  طور مشخص در خصوص دورهقانون کار به  اند.غیرقانونی 

 کار مقرراتی را تعیین کرده است. 

و  طرفین شما  یعنی  یکدیگر    د یتوانیم  کارفرما، ،  توافق  با 

آزمایشی کار تعیین نمایند. در خالل   ی مدتی را به نام دوره

آن که الزام به  د بدون اخطار قبلی و بیی طرف حق دار  دو  این دوره هر

 (11ماده ) د. یکار را قطع نمای ید، رابطهیپرداخت خسارت داشته باش

طور کامل از حقوق و دستمزد خود  ی آزمایشی شما باید بهدر دوره

در   که شما  بهانه  این  به  کارفرمایان  مواقع  اکثریت  در  برخوردار شوید. 

خودداری  دوره شما  کامل  حقوق  پرداخت  از  دارید  قرار  آزمایشی  ی 

ی کار در  . قطع رابطهانونی استطور قطع غیرق ها بهکنند. این کار آنمی

31 

توافق  ✓
 طرفین 



63 
 karkhane.org |ی کارخانه  مجله 

در این دو حالت  حقوق و دستمزد شما  ی آزمایشی دو حالت دارد.  دوره

 : متفاوت است

وی ملزم    در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد  -1

 .خواهد بود آزمایشی یپرداخت حقوق تمام دورهبه 

کارگر فقط مستحق   کار را قطع نمایند یکارگر رابطه چنانچه -2

 . خواهد بود دریافت حقوق مدت انجام کار

و  :  آزمایشی   یمدت دوره کارگران ساده  برای  این مدت  حداکثر 

سه  و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح باال  یک ماه نیمه ماهر 

 ( 11تبصره ماده ) .باشدیم ماه

 .باید در قرارداد کار مشخص شودی آزمایشی مدت دوره

 

 

 عنوان ضمانت از کارگر غیرقانونی است اخذ چک یا سفته به
استخدام کارگر درخواست چک یا سفته    هنگام بسیاری از کارفرمایان  

می ایشان  جانب  عنوان  از  تحت  را  چیزی  چنین  کارفرمایان  این  کنند. 

در هیچ کجای قانون کار چنین کنند.  ضمانت حُسن انجام کار طلب می

جایی که کارفرمایان  اما از آن  ای به کارفرمایان داده نشده است.اجازه

رگران برای به بند کشیدن بیشتر آنان  داران از هیچ فشاری بر کاو سرمایه

اند. بسیاری از ما  کنند، روی به این کارهای غیرقانونی آوردهمضایقه نمی

پیش شغلی  فرصت  دادن  ازدست  ترس  از  هم  مجبور  کارگران  آمده 

 های کارفرما تن دهیم.شویم به این خواستهمی

ی  نکته 
1 مهم
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 توان گفت: در خصوص این مسئله چند نکته می

عمل  خاطر  به • این  که  باشید  غیرقانونی    داشته  کارفرمایان 

توانید دیگر کارگران را از غیرقانونی جایی که میاست و تا آن

بودن این عمل آگاه سازید. خودتان تالش کنید و همچنین  

دیگر کارگران را ترغیب کنید که تا جایی که ممکن است  

 د.نزیر  بار  چنین اجباری از جانب کارفرما نرو

تی که ناچار بودید چنین ضمانتی به کارفرما بدهید  در صور •

کارفرمایان   ندهید.  راه  خود  دل   به  ترس  و  نباشید  نگران 

ها علیه شما  ی کار از این ضمانتتوانند در ادارهتنها نمینه

توانید علیه ایشان در این  استفاده کنند بلکه حتی شما می

 خصوص شکایت کنید. 

کارفرمایا  • قضائی هم  مراجع  این  در  از  بابت سوءاستفاده  ن 

کاری  شان بسته است. برای محکمعلیه شما دستها  ضمانت

دو کار زیر را انجام  ها  ضمانت  ن هنگام تحویل ایبهتر است به

 دهید:

حسن    بابت"را تحت عنوان  آن    دهید اگر چک می  -1

را  کنید و نام کارفرمای خود  نویسی  پشت  "انجام کار

می سفته  اگر  بنویسید.  آن  روی  آن  بر  برروی  دهید 

کار  بابت"بنویسید   انجام  امضاء  و    "حسن  کارفرما  از 

 ها کپی بگیرید. گرفته و همچنین از برگه

ذکر  در قراردادتان    تضمان هایبرگهشماره و مبلغ    -2

بابت حسن    ها این برگه"  شود. با ذکر این توضیح که 

 "انجام کار به کارفرما تحویل داده شده است.
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های  کارفرما از پس دادن ضمانت  تانقرارداداتمام  اگر پس از   •

شکایت    او  علیه توانید  عمل آورد میگرفته ممانعت بهتحویل

 کنید. 

 

های ضمانت در مراجع  دانند که برگهکارفرمایان بسیاری می

نیست اما همچنان کارگران    قانونی علیه کارگران قابل استفاده

اخذ ضمانت   چرا که در واقعیت کنند.ها مجبور میرا به تحویل این برگه

و  ان حین  ماز طلب حقوق قانونی   ماترساندن  برای    از جانب کارفرما 

بودن عمل  است. با آگاهی بر غیرقانونی  کار حتی پس از اتمام قرارداد 

ها را  این عمل آن  م توانیو همچنین در اتحاد با دیگر کارگران می  هاآن

چنان خوشبین باشیم که با شکایت در  نباید به این نکته آن  .منثی کنی خ

های ضمانت علیه کارفرما قانون به نفع ما رأی خواهد داد.  خصوص برگه

داشته تجربه  بارها  که  شکایت ایم،  همانطور  حقوق    فرآیند  طلب  برای 

است حتی اگر    برو هزینه  فرسا طاقت  ،طوالنیبسیار    نی در محیط کارقانو

حق با ما بوده باشد. بنابراین بهترین کار در این خصوص برای ما کارگران  

و این شدنی    کارفرما ندهیمبه  ی چنین عملی را  این است که از آغاز اجازه

 نیست مگر با اتحاد جمعی ما کارگران.

 

 سفیدامضاء غیرقانونی است قرارداد  
شود که کارفرما یا منصوبان هایی گفته میقرارداد سفیدامضاء به برگه

کار محل  در  کاربه  ، او  قرارداد  و  عرضه    شما به    ،جای  شما  کرده  از 

ی  نکته 
1 مهم
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است و کارفرما یا  ها اغلب سفید  این برگه.  خواهند آن را امضاء کنیدمی

مطابق قانون نوشته  مفادش    پس از امضای شما  گویند کهمنصوبان او می

این  موارد  برخی  در  . البته  خواهد رسیدکارفرما    یامضا  هبخواهد شد و  

شما    هابرگه امضای  بخشحین  بلکه  نیستند  سفید  آن  کامالً  در  هایی 

چون در  شوند ها نیز سفیدامضاء محسوب میاین برگهنوشته شده است. 

 شود.جمالتی به آن اضافه میمفاد و  و رؤیت شما توافق  و بدونادامه 

ای که  هر برگه  مطابق قانون تعریف خاص خود را دارد.قرارداد کار  

باشد   آن  موافق  کند  کارفرما  عرضه  شما  به  امضاء  برای  کار  یا  قرارداد 

 :نیست

نوشتن تمامی جمالت و بندهای قرارداد کار باید با توافق و   •

 رضایت شما باشد. 

های  اد نباید کمتر از حداقلهیچ کدام از بندهای قرارددر   •

 ( 3بخش ) قانون کار ذکر شده باشد.

طور کامل نوشته  قرارداد کار باید به هنگام امضای شما به •

شده باشد. اضافه کردن به یا کاستن چیزی از قرارداد پس  

 از امضای شما غیرقانونی است.

شکل  تحت عنوان قرارداد کار به  ایا برگهاگر از جانب کارفرمبنابراین  

ی مذکور  برگهغیرقانونی است و  شد، این عمل  سفیدامضاء به شما عرضه  

قرارداد کار زمانی قانونی است که شامل    شود.قرارداد کار محسوب نمی

 شرح داده شده است. 43بخش حداقل مواردی باشد. این موارد در 

بی دیگر قانونیهمچون  کارگران    های  ما  از  بسیاری  کارفرمایان، 

  ن ما ی و منافعبرخالف حقوق قانون  آنانرغم آگاهی بر این که اَعمال  علی
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آنان   شروط  پذیرفتن  به  ناچار  بیکاری،  از  ناشی  شرایط  بنابه  اما  است 

ی قراردادهای سفیدامضاء چند نکته قابل  شویم. به همین دلیل دربارهمی

 عرض است: 

در اجبار به امضای  خاطر داشته باشید که عمل  کارفرمایان  به •

  غیرقانونی است و تا ی سفیدامضاء تحت عنوان قرارداد  برگه

توانید دیگر کارگران را از غیرقانونی بودن این  که می  جایی

دیگر   همچنین  و  کنید  تالش  خودتان  سازید.  آگاه  عمل 

کارگران را ترغیب کنید که تا جایی که ممکن است زیر  بار   

 چنین اجباری از جانب کارفرما نروند. 

برگه • این  امضای  و  ناچاری  همچنان کارفرما    ها،در صورت 

ون کار تمامی حقوق مربوط به شما را  مکلف است طبق قان

عنوان کارگر رعایت کند. بنابراین در صورتی که کارفرما  به

پا   زیر  موردی  هر  در  را  شما  حقوق  کار،  قانون  با  مغایر 

قانونی می نظر  از  او  گذاشت، شما  از  را  توانید حقوق خود 

ی سفیدامضاء اگر چه روند  طلب کنید. امضای شما پای برگه

را طوالنیانونیطلب حقوق ق اما  تر میتر و سختتان  کند 

  کارفرما برای اثبات این که تمامی حقوق شما را رعایت کرده 

 ی سفیدامضاء نیازمند است. به چیزهایی بیشتر از برگه

های  خوریها و حققراردادهای سفیدامضاء، همچون دیگر ظلم

بهسرمایه کارگران،  علیه  کارفرمایان  و  تضعیف  داران  قصد 

خواهند که ما پیشاپیش  ها میی ما کارگران است. آنان با این حربهروحیه

در   متأسفانه  پشیمان شویم.  حقوق خود  و  مطالبات  منافع،  پیگیری  از 

ی  نکته 
1 مهم

  



68 
 karkhane.org |ی کارخانه  مجله 

کارفرمایان بسیاری  ی آن درست عمل کرده است.  هابسیاری موارد حربه

حقوق خصوص  در  کارگران  ما  ناآگاهی  زمینهاز  در  قراردادکار  مان  ی 

می سفیدامضاء.  کنندسوءاستفاده  قراردادهای  بحث  همین  آنان    ،در 

ا این کارگران  به  میگونه  برگهلقا  این  امضای  صورت  در  که    ،هاکنند 

های  کایتی در خصوص حقوق و طلبکارگران دیگر حق هیچ اعتراض و ش

به داشت.  نخواهند  راه  هیچخود  تنها  ندارد.  صحت  چیزی  چنین  وجه 

ی ما در مورد قرارداد سفیدامضاء، همچون بسیاری موارد دیگر که  چاره

میحقوق گذاشته  پا  زیر  که  مان  است  این  بر  شود،  آگاهی  با 

دیگر  هاآنبودن عمل  غیرقانونی با  اتحاد  در  کارگران عمل    و همچنین 

چنان خوشبین باشیم که با  نباید به این نکته آن  .مها را خنثی کنی آن

قانون به نفع ما رأی خواهد داد.    سفیدامضاءهای  شکایت در خصوص برگه

داشته تجربه  بارها  که  شکایت ایم،  همانطور  حقوق    فرآیند  طلب  برای 

است حتی اگر    برو هزینه  فرسا طاقت  ،طوالنیبسیار    قانونی در محیط کار

حق با ما بوده باشد. بنابراین بهترین کار در این خصوص برای ما کارگران  

ی چنین عملی را به کارفرما ندهیم و این شدنی  این است که از آغاز اجازه

 نیست مگر با اتحاد جمعی ما کارگران.

 

 قرارداد کار برای کارگران بهتر است شامل چه مواردی باشد؟ 
قانون کار حداقل مواردی را که باید در یک قرارداد موجود   10ی  ماده

 کند: گونه عنوان میباشند این

 مشخصات دقیق طرفین )کارگر و کارفرما(  -

 حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن  -

34 
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 ها ساعات کار، تعطیالت و مرخصی -

 محل انجام کار  -

 تاریخ انعقاد قرارداد  -

 داد )چنانچه کار برای مدت معین باشد( مدت قرار -

 موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید.  -

کند. توجه کنید که بهتر موارد فوق برای یک قرارداد کار کفایت می

 است جزئیات هر مفادی نوشته شود.

توانید مشاهده کنید.  قرارداد کار را میاز    اینمونه  7پیوست  در  

تواند مفاد دیگری را  بسته به شرایط کاری شما می  هاین نمون

طور کلی هیچ بندی از قرارداد  نیز دربربگیرد. اما توجه داشته باشید که به

با حقوق تصریح قانشدهکارتان  باشد.  ی شما در  ون کار منافات نداشته 

از حداقل  های قراردادتوضیح داده شد که    3بخش  البته در     ی هاکمتر 

 اما عالج  پیش از واقعه بهتر است.  است یرقانونیقانون کار غ

اما   غیرقانونی است شماعنوان ضمانت از اخذ چک یا سفته به

های ضمانت  شماره و مبلغ برگه  اگر ناچار به این کار شدید،

بابت حسن    هااین برگه"  در قراردادتان ذکر شود. با ذکر این توضیح که

 ( 23بخش ) "انجام کار به کارفرما تحویل داده شده است.

قرارداد سفیدامضاء غیرقانونی است. مفاد هر قراردادی باید با  

نباید چیزی    ءتوافق و رضایت شما نوشته شود و پس از امضا

 (33بخش  اضافه یا از آن کم شود. )
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 در چهار نسخه باید نوشته شود کار قرارداد 
در بسیاری موارد حتی اگر قراردادی نوشته شود، کارفرما فقط یک  

کند. پس  مینسخه را به کارگر عرضه کرده و از ایشان درخواست امضاء  

نمی کرده  امضاء  که  را  قراردادی  کارگر  دیگر  این  عمل  از  این  بیند. 

باید حتماً کارگر نسخه غیرقانونی است.  در  کارفرمایان  را  قرارداد  از  ای 

 اختیار داشته باشد. 

در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم  

 ( 10تبصره ماده ) .گرددیم

 کار محل  ی ادارهیک نسخه از آن به  -

 کارگرعنوان به شما بهیک نسخه  -

 کارفرمایک نسخه نزد  -

فاقد شورا    ی هاو در کارگاه  شورای اسالمی کاردیگر در اختیار    ینسخه -

 رد. یگیقرار م  کارگر ینمایندهدر اختیار 

کارید که شورای اسالمی کار یا نماینده  بهاگر در جایی مشغول  

تواند در سه نسخه تنظیم شود. یعنی یک  ندارید، قرارداد می

 ی کار.نسخه برای شما، یک نسخه کارفرما و یک نسخه برای اداره

نسخه و  تمامی   شما  طرف،  دو  جانب  از  باید  قرارداد  های 

هیچ   نباید  و  شوند  امضاء  نسخهکارفرما،  این  با  تفاوتی  ها 

 یکدیگر داشته باشند. 

35 
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شود.   داده  تحویل  شما  به  باید  قرارداد  از  نسخه  یک  حتماً 

ی کار هم در صورت تضییع حقوق شما  ی ادارهتحویل نسخه

 در محل کار و طلب قانونی آن بسیار مفید است.

 

 فسخ قراردادخاتمه یا شرایط  
 :ابدی یزیر خاتمه م در یکی از شرایطقرارداد کار ، 21ماده مطابق 

 فوت کارگر .1

 بازنشستگی کارگر  .2

 از کارافتادگی کلی کارگر  .3

 استعفای کارگر : قراردادهای دائمدر  .4

: با اتمام مدت زمان قرارداد و در صورتی قراردادهای موقتدر   .5

کارفرما   و  کارگر  مابین  قرارداد  بهکه  ضمنی  یا  صریح  صورت 

 تجدید نشده باشد 

ی که میان کارگر و  کارانجام  پایان  : با  قراردادهای معیندر   .6

 کارفرما در قرارداد بر سر آن توافق شده است 

 

اگر شما قرارداد دائم دارید و    :شرایط استعفا در قراردادهای دائم

باید  می استعفا دهید  از ترک  خواهید  کارفرمای    کاریک ماه قبل  به 

تبصره  اطالع داده و استعفای خود را تحویل دهید. )  صورت کتبی بهخود  

این  21ماده   شما  اگر  موافقت  (  عدم  صورت  در  حتی  دهید  انجام  کار 

 توانید ترک کار کنید. کارفرما شما می

ی  نکته 
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را استعفا  از متن  اداره  بهتر است یک نسخه  ی کار محل  به 

خود و همچنین اگر تشکل کارگری دارید به این تشکل تحویل  

تر ترک کار  دهید تا در صورت مخالفت کارفرما با استعفای شما، آسوده

 کنید. 

موقتدر   معین  قراردادهای  طرفین    و  از  کدام  فسخ    حقهیچ 

راطرفهیک  قرارداد  )   ی  در    (25  مادهندارند.  قانون  مطابق  چه  این  اگر 

قراردادها امکان استعفاء وجود ندارد اما بسیاری مواقع در صورت اطالع 

توانید قرارداد کار را پیش از اتمام مدت آن فسخ  قبلی و موافقت وی می

 کنید. 

شما   قراردادها  این  فسخ  برای  اگر  که  باشید  داشته  توجه 

یک  و  نکرده  جلب  را  کارفرما  کارطرفه  موافقت  کنید،    ترک 

 تواند از شما شکایت کرده و طلب خسارت بکند. کارفرما می

قراردادهای   در  استعفای خود  با  کارفرما  مخالفت  در صورت 

های تشخیص و  در هیأتتوانید مسئله را  موقت و معین می

اداره اختالف  تکلیف  حل  شدن  روشن  تا  کنید.  پیگیری  کار  ی 

 ، ترک کار نکنید. تاناستعفای

 

هم  کارفرما در دو حالت، آن:  شرایط فسخ قرارداد از طرف کارفرما

 تواند قرارداد کار را فسخ نماید: تحت شرایطی، می

 قصور کارگر در انجام وظایف محوله .1

 ( 27ماده )  های انضباطی کارگاهنامهآییننقض  .2
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ی دو مورد فوق قرارداد کار  به بهانه  اتوجه داشته باشید که کارفرم 

کند، برای فسخ قرارداد از جانب کارفرما  نفسخ  جانبه و سرخود  یک شما را  

 باید حتما شرایط زیر برقرار باشد:

 یانضباط   ی هانامهنییتخلف از آ  ا ی محوله    ف یصور در انجام وظاق  •

کار    ی عال  ی شورا  شنهاد یاست که با پ   ی کارگاه به موجب مقررات

تصو اجتماع   ریوز  بیبه  امور  و  رس  یکار  بنابراین   .دی خواهد 

نمی سرخود  مکارفرما  برایتواند  جدید  یا   عیار  کار  در  قصور 

 ی انضباطی تعریف کند.نامهآیین

کارفرما در صورتتوسط کارفرما  ی تذکر کتب   دادن • مجاز   ی : 

  د یرا فسخ نماشما  قصور و تخلف قرارداد کار    لیاست که به دل 

 داده باشد. یتذکر کتب  شما که ابتدا به 

نظر   اعالم :  ظر مثبت شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی ن •

  ی اسالم  ی که شورا  یی هاکار و در واحد  ی اسالم  ی مثبت شورا

ندارد انجمن صنف  ،کار وجود  قر  ،ینظر مثبت  ارداد  برای فسخ 

 الزم است. کار شما 

یا   • صنفی  انجمن  کار،  اسالمی  شورای  کار  محل  در  اگر 

 ص یتشخ  تیأاعالم نظر مثبت ه:  ی کارگری نداریدنماینده

 فسخ قرارداد کار الزم است.   یبرای کار اداره

د، حق  یاخراج شو  د یبا  ص یتشخ  ت أیمطابق نظر ه  شما   چنانچه •

ایدار به  نسبت  ه  میتصم   نید  و   تأیبه  مراجعه  اختالف  حل 

 .دی ینما یدعو  یاقامه
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حساِب کارگران بدون اسناد پرداختی از لحاظ قانونی  تسویه
 پذیرفته نیست 

ای را  برخی کارفرمایان در حین قرارداد کار و پیش از اتمام آن برگه

تسویه عنوان  در  تحت  میحساب  قرار  کارگران  ایشان  برابر  از  و  دهند 

 تقاضای امضای آن را دارند.

محتوای این برگه این است که شخص امضاءکننده، یعنی شما، ا قرار  

کنید که تمامی مطالبات خود را از کارفرما دریافت کرده و وی به شما  می

د.  نداردر خصوص دستمزد، مزایا، بیمه و دیگر موارد  ای از این بابت  بدهی

می شما  امضای  به  درحالی  برگه  را  این  خود  مطالبات  هنوز  که  رسد 

ای و چنین عملی از جانب  اید. در این صورت چنین برگهدریافت نکرده

برگه  است.  غیرقانونی کارفرما   کارفرمایان  حتی  مواردی  ی  در 

بهتسویه را  به شما عرضه میحساب  از  صورت سفیدامضاء  و پس  کنند 

نویسند. در این مواقع  مطابق میل و منفعت خود آن را میامضای شما  

سفیدامضاء  قراردادهای  همچون  برگه( 33بخش  )  هم،  این  های  ، 

امضاءشده از جانب شما وجاهت قانونی ندارند و قابل پیگیری از مراجع  

 قانونی است.

را ترغیب کنید که    دیگر نین کارگراناول از همه تالش کنید و همچ

به امضای چنین   از کارفرما مقاومت کنند و تن  اَعمالی  برابر چنین  در 

به ناچار مجبور به امضای آن شدید چندان جای  ای ندهند. اما اگر  برگه

 نگرانی نیست.

37 
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قانونی   97سال  در   منظر  از  اداری،  دیوان عدالت  رأی  به موجب  و 

حساب کارگران بدون اسناد پرداختی  تسویهتصریح شده است که  

 پذیرفته نیست. 

قانونی های  شما حقوق و طلب  اگر   معنی این رأی قانونی این است که

برگه اما  نکرده  دریافت  را  تسویهخود  عنوان  تحت  را  امضاء  ای  حساب 

، در صورت شکایت شما از کارفرما برای احقاق حقوق و مطالبات  ایدکرده

برا کارفرما  شما  خود،  حقوق  که  این  اثبات  پرداخت  بهرا  ی  کامل  طور 

حساب استناد کند. وی برای اثبات  ی تسویهتواند صرفاً به برگهکرده، نمی

 این قضیه باید مستندات پرداخت این حقوق و مطالبات را نیز ارائه نماید.

برگه امضای  به  کارفرما  حساب در حالی شما  ی تسویهاجبار 

اید کارکردی ندارد مگر فشار  مطالبات خود را دریافت نکرده

ترساندن و  شما  پیگیریبر  از  برگه  تان  خصوص  در  خود.  های  حقوق 

حساب، همچون اخذ چک و سفته یا قراردادهای سفیدامضاء، قصد  تسویه

گری کارگران است.  داران، ممانعت در برابر مطالبهکارفرمایان و سرمایه

ای بهتر از شکایت  موارد دیگر، بهتر است به فکر چارهبنابراین همچون  

بر است، باشیم.  فرسا و هزینهقانونی، که برای ما کارگران طوالنی، طاقت

شکایت قانونی از کارفرما در این مواقع در صورت رضایت ما باید حتماً  

انجام شود اما راهکار واقعی  حل چنین معضلی برای ما کارگران مقاومت  

در   منافعجمعی  ضد  رفتارهای  این  حدود  برابر  از  آگاهی  با  است.  مان 

مان و همچنین ترغیب دیگر کارگران به قوانین و آگاهی از منافع جمعی

مرور زمان در برابر این رفتارهای کارفرمایان ایستادگی  توانیم بهاتحاد می

 کنیم.
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 اهمیت دارد و چگونه آن را مطالبه کنیم؟  قرارداد کارچرا 
اشتن قرارداد کاری که مطابق مقررات قانون کار نوشته شده و در  د

افزایش  آن حقوق قانونی کارگر در محل کار تصریح شده است، منجر به  

ایم  بسیاری از ما کارگران تجربه کرده  خواهد شد.  امنیت شغلی کارگر

آسانی کارگری را که خواهان حقوق خود است و وضعیتی  که کارفرما به

کند. کارفرما کارگری را که قرارداد دارد  کند اخراج میمطالبه میر را  تبه

های مختلف اخراج کند و حداقل تا زمان اتمام  تواند با بهانهراحتی نمیبه

همین دلیل هر چه مدت قرارداد  قرارداد مجبور به حفظ کارگر است. به

شتر به در قراردادهای موقت بیشتر باشد یا این که قرارداد دائم باشد، بی

 نفع کارگر است.  

کار   و  قرارداد  خود  قانونی  حقوق  طلب  برای  کارگران  توان 

بهبود وضعیتچانه برای  با کارفرما  باال    یط مان در محزنی  را  کار 

کار قرارداد داشته باشند و به این واسطه    یط. اگر کارگران در محبردمی 

زی برای  کارفرمایان  توان  قانونی خود مطلع شوند،  رپاگذاشتن  از حقوق 

می کمتر  نیز  ایشان  دیگر،  حقوق  بیانی  به  کار ضمانت شود.  قرارداد 

 برد.اجرای قانون کار را برای کارگران باال می 

که   کرد  خواهد  کارفرمایان  متوجه  را  نکته  این  کار  قرارداد  داشتن 

نفعش باشد اجازه  ای دارند و هرگونه که کارفرما بهکارگران حقوق قانونی

نیروی کار ایشان بهره ببرد. این نکته به این دلیل مهم است  ندارد که از 

کنند  هایی تصور میبینیم کارفرمایان کارگران خود را همچون بردهکه می

دهند هرگونه  ها دستمزد میاند و به این دلیل که به آنکه مالک ایشان

  تواند مانعیشان کار کنند. قرارداد کار میکه بخواهند باید ایشان برای

38 
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زیاده این  از  جلوگیری  برای  سرمایهمناسب  و  کارفرمایان  داران  خواهی  

 باشد.

اولین گام    یط در مح  قرارداد کار نیست  از  کارهایی که هیچ خبری 

های قانون  برای ما کارگران، طلب قرارداد کار از کارفرما با رعایت حداقل

طالع از  کار است. در جاهایی که قرارداد کار موجود است، هم باید با ا

برای ما اجرا نمی بدانیم که چه مفادی  ها را طلب  شود و آنقانون کار 

کنیم و هم این که با درخواست و زور جمعی در پی بهبود وضع خود در  

 های قانون کار اکتفا نکنیم.محل کار باشیم و صرفاً به حداقل

حواس یا  باید  فوق  در  ذکرشده  دستاوردهای  تمامی  که  باشد  مان 

می کار  قرارداد  که  دیگر  این  دستاوردهایی  دلیل  به  باشد  داشته  تواند 

هایی نیست که قرارداد نام دارند. دلیل اصلی این دستاوردها آگاهی  برگه

دست  صورت جمعی میان کارگران بهو اتحادی است که در محل کار به

و  آید. آگاهی و اتحاد به معنی آگاهی از منافع مشترک میان کارگران  می

 ها است. ی آنعمل  جمعی  متحد برای مطالبه

داران و کارفرمایان از این بابت که مالک محیط کار، ابزار کار  سرمایه

ی کار  واسطهشان سود بیشتر بهوغمو مسلط بر شرایط کارند تمامی  هم

دنبال  کار بیشتر در ا زای دستمزد  بیشتر  ما کارگران است. آنان فقط به

همین دلیل به هر بهانه و با هر دستاویزی، چه قانونی    کمتر هستند. به

کنند. نفع آنان مشخص  باشد و چه نباشد، به استثمار بیشتر ما فکر می

شده عمل  اند و حساباست و در پیگیری نفع خودشان بسیار ثابت قدم

کنند. این ما کارگران هستیم که باید به نفع خودمان آگاه شویم و  می

 ی آن را پیدا کنیم. روش درست مطالبه
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تواند فردی باشد. چرا گری کارگران در محیط کار نمیفرآیند مطالبه

سرمایه و  کارفرمایان  توانستهکه  ما  بین  جدایی   و  تفکیک  از  اند  داران 

راحتی تمامی حقوق ما را زیرپا گذاشته و منافع خود را بر منافع ما در  به

 محل کار مسلط کنند. 

ن جمله مسائل است. کارفرمایان برای کار بیشتر،  قرارداد کار هم از ای

دستمزد کمتر و در نتیجه استثمار بیشتر ما از بستن قرارداد کار و رعایت  

ی ما کارگران  زنند. آنان از عدم پیگیری و مطالبهقانون کار در آن سربازمی

مان  مان صدایدادن شغلبرند. آنان از این که ما از ترس از دستنفع می

توانیم به  برند. در مواجهه با چنین وضعی ما فقط میآید نفع میدرنمی

چه که هستیم در  یکدیگر تکیه کنیم. چرا که فردی عمل کردن از آن

 ترمان خواهد کرد.برابر کارفرمایان ضعیف

ی بهبود آن،  ی قرارداد کار یا مطالبهبنابراین بهترین راه برای مطالبه

رگران بر اهمیت و ضرورت چنین چیزی  های کار کا این است که در محل

به و  راهتوافق کنند  از  دنبال  را جمعی  مطالباتی  باشند که چنین  هایی 

ها در ادارات کار بخواهند. داران و نمایندگان دولتی آنکارفرمایان، سرمایه

میان  الزمه دوستانه  و  مستمر  ارتباط  عملی  چنین  و  توافق  چنین  ی 

رقیب یکدیگر نیستیم، ما منافعی مشترک  وجه  هیچکارگران است. ما به

 یابیم. ها دستتوانیم با آگاهی و اتحاد عمل به آنداریم که می

حربه از  میان  کارفرمایان  انداختن  فاصله  برای  بسیاری  های 

می استفاده  حربهکارگران  از  یکی  این  کنند.  آنان  رایج  های 

می کارگران  به  متفاوتی  و دستمزدهای  قراردادها  که  برای است  دهند. 

باالتر   دستمزدهایی  و  کرده  فراهم  بهتر  شرایطی  کارگران  از  برخی 

ی  نکته 
1 مهم
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یان نه از سر خیرخواهی یا قدردانی آنان بلکه  دهند. این رفتار کارفرمامی

خواهند  به قصد فاصله انداختن میان کارگران است. آنان با این حربه می

از   بگیرند. متأسفانه در بسیاری  ایشان  از  را  اتحاد میان کارگران  امکان 

از آب درمی کارفرمایان موفق  برای  این حربه  فقط یک  مواقع  این  آید. 

تالش از  سرمایه  هاینمونه  و  کارفرمایان  که  است  برای بسیاری  داران 

برند. ما در  کار میهای کار بهگری  جمعی ما در محلجلوگیری از مطالبه

این حربه باید تأکید کنیم و سعی  مقابل  بر منافع مشترک کارگران  ها 

مان  دست رفتارهای کارفرما منجر به از بین رفتن اتحاد میانکنیم این

 نشود.

 

 های مستقل کارگری داشته باشیم؟ چرا باید تشکل
سخت   شرایط  و  کار   نکارگراما  مشکالت  محیط  همچنین    در  و 

  ی ریشهکنیم فقط با آگاهی ما از  هایی که در جامعه تجربه میناعدالتی

ها و فقط با اتحاد عمل جمعی میان ما کارگران  این مشکالت و ناعدالتی

 قابل تغییر است.

صورت پراکنده  ها بهطور ویژه و در دیگر بخشبه  38و    1ی  هادر بخش

مان  از ضرورت آگاهی و اتحاد عمل میان ما کارگران برای بهبود وضعیت

مح گفتیم.  یطدر  آن  کار  هر  که  تضییع  دیدیم  ما  از  حقوقی  که  جایی 

منمی یا  میشود  پاگذاشته  زیر  ما  با  افع  که  است  این  درست  راه  شود 

گری  رو به عملی جمعی برای مطالبه  مان آگاهی از منافع مشترک کارگری

های فردی بسیاری برای بهبود وضع و شرایط  بیاوریم. شاید هر کسی راه

خود در محیط کار به ذهنش برسد اما به تجربه درخواهیم یافت که این  

39 
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دنبال نداشته  راهکارهای فردی درنهایت تغییری قطعی در وضعیت ما به

به اگر  برایو حتی  این  طور جزئی وضعیت را  مان تغییر دهد در مقابل 

بزرگ بسیار  چیزی  جزئی،  با  دستاوردهای  همراهی  و  اتحاد  یعنی  تر 

ایم. اتحاد و  های خود در محیط کار و جامعه را از دست دادهیاهطبق هم

برای داشتن جامعههی  طبقاتیهمرا نهایی  ی عادالنه و آزاد  ای که رمز 

 برای ما کارگران است.

برای تغییر هرگونه شرایطی به نفع خودمان در محیط کار و همچنین  

منافع   از  آگاهی  است.  ضروری  اتحاد  و  آگاهی  جامعه،  کلی  سطح  در 

آگاهی    و  مان هایمان، آگاهی از دالیل و عوامل مشکالت و سختیمشترک

زیر پا می  از ی  در نتیجه  گذارند.صف مقابلی که منفعت ما کارگران را 

تجهیز ما با این آگاهی عملی جمعی و آگاهانه برای تغییر اوضاع ممکن  

 شود.می

توانیم در ارتباط مداوم  برای ما کارگران که در آن می ی ضروریابزار

اقداماتی جمعی    مان آگاه شویم و دست بهبا یکدیگر به منافع مشترک

است. تشکلی که برای ما و به    محل کارتشکل  ها بزنیم  برای طلب آن

داران و دولت  کارفرمایان، سرمایهی  طبقهقصد طلب حقوق و منافع ما از 

 ی منافع آنان باشد. نماینده

ها، ابزارهای  داران و مدافعین دولتی آنصف مقابل ما، یعنی سرمایه

تر کردن شرایط برای ما  شماری دارند تا با سختفراقانونی بیقانونی و  

کارگران، با دستمزدهای کمتر و کار بیشتر، استثمار از ما را افزایش دهند  

تنها ابزار ما کارگران    های خود را سرشار از پول کنند.و به این طریق جیب
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ری  اما آگاهی و اتحاد است. آگاهی و اتحادی که بدون وجود تشکل کارگ

 رسد. نظر میبسیار سخت و ناممکن به

های دولتی و قانونی و فراقانونی برای دفاع  تنها پشتوانهکارفرمایان نه

بلکه در هر رسته و حوزه نیز تشکلاز منافع خود دارند  های  ی صنفی 

معدود   در  کارگران  ما  متأسفانه  اما  دارند.  را  خود  کارفرمایی  مختص 

هایی که  حتی در بسیاری موارد تشکلجاهایی تشکل کارگری داریم و  

اسم کارگری دارند مستقل نیستند و برخالف منافع عموم کارگران عمل  

 کنند. می

رشته  در   کارگریمستقل  تشکل   کار  ما  محیط  میان  پیوند  های 

سازد تا با عمل جمعی خود  ای فراهم میکارگران را تقویت کرده و زمینه

زورگویی برابر  زیادهدر  و  به  خواهیها  تشکل  بایستیم.  کارفرمایان  های 

و   باشد  کارگران  از  متشکل  فقط  یعنی  باشد،  مستقل  که  این  شرط 

ضروری  ی خود را فقط پیگیری منافع کارگران تعریف کند، ابزاری  وظیفه

توانیم هم حقوق قانونی خود و رعایت  است که ما کارگران از طریق آن می

این که برای بهبود وضعیت خود به  کامل قانون کار را طلب کنیم و هم  

 ی فعلی نظر داشته باشیم. های مسلط بر جامعهفراتر از قانون و محدودیت

کارگری می انتقال  تواند محل همتشکل مستقل  و  ارتباط  صحبتی، 

تجربیات ما کارگران بین یکدیگر باشد. محلی که در آن پیوندهای عمیق  

برسطبقاتی و  کنیم  کشف  جامعه  در  را  بحث  مان  به  یکدیگر  با  این  ر 

های  راهکلی  طور  های بهبود وضعیت ما در محیط کار و بهبپردازیم که راه

 مان در این جامعه چیست. بهبود وضعیت

 :الزم به ذکر است  تشکل مستقل کارگریی چند نکته درباره
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داران، نمایندگان دولتی  سرمایه  فقط برای کارگران است.  •

سرمایه و  کارفرمایان  نمایندگان  دیگر  در  و  تشکل  داران 

 جایی ندارند.  مستقل کارگران 

و    ی کارگران است.برای همه • عقیده  هر  با  کارگری  هر 

نظری باید در تشکل مستقل کارگری مرتبط با خود حضور  

ر  داشته و همچون دیگر کارگران به اظهارنظر پرداخته و د

 های جمعی نقش داشته باشد.گیریتصمیم

است. • کارگران  واقعی  نمایندگان  عزل    برای  و  انتخاب 

کارگری   مستقل  تشکل  در  کارگران  در  نمایندگان  فقط 

اختیار کارگران است و هیچ کس یا نهاد دیگری حق دخالت  

 ها را نباید داشته باشد. در این انتخاب و عزل

و   • بحث  نظر،  اظهار  ارتباط،  میان برای  تجربه  انتقال 

است.  همه کارگران  کارگری  ی  مستقل  تشکل  در  هدف 

کارگران در محیط کاری    به نفعشرایط  تغییر  منافع و    تحقق

صحبتی  در راستای چنین هدفی، ارتباط و همایشان است.  

میان کارگران، شناخت گذشته و درس گرفتن از تجربیات  

فردی   و  تشکل    یکارگرمبارزات  جمعی  است.  ضروری 

مستقل کارگری ابزاری ضروری برای تحقق چنین فضایی  

 میان کارگران است. 

اقدام   • و  تصمیم  کارگران    مشترکبرای  میان  جمعی 

مدد تشکل مستقل خود  حل کاری بهکارگران هر م  است.

ی کنونی چگونه و با چه  باید تشخیص دهند که در لحظه
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می ضایعابزارهایی  حقوق  منافع  توانند  یا  شده 

شان از جانب کارفرمایان را طلب کنند. این  شدهگرفتهنادیده

شوند و در موارد الزم نمایندگان  ها جمعی اتخاذ میتصمیم

 مجری این تصمیمات جمعی باشند.   انتخابی  ایشان فقط باید 

 

 تشکل کارگری در محل کار حق قانونِی کارگران است 
فصل  صراحت در قانون کار ذکر شده است. در  بحث تشکل کارگری به

های کارگری و کارفرمایی شرح  قانون کار مقررات مربوط به تشکل  ششم 

 داده شده است.

حق دارند در محل کار خود، به    کارگرانی  همهدر قانون کار فعلی  

 سه شکل زیر تشکل یابند: 

نماینده و  کارگری  صنفی  انجمن  کار،  اسالمی  ی  شورای 

 کارگری.

کار اسالمی  پیشینه  شورای  به  توجه  آن  با  سوابق  همچنین  و    و 

در آن اجباری  را  که حضور نمایندگان کارفرما و دولت  قانونی    ی مقررات

بردیم  کندمی نام  کارگری  مستقل  تشکل  برای  که  معیارهایی  آن  از   ،

شورای اسالمی کار در واقع از آن نهادهایی است که    ی بسیار دارد. فاصله

 افع عمومی آنان عمل کرده است.به نام کارگران اما علیه من

کارگری انجمن صنفی  محدودیت  های  دلیل  به  گرچه  های  نیز 

قانونی تمامی معیارهای تشکل مستقل کارگری را دارا نیست اما از میان  

قانونی نوع تشکل  آن  فوق  سه  ابزاری است که کارگران حول  بهترین   ،

40 
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یک تشکل مستقل  توانند با وحدت و استمرار در عمل به آن چیزی که  می

 کارگری است نزدیک شوند. 

کارگرینماینده پایین    ی  کارگران  تعداد  که  کارهایی  محیط  در 

به شرط این که جمیع کارگران در انتخاب نماینده یا نمایندگان    ،است

تواند تاحدودی دستاوردهای یک  دقیق و با وسواس عمل کنند، میخود 

 اشد. تشکل مستقل کارگری را برای ایشان داشته ب

تشکل از  شکلی  هر  رسمی  در  موجودیت  بدون  حتی  یا  فوق    های 

توانیم پیوند و ارتباطی  ، ما کارگران میدر محیط کارمان  کارگری  ی تشکل

  ا هدف مستمر با یکدیگر داشته باشیم. این ارتباط و پیوند مستمر اگر ب

و   حقوق  احقاق  و  مطالبه  سر  بر  ما  میان  جمعی  نظرخواهی  و  بحث 

به نتایجی عملی و اقداماتی مشترک خواهد ر محیط کار باشد،  مان دمنافع

 انجامید. 

های قانونی در محیط کار  بنابراین فارغ از این که چه شکلی از تشکل

ما موجود است یا حتی اگر تشکلی رسمی نداریم، با پیوند مستمر و اتحاد  

را    عمالً  عمل، خود  کارگری  مستقل  محدودیتتشکل  از  و    هافارغ 

قانونی در  ممنوعیت نهادههای  بنا  این شرایط، گامی    ایم.محیط کار  در 

بعدی این خواهد بود که با پشتیبانی  جمعی، موجودیت تشکل مستقل  

 خود را به کارفرمایان و نمایندگانی دولتی بقبوالنیم. 

های رسمی کارگری در قانون  ی تشکلبرای بحث بیشتر درباره

های رسمی در قانون کار ایران، یک تحلیل  تشکلکار، متن  

ی کارخانه حتماً مطالعه بفرمایید. در مجلهرا   کارگری

ی  نکته 
 1 مهم
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 1400ی مزد سال بخشنامه  :1 پیوست

های دارای طرح دستورالعمل نحوه اجرا در مورد کارگاه 

 بندی مشاغل طبقه 

شورای عالی کار در    1399/ 23/12دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ  

هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار  مورد کارگاه

اداره   27/12/1399مورخ    251636باشند )بخشنامه شماره  و رفاه اجتماعی می

 کل روابط کار و جبران خدمت(

بند   اجرای  شماره    4در  وزیر   1399/ 27/12مورخ    251193بخشنامه 

شورای   23/12/1399محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ  

عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بند 

 :رفاه اجتماعی اعالم می دارد مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و 

 الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا 

ابتدای سال   از  درصد )به    26روزانه    1400به مزد شغل تمامی کارگران 

ریال    82785به اضافه روزانه  (  1399نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال  

 :اضافه می شود. به عبارت دیگر

آخرین مزد شغل *    1/26+ )  82785=    1400مزد شغل روزانه در سال  

 (1399روزانه در سال 

با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد  :  1تبصره  

ریال در روز شود،   885165شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از  

 .ریال مالک خواهد بود 885165مبلغ 

به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه  :  2تبصره  

برقرار   1399بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال  

گردیده اند )عالوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد می شود( بایستی  

درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست،    26معادل    1400از اول سال  
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 1400ی مزد سال بخشنامه  :1 پیوست

( 1399مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته )تا پایان  

 .و نظایر آنها

بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح   1همچنین در اجرای بند  :  3تبصره  

درصد نسبت به ضرایب سال گذشته )سال   26های طبقه بندی مشاغل معادل  

 .افزایش خواهد یافت 1400از ابتدای سال ( 1399

مزایای  پست،  حق  مزایای  رتبه،  مزد  تعیین  مالک  مذکور  ضرایب  ضمناً 

سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره )برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی  

 .خواهد بود 1400طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشند( در سال 

بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در    2بند    1ب: نحوه اجرای تبصره  

 1400سال  

به شرح ذیل    1400جدول مزد سنوات در گروه های بیست گانه در سال  

بند   یک  تبصره  اجرای  در  که  شماره    2است  مورخ   251193بخشنامه 

به بعد دارای یک سال سابقه   1/1/1400در مورد کارگرانی که از    27/12/1399

خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با  

 .گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود

مزد سنوات )پایه( که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در  : 1تبصره  

  26و طبق جدول موضوع این بند داده می شود، مشمول افزایش    1400سال  

 .درصد نمی شود
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 1400ی مزد سال بخشنامه  :1 پیوست

 (ارقام ریال در هر روز) – گانههای بیستجدول نرخ پایه )سنوات( در گروه

 نرخ پایه  گروه نرخ پایه  گروه

1 46667 11 48667 

2 46867 12 49067 

3 47067 13 49467 

4 47267 14 49867 

5 47667 15 50267 

6 47867 16 50667 

7 48067 17 51067 

8 48067 18 51467 

9 48267 19 51867 

10 48467 20 52267 

تبصره  :  2تبصره   اجرای  شماره    2بند    3در  مورخ   251193بخشنامه 

همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت    1400از ابتدای سال    27/12/1399

مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت  

آخرین پایه )سنوات( آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق 

مشمول   سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر،

 .دریافت پایه )سنوات( خواهند بود

 بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء  4ج: نحوه اجرای بند  

در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار  

و رفاه اجتماعی می باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد  

مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی    ناشی از آن، مطابق ضوابط

 .مشاغل خواهد بود
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 1400ی مزد سال بخشنامه  :1 پیوست

کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند، اضافه  

مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در  

 .گذشته تعیین و پرداخت شود

 جبران خدمتمدیر کل روابط کار و  -کورش یزدان

 
 

دستورالعمل نحوه اجرا در مورد کارگران کارمزدی دائم و  

 موقت 

شورای عالی کار در    1399/ 23/12دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ  

شماره   )بخشنامه  موقت  و  دائم  کارمزدی  کارگران  مورخ    251636مورد 

 اداره کل روابط کار و جبران خدمت( 27/12/1399

بند   اجرای  شماره    4در  وزیر   1399/ 27/12مورخ    251193بخشنامه 

شورای   23/12/1399محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ  

عالی کار، بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی  

 :اعالم می نماید

 بخشنامه   1درصد افزایش بند    26ال  نحوه اعم   - 1

سال   در  کارمزدی  های  سال  )  1400نرخ  در  کارمزد  آخرین  نسبت  به 

درصد    26در مورد کارگران کارمزدی )اعم از موقت یا دائم( به مأخذ  (  1399

بر   )عالوه  مزد  ثابت  بخش  دارای  کارگران  که  صورتی  در  یابند.  می  افزایش 

 .درصد افزایش یابد 26کارمزد( باشند، این بخش نیز بایستی 

چنانچه نرخ یا مالک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده  :  1تبصره  

،  و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند

درصد خواهد گردید. )زیرا با    26در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول  
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 1400ی مزد سال بخشنامه  :1 پیوست

این عمل نرخ یا مالک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود  

 به خود دستخوش افزایش خواهد شد.( 

در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر :  2تبصره  

گر  885165از   روز  در  کارگران ریال  به  ان  پرداخت  و  محاسبه  مالک  دد، 

 .ریال خواهد بود 885165کارمزدی همان 

 بخشنامه   1چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند    - 2

درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال   26عالوه بر افزایش  

که    82785روزانه    1400 صورتی  در  و  یافت  خواهد  افزایش  نیز  دیگر  ریال 

ریال در   82785روزانه    1400ارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال  ک

خواهد  برقرار  آنان  مورد  در  ثابت  صورت  به  کار  عالی  شورای  مصوبه  اجرای 

 .گردید

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر 

از   به    885165مزد کمتر  آن  پرداخت  و  روز گردد، مالک محاسبه  ریال در 

 .ریال خواهد بود 885165کارگران کارمزد همان 

 :اعطای مزد سنوات - 3

عالوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول  

طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل های  

بند   موضوع  سنواتی  پایه  از  شماره    2ذیربط  مورخ   251193بخشنامه 

 .وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد 27/12/1399

 

تمدیر کل روابط و جبران خدم -کورش یزدان
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 :2پیوست 
ضوابط  ییاجرا ینامهآیین

و مزایا و مشاغل قابل شمول  
، مزد  یکارمزد ی هابه نظام 

ی و کارمزد ساعت یساعت
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 ی و کارمزد ساعت ی مزد ساعت ،یکارمزد ینامه آیین :2 پیوست

تبصره    - 1ماده   اجرای  کار 35ماده    2در    ایران   اسالمی  جمهوری قانون 

  و  ساعتی،  مزد  مزدی،  کار  نظامهای  به  شمول  قابل   مشاغل  و  مزایا  و  ضوابط

 .شود می گذاشته اجراء مورد به نامه آئین موجب  به ساعتی کارمزد

 نظام کارمزدی   - فصل اول 

کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص   - 2ماده  

که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحد کار تعیین  

 و پرداخت می شود.

نفر یا  کارمزد بر حسب آنکه حاصل کار مورد نظر مربوط به یک -2تبصره 

یک گروه مشخص از کارگران یا مجموعه کارگاه باشد به ترتیب بصورت کارمزد  

گردد.  می  تعیین  جمعی  کارمزد  و  گروهی  کارمزد   انفرادی، 

در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید عالوه بر شغل هر یک از کارگران سهم 

مورد   هر یک در میزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع

 قبول کارگران باشد. 

قرارداد کارمزدی بر حسب آنکه اولین واحد یا قطعه مالک محاسبه   - 3ماده  

کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعداد مشخص باشد ترکیبی  

 است.

در صورت ترکیبی بودن، نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع مزد  

 کارمزد ثابت بابت آن تعیین شده است باشد.   ثابت تقسیم بر تعداد کاری که

یا حوادث غیر قابل    -4ماده   به واسطه قوای قهریه  در صورت توقف کار 

قانون کار    15پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات ماده 

اجراء خواهد شد. ولی هر گاه عوامل توقف کار برای کارفرما قابل پیش بینی  

ر مورد قرارداد بوده و خارج از اختیار کارگر باشد، کارفرما عالوه بر مزد ثابت )د

پرداخت مزد مدت توقف کار به مأخذ متوسط کارمزد   کار ترکیبی مکلف به 
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 ی و کارمزد ساعت ی مزد ساعت ،یکارمزد ینامه آیین :2 پیوست

آخرین ماه کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختالف، تشخیص موارد 

 فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

مجموع مزد و کارمزدی که بر اساس این آیین نامه پرداخت می    -تبصره

 متر از حداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کار باشد. شود نباید ک

ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی عالوه بر ساعات عادی کار    - 5ماده  

باشد. می  مربوطه  مقررات  تابع  آنان  برای  شب  در  کار  و  نوبتی  کار  نیز   و 

کارگران   کاری  شب  یا  کاری  نوبت  کاری،  اضافه  العاده  فوق  محاسبه  مأخذ 

 ، نرخ کارمزد آنان است.کارمزد

چنانچه به جای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی    - 6ماده  

توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت )در مورد قرارداد کار ترکیبی( در  

 اضافه می شود. %40روز جمعه 

تعطیل   - 7ماده   روزهای  و  جمعه  و  تعطیل  روزهای  مزد  محاسبه  نحوه 

 قانون کار می باشد.   43کارگران کارمزد تابع ماده  رسمی و مرخصی

هر گاه قرار داد کارمزدی به صورت پاره وقت )کمتر از حداکثر   - 8ماده  

ساعت قانونی کار( باشد، مزایای رفاهی انگیزه ای به نسبت ساعات کار مورد  

 قرارداد و به مأخذ ساعات کار قانونی محاسبه و پرداخت می شود. 

اسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان  مأخذ مح  - 9ماده  

قانون کار در مورد کارگران کارمزد    32،  31،  29،  27،  2،  18کار موضوع مواد  

 روز کارکرد کارگر است.  90میانگین مجموع پرداحتی ها در آخرین 

مزد    -10ماده   کارگاه  در  دیگری  رویه  و  عرف  موجب  به  که  در صورتی 

در این آیین نامه مقرر شده است جاری باشد، عرف و رویه   مزایای بیش از آنچه

مذکور برای کارگران مشمول و همچنین کارگرانی که بعداً به صورت کارمزدی  

 در کارگاه استخدام می شوند جاری است.
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 ی و کارمزد ساعت ی مزد ساعت ،یکارمزد ینامه آیین :2 پیوست

تغییر نظام کارمزدی به سایر نظامهای مزدی یا بالعکس در مورد   -11ماده  

اه بایستی پس از تأیید شورای اسالمی کار  تمام یا قسمتی از کارکنان در کارگ

یا انجن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه به تصویب وزارت کار و 

 امور اجتماعی برسد. 

 نظام مزد ساعتی - فصل دوم

در   -12ماده   کارگر  وقت  که  ساعاتی  بابت  که  است  مزدی  ساعتی،  مزد 

 اختیار کارفرماست محاسبه و پرداخت می شود. 

در قرار دادهای مزدی ساعتی، کرافرما مکلف است عالوه بر مزد   -13ده ما

ثابت، مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن، حق خواربار و کمک عائله مندی را 

 به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید. 

در نظام کارمزد ساعتی، کارفرما مکلف است عالوه بر مزد ثابت،    -14ماده  

فاهی از قبیل حق مسکن، حق خواربار و کمک عائله مندی را به نسبت مزایای ر

 ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید. 

 اعمال نظام کارمزد ساعتی در موارد زیر مجاز است:  -15ماده 

 متصدیان حمل و نقل و کاال و مسافر.  -الف

کارگران مطب های خصوصی پزشکان، کلینیک های پزشکی و پیرا   -ب

زشکی، دامپزشکی و نظایر آنها در صورتی فعالیت آنها کمتر از حداکثر ساعات  پ 

 قانونی مار در شبانه روز باشد. 

 مشاغل غیر تمام وقت در زمینه های مشاوره و نظیر آن. -ج

مشاغل مربوط به نگهداری و مراقبت از اموال، تأسیسات و ساحتمان و    -د

 ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد. حیوانات به شرطی که ساعات کار کمتر 

 مشاغل آموزشی و پژوهشی.   -ه
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 ی و کارمزد ساعت ی مزد ساعت ،یکارمزد ینامه آیین :2 پیوست

حکم این ماده مانع از اعمال سایر نظامهای مزدی در فعالیت   - 1تبصره  

 های مذکور نخواهد بود. 

استفاده از نظام مزد ساعتی جز در موارد مصرحه در این ماده    -2تبصره  

 عی است.موکول به اخذ موافقت وزارت کار و امور اجتما

مزد کارگرانی که مشمول نظام مزد ساعتی می باشند به تناسب  -16ماده 

ساعات کار عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل مشابه در نظام  

 روز مزدی باشد. 

در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه استمرار دارد یا به صورت    -17ماده  

کارگران مشمول مزد ساعتی حق استفاده از مرخصی  فصلی فعالیت می کنند  

و تعطیالت رسمی با استفاده از مزد را دارند. هر گاه نوع کار طوری باشد که  

تعداد ساعات کار عادی و مجموع مزد هر روز مساوی باشند مزد ایام مذکور  

معاول روزهای کار است در غیر اینصورت مأخذ محاسبه میانگین مزد ساعتی  

روزهای آخرین ماه کار وی خواهد بود. مبلغ پرداختی در هر سال    کارگر در

 نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. 

مأخذه محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای   -18ماده  

کار در مورد کارگران مشمول    32و    31و    27و    20و    18پایان کار موضوع مواد  

روز کارکرد کارگر    90رداختی ها در آخرین  نظام مزد ساعتی میانگین مجموع پ 

 است.

در کارگاه هایی که دارای عرف و رویه خاص در مورد مزد ساعتی    - 19ماده  

می باشند در صورتی که بر اساس عرف و رویه موجود و مزایایی بیش از ضوابط 

مقرر در این آیین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف و رویه مذکور 

 تبار است. مناط اع 
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 ی و کارمزد ساعت ی مزد ساعت ،یکارمزد ینامه آیین :2 پیوست

  26تغییر نظام ساعتی به سایر نظامهای مزدی در اجرای ماده    -20ماده  

قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی امکان  

 پذیر است. 

 نظام کارمزد ساعتی  - فصل سوم

کارمزد ساعتی، مزدی است که در مقابل انجام کار مشخص در    - 21ماده  

پرداخت می شود. در قرارداد مزد ساعتی باید میزان و مقدار کار  زمان مشخص  

 متناسب با زمان مشخص باشد. 

کارمزد ساعتی بر حسب آنکه حاصل کار مورد نظر مربوط به   - 22ماده  

یکنفر یا گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب  

انفرادری، کارمزد سا  عتی گروهی و کارمزد ساعتی  به صورت کارمزد ساعتی 

 جمعی تعیین می گردد. 

از  یک  هر  بر شغل  عالوه  باید  و جمعی  گروهی  ساعتی  کارمزد  نظام  در 

کارگران سهم هر یک از میزان فعالیت و کارمزد ساعتی متعلقه از قبل مشخص 

 گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد. 

ست عالوه بر کار کارمزد،  در نظام کارمزد ساعتی، کارفرما مکلف ا  -23ماده  

به  را  عائله مندی  و کمک  بار  قبیل حق مسکن، حق خوار  از  رفاهی  مزایای 

 نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگران پرداخت نماید.

به    - 24ماده   باشند  می  ساعتی  کارمزد  نظام  مشمول  که  کارگرانی  مزد 

در نظام روز   تناسب ساعات عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل

 مزدی باشد. 

در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت    -25ماده 

و  از مرخصی  استفاده  کنند کارگران مشمول کارمزد ساعتی حق  فصلی می 

 تعطیالت رسمی با استفاده از مزد را دارند.
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 ی و کارمزد ساعت ی مزد ساعت ،یکارمزد ینامه آیین :2 پیوست

د  هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع کارمز

هر روز مساوی باشند مزد ایام مذکور معاول کارمزد روزهای کار است. در غیر  

این صورت مأخذ محاسبه میانگین کارمزد ساعتی کارگر در روزهای کار آخرین 

 ماه کار خواهد بود. 

 مبلغ دریافتی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. 

سنوات و خسارات و مزایای پایان  مأخذ محاسبه مزد، حقوق، حق    -26ماده  

قانون کار در مورد کارگران مشمول   32،  31،  29،  27،  20،  18کار موضوع مواد  

روز کارکرد کارگر   90کارمزد ساعتی، میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 

 است.

در کارگاه هایی که دارای عرف و رویه خاص در مورد پرداخت   -27ماده  

باشن می  و  کارمزد ساعتی  مزد  رویه موجود  و  اساس عرف  بر  در صورتیکه  د 

مزایای بیش از ضوابط مقرر در این آیین نامه به کارکنان مشمول پرداخت می  

 شود، عرف و رویه مذکور مناط اعتبار خواهد بود. 

اجرای    -28ماده   نظامهای مزدی در  به سایر  نظام کارمزد ساعتی  تغییر 

کارکنان  26ماده   موافقت  با  کار  امور   قانون  و  کار  وزارت  تأیید  و  مشمول 

 اجتماعی امکان پذیر است. 

مشاغل قابل شمول در نظام کارمزد ساعتی نوعاً مشاغلی هستند   -29ماده  

قبل   از  استفاده  مورد  دستگاه  یا  و  ابزار  توسط  کار  انجام  زمان  استاندارد  که 

  مشخص شده یا قابل مشخص شدن باشند. استفاده از نظام کارمزد ساعتی در

کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی یا در مقاطع  

اجتماعی   امور  و  کار  اداره  اخذ موافقت  به  زمانی خاص فعالیت دارند موکول 

 محل است.
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 ی و کارمزد ساعت ی مزد ساعت ،یکارمزد ینامه آیین :2 پیوست

سایر مقررات قانون کار و ضوابط و مقررات قانون ناظر به کارگران   - 30ماده  

نگردیده در مورد کارگران مشمول نظام   که در این آیین نامه اشاره ای به آنها

 کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی نیز حاکم است.

مستقیماً فعالیتهایی که توسط صاحبان حرف، پیشه و مشاغل آزاد    -تبصره

به مصرف کننده عرضه می شود و در مدت معین و محدود انجام می گیرند  

مشمول این آئین نامه نخواهند بود. )مانند معلمین خصوصی که بطور پاره وقت  

 و غیر مستمر انجام وظیفه می نمایند.( 
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 :3پیوست 
  جداول پرکاربرد
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 جداول پرکاربرد :3 پیوست

 1400ساعات کار موظفی ماهانه برای هر کارگر در سال 
 

 ماه 
روزهای  

 ماه 
تعداد  
 جمعه 

تعداد تعطیل  
 رسمی غیرجمعه 

  تعداد روِز 
 کاری 

ساعات کار  
 موظفی 

 154 21 6 4 31 فروردین

 169 23 3 5 31 اردیبهشت 

 183 25 2 4 31 خرداد 

 191 26 1 4 31 تیر

 169 23 3 5 31 مرداد

 198 27 0 4 31 شهریور 

 161 22 3 5 30 مهر

 183 25 1 4 30 آبان

 191 26 0 4 30 آذر 

 183 25 1 4 30 دی

 176 24 1 5 30 بهمن

 169 23 2 4 29 اسفند

 2127 290 23 52  جمع 
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 جداول پرکاربرد :3 پیوست

 )ریال(   1400جزئیات مزد در سال 

  حداقل مزد 

 120,759 حداقل مزد ساعتی 

 885,165 حداقل مزد روزانه

 27,440,115 حداقل مزد ماهانه )شش ماه اول( 

 26,554,950 حداقل مزد ماهانه )شش ماه دوم( 

 25,669,785 حداقل مزد اسفند ماه 

 169,063 کاری و تعطیل  کاریحداقل مزد هر ساعت اضافه

 217,366 کاریحداقل مزد هر ساعت جمعه

 163,025 کاریشبحداقل مزد هر ساعت 

  پایه سنوات

 46,667 پایه سنوات روزانه 

 1,446,000 پایه سنوات ماهانه )شش ماه اول( 

 1,400,000 پایه سنوات ماهانه )شش ماه دوم( 

 1,350,000 پایه سنوات اسفند ماه 

 2,655,495 هر فرزند )ماهانه(-حق اوالد

 4,500,000 حق مسکن )ماهانه( 

 6,000,000 بن کارگری )ماهانه( 

  سهم بیمه کارگر

 2,655,808 روزه( 31های سهم بیمه کارگر )ماه

 2,593,847 روزه( 30های سهم بیمه کارگر )ماه

 2,531,885 روزه( 29-سهم بیمه کارگر )اسفند ماه
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 جداول پرکاربرد :3 پیوست

 1400در سال  السعی کارگر حداقل حق
 )کمتر از یک سال سابقه( 

 
 روز(   29اسفند ) روزه   30های  ماه روزه  31های  ماه ریال است ارقام به  

 25,669,785 26,554,950 27,440,115 حداقل مزد )ماهانه( 

 4,500,000 4,500,000 4,500,000 حق مسکن )ماهانه( 

 6,000,000 6,000,000 6,000,000 بن کارگری )ماهانه( 

حق اوالد )هر فرزند(  

 )ماهانه( 

2,655,495 2,655,495 2,655,495 

 36,169,785 37,054,950 37,940,115 السعی )بدون فرزند( حق 

 38,825,280 39,710,445 40,595,610 فرزند(  1السعی )حق 

 41,480,775 42,365,940 43,251,105 فرزند(  2السعی )حق 

 44,136,270 45,021,435 45,906,600 فرزند(  3السعی )حق 
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 جداول پرکاربرد :3 پیوست

 )ریال( 1400سنوات و عیدی در سال حداقل مبلغ حق 

 
 25,669,785 حق سنوات یا پاداش پایان کار 

 53,109,900 عیدی یا پاداش ساالنه

 

 

 مزد نسبت به مزد ثابت اضافه

 مزداضافه 
مبلغ حداقل مزد  

 ساعتی )ریال( 
 169,063 درصد 40 کاریاضافه

 169,063 درصد 40 کاریتعطیل

 217,366 درصد 80 کاریجمعه 

 163,025 درصد 35 کاریشب

  کارینوبت

 132,835 درصد 10 صبح و عصر

 138,873 درصد 15 صبح و عصر و شب 

 یا  شب و صبح

 عصر و شب
 147,930 درصد 22.5
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 جداول پرکاربرد :3 پیوست

های مشمول طرح  مبلغ پایه سنوات روزانه )ریال( در کارگاه 
 گانه های بیستبندی مشاغل در گروه طبقه

 

 نرخ پایه  گروه  نرخ پایه  گروه 

1 46,667 11 48,667 

2 46,867 12 49,067 

3 47,067 13 49,467 

4 47,267 14 49,867 

5 47,667 15 50,267 

6 47,867 16 50,667 

7 48,067 17 51,067 

8 48,067 18 51,467 

9 48,267 19 51,867 

10 48,467 20 52,267 
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 :4پیوست 
آموزش استفاده از 

  ی اینترنتِی سامانه
ی سوابق بیمه مشاهده
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115 
 

 ی سوابق بیمه ی اینترنتی مشاهدهآموزش استفاده از سامانه :4 پیوست

خود را دارید، اولین قدم، ساخت حساب   یسوابق بیمه  یاگر شما قصد مشاهده

بایست اید، میاگر شما ثبت نام نکرده  .مین اجتماعی استأ کاربری در سایت ت 

 . طبق مراحل زیر پیش بروید

 

 ی ثبت ناممرحله

 .شوید account.tamin.ir در قدم اول باید وارد سایت -1

پس از وارد شدن در این سایت، برای ثبت نام اولیه در سایت سوابق بیمه   -2

 د. ثبت نام را بفشاری یبایست گزینهمین اجتماعی میأ ت

 

https://account.tamin.ir/auth/login
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 ی سوابق بیمه ی اینترنتی مشاهدهآموزش استفاده از سامانه :4 پیوست

ملی، اپراتور   ست کدبایای جدید خواهید شد که میاینک شما وارد صفحه   -3

کردن  وارد  از  پس  کنید.  وارد  را  خود  تلفن همراه  و شماره  تلفن همراهتان 

 . ثبت نام را بفشارید یکادرهای مربوطه گزینه
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 ی سوابق بیمه ی اینترنتی مشاهدهآموزش استفاده از سامانه :4 پیوست

صورت کامل وارد کنید که  هبایست هویت خود را بدر این قسمت شما می  -4

شماره   ایمیل،  تولد،  تاریخ  شامل  اطالعات  واین  تولد  تاریخ  ...    شناسنامه، 

پاسخ دهید.    ساده   االتؤبایست به یک سری سباشد. در انتها نیز شما میمی

 . سپس بر روی ثبت نام کلیک کنید

 

 

 

سازی حساب کاربری خود )حداکثر  اید و برای فعالاینک شما ثبت نام کرده  -5

 به   اجتماعی  مینأ ت  یبیمه  یه شعب  تریننزدیک  به  بایستمی ساعت(  48بعد از  

 توجه .  کنند  ید أیت  را  شما   حساب  تا  کنید  مراجعه ملی  کارت و  شناسنامه  همراه

در   را معموالً  آن  پسورد  و   است  ملی کد با  شما  کاربری  حساب  که  باشید  داشته

 . کنندبیمه ثبت می بشع
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 ی سوابق بیمه ی اینترنتی مشاهدهآموزش استفاده از سامانه :4 پیوست

 ی سابقه بیمهی مشاهده مرحله

از  ثبت نام در سایت بیمه تمام مراحل باال برای   ی تأمین اجتماعی بود. پس 

 یسوابق بیمه   یقادر به مشاهدهانجام مراحل باالو ثبت نام شما از این به بعد  

ید  ارو اگر تمام مراحل باال را با موفقیت پشت سر گذاشته خود خواهید بود. از این

بایست طبق مراحل بیمه با موفقیت ثبت نام کردید، می  یو در سایت سابقه

 . ید زیر پیش برو

 (account.tamin.ir. )ابتدا وارد سایت سوابق بیمه شوید  -1

د. )رمز  خود را وارد کنی  یشدهملی( به همراه رمز تعریف  نام کاربری )کد  -2

توانید آن ادامه میی بیمه به شما داده خواهد شد اما در  در ابتدا از طرف شعبه

 را تغییر دهید(

 

https://account.tamin.ir/auth/login
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 ی سوابق بیمه ی اینترنتی مشاهدهآموزش استفاده از سامانه :4 پیوست

 . اینک شما وارد این صفحه خواهید شد  -3

 

  یبر روی گزینه   ی باالی صفحه؛فوق، از منو  یعد از وارد شدن به صفحه ب  -4

  ی کلیک کنید تا بتوانید سوابق بیمه   "خدمات سابقه"و سپس    "شدگانبیمه"

  یقادر به مشاهده  "سوابق تلفیقی"خود را مشاهده کنید. همچنین با فشردن  

 .تمام سوابق خود خواهید بود
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 ی سوابق بیمه ی اینترنتی مشاهدهآموزش استفاده از سامانه :4 پیوست

 . خود را مشاهده کنید یتوانید تمام سوابق بیمهاینک می -5

 

بیمه   :توجه سوابق  فایل  دانلود  قصد  شما  داریدخود    یاگر  میرا  توانید  ، 

. را انتخاب کنید "دانلود فایل سابقه"سبز رنگ  یگزینه 
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 :5پیوست 
فهرست مشاغل مجاز 
برای اتباع خارجی
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 یاتباع خارج یفهرست مشاغل مجاز برا  :5 پیوست
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 یاتباع خارج یفهرست مشاغل مجاز برا  :5 پیوست
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 :6پیوست 
مشاغل ممنوع   فهرست 

برای کارگران  
 نوجوان

ساله( 18تا  15)
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 کارگران نوجوان یفهرست مشاغل ممنوع برا :6 پیوست

ی نامهو توصیه   "محو بدترین اَشکال کار کودک "کنوانسیون    به  استناد   با

 در   1999شده در سال  ی مکمل تصویبنامهو توصیه  182ی  نامهموضوع مقاوله

  هماهنگی   با   اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  نمایندگان  ، کار  المللیبین  کنفرانس

  جهاد  معادن،  و  صنایع  پزشکی،  آموزش  و   درمان  بهداشت،  ایهوزارتخانه 

  کار،  اسالمی   شوراهای  کانون  و   کارفرمایان   صنفی  هایانجمن  کانون  و  کشاورزی

 .نمودند کنوانسیون 3 ماده  در مندرج کارهای انواع فهرست یتهیه به اقدام

  کار   رسید،  تصویب  به  کار  ملی  همایش  چهارمین  در  که  توافقنامه  نای

 ممنوع   زیر  موارد  در   دارند،  سن  سال  18  تا  15  مابین  که  نوجوانانی  و   کودکان

 :است شده  اعالم

  راهروهای  و   ها تونل  در  کار   و   االرضی سطح  یا  االرضیتحت  از  اعم   معادن،   در   کار .1

 معدن

 سربسته مخازن در کار .2

 کنی پاک  روده و ساالمبورسازی ،دباغی  های کارگاه در ارک .3

 شهری یزباله دفن و حمل ،آوریجمع ،روهاگنداب در ارک .4

  هایآشیانه  و   ها طویله  و   اماکن   عفونی  ضد   و  مزارع  و   اشجار  و   باغات   سمپاشی .5

 مرغداری

 غواصی .6

  ،متحرک  های اتاقک  ، هادکل  روی  بر  زمین  سطح  از  متر  5  از  بیش   ارتفاع  در  کار .7

 ها اسکله و  هاداربست 

 ( مجاز حد از بیش  )باال سروصدای با  های محیط در کار .8

 رباالت و کیلوولت 63 فشار  با برق  انتقال هایپست و خطوط روی بر کار .9

 قیرپاشی  و دستی آسفالت پخت ، پاشیشن مشاغل .10

 جوشکاری  عملیات .11

 باال  ارتعاش دارای وسایل با کار .12
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 کارگران نوجوان یفهرست مشاغل ممنوع برا :6 پیوست

 زیرزمینی  هایتونل و  ها فاضالب و  هاچاه و قنوات حفر .13

 فراهم   را  اشعه  از  حاصل  هایبیماری   به  ابتالء  موجبات  هاآن   استمرار  که  کارهایی .14

 یونساز  پرتوهای  معرض در و رادیواکتیو مواد با کار نظیر آورد،می

 

  سال  18  زیر  افراد  برای  زیر  کارهای  انجام  توافقنامه،  این  مطابق  همچنین

 : است شده اعالم ممنوع

 ساختمانی  کارهای .1

  و   راهسازی  های ماشین  و  سنگین  و  سبک  ینقلیه  وسائل  با   کار  و   رانندگی .2

 کشاورزی

  هایکوره  از  مذاب  مواد  جاییجابه  و  حمل  ،گریشیشه   ،فلزات  گریریخته  .3

 سفال  و چینی پخت  هایکوره  مجاورت  در کار  و کار به مشغول

  و   گاز   و   نفت  واحدهای  سایر  و   ها پتروشیمی   ، اه پاالیشگاه  ، هانیروگاه  در   کار .4

 باراندازها 

 بافندگی   و ریسندگی  ،زیلوبافی  ،نمدبافی ،بافی قالی های کارگاه در کار .5

 و   سیمان  تولید   هایکارخانه  و  آزبست  محصوالت  تولید  هایکارخانه  در  کار .6

 سیمانی محصوالت

 اشجار  حمل  و  قطع  ،بانیجنگل، جنگل در کار .7

 ها کشتارگاه و  هادامداری در کار .8

 انفجار  و العاشت قابل  مواد با کار .9

  کارهای   و   ها سنگبری  ، هاشکنسنگ،  سازیآسفالت  های کارخانه  در   کار .10

 راهسازی 

 آب مخازن  یتصفیه و  لرزنیکُ متصدی .11

 ها مرده دفن و خانهغسال در کار .12

 سازی کشتی یا  کشتی یانه خموتور  در کار  و ملوانی .13
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 کارگران نوجوان یفهرست مشاغل ممنوع برا :6 پیوست

 آبکاری صنایع در کار .14

  و تزریقی هایسر پ  یا درودگری آالتماشین نظیر  خطرناک هایدستگاه  با کار .15

 آن  نظایر و ایضربه 

 (آجرپزی) هاپزخانهکوره در کار .16

 ها آن   کردن  انبار   و  جابجایی   و  مربوطه  محصوالت  تولید  و  شیشه  پشم  مواد  با  کار .17

 طبقات  و  هابام  کردن قیرگونی و  ایزوگام  تولید و  نصب ،کاریعایق .18

 آمیزی رنگ و  زنیسنگ  ،جوشکاری ،آهنگری .19

 ساختمانی  هایسنگ و فلزات برشکاری  و کاریورق  .20

 و   سالمندان  سرای  ،ها زندان  ، درمانیروان  و  درمانی   مراکز  و  بیمارستان  در  کار .21

 ها آزمایشگاه و  هارادیولوژی 

 ها نانوایی در کار .22

 به  را  فرد  اخالقیات   و  روانی  و  جسمی  تندرستی  و   سالمت  که  کاری  نوع  هر .23

 بیاندازد مخاطره

 

 امور   و   کار  وزارت  ی عهده  بر  مضر،  کار  تشخیص  توافقنامه،  این  طبق

.است شده  گذاشته اجتماعی
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 :7پیوست 
 ینمونه

قرارداد کار 
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 ی قرارداد کار نمونه : 7 پیوست

 کار و رفاه اجتماعی(،  قرارداد کار عمومی )وزارت تعاون  ینمونه

جمهوری اسالمی ایران بین  قانون کار( 10) این قرارداد به موجب ماده 

 . شودقانونی کارفرما و کارگر منعقد می ی نماینده  /کارفرما

 ن: مشخصات طرفی(  1

  ...................... .............. .شرکت  خانم/  قانونی کارفرما آقای/  ی نماینده  کارفرما/  -

.  ..........................................:شماره ثبت  شماره شناسنامه/به  ................  ...... .فرزند

 ....................................................................................................................... .ی: به نشان

آقای/  - فرزند...........................................خانم   کارگر   .............................  ...........

.......  .........................................../شماره ملی  شماره شناسنامهبه  ..................  .متولد

..............  . .................. تعداد فرزند:.وضعیت تأهل:   ... .................. .میزان تحصیالت

 ............................................................................. ...........................................: به نشانی

 □معین کار            □موقت               □دائم    نوع قرارداد(  2

ای که کارگر به آن اشتغال نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه(  3

 ....................................................................................................................... .:یابدمی

 ................................................................................................... .:محل انجام کار(  4

 ............................................ .:انعقاد قرارداد  تاریخ(  5

 ............................................ .د:مدت قراردا(  6

 ............................................ .ر:ساعت کا(  7
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 ی قرارداد کار نمونه : 7 پیوست

گردد،  میزان ساعت کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می

تعیین شود لیکن ساعت کار نمی قانون کار  از میزان مندرج در  تواند بیش 

 . کمتر از آن مجاز است

 :حق السعی(8

 ریال............................... ... .. . الف( مزد ثابت / مبنا روزانه/ ساعتی

 ریال   ................................. .ب( حق مسکن ماهیانه

 ریال  ... ..........................ماهیانهج( حق اوالد 

 .. ریال... د( پایه سنوات روزانه.........................

 ................ ریال ........ .ماهیانه  نه اقالم مصرفی خانوار )بن کارگری(یهزه( کمک

 .. ریال.......... .................... .و( سایر مزایا:

کارگر به حساب    یصورت هفتگی/ ماهانههمزایا ب   حقوق و   حقوق و مزایا: (  9

بانک........ ......شماره نزد  شعبه......... ...................................   .............................  ........

 . گردد قانونی وی پرداخت می یتوسط کارفرما یا نماینده

های مشمول این قانون کار کارفرمایان کارگاه  148به موجب ماده    بیمه:(  10

مین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران  أ قانون مکلفند بر اساس قانون ت 

 . واحد خود اقدام نمایند

قانون مربوط به تعیین   به موجب ماده واحده  :عیدی و پاداش ساالنه(  11

ساالنه پاداش  و  کارگاه  یعیدی  در  شاغل  قانون  کارگران  مشمول  های 

مجلس شورای اسالمی به ازای یک سال کار معادل   6/12/1370مصوب  کار

ثابت/ مزد  روز  )تا  شصت  روزانه   مبنا  مزد  حداقل  روز  نود  قانونی    یسقف 

شود. برای کارگران( به عنوان عیدی و پاداش ساالنه به کارگر پرداخت می
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 ی قرارداد کار نمونه : 7 پیوست

ان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه کار کمتر از یک سال میز 

 . خواهد شد

پایان کار(  12 ماده    :حق سنوات یا مزایای  استناد  در    24به  کار  قانون 

 است  مکلف  کارفرما  موقت،  مدت  یا   کار، کار معین  قرارداد  یصورت خاتمه 

  است   داشته  اشتغال  کار  به  بیشتر،  یا  یکسال  قرارداد  مطابق  که  کارگری  به

  مبلغی   حقوق   آخرین  اساس  بر   ،متناوب  یا  متوالی  از  اعم  سابقه،  سال  هر  برای

)حق سنوات( به وی پرداخت    ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار  یک  معادل

 . نماید

قانون کار و تبصره آن در قرارداد کار    25به استناد ماده    :فسخ قرارداد(  13

موقت و یا برای انجام کار معین هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن  

صالحیت  در  قرارداد  نوع  این  از  ناشی  اختالفات  به  رسیدگی  و  ندارند  را 

 . باشدهای تشخیص و حل اختالف میتأ هی

ت  :سایر(  14 مقررات  و  کار  قانون  در  مندرج  موضوعات  جمله سایر  از  بعی 

کاری، شرایط ایمنی و حفاظت ها، شرایط اضافه و تعطیلی  مرخصی استحقاقی

 د. نسبت به این قرارداد اعمال خواهد ش کارگران و حق تشکل

شود که یک نسخه نزد کارفرما یک  نسخه تنظیم می  4این قرارداد در    (15

نسخه نسخه نزد کارگر یک نسخه به تشکل کارگری )در صورت وجود( و یک  

 . شودتعاون کار و رفاه اجتماعی محل تحویل می  ینیز توسط کارفرما به اداره

 

 

 محل امضای کارگر                                              حل امضای کارفرمام
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 :8 پیوست
قانون کار 
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 قانون کار : 8پیوست 

 تعاریف و اصول کلی -فصل اول
 1ماده 

تولیدی، صنعتی، خدماتی و    مؤسساتها،  کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه

 باشند. کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می

 2ماده  

به هر عنوان در مقابل دریافت   این قانون کسی است که  از لحاظ  کارگر 

السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار  حق 

 کند. می

 3ماده  

ی که کارگر به درخواست و به حساب کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوق

طور عموم  . مدیران و مسئوالن و بهکندیمالسعی کار  او در مقابل دریافت حق

  شوندیمدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب  کلیه کسانی که عهده

و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به  

. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی  رند یگیمعهده  

 . بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است

 4ماده 

ا یا نماینده او در آنجا کار  کارفرم  درخواست  به  کارگر  که  است  محلی   کارگاه 

قبیل  کند یم از  ترابری،    مؤسسات.  ساختمانی،  معدنی،  کشاورزی،  صنعتی، 

 مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. 

قبیل  از  هستند؛  کارگاه  به  متعلق  کار  اقتضای  به  که  تاسیساتی  کلیه 

نهارخوری،   شیرخوارگاه،  ها یتعاون نمازخانه،  حمام،  ،  درمانگاه،  کودک،  مهد 

سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و   یهاکالسخانه،  ، قرائتیاحرفه آموزشگاه  

انجمن اسالمی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل   به شورا و  اماکن مربوط 

 . باشندیمایاب و ذهاب و نظایر آنها جزو کارگاه 
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 قانون کار : 8پیوست 

 5ماده  

نیز   و  کارآموزان  و  آنان  نمایندگان  کارفرمایان،  کارگران،    هاکارگاهکلیه 

 . باشندیممشمول مقررات این قانون 

 6اده  م 

بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم،  

وهشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اجبار افراد به کار  بیستم و بیست

کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند  معین و بهره

مانند اینها سبب امتیاز نخواهد از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و  

بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس  

به آن مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و   را که  حق دارد شغلی 

 حقوق دیگران نیست برگزیند.

 

 قرارداد کار  -فصل دوم

 انعقاد آنتعریف قرارداد کار و شرایط اساسی    -مبحث اول
 7ماده  

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر  

السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای در قبال دریافت حق

 . دهدیم کارفرما انجام 

جنبه    -1  تبصره آنها  طبیعت  که  کارهایی  برای  موقت  مدت  حداکثر 

توسط   دارد  هیات  غیرمستمر  تصویب  به  و  تهیه  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 

 .وزیران خواهد رسید

در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که    -2تبصره  

 . شودیم مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی 
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 قانون کار : 8پیوست 

 8ماده  

شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد 

 . ننمایدبود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور 

 9ماده  

برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی 

 :است

 مشروعیت مورد قرارداد -الف

 معین بودن موضوع قرارداد -ب

انجام کار    -ج یا  اموال  قانونی و شرعی طرفین در تصرف  عدم ممنوعیت 

 .مورد نظر

آن که بطالن آن    اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر  -تبصره

 .صالح به اثبات برسددر مراجع ذی

 10ماده 

 : بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشدقرارداد کار عالوه

 . که کارگر باید به آن اشتغال یابد یافهیوظنوع کار یا حرفه یا  -الف

 .حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن -ب

 . ها یمرخصتعطیالت و  ،ساعات کار -ج

 . محل انجام کار -د

 .تاریخ انعقاد قرارداد - ـه

 . مدت قرار داد، چنانچه کار برای مدت معین باشد  -و

 ید. موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نما -ز

در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم   -تبصره

و یک نسخه نزد کارگر و یک که یک نسخه از آن به اداره کار محل    گرددیم

  ی هاکارگاهنسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسالمی کار و در 

 . ردیگیمفاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار 



 

142 
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 11ماده 

با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین  توانندیمطرفین 

نمایند. در خالل این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی  

آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی 

تمام دوره    که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق 

فقط  کارگر  نمایند  قطع  را  کار  رابطه  کارگر  چنانچه  و  بود  خواهد  آزمایشی 

 . مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود

حداکثر این   .مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود  -تبصره

برای کارگران ماهر و دارای مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و 

 .باشد یمخصص سطح باال سه ماه  ت

 12ماده 

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به 

شدن کارگاه، فوت مالک هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی

و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است 

و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق    باشد ینم  مؤثر

 .خواهد بود

 13ماده 

انجام   مقاطعه  طریق  از  کار  که  مواردی  مقاطعهابدییمدر  مکلف ،  دهنده 

کار  کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعهاست قرارداد خود را با مقاطعه

 .متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید 

موظف   -1تبصره   کارفرمایان  و  بوده  ممتازه  دیون  جزو  کارگر  مطالبات 

برابر    باشند یم را  کارگران  به  پیمانکاران  محل   یرأ بدهی  از  قانونی  مراجع 

 . جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایندمطالبات پیمانکار، من
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دهنده بر خالف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با  چنانچه مقاطعه  -2تبصره  

حساب نمایند،  روز از تحویل موقت، تسویه   45کار بپردازد و یا قبل از  طعهمقا

 . کار در قبال کارگران خواهد بودبه پرداخت دیون مقاطعه  مکلف

  

 تعلیق قرارداد کار -مبحث دوم

 14ماده 

چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین 

در    موقتاً تعلیق  حال  به  کار  قرارداد  شود،  آنها    د یآیم متوقف  رفع  از  پس  و 

قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت )از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد( به  

 . گردد یمحال اولیه بر 

مدت خدمت نظام وظیفه )ضرورت، احتیاط و ذخیره( و همچنین    -تبصره

آنان   کار  و  خدمت  سوابق  جزو  جبهه،  در  کارگران  داوطلبانه  شرکت  مدت 

 .شودیممحسوب 

 15ماده 

بینی  قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش  موردی که به واسطهدر  

که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود 

و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای 

به حال تعلیق    شودیم کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل  

 .امور اجتماعی است. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و د یآیمدر 

 16ماده 

دیگر   یا  و  تحصیلی  مرخصی  از  قانون  این  مطابق  که  کارگرانی  قرارداد 

، در طول مرخصی و به مدت  کنندیمبدون حقوق یا مزد استفاده    یهایمرخص

 . د یآیمدو سال به حال تعلیق در  

 . مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است -تبصره
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 17ماده 

و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت   گردد یمقرارداد کارگری که توقیف  

و کارگر پس از رفع توقیف   دیآیمدر مدت توقیف به حال تعلیق در    شودینم

 . گرددیمبه کار خود باز  

 18ماده 

چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع  

مدت آن جزو سابقه خدمت   ،محکومیت نگرددحل اختالف منتهی به حکم  

زیان    شودیمکارگر محسوب   بر جبران ضرور و  و کارفرما مکلف است عالوه 

کارگر   به  دادگاه  حکم  مطابق  که  نیز    ،پردازدیموارده  را  وی  مزایای  و  مزد 

 . پرداخت نماید

مراجع   -تبصره طرف  از  کارگر  تکلیف  که  زمانی  تا  است  مکلف  کارفرما 

باشد مذکور   نشده  احتیاجات خانواده وی  ،مشخص  رفع  پنجاه    ، برای  حداقل 

 . پرداخت نماید  اشخانوادهدرصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به  

 19ماده 

ولی    ،د یآیمدر دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در  

سابق خود برگردد و    کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار

 . شودیمچنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغل مشابه آن به کار مشغول 

 20ماده  

( چنانچه کارفرما  19)  ، (17)  ،( 16)  ،(15در هر یک از مواد مذکور در مواد )

این عمل در حکم   ،پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند

روز به   30و کارگر حق دارد ظرف مدت    شودیممحسوب    ،اخراج غیر قانونی 

هیات تشخیص مراجعه نماید )در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشند(  

ذیرفتن کارگر مستند به دالیل موجه و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپ

به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت   ، بوده است
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و اگر بتواند آن را اثبات   باشد یمحقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه  

 . روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید 45کند به ازای هر سال سابقه کار 

روز پس از رفع حالت   30چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر    -تبصره

آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعالم نکند و یا پس از مراجعه   ،تعلیق

کارفرما استنکاف  ننماید  ،و  مراجعه  تشخیص  هیات  شناخته   ،به  مستعفی 

یک  که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال    شودیم

 . ماه آخرین حقوق خواهد بود

  

 خاتمه قرارداد کار -مبحث سوم

 21ماده  

 : ابدییمقرارداد کار به یکی از طرف زیر خاتمه 

 . فوت کارگر -الف

 . بازنشستگی کارگر -ب

 . از کارافتادگی کلی کارگر -ج

انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا    -د

 .ضمنی آن

 . پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است - هـ

 . استعفای کارگر -و

موظف است یک ماه به کار خود ادامه    کندیم کارگری که استعفا    -تبصره

به کارفرما اطالع دهد و در صورتی که حداکثر    کتباًاستعفای خود را    بدواًداده و  

به کارفرما اعالم نماید استعفای وی    کتباًروز انصراف خود را    15ظرف مدت  

و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف آن را به   شودیممنتفی تلقی  

 . شورای اسالمی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد 
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 22ماده  

کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال   ، ر پایان کارد

به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی    ،کارگر در موارد فوق است

 . پرداخت خواهد شد

برقراری    -تبصره و  اداری  مراحل  انجام  و  قانونی  وراث  تکلیف  تعیین  تا 

این سازمان موظف است نسبت به   ، اجتماعی  نیتأممستمری توسط سازمان  

به طور علی الحساب    ،پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی 

 . ماه به عایله تحت تکفل وی اقدام نماید  3و به مدت 

 23ماده  

یا   حقوق  دریافت  لحاظ  از  فوت  یهایمستمرکارگر  از   ،بیماری  ،ناشی 

از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی   ،تعلیق  ،بیکاری  ،بازنشستگی

 . اجتماعی خواهد بود نیتأمو شرایط مربوط به آنها تابع قانون  

 24ماده  

کارفرما مکلف است   ،کار معین یا مدت موقت  ،در صورت خاتمه قرارداد کار

به کار اشتغال داشته است    ،یک سال یا بیشتر  ،به کارگری که مطابق قرارداد

اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی    ،ل سابقهبرای هر سا

 . معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید

 25ماده  

منعقد شده    ،هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین

 . باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند

رسیدگی به اختالفات ناشی از نوع این قراردادها در صالحیت هیات    -تبصره

 .های تشخیص و حل اختالف است 

 26ماده  

هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خالف عرف معمول کارگاه و یا  

قابل    ،افقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محلمحل کار باشد پس از اعالم مو
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هیات حل اختالف قطعی و الزم االجرا    یرأ  ،در صورت بروز اختالف  .اجرا است

 .است

 27ماده  

انضباطی    یهانامههر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین  

صورت اعالم نقض نماید کارفرما حق دارد در    ،کارگاه را پس از تذکرات کتبی

نظر مثبت شورای اسالمی کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر 

سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین 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 

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

اختالف  هیات حل  طریق  از  اختالف  عدم حل  در صورت  و  ارجاع  تشخیص 

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

 . دی آیمکار به حالت تعلیق در 

شورای  ییهاکارگاه  -1تبصره   قانون  مشمول  یا    که  و  نبوده  کار  اسالمی 

فاقد   یا  باشد  نگردیده  آن تشکیل  انجمن صنفی در  یا  و  کار  اسالمی  شورای 

( این 158نماینده کارگر باشند اعالم نظر مثبت هیات تشخیص )موضوع ماده ) 

 .قانون( در فسخ قرارداد کار الزامی است

  ها ارگاهک انضباطی    یهانامهو آیین    هادستورالعملموارد قصور و    -2تبصره  

به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و  

 . امور اجتماعی خواهد رسید

 28ماده  

نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوای اسالمی کار و همچنین داوطلبان 

در مراحل انتخاب قبل    ،واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسالمی کار

( قانون شوراهای اسالمی  22از اعالم نظر قطعی هیات تشخیص )موضوع ماده )

کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه   ، هیات حل اختالف  یرأکار( و  
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داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین وظایف و امور محوله خواهند 

 .بود

ت حل اختالف پس از دریافت شکایت در هیات تشخیص و هیا  -1تبصره  

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

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

هر صورت هیات حل اختالف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ  

 .به موضوع رسیدگی نمایددریافت شکایت 

که شورای اسالمی کار تشکیل نگردیده و یا در    ییهاکارگاهدر    -2تبصره  

( قانون شوراهای اسالمی کار(  22مناطقی که هیات تشخیص )موضوع ماده )

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

قبل از اعالم نظر    ،نمایندگان انجمن صنفینمایندگان کارگران و یا    ،باشد ینم

  ی رأ( قانون شوراهای اسالمی کار( و  22قطعی هیات تشخیص )موضوع ماده )

نهایی هیات حل اختالف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و  

 .مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود

  

خسارت از هر قبیل و پرداخت جبران  -مبحث چهارم

 مزایای پایان کار 

 29ماده  

موجب تعلیق   ، در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختالف کارفرما

قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از  

تعلیق را خواهند داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار  

 . ی بازگرداندسابق و
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 30ماده  

( و یا حوادث هانیاسیل و امثال    ،چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه )زلزله

غیر قابل پیش بینی )جنگ و نظایر آن( تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند  

کارگاه فعالیت مجدد  از  در    ، پس  را  بیکار شده  است کارگران  مکلف  کارفرما 

به کار اصلی    دی آیملی که در آن به وجود  همان واحد بازسازی شده و مشاغ

 . بگمارد

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

استفاده از درآمدهای عمومی و در آمد های حاصل از مشارکت مردم و نیز از  

معاش کارگران بیکار شده    نیتأمطریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به  

و سوم  ( اصل چهل 2( این قانون و با توجه به بند )4موضوع ماده ) ی هاکارگاه

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

 31ماده  

بازنشستگی  یا  از کارافتادگی کلی و  به لحاظ  چنانچه خاتمه قرارداد کار 

کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه    ،کارگر باشد

 . نماید روز مزد به وی پرداخت 30خدمت حقوقی به میزان 

این وجه عالوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که  

 .شودیماجتماعی پرداخت  نیتأمتوسط سازمان 

 32ماده  

جسمی و فکری ناشی    ی هاییتواناکاهش    ،اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه

از کار کارگر باشد )بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان  

کارفرما   کارگر(  قانونی  نمایندگانی  یا  و  کار  اسالمی  شورای  معرفی  با  منطقه 

معادل دو ماه آخرین حقوق به   ،مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت

 . وی پرداخت نماید 
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 33ماده  

ناشی از کار یا   یهایماریباز کارافتادگی کلی و جزیی و یا تشخیص موارد  

ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله 

بر اساس ضوابطی خواهد بود    ،شودیمقانونی که منجر به خاتمه قرار داد کار  

 . واهد رسیدکه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خ

 
  

 شرایط کار   -فصل سوم
 حق السعی  -مبحث اول

 34ماده  

  ،قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق   یهاافتیدرکلیه  

  ،مزایای غیر نقدی  ، ایاب و ذهاب  ،خواربار  ،مسکن  ی هانهیهز  ، کمک عایله مندی

را حق السعی   دینما یمسود ساالنه و نظایر آنها دریافت    ،پاداش افزایش تولید

 . نامندیم

 35ماده  

مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل  

 . شودیمکار به کارگر پرداخت 

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

کارمزد و    ، صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد

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

 . شودیمنامیده  ، کارمزد ساعتی

کارمزد ساعتی و کارمزد   ،ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی  -2تبصره  

مشا  به  و  کار  عالی  شورای  پیشنهاد  با  که  ماده  این  موضوع  شمول  قابل  غل 

حداکثر ساعات    . گرددیمتصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین  

 . کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید
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 36ماده  

عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع   ،مزد ثابت

 .شغل

مشاغل    ییهاکارگاهدر    -1تبصره   ارزیابی  و  بندی  طبقه  دارای طرح  که 

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

پردا کار  عادی  برای ترمیم مزد در ساعات  یا محیط کار و  خت ماهیت شغل 

کار  . گرددیم مزایای سختی  قبیل  و    ، مزایای سرپرستی  ،از  العاده شغل  فوق 

 .غیره

اجرا    ییهاکارگاهدر    -2تبصره   مرحله  به  مشاغل  بندی  طبق  طرح  که 

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

خواربار   ،از قبیل کمک هزینه مسکن  یا زهیانگمزایای رفاهی و    -3تبصره  

پاداش افزایش تولید و سود ساالنه جزو مزد ثابت و مزد    ،و کمک عایله مندی

 .شودینممبنا محسوب 

 37ماده  

مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار  

ا رعایت  به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک ب 

 :شرایط ذیل پرداخت شود

مبلغ مزد به صورت روزانه    ،چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه  -الف

پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا    ، یا ساعتی تعیین شده باشد 

پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت   هفته یا 

 .گیرد

پرداخت مزد به صورت   ،ر اساس قرارداد یا عرف کارگاهدر صورتی که ب  -ب

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

 .شودیم حقوق نامیده 
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سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک   یهاماهدر  -تبصره

 .روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود

 38ماده  

  ردیگیم برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام 

تبعیض در تعیین میزان بر اساس   .باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود

 .سیاسی و مذهبی ممنوع است نژاد و قومیت و اعتقادات ،جنس ،سن

 39ماده  

مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی  

تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و 

 .شودیمپرداخت 

 40ماده 

در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت 

گونه    ،شودیم این  برای  تعیین شده  نقدی  ارزش  و   هاپرداخت باید  منصفانه 

 . معقول باشد

 41ماده 

شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای 

 : ه به معیارهای ذیل تعیین نمایدنقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توج

حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی  -1

 .شودیمجمهوری اسالمی ایران اعالم 

و   -2 کارگران  روحی  و  جسمی  مشخصات  که  آن  بدون  مزد  حداقل 

به    یهایژگیو باید  را مورد توجه قرار دهد  تا    یااندازهکار محول شده  باشد 

  شودیمکه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم    ،زندگی یک خانواده

 . نماید نیتأمرا 

کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده    -تبصره

جدید جدید پرداخت   قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده
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مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل    هیتأدننمایند و در صورت تخلف ضامن  

 . باشندیممزد جدید 

 42ماده 

( ماده  موضوع  مزد  قانون  41حداقل  این  نقدی    منحصراً(  به صورت  باید 

غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی    یهاپرداخت  .پرداخت شود

 .که اضافه بر حداقل مزد است شودیم به عنوان پرداختی تلقی   شودیم

 43ماده 

مرخصی و  رسمی  تعطیالت  و  جمعه  روزهای  برای  کارمزد    ،کارگران 

استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای  

آخری استکارکرد  آنها  کار  ماه  از   . ن  کمتر  نباید  حال  هر  در  پرداختی  مبلغ 

 . حداقل مزد قانونی باشد

 44ماده 

تنها    ،چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی 

در هر حال    . مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود  توانیم

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

نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از این قاعده مستثنی و تابع    -تبصره

 . باشد یممقررات قانون مدنی 

 45ماده 

 : از مزد کارگر برداشت نماید تواندیمکارفرما فقط در موارد ذیل 

 . اجازه داده باشد صراحتاًموردی که قانون  -الف

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

 .که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه ییهاواماقساط  -ج

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

مال االجاره خانه سازمانی )که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده    - هـ

 . گردد یمباشد با توافق طرفین تعیین  یااجارهاست( در صورتی که 
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وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از    -و

 .شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است

ذکور در بند )ج( با توافق طرفین باید میزان  هنگام دریافت وام م   -تبصره

 . اقساط پرداختی تعیین گردد

 46ماده 

خارج   یهاتیمأموربه کارگرانی که به موجب قرار داد یا موافقت بعدی به  

اعزام   العاده    شوندی ماز محل خدمت  فوق   . ردیگیمتعلق    تیمأمورفوق  این 

باشد  روزانه کارگران  مبنای  مزد  یا  ثابت  مزد  از  نباید کمتر  همچنین   .العاده 

 . نماید نیتأمکارفرما مکلف است وسیله با هزینه رفت و برگشت آنها را 

که کارگر برای انجام کار حداقل    شودیمبه موردی اطالق    تیمأمور  -تبصره

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

 . توقف نماید  تیمأموردر محل 

 47ماده 

به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و  

طرفین قرارداد دریافت    ،افزایش عالقه مندی و باال بردن سطح درآمد کارگران

که به تصویب وزیر کار    یانامهو پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین  

 . ند ینمایممنعقد   شودیمو امور اجتماعی تعیین 

 48ماده 

به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی  

با استفاده از استاندارد مشاغل  موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را  

 .و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا در آورد

 49ماده 

و   مزد  زمینه  در  کار  بازار  یا  کارگاه  صحیح  مناسبات  استقرار  منظور  به 

کارگاه در  مختلف  مشاغل  مسئولیت  دامنه  و  وظایف  شرح  بودن    ، مشخص 

ند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل  کارفرمایان مشمول این قانون موظف
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ذی صالح طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس    مؤسساتکارگاه و یا  

                    . وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا در آورند  د ییتأ از  

اجرایی   یهانامهوزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین    -1تبصره  

مشمول این ماده را که ناظر به تعدد کارگران  ی هاکارگاهطرح ارزیابی مشاغل 

 . و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعالم خواهد کرد

طبقه بندی    یهاطرح و افرادی که به تهیه    مؤسساتصالحیت    -2تبصره  

 . وزارت کار و امور اجتماعی باشد  د ییتأ باید مورد    پردازندیم  هاکارگاهمشاغل در  

اختالفات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت    -3تبصره  

 . کار و امور اجتماعی در هیات حل اختالف قابل رسیدگی است

 50ماده  

تعیین شده از طرف   یهامهلتچنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در  

اجتماعی امور  و  کار  باشند    یهاکارگاهمشاغل    ،وزارت  نکرده  ارزیابی  را  خود 

مشاور   مؤسساتانجام این امر را به یکی از دفاتر    ،وزارت کار و امور اجتماعی

  ( ماده 2ره )فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صالحیت )موضوع تبص

 . اگذار خواهد کرد( و49

بر پرداخت    -تبصره مربوط به این امر مکلف به   یهانهیهزکارفرما عالوه 

مشاوره به حساب در آمد عمومی    یهانهیهز(  %50معادل )  یامه یجرپرداخت  

از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی    .داری کل استکشور نزد خزانه 

اجرای طرح   شودیمتعیین   از  ناشی  مزد  احتمالی  التفاوت  مابه  باید  کارفرما 

 .ارزیابی مشاغل را بپردازد

 مدت -مبحث دوم

 51ماده  

ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به  

به غیر از مواردی که در این    . دهدیممنظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار  
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ساعت    8قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از  

 . تجاوز نماید 

کارگران  -1تبصره   توافق  با  آنان  ،کارفرما  قانونی  نمایندگان  یا    ، نماینده 

ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر    تواندیم

روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر  

 . ساعت تجاوز نکند 44هفته از 

نماینده    ، ق کارگرانبا تواف  تواند یمدر کارهای کشاورزی کارفرما    - 2تبصره  

عرف و    ،ساعات کار در شبانه روز را با توجه به کار  ،یا نمایندگان قانونی آنان

 . فصول مختلف تنظیم نماید 

 52ماده  

ساعات کار نباید از شش ساعت   ،در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی

 . ساعت در هفته تجاوز نماید  36در روز و 

خواهد   یانامهکارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آیین    -تبصره

بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه  

موزش پزشکی  درمان و آ  ،و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت

 .خواهد رسید

 53ماده  

  باشد یم 22بامداد تا  6کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت 

 .بامداد قرار دارد  6تا  22و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین 

و  روز  در  آن  انجام  ساعات  از  بخشی  که  است  کارهایی  نیز  مختلط  کار 

 .شودیمقسمتی از آن در شب واقع 

از   شودی مساعاتی که جزو کار شب محسوب    ،در کارهای مختلط کارگر 

 . دی نمایم ( این قانون استفاده 58فوق العاده موضوع ماده )
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 54ماده  

بلکه در    ، ابد ی ینمدر ساعات متوالی انجام    نوعاً کار متناوب کاری است که  

 . ردیگیمساعات معینی از شبانه روز صورت 

فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی   -تبصره

ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید    ،در کارهای متناوب  .نیست

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

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

 . گرددیم کارگاه تعیین 

 55ماده  

به نحوی که   ،کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد

 . شودیمآن در صبح یا عصر یا شب واقع  یهانوبت

 56ماده  

کار وی در   یهانوبتو    کندیم کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار  

در صبح و عصر و شب قرار  هانوبت( و چنانچه  %10)  شودیمصبح و عصر واقع  

به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد    هانوبت( و در صورتی که  %15)  ،گیرد

 . عالوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد%( 5/22)

 57ماده  

ساعت در شبانه روز و چهل و    8در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از  

لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی  ، چهار ساعت در هفته تجاوز نماید

 . ساعت تجاوز کند 176نباید از 

 58ماده  

( اضافه بر مزد %35برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی )

 .ردیگیمساعت کار عادی تعلق  
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 59ماده  

 :در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است

 . رگرموافقت کا -الف

 . ( اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی%40پرداخت ) -ب

از    -تبصره نباید  به کارگران  ارجاعی  اضافی  ساعت در روز   4ساعات کار 

 . تجاوز نماید )مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین(

 60ماده  

ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری )موضوع  

( و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت  59  مادهبند )ب(  

ساعت در روز خواهد   8موضوع این ماده    دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری

 .بود )مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین(

جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه    -الف

 .حوادث مذکور است

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

زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی    ،سیل  ،یا اتفاق طبیعی از قبیل

 . دیگر قطع شده باشد

فوق  -1تبصره   موارد  در  اضافی  کار  انجام  از  است    ،پس  مکلف  کارفرما 

اداره کار و امور اجتماعی اطالع  موضوع را به    ، ساعت  48حداکثر ظرف مدت  

 .دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود

ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور   د ییتأ در صورت عدم    -2تبصره  

کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر    ، اجتماعی محل

 .خواهد بود

 61ماده  

رجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و ا

 .ممنوع است ،دهند یمزیان آور انجام 
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 های مرخصتعطیالت و   -مبحث سوم

 62ماده  

 . باشدیمروز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد   ،روز جمعه

اتوبوس رانی    ،برق  ،در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب  -1تبصره  

به طور   ،که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین  ییهاکارگاهو یا در  

برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل  مستمر روز دیگری 

 .هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است

، در  کنندیمکارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار  

دریافت خواهند   ضافه بر مزد( ا)%40  مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه

 .کرد

مزد    ،در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد  -2تبصره  

روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی  

 .در روزهای کار در هفته خواهد بود

انجام    ییها کارگاه  -3تبصره   با  و    5که  کار در هفته  کار    44روز  ساعت 

مزد هر یک از دو روز   ،کنندیمرگرانشان از دو روز تعطیل استفاده  قانونی کا

 .تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود

 63ماده  

کشور رسمی  تعطیالت  بر  )  ،عالوه  کارگر  جزو   11روز  نیز  اردیبهشت( 

 . دیآیمتعطیالت رسمی کارگران به حساب 

 64ماده  

مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز 

سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب    .یک ماه است  جمعاً  ،جمعه

نسبت مدت کار انجام    برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به  . نخواهد شد

 .شودیمیافته محاسبه 
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 65ماده  

  5مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند  

حتی االمکان در دو نوبت در پایان هر    ،استفاده از این مرخصی  . باشدیمهفته  

 . ردیگیمشش ماه کار صورت 

 66ماده  

 . روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند 9بیش از  تواند ینمکارگر 

 67ماده  

ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار   به منظور  هر کارگر حق دارد 

خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی  

 . بدون حقوق استفاده نماید 

 68ماده  

کارکرد تعیین   یهاماهمیزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب  

 . شودیم

 69ماده  

در صورت    . شودیمتاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین  

اختالف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل الزم االجرا 

 .است

( و تمامی کارهایی که همواره  یاره یزنجدر مورد کارهای پیوسته ) -تبصره

اقتضا  حضور   را  کار  روزهای  در  کارگران  از  معینی  کارفرما    ،دی نمایم حداقل 

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

شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی   دییتأ سال برای سال بعد تنظیم و پس از  

 . یا نمایندگان کارگران اعالم نماید

 70ماده  

 .شودیممرخصی کمتر از یک روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور 
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 71ماده  

در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی  

کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر  

 . شودیمبه وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت 

 72ماده  

نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت 

به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او    آنها

 . و کارفرما تعیین خواهد شد

 73ماده  

کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده  

 .از مزد را دارند

 . دائمازدواج  -الف

 .مادر و فرزندان  ،پدر ،فوت همسر -ب

 74ماده  

جزو سوابق کار    ، اجتماعی  نیتأمسازمان    دیی تأ با    ،مرخصی استعالجیمدت  

 . و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد

 شرایط کار زنان -مبحث چهارم

 75ماده  

سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز   ،انجام کارهای خطرناک 

از وسایل مکانیکی  . برای کارگران زن ممنوع است  ، با دست و بدون استفاده 

دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار  

 . به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید
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 76ماده  

حتی االمکان    .روز است  90  جمعاًایمان کارگران زن  مرخصی بارداری و ز

برای زایمان   .روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد  45

 . شودیمروز به مدت مرخصی اضافه  14توامان 

کارگر زن به کار سابق خود باز    ،پس از پایان مرخصی زایمان  -1تبصره  

اجتماعی جزو سوابق خدمت وی    نیتأمسازمان    د ییتأ و این مدت با    گردد یم

 .شودیممحسوب 

اجتماعی    نیتأمحقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون    -2تبصره  

 . پرداخت خواهد شد

 77ماده  

نوع کار برای   ،اجتماعی   نیتأمدر مواردی که به تشخیص پزشک سازمان  

شود داده  تشخیص  سخت  یا  خطرناک  باردار  دوره    کارفرما  ،کارگر  پایان  تا 

وی کار    ،بارداری  السعی  حق  کسر  ارجاع   یترسبکو    ترمناسببدون  او  به 

 . دی نمایم

 78ماده  

که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران   ییها کارگاهدر  

نیم ساعت فرصت شیر   ، پس از هر سه ساعت شیرده تا پایان دو سالگی کودک

بدهد محسوب    .دادن  آنان  کار  ساعات  جزو  فرصت  همچنین   شودیماین  و 

کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی  

..(  . مهد کودک و  ،آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان )از قبیل شیرخوارگاه

 . را ایجاب نماید

اجرایی  -تبصره نامه  و    ،آیین  شیرخوارگاه  اداره  و  تاسیسات  ضوابط 

مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار  

 .شودیمو امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته 
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 شرایط کار نوجوانان  -مبحث پنجم

 79ماده  

 .استسال تمام ممنوع  15به کار گماردن افراد کمتر از 

 80ماده  

کارگر نوجوان نامیده    ، سال تمام باشد  18تا    15کارگری که سنش بین  

سازمان    شودیم توسط  باید  استخدام  بدو  در  مورد    نیتأمو  اجتماعی 

 .پزشکی قرار گیرد ی هاشیآزما

 81ماده  

حداقل باید سالی یک بار تجدید شود   ،پزشکی کارگر نوجوان  ی هاشیآزما

پزشک در باره تناسب    .و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد 

نظر   اظهار  نوجوان  کارگر  توانایی  با  کار  را   کند یمنوع  مربوط  کار  و چنانچه 

نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر 

 . دهد

 82ماده  

نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی   ،ساعات کار روزانه کارگر نوجوان

تعیین  کارفرما  و  کارگر  توافق  با  امتیاز  این  از  استفاده  ترتیب  است  کارگران 

 . خواهد شد

 83ماده  

ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و 

بیش از حد مجاز و بدون استفاده از   ،زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست

 . وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است

 84ماده  

در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام  

حداقل    ،سالمتی یا اخالق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است  برای  شودیم
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تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی    . سال تمام خواهد بود  18سن کار  

 .است

  

 حفاظت فنی و بهداشت کار  -فصل چهارم
 کلیات  -مبحث اول

 85ماده  

  یی هادستورالعملبرای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت  

حفاظت فنی( و وزارت   نیتأمکه از طریق شورای عالی حفاظت فنی )جهت  

و    یاحرفه   یهایماریبدرمان و آموزش پزشکی )جهت جلوگیری از    ،بهداشت

  ،هاکارگاهبرای کلیه  ، شودیمبهداشت کار و کارگر و محیط کار( تدوین  نیتأم

 .کارگران و کارآموزان الزامی است  ،کارفرمایان

ه و مکلف  خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بود  ی هاکارگاه  -تبصره

 . باشند یمبه رعایت اصول فنی و بهداشت کار 

 86ماده  

حفاظت    یهانامهشورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین  

 : گردد یماز اعضای ذیل تشکیل  باشدیم فنی 

 . وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود -1

 .معاون وزارت صنایع -2

 .معاون وزارت صنایع سنگین -3

 .معاون وزارت کشاورزی -4

 .معاون وزارت نفت -5

 .معاون وزارت معادن و فلزات  -6

 . معاون وزارت جهاد سازندگی -7

 .رییس سازمان حفاظت محیط زیست -8
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 . فنی یهارشتهدو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در  -9

 . دو نفر از مدیران صنایع -10

 .از نمایندگان کارگراندو نفر  -11

مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد   -12

 .بود

پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و    -1تبصره  

مربوط به حفاظت   یهانامهبرای تهیه طرح آیین    تواندیمشورا در صورت لزوم  

  یهاته یکم  ،فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا

 . تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد

آیین نامه دخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به    -2تبصره  

 .تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید

نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران   ،انتخاب اساتید دانشگاه   -3تبصره  

  ی صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فن

 . تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید

 87ماده  

اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا  

دهند  یهاکارگاه توسعه  را  و    بدواًمکلفند    ،موجود  کار    یهانقشه برنامه 

مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و    ی هاطرحساختمانی و  

  . عی ارسال دارندبه وزارت کار و امور اجتما  دییتأبرای اظهار نظر و    ، بهداشت کار

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعالم  

از    . نماید برداری  و    ی هاکارگاهبهره  مقررات حفاظتی  رعایت  به  منوط  مزبور 

 . بهداشتی خواهد بود

 88ماده  

  پردازندیم اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین  

 . باشندیممکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب  
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 89ماده  

از   برداری  بهره  از  پیش  مکلفند  و    ،ها دستگاه  ،ها ن یماشکارفرمایان  ابزار 

اظت مصوب شورای عالی کار حف یهانامهلوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین 

و مراکز    هاشگاهیآزماالزم را توسط    یهاشیآزمافنی ضروری شناخته شده است  

شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و   دییتأ مورد  

 . یک نسخه از آنها را برای اطالع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند 

 90ماده  

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی 

  یهانمونه اه با باید مشخصات وسایل را حسب مورد همر  ،را وارد یا تولید کنند

درمان و آموزش پزشکی    ،آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت

 . به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند  ، دییتأارسال دارند و پس از 

 91ماده  

( این قانون مکلفند 85کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده )

حفاظت و سالمت و    نیتأمحفاظت فنی برای  بر اساس مصوبات شورای عالی  

وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان    ، بهداشت کارگران در محیط کار

قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص 

نمایند  نظارت  بهداشتی  و  مقررات حفاظتی  به   .رعایت  ملزم  نیز  افراد مذکور 

اجرای  و  فردی  بهداشتی  و  حفاظتی  وسایل  از  نگهداری  و  استفاده 

 . باشندیم مربوط کارگاه    یهادستورالعمل 

 92ماده  

( این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای 85کلیه واحدهای موضوع ماده )

رای همه افراد ناشی از کار قرار دارند باید ب  یها یماریبنوع کار در معرض بروز  

مراکز  توسط  بار  یک  سالی  حداقل  و  دهند  تشکیل  پزشکی  پرونده  مذکور 

الزم را به عمل آورند و نتیجه را   یهاشیآزمابهداشتی درمانی از آنها معاینه و 

 . در پرونده مربوط ضبط نمایند 
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چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه   -1تبصره  

بیماری ناشی از کار مبتال یا در معرض ابتال باشد کارفرما و مسئولین شده به  

مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش  

 . در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند ،حق السعی

وزارت کار و امور اجتماعی    ، در صورت مشاهده چنین بیمارانی  -2تبصره  

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

 .بود

 93ماده  

مقررات   اجرای  حسن  بر  نظارت  و  کارگران  مشارکت  جلب  منظور  به 

از حوادث و   در    ،ها ی ماری بحفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیش گیری 

درمان و آموزش   ، مور اجتماعی و وزارت بهداشتکه وزارت کار و ا  یی ها کارگاه

کار تشکیل   بهداشت  و  فنی  پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت 

 . خواهد شد

کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت   -1تبصره  

دو نفر شخص واجد    ، و از بین اعضا  شود یمو امور فنی کارگاه تشکیل    یاحرفه 

درمان و    ،کار و امور اجتماعی و بهداشت  یهاوزارتخانه  دیی تأ شرایطی که مورد  

که وظیفه اشان برقراری ارتباط میان    گردندیمآموزش پزشکی باشند تعیین  

درمان    ،کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت

 . باشدیمو آموزش پزشکی 

خواهد   ییهادستورالعمل نحوه تشکیل و ترکیب اعضا بر اساس    -2  تبصره

درمان و آموزش   ،بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت

 . پزشکی تهیه و ابالغ خواهد شد

 94ماده  

در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده  

( این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد  85)
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مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت    توانندیممربوطه پیش بینی نمایند  

هند و این امر نیز بایستی  کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطالع د

ثبت   ،شودیمتوسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری  

 . گردد

وقوع حادثه یا بیماری ناشی از    ،چنانچه کارفرما یا مسئول واحد  -تبصره

کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دالیل و نظرات 

اداره کار و امور   . کار و امور اجتماعی محل اعالم نمایداداره    نیترکینزدخود به  

به موضوع   بازرسین کار  اسرع وقت توسط  ا جتماعی مذکور موظف است در 

 . رسیدگی و اقدام الزم را معمول نماید

 95ماده  

مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا  

هر    . ( این قانون خواهد بود185ماده )  مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در

واحد مسئولین  یا  کارفرما  سوی  از  مذکور  مقررات  رعایت  عدم  اثر  بر    ، گاه 

شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و   ،رخ دهد  یاحادثه

 .مندرج در این قانون مسئول است ی هامجازات نیز 

)  -1تبصره   ماده  موضوع  واحدهای  مسئوالن  یا  قانون  85کارفرما  این   )

که فرم آن از طریق وزارت   یاژهیو موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر  

به صورت کتبی به   عاًیسرثبت و مراتب را    گرددیم کار و امور اجتماعی اعالم  

 . اطالع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند

( این قانون 85کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده )  چنانچه  - 2تبصره  

وسایل و امکانات الزم را در اختیار کارگر    ، برای حفاظت فنی و بهداشت کار

الزم و تذکرات قبلی بدون توجه   ی هاآموزش قرار داده باشند و کارگر با وجود  

مسئ کارفرما  ننماید  استفاده  آنها  از  موجود  مقررات  و  دستورالعمل  ولیتی به 

 . هیات حل اختالف نافذ خواهد بود  یرأ  ،در صورت بروز اختالف  .نخواهد داشت
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 بازرسی کار -مبحث دوم
 96اده  م 

اداره کل بازرسی   ، به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی

 : شودیموزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل 

نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی   -الف

  ،رفاه کارگر  ، مزد  ، مدت کار  ،مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک 

 .اشتغال زنان و کارگران نوجوان

آیین    -ب و  کار  قانون  مقررات  صحیح  اجرای  بر  و    هانامهنظارت 

 . مربوط به حفاظت فنی  یهادستورالعمل 

کارفرمایان    ،مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران  مسائلآموزش    -ج

و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی  

 . ز کار قرار دارندا

فنی    بررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت ناشی از اجرای مقررات حفاظت  - د

مربوط به موارد    یهادستورالعمل و    هازان یمو تهیه پیشنهاد الزم جهت اصالح 

 . تکنولوژی یهاشرفتیپ مناسب با تحوالت و  ،مذکور

در    - هـ کار  از  ناشی  به حوادث  و    ی هاکارگاهرسیدگی  تجزیه  و  مشمول 

 .تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیش گیری حوادث 

 ،درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی  ،وزارت بهداشت  -1تبصره  

و    ،کنترل بوده  کارگری  درمان  و  کار  بهداشت  زمینه  بازرسی در  و  ارزشیابی 

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

همراه با تذکر اشکاالت و معایب و    ،بازرسی به صورت مستمر  -2تبصره  

 .ردیگیمنواقص در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام  
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 97ماده  

آموزش نظری و   ی هادورهاشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن 

 .علمی در بدو استخدام است

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

اجتماعی امور  و  کار  وزارت  مشترک  پیشنهاد  بهداشت  ، با  و    ،وزارت  درمان 

است و  اداری  امور  و سازمان  پزشکی  وزیران آموزش  هیات  تصویب  به  خدامی 

این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقالل شغلی    .خواهد رسید

 . کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد نیتأمبازرسان را 

 98ماده  

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند  

( این 85مشمول ماده )  مؤسساتانه روز به  بدون اطالع قبیل در هر موقع از شب

به دفاتر و مدارک مربوطه    توانندیم قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز  

در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل 

 . نماید

به    -تبصره خانوادگی منوط به اجازه کتبی    یهاکارگاهورود بازرسان کار 

 . دادستان محل خواهد بود

 99ماده  

از  اطالع  منظور  به  دارند  حق  کار  بهداشت  کارشناسان  و  کار  بازرسان 

و یا در انجام کار مورد   باشندیمترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس  

  ، ر مقابل رسیدکه برای آزمایش الزم است د  یااندازهبه    ،رند یگیماستفاده قرار  

 . نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند

 یانامهسایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین    -تبصره

خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد 

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

 .خواهد رسید
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 100ماده 

دارای کارت ویژه حسب   ،یاحرفهکلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت  

اجتم امور  و  کار  وزیر  امضای  با  بهداشتمورد  وزیر  یا  آموزش   ،اعی  و  درمان 

پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای  

 . شود ارائهمقامات رسمی یا مسئولین کارگاه  

 101ماده 

گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود و  

 .دادگستری خواهد بودوظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین 

به عنوان مطلع    توانندیمبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار    -1تبصره  

 . و کارشناس در جلسات مراجع حل اختالف شرکت نمایند 

کار    - 2تبصره   کار و کارشناسان بهداشت  در تصمیم   توانند ینمبازرسان 

به عنوان بازرس در   قبالًکه    یی ها پروندهگیری مراجع حل اختالف نسبت به  

 . شرکت کنند ،اندکردهمورد آنها اظهار نظر 

 102ماده 

کار   بهداشت  کارشناسان  و  کار  به    توانندینمبازرسان  اقدام  کارگاهی  در 

یا یکی از بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و  

 .اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذی نفع باشند 

 103ماده 

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس  

از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطالعات را که به مقتضای شغل خود به 

العاتی داده یا موارد تخلف را  و یا نام اشخاص را که به آنان اط  اندآوردهدست  

 . فاش نمایند  ، اندکردهگوشزد 

مقرر در قوانین    یهامجازاتمتخلفین از مقررات این ماده مشمول    -تبصره

 .مربوط خواهند بود
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 104ماده 

کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت 

مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند  یهاکارگاهکار به 

نمایند آنان خودداری  به  از دادن اطالعات و مدارک الزم  به   ،یا  حسب مورد 

 .مقرر در این قانون محکوم خواهند شد  یهامجازات 

 105اده م 

بازرسی حین  در  گاه  بهداشت   ،هر  کارشناس  یا  کار  بازرس  تشخیص  به 

بازرس کار یا   ،احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود یاحرفه 

به کارفرما یا    کتباًو    فوراًمکلف هستند مراتب را    یاحرفهکارشناس بهداشت  

 . دنماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطالع دهن

درمان و آموزش    ،وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت  -1تبصره  

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت    ،پزشکی از   یاحرفه حسب مورد گزارش 

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

تعطیل و الک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر   فوراًتقاضا خواهند کرد 

دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابالغ   . نماید

 . قابل اجرا است

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

و یا کارشناسان ذی ربط دادگستری  یاحرفه بازرس کار یا کارشناس بهداشت 

 . نموده باشند دییتأ رفع نواقص و معایب موجود را 

 شودیم کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل    -2تبصره  

 . مزد کارگران کارگاه را بپردازد

به    -3تبصره   اعتراض  صورت  در  ماده  این  موضوع  قرارهای  از  متضرران 

  توانندیمو تعطیل کارگاه    یاحرفه گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت  

به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و    ،از مراجع مزبور

 . تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است  . خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید
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 106ماده 

آیین    هادستورالعمل  پیشنهاد   یهانامهو  به  فصل  این  به  مربوط  اجرایی 

آموزش پزشکی  درمان و    ،مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت

 .به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

 

 آموزش و اشتغال  -فصل پنجم
 کارآموز و مراکز کارآموزی -مبحث اول

 مراکز کارآموزی  -1

 107ماده 

در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان  

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است   ،کار و نیز باال بردن دانش فنی کارگران

 .امکانات آموزشی الزم را فراهم سازد

الزم با    یهایهمکارذی نفع موظف به    ی هاسازمانو    هاوزارتخانه  -تبصره

 . باشندیموزارت کار و امور اجتماعی 

 108ماده 

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار 

صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی نوع  

 : ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید 

 .مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر -الف

 ، موردی برای بازآموزی  یهاتخصص مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و    -ب

  ،پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر  ی هاتخصصارتقای مهارت و تعلیم  

 .یاحرفهماهر و مربیان آموزش 

 .مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی -ج
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با همکاری    -د جانبازان  و  و    هاوزارتخانهمراکز کارآموزی خاص معلولین 

بنیاد    ،درمان و آموزش پزشکی  ،ذی ربط )مانند وزارت بهداشت  یهاسازمان

 . ..(.بنیاد جانبازان و ،شهید

 109ماده 

( ماده  در  مذکور  آموزش  با  108مراکز  اداری  و  مالی  نظر  از  قانون  این   )

امور  و  کار  وزارت  نظر  زیر  مستقل  طور  به  عمومی  محاسبات  قانون  رعایت 

 . اجتماعی اداره خواهند شد

 110ماده 

تی به منظور مشارکت در امر آموزش  تولیدی و خدما  ،صنعتی   یواحدها

مراکز  ایجاد  به  نسبت  مکلفند  خویش  نیاز  مورد  ماهر  نیمه  و  ماهر  کارگر 

الزم را با وزارت کار و    ی هایهمکار  ،کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی 

 . امور اجتماعی به عمل آورند

استانداردها و جزوات مربوط به امر   ، وزارت کار و امور اجتماعی  -1تبصره  

و در مورد   تهیه  را  بین کارگاهی  و  کارآموزی جوار کارگاه  مراکز  آموزش در 

 . د ینمایممربیان مراکز مزبور اقدام   نیتأمتعلیم و  

و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار    هادستورالعمل   -2تبصره  

کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به 

 .تصویب هیات وزیران خواهد رسید

 111ماده 

اجتماعی امور  و  کار  وزارت  توسط  کارآموزی  مراکز  تشکیل  بر    ، عالوه 

به    ،آموزش صنعت یا حرفه معین  آزاد نیز به منظور  یاحرفهآموزشگاه فنی و  

با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی    ، وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی

 .شودیم  سیتأس

کارآموزی   مؤسساتآیین نامه مربوط به تشخیص صالحیت فنی و    -تبصره

آزاد و صالحیت مسئوالن و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی  
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با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران    مؤسساتبر این  

 .خواهد رسید

  
 کارآموز و قرارداد کارآموزی  -2

 112ماده 

 : شودیمق کارآموز به افراد ذیل اطال ،از لحاظ مقررات این قانون

خاص  -الف حرفه  فراگرفتن  برای  فقط  که  ارتقای   ،کسانی  یا  بازآموزی 

آزاد آموزش   ی هاآموزشگاهمهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا  

 . نندیبیم

 ی احرفهافرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن    -ب

نباشد  ،خاص سال  سه  بر  زاید  که  معین  مدت  به   ،برای  معین  کارگاهی  در 

سال کمتر   15مشروط بر آن که سن آنها از    ، کارآموزی توام با کار اشتغال دارند

 . سال تمام بیشتر نباشد 18نبوده و از 

بند    -1تبصره   مطابق  کارآموزان  که  باشند  کارگرانی  است  ممکن  )الف( 

معرفی   کارآموزی  مراکز  به  کارفرما  با  منعقده  کتبی  یا    شوندیمتوافق  و 

 . ندینمایمداوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مراجعه  

حقوق و تکالیف دوره    ،مربوط به شرایط پذیرش  یهادستورالعمل   -2تبصره  

به تصویب   ،کارآموزی داوطلبان مذکور در بند )ب( با پیشنهاد شورای عالی کار

 . رسدیموزیر کار و امور اجتماعی 

 113ماده 

( برای کارآموزی در یکی  112( ماده )1کارگران شاغلی که مطابق تبصره )

 :هند بوداز حقوق زیر برخوردار خوا ،شوندیماز مراکز کارآموزی پذیرفته 

و این مدت    شودینمرابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع    -الف

 .شودیماز هر لحاظ جزو سوابق کارگر محسوب 
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مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد  -ب

 .بود

و فوق العاده هایی که برای جبران هزینه   هاکمک  ،مزایای غیر نقدی  -ج

در دوره کارآموزی   شودیمخانوادگی به کارگر پرداخت    یهات یمسئولزندگی و  

 . کماکان پرداخت خواهد شد

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

به مراجع حل   اندتویمکارگر    ،شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد

 . اختالف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید

 114ماده 

( برای کارآموزی در یکی از مراکز 112( ماده )1کارگری که مطابق تبصره )

 :مکلف است شودیمکارآموزی پذیرفته 

  یهابرنامهتا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در    -الف

واحد آموزشی را مراعات   یهانامهکارآموزی شرکت نموده و مقررات و آیین  

 . نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند

حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان    ،پس از طی دوره کارآموزی  -ب

 . ه کار اشتغال ورزدکارگاه ب

در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار   -تبصره

نباشد کارگاه  قرارداد   تواندیمکارفرما    ، در  در  مندرج  خسارت  مطالبه  برای 

کارآموزی به مراجع حل اختالف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت  

 . خسارت نماید

 115ماده 

تابع مقررات مربوط به کارگران    ، (112کارآموزان مذکور در بند )ب( ماده )

کار آنان    ( این قانون خواند بود ولی ساعت84( الی ) 79نوجوان مذکور در مواد )

 . از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد
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 116ماده 

 : قرارداد کارآموزی عالوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب زیر باشد

 .تعهدات طرفین -الف

 .مزد کارآموز -ج

 .محل کارآموزی -د

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

 . قرارداد )در صورت لزوم(شرایط فسخ  -و

هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در  -ز

 . قرارداد الزم بدانند

 117ماده 

( این  80سال تمام )موضوع ماده )  18کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن  

و   نبوده  خارج  آنان  توانایی  حدود  از  که  است  مجاز  صورتی  در  برای  قانون( 

 . سالمت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد

 118ماده 

وسایل و تجهیزات کافی را   ،مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز

آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترس وی قرار    یاستانداردهامطابق  

راکز همچنین م  .حرفه مورد نظر را به او بیاموزند  ،دهند و به طور منظم و کامل 

سالمت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات    ن یتأممذکور باید برای  

 . الزم را فراهم آورند

 اشتغال  -مبحث دوم

 119ماده 

خدمات   مراکز  ایجاد  به  نسبت  است  موظف  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 

اقدام نماید مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن    .اشتغال در سراسر کشور 

اشتغال نسبت    یهافرصتایجاد کار و برنامه ریزی برای    ی هانهیزمشناسایی  
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به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی )در صورت نیاز به آموزش( و 

 .کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند  ،صنعتی ،یا معرفی به مراکز تولیدی

موظف به ایجاد دفتری   ها استان اشتغال در مراکز    مراکز خدمات  -1تبصره  

تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه  

 .باشندیممذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور  مؤسسات

)تولیدی  - 2تبصره   تعاونی  شرکت  ایجاد  در  تا  است  موظف    ،دولت 

قرض الحسنه    یهاوام معلولین را از طریق اعطای    ، صنعتی و توزیعی  ،کشاورزی

الزم و برقراری تسهیالت انجام کار و حمایت از تولید  ی هاآموزشدراز مدت و 

یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه  

اقدام    ،ابندییمور  که معلولین در آنها حض  ،ها تبصرهمراکز موضوع این ماده و  

 . نماید

الزم را   ی هانامهوزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین    -3تبصره  

در جهت برقراری تسهیالت رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار  

به  و  تهیه  کشور  بهزیستی  سازمان  و  ایران  معلولین  جامعه  از  نظرخواهی  با 

 . تماعی برساندتصویب وزیر کار و امور اج

 اشتغال اتباع بیگانه -مبحث سوم

 120ماده 

دارای    اوالً در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که   توانندینماتباع بیگانه 

بوده مشخص  کار  حق  با  ورود  آیین    اًیثان  ،روادید  و  قوانین    ی هانامهمطابق 

 . پروانه کار دریافت دارند ،مربوطه

 : باشند ینم( 120اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ) -تبصره

که    -الف بیگانه که  و    یهاتیمأموردر خدمت    منحصراً اتباع  دیپلماتیک 

 . وزارت امور خارجه دیی تأ کنسولی هستند با 

وابسته به آنها    ی هاسازمانکارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و    -ب

 .وزارت امور خارجه د ییتأ با 
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و مطبوعات خارجی به شرح معامله متقابل و    های خبرگزارخبرنگاران    -ج

 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  دییتأ 

 121ماده 

وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در صدور روادید با حق  

 : کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد

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

ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیالت و تخصص مشابه وجود نداشته 

 . باشد

تبعه بیگانه دارای اطالعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد    -ب

 . نظر باشد

ج  -ج و  آموزش  برای  بیگانه  تبعه  تخصص  ایرانی  از  افراد  بعدی  ایگزینی 

 .استفاده شود

ضوابط    .احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است  -تبصره

به    ،مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیات

خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به    یانامه موجب آیین  

 . رسدیمزیران تصویب هیات و

 122ماده 

تمدید و تجدید پروانه    ،نسبت به صدور  تواندیموزارت کار و امور اجتماعی  

 : افراد ذیل اقدام نماید

 . که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد یاگانهیبتبعه  -الف

 . که همسر ایرانی باشد یاگانهیبتبعه  -ب

بیگانه    -ج کشورهای  پناهندگان    خصوصاًمهاجرین  و  اسالمی  کشورهای 

سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت 

 . کشور و امور خارجه یهاوزارتخانهکتبی 
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 123ماده 

در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله    تواند یم وزارت کار و امور اجتماعی  

از دول و یا افراد بدون تابعیت را )مشروط بر آن که وضعیت   متقابل اتباع بعضی 

وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از    دییتأآنان ارادی نباشد( پس از  

 . حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید ،پرداخت حق صدور

 124ماده 

ادر یا  پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال ص

 . شودیمتمدید یا تجدید 

 125ماده 

در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع  

پانزده روز  شودیم مراتب را به وزارت کار و امور   ، کارفرما مکلف است ظرف 

اعالم کند پروانه کار   .اجتماعی  پانزده روز  نیز مکلف است ظرف  بیگانه  تبعه 

وزارت   .به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید  ،خود را در برابر اخذ رسید

کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صالح  

 . کندیمدرخواست 

 126ماده 

اشتغال کشور  صنایع  مصلحت  که  مواردی  طور   در  به  را  بیگانه  فوری 

وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعالم    ، استثنایی ایجاب کند

بیگانه  دی نمایم تبعه  برای  اجتماعی  امور  و  موافقت وزیر کار  با  پروانه کار    ، و 

صادر    ،موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص

 . خواهد شد

پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن    -تبصره اعتبار  مدت 

 . هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود  دییتأ مستلزم 
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 127ماده 

شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با  

در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی 

داخلی و    ،کارشناس  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  نظر  اعالم  و  بررسی  از  پس 

با تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد    ،سازمان امور اداری و استخدامی کشور

در هر مورد پس از تصویب   ، پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی .بود

 . خواهد شد مجلس شورای اسالمی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر

 128ماده 

موجب   که  دادی  قرار  گونه  هر  عقد  به  اقدام  از  قبل  مکلفند  کارفرمایان 

نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد    ، شودیماستخدام کارشناسان بیگانه  

 . امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعالم نمایند 

 129ماده 

  ،اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور  یهانامهآیین  

تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضای هیات فنی اشتغال   ، تمدید

( ماده  در  مذکور  بیگانه  قانون121اتباع  این  امور   ، (  و  کار  وزیر  پیشنهاد  با 

 .اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

 

 کارگری و کارفرمایی  یها تشکل -فصل ششم
 130اده م  

تبلیغ و گسترش فرهنگ اسالمی و دفاع از دستاوردهای انقالب   به منظور

اسالمی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

تولیدی واحدهای  صنفی    ،کشاورزی  ،صنعتی  ، کارگران  و    توانندیمخدماتی 

 . اسالمی اقدام نمایند یهاانجمن سیتأسنسبت به 

انجام   توانندیم اسالمی    یهاانجمن   -1تبصره   در  هماهنگی  منظور  به 

  یهاانجمن هماهنگی    ی هاکانون  سیتأسنسبت به    ، تبلیغی  ی هاوهیشوظایف و  
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اسالمی در کل    یهاانجمنو کانون عالی هماهنگی    هااستاناسالمی در سطح  

 . کشور اقدام نمایند

حدود وظایف و اختیارات و نحوه    ،نامه چگونگی تشکیلآیین    - 2تبصره  

کار و   ،اسالمی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور  یهاانجمن عملکرد  

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

 131ماده 

ه در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ب

منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و  

که خود متضمن حفظ منابع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون   ،کارفرمایان

  یهاانجمن مبادرت به تشکیل    توانندیمکار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت  

 .صنفی نمایند

  ی هاانجمنایف محوله و قانونی  به منظور هماهنگی در انجام وظ  -1تبصره  

صنفی در استان و کانون   یهاانجمن نسبت به تشکیل کانون    توانندیمصنفی  

 . صنفی در کل کشور اقدام نمایند یهاانجمنعالی 

مربوطه به هنگام تشکیل   ی هاکانونصنفی و    ی هاانجمنکلیه    - 2تبصره  

موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در  

 . باشندیم مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت 

شورای    ، کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار  -3تبصره  

کنفرانس بین   ،فنی و بهداشت کار  شورای عالی حفاظت  ،اجتماعی   نیتأمعالی  

عالی   کانون  توسط  آن  نظایر  و  کار  کارفرمایان  ی هاانجمنالمللی  در    ، صنفی 

انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی    ،صورت تشکیل

 . معرفی خواهند شد 

واحد  -4تبصره   یک  شورای    توانندیمفقط    ،کارگران  مورد  سه  از  یکی 

 .انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند ،اسالمی کار
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حدود وظایف و اختیارات و نحوه    ،آیین نامه چگونگی تشکیل  - 5تبصره  

حداکثر ظرف مدت یک ماه از    ،مربوطه  یهاکانونصنفی و    یهاانجمنعملکرد  

و به تصویب هیات وزیران   توسط شورای عالی کار تهیه  ،تاریخ تصویب این قانون

 .خواهد رسید

( این  3آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره )   - 6تبصره  

ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی  

 .خواهد رسید

 132ماده 

اساسی   قانون  یکم  و  سی  اصل  اجرای  در  مشارکت  و  نظارت  منظور  به 

جمهوری اسالمی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم  

خدماتی و کشاورزی   ،صنعتی  ،صنفی  ،کارگران واحدهای تولیدی  ،قانون اساسی

باشند  کار  قانون  مشمول  ایجاد    توانندیم   ،که  به  تعاونی    یهاشرکتنسبت 

 . مسکن اقدام نمایند

نسبت به   توانندیماستان    تعاونی مسکن کارگران هر  یهاشرکت  -تبصره

تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند    یهاشرکتایجاد کانون هماهنگی  

نسبت به   توانندیم   هااستان مسکن کارگران    یهایتعاونهماهنگی    یهاکانونو  

هماهنگی   عالی  کانون  )اتحادیه    یهایتعاونتشکیل  کشور  کارگران  مسکن 

 . اسکان( اقدام نمایند -مسکن کارگران ی هایتعاون مرکزی 

مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و    ،کار و امور اجتماعی  یهاوزارتخانه 

مذکور    یها شرکتدارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه  

 .هد رسیدتوسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خوا

 133ماده 

به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در 

ایران اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  چهارم  و  و چهل  و سوم    ، اصول چهل 

خدماتی و یا کشاورزی که مشمول    ،صنعتی  ، صنفی  ،کارگران واحدهای تولیدی
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تعاونی مصرف )توزیع(   یهاشرکتنسبت به ایجاد    توانندیم   ،قانون کار باشند 

 . کارگری اقدام نمایند

کارگران    یهاشرکت  -تبصره )توزیع(  مصرف  به   توانندیمتعاونی  نسبت 

تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند    یها شرکتکانون هماهنگی    سیتأس

کانوهای هماهنگی   )توزیع( کارگران    یهایتعاون و    توانندیم  ها استانمصرف 

مصرف کارگران »اتحادیه    ی هایتعاوننسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی  

 . امکان« اقدام نمایند -مصرف )توزیع( کارگران ی هایتعاون مرکزی 

ا  یهاوزارتخانه  و  همچنین  کار  و  بازرگانی  و  اجتماعی    یهاوزارتخانهمور 

الزم را با اتحادیه امکان به عمل آورند   یهایهمکارصنعتی موظف هستند تا  

تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت   یهاشرکت و اساسنامه  

 .خواهد رسید

 134ماده 

و مشکالت صنفی و اجتماعی و حسن   مسائلبه منظور بررسی و پیگیری  

اساسی که متضمن حفظ  قانون  از مفاد اصل بیست ونهم  اجرای آن قسمت 

  ی هامراقبتدرمانی و  ،منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی نیتأمحقوق و 

به طور مجزا نسبت به    توانندیمکارگران و مدیران بازشسته    ، باشدیم پزشکی  

اقدام    هااستانو    هاشهرستان مدیران بازنشسته    کارگران و  یهاکانون  سیتأس

 . نمایند

نسبت   توانندیم  هااستان کارگران و مدیران بازنشسته    ی هاکانون  -1تبصره  

 . عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند   یهاکانون سیتأسبه 

درمان و آموزش    ،کار و امور اجتماعی و بهداشت  یهاوزارتخانه   -2تبصره  

سازمان   و  با    ن یتأمپزشکی  همکاری  به  موظف  عالی    یهاکانوناجتماعی 

 . باشندیمکارگران و مدیران بازنشسته کشور 
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 135ماده 

به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور تبادل نظر در چگونگی  

نسبت به تشکیل   توانندیمشوراهای اسالمی کار    ،اجرای وظایف و اختیارات

هماهنگی   عالی  کانون  و  استان  در  کار  اسالمی  شوراهای  هماهنگی  کانون 

 . شوراهای اسالمی کار در کل کشور اقدام نمایند

تشکیل  -تبصره چگونگی  نامه  نحوه    ،آیین  و  اختیارات  و  وظایف  حدود 

ماده باید توسط وزارتین    شوراهای اسالمی کار موضوع این  یهاکانونعملکرد  

کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیات  

 .وزیران برسد

 136ماده 

کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسالمی ایران در سازمان جهانی  

تشخیص  ،کار های  اختالف  ،هیات  حل  های  عالی    ،هیات    نیتأمشورای 

فنی و نظایر آن  ،اجتماعی عالی حفاظت  توسط کانون    ،حسب مورد  ،شورای 

صنفی کارگران و یا مجمع   ی هاانجمنکانون عالی    ، عالی شوراهای اسالمی کار

 . نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد

آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب   -1تبصره  

 .هیات وزیران خواهد رسید

عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این   یها تشکل در صورتی که    -2صره  تب

نسبت به انتخاب   تواندیم وزیر کار و امور اجتماعی    ، فصل ایجاد نشده باشند

 . شوراها و هیات های عالی اقدام نماید ، نمایندگان مزبور در مجامع

 137ماده 

کارفرمایی و    یهاتشکل  ،به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه

قانون   از  فصل  این  موضوع  ایجاد    توانند یمکارگری  به  نسبت  مجزا  طور  به 

 . تشکیالت مرکزی اقدام نمایند 
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تشیکالت   یهانامهآیین    -تبصره اساسنامه  و  مرکزی  شورای  انتخابات 

جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از   ،مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران

وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و    ،عالی کار  نمایندگان شورای

 .به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

 138ماده 

فقیه در صورت مصلحت   از    توانندیممقام والیت    یهاتشکلدر هر یک 

 . مذکور نماینده داشته باشند 

 

 دسته جمعی کار  ی ها مانی پمذاکرات و  -فصل هفتم
 139ماده  

و   یاحرفهپیش گیری و یا حل مشکالت    ،مذاکرات دسته جمعیهدف از  

یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق 

مشارکت طرفین در حل آنها   نیتأمتعیین ضوابطی برای مقابله با مشکالت و  

حرفه و یا    ، در سطح کارگاه   ها نیاو یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر  

طرح شده از سوی طرفین   یهاخواست   . ابدی یمصنعت با توافق طرفین تحقق  

 . باید متکی به دالیل و مدارک الزم باشد 

ایجاد    -1تبصره   و  مقررات  روابط کار متضمن وضع  هر موضوعی که در 

  ، موضوع مذاکره قرار بگیرد  تواند یم ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد  

  ، دولت  یابرنامه  یهااستیسکه مقررات جاری کشور و از جمله    مشروط بر آن

 . اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد 

مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت 

که   عملی  گونه  هر  از  خودداری  با  و  طرفین  شئون  رعایت  با  اختالفات  آمیز 

 . ادامه یابد ، موجب اختالل نظم جلسات گردد

باشند    -2تبصره   موافق  جمعی  دسته  مذاکرات  طرفین  که  صورتی  در 

از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی طرفی را که در   توانندیم
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  ،کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند   مسائلزمینه  

نماید   ی هامانیپ به عنوان کارشناس   آنها معرفی  به  این    . دسته جمعی  نقش 

 .کارشناس کمک به هر دو طرف در پیش برد مذاکرات دسته جمعی است

 140ماده 

پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین 

قانونی   نماینده  یا  و  انجمن صنفی  یا  )شورا  یا چند  فیمابین یک  کار  شرایط 

کارگران( از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی 

فیمابین   یا  و  و  یهاکانون و    هاکانوندیگر  کارگری  منعقد    عالی  کارفرمایی 

 . شودیم

پیمان   -تبصره انعقاد  به  در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر 

باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین   ،دسته جمعی کار شود

دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته   .برسد

  ،د ییتأ و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و  

 . تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد

 141ماده 

دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند   یهامانیپ 

 :داشت که

مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن   -الف

 . تعیین نشده باشد

با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت    -ب

 . مغایر نباشد

و )ب(  -ج )الف(  بندهای  با  پیمان  یا موضوعات  به    ،عدم تعارض موضوع 

 .وزارت کار و امور اجتماعی برسد  دییتأ 
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وزارت کار و امور اجتماعی باید در نظر خود در مورد مطابقت یا    - 1تبصره  

روز   30عدم تطابق پیمان با بندهای )الف( و )ب( مذکور در این ماده را ظرف  

 . اعالم نماید کتباًبه طرفین پیمان 

ابقت مفاد پیمان نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مط  -2تبصره  

جمعی با موضوعات بندهای )الف( و )ب( باید متکی به دالیل قانونی و مقررات 

به طرفین پیمان ظرف مدت    کتباًدالیل و موارد مستند باید    . جاری کشور باشد

 . ( همین ماده اعالم گردد 1مذکور در تبصره )

 142ماده 

  یهامانیپ ن و یا در صورتی که اختالف نظر در مورد مواد مختلف این قانو

  ،قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید 

منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از  

سوی کارگران شود هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یکی  

موضوع اختالف را   ، کارگری و کارفرمایی  یها سازمان  از طرفین اختالف و یا

 . مورد رسیدگی قرار داده و اعالم نظر نماید  عاًیسر

در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را    -تبصره

ظرف مدت ده روز از تاریخ اعالم نظر هیات تشخیص )موضوع  تواندیم نپذیرد 

اختالف مندرج در فصل 158  ماده  به هیات حل  و   (  مراجعه  قانون  این  نهم 

 . نماید یرأتقاضای رسیدگی و صدور 

به موضوع اختالف در پیمان   فوراًهیات حل اختالف پس از دریافت تقاضا  

خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعالم    یرأدسته جمعی رسیدگی و  

 . کند یم

 143ماده 

روز   سه  اختالف ظرف  هیات حل  پیشنهادات  که  قبول در صورتی  مورد 

طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بالفاصله گزارش 

در    . جهت اتخاذ تصمیم الزم به وزارت کار و امور اجتماعی اطالع دهد  ،امر را
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کارگاه را به هر    ، مادام که اختالف ادامه دارد  تواندیمصورت لزوم هیات وزیران  

 . رفرما اداره نمایدنحوی که مقتضی بداند به حساب کا

 144ماده 

هیچ    گردد یمدسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد    یهامانیپ در  

درخواست تغییر آن را   ، به تنهایی قبل از پایان مدت  تواندینمیک از طرفین  

بنماید مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این  

 .تغییر را ایجاب کند

 145ماده 

در اجرای پیمان دسته جمعی کار    ،فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی

  کارفرمای جدید قائم مقام  ، و چنانچه کار استمرار داشته باشد  باشدینم  مؤثر

 . کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد

 146ماده 

دسته  پیمان  انعقاد  از  قبل  کارفرما  که  کار  انفرادی  قراردادهای  کلیه  در 

مقررات پیمان دسته   ، د ینمایمجمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد  

مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد    ،جمعی الزم االتباع است

 . دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند

 

 خدمات رفاهی کارگران  -فصل هشتم
 147اده م 

دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان 

 . مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد

 148ماده 

قانون    ی هاکارگاهکارفرمایان   اساس  بر  قانون مکلفند  این    ن یتأممشمول 

 . نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند  ،اجتماعی
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 149ماده 

با   مکلفند  این   ی هایتعاونکارفرمایان  وجود  عدم  صورت  در  و  مسکن 

جهت    ماًیمستق  ها یتعاون مسکن  فاقد  کارگران  شخصی   یها خانه  ن یتأمبا 

بزرگ مکلف    یهاکارگاهمناسب همکاری الزم را بنمایند و همچنین کارفرمایان  

 . باشند یمسازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر   یهاخانهبه احداث 

دولت موظف است با استفاده از تسهیالت بانکی و امکانات وزارت    -1تبصره  

ذی ربط همکاری الزم را  یهادستگاهو سایر  های شهردار ،مسکن و شهرسازی

 . بنماید

کارگران  -2تبصره   مشارکت  و  همکاری  میزان  و  و    ،نحوه  کارفرمایان 

 ی انامهبزرگ مشمول این ماده طبق آیین    یها کارگاهدولتی و نوع    یهادستگاه

خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه 

 .زیران خواهد رسیدو به تصویب هیات و

 150ماده 

محل مناسب برای   ، کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه

برای تعظیم   ایام ماه مبارک رمضان  نیز در  نمایند و  ایجاد  نماز  ادای فریضه 

شعایر مذهبی و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری  

المی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری  انجمن اسالمی و شورای اس

همچنین مدتی از اوقات    .نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد  تنظیم

 . اختصاص دهند ،کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری

 151ماده 

که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین )راه سازی   یی هاکارگاهدر  

ایجاد   از مناطق مسکونی  کارفرمایان موظفند سه   ،شوند یمو مانند آن( دور 

ارزان قیمت )صبحانه نهار و شام( برای کارگران خود   ،وعده غذای مناسب و 

نمایند باشد   ،فراهم  گرم  غذای  باید  آن  وعده  یک  حداقل  قبیل   .که  این  در 
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فصل  ها ارگاهک اقتضای  کار  ،به  و مدت  برای   ، محل  نیز  مناسب  خوابگاه  باید 

 .کارگران ایجاد شود

 152ماده 

صاحب کار    ،در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی

باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار 

 . دهد

 153ماده 

امور   اداره  و  ایجاد  برای  مکلفند  کارگران    یهاشرکت کارفرمایان  تعاونی 

فراهم    هانی اوسایل کار و امثال    ،تسهیالت الزم را از قبیل محل  ،کارگاه خود

 . نماید

مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای    یهادستورالعمل   -تبصره

 . واهد رسیدعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خ

 154ماده 

کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان  

مختلف   یهارشته محل مناسب برای استفاده کارگران در    ،تربیت بدنی کشور

 . ورزش ایجاد نمایند

مدت    -تبصره همچنین  و  آن  به  مربوط  ضوابط  و  ایجاد  نحوه  نامه  آیین 

  ،مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرینشرکت کارگران در  

توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب  

 .هیات وزیران خواهد رسید

 155ماده 

موظفند بر حسب اعالم وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت   هاکارگاهکلیه  

و   وزارت  بزرگساالنمسئول    یهاسازماناین  سوادآموزی  امر  ایجاد    ،در  به 

بپردازند  ی هاکالس آموزی  تکلیف  .سواد  این  اجرای  نحوه  چگونگی    ،ضوابط 

انتخاب آموزش یاران و سایر موارد   ،شرکت کارگران در کالس  ،تشکیل کالس
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آن مشترکا توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به 

 .هد رسیدتصویب هیات وزیران خوا

حداقل داشتن   ،مراکز کارآموزی  یهادورهشرط ورود کارگران به    -تبصره

 . گواهی نامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است

 156ماده 

کار    ی هادستورالعمل  بهداشت محیط  نظر  از  کارگاه  تاسیسات  به  مربوط 

آیین    ،مانند غذاخوری برابر  بود که توسط   یانامهحمام و دستشویی  خواهد 

درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا در خواهد    ،وزارت بهداشت

 . آمد

 

 مراجع حل اختالف -فصل نهم
 157ماده 

کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای  هر گونه اختالف فردی بین  

کارگاهی یا    یهانامهموافقت    ،قرارداد کارآموزی  ، این قانون و سایر مقررات کار

در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین   ، دسته جمعی کار باشد  یهامانیپ 

ر  کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسالمی کار و د

نباشد واحدی  در  کار  اسالمی  شورای  که  صنفی   ،صورتی  انجمن  طریق  از 

کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در  

صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختالف به ترتیب آتی  

 .رسیدگی و حل و فصل خواهد شد 

 158ماده 

 : شودیمانون از افراد ذیل تشکیل هیات تشخیص مذکور در این ق

 . یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی -1

یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسالمی    -2

 .کار استان



 

193 

 

 قانون کار : 8پیوست 

کانون    -3 انتخاب  به  صنایع  مدیران  نماینده  نفر  صنفی   یهاانجمنیک 

وزارت کار   ،کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها

نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر   تواندیم و امور اجتماعی  

 . استان اقدام نماید 

حق دارد   ،کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود -تبصره

 . ف مراجعه و اقامه دعوی نمایدنسبت به این تصمیم به هیات حل اختال

 159ماده 

از    یرأ پس  تشخیص  های  االجرا   15هیات  الزم  آن  ابالغ  تاریخ  از  روز 

مزبور    یرأو در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به    گرددیم

  د ینمایمبه هیات حل اختالف تقدیم    کتباًاعتراض داشته باشد اعتراض خود را  

نظرات  .هیات حل اختالف پس از صدور قطعی و الزم االجرا خواهد بود یرأو 

 .اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود

 160ماده 

کانون   انتخاب  به  کارگران  نماینده  نفر  سه  از  استان  اختالف  حل  هیات 

صنفی کارگران و   یهاانجمن هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان یا کانون  

کارگران و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران    یا مجمع نمایندگان 

اجتماعی امور  و  کار  کل  )مدیر  دولت  نماینده  نفر  سه  و  منطقه    ،واحدهای 

مدت   برای  آنها(  نمایندگان  یا  و  محل  دادگستری  رییس  و  سال    2فرماندار 

وزارت کار   ، در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها  .گردد یمتشکیل  

نسبت به تشکیل چند هیات حل اختالف در سطح    تواند یمامور اجتماعی  و  

 . استان اقدام نماید 

 161ماده 

هیات های حل اختالف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد الزم در 

محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی االمکان خارج از وقت اداری تشکیل 

 . خواهد شد
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 162ماده 

هیات های حل اختالف از طرفین اختالف برای حضور در جلسه رسیدگی  

  هاآنعدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام االختیار    . کنندیم دعوت    کتباً

مگر آن که هیات حضور طرفین   ،توسط هیات نیست  یرأمانع رسیدگی و صدور  

  . دی نمایمرا ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت  

پرونده وصول  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  االمکان  حتی  هیات  حال  هر    ، در 

 . دینمایمالزم را صادر   یرأرسیدگی و 

 163ماده 

در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان   توانندیم هیات های حل اختالف  

خدماتی و کشاورزی   ،صنعتی  ،و شوراهای اسالمی واحدهای تولیدی  هاانجمن 

استماع   ،دعوت به عمل آوردند و نظرات و اطالعات آنان را در خصوص موضوع

 . نمایند

 164ماده 

و   اختالف  اعضای هیات های تشخیص و حل  انتخاب  به  مربوط  مقررات 

چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر 

 . کار و امور اجتماعی خواهد رسید

 165ماده 

  ، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد ،در صورتی که هیات حل اختالف

اخراج  تاریخ  از  را  او  السعی  پرداخت حق  و  اخراجی  به کارگر  بازگشت  حکم 

کارگر مشمول اخذ   ،و در غیر این صورت )موجه بودن اخراج(  کند یمصادر  

 . ( این قانون خواهد بود27حق سنوات به میزان مندرج در ماده )

کارفرما مکلف است   ،چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد  -تبصره

روز مزد و حقوق به   45که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال  

 .وی بپردازد
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 166ماده 

الزم االجرا بوده و به    ، مراجع حل اختالف کارآرای قطعی صادره از طرف  

ضوابط مربوط   .وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد

امور   یانامهبه آن به موجب آیین   پیشنهاد وزارتین کار و  به  بود که  خواهد 

  .رسدیماجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران 

 

 شورای عالی کار -فصل دهم
 167ده ما

تشکیل  کار  عالی  شورای  نام  به  شورایی  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  در 

وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر    .شودیم

 .قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است

 :اعضای شورا عبارتند از

 .که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت  ،وزیر کار و امور اجتماعی -الف

یشنهاد اجتماعی و اقتصادی به پ   مسائل دو نفر از افراد بصیر و مطلع در    -ب

وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای  

 . شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد

سه نفر از نمایندگان کارفرمایان )یک نفر از بخش کشاورزی( به انتخاب   -ج

 . کارفرمایان

 سه نفر از نمایندگان کارگران )یک نفر از بخش کشاورزی( به انتخاب  -د

 .کانون عالی شوراهای اسالمی کار

امور  و  کار  وزیر  استثنای  به  که  تشکیل  فوق  افراد  از  کار  عالی  شورای 

انتخاب   و  تعیین  سال  دو  مدت  برای  آن  اعضای  بقیه  و    گردندیم اجتماعی 

 . انتخاب مجدد آن بالمانع است

خواهند   یرأهر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک    -تبصره

 .بود
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 168ماده 

در صورت    .دهدیمشورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه  

از اعضای    ،ضرورت نفر  العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه  جلسات فوق 

  ابدییمجلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت    .شودیمشورا تشکیل  

 .و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود

 169ماده 

است دایمی  دبیرخانه  یک  دارای  کار  عالی    مسائل کارشناسان    .شورای 

مطالعات مربوط به روابط و   ،کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه

شرایط کار و دیگر اطالعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار 

 . دهندیم

اجتماعی    -تبصره امور  و  کار  وزارت  در  کار  عالی  شورای  دبیرخانه  محل 

مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای   .است

در جلسات   یرأبدون حق    ،که به عنوان دبیر شورا  ، شودیمب  عالی کار انتخا

 .شورای عالی کار شرکت خواهد کرد

 170ماده 

مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار    یهادستورالعمل 

و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل  

کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که  

  حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی 

  .تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
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 ها مجازاتو  جرائم  -فصل یازدهم
 171ماده 

حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه    ،متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون

به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و  

 . یا هر دو محکوم خواهد شد

گردد که   یاحادثهف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع  در صورتی که تخل

دادگاه مکلف است    ،منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود

بر   فصل  یهامجازاتعالوه  این  در  قانون   ،مندرج  طبق  موارد  این  به  نسبت 

 . تعیین تکلیف نماید

 172ماده 

( ماده  به  توجه  با  اجباری  به  6کار  قانون  این  و (  است  ممنوع  شکل  هر 

و جبران خسارت یافته  انجام  کار  المثل  اجرت  پرداخت  بر  با    ،متخلف عالوه 

روز تا یک سال    91توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از  

برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد   200تا    50و یا جریمه نقدی معادل  

شخصی را به کار اجباری   ،هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه  .شد

به   متخلفان  از  یک  هر  محک  یهامجازات بگمارند  مسئول فوق  مشترکا  و  وم 

که    ،مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد   .پرداخت اجرت المثل خواهند بود

 . مسئول است شخصاًدر این صورت مسبب 

شوند    -تبصره گمارده  اجباری  کار  به  جمعی  طور  به  نفر  چند  چنانچه 

با توجه به شرایط و امکانات    ،متخلف یا متخلفین عالوه بر پرداخت اجرت المثل

و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند   خاطی

 . شد
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 173ماده 

( مواد  در  مذکور  موارد  از  یک  هر  از    - (152)   -(151)  -(149متخلفان 

عالوه بر رفع تخلف در مهلتی    ،( 78( و قسمت دوم ماده )155)  - (154)  -(153)

  ،ی تعیین خواهد کردکه دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماع 

نفر برای    100کمتر از    یهاکارگاهدر    ،با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه 

هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل 

مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به  

برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه   10  ،ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه

 . مذکور اضافه خواهد شد 

 174ماده 

از مواد مذکور در مواد ) از هر یک  ( و تبصره 59)  - (45)  - (38متخلفان 

حقوق   هیتأدبرای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا    ،( 41ماده )

کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور 

رتیب ذیل محکوم خواهند به ازای هر کارگر به ت  ،اجتماعی تعیین خواهد کرد

   :شد

 . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  50تا  20 ،نفر 10برای تا  -1

برابر حداقل مزد روزانه   10تا  5  ،نفر  10نفر نسبت به مازاد    100برای تا    -2

 . یک کارگر

حداقل    برابر  5تا    2  ،نفر  100نفر نسبت به مازاد    100برای باالتر از    -3

 . مزد روزانه یک کارگر

 175ماده 

از موارد مذکور در مواد ) از هر یک    -(80)  - ( )قسمت اول(78متخلفان 

( برای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا  92( و )82)  -(81)

حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت   هیتأد
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به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم   ،تعیین خواهد کرد  کار و امور اجتماعی

 : خواهند شد

 .برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  100تا  30 ،نفر 10برای تا  -1

برابر حداقل مزد    30تا    10  ،نفر  10نفر نسبت به مازاد    100برای تا    -2

 .روزانه یک کارگر

برابر حداقل    10تا  5  ،نفر  100نفر نسبت به مازاد    100برای باالتر از    -3

  5/1تا    1/1متخلفات مذکور از    ،در صورت تکرار تخلف  .مزد روزانه یک کارگر

از    جرائمبرابر حداکثر   یا به حبس  روز محکوم   120روز تا    19نقدی فوق و 

 . خواهند شد

 176ماده 

  -(77)   - (75)  -( 61)  - (52متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد )

برای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف    (91)  -(84)  - (83)  -(79)

حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت   هیتأدیا  

به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم   ،کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد

 : خواهند شد

 . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 500تا  200 ،نفر 10برای تا  -1

برابر حداقل مزد    50ا  ت   20  ،نفر  10نفر نسبت به مازاد    100برای تا    -2

 .روزانه یک کارگر

برابر حداقل   20تا  10 ،نفر 100نفر نسبت به مازاد  100برای باالتر از  -3

 . مزد روزانه یک کارگر

روز   180روز تا    91متخلفان مذکور به حبس از    ،در صورت تکرار تخلف

 .محکوم خواهند شد

 177ماده 

( )قسمت اول ماده(  89)  - (87)  متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد

حقوق   هیتأد( برای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا  90و )
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کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور 

روز و یا جریمه نقدی به    120تا  91به حبس از    ، اجتماعی تعیین خواهد کرد

 : ترتیب ذیل محکوم خواهند شد

روزانه یک    600تا    300  ، نفر  10تا    ی هاکارگاهدر    -1 مزد  برابر حداقل 

 . کارگر

برابر حداقل مزد روزانه    1000تا    500  ،نفر  100تا  11  یهاکارگاهدر    -2

 . یک کارگر

برابر حداقل مزد روزانه   1500تا  800  ،نفر به باال 1000  یهاکارگاهدر    -3

 . یک کارگر

روز محکوم  180روز تا  121متخلفان به حبس از  ،در صورت تکرار تخلف

 . خواهند شد

 178ماده 

شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در    ،هر کس 

  یهاتشکلیا مانع از عضویت آنها در    ، کارگری یا کارفرمایی نماید  یهاتشکل

از ایجاد   قانونی و انجام وظایف قانونی    یهاتشکلمذکور گردد و نیز چنانچه 

نماید جلوگیری  مرات  ،آنها  و  خاطی  امکانات  و  شرایط  به  توجه  به با  جرم  ب 

برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم    100تا    20جریمه نقدی از  

 . روز و یا هر دو محکوم خواهد شد  120روز تا  91یا حبس از 

 179ماده 

کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران  

به   کار  و    یهاکارگاهبهداشت  اطالعات  دادن  از  یا  گردند  قانون  این  مشمول 

مدارک الزم به ایشان خوددای کنند در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات  

برابر حداقل مزد روزانه کارگر   300تا  100خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 

روز محکوم   120روز تا    91پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از  

 . شدخواهند 
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 180ماده 

( ماده  مفاد  بر خالف  که  موقع 159کارفرمایانی  به  اجرای  از  قانون  این   )

عالوه    ،آرای قطعی و الزم اجرای مراجع حل اختالف این قانون خودداری نمایند

آرای مذکور اجرای  امکانات خاطی به جریمه نقدی   ،بر  با توجه به شرایط و 

 . ر محکوم خواهند شدبرابر حداقل مزد روزانه کارگ 200تا  20از

 181ماده 

کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه 

کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از  

رابطه  که  مواردی  در  یا  و  بپذیرند  است  شده  قید  آنها  کار  پروانه  در  آنچه 

مراتب را به وزارت کار و امور   گردد یمبیگانه با کارفرما قطع  استخدامی تبعه  

مراتب را به وزارت کار و امور    گرددیماجتماعی تبعه بیگانه با کارفرما قطع  

با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به    ، اجتماعی اعالم ننمایند

 . روز محکوم خواهند شد 180روز تا  91مجازات حبس از 

 182ماده 

( ماده  مفاد  خالف  بر  که  و  192کارفرمایانی  آمار  تسلیم  از  قانون  این   )

عالوه بر الزام به   ، اطالعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند

در هر مورد با توجه  ، آمار و اطالعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی ارائه

برابر    250تا    50به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از  

 . حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد

 183ماده 

( این قانون از بیمه نمودن کارگران  148کارفرمایانی که بر خالف مفاد ماده )

علق به کارگر )سهم کارفرما(  کلیه حقوق مت  هی تأدعالوه بر    ،خود خوداری نمایند

با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا  

 . ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد
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 184ماده 

در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار  

ولی    ،ی پرداخت شودانجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوق

جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر    ،مسئولیت جزایی اعم از حبس

عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته 

 .است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد

 185ماده 

  ی هادادگاه( در صالحیت  184( تا )171مذکور در مواد )   جرائمرسیدگی به  

رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به    .کیفری دادگستری است

 . عمل خواهد آمد 

 186ماده 

نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد  جرائم

که   یانامهموجب آیین شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به  

وزیران   هیات  تصویب  رفاهی  ،رسدیمبه  امور  فرهنگی    ،جهت  و  آموزشی 

 . کارگران به مصرف خواهد رسید

 

 مقررات متفرقه -فصل دوازدهم
 187ماده 

گواهی   ،کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر

زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم    ، انجام کار با قید مدت

 . نمایند

 188ماده 

اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص  

کارگران   نیز  و  کار    یهاکارگاهاستخدامی  انجام  که   منحصراً   هاآنخانوادگی 
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توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی  

 . مشمول مقررات این قانون نخواهند بود  ،شودیمانجام 

 ،حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف  -تبصره

 . باشدینم ،نسبت به موارد مذکور تصریح شده است

 189ماده 

ربوط به پرورش و بهره برداری از درختان م  یهاتیفعال  ،در بخش کشاورزی

جنگلی و نیز دامداری و تولید و   یهاپارک  ،مراتع  ،ها جنگل ، انواع نباتات ،میوه

  ، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت  ،صنعت نوغان  ،پرورش ماکیان و طیور

به پیشنهاد شورای عالی کار    ،در کشاورزی  ها تیفعالداشت و برداشت و سایر  

 . از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد تواند یمو تصویب هیات وزیران 

 190ماده 

کارکنان حمل و    ، مزد و حقوق صیادان  ، ها یمرخصتعطیالت و    ،مدت کار

)هوایی  منازل  ،نقل  مستخدمین  و  خدمه  دریایی(  و  نیز    ، زمینی  و  معلولین 

کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد  

و همچنین کارگرانی که کار    شودیم  نیتأمآنها به وسیله مشتریان یا مراجعین  

که توسط شورای    یی هانامهدر آیین    ،ردیگیمدر ساعات متناوب انجام    نوعاً   ها آن 

در    .گرددیم تعیین    ،ات وزیران خواهد رسیدعالی کار تدوین و به تصویب هی

 .موارد سکوت مواد این قانون حاکم است

 191ماده 

از    موقتاًبر حسب مصلحت    توانیمکوچک کمتر از ده نفر را    ی هاکارگاه

تشخیص مصلحت و موارد   . شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود

خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به    یانامه استثنا به موجب آیین  

 .تصویب هیات وزیران خواهد رسید
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 192ماده 

آمار و اطالعات مورد نیاز وزارت کار و    ،کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر

آیین   را طبق  اجتماعی  ا  یانامهامور  به تصویب وزیر کار و  اجتماعی  که  مور 

 . تهیه و تسلیم نمایند  رسدیم

 193ماده 

بهداشت وزارت  و  اجتماعی  امور  و  کار  پزشکی    ،وزارت  آموزش  و  درمان 

کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی   نیتأمحسب مورد به منظور  

الزم را در زمینه   ی هاآموزش   اند شدهکه در واحدها به عنوان سرپرست تعیین  

 . روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد ،ناظر به روابط انسانی  مسائل

آیین نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب 

 . رسدیمدرمان و آموزش پزشکی  ،امور اجتماعی و بهداشت وزرای کار و

 194ماده 

مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای    ها کارخانهکارفرمایان  

الزم    یهایهمکارخود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی  

 . را مبذول دارند

همکاری مشترک وزارتین کار و امور آیین نامه اجرایی این ماده با   -تبصره

تهیه و به تصویب هیات وزیران    ، اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 .خواهد رسید

 195ماده 

وزارت    ،مخترع و مبتکر  ،متخصص  ،به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد

کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب 

 . ن نمونه سال اقدام نمایدکارگرا

ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه    -تبصره

بینی   مربوط  یها نهیهزاجرای آن و پیش  امور    ،متعارف  توسط وزارت کار و 

 . اجتماعی تعیین خواهد گردید
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 196ماده 

فکری وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی  

علمی رشد کارهای  و  در    ، عملی  ،بیشتر کارگران  و    یها نهیزمتخصصی  علم 

الزم دیگر را تدارک   یهاآموزشاسالید و    ،فیلم   ،کشاورزی و خدماتی  ،صنعت

گروهی و یا هر    ی هارسانهتلویزیون و    ،ببیند و این امکانات را از طریق رادیو

 . نحو دیگری که الزم باشد در اختیار آنان قرار دهد 

 197ماده 

دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته  

باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیالت 

 . الزم را فراهم نماید

 198ماده 

در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی   تواندیموزارت کار و امور اجتماعی  

وابسته   ،جمهوری اسالمی ایران  یهایندگینما در    ،کار ایرانیان خارج از کشور

 . کار منصوب نماید 

کار  -1تبصره   از   ،وابسته  و پس  تعیین  اجتماعی  امور  و  کار  وزیر  توسط 

 . گرددیمموافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام 

وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری  -2تبصره 

و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی موضوع این 

 .زیران برسانندماده را تهیه و به تصویب هیات و

 199ماده 

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این 

اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این   ی هانامهآیین  ،قانون

 . قانون برساند 
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آیین    -تبصره از  دسته  کار  یهانامهآن  قانون  مصوب    -اجرایی 

  ی هانامهتا تصویب آیین    ،مقررات این قانون مغایر نباشدکه با    -26/12/1337

 . باشندیمموضوع این ماده قابل اجرا 

 200ماده  

قوانین کار و کار کشاورزی   ،اجرایی آن  یها نامهبا تصویب این قانون و آیین  

 . گردند یم مغایر این قانون لغو 

 201ماده  

وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون  

 . مناسب به اطالع کارگران و کار فرمایان برساند  یهاروشرا با 

 202ماده  

در  را  خود  تشکیالت  و  سازمان  است  مکلف  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 

ی و استخدامی طراحی و به تصویب سازمان امور ادار  ، ارتباط با قانون کار جدید

 . کشور برساند

 203ماده  

 . باشندیماجرای این قانون  مأموروزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری 

نخواهد بود که در این   یی هات یمسئولمفاد این ماده رافع تکالیف و    -تبصره

  ی هاکارگاهو    مؤسساتذی ربط و    یهاوزارتخانهقانون و یا سایر قوانین به عهده  

. دولتی مشمول این قانون نهاده شده است
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های ها، پیشنهادها، و نوشته دیدگاه

 د: خود را با ما به اشتراک بگذاری

 

karkhane.org@gmail.com

karkhane.org 
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