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 متن قانون کار -فصل اول 1

 1369آبان  29متن قانون کار مصوب  -فصل اول -1369 آبان  29کار مصوب  متن قانون  -1-1

 قانون کار: موضوع 29/8/69-***: شماره

 1369آبان   29قانون کار مصوب  

  یت مکلف به تبع  ی و کشاورز  ی خدمات  ، یصنعت   ،یدیتول  مؤسسات،  هاکارگاه   ، کارگران  یان، کارفرما  یه کل  - 1ماده  

 باشند.می  قانون  یناز ا

  ، حقوق  ،اعم از مزد   یحق السع   یافت است که بهر عنوان در مقابل در  ی قانون کس  ینکارگر از لحاظ ا  -2ماده  

 کند. می  به درخواست کارفرما کار یامزا یرسهم سود و سا

حق   یافت که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل در یحقوق یا یقی است حق یکارفرما شخص -3ماده 

مد می   کار  یالسع و    یرانکند  کل   طوربه و مسئوالن  کارگاه هستند  دار  عهده   یکهکسان  یهعموم    یندهنمااداره 

  در قبال کارگر به عهده  مذکور  یندگان است که نما  ی تعهدات یهشوند و کارفرما مسئول کلمی  کارفرما محسوب

در مقابل    یردو کارفرما آن را نپذ  ید بنما یخود تعهد   یاراتکارفرما خارج از اخت یندهنما یکه در صورت یرند گمی 

 . کارفرما ضامن است

  مؤسسات  یل کند. از قب می   کارجا  آن او در    یندهنما  یا به درخواست کارفرما    است که کارگر   ی کارگاه محل  - 4ماده  

و امثال    یاماکن عموم   ،یدی تول  ،یتجار   ، یخدمات  ،یمسافربر   ،یترابر  ،یساختمان  ، یمعدن  ، یکشاورز  ،یصنعت

کلینهاا اقتضا  یساتیتاس   یه .  به  کارگاه  ی که  به  متعلق  قباند  کار   ،های تعاون  ،یناهارخور  ، نمازخانه  یلاز 

مراکز    یرو سا  یسواد آموز  یکالسها  ،قرائت خانه  ،ایدرمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه   ،مهدکودک   ،یرخوارگاهش 

  یر و ذهاب و نظا  یابا  یلورزشگاه و وسا  ،کارگران  یجو بس  یو اماکن مربوط به شورا و انجمن اسالم   یآموزش 

 باشند. می  کارگاه آنها جزء 

ن   یندگان نما  ،یانکارفرما  ،کارگران   یه کل  - 5ماده   و  و کارآموزان  اهه کارگا  یز آنان    قانون   ین ا مشمول مقررات 

 باشند. می 

و هشتم   یستو ب  یستمب  ،بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم  -6ماده  

از    یران ممنوع و مردم ا  یگری از دکشی  و بهره   یناجبار افراد به کار مع  ، یرانا  یاسالم   ی جمهور  یقانون اساس 

نخواهد بود   یازسبب امت  ینهاو مانند ا  بانز ، نژاد ،برخوردارند و رنگ ی که باشند از حقوق مساو یله هر قوم و قب
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  یل را که به آن ما  یقانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغل  یتدر حما  یکسانو همه افراد اعم از زن و مرد 

 . یند برگز یستن یگران و حقوق د  یاست و مخالف اسالم و مصالح عموم

 

 قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن  -فصل دوم 2

 قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن  -فصل دوم  -1369آبان   29متن قانون کار مصوب  -1-2

  ی حق السع  یافت که به موجب آن کارگر در قبال در  ی شفاه  یا   ی قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتب  - 7ماده  

 .دهد می  کارفرما انجام  یموقت برا  یرمدت غ  یا مدت موقت  ی را برا یکار

مستمر دارد توسط وزارت کار و امور   یرآنها جنبه غ  یعتکه طب ییکارها یحداکثر مدت موقت برا -1تبصره  

 .ید خواهد رس  یران وز یاته یب و به تصو  یهته یاجتماع

قرارداد    ،در قرارداد ذکر نشود   ی مدت   که درصورتی   ،آنها جنبه مستمر دارد   یعتکه طب  یدر کارهائ  - 2تبصره   

