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 تعاريف و اصول كلي -فصل اول

 

، خدماتي و كشاورزي مكلف بـه   ، صنعتي سسات توليدي، مو ها ، كارگاه ، كارگران كليه كارفرمايان -1ماده 

 . تبعيت از اين قانون مي باشند

 ، حقوق اعم از مزدكارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي  -2ماده 

 . ، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند

كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق  -3ماده 

نماينـده   والن و به طور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاه هستندمديران و مسئ.  السعي كار مي كند

ول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهـده  فرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئكار

در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايـد و كارفرمـا آن را نپـذيرد در    .  مي گيرند

 . مقابل كارفرما ضامن است

از قبيـل  .  كارگر به درخواست كارفرمـا يـا نماينـده او در آنجـا كـار مـي كنـد       كارگاه محلي است كه  -4ماده 

، اماكن  ، توليدي ، تجاري ، خدماتي ، مسافربري ، ترابري ، ساختماني كشاورزي ، معدني ، موسسات صنعتي

 . عمومي و امثال آنها

،  هـا  تعـاوني  خوري ،، نهـار  قبيـل نمازخانـه   ؛ از سيساتي كه به اقتضاي كار متعلق بـه كارگـاه هسـتند   كليه تا

هـاي سـوادآموزي و    ، كـالس  ت خانه، قرائ ، آموزشگاه حرفه اي ، حمام ، درمانگاه مهد كودك ، شيرخوارگاه

ايل اياب و ورزشگاه و وس ، بسيج كارگران ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسالمي و

 . كارگاه مي باشند ذهاب و نظاير آنها جزو
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ها مشمول مقررات اين قـانون   ، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاه ، كارفرمايان كليه كارگران -5ماده 

 . مي باشند

، بيستم و بيست و هشتم  بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم -6ماده 

از ديگري ممنوع و مـردم ايـران    يمعين و بهره كش ، اجبار افراد به كار قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

، زبـان و ماننـد اينهـا سـبب امتيـاز       ، نـژاد  از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنـگ 

نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه 

 . مخالف اسالم و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند به آن مايل است و

 

 داد كارقرار -فصل دوم

 

 داد كار و شرايط اساسي انعقاد آن تعريف قرار -اولمبحث 

داد كتبي يا شفاهي كـه بـه موجـب آن كـارگر در قبـال دريافـت حـق        ست از قرارا داد كار عبارتقرار -7ماده 

 . مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهدالسعي كاري را براي مدت موقت يا 

امور حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و  -1تبصره 

 . ت وزيران خواهد رسيداجتماعي تهيه و به تصويب هيا

،  داد ذكـر نشـود  قـرار دارد ، در صـورتي كـه مـدتي در    ي كه طبيعت آنها جنبه مسـتمر  در كارهاي -2تبصره 

 . مي تلقي مي شودقرارداد داي

ذ خواهـد بـود كـه بـراي كـارگر      داد كار يا تغييرات بعـدي آن در صـورتي نافـ   شروط مذكور در قرار -8ماده 

 . نمايدني كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور مزاياي

 : ط ذيل الزامي استداد رعايت شرايبراي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرار -9ماده 

 دادمشروعيت مورد قرار -الف

 دادمعين بودن موضوع قرار -ب

 . مورد نظر شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار عدم ممنوعيت قانوني و -ج

صـالح بـه اثبـات     كـه بطـالن آن در مراجـع ذي    ، مگر آن دادهاي كار استاصل بر صحت كليه قرار -تبصره

 . برسد

 : ، بايد حاوي موارد ذيل باشد د كار عالوه بر مشخصات دقيق طرفينداقرار -10ماده 

 . نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد -الف

 . حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن -ب

 . ها ، تعطيالت و مرخصي ساعات كار -ج

 . محل انجام كار -د
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 . دادتاريخ انعقاد قرار -هـ

 . ، چنانچه كار براي مدت معين باشد دادمدت قرار  -و

 . ايجاب نمايد ، موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل -ز

داد در چهار نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه از آن به در مواردي كه قرارداد كار كتبي باشد قرار -بصرهت

گر در اختيار شوراي اسالمي كـار  اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه دي

 . هاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي گيرد و در كارگاه

ايـن  در خـالل  . طرفين مي توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كـار تعيـين نماينـد    -11ماده 

، رابطـه   ه پرداخت خسارت داشته باشـد الزام ب هك بدون اخطار قبلي و بي آن دوره هر يك از طرفين حق دارد

در صورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره .  كار را قطع نمايد

آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايند كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مـدت انجـام   

 . كار خواهد بود

حداكثر اين مـدت بـراي كـارگران سـاده و      . داد كار مشخص شودره آزمايشي بايد در قرارمدت دو -تبصره

 . نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح باال سه ماه مي باشد

 ز قبيل فروش يا انتقال به هر شكل ، تغيير نوع توليدر حقوقي در وضع مالكيت كارگاه ، اهر نوع تغيي -12ماده 

، در رابطـه قـراردادي كـارگراني كـه      ، فوت مالـك و امثـال اينهـا    ، ملي شدن كارگاه سسه ديگرادغام در مو ،

ثر نمي باشد و كارفرماي جديد ، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق ادشان قطعيت يافته است مودقرار

 . خواهد بود

داد خـود را بـا   ، مقاطعه دهنده مكلف اسـت قـرار   بددر مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يا -13ماده 

مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قـانون را در مـورد   

 . كاركنان خود اعمال نمايد

بـه   يمانكـاران ديون ممتازه بـوده و كارفرمايـان موظـف مـي باشـند بـدهي پ       مطالبات كارگر جزو -1تبصره 

پرداخـت   ، جمله ضمانت حسن انجام كـار  ، من ي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكاركارگران را برابر را

 . نمايند

 45چنانچه مقاطعه دهنده بر خالف ترتيب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه كار بپردازد و يا قبل از  -2تبصره 

 ف  به پرداخت ديون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهد بود، تسويه حساب نمايند ، مكل روز از تحويل موقت

. 

 

 داد كار تعليق قرار -مبحث دوم

انجـام تعهـدات يكـي از طـرفين موقتـا متوقـف شـود ،        چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتـي   -14ماده 

از لحـاظ  (قه خـدمت  داد كـار بـا احتسـاب سـاب    در مي آيد و پس از رفـع آنهـا قـرار   داد كار به حال تعليق قرار

 . به حال اوليه بر مي گردد) بازنشستگي و افزايش مزد
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و همچنين مدت شركت داوطلبانه كـارگران در  ) ضرورت ، احتياط و ذخيره(مدت خدمت نظام وظيفه  -تبصره

 . سوابق خدمت و كار آنان محسوب مي شود ، جزو جبهه

از اراده  حوادث غيـر قابـل پـيش بينـي كـه وقـوع آن       در موردي كه به واسطه  قوه قهريه و يا بروز -15ماده 

، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما به طور موقت غير  طرفين خارج است

دادهاي كار با كارگران تمام يا آن قسمت از كارگاه كه تعطيل مي شود به حال تعليق در مي ، قرار ممكن گردد

 . وارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي استتشخيص م.  آيد

بدون حقوق يا  هاي رداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصيقرا -16ماده 

 . ول مرخصي و به مدت دو سال به حال تعليق در مي آيد، در ط مزد استفاده مي كنند

 . مديد استمرخصي تحصيلي براي دو سال ديگر قابل ت -تبصره

رداد كارگري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي بـه حكـم محكوميـت نمـي شـود در مـدت       قرا -17ماده 

 . توقيف به حال تعليق در مي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي گردد

ختالف منتهـي بـه   چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع حل ا -18ماده 

سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف است عالوه بـر   ، مدت آن جزو حكم محكوميت نگردد

، مـزد و مزايـاي وي را نيـز پرداخـت      جبران ضرور و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي پردازد

 . نمايد

، بـراي   ز طرف مراجع مذكور مشخص نشـده باشـد  كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر ا -تبصره

رفع احتياجات خانواده وي ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي الحساب بـه خـانواده اش   

 . پرداخت نمايد

 ، ولي كارگر بايد حـداكثر تـا دو   داد كار به حالت تعليق در مي آيددوران خدمت نظام وظيفه قرار در -19ماده 

پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغل مشابه آن به ماه 

 . كار مشغول مي شود

چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعليق  )19(،  )17(،  )16(،  )15(مذكور در مواد  يك از مواد در هر -20ماده 

گر حـق دارد  محسوب مي شـود و كـار   ، خراج غير قانوني، اين عمل در حكم ا از پذيرفتن كارگر خودداري كند

و هر گاه ) در صورتي كه كارگر عذر موجه نداشته باشند(روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد  30ظرف مدت 

ت مزبور مكلف به تشخيص هيا ، كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به داليل موجه بوده است

ر بتواند آن ر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي باشد و اگبه بازگرداندن كارگ

 . روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد 45هر سال سابقه كار  را اثبات كند به ازاي

، آمادگي خود را براي انجام  روز پس از رفع حالت تعليق 30چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر  -تبصره

،  ت تشـخيص مراجعـه ننمايـد   ، بـه هيـا   ار به كارفرما اعالم نكند و يا پـس از مراجعـه و اسـتنكاف كارفرمـا    ك

هر سال يك ماه آخـرين   ه ازايمستعفي شناخته مي شود كه در اين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات ب

 . حقوق خواهد بود
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 داد كارخاتمه قرار -مبحث سوم

 : از طرف زير خاتمه مي يابدداد كار به يكي قرار -21ماده 

 . فوت كارگر -الف

  . بازنشستگي كارگر -ب

  . افتادگي كلي كارگراز كار -ج

 . دادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آنانقضاي مدت در قرار -د

 . دادهايي كه مربوط به كار معين استپايان كار در قرار -هـ

 . استعفاي كارگر -و

 ماه به كار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را كتبـا مي كند موظف است يك  ري كه استعفاكارگ -تبصره

بـه كارفرمـا اعـالم     روز انصراف خـود را كتبـا   15به كارفرما اطالع دهد و در صورتي كه حداكثر ظرف مدت 

را بـه شـوراي   و انصـراف آن   و كارگر موظف است رونوشت استعفا نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي شود

 . اسالمي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد

در مـوارد   داد كار و مربوط بـه دوره اشـتغال كـارگر   ، كليه مطالباتي كه ناشي از قرار در پايان كار -22ماده 

 . فوق است ، به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد

مين و برقـراري مسـتمري توسـط سـازمان تـا      تكليف وراث قانوني و انجـام مراحـل اداري   تعيينتا  -تبصره

، به طـور   ، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي اجتماعي

 . له تحت تكفل وي اقدام نمايدماه به عاي 3علي الحساب و به مدت 

شسـتگي ، بيكـاري ،   بازن ، اري، بيمـ  دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشـي از فـوت  كارگر از لحاظ  -23ماده 

مين اجتمـاعي  ها تابع قـانون تـا  ي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنافتادگي كلي و جزيتعليق ، از كار

 . خواهد بود

ت به كارگري كه مطابق كلف اس، كارفرما م ، كار معين يا مدت موقت داد كاردر صورت خاتمه قرار -24ماده 

، اعـم از متـوالي يـا متنـاوب بـر       به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه ، سال يا بيشتر داد ، يكقرار

 . اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد

، منعقد شده باشد هيچ يك از طرفين  اي انجام كار معينداد كار براي مدت موقت و يا برهر گاه قرار -25ماده 

 . به تنهايي حق فسخ آن را ندارند

ت هـاي تشـخيص و حـل اخـتالف     يادادها در صالحيت هنوع اين قرار رسيدگي به اختالفات ناشي از -تبصره

  . است

 كـار باشـد پـس از   هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه بر خالف عرف معمول كارگاه و يـا محـل    -26ماده 

، راي هيـات   در صـورت بـروز اخـتالف   .  ستا ، قابل اجرا اعالم موافقت كتبي اداره كار و امور اجتماعي محل

 . است حل اختالف قطعي و الزم االجرا
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ين نامه هاي انضباطي كارگـاه را پـس از   هر گاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آي -27ماده 

صـورت اعـالم نظـر مثبـت شـوراي اسـالمي كـار عـالوه بـر           نقض نمايد كارفرما حق دارد در،  تذكرات كتبي

حـق  «مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كـارگر را بـه عنـوان    

 . داد كار را فسخ نمايدبه وي پرداخته و قرار» سنوات

هـر مـورد از مـوارد    در . تند نظر مثبت انجمن صنفي الزم است در واحدهايي كه فاقد شوراي اسالمي كار هس

ت ر صورت عدم حل اختالف از طريـق هيـا  ت تشخيص ارجاع و دياد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هيا

داد كار بـه حالـت تعليـق    ، قرار در مدت رسيدگي مراجع حل اختالف.  حل اختالف رسيدگي و اقدام خواهد شد

 . در مي آيد

كـار و يـا انجمـن     هايي كه مشمول قانون شوراي اسالمي كار نبوده و يا شوراي اسـالمي  كارگاه -1ه تبصر

ماده موضوع (ت تشخيص هيا صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعالم نظر مثبت

 . داد كار الزامي استدر فسخ قرار) اين قانون )158(

ها به موجب مقرراتي اسـت كـه    ين نامه هاي انضباطي كارگاهستورالعمل ها و آيموارد قصور و د -2تبصره 

 . عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد با پيشنهاد شوراي

نمايندگان قانوني كارگران و اعضاي شواي اسالمي كار و همچنين داوطلبان واجد شرايط نمايندگي  -28ماده 

موضـوع مـاده   (ت تشـخيص  انتخاب قبل از اعالم نظر قطعي هيا، در مراحل  اسالمي كاركارگران و شوراهاي 

ت حل اختالف ، كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و راي هيا) قانون شوراهاي اسالمي كار )22(

 . و مانند ساير كارگران مشغول كار و همچنين وظايف و امور محوله خواهند بود

ت حل اختالف پس از دريافت شكايت در مورد اختالف في مـابين نماينـده يـا    ات تشخيص و هياهي -1تبصره 

نهايي خـود را اعـالم    رو خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظ ، فورا نمايندگان قانوني كارگران و كارفرما

خ دريافـت  ت حل اختالف موظف است حداكثر ظرف مدت يـك مـاه از تـاري   در هر صورت هيا.  خواهند داشت

 . شكايت به موضوع رسيدگي نمايد

ت تشـخيص  يل نگرديـده و يـا در منـاطقي كـه هيـا     هايي كه شوراي اسـالمي كـار تشـك    در كارگاه -2تبصره 

كه كارگاه مورد نظـر مشـمول قـانون     تشكيل نشده و يا اين) قانون شوراهاي اسالمي كار )22(موضوع ماده (

، قبل از اعـالم نظـر قطعـي     گان كارگران و يا نمايندگان انجمن صنفينمايند ، شوراهاي اسالمي كار نمي باشد

ت حل اخـتالف كماكـان بـه    و راي نهايي هيا) قانون شوراهاي اسالمي كار )22(موضوع ماده (ت تشخيص هيا

 . فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود

 

 جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار  -رممبحث چها

داد از ناحيـه كـارگر   ، موجب تعليـق قـرار   ت حل اختالف كارفرماكه بنا به تشخيص هيا در صورتي -29ماده 

شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهند داشت و كارفرما مكلف است كـارگر  

 . به كار سابق وي بازگرداندتعليقي از كار را 
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جنگ (و يا حوادث غير قابل پيش بيني ) ها زلزله ، سيل و امثال اين(چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه  -30ماده 

تعطيل گردد و كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه ، كارفرما مكلف است كارگران ) و نظاير آن

 . وجود مي آيد به كار اصلي بگمارده ازسازي شده و مشاغلي كه در آن ببيكار شده را در همان واحد ب

دولت مكلف است با توجه به اصل بيست و نهم قانون اساسي و با استفاده از درآمدهاي عمـومي و   -تبصره

مين معـاش  جـاد صـندوق بيمـه بيكـاري نسـبت بـه تـا       در آمد هاي حاصل از مشاركت مردم و نيز از طريق اي

اصـل چهـل و سـوم قـانون      )2(اين قانون و با توجه به بند  )4(هاي موضوع ماده  ار شده كارگاهكارگران بيك

 . اساسي امكانات الزم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد

كارفرمـا بايـد   ،  داد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشدچنانچه خاتمه قرار -31ماده 

روز مـزد بـه وي پرداخـت     30مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميـزان   بر اساس آخرين

 . نمايد

مين اجتمـاعي  ستگي كارگر است كه توسـط سـازمان تـا   افتادگي و يا بازنشاين وجه عالوه بر مستمري از كار

 . پرداخت مي شود

بنـا  (و فكري ناشي از كار كارگر باشد هاي جسمي  داد كار در نتيجه ، كاهش توانايياگر خاتمه قرار -32ماده 

ار و يا نمايندگاني به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسالمي ك

، معـادل دو مـاه آخـرين حقـوق بـه وي       كارفرما مكلف است به نسبت هر سال سـابقه خـدمت  ) قانوني كارگر

 . پرداخت نمايد

هاي ناشي از كار يـا ناشـي از غيـر كـار و      ي و يا بيماريكارافتادگي كلي و جزيتشخيص موارد از  -33ماده 

،  فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرار داد كار مي شود

هـد  ت وزيـران خوا كار و امور اجتمـاعي بـه تصـويب هيـا     بر اساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير

 . رسيد

 

 

 شرايط كار -فصل سوم

 

 حق السعي  -مبحث اول

،  لـه منـدي  ، كمـك عاي  داد كار اعم از مزد يا حقوققانوني كه كارگر به اعتبار قرار هاي كليه دريافت -34ماده 

، سـود سـاالنه و نظـاير     ، خواربار ، اياب و ذهاب ، مزاياي غير نقدي ، پاداش افزايش توليد هزينه هاي مسكن

 . دريافت مي نمايد را حق السعي مي نامند آنها

ل كار به كارگر پرداخت مي نقدي و يا مجموع آنها كه در مقاب مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غير -35ماده 

 . شود
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، مزد ساعتي و در صـورتي كـه بـر اسـاس ميـزان       چنانچه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد -1تبصره 

مزد و چنانچه بر اساس محصول توليد شده و يا ميـزان انجـام   ، كار توليد شده باشدانجام كار و يا محصول 

 . ، كارمزد ساعتي ، ناميده مي شود كار در زمان معين باشد

مزد و مشاغل قابل شمول موضوع ، كارمزد ساعتي و كار ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي -2تبصره 

.  ر به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد تعيين مي گرددعالي كا اين ماده كه با پيشنهاد شوراي

 . ساعات كار موضوع ماده فوق نبايد از حداكثر ساعت قانوني كار تجاوز نمايدحداكثر 

  .از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغلاست عبارت  ، مزد ثابت -36ماده 

ر از مزايـاي ثابـت   رح طبقـه بنـدي و ارزيـابي مشـاغل نيسـتند منظـو      هايي كه داراي ط در كارگاه -1تبصره 

، مزايايي است كه بر حسب ماهيت شغل يا محيط كـار و بـراي تـرميم مـزد در سـاعات       شغل پرداختي به تبع

 . ، فوق العاده شغل و غيره ، مزاياي سرپرستي از قبيل مزاياي سختي كار . عادي كار پرداخت مي گردد

، مزد مبنا  آمده است مزد گروه و پايهرح طبق بندي مشاغل به مرحله اجرا درهايي كه ط گاهدر كار -2تبصره 

 . را تشكيل مي دهد

پـاداش   ، لـه منـدي  ، خواربـار و كمـك عاي   مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمـك هزينـه مسـكن    -3تبصره 

 . افزايش توليد و سود ساالنه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شود

مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات كار به وجه نقد رايج كشور  -37ماده 

 : با رعايت شرايط ذيل پرداخت شودضي طرفين به وسيله چك عهده بانك يا با ترا

،  باشـد ، مبلغ مزد به صورت روزانه يـا سـاعتي تعيـين شـده      داد يا عرف كارگاهچنانچه بر اساس قرار -الف

بار به نسبت ساعات كار و يا روزهاي  پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يك

 . كاركرد صورت گيرد

، اين پرداخت بايد  ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد يا عرف كارگاه داددر صورتي كه بر اساس قرار -ب

 . مزد مذكور حقوق ناميده مي شوددر اين حال .  در آخر ماه صورت گيرد

هاي سي و يك روزه مزايا و حقوق بايد بـر اسـاس سـي و يـك روز محاسـبه و بـه كـارگر         در ماه -تبصره

 . پرداخت شود

براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن و مرد مـزد   -38ماده 

، نژاد و قوميـت و اعتقـادات سياسـي و     عيين ميزان بر اساس سن ، جنستبعيض در ت.  مساوي پرداخت شود

 . مذهبي ممنوع است

از ساعات قـانوني تعيـين شـده بـه كـار       رني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتمزد و مزاياي كارگرا -39ماده 

 . اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود

، بايـد ارزش   اردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غير نقدي پرداخت مي شـود در مو -40ماده 

 . ها منصفانه و معقول باشد گونه پرداخت نقدي تعيين شده براي اين
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ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلـف كشـور و    عالي كار همه ساله موظف است شوراي -41ماده 

 :به معيارهاي ذيل تعيين نمايد وجه يا صنايع مختلف با ت

حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مـي   -1

 . شود

كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه  حداقل مزد بدون آن -2

سط مراجع رسـمي اعـالم مـي    گي يك خانواده ، كه تعداد متوسط آن توقرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زند

 . مين نمايدشود را تا

ين شده قانوني بـه هـيچ كـارگري كمتـر از     يند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعكارفرمايان موظف -تبصره

ت مزد پرداخت ديه مابه التفاواحداقل مزد تعيين شده جديد جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف ضامن ت

 . شده و حداقل مزد جديد مي باشند

 هاي پرداخت.  رداخت شودپبايد به صورت نقدي  اين قانون منحصرا )41(موضوع ماده  حداقل مزد -42ماده 

ها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كـه اضـافه بـر    دادغير نقدي به هر صورت كه در قرار

 . حداقل مزد است

استحقاق دريافت مزد را دارند مزد براي روزهاي جمعه و تعطيالت رسمي و مرخصي ، كارگران كار -43ماده 

مبلغ پرداختي در هر حال .  ستا مزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاو ماخذ محاسبه ميانگين كار

 . نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد

خود مديون باشد در قبال اين ديون وي ، تنها مي توان مازاد بر حـداقل   چنانچه كارگر به كارفرماي -44ماده 

در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كـل مـزد كـارگر بيشـتر     .  مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود

 . باشد

 . مي باشد قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدنياين نفقه و كسوه افراد واجب النفقه كارگر از  -تبصره

 : كارفرما فقط در موارد ذيل مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد -45ماده 

 . اجازه داده باشد موردي كه قانون صراحتا -الف

 . هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد -ب

 .هايي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه  اقساط وام -ج

 . چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد -د

در صـورتي كـه اجـاره اي    ) كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است(مال االجاره خانه سازماني  -هـ

 . باشد با توافق طرفين تعيين مي گردد

كت تعـاوني مصـرف همـان    وجوهي كه پرداختي آن از طرف كارگر براي خريد اجنـاس ضـروري از شـر    -و

 . كارگاه تعهد شده است

 . با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد )ج(هنگام دريافت وام مذكور در بند  -تبصره
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خدمت اعزام مي هاي خارج از محل  موريتجب قرار داد يا موافقت بعدي به مابه كارگراني كه به مو -46ماده 

اين فوق العاده نبايـد كمتـر از مـزد ثابـت يـا مـزد مبنـاي روزانـه         .  تعلق مي گيرد موريتشوند فوق العاده ما

 . مين نمايدرا تاهمچنين كارفرما مكلف است وسيله با هزينه رفت و برگشت آنها .  كارگران باشد

كيلـومتر از محـل كارگـاه     50موريت به موردي اطالق مي شود كه كارگر براي انجام كار حـداقل  ما -تبصره

 .  موريت توقف نمايداگزير باشد حداقل يك شب در محل مالي دور شود و يا ناص

مندي و باال ه به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش عالق -47ماده 

ي كه ين نامه ايت پاداش افزايش توليد را مطابق آداد دريافت و پرداخقرار، طرفين  بردن سطح درآمد كارگران

 . جتماعي تعيين مي شود منعقد مي نمايندبه تصويب وزير كار و امور ا

به منظور جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري وزارت كار و امـور اجتمـاعي موظـف اسـت نظـام       -48ماده 

نمايـد  هيه ارزيابي و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور ت

 . دو به مرحله اجرا در آور

مشخص بودن شرح وظايف  به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه يا بازار كار در زمينه مزد و -49ماده 

ه طبقـه  ند بـا همكـاري كميتـ   ارفرمايان مشمول اين قانون موظف، ك وليت مشاغل مختلف در كارگاهو دامنه مسئ

ار يد وزارت كـ ي مشاغل را تهيه كنند و پس از تايطرح طبقه بندصالح  يسسات ذبندي مشاغل كارگاه و يا مو

                     . در آورند و امور اجتماعي به مرحله اجرا

 ي طـرح ارزيـابي مشـاغل كارگـاه    ر و امور اجتماعي دستورالعمل و آيين نامه هاي اجرايوزارت كا -1تبصره 

 . ارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و اعالم خواهد كردهاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعدد ك

هـا مـي پردازنـد     هاي طبقه بندي مشاغل در كارگاه سسات و افرادي كه به تهيه طرحصالحيت مو -2تبصره 

 . يد وزارت كار و امور اجتماعي باشدبايد مورد تاي

ت حل ارت كار و امور اجتماعي در هياختالفات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزا -3تبصره 

 . قابل رسيدگي استاختالف 

طـرف وزارت كـار و امـور    ز ن قـانون در مهلـت هـاي تعيـين شـده ا     چنانچه كارفرمايان مشمول ايـ  -50ماده 

، انجام اين امر را بـه   هاي خود را ارزيابي نكرده باشند وزارت كار و امور اجتماعي مشاغل كارگاه، اجتماعي 

ماده  )2(موضوع تبصره (سسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صالحيت موفاتر يكي از د

 . واگذار خواهد كرد) )49(

 )%50(كارفرما عالوه بر پرداخت هزينه هاي مربوط به اين امر مكلف به پرداخـت جريمـه اي معـادل     -تبصره

از تاريخي كـه توسـط وزارت   .  ي كل استهزينه هاي مشاوره به حساب در آمد عمومي كشور نزد خزانه دار

كار و امور اجتماعي تعيين مي شود كارفرما بايد مابه التفاوت احتمـالي مـزد ناشـي از اجـراي طـرح ارزيـابي       

 . مشاغل را بپردازد

 

 مدت  -مبحث دوم
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ر در ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را بـه منظـور انجـام كـا     -51ماده 

به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار كـارگران در  .  اختيار كارفرما قرار مي دهد

 . ساعت تجاوز نمايد  8شبانه روز نبايد از 

مي تواند ساعات كـار را در بعضـي   ، ، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان  كارفرما با توافق كارگران -1تبصره 

كه مجمـوع   فته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كند به شرط آناز روزهاي ه

 . ساعت تجاوز نكند 44ساعات كار هر هفته از 

، نماينـده يـا نماينـدگان قـانوني آنـان      ، در كارهاي كشاورزي كارفرما مي تواند با توافق كارگران  -2تبصره 

 . توجه به كار ، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايدبا را شبانه روز  درساعات كار 

سـاعت   36زميني ، ساعات كار نبايد از شش ساعت در روز و كارهاي سخت و زيان آور و زير در -52ماده 

 . در هفته تجاوز نمايد

عـالي   ين نامه اي خواهد بود كه توسط شـوراي كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني به موجب آي -تبصره

،  عالي كار تهيه و به تصويب وزراي كـار و امـور اجتمـاعي و بهداشـت     ي و بهداشت كار و شورايحفاظت فن

 . درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد

مي باشـد و كـار شـب كارهـايي      22بامداد تا  6كار روز كارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت  -53ماده 

 . داردبامداد قرار  6تا  22است كه زمان انجام آن بين 

 . ز آن در شب واقع مي شوددر روز و قسمتي اكار مختلط نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن 

ايـن   )58(كار شب محسوب مي شود كارگر از فوق العاده موضوع ماده  ، ساعاتي كه جزو در كارهاي مختلط

 . قانون استفاده مي نمايد

بلكه در ساعات معيني از شـبانه   ، ساعات متوالي انجام نمي يابد در كار متناوب كاري است كه نوعا -54ماده 

 . روز صورت مي گيرد

در كارهاي متناوب ، .  فواصل تناوب كار در اختيار كارگر است و حضور او در كارگاه الزامي نيست -تبصره

ر شـبانه روز  سـاعت د  15ساعات كار و فواصل تناوب و نيز كار اضافي نبايد از هنگـام شـروع تـا خاتمـه از     

 . بيشتر باشد

 . ساعت شروع و خاتمه كار و فواصل تناوب با توافق طرفين و نوع كار و عرف كارگاه تعيين مي گردد

هـاي آن در صـبح    ، به نحوي كه نوبت تي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش داردكار نوب -55ماده 

 . يا عصر يا شب واقع مي شود

هاي كار وي در صبح و عصر واقع مـي   طول ماه به طور نوبتي كار مي كند و نوبت كارگري كه در -56ماده 

ها به صـبح   و در صورتي كه نوبت )%15(،  ها در صبح و عصر و شب قرار گيرد و چنانچه نوبت )%10(شود 

 . دعالوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد كر )%5/22(و شب و يا عصر و شب بيافتد 

ساعت در شـبانه روز و چهـل و چهـار سـاعت در هفتـه       8در كار نوبتي ممكن است ساعات كار از  -57ماده 

 . ساعت تجاوز كند 176، لكن جمع ساعات كار در چهار هفته متوالي نبايد از  تجاوز نمايد
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ت كار عادي تعلق اضافه بر مزد ساع )%35(براي هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غير نوبتي  -58ماده 

 . مي گيرد

 : در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است -59ماده 

 . موافقت كارگر -الف

 . اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي )%40(پرداخت  -ب

مگـر در مـوارد   (سـاعت در روز تجـاوز نمايـد     4ساعات كار اضافي ارجاعي بـه كـارگران نبايـد از     -تبصره

 . )استثنايي با توافق طرفين

) )59(مـاده   )ب(بند موضوع (به شرط پرداخت اضافه كاري ارجاع كار اضافي با تشخيص كارفرما  -60ماده 

و براي مدتي كه جهت مقابله بـا اوضـاع و احـوال ذيـل ضـرورت دارد مجـاز اسـت و حـداكثر اضـافه كـاري            

 . )وارد استثنايي با توافق طرفينمگر در م(ساعت در روز خواهد بود  8موضوع اين ماده 

 . و يا ترميم خسارتي كه نتيجه حوادث مذكور است يجلوگيري از حوادث قابل پيش بين -الف

 ، سـيل ،  ، در صورتي كه فعاليت مذكور به علت بروز حادثه يا اتفاق طبيعـي از قبيـل   اعاده فعاليت كارگاه -ب

 . يگر قطع شده باشدزلزله و يا اوضاع و احوال غير قابل پيش بيني د

،  سـاعت  48پس از انجام كار اضافي در موارد فوق ، كارفرما مكلـف اسـت حـداكثر ظـرف مـدت       -1تبصره 

 . موضوع را به اداره كار و امور اجتماعي اطالع دهد تا ضرورت كار اضافي و مدت آن تعيين شود

، كارفرما مكلف  ور اجتماعي محليد ضرورت كار اضافي توسط اداره كار و امدر صورت عدم تاي -2تبصره 

 . به پرداخت غرامت و خسارات وارده به كارگر خواهد بود

ارجاع كار اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كارهاي خطرناك و سـخت و زيـان آور انجـام مـي      -61ماده 

 . ممنوع است، دهند 

 

 تعطيالت و مرخصي ها -مبحث سوم

 . مزد مي باشد تگي كارگران با استفاده از، روز تعطيل هف روز جمعه -62ماده 

هايي كـه حسـب    راني و يا در كارگاه در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب ، برق ، اتوبوس -1تبصره 

نوع يا ضرورت كار و يا توافق طرفين ، به طور مستمر روز ديگري براي تعطيـل تعيـين شـود همـان روز در     

 . به هر حال تعطيل يك روز معين در هفته اجباري است حكم روز تعطيل هفتگي خواهد بود و

كارگراني كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه كار مي كننـد، در مقابـل عـدم اسـتفاده از تعطيـل روز      

 . اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد  )%40(جمعه 

روز تعطيـل هفتگـي كـارگر     مـزد  ، در صورتي كه روزهاي كار در هفته كمتر از شـش روز باشـد   -2تبصره 

 . معادل يك ششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي كار در هفته خواهد بود

سـاعت كـار قـانوني كارگرانشـان از دو روز      44روز كـار در هفتـه و    5هايي كه با انجـام   كارگاه -3تبصره 

 . مزد روزانه كارگران خواهد بود ، مزد هر يك از دو روز تعطيل هفتگي برابر با تعطيل استفاده مي كنند
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تعطيالت رسمي كارگران به  نيز جزو) ارديبهشت 11(ر عالوه بر تعطيالت رسمي كشور ، روز كارگ -63ماده 

 . حساب مي آيد

يـك مـاه    ، جمعا مرخصي استحقاقي ساالنه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه -64ماده 

براي كار كمتر از يـك سـال مرخصـي    .  ايام مرخصي محسوب نخواهد شد ل جزوساير روزهاي تعطي.  است

 . مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه مي شود

.  هفتـه مـي باشـد    5مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهـاي سـخت و زيـان آور اشـتغال دارنـد       -65ماده 

 . يان هر شش ماه كار صورت مي گيرداستفاده از اين مرخصي ، حتي االمكان در دو نوبت در پا

 . روز از مرخصي ساالنه خود را ذخيره كند 9كارگر نمي تواند بيش از  -66ماده 

هر كارگر حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبـت   -67ماده 

 . نمايديك ماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده 

 . هاي كاركرد تعيين مي شود ي بر حسب ماهميزان مرخصي استحقاقي كارگران فصل -68ماده 

در صـورت اخـتالف بـين    . با توافق كارگر و كارفرمـا تعيـين مـي شـود     تاريخ استفاده از مرخصي  -69اده م

  . است و امور اجتماعي محل الزم االجرا كارگر و كارفرما نظر اداره كار

و تمامي كارهايي كه همواره حضور حداقل معيني از كارگران ) زنجيره اي(مورد كارهاي پيوسته  رد -تبصره

ظـرف  ، كارفرما مكلف است جدول زماني استفاده از مرخصي كارگران را  مي نمايد روزهاي كار را اقتضا در

صـنفي يـا نماينـدگان     يد شوراي اسالمي كار يا انجمـن سه ماه آخر هر سال براي سال بعد تنظيم و پس از تاي

 . كارگران اعالم نمايد

 . مرخصي استحقاقي منظور مي شود مرخصي كمتر از يك روز كار جزو -70ماده 

گاه رافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كاا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و از كاردر صورت فسخ ي -71ماده 

 . و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت مي شودمطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي 

نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنهـا بـه كـار پـس از      -72ماده 

 . استفاده از مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او و كارفرما تعيين خواهد شد

 . برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند كليه كارگران در موارد ذيل حق -73ماده 

 . ازدواج دايم -الف

 . ت همسر ، پدر ، مادر و فرزندانفو -ب

تگي سـ سـوابق كـار و بازنش   ، جـزو  مين اجتمـاعي ايـد سـازمان تـ   عالجي ، با تايمدت مرخصي است -74ماده 

 . كارگران محسوب خواهد شد

 

 شرايط كار زنان -مبحث چهارم
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، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشـتر از حـد مجـاز بـا دسـت و بـدون        انجام كارهاي خطرناك -75ه ماد

دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد .  ، براي كارگران زن ممنوع است استفاده از وسايل مكانيكي

 . يدعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رس با پيشنهاد شوراي

روز از اين مرخصي  45حتي االمكان .  روز است 90 ارداري و زايمان كارگران زن جمعامرخصي ب -76ماده 

 . روز به مدت مرخصي اضافه مي شود 14مان براي زايمان توا.  بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد

باز مـي گـردد و ايـن مـدت بـا تاييـد       خود ، كارگر زن به كار سابق  پس از پايان مرخصي زايمان -1تبصره 

 . سوابق خدمت وي محسوب مي شود سازمان تامين اجتماعي جزو

 . مين اجتماعي پرداخت خواهد شدمرخصي زايمان طبق مقررات قانون تاحقوق ايام  -2تبصره 

ك يا نانوع كار براي كارگر باردار خطر ، مين اجتماعيواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تادر م -77ماده 

تـر و   كارفرما تا پايان دوره بارداري وي ، بدون كسر حـق السـعي كـار مناسـب      سخت تشخيص داده شود ،

 . تري به او ارجاع مي نمايد سبك

هايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلـف اسـت بـه مـادران شـيرده تـا پايـان دو         در كارگاه -78ماده 

 سـاعات كـار آنـان    اين فرصت جزو.  ت فرصت شير دادن بدهدسالگي كودك پس از هر سه ساعت ، نيم ساع

مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سني آنها محسوب مي شود و همچنين كارفرما 

 . را ايجاب نمايد...) از قبيل شيرخوارگاه ، مهد كودك و (مراكز مربوط به نگهداري كودكان 

سيسات و اداره شيرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزيستي كل ضوابط تا،  يآيين نامه اجراي -تبصره

 . گذاشته مي شود ي به مرحله اجراكشور تهيه و پس از تصويب وزير كار و امور اجتماع

 

 شرايط كار نوجوانان -ممبحث پنج

 . سال تمام ممنوع است 15به كار گماردن افراد كمتر از  -79ماده 

بدو استخدام  ، كارگر نوجوان ناميده مي شود و در سال تمام باشد 18تا  15نش بين كارگري كه س -80ماده 

 . هاي پزشكي قرار گيرد مين اجتماعي مورد آزمايشبايد توسط سازمان تا

بار تجديـد شـود و مـدارك مربـوط در      ، حداقل بايد سالي يك آزمايش هاي پزشكي كارگر نوجوان -81ماده 

پزشك در باره تناسب نوع كار با توانايي كارگر نوجوان اظهـار نظـر مـي    .  رددپرونده استخدامي وي ضبط گ

كند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل كـارگر را تغييـر   

 . دهد

سـت ترتيـب   ، نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كـارگران ا  ساعات كار روزانه كارگر نوجوان -82ماده 

 . استفاده از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين خواهد شد

ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك و  -83ماده 

 . است كانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل م حمل بار با دست
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جام مي شود براي  سالمتي در مشاغل و كارهايي كه به علت ماهيت آن با شرايطي كه كار در آن ان -84ماده 

تشخيص اين امـر  .  سال تمام خواهد بود 18، حداقل سن كار  كارآموزان و نوجوانان زيان آور است يا اخالق

 . با وزارت كار و امور اجتماعي است

 

 بهداشت كارحفاظت فني و  -فصل چهارم

 

 كليات -مبحث اول

هـايي كـه از طريـق شـوراي      براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعمل -85ماده  

جهـت جلـوگيري از   (، درمان و آموزش پزشكي  و وزارت بهداشت) مين حفاظت فنيجهت تا(فاظت فني عالي ح

،  هـا  ، بـراي كليـه كارگـاه    تدوين مي شـود ) محيط كار مين بهداشت كار و كارگر وهاي حرفه اي و تا بيماري

 . ، كارگران و كارآموزان الزامي است كارفرمايان

هاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني و بهداشـت   كارگاه -تبصره

 . كار مي باشند

 ه هاي حفاظت فنـي مـي باشـد از اعضـاي    امين نعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آي شوراي -86ماده 

 : ذيل تشكيل مي گردد

 . يس شورا خواهد بودكار و امور اجتماعي يا معاون او كه ري وزير -1

 . معاون وزارت صنايع -2

 . ارت صنايع سنگينزومعاون  -3

 . معاون وزارت كشاورزي -4

 . معاون وزارت نفت -5

 . معاون وزارت معادن و فلزات -6

 . وزارت جهاد سازندگي معاون -7

 . يس سازمان حفاظت محيط زيستري -8

 . ينفن با تجربه دانشگاه در رشته هاي استادا دو نفر از -9

 . دو نفر از مديران صنايع -10

 . دو نفر از نمايندگان كارگران -11

 . مدير كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود -12

ت لزوم مي تواند مور اجتماعي رسيده و شورا در صورادات شورا به تصويب وزير كار و اپيشنه -1تبصره 

ين نامه هاي مربوط به حفاظت فني كارگران در محيط كار و انجام ساير وظايف مربوط بـه  براي تهيه طرح آي

 . ، كميته هاي تخصصي مركب از كارشناسان تشكيل دهد شورا
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عالي حفاظت فني به تصويب وزير كار و امور اجتمـاعي   ورا با پيشنهاد شورايين نامه دخلي شآي -2 تبصره

  . خواهد رسيد

، نماينـدگان كـارگران و نماينـدگان مـديران صـنايع مطـابق دسـتورالعملي         انتخاب اساتيد دانشگاه -3تبصره 

 . خواهد رسيدعالي حفاظت فني تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي  خواهد بود كه توسط شوراي

هـاي موجـود را    اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احـداث نماينـد و يـا كارگـاه     -87ماده 

را از لحاظ پيش بينـي در  نظر هاي مورد  طرح برنامه كار و نقشه هاي ساختماني و بدوا، مكلفند  توسعه دهند

وزارت .  وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند يد به، براي اظهار نظر و تاي امر حفاظت فني و بهداشت كار

هـاي   بهره برداري از كارگاه.  كار و امور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يك ماه اعالم نمايد

 . مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود

شين مي پردازند مكلف به رعايت موارد اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ما -88ماده 

 . ايمني و حفاظتي مناسب مي باشند

و لوازمي كه آزمايش آنهـا  ، ابزار  ها ، دستگاه ها كارفرمايان مكلفند پيش از بهره برداري از ماشين -89ماده 

را هاي الزم  عالي كار حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايش ين نامه هاي مصوب شورايمطابق آي

عالي حفاظت فني انجام داده و مدارك مربوطه را حفظ و يك  يد شورايها و مراكز مورد تاي توسط آزمايشگاه

 . نسخه از آنها را براي اطالع به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند

، بايد  د كنندتولي كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را وارد يا -90ماده 

مشخصات وسايل را حسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشـت ،  

 . يد ، به ساخت يا وارد كردن اين وسايل اقدام نمايندزش پزشكي ارسال دارند و پس از تايدرمان و آمو

بات ايـن قـانون مكلفنـد بـر اسـاس مصـو       )85(والن كليه واحدهاي موضوع ماده كارفرمايان و مسئ -91ماده 

، وسايل و امكانـات   مين حفاظت و سالمت و بهداشت كارگران در محيط كارشوراي عالي حفاظت فني براي تا

الزم را تهيه و در اختيار آنان قـرار داده و چگـونگي كـاربرد وسـايل فـوق الـذكر را بـه آنـان بياموزنـد و در          

افراد مذكور نيز ملزم بـه اسـتفاده و نگهـداري از    .  شتي نظارت نمايندخصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهدا

 . مي باشندوسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعمل هاي مربوط كارگاه 

اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز  )85(كليه واحدهاي موضوع ماده  -92ماده 

ار قرار دارند بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهنـد و حـداقل سـالي    هاي ناشي از ك بيماري

هـاي الزم را بـه عمـل آورنـد و نتيجـه را در       يك بار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايش

 . پرونده مربوط ضبط نمايند

معاينه شده بـه بيمـاري ناشـي از كـار     چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد  -1تبصره 

ولين مربوطه مكلفند كار او را بر اساس نظريه شـوراي پزشـكي   در معرض ابتال باشد كارفرما و مسئمبتال يا 

 . مذكور بدون كاهش حق السعي ، در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند
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مكلف بـه بازديـد و تاييـد مجـدد     در صورت مشاهده چنين بيماراني ، وزارت كار و امور اجتماعي  -2تبصره 

 . شرايط فني و بهداشت ايمني محيط كار خواهد بود

به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشـتي در محـيط    -93ماده 

،  اشتهايي كه وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهد ، در كارگاه ها گيري از حوادث و بيماري كار و پيش

 . درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد

كميته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني و بهداشـت حرفـه اي و امـور فنـي كارگـاه       -1تبصره 

اي كـار و امـور   يـد وزارتخانـه هـ   نفر شخص واجد شرايطي كه مورد تاي ، دوبين اعضا تشكيل مي شود و از 

اط ميـان  اشان برقراري ارتبـ ، درمان و آموزش پزشكي باشند تعيين مي گردند كه وظيفه  اجتماعي و بهداشت

و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد  كميته مذكور با كارفرما و وزارت كار

 . 

هايي خواهد بود كه توسط وزارت كار و امور  لبر اساس دستورالعم نحوه تشكيل و تركيب اعضا -2بصره ت

 . ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابالغ خواهد شد اجتماعي و وزارت بهداشت

اين قـانون امكـان    )85(در مواردي كه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان واحدهاي موضوع ماده  -94ماده 

ا واحد مربوطه پيش بينـي نماينـد مـي تواننـد مراتـب را بـه       وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه ي

ول حفاظت فني و بهداشت كـار اطـالع دهنـد و ايـن امـر نيـز بايسـتي        ئكميته حفاظت فني و بهداشت كار يا مس

 . ثبت گردد، مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداري مي شود  دتوسط فر

ند موظف است در بيماري ناشي از كار را محقق ندا قوع حادثه ياو،  ول واحدچنانچه كارفرما يا مسئ -تبصره

اجتمـاعي محـل اعـالم     ترين اداره كـار و امـور  ك اسرع وقت موضوع را همراه با داليل و نظرات خود به نزدي

اداره كار و امور ا جتماعي مذكور موظـف اسـت در اسـرع وقـت توسـط بازرسـين كـار بـه موضـوع          .  نمايد

 . زم را معمول نمايدرسيدگي و اقدام ال

ولين واحـدهاي  ا مسـئ وليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بـر عهـده كارفرمـا يـ    مسئ -95ماده 

هر گاه بر اثر عدم رعايت مقـررات مـذكور از سـوي    .  اين قانون خواهد بود )185(موضوع ذكر شده در ماده 

ول مذكور از نظـر كيفـري و حقـوقي و    رما يا مسئ، شخص كارف ، حادثه اي رخ دهد ولين واحديا مسئ كارفرما

 . ول استهاي مندرج در اين قانون مسئ نيز مجازات

اين قانون موظفند كليه حوادث ناشـي از كـار را    )85(والن واحدهاي موضوع ماده فرما يا مسئكار -1تبصره 

بـه   ثبت و مراتـب را سـريعا  م مي گردد در دفتر ويژه اي كه فرم آن از طريق وزارت كار و امور اجتماعي اعال

 . صورت كتبي به اطالع اداره كار و امور اجتماعي محل برسانند

اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار  )85(چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده  -2تبصره 

هـاي الزم و تـذكرات    شداده باشند و كارگر با وجود آمـوز  رنات الزم را در اختيار كارگر قرا، وسايل و امكا

.  داشـت خواهـد  وليتي نآنها استفاده ننمايد كارفرما مسئ قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از

 . ت حل اختالف نافذ خواهد بود، راي هيا در صورت بروز اختالف
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 بازرسي كار -مبحث دوم

، اداره كل بازرسـي وزارت كـار و امـور    به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني  -96ماده  

 : اجتماعي با وظايف ذيل تشكيل مي شود

نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت و زيـان   -الف

 .، مزد ، رفاه كارگر ، اشتغال زنان و كارگران نوجوان  ، مدت كار آور و خطرناك

 . ين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به حفاظت فنيي صحيح مقررات قانون كار و آياجرانظارت بر  -ب

ل مربوط به حفاظت فني و راهنمايي كارگران ، كارفرمايـان و كليـه افـرادي كـه در معـرض      آموزش مساي -ج

 . صدمات و ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از كار قرار دارند

تهيه پيشنهاد الزم جهت اصـالح   شكاالت ناشي از اجراي مقررات حفاظت  فني وبررسي و تحقيق پيرامون ا -د

 . هاي تكنولوژي ، مناسب با تحوالت و پيشرفت ميزان ها و دستورالعمل هاي مربوط به موارد مذكور

گونـه   هاي مشمول و تجزيه و تحليـل عمـومي و آمـاري ايـن     رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاه -هـ

  . گيري حوادث ه منظور پيشموارد ب

ارزشـيابي و بازرسـي     ، ، كنترل ول برنامه ريزي، درمان و آموزش پزشكي مسئ وزارت بهداشت -1تبصره 

 . در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدامات الزم را در اين زمينه به عمل آورد

اشكاالت و معايب و نواقص در صورت لزوم تقاضـاي   ، همراه با تذكر بازرسي به صورت مستمر -2تبصره 

 . تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام مي گيرد

اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام  -97ماده 

 . است

پيشنهاد مشترك وزارت كـار  ين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با آي -تبصره

ور اداري و استخدامي به تصـويب  ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ام ، وزارت بهداشت و امور اجتماعي

بـات و اسـتقالل شـغلي بازرسـان را     اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد كـه ث .  ت وزيران خواهد رسيدهيا

 . مين كند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بداردتا

يل در هر بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطالع قب -98 ماده

اين قانون وارد شده و بـه بازرسـي بپردازنـد و نيـز مـي       )85(سسات مشمول ماده موقع از شبانه روز به مو

يا قسمتي از آنهـا رونوشـت    صورت لزوم از تمام ردمدارك مربوطه در موسسه مراجعه و توانند به دفاتر و 

 . تحصيل نمايد

 . هاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود ورود بازرسان كار به كارگاه -تبصره

بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطالع از تركيبات موادي كه كـارگران   -99 ماده

به انـدازه اي كـه بـراي آزمـايش      ، ر انجام كار مورد استفاده قرار مي گيرندبا آنها در تماس مي باشند و يا د

 . ساي مستقيم خود تسليم نمايندقابل رسيد ، نمونه بگيرند و به روالزم است در م
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 ين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شورايوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آيساير مقررات مرب -تبصره

درمـان   ،  بهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير كار و امور اجتماعي و وزير بهداشـت عالي حفاظت فني و 

 . و آموزش پزشكي خواهد رسيد

 مـورد بـا امضـاي   ، داراي كارت ويـژه حسـب    كليه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي -100ماده 

تند كه هنگام بازرسـي بايـد همـراه    شكي هسوزير بهداشت ، درمان و آموزش پز وزير كار و امور اجتماعي يا

 . ه شودر صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين كارگاه ارايآنها باشد و د

گـزارش بازرسـان كـار و كارشناسـان بهداشـت كـار در مـوارد مربـوط بـه حـدود و وظـايف و             -101ماده 

 . اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود

ر و كارشناسان بهداشت كار مي توانند به عنوان مطلع و كارشناس در جلسات مراجع بازرسان كا -1تبصره 

 . حل اختالف شركت نمايند

الف نسبت به بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي توانند در تصميم گيري مراجع حل اخت -2تبصره 

 . شركت كنند د ،در مورد آنها اظهار نظر كرده انبه عنوان بازرس  پرونده هايي كه قبال

بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي توانند در كارگاهي اقدام به بازرسي نمايند كه خـود   -102ماده 

سوم و يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طـور مسـتقيم در آن    هيا يكي از بستگان نسبي آنها تا طبق

 . نفع باشند ذي

سان بهداشت كار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بركناري از خـدمت  بازرسان كار و كارشنا -103ماده 

دولت اسرار و اطالعات را كه به مقتضاي شغل خود به دسـت آورده انـد و يـا نـام اشـخاص را كـه بـه آنـان         

 . اطالعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد كرده اند ، فاش نمايند

 . هاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود جازاتمتخلفين از مقررات اين ماده مشمول م -تبصره

هاي  كارفرمايان و ديگر كساني كه مانع ورود بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به كارگاه -104ماده 

مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفـه ايشـان شـوند يـا از دادن اطالعـات و مـدارك الزم بـه آنـان         

 .  هاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد مورد به مجازات، حسب  خودداري نمايند

به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفـه اي احتمـال وقـوع     هر گاه در حين بازرسي ، -105ماده 

رفه اي مكلف هسـتند مراتـب   ، بازرس كار يا كارشناس بهداشت ح حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود

 . يس مستقيم خود اطالع دهندارفرما يا نماينده او و نيز به ريه كب را فورا و كتبا

، حسب مـورد گـزارش    ، درمان و آموزش پزشكي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت -1تبصره 

بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي از دادسراي عمومي محل و در صورت عدم تشكيل دادسـرا از  

.  تعطيل و الك و مهر تمام يا قسـمتي از كارگـاه را صـادر نمايـد     تقاضا خواهند كرد فورا عمومي محلدادگاه 

 . است ادادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابالغ قابل اجر

دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يـا كارشـناس بهداشـت    

 . يد نموده باشندي رفع نواقص و معايب موجود را تايدادگسترربط  و يا كارشناسان ذي حرفه اي
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 . كارفرما مكلف است در ايامي كه به علت فوق كار تعطيل مي شود مزد كارگران كارگاه را بپردازد -2تبصره 

يـا  هـاي موضـوع ايـن مـاده در صـورت اعتـراض بـه گـزارش بـازرس كـار و           متضرران از قرار -3تبصره 

، بـه دادگـاه صـالح شـكايت كننـد و       كارشناس بهداشت حرفه اي و تعطيل كارگاه مي توانند از مراجع مزبـور 

تصميم دادگاه قطعـي و قابـل اجـرا    .  دادگاه مكلف است به فوريت و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد

 . است

فصل بـه پيشـنهاد مشـترك وزارت كـار و     ي مربوط به اين دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجراي -106ماده 

 . ت وزيران خواهد رسيددرمان و آموزش پزشكي به تصويب هيا ، امور اجتماعي و وزارت بهداشت

 

 آموزش و اشتغال -فصل پنجم 

 

 آموز و مراكز كارآموزيكار -مبحث اول

  مراكز كارآموزي -1

لد و مستمر جويندگان كار و نيز باال بـردن  در اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مو -107ماده 

 . ، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است امكانات آموزشي الزم را فراهم سازد دانش فني كارگران

هاي الزم با وزارت كـار و امـور اجتمـاعي     نفع موظف به همكاري وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي -تبصره

 . مي باشند

ور اجتماعي موظف است بر حسب نياز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجـود  وزارت كار و ام -108ماده 

 : در نقاط مختلف كشور براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد

  . مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران و كارجويان غير ماهر -الف

 مهارت و تعليم تخصص ، ارتقاي هاي موردي براي بازآموزي و تخصصمراكز كارآموزي تكميل مهارت  -ب

  . ماهر و مربيان آموزش حرفه اي ، هاي پيشرفته به كارگران و كارجويان نيمه ماهر

 . مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراكز كارآموزي -ج

ماننـد  (ربـط   سـازمان هـاي ذي   آموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري وزارتخانـه هـا و  مراكز كار -د

 . ...)، درمان و آموزش پزشكي ، بنياد شهيد ، بنياد جانبازان و  وزارت بهداشت

اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايـت قـانون محاسـبات     )108(مراكز آموزش مذكور در ماده  -109ماده 

 . هند شدعمومي به طور مستقل زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي اداره خوا

، توليدي و خدماتي به منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر  واحد هاي صنعتي -110ماده 

هاي الزم  ، همكاري مورد نياز خويش مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و يا بين كارگاهي

 . را با وزارت كار و امور اجتماعي به عمل آورند

، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكـز كـارآموزي    وزارت كار و امور اجتماعي -1تبصره 

 . مين مربيان مراكز مزبور اقدام مي نمايداهي را تهيه و در مورد تعليم و تاجوار كارگاه و بين كارگ
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ين كارگـاهي بـر   ها و مقررات مربوط به ايجاد مراكز كـارآموزي جـوار كارگـاه و بـ     دستورالعمل -2تبصره 

 . ت وزيران خواهد رسيدكار و امور اجتماعي به تصويب هيا حسب مورد به پيشنهاد وزير

، آموزشگاه فني و حرفه اي  عالوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت كار و امور اجتماعي -111ماده 

شخاص حقيقي يا حقـوقي ، بـا كسـب پروانـه از     ، به وسيله ا آزاد نيز به منظور آموزش صنعت يا حرفه معين

 . سيس مي شودور اجتماعي تاوزارت كار و ام

والن و ه مربوط به تشخيص صالحيت فني و موسسـات كـارآموزي آزاد و صـالحيت مسـئ    ين نامآي -تبصره

تماعي مور اجسسات با پيشنهاد وزير كار و اارت كار و امور اجتماعي بر اين مومربيان و نيز نحوه نظارت وز

 . ت وزيران خواهد رسيدبه تصويب هيا

 

 كارآموز و قرارداد كارآموزي  -2

 : از لحاظ مقررات اين قانون ، كارآموز به افراد ذيل اطالق مي شود -112ماده 

مهـارت بـراي مـدت معـين در مراكـز       ، بازآموزي يا ارتقاي كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص -الف

 . هاي آزاد آموزش مي بينند اهكارآموزي و يا آموزشگ

، براي مدت معين كه زايد بـر   داد كارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه اي خاصافرادي كه به موجب قرار -ب

 15كه سن آنها از  ، مشروط بر آن م با كار اشتغال دارنددر كارگاهي معين به كارآموزي توا ، سه سال نباشد

 . يشتر نباشدسال تمام ب 18سال كمتر نبوده و از 

ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز ) الف(بند كارآموزان  -1 تبصره

به مراكز كارآموزي مراجعـه مـي    طلباني باشند كه شاغل نيستند و راساكارآموزي معرفي مي شوند و يا داو

 . نمايند

كارآموزي داوطلبان مذكور در ذيرش ، حقوق و تكاليف دوره هاي مربوط به شرايط پ دستورالعمل -2صره بت

 . به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد ، با پيشنهاد شوراي عالي كار )ب(بند 

براي كـارآموزي در يكـي از مراكـز كـارآموزي      )112(ماده  )1(كارگران شاغلي كه مطابق تبصره  -113ماده 

 : خوردار خواهند بود، از حقوق زير بر پذيرفته مي شوند

سـوابق كـارگر    شود و اين مدت از هر لحاظ جـزو رابطه استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نمي  -الف

 . محسوب مي شود

 . مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود -ب

هاي خانوادگي به  وليتان هزينه زندگي و مسئكه براي جبر ها و فوق العاده هايي ، كمك مزاياي غير نقدي -ج

 . كارگر پرداخت مي شود در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد

چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت ، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود و از اين طريـق خسـارتي بـه    

 ج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايدكارگر وارد گردد ، كارگر مي تواند به مراجع حل اختالف مندر

. 
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براي كارآموزي در يكي از مراكـز كـارآموزي پذيرفتـه     )112(ماده ) 1(كارگري كه مطابق تبصره  -114ماده 

 : مي شود مكلف است

ارآموزي شـركت نمـوده و   تا پايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هـاي كـ   -الف

 . ين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره كارآموزي را با موفقيت به پايان برساندو آي مقررات

 . ، حداقل دو برابر مدت كارآموزي در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد پس از طي دوره كارآموزي -ب

، كارفرما مـي   گاه نباشددر صورتي كه كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كار -تبصره

داد كارآموزي به مراجع حل اختالف موضوع اين قـانون مراجعـه و   براي مطالبه خسارت مندرج در قرارتواند 

 . تقاضاي دريافت خسارت نمايد

، تابع مقررات مربوط بـه كـارگران نوجـوان مـذكور در      )112(ماده  )ب(كارآموزان مذكور در بند  -115ماده 

 . آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد اين قانون خواند بود ولي ساعت كار )84(الي  )79(مواد 

 : داد كارآموزي عالوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب زير باشدقرار -116ماده 

 . تعهدات طرفين -الف

 . مزد كارآموز -ج

  . محل كارآموزي -د

 . داده خواهد شد حرفه يا شغلي كه طبق استاندارد مصوب ، تعليم -هـ

 . )در صورت لزوم(داد شرايط فسخ قرار -و

 . داد الزم بدانندمقررات قانوني ذكر آن را در قرارهر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدود  -ز

صـورتي  در ) اين قـانون  )80(موضوع ماده (سال تمام  18م با كار نوجوانان تا سن كارآموزي توا -117ماده 

 . ي آنان خارج نبوده و براي سالمت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشدتوانايمجاز است كه از حدود 

ل و تجهيـزات كـافي را مطـابق اسـتاندارد     ، وساي مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز -118ماده 

، حرفـه مـورد    منظم و كامـل هاي آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي در دسترس وي قرار دهند و به طور 

آموزي مت و ايمني كارآموز در محـيط كـار  مين سالهمچنين مراكز مذكور بايد براي تا . نظر را به او بياموزند

 . امكانات الزم را فراهم آورند

 

 اشتغال -مبحث دوم

وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشـور   -119ماده 

خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسـايي زمينـه هـاي ايجـاد كـار و برنامـه ريـزي بـراي          مراكز.  اقدام نمايد

و يا ) در صورت نياز به آموزش(فرصت هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي 

 . ، صنعتي ، كشاورزي و خدماتي اقدام نمايند معرفي به مراكز توليدي
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ها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و  تغال در مراكز استانمراكز خدمات اش -1تبصره 

همكاري با دفاتر مزبور به سسات مذكور در اين ماده موظف ند بود و كليه موحمايت از اشتغال معلولين خواه

 . مي باشند

وزيعي ، معلـولين  ، كشاورزي ، صنعتي و ت توليدي(دولت موظف است تا در ايجاد شركت تعاوني  -2تبصره 

هاي الزم و برقراري تسـهيالت انجـام كـار و     مدت و آموزشهاي قرض الحسنه دراز  را از طريق اعطاي وام

حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در كليه مراكز موضـوع  

 . اقدام نمايد، بند كه معلولين در آنها حضور مي يا، اين ماده و تبصره ها 

ين نامـه هـاي الزم را در جهـت برقـراري تسـهيالت      ار و امور اجتماعي مكلف است تا آيـ وزارت ك -3تبصره 

خـواهي از جامعـه معلـولين ايـران و سـازمان      شاغل در مراكـز انجـام كـار بـا نظر     رفاهي مورد نياز معلولين

 . برساندبهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي 

 

 اشتغال اتباع بيگانه -مبحث سوم

ورود بـا حـق    داراي رواديـد  والكه ا اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آن -120ماده 

 . ، پروانه كار دريافت دارند ين نامه هاي مربوطهكار مشخص بوده ، ثانيا مطابق قوانين و آي

 :نمي باشند  )120(مقررات ماده مشمول اتباع بيگانه ذيل  -تبصره

يـد وزارت امـور   ديپلماتيك و كنسولي هستند بـا تاي  هاي موريتاتباع بيگانه كه كه منحصرا در خدمت ما -الف

 . خارجه

 . يد وزارت امور خارجههاي وابسته به آنها با تاي كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان -ب

يـد وزارت فرهنـگ و ارشـاد    مطبوعات خارجي بـه شـرح معاملـه متقابـل و تاي     ها و خبرنگاران خبرگزاري -ج

  . اسالمي

وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع  -121ماده 

 : بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد

ايراني آماده به كار افراد داوطلـب  اجتماعي در ميان اتباع  مطابق اطالعات موجود در وزارت كار و امور -الف

 . واجد تحصيالت و تخصص مشابه وجود نداشته باشد

 . تبعه بيگانه داراي اطالعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد -ب

 . از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود -ج

و شرايط  ضوابط مربوط به تعداد اعضا.  ت فني اشتغال استز شرايط مندرج در اين ماده با هيااحرا -صرهتب

كـار و   ين نامه اي خواهد بـود كـه بـا پيشـنهاد وزارت    ل جلسات هيات ، به موجب آيانتخاب آنها و نحوه تشكي

 . ت وزيران مي رسدامور اجتماعي به تصويب هيا

 نسبت به صدور ، تمديد و تجديد پروانه افراد ذيل اقدام نمايد ور اجتماعي مي تواندوزارت كار و ام -122ماده 

: 
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 . تبعه بيگانه اي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد -الف

 . تبعه بيگانه اي كه همسر ايراني باشد -ب

ه شرط داشتن كارت معتبر كشورهاي اسالمي و پناهندگان سياسي ب مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصا -ج

 . مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه هاي كشور و امور خارجه

وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند در صورت ضـرورت و يـا بـه عنـوان معاملـه متقابـل اتبـاع         -123ماده 

پـس از تاييـد وزارت   ) رادي نباشدضعيت آنان اكه و مشروط بر آن(بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را 

، حق تمديد و يا حـق تجديـد پروانـه كـار معـاف       ت وزيران از پرداخت حق صدورامور خارجه و تصويب هيا

 . نمايد

 . سال صادر يا تمديد يا تجديد مي شود پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك -124ماده 

عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي شود كارفرمـا مكلـف    در مواردي كه به هر -125ماده 

تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف .  ، مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعالم كند است ظرف پانزده روز

وزارت كار و .  ، به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد پانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد

 . صالح درخواست مي كند امور اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذي

 ، وزيـر  در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري بيگانه را به طور استثنايي ايجاب كند -126ماده 

وافقت وزير كار و امور اجتماعي بـراي  به وزارت كار و امور اجتماعي اعالم مي نمايد و با م ه مراتب رامربوط

صـادر   ، ، پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حـق كـار مشـخص    تبعه بيگانه

 . خواهد شد

ت فني اشتغال اتبـاع  سه ماه است و تمديد آن مستلزم تاييد هيامدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر  -تبصره

 . بيگانه خواهد بود

شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با در نظر گرفتن تابعيـت   -127اده م

خلي ، پس از بررسـي و اعـالم نظـر وزارت    او مدت خدمت و ميزان مزد آنها و با توجه به نيروي كارشناس د

شـوراي اسـالمي خواهـد     ، با تصويب مجلس ستخدامي كشوراجتماعي و سازمان امور اداري و اكار و امور 

، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسـالمي از   پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي.  بود

 . طرف وزارت كار و امور اجتماعي صادر خواهد شد

كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار دادي كه موجب استخدام كارشناسـان بيگانـه    -128ماده 

 . ي شود ، نظر وزارت كار و امور اجتماعي را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعالم نمايندم

و لغـو   ، تجديـد  ، تمديد ي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدورآيين نامه هاي اجراي -129ماده 

بـا   ، ايـن قـانون   )121(ه مذكور در مـاده  نگات فني اشتغال اتباع بيياه انه كار و نيز شرايط انتخاب اعضايپرو

 . ت وزيران خواهد رسيدكار و امور اجتماعي به تصويب هيا پيشنهاد وزير
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 يهاي كارگري و كارفرماي تشكل -فصل ششم

 

به منظور  تبليغ و گسترش فرهنگ اسالمي و دفاع از دسـتاوردهاي انقـالب اسـالمي و در اجـراي      -130ماده 

،  ، كشـاورزي  نون اساسي جمهوري اسالمي ايران كارگران واحدهاي توليدي ، صنعتياصل بيست و ششم قا

 . هاي اسالمي اقدام نمايند سيس انجمنماتي و صنفي مي توانند نسبت به تاخد

نسبت به  ، هاي اسالمي مي توانند به منظور هماهنگي در انجام وظايف و شيوه هاي تبليغي انجمن -1تبصره 

هـاي   هـا و كـانون عـالي همـاهنگي انجمـن      ماهنگي انجمن هاي اسالمي در سطح اسـتان هاي ه سيس كانونتا

 . اسالمي در كل كشور اقدام نمايند

حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي اسالمي موضوع  ، ين نامه چگونگي تشكيلآي -2تبصره 

ت ليغات اسالمي تهيه و به تصويب هياان تب، كار و امور اجتماعي و سازم اين ماده بايد توسط وزارتين كشور

 . وزيران برسد

در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظـور حفـظ حقـوق و     -131ماده 

، كه خود متضمن حفظ منـابع جامعـه    منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان

هـاي   انون كار و كارفرمايان يك حرفه يا صنعت مي توانند مبادرت به تشكيل انجمن، كارگران مشمول ق باشد

 . صنفي نمايند

هاي صنفي مي توانند نسبت به تشكيل  به منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و قانوني انجمن -1تبصره 

 . م نمايندهاي صنفي در كل كشور اقدا هاي صنفي در استان و كانون عالي انجمن كانون انجمن

هاي مربوطه به هنگام تشكيل موظف به تنظيم اساسنامه با رعايت  هاي صنفي و كانون كليه انجمن -2تبصره 

آن در مجمع عمومي و تسليم به وزارت كار و امور اجتماعي جهت ثبت مـي   بمقررات قانوني و طرح و تصوي

 . باشند

 ، شـوراي  مين اجتمـاعي عـالي تـا   ، شـوراي  عالي كار كليه نمايندگان كارفرمايان ايران در شوراي -3تبصره 

هـاي صـنفي    عالي حفاظت فني و بهداشت كار ، كنفرانس بين المللي كار و نظاير آن توسط كانون عالي انجمن

صورت توسـط وزيـر كـار و امـور اجتمـاعي معرفـي        ، انتخاب و در غير اين ، در صورت تشكيل كارفرمايان

 . خواهند شد

، انجمن صنفي يا نماينده  يك واحد ، فقط مي توانند يكي از سه مورد شوراي اسالمي كار كارگران -4تبصره 

 .كارگران را داشته باشند

 ، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي صنفي و كـانون  ين نامه چگونگي تشكيلآي -5تبصره 

راي عـالي كـار تهيـه و بـه     ، توسط شـو  ن، حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانو هاي مربوطه

 . ت وزيران خواهد رسيدتصويب هيا

اين ماده ظرف يك مـاه پـس از تصـويب     )3(ين نامه نحوه انتخابات نمايندگان مذكور در تبصره آي -6تبصره 

 . اين قانون به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد
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ي اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران و   به منظور نظارت و مشاركت در اجرا -132ماده 

،  ، صـنفي  كـارگران واحـدهاي توليـدي   ، همچنين بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسي 

هـاي تعـاوني    توانند نسبت به ايجاد شـركت  مي،  ، خدماتي و كشاورزي كه مشمول قانون كار باشند صنعتي

 . مسكن اقدام نمايند

هاي  هاي تعاوني مسكن كارگران هر استان مي توانند نسبت به ايجاد كانون هماهنگي شركت شركت -تبصره

هـا مـي    هاي مسكن كارگران استان هاي هماهنگي تعاوني تعاوني مسكن كارگران استان اقدام نمايند و كانون

هاي  ديه مركزي تعاونياتحا(هاي مسكن كارگران كشور  توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاوني

 . اقدام نمايند) اسكان -مسكن كارگران

شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي موظف بـه همكـاري بـا     ، مسكن و وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي

 . هاي مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت خواهد رسيد اتحاديه اسكان بوده و اساسنامه شركت

منظور نظارت و مشاركت در اجراي مفاد مربوط به توزيع و مصرف در اصول چهل و سـوم و   به -133ماده 

خـدماتي   ، ، صنعتي ، صنفي چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ، كارگران واحدهاي توليدي چهل و

) توزيـع (هاي تعاوني مصـرف   مي توانند نسبت به ايجاد شركت ، و يا كشاورزي كه مشمول قانون كار باشند

 . كارگري اقدام نمايند

 سيس كـانون همـاهنگي شـركت   كارگران مي توانند نسبت به تا) توزيع(هاي تعاوني مصرف  شركت -تبصره

كـارگران  ) توزيـع (هماهنگي تعاوني هاي مصرف  هاي تعاوني مصرف كارگران استان اقدام نمايند و كانوهاي

اتحاديـه مركـزي   «هـاي مصـرف كـارگران     اهنگي تعاونيها مي توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هم استان

 . اقدام نمايند» امكان -كارگران) توزيع(هاي مصرف  تعاوني

 وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بازرگاني و همچنين وزارتخانه هاي صنعتي موظف هستند تا همكـاري 

تعاوني مذكور توسط وزارت كار و امور هاي  هاي الزم را با اتحاديه امكان به عمل آورند و اساسنامه شركت

 . اجتماعي به ثبت خواهد رسيد

ل و مشكالت صنفي و اجتماعي و حسن اجراي آن قسمت از مفاد به منظور بررسي و پيگيري مساي -134ماده 

،  مين منـافع و بهـره منـدي از خـدمات بهداشـتي     نون اساسي كه متضمن حفظ حقوق و تااصل بيست ونهم قا

مـي تواننـد بـه طـور مجـزا نسـبت بـه        ، كارگران و مديران بازشسته  هاي پزشكي مي باشد قبتدرماني و مرا

 . ها اقدام نمايند ها و استان مديران بازنشسته شهرستانو هاي كارگران  سيس كانونتا

هـاي عـالي    سيس كانونها مي توانند نسبت به تا هاي كارگران و مديران بازنشسته استان كانون -1تبصره 

 . ان و مديران بازنشسته كشور اقدام نمايندكارگر

مين درمـان و آمـوزش پزشـكي و سـازمان تـا      ، و امور اجتمـاعي و بهداشـت   وزارتخانه هاي كار -2 تبصره

 . هاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور مي باشند اجتماعي موظف به همكاري با كانون
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در امـور تبـادل نظـر در چگـونگي اجـراي وظـايف و       به منظـور ايجـاد وحـدت روش و همـاهنگي      -135ماده 

، شوراهاي اسالمي كار مي توانند نسبت به تشكيل كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي كار در استان  اختيارات

 . و كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسالمي كار در كل كشور اقدام نمايند

هاي شوراهاي اسالمي  ت و نحوه عملكرد كانون، حدود وظايف و اختيارا ين نامه چگونگي تشكيلآي -تبصره

ليغات اسالمي تهيه و به كار موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور و كار و امور اجتماعي و سازمان تب

 . ت وزيران برسدتصويب هيا

اي ت هـ ، هيـا  كـارگران جمهـوري اسـالمي ايـران در سـازمان جهـاني كـار        كليه نمايندگان رسمي -136ماده 

،  عـالي حفاظـت فنـي و نظـاير آن     ، شـوراي  مين اجتمـاعي عالي تا هاي حل اختالف ، شوراي تص ، هياتشخي

هاي صنفي كارگران و يا مجمـع   ، كانون عالي انجمن ، توسط كانون عالي شوراهاي اسالمي كار حسب مورد

 . ان انتخاب خواهند شدرنمايندگان كارگ

 . ت وزيران خواهد رسيدعالي كار به تصويب هيا نهاد شورايي اين ماده با پيشآيين نامه اجراي -1تبصره 

وزير  ، نشده باشند هاي عالي كارگري و كارفرمايي موضوع اين فصل ايجاد در صورتي كه تشكل -2تبصره 

ت هاي عالي اقـدام  ، شوراها و هيا مجامع كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در

 . نمايد

هاي كارفرمايي و كارگري موضوع اين  ، تشكل به منظور هماهنگي و حسن انجام وظايف مربوطه -137ه ماد

 . فصل از قانون مي توانند به طور مجزا نسبت به ايجاد تشكيالت مركزي اقدام نمايند

ين نامه هاي انتخابـات شـوراي مركـزي و اساسـنامه تشـيكالت مركـزي كارفرمايـان و همچنـين         آي -تبصره

، وزارت كشـور و وزارت كـار و    عـالي كـار   ، جداگانه توسط كميسيوني مركب از نمايندگان شوراي رگرانكا

 . ت وزيران خواهد رسيدامور اجتماعي تهيه و به تصويب هيا

هـاي مـذكور نماينـده داشـته      در هر يك از تشـكل  مقام واليت فقيه در صورت مصلحت مي توانند -138ماده 

 . باشند

 

 هاي دسته جمعي كار  اكرات و پيمانمذ -فصل هفتم

 

مشـكالت حرفـه اي و يـا شـغلي و يـا بهبـود        گيري و يا حل هدف از مذاكرات دسته جمعي ، پيش -139ماده 

مين وابطي بـراي مقابلـه بـا مشـكالت و تـا     شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه از طريق تعيين ضـ 

و يـا  ، حرفـه   ها در سطح كارگاه يين و يا تغيير شرايط و نظاير اينمشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تع

هاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به داليـل و مـدارك    خواست.  صنعت با توافق طرفين تحقق مي يابد

 . الزم باشد
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هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط از طريـق مـذاكرات دسـته     -1تبصره 

 كه مقررات جاري كشور و از جمله سياست ، مشروط بر آن بگيرد عي باشد مي تواند موضوع مذاكره قرارجم

 . ، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد هاي برنامه اي دولت

و فصل مسالمت آميـز اختالفـات بـا رعايـت شـئون       سته جمعي بايد به منظور حصول توافق و حلدمذاكرات 

 . ، ادامه يابد خودداري از هر گونه عملي كه موجب اختالل نظم جلسات گردد طرفين و با

تواننـد از وزارت كـار و امـور     در صورتي كه طرفين مـذاكرات دسـته جمعـي موافـق باشـند مـي       -2تبصره 

اجتماعي تقاضا كنند شخص بي طرفي را كه در زمينه مسايل كـار تبحـر داشـته باشـد و بتوانـد در مـذاكرات       

نقـش ايـن كارشـناس    . هاي دسته جمعي به آنها معرفي نمايـد   به عنوان كارشناس پيمان ، ايجاد كند هماهنگي

 . برد مذاكرات دسته جمعي است كمك به هر دو طرف در پيش

يـا   نظور تعيين شرايط كار فيمابين يـك پيماني كتبي كه به م زپيمان دسته جمعي كار عبارت است ا -140ماده 

از يك طرف و يك يـا چنـد كارفرمـا و يـا نماينـدگان      ) صنفي و يا نماينده قانوني كارگرانشورا يا انجمن (چند 

 . هاي عالي كارگري و كارفرمايي منعقد مي شود ها و كانون قانوني آنها از سوي ديگر و يا فيمابين كانون

، بايـد مـتن    منجر به انعقاد پيمان دسته جمعـي كـار شـود    در صورتي كه مذاكرات دسته جمعي كار -تبصره

دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقـد پيمـان دسـته    . پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاي طرفين برسد 

ييـد ، تسـليم   اخـذ رسـيد و بـه منظـور رسـيدگي و تا      جمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال

 . وزارت كار و امور اجتماعي خواهد شد

 :ي خواهند داشت كه امي اعتبار قانوني و قابليت اجرايجمعي كار هنگهاي دسته  پيمان -141ماده 

 . مزايايي كمتر از آنچه در قانون كار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد -الف

 . مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات و -ب

يد وزارت كـار و امـور اجتمـاعي    ، به تاي )ب(و  )الف(ان با بندهاي عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيم -ج

 . برسد

عـدم تطـابق پيمـان بـا بنـدهاي       مورد مطابقت يا وزارت كار و امور اجتماعي بايد در نظر خود در -1تبصره 

 . اعالم نمايد روز به طرفين پيمان كتبا 30را ظرف مذكور در اين ماده  )ب(و  )الف(

رت كار و امور اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي بـا موضـوعات بنـدهاي    نظر وزا -2تبصره 

بـه   داليـل و مـوارد مسـتند بايـد كتبـا     .  بايد متكي به داليل قانوني و مقررات جاري كشور باشـد  )ب(و  )الف(

 . همين ماده اعالم گردد )1(پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره  طرفين

هاي قبلي و يـا هـر يـك از     و يا پيمان ظر در مورد مواد مختلف اين قانوناختالف ندر صورتي كه  -142ماده 

، منجر به تعطيـل كـار ضـمن حضـور كـارگر در       موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد

موظف است بر اساس درخواسـت هـر   ت تشخيص هيا كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود

مـورد رسـيدگي    يعاموضوع اختالف را سـر  هاي كارگري و كارفرمايي ، سازمان  رفين اختالف و يايكي از ط

 . قرار داده و اعالم نظر نمايد
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دت ده در صورتي كه هر يك از طرفين پيمان دسته جمعي نظر مذكور را نپذيرد مي توانـد ظـرف مـ    -تبصره

ت حل اختالف مندرج در فصـل نهـم ايـن    به هيا ))158(موضوع ماده (روز از تاريخ اعالم نظر هيات تشخيص 

 . ي نمايدصدور را قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و

ي خـود  ف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و رابه موضوع اختال اختالف پس از دريافت تقاضا فورا ت حلهيا

 . را نسبت به پيمان دسته جمعي كار اعالم مي كند

يس روز مورد قبول طرفين واقع نشـود ريـ  ت حل اختالف ظرف سه هيا در صورتي كه پيشنهادات -143ه ماد

اداره كار و امور اجتماعي موظف است بالفاصله گزارش امر را ، جهت اتخـاذ تصـميم الزم بـه وزارت كـار و     

، كارگاه را بـه   ت وزيران مي تواند مادام كه اختالف ادامه دارددر صورت لزوم هيا.  امور اجتماعي اطالع دهد

 . نحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايدهر 

هاي دسته جمعي كار كه براي مدت معيني منعقد مي گردد هيچ يك از طرفين نمـي توانـد    در پيمان -144ماده 

ه تشـخيص وزارت  بـ كه شرايط اسـتثنايي   مگر آن را بنمايد، درخواست تغيير آن  به تنهايي قبل از پايان مدت

 . اعي اين تغيير را ايجاب كندكار و امور اجتم

ثر نمـي باشـد و   ر اجراي پيمـان دسـته جمعـي كـار مـو     ، د فوت كارفرما و يا تغيير مالكيت از وي -145ماده 

 . ، كارفرماي جديد قائم مقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد چنانچه كار استمرار داشته باشد

منعقد ساخته و يا فرما قبل از انعقاد پيمان دسته جمعي كار كار كه دادهاي انفرادي كاردر كليه قرار -146ماده 

دادهـاي  مگـر در مـواردي كـه قرار     ، ، مقررات پيمان دسته جمعي الزم االتباع است ن منعقد مي نمايدپس از آ

 . انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايايي بيشتر از پيمان دسته جمعي باشند

 

 خدمات رفاهي كارگران -فصل هشتم

 

 دولت مكلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول ايـن قـانون و   -147 ماده

 . خانواده آنها فراهم سازد

بيمـه   ه، نسبت ب مين اجتماعيين قانون مكلفند بر اساس قانون تاهاي مشمول ا كارفرمايان كارگاه -148ماده 

 . نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند

بـا   هـا مسـتقيما   هاي مسكن و در صـورت عـدم وجـود ايـن تعـاوني      كارفرمايان مكلفند با تعاوني -149ماده 

مين خانه هاي شخصي مناسب همكـاري الزم را بنماينـد و همچنـين كارفرمايـان     ان فاقد مسكن جهت تاكارگر

 . ر مي باشندهاي بزرگ مكلف به احداث خانه هاي سازماني در جوار كارگاه و يا محل مناسب ديگ كارگاه

،  دولـت موظــف اسـت بـا اســتفاده از تسـهيالت بـانكي و امكانــات وزارت مسـكن و شهرســازي       -1تبصـره  

 . ربط همكاري الزم را بنمايد هاي ذي ها و ساير دستگاه شهرداري
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هاي  هاي دولتي و نوع كارگاه ، كارفرمايان و دستگاه نحوه و ميزان همكاري و مشاركت كارگران -2تبصره 

ين نامه اي خواهد بود كه توسـط وزارتـين كـار و امـور اجتمـاعي و مسـكن و       مشمول اين ماده طبق آي بزرگ

 . ت وزيران خواهد رسيدو به تصويب هياشهرسازي تهيه 

، محل مناسب براي اداي فريضه نمـاز ايجـاد    گاهردر كا رفرمايان مشمول اين قانون مكلفندكليه كا -150ماده 

ايط و ررعايت حـال روزه داران بايـد شـ    ر مذهبي واه مبارك رمضان براي تعظيم شعايم نمايند و نيز در ايام

ن طـوري  راكار و يا ساير نمايندگان قانوني كـارگ  ساعات كار را با همكاري انجمن اسالمي و شوراي اسالمي

ي فريضه نماز و همچنين مدتي از اوقات كار را براي ادا.  تنظيم  نمايند كه اوقات كار مانع فريضه روزه نباشد

 . ، اختصاص دهند صرف افطار يا سحري

دور از ) راه سازي و ماننـد آن (هايي كه براي مدت محدود به منظور انجام كاري معين  در كارگاه -151ماده 

صبحانه ، نهار و (ارزان قيمت ، كارفرمايان موظفند سه وعده غذاي مناسب و  مناطق مسكوني ايجاد مي شوند

 هها ب در اين قبيل كارگاه . ، كه حداقل يك وعده آن بايد غذاي گرم باشد ران خود فراهم نمايندبراي كارگ )شام

 . ، بايد خوابگاه مناسب نيز براي كارگران ايجاد شود ، محل و مدت كار اقتضاي فصل

، صـاحب كـار بايـد بـراي رفـت و       در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليـه عمـومي   -152ماده 

 . گشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهدبر

، تسـهيالت   هاي تعاوني كارگران كارگـاه خـود   و اداره امور شركت كارفرمايان مكلفند براي ايجاد -153ماده 

 . ها فراهم نمايد ، وسايل كار و امثال اين الزم را از قبيل محل

عالي كار به تصويب وزير كار  اين ماده با پيشنهاد شوراي رايجهاي مربوط به نحوه ا دستورالعمل -تبصره

 . و امور اجتماعي خواهد رسيد

،  كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بـدني كشـور   -154ماده 

 . محل مناسب براي استفاده كارگران در رشته هاي مختلف ورزش ايجاد نمايند

ين نامه نحوه ايجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنين مدت شركت كارگران در مسابقات قهرماني آي -تبصره

يت بدني كشور ، توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان ترب ورزشي يا هنري و ساعات متعارف تمرين

 . ت وزيران خواهد رسيدتهيه و به تصويب هيا

ب اعـالم وزارت كـار و امـور اجتمـاعي و بـا نظـارت ايـن وزارت و        ها موظفند بر حس كليه كارگاه -155ماده 

ضـوابط  .  هاي سواد آموزي بپردازنـد  ، به ايجاد كالس در امر سوادآموزي بزرگساالنول هاي مسئ سازمان

زش يـاران و سـاير   ، انتخاب آمـو  نحوه اجراي اين تكليف ، چگونگي تشكيل كالس ، شركت كارگران در كالس

ت وزيـران  ضت سوادآموزي تهيه و به تصويب هياتوسط وزارت كار و امور اجتماعي و نه موارد آن مشتركا

 . خواهد رسيد

نامه نهضت سوادآموزي  شرط ورود كارگران به دوره هاي مراكز كارآموزي ، حداقل داشتن گواهي -تبصره

 . يا معادل آن است
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، حمام و  اشت محيط كار مانند غذاخوريسيسات كارگاه از نظر بهدهاي مربوط به تا دستورالعمل -156ماده 

درمان و آموزش پزشكي تصويب و به   ، ين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشتدستشويي برابر آي

 . مرحله اجرا در خواهد آمد

 

 مراجع حل اختالف -فصل نهم

 

اي ايـن قـانون و سـاير    كارآموز كه ناشـي از اجـر   هر گونه اختالف فردي بين كارفرما و كارگر يا -157ماده 

هاي دسته جمعي كار باشد ، در مرحله  مقررات كار ، قرارداد كارآموزي ، موافقت نامه هاي كارگاهي يا پيمان

و  در شوراي اسالمي كـار  اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كار آموز و يا نمايندگان آنها

باشد ، از طريق انجمن صنفي كـارگران و يـا نماينـده قـانوني     كه شوراي اسالمي كار در واحدي ن در صورتي

هـاي تشـخيص و حـل     صورت عدم سازش از طريـق هيـات   در كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و

 . اختالف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد 

 :  هيات تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مي شود -158ماده 

  . يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي -1

  .اهنگي شوراهاي اسالمي كار استان يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هم -2

هاي صنفي كارفرمايان استان در صورت لزوم و با  يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمن -3

ار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به تشكيل چنـد هيـات تشـخيص در    ها ، وزارت ك توجه به ميزان كار هيات

 . سطح هر استان اقدام نمايد 

هيات حل به نسبت به اين تصميم  كارگري كه مطابق نظر هيات تشخيص بايد اخراج شود ، حق دارد -تبصره

  . اقامه دعوي نمايد اختالف مراجعه و

مي گردد و در صورتي كـه   از تاريخ ابالغ آن الزم االجرا زرو 15 هاي تشخيص پس از راي هيات -159ماده 

به هيات حل  ض داشته باشد اعتراض خود را كتباظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به راي مزبور اعترا

نظـرات  . االجـرا خواهـد بـود    زم اختالف تقديم مي نمايد و راي هيات حل اخـتالف پـس از صـدور قطعـي و ال    

 . پرونده درج شود  رهيات بايستي د ياعضا

هيات حل اختالف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسـالمي   -160ماده 

و سه نفر نماينده كارفرمايان به هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران  كانون انجمن استان يا كار

يس يـ كل كـار و امـور اجتمـاعي ، فرمانـدار و ر     مدير(اينده دولت واحدهاي منطقه و سه نفر نمانتخاب مديران 

در صورت لزوم و با توجه به ميزان . سال تشكيل مي گردد  2براي مدت ) دادگستري محل و يا نمايندگان آنها

هيات حل اختالف در سـطح اسـتان    ها ، وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به تشكيل چند كار هيات

 . ايد اقدام نم
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ر محـل واحـدهاي كـار و    هاي حل اختالف با توجه به حجم كار و ضرورت به تعـداد الزم د  هيات -161ماده 

 . حتي االمكان خارج از وقت اداري تشكيل خواهد شد  ي وامور اجتماع

. دعـوت مـي كننـد     جلسه رسيدگي كتبـا  هاي حل اختالف از طرفين اختالف براي حضور در هيات -162ماده 

ضور هر يك از طرفين يا نماينده تام االختيار آنها مانع رسيدگي و صـدور راي توسـط هيـات نيسـت ،     عدم ح

در اين صورت فقط يك نوبـت تجديـد دعـوت مـي     . ت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهدكه هيا مگر آن

زم را پـس از وصـول پرونـده ، رسـيدگي و راي ال    يـك مـاه   در هر حال هيات حتي االمكان ظرف مدت . نمايد 

 . صادر مي نمايد 

هـا و   صـورت لـزوم از مسـئولين و كارشناسـان انجمـن      هاي حـل اخـتالف مـي تواننـد در     هيات -163ماده 

عمـل آوردنـد و نظـرات و    ه شوراهاي اسالمي واحدهاي توليدي ، صـنعتي ، خـدماتي و كشـاورزي دعـوت بـ     

 . در خصوص موضوع ، استماع نمايند  اطالعات آنان را

هاي تشخيص و حل اختالف و چگونگي تشـكيل جلسـات    هيات يقررات مربوط به انتخاب اعضام -164ماده 

 . امور اجتماعي خواهد رسيد  عالي كار تهيه و به تصويب وزير كار و آنها توسط شوراي

بـه  موجـه تشـخيص داد ، حكـم بازگشـت      كه هيات حل اختالف ، اخراج كارگر را غير در صورتي -165ماده 

موجـه بـودن   (صورت  غير اين و پرداخت حق السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي كند و در كارگر اخراجي

 . اين قانون خواهد بود  )27(مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده كارگر ، ) اخراج

اسـاس سـابقه خـدمت     گردد ، كارفرما مكلف است كـه بـر  كارگر نخواهد به واحد مربوط باز چنانچه -تبصره

 . روز مزد و حقوق به وي بپردازد  45كارگر به نسبت هر سال 

راي احكـام  وسيله اجـ ه بوده و ب اجع حل اختالف كار ، الزم االجراطرف مر قطعي صادره از يآرا -166ماده 

ين نامه اي خواهد بود كـه بـه   يضوابط مربوط به آن به موجب آ. د گذارده خواهد ش دادگستري به مورد اجرا

 .  دادگستري به تصويب هيات وزيران مي رسد  امور اجتماعي و ارتين كار وپيشنهاد وز

 

 عالي كار  شوراي -فصل دهم

 

وظيفـه شـورا   . ي به نام شوراي عالي كار تشكيل مي شـود  يدر وزارت كار و امور اجتماعي شورا -167ماده 

  .شده است عهده آن واگذارانجام كليه تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به 

 :  از اعضاي شورا عبارتند

  .است شورا را به عهده خواهد داشت ، كه ري امور اجتماعي وزير كار و -الف

امـور اجتمـاعي و    اقتصادي به پيشنهاد وزيـر كـار و   ل اجتماعي وينفر از افراد بصير و مطلع در مسادو  -ب

 . شد عالي صنايع انتخاب خواهد  ضاي شورايتصويب هيات وزيران كه يك نفر از آنان از اع

  .به انتخاب كارفرمايان ) بخش كشاورزي يك نفر از(ه نفر از نمايندگان كارفرمايان س -ج

 . به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسالمي كار ) يك نفر از بخش كشاورزي(سه نفر از نمايندگان كارگران  -د
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آن براي مدت دو  يوزير كار و امور اجتماعي بقيه اعضا ينابه استث كار از افراد فوق تشكيل كه يعال شوراي

  .د و انتخاب مجدد آن بالمانع است سال تعيين و انتخاب مي گردن

 . شركت كننده در جلسه داراي يك راي خواهند بود  يهر يك از اعضا -تبصره

رت ، جلسات فوق ر صورت ضرود. تشكيل جلسه مي دهد  بار عالي كار هر ماه حداقل يك شوراي -168ماده 

ات شورا با حضور هفـت  جلس. يس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل مي شود يالعاده به دعوت ر

 . خواهد بود  معتبر يابد و تصميمات آن با اكثريت آرارسميت مي  نفر از اعضا

 ل كـارگري و اقتصـادي و  يكارشناسـان مسـا  . مي اسـت  يعالي كار داراي يك دبيرخانه دا شوراي -169ماده 

فني دبيرخانه ، مطالعات مربوط به روابط و شرايط كار و ديگر اطالعات مـورد نيـاز را تهيـه و در     اجتماعي و

 . عالي كار قرار مي دهند  اختيار شوراي

هاد نمسئول دبيرخانه به پيش . كار در وزارت كار و امور اجتماعي استعالي  محل دبيرخانه شوراي -تبصره

عالي كار انتخاب مي شود ، كه به عنوان دبير شورا ، بدون حـق   امور اجتماعي و تصويب شوراي و ر كاروزي

 . عالي كار شركت خواهد كرد  راي در جلسات شوراي

 ف دبيرخانـه يوظـا  عالي كـار و  هاي مربوط به چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي دستورالعمل -170ماده 

ي كـار بـه   لاعـ  اصلي و علي البدل كـارگران و كارفرمايـان در شـوراي    ياعضاشورا و همچنين نحوه انتخاب 

ون توسـط وزيـر كـار و امـور     موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب ايـن قـان  

 .  تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد  اجتماعي

 

 ها  م و مجازاتيجرا -فصل يازدهم

 

از تكاليف مقرر در اين قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات  متخلفان -171ماده 

 . هر دو محكوم خواهد شد  خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا

 صرضـي ماننـد نقـ   اكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه اي گردد كه منجر بـه عو  در صورتي

هاي مندرج در اين فصـل ، نسـبت بـه ايـن      شود ، دادگاه مكلف است عالوه بر مجازات فوت كارگريا  عضو و

 . موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد 

شكل ممنوع است و متخلـف عـالوه بـر پرداخـت      اين قانون به هر )6(كار اجباري با توجه به ماده  -172ماده 

 مراتب جرم به حـبس از  خاطي و ، با توجه به شرايط و امكاناتاجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت 

گـاه   هـر . برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شـد   200 تا 50سال و يا جريمه نقدي معادل  روز تا يك 91

 هر يك از متخلفـان بـه مجـازات    يا از طريق يك موسسه ، شخصي را به كار اجباري بگمارند قافچند نفر به ات

باشد كه مسبب اقوي از مباشر  مگر آن. مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود  محكوم و مشتركاهاي فوق 

  .، كه در اين صورت مسبب شخصا مسئول است 
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اجباري گمارده شوند متخلف يا متخلفين عـالوه بـر پرداخـت     طور جمعي به كاره چنانچه چند نفر ب -تبصره

مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم  خاطي و اتاجرت المثل ، با توجه به شرايط و امكان

 . خواهند شد 

و  )155( -)154( -)153( -)152( -)151( -)149(متخلفـان از هـر يـك از مـوارد مـذكور در مـواد        -173مـاده  

امـور   وكـار  مهلتي كه دادگـاه بـا كسـب نظـر نماينـده وزارت       ، عالوه بر رفع تخلف در )78(قسمت دوم ماده 

نفر بـراي   100 هاي كمتر از كارگاه حجم كارگاه ، در ، با توجه به تعداد كارگران و دراجتماعي تعيين خواهد ك

در  ي يك كارگرمسپنجاه برابر حداقل مزد روزانه ر هفتاد تا يكصد و هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از

برابر حداقل مزد به  10ارگر اضافي در كارگاه ، تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر ك

  . شد اضافه خواهد حداكثر جريمه مذكور

، براي هر مـورد   )41(و تبصره ماده  )59( -)45( -)38(از هر يك از مواد مذكور در مواد  نمتخلفا -174ماده 

دادگـاه بـا كسـب نظـر     تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كـه  

   : نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد

 . برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  50 تا 20نفر ،  10 براي تا -1

 . ك كارگر برابر حداقل مزد روزانه ي 10تا 5نفر ،  10 نفر نسبت به مازاد 100 براي تا -2

 . برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر   5تا  2نفر ،  100 نفر نسبت به مازاد 100 براي باالتر از -3

براي هر  )92( و )82( -)81( -)80( -)قسمت اول( )78(متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد  -175ماده 

دو در مهلتي كه دادگـاه بـا كسـب    هر رگر و يا مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كا

تعيين خواهد كرد ، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكـوم خواهنـد    امور اجتماعي نظر نماينده وزارت كار و

 :  شد

 . برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  100 تا 30نفر ،  10 براي تا -1

 . برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  30 ات 10نفر ،  10 نفر نسبت به مازاد 100 براي تا -2

در صـورت  . برابر حداقل مزد روزانه يك كـارگر   10تا 5نفر ،  100نفر نسبت به مازاد  100 براي باالتر از -3

 120 روز تـا  19 م نقدي فوق و يا بـه حـبس از  يحداكثر جرا برابر 5/1 تا 1/1 تكرار تخلف ، متخلفات مذكور از

  . شد روز محكوم خواهند

 )91( و )84( -)83(  -)79( -)77( -)75( -)61( -)52(از هر يك از موارد مـذكور در مـواد    نمتخلفا -176ماده 

د تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگـاه بـا   روبراي هر م

، به ازاي هر كارگر بـه ترتيـب ذيـل محكـوم     امور اجتماعي تعيين خواهد كرد  كسب نظر نماينده وزارت كار و

 :  خواهند شد

 . برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  500 تا 200نفر ،  10 براي تا -1

 . برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  50 تا 20نفر ،  10 نفر نسبت به مازاد 100 براي تا -2

 . برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  20 تا 10نفر ،  100نفر نسبت به مازاد  100 براي باالتر از -3
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 . روز محكوم خواهند شد  180 روز تا 91 در صورت تكرار تخلف ، متخلفان مذكور به حبس از

 براي هـر مـورد   )90( و) قسمت اول ماده( )89( -)87(متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد  -177ماده 

اديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كـه دادگـاه بـا كسـب نظـر      تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف يا ت

روز و يا جريمه نقدي به ترتيـب   120تا 91 كرد ، به حبس از امور اجتماعي تعيين خواهد ه وزارت كار ودنماين

 :  ذيل محكوم خواهند شد

 . برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  600 تا 300نفر ،  10 هاي تا در كارگاه -1

 . برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  1000 تا 500نفر ،  100تا 11هاي  در كارگاه -2

 . برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر  1500تا  800نفر به باال ،  1000هاي  در كارگاه -3

 . د شد روز محكوم خواهن 180 روز تا 121 در صورت تكرار تخلف ، متخلفان به حبس از

هاي كـارگري   به قبول عضويت در تشكل خص يا اشخاصي را با اجبار و تهديد وادارهر كس ، ش -178ماده 

هـاي   ايجـاد تشـكل   هاي مذكور گردد و نيز چنانچـه از  ي نمايد ، يا مانع از عضويت آنها در تشكلياميا كارفر

ب جـرم بـه   ف قانوني آنها جلوگيري نمايد ، با توجه به شرايط و امكانـات خـاطي و مراتـ   يانجام وظا قانوني و

 120 روز تـا  91 برابر حداقل مزد روزانه كارگر در تاريخ صدور حكم يـا حـبس از   100 تا 20 جريمه نقدي از

 . روز و يا هر دو محكوم خواهد شد 

كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفـه بازرسـان كـار و مـاموران بهداشـت كـار بـه         -179ماده 

مدارك الزم به ايشان خودداي كنند در هر مورد با  گردند يا از دادن اطالعات و ل اين قانونهاي مشمو كارگاه

برابر حداقل مزد روزانه كارگر پـس   300 تا 100 انات خاطي به پرداخت جريمه نقدي ازكتوجه به شرايط و ام

  . شد روز محكوم خواهند 120 تا روز 91 از قطعيت حكم و در صورت تكرار به حبس از

الزم اجـراي   قطعي و يموقع آراه اين قانون از اجراي ب )159(خالف مفاد ماده  كه بر يانيماكارفر -180ماده 

مذكور ، با توجه به شـرايط و امكانـات    ياري نمايند ، عالوه بر اجراي آرامراجع حل اختالف اين قانون خودد

 . هند شد برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خوا 200 تا 20خاطي به جريمه نقدي از

ار پروانه كارشان منقضـي شـده   بتكه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اع كارفرماياني -181ماده 

و يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در  گمارند است به كار

ا كارفرما قطع مي گردد مراتب را بـه وزارت كـار و امـور اجتمـاعي     مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه ب

امور اجتماعي اعالم ننمايند ، با توجه به شرايط  و تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت كار

 . روز محكوم خواهند شد  180 روز تا 91 امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از و

اطالعات مقرر به وزارت كار  اين قانون از تسليم آمار و )192(ه بر خالف مفاد ماده كي ارفرمايانك -182ماده 

امـور   ه آمـار و اطالعـات مـورد نيـاز وزارت كـار و     يـ نمايند ، عالوه بر الزام به ارا امور اجتماعي خودداري و

برابر  250 تا  50 جريمه نقدي ازمراتب جرم به  امكانات خاطي و اجتماعي ، در هر مورد با توجه به شرايط و

 . حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد 
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بيمه نمودن كارگران خود خوداري نمايند ،  اين قانون از )148(خالف مفاد ماده  كه بر كارفرماياني -183ه ماد

اطي و مراتـب جـرم   با توجه به شرايط و امكانات خ) سهم كارفرما(اديه كليه حقوق متعلق به كارگر عالوه بر ت

 . به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوط محكوم خواهند شد 

دي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد اجرت المثل كـار انجـام شـده و طلـب و     رامو هيدر كل -184ماده 

 هر نقدي و ياي اعم از حبس ، جريمه يازقوقي پرداخت شود ، ولي مسئوليت جاموال شخص ح خسارت بايد از

 عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و دو حالت متوجه مدير

 . خواهد شد  كيفر درباره مسئولين مذكور اجرا

هـاي كيفـري دادگسـتري     در صـالحيت دادگـاه   )184( تا )171(م مذكور در مواد يرسيدگي به جرا -185ماده 

 . عمل خواهد آمد ه دادگاه خارج از نوبت ب و ر در دادسرارسيدگي مذكو .است 

م نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت يجرا -186ماده 

ين نامه اي كه به تصويب هيـات وزيـران مـي رسـد ، جهـت امـور       ياجتماعي به موجب آ و امور نظر وزير كار

 . د هنگي كارگران به مصرف خواهد رسيرفاهي ، آموزشي و فر

 

 مقررات متفرقه  -فصل دوازدهم

 

كارفرمايان مكلفند پس از پايان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر ، گواهي انجام كار با قيد مدت  -187ماده 

 . ، زمان شروع و پايان و نوع كار انجام شده را به وي تسليم نمايند 

نون استخدام كشـوري يـا سـاير قـوانين و مقـررات خـاص اسـتخدامي و نيـز         اشخاص مشمول قا -188ماده 

توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسـبي   نوادگي كه انجام كار آنها منحصراهاي خا كارگران كارگاه

 . درجه يك از طبقه اول وي انجام مي شود ، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود 

جام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف ، نسبت به موارد مذكور تصريح شده حكم اين ماده مانع ان -تبصره

 . نمي باشد ، است 

بهره برداري از درختان ميوه ، انواع نباتات  هاي مربوط به پرورش و در بخش كشاورزي ، فعاليت -189ماده 

، يـور ، صـنعت نوغـان    توليـد و پـرورش ماكيـان و ط    هاي جنگلي و نيز دامـداري و  ها ، مراتع ، پارك ، جنگل

هـا در كشـاورزي ، بـه پيشـنهاد      سـاير فعاليـت   كاشت ، داشت و برداشـت و  پرورش آبزيان و زنبور عسل و

 . ت وزيران مي تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد اعالي كار و تصويب هي شوراي

 ي ، زمينـي و يهوا(كنان حمل و نقل وق صيادان ، كارحقو  مدت كار ، تعطيالت و مرخصي ها ، مزد -190ماده 

نحـوي اسـت كـه تمـام يـا      ه مستخدمين منازل ، معلولين و نيز كارگراني كه طرز كارشـان بـ   خدمه و) ييدريا

مچنين كارگراني كه كـار آنهـا   ه و مراجعين تامين مي شود يله مشتريان ياسه وقسمتي از مزد و درآمد آنها ب

عالي كار تدوين و بـه تصـويب    ي كه توسط شوراييين نامه هاي، در آعات متناوب انجام مي گيرد در سا نوعا

  .د سكوت مواد اين قانون حاكم است در موار. تعيين مي گردد ، هيات وزيران خواهد رسيد 
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از شـمول بعضـي از    ر را مـي تـوان بـر حسـب مصـلحت موقتـا      هاي كوچك كمتر از ده نف كارگاه -191ماده 

ين نامه اي خواهد بود كـه بـا   يتشخيص مصلحت و موارد استثنا به موجب آ. د ومقررات اين قانون مستثني نم

 . عالي كار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد  پيشنهاد شوراي

امور اجتماعي را طبق  كارفرمايان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطالعات مورد نياز وزارت كار و -192ماده 

 . تسليم نمايند  امور اجتماعي مي رسد تهيه و كار ور يين نامه اي كه به تصويب وزيآ

امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد بـه منظـور    وزارت كار و -193 ماده

عنوان سرپرست تعيين شده اند ه فرادي كه در واحدها بمتخصص سرپرستي در صورت لزوم به اتامين كادر 

 . ايمني و بهداشت كار خواهند داد  ل ناظر به روابط انساني ، روابط كار ويمسا هاي الزم را در زمينه آموزش

امـور اجتمـاعي و    بـه تصـويب وزراي كـار و    عالي كار تهيه و حسب مـورد  بوط توسط شورايرين نامه ميآ

  . بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي رسد

نظامي كارگران واحدهاي خود با نيروي مقاومـت  كارفرمايان كارخانه ها مكلفند در زمينه آموزش  -194ماده 

 . هاي الزم را مبذول دارند  بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي همكاري

دفـاع و پشـتيباني    ي اين ماده با همكاري مشترك وزارتـين كـار و امـور اجتمـاعي و    ينامه اجرا نيآي -تبصره

 .  نيروهاي مسلح ، تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

امـور   به منظور تشويق نيروهـاي كـارگري مولـد ، متخصـص ، مختـرع و مبتكـر ، وزارت كـار و        -195ماده 

 . انتخاب كارگران نمونه سال اقدام نمايد  مكلف است همه ساله به طرق مقتضي در مورد اجتماعي

هزينـه  ينـي  يش بي اين ماده و چگونگي تشويق كارگران نمونه و نحوه اجـراي آن و پـ  يضوابط اجرا -تبصره

 . امور اجتماعي تعيين خواهد گرديد  ف مربوط ، توسط وزارت كار وراهاي متع

رشد  ي فكري بيشتر كارگران ويي مكلف است در جهت آگاهي و شكوفاامور اجتماع وزارت كار و -196ماده 

 و آموزش ساليدكارهاي علمي ، عملي ، تخصصي در زمينه هاي علم و صنعت ، كشاورزي و خدماتي ، فيلم ، ا

طريق راديو ، تلويزيون و رسانه هاي گروهي و يا هر نحـو   انات را ازكاين ام هاي الزم ديگر را تدارك ببيند و

 . ديگري كه الزم باشد در اختيار آنان قرار دهد 

 به روستا براي كارگراني كه قصد داشته باشند از شهر دولت مكلف است با توجه به امكانات خود -197ماده 

 . تسهيالت الزم را فراهم نمايد  كشاورزي بپردازند مهاجرت كنند و به كار

امور اجتماعي مي تواند در موارد ضرورت براي تنظيم نيروي كار ايرانيان خـارج از   وزارت كار و -198ماده 

 . كشور ، در نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران ، وابسته كار منصوب نمايد 

پس از موافقت وزير امور خارجه منصوب  امور اجتماعي تعيين و ر ، توسط وزير كار ووابسته كا -1تبصره 

 . اعزام مي گردد  و

موظفنـد پـس از    سازمان امور اداري و اسـتخدامي  امور خارجه و ي وتماعجا مورا وزارتين كار و -2تبصره 

  . يات وزيران برسانندب هيي موضوع اين ماده را تهيه و به تصويين نامه اجرايتصويب اين قانون آ
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ين نامـه  يـ اه از تاريخ تصويب اين قـانون ، آ امور اجتماعي مكلف است ظرف شش م وزارت كار و -199ماده 

 . به تصويب مراجع مذكور در اين قانون برساند  ي مربوط را تهيه ويهاي اجرا

قانون مغاير  ا مقررات اينكه ب -26/12/1337 مصوب -ي قانون كارين نامه هاي اجرايآي آن دسته از -تبصره

 . مي باشند  مه هاي موضوع اين ماده قابل اجراين ناينباشد ، تا تصويب آ

كار كشاورزي مغـاير ايـن قـانون     ي آن ، قوانين كار ويين نامه هاي اجرايبا تصويب اين قانون و آ -200ماده 

 . لغو مي گردند 

هاي مناسب  و تكاليف مذكور در اين قانون را با روش امور اجتماعي بايد كليه حقوق وزارت كار و -201ماده 

 . به اطالع كارگران و كار فرمايان برساند 

امور اجتماعي مكلف است سازمان و تشكيالت خود را در ارتباط با قانون كار جديد  وزارت كار و -202ماده 

 . ، طراحي و به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برساند 

 . امور اجتماعي و دادگستري مامور اجراي اين قانون مي باشند  وزارت كار و -203ماده 

ي نخواهد بود كه در اين قانون و يا ساير قوانين به عهـده  يها مسئوليت مفاد اين ماده رافع تكاليف و -تبصره

  .مشمول اين قانون نهاده شده است  هاي دولتي كارگاه موسسات و ربط و وزارتخانه هاي ذي

 

هشت بـه تصـويب مجلـس شـوراي      هزار و سيصد و شصت و ماه يك قانون فوق كه در تاريخ دوم مهر

ي از آن مورد اختالف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است ، در جلسات متعدد مواد اسالمي رسيده و

 -)24( -)20( -)15( -)12( -)8( -)7( -)3(تتميم مـواد   مجمع تشخيص مصحلت نظام بررسي و با اصالح و

)26(- )27(- )29(- )31(- )32(- )33(- )41(- )46(- )51(- )52(- )53(- )56(- )58(- )59(- )60(- )62(- 

)64(- )65(- )66(- )67(- )69(- )70(- )73(- )81(- )105(- )108(- )110(- )111(- )112(- )113(- )114(- 

)118(- )119(- )130(- )131(- )135(- )136(- )137(- )138(- )143(- )151(- )154(- )155(- )158(- 

 -)177( -)176( -)175( -)174( -)173( -)172( -)171(مـواد  (هـا   كل فصل مجازات،  )166( -)160( -)159(

)178( – )179(- )180(- )181(- )182(- )183(- )184(- )185(- )186((- )188(- )189(- )190(- )191(- 

 ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبانمشتمل بر دويست و سه  )203( و )202(

 . رسيد ي مجمع تشخيص مصلحت نظام ينه به تصويب نها هزار و سيصد و شصت و ماه يك

 

 اكبرهاشمي رفسنجاني -يس مجمع تشخيص مصلحت نظامير

  

 

          

 كد مصوبهكد مصوبهكد مصوبهكد مصوبه ))))مقصد لينكمقصد لينكمقصد لينكمقصد لينك((((عنوان مصوبه عنوان مصوبه عنوان مصوبه عنوان مصوبه  كد سيستمكد سيستمكد سيستمكد سيستم

 680506 ))قانون اساسي((م بند چهار اصل چهل و سو 
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 680506  ))قانون اساسي((بند شش اصل دوم  

 680506 )) قانون اساسي((اصل نوزدهم  

 680506  ))قانون اساسي((اصل بيستم  

 680506 اصل بيست و هشتم قانون اساسي 

 690829 ))قانون كار) ((17(، ) 16(، ) 15(مواد  

 690829 ))قانون كار) ((19(ماده  

 540403 قانون تامين اجتماعي 

 631030 قانون شوراي اسالمي كار 

 690829 ))قانون كار((اين قانون ) 158(ماده  

 631030 قانون شوراهاي اسالمي كار) 22(ماده  

 631030 قانون شوراهاي اسالمي كار) 22(ماده  

 631030 قانون شوراهاي اسالمي كار) 22(ماده  

 680506 نون اساسي اصل بيست و نهم قا 

 690829 ))قانون كار((اين قانون ) 4(ماده  

 680506 اصل چهل و سوم قانون اساسي) 2(بند  

 690829 ))قانون كار((اين قانون ) 41(ماده  

 690829 ))قانون كار) ((49(ماده ) 2(تبصره  

 690829  اين قانون) 58(ماده  

 690829 )59(ماده ) ب(بند  

 540403 ))مرخصي زايمان((مين اجتماعي قانون تا 

 690829 اين قانون) 85(ماده  

 690829 اين قانون) 85(ماده  

 690829 اين قانون) 85(ماده  

 690829 اين قانون) 185(ماده  

 690829 اين قانون) 85(ماده  

 690829 اين قانون) 85(ماده  

 690829 اين قانون) 85(ماده  

 690829 قانون اين) 108(ماده  

 690829 )112(ماده ) 1(تبصره  

 690829 )112(ماده ) 1(تبصره  
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 690829  )112(ماده ) ب(بند  

 690829 اين قانون) 84(الي ) 79(مواد  

 690829 اين قانون) 80(ماده  

 690829 )120(ماده  

 690829 اين قانون) 121(ماده  

 680506 اصل بيست و ششم قانون اساسي 

 680506 اصل بيست و ششم قانون اساسي 

 680506 اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي 

 690829 )158(ماده  

 690829 فصل نهم اين قانون  

 540403 قانون تامين اجتماعي 

 690829 اين قانون )27(اده م 

 690829 اين قانون )6(اده م 

 690829 )149( هماد 

 690829 )155( -)154( -)153( -)152( -)151(مواد  

 690829 )78(قسمت دوم ماده  

 690829 )38( هماد 

 690829 )45( هماد 

 690829 )59( هماد 

 690829 )41(تبصره ماده  

 690829 )قسمت اول( )78(مواد  

 690829 )82( -)81( -)80(مواد  

 690829 )92(ماده  

 690829 )52( هماد 

 690829 )61(ماده  

 690829 )75(ماده  

 690829 )77(ماده  

 690829 )79(ماده  

 690829 )84( -)83(مواد  

 690829 )91(ماده  
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 690829 )87(ماده  

 690829 )قسمت اول ماده( )89(ماده  

 690829 )90(ماده  

 690829 اين قانون )159(ماده  

 690829 اين قانون )192(ماده  

 690829 انوناين ق )148(ماده  

 690829 )184( تا) 171(مواد  

 371226 26/12/1337 مصوب -قانون كار 

 371226 ))1337(( ن كاروقان 

 530307 كار كشاورزيقانون  

 690829 )3( هماد 

 690829 )8( -)7(مواد  

 690829 )12(ماده  

 690829 )15(ماده  

 690829 )20(ماده  

 690829 )24(ماده  

 690829 )27( -)26(مواد  

 690829 )29(ماده  

 690829 )33( -)32( -)31(مواد  

 690829 )41(ماده  

 690829 )46(ماده  

 690829 )53( -)52( -)51(مواد  

 690829 )56(ماده  

 690829 )60( -)59( -)58(مواد  

 690829 )62(ماده  

 690829 )67( -)66( -)65( -)64(مواد  

 690829 )70( -)69(مواد  

 690829 )73(ماده  

 690829 )81(ماده  

 690829 )105(ماده  
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 690829 )108(ماده  

 690829 )114( -)113( -)112( -)111( -)110(مواد  

 690829 )119( -)118(مواد  

 690829 )131( -)130(مواد  

 690829 )138( -)137( -)136( -)135(مواد  

 690829 )143(ماده  

 690829 )151(اده م 

 690829 )155( -)154(مواد  

 690829 )160( -)159( -)158(مواد  

 690829 )166(ماده  

 690829 ))فصل يازدهم(( ها فصل مجازات 

 690829 )191( -)190( -)189( -)188(مواد  

 690829 )203( و) 202(مواد  

 

 
 
 

 كد مصوبهكد مصوبهكد مصوبهكد مصوبه كد سيستمكد سيستمكد سيستمكد سيستم مقصد پيوندمقصد پيوندمقصد پيوندمقصد پيوند مبدا پيوندمبدا پيوندمبدا پيوندمبدا پيوند

    

 
 

 كد مصوبهكد مصوبهكد مصوبهكد مصوبه كد سيستمكد سيستمكد سيستمكد سيستم منسوخمنسوخمنسوخمنسوخ مبدا نسخمبدا نسخمبدا نسخمبدا نسخ

    
 
 

 