 . شودمی  ی تلق یدائم

  یائی کارگر مزا  ی نافذ خواهد بود که برا  ی آن در صورت  یبعد   ییراتشروط مذکور در قرارداد کار با تغ  -8ماده  

 . ید قانون منظور ننما ین مقرر در ا یازاتکمتر از امت

 . است یالزام یلذ یط شرا یتصحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعا یبرا - 9ماده  

 مورد قرارداد. یت مشروع - الف 

 بودن موضوع قرارداد.  ینمع  -ب 

 انجام کار مورد نظر.  یادر تصرف اموال   ینطرف یو شرع یقانون  یتعدم ممنوع - ج 

 به اثبات برسد. یصالحمگر آنکه بطالن آنها در مراجع ذ .کار است ی قراردادها  یه صحت کلاصل بر  - تبصره 

 باشد. یل موارد ذ یحاو ید با ، ینطرف یق قرارداد کار عالوه بر مشخصات دق - 10ماده  

 .یابد به آن اشتغال  ید که کارگر با اییفه وظ یاحرفه   یانوع کار  - الف 

 مزد مبنا و لواحق آن.  یاحقوق  -ب 

 .یهاو مرخص یالت ساعات کار، تعط - ج 

 محل انجام کار.  - د 
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 انعقاد قرارداد.  یختار - ه 

 باشد. ین مدت مع  یکار برا  چنانچهمدت قرارداد،  - و 

 . ید نما یجاب ا ،محل  یاکه عرف و عادت شغل   یگریموارد د  -ر 

نسخه از آن به   یکگردد که می   یمر چهار نسخه تنظباشد قرارداد د ی که قرارداد کار کتب  یدر موارد - تبصره 

کار و در    ی اسالم   یشورا  یار در اخت  یگر نسخه نزد کارفرما و نسخه د  یک نسخه نزد کارگر و    یک اداره کار و  

 .یردگمی  کارگر قرار  یندهنما یارفاقد شورا در اخت یاهه کارگا

دوره    یندر خالل ا  یند نما  یینکار تع   یشی را بنام دوره آزما  یمدت  یکدیگرتوانند با توافق می   ینطرف  -11ماده 

آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع  بی   و   ی حق دارد بدون اخطار قبل  ین از طرف  یک هر  

خواهد    یشیبه پرداخت حقوق تمام دوره آزما  مملز  ی قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد و  یکهدر صورت  ید نما

 حقوق مدت انجام کار خواهد بود.  یافت کارگر فقط مستحق در ید کارگر رابطه کار را قطع نما  چنانچهو   بود

  یمهکارگران ساده و ن  ی مدت برا  یندر قرارداد کار مشخص شود حداکثر ا  ید با  یشی مدت دوره آزما  -تبصره 

 . باشد می  تخصص سطح باال سه ماه  ی کارگران ماهر و دارا  یماه و برا   یکماهر 

  ، ید نوع تول  ییر تغ  ،انتقال به هر شکل  یا فروش    یل از قب   ، کارگاه  یت در وضع مالک  یحقوق   ییر هر نوع تغ  - 12ماده  

که قراردادشان    یکارگران  یدر رابطه قرارداد   ینها،شدن کارگاه، فوت مالک و امثال ا  یمل  یگر،ادغام در موسسه د

 سابق خواهد بود.  یمقام تعهدات و حقوق کارفرما  ائم ق ،ید جد  یباشد و کارفرما نمی  مؤثر ، است یافته یتقطع

از طر  یدر موارد   - 13ماده   انجام  یق که کار  با    یابد،می   مقاطعه  مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را 

قانون را در مورد   ینمقررات ا  یکه در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمام ید منعقد نما ی مقاطعه کار به نحو

 .ید کارکنان خود اعمال نما

به کارگران    یمانکارانپ  یباشند بدهمی   موظف   یانممتاز بوده و کارفرما  یون مطالبات کارگر جزء د  - 1تبصره   

 .یند حسن انجام کار، پرداخت نمامنجمله ضمانت  یمانکار،از محل مطالبات پ یمراجع قانون ی رأرا برابر 

  یانقبل از پا  یا فوق به انعقاد قرارداد با مقاطع کار بپردازد و    یب مقاطعه دهنده بر خالف ترت  چنانچه   - 2تبصره   

کار در قبال کارگران خواهد    مقاطعه  یون مکلف به پرداخت د  ،ید حساب نما  یهتسو  ،موقت  یلروز از تحو  45

 بود. 



 

4 

 

 قرارداد کار یقتعل -مبحث دوم -2-2

متوقف شود، قرارداد    موقتاً  ین از طرف  یکیانجام تعهدات    ی به واسطه امور مذکور در مواد آت  چنانچه   - 14ماده  

و    یو پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ) از لحاظ بازنشستگ   ید آمی   در  یقکار به حال تعل

 گردد. می   مزد( به حالت اول بر یشافزا

مدت شرکت داوطلبانه کارگران    ین ( و همچنیرهو ذخ  یاط احت  ، ) ضرورت  یفه مدت خدمت نظام وظ  - تبصره 

 . شودمی در جبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب 

  ین که وقوع آن از اراده طرف  بینی پیش قابل   یر بروز حوادث غ یاو   یه که به واسطه قوه قهر ی در مورد  - 15ماده 

ممکن    یرور موقت غکارفرما بط  یاشود و انجام تعهدات کارگر    یلاز کارگاه تعط  ی قسمت  یا  یتمام  ،خارج است

  ید آمی   در   یق به حال تعل  شود می   یل آن قسمت از کارگاه که تعط  یاکار با کارگران تمام    ی گردد. قراردادها

 .است یموارد فوق با وزارت کار و امور اجتماع یصتشخ

  یا بدون حقوق  های  یمرخص   یگر د  یا و    یلی تحص  یقانون از مرخص   ین که مطابق ا  ی قرارداد کارگران  -16ماده  

 .ید آمی   در  یقو به مدت دو سال به حال تعل  یدر طول مرخص   ،کنند می  مزد استفاده 

 . است  ید قابل تمد  یگردو سال د یبرا یلی تحص ی مرخص - تبصره 

و در مدت    شودنمی  یتبه حکم محکوم  ی منته  یو   یفگردد و توقمی   یفکه توق  یقرارداد کارگر  -17ماده  

 گردد. می  به کار خود باز  یف و کارگر پس از رفع توق د یآی مدر    یقبه حال تعل  یف توق

به    ی در مراجع حل اختالف منته یفتوق  ینکارفرما باشد و ا  یتکارگر به سبب شکا یفتوق  چنانچه  -18ماده  

و کارفرما مکلف است عالوه بر    شودمی   نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب  یتحکم محکوم

 .ید پرداخت نما یزرا ن  ی و  یایمزد و مزا ،پردازدمی   که مطابق حکم دادگاه به کارگر  وارده   یانجبران ضرر و ز

رفع    یکارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد. برا  یف که تکل  یکارفرما مکلف است تا زمان  -تبصره 

اش پرداخت  الحساب به خانواده   ی او را بطور عل  یانهحداقل پنجاه درصد از حقوق ماه   ، یخانواده و  یاجاتاحت

 . ید نما

حداکثر تا دو    ید کارگر با  ی ول  ید،آمی   در  یققرارداد کار به حالت تعل  یفه در دوران خدمت نظام وظ  -19ماده  

مشابه آن به    ی حذف شده باشد در شغل  ی شغل و  چنانچهبه کار سابق خود برگردد و    ،خدمت  یانماه پس از پا

 . شودمی  کار مشغول 
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از    یق کارفرما پس از رفع حالت تعل  چنانچه   19  و   15،16،17از موارد مذکور در مواد    یک در هر    - 20ماده  

و کارگر حق دارد ظرف    شودمی  محسوب یقانون  یرعمل در حکم اخراج غ   ینکند، ا یکارگر خوددار   یرفتنپذ 

( و هر گاه کارفرما  باشد کارگر عذر موجه نداشته    یکه) در صورتید مراجعه نما  یصتشخ  یاتروز به ه  30مدت  

نپذ  ثابت کند که  به دال  یرفتننتواند  بوده است  یل کارگر مستند  به    یاته  یص به تشخ  ، موجه  مزبور مکلف 

باشد و اگر بتواند آنرا اثبات  می   مراجعه به کارگاه   یخاز تار   ی مزد و  یا بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق  

 .ید پرداخت نما یمزد به و  ین آخر ز رو 45هر سال سابقه کار کند به ازاء 

انجام    یخود را برا  یآمادگ  ،یقروز پس از رفع حالت تعل   30کارگر بدون عذر موجه حداکثر    چنانچه  -تبصره 

  ی مستعف ،ید مراجعه ننما  یص تشخ  یات پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به ه  یاکار به کارفرما اعالم نکند و  

وق خواهد  حق  ینماه آخر یک صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هر سال  ین که در ا شود می  شناخته

 بود. 

 خاتمه قرارداد کار -مبحث سوم -3-2

 . یابد می   خاتمه یر از طرق ز یکی قرارداد کار به  - 21ماده  

 فوت کارگر  - الف 

 کارگر   یبازنشستگ  -ب 

 کارگر ی کل ی از کار افتادگ - ج 

 آن.   یضمن یا یحصر ید کار با مدت موقت و عدم تجد  یانقضاء مدت در قراردادها  - د 

 .است ین که مربوط به کار مع  یکار در قراردادهائ یانپا - ه 

 کارگر.  ی استعفا - و 

  کتباًخود را    یاستعفا  اه به کار خود ادامه داده و بدواً م  یککند موظف است  می   که استعفا  یکارگر   -تبصره 

 ید به کارفرما اعالم نما  کتباًروز انصراف خود را    15حداکثر ظرف مدت    یکهبه کارفرما اطالع دهد و در صورت

  ی اسالم  یو انصراف از آنرا به شورا  او کارگر موظف است رونوشت استعف  شودمی  یتلق  ی منتف  یو   یاستعفا

 دهد. یل کارگران تحو یندهنما یا و   یانجمن صنف  یاکارگاه و 

از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق    یکه ناش   ی مطالبات  یه کار، کل  یاندر پا  - 22ماده  

 پرداخت خواهد شد. یو  ی به کارگر و در صورت فوت او به وراث قانون ،است
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  ، یاجتماع  نیتأمتوسط سازمان    ی مستمر  ی و برقرار  یو انجام مراحل ادار   ی وراث قانون  یفتکل  یینتا تع  - تبصره 

الحساب    یعل  طوربه   ،یافتیحقوق در  ین آخر  یزانبه م  ی سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوف  ینا

 .ید اقدام نما یو به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل و 

  ، یق تعل  ،یکاریب  ،یبازنشستگ   ،یماریب  ،از فوت  یناش های  ی مستمر   یاحقوق    یافتکارگر از لحاظ در  -23ماده  

 خواهد بود.   یاجتماع  نی تأم مربوط به آنها تابع قانون    یط و شرا  یتیمقررات حما  یاو    ی و جزئ  یکل   ی ازکارافتادگ

که مطابق    ی کارفرما مکلف است به کارگر  ،مدت موقت  یا  ین در صورت خاتمه قرارداد کار، کار مع  - 24ماده  

بر اساس    ،متناوب  یا  یاعم از متوال   ،هر سال سابقه  ی ت برابه کار اشتغال داشته اس   یشتر،ب  یا  یکسال  ، قرارداد

 . ید پرداخت نما یبه و  ار ک یانپا یایماه حقوق به عنوان مزا یکمعادل  یحقوق مبلغ  ینآخر

  ین از طرف یچیکمنعقد شده باشد ه ، ینانجام کار مع یبرا  یامدت موقت و  یهر گاه قرارداد کار برا -25ماده 

 حق فسخ آن را ندارد.  یبه تنهائ

ناش   یدگیرس   - تبصره  ا  یبه اختالفات  نوع  و حل اختالف    یصتشخهای  یاته  یت در صالحها  قرارداد   یناز 

 . است

محل کار باشد پس از اعالم   یاکار که بر خالف عرف معمول کارگاه و    یط عمده در شرا  ییرهر نوع تغ  -26ماده  

حل اختالف    یاته  یرأ ،در صورت بروز اختالف  .قابل اجراست ،محل  یاداره کار و امور اجتماع  یموافقت کتب 

 . و الزم اجرا است  یقطع

کارگاه را پس از تذکرات    ی انضباطای  هه نام   ینآئ  یامحوله قصور ورزد و    یف هر گاه کارگر در انجام وظا  -27ماده  

کار عالوه بر مطالبات و حقوق    یاسالم  ی کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شورا ید،نقض نما ی کتب

پرداخته    یرا به عنوان حق سنوات به و   گر حقوق کار  ین ماه آخر  یکمعوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل  

الزم    ی نظر مثبت انجمن صنف  ، کار هستند   یاسالم ی که فاقد شورا ی. در واحد هائید و قرارداد کار را فسخ نما

ارجاع و در صورت عدم حل    یصتشخ   یاتشده اگر مساله با توافق حل نشد به ه  یاداست در هر مورد از موارد  

قرارداد    ،مراجع حل اختالف   یدگیو اقدام خواهد شد در مدت رس   یدگیرس   ختالفحل ا   یاته  یق اختالف از طر

 .ید آمی   در  یقکار به حالت تعل

  ی انجمن صنف یاکار و  ی اسالم  یشورا  یاکار نبوده و   ی اسالم ی که مشمول قانون شورا ییهاکارگاه  - 1تبصره   

  158ماده  ) موضوع    یصتشخ   یاتاعالم نظر مثبت ه  ،کارگر باشند   ینده فاقد نما  یاباشد    یده نگرد  یلدر آن تشک

 .است ی داد کار الزامقانون ( در فسخ قرار ینا
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  یشنهاد است که با پ  یا بموجب مقررات هه کارگا  یانضباطای  هه نام  ینموارد قصور و دستورالعملها و آئ  -2تبصره   

 .ید خواهد رس  یکار و امور اجتماع یروز یبکار به تصو  یعالیشورا

اعضا  ی قانون  یندگاننما  -28ماده   و  همچن  یاسالم  یشوراها  ی کارگران  و  شرا  ینکار  واجد   یط داوطلبان 

) موضوع    یص تشخ  یاته  ی کار در مراحل انتخابات قبل از اعالم نظر قطع  ی اسالم  ی کارگران و شوراها  یندگینما

در همان واحد ادامه    خود  یتحل اختالف کماکان به فعال  یاته  ی رأکار ( و    یاسالم   ی قانون شورا  22ماده  

 و امور محوله خواهند بود.  یفانجام وظا ینکار و همچن کارگران مشغول یرداده و مانند سا

  یندگاننما  یمابیندر مورد اختالف ف  یتشکا  یافتحل اختالف پس از در  یاتو ه  یصتشخ  یاته  -1تبصره   

خود را اعالم    ی و نظر نهائ  یدگی و خارج از نوبت به موضوع رس   کارگران و کارفرما فوراً   ی قانون  یندگاننما  یا

  یافتدر   یخاز تار  هما  یک حل اختالف موظف است حداکثر ظرف مدت    یاتخواهند داشت در هر صورت ه

 . ید نما یدگیبه موضوع رس  یتشکا

) موضوع    یصتشخ  یاتکه ه  ی در مناطق  یا و    یده نگرد  یل کار تشک  ی اسالم   یکه شورا  یائهه در کارگا  - 2تبصره   

  ی اسالم  ی کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراها  ینکها  یانشده و    یل کار ( تشک  یاسالم   ی قانون شوراها  22ماده  

از اعالم نظر قطع  ،یانجمن صنف  یندگاننما  یاکارگران و    یندگانباشد نمانمی  کار )    یصتشخ  یاته  یقبل 

خود در    یت حل اختالف کماکان به فعال  یاته  ینهائ  ی رأکار ( و    ی اسالم  یقانون شوراها  22ماده  موضوع  

 و امور محوله خواهند بود.  یفانجام وظا ینهمان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچن

 کار  یانپا یایو پرداخت مزا  یلجبران خسارت از هر قب -مبحث چهارم

شناخته    ،کارگر   یهقرارداد از ناح  یقحل اختالف کارفرما، موجب تعل  یاته  یصبنا به تشخ  یکهدر صورت  -29ماده  

شناخته شود کارگر استحقاق    ، کارگر  یهقرارداد از ناح  یق از تعل  ی خسارت ناش   یافتشود کارگر استحقاق در 

  ی از کار را به کار سابق و  یقی تعل  رگر را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کا یقاز تعل یخسارت ناش  یافتدر

 بازگرداند.

) جنگ    بینیپیش قابل   یرحوادث غ یا ( و  ینهاو امثال ا  یل) زلزله، س   یهکارگاه بر اثر قوه قهر  چنانچه  -30ماده 

مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران    یتشوند پس از فعال  یکارگردد و کارگران آن ب  یلآن ( تعط  یر و نظا

 بگمارد. یبه کار اصل  ید آمی  که در آن بوجود  یشده و مشاغل یشده را در همان واحد بازساز یکارب

و    ی عمومهای  و با استفاده از درآمد   یو نهم قانون اساس   یستدولت مکلف است با توجه به اصل ب   - رهتبص 

معاش کارگران    نیتأمنسبت به    یکاریب  یمهصندوق ب  یجادا  یقاز طر  یزحاصل از مشارکت مردم و ن  یدرآمدها
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بند    ین ا  4ماده  موضوع    یاهه شده کارگا  یکارب به  اقدام و با توجه   ی چهل و سوم قانون اساس   اصل  2قانون 

 .ید اشتغال مجدد آنان فراهم نما یامکانات الزم را برا 

بر    ید کارفرما با  ،کارگر باشد   یبازنشستگ   یاو    ی کل  یخاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگ   چنانچه   - 31ماده  

.  ید پرداخت نما  ی روز مزد به و  30  یزانبه م  ی حقوق  ، دمتمزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خ  یناساس آخر

  ی اجتماع  نیتأماست که توسط سازمان    گرکار  یبازنشستگ   یاو    یاز کار افتادگ   یوجه عالوه بر مستمر  ینا

 .شودمی  پرداخت

از کار کارگر باشد ) بنا به    یناش   ی و فکر   ی جسم  ییهایکاهش توانا یجه اگر خاتمه قرارداد کار در نت  -32ماده  

  یندگاننما  یاکار و    یاسالم   یشورا  یسازمان بهداشت و درمان منطقه با معرف   یپزشک  یسیونکم  یصتشخ

پرداخت    ی به و  ، حقوق  ین آخر  اه معادل دو م  ،قانون کارگر( کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت

 . ید نما

کار و فوت    یر از غ  یناش   یا از کار    یناش   یماریهایب  یاو    ی و جزئ  ی لک  یموارد از کار افتادگ  یصتشخ  - 33ماده  

بر اساس    شود می   که منجر به خاتمه قرارداد کار  یمحوله قانون   یفدر انجام وظا  یاقصور کارفرما    یزان کارگر و م

 .ید خواهد رس  یران وز  یاته یبتصو ه ب یکار و امور اجتماع یر وز یشنهادخواهد بود که به پ یضوابط

 

 کار  یطشرا  -فصل سوم 3

 کار  یطشرا  -فصل سوم -1369 آبان  29کار مصوب  قانون  متن -1-3

 ی حق السع -اول مبحث -2-3

های  ینه هز   ،مندیحقوق کمک عائله  یابه کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد    یقانون  یافتهایدر   یهکل  -34ماده  

ذهاب  یاب ا  ، خواربار  ،مسکن افزا  ، ی نقد   یر غ  یای مزا  ،و  نظا  ، ید تول  یش پاداش  و  ساالنه    یافت در  ینها ا  یر سود 

 .نامند می  یرا حق السع ید نمامی 

  مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت   یاو    ی نقد   یر غ  یا  یمزد عبارت است از وجوه نقد   -35ماده  

 .شودمی 

انجام    یزان بر اساس م   یکه و در صورت  "یمزد ساعت"  ،مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد   چنانچه   - 1تبصره   

انجام کار در    یزان م  یاشده و    ید بر اساس محصول تول  چنانچهو    "کارمزد"  ،شده باشد   ید محصول تول  یاکار و  

 .شودمی  یده نام "یکارمزد ساعت" ،باشد  ین زمان مع
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  ین و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع ا یکارمزد ساعت ،یه مزد ساعتمربوط ب   یایضوابط و مزا -2تبصره  

گردد حداکثر  می  یینتع ،ید خواهد رس  یکار و امور اجتماع  یروز  یبکار به تصو یعالیشورا یشنهادکه به پماده 

 .ید نما ز کار تجاو ی از حداکثر ساعت قانون ید فوق نباماده ساعات کار موضوع 

 .به تبع شغل یثابت پرداخت  یایعبارت است از مجموع مزد شغل و مزامزد ثابت  - 36ماده  

  ی ثابت پرداخت  یایمنظور از مزا  ،یستند مشاغل ن  یابیو ارز   یطرح طبقه بند   یکه دارا  یائهه در کارگا  -1تبصره   

کار    ی مزد در ساعات عاد  یم ترم  ی کار و برا  یط مح  یاشغل    یت است که برحسب ماه  یاییمزا  ، به تبع شغل

 .یره شغل و غ عادهفوق ال ،یسرپرست یایمزا  ،کار ی سخت یایمزا  یل گردد. از قبمی  ختپردا

مزد مبنا    ،یهمزد گروه و پا  ،مشاغل به مرحله اجرا درآمده است  یکه طرح طبقه بند   یائهه در کارگا  -2تبصره   

 .دهد می  یلرا تشک

  یش پاداش افزا  ،مندیخواروبار و کمک عائله   ،مسکن  ینهکمک هز  یل از قبای  یزهو انگ   یرفاه  یای مزا  - 3تبصره   

 . شودنمی و سود ساالنه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب   ید تول

  یا کشور   یجو ضمن ساعات کار به وجه نقد را  یلتعط  یر مرتب و در روز غ یدر فواصل زمان ید مزد با  - 37ماده 

 پرداخت شود.  یلذ یط شرا یتچک عهده بانک و با رعا یله به وس  ینطرف یبا تراض

پرداخت    ،شده باشد   یینتع  ی ساعت  یامبلغ مزد به صورت روزانه    ، عرف کارگاه  یا بر اساس قرارداد    چنانچه   - الف 

کارکرد    ی روزها  یا به نسبت ساعات کار و    یکبارپانزده روز    یاهفته    یاروز    یانپس از محاسبه در پا  ید آن با

 . یردصورت گ

در    ید پرداخت با  ینا  ،پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد   ، عرف کارگاه  یابر اساس قرارداد    یکه در صورت  - ب 

 . شودمی  یدهحالت مزد مذکور حقوق نام  یندر ا یرد آخر ماه صورت گ

روز محاسبه و به کارگر پرداخت    یک و    یبر اساس س   ید و حقوق با  یا روزه مزا  یکو    یس   یاهه در ما  - تبصره 

 شود.

به زن و مرد مزد    ید با  ردیگی مکارگاه انجام    یکدر    یمساو  یط که در شرا  یانجام کار مساو  یبرا   -38ماده  

و    یاسیو اعتقادات س   یتنژاد و قوم  ،جنس  ،مزد بر اساس سن  یزان م  یین در تع  یض پرداخت شود تبع  یمساو

 . ممنوع است یمذهب

شده به کار اشتغال    یینتع  یکمتر از ساعات قانون  یاوقت و    یمهکه به صورت ن  یکارگران  یای مزامزد و    -39ماده  

 .شودمی  محاسبه و پرداخت  یافته دارند به نسبت ساعات کار انجام 
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ارزش    ید با  ،شودمی   پرداخت   ی نقد   یر از مزد به صورت غ  یقسمت  ینکه با توافق طرف  یدر موارد   -40ماده  

 پرداختها منصفانه و معقول باشد. ینگونها ی شده برا یینتع  ینقد 

  یانقاط مختلف کشور و    یحداقل مزد کارگران را برا  یزانکار همه ساله موظف است م  یعالی شورا  -41ماده  

 . ید نما یینتع  یلذ یارهایمختلف با توجه به مع یعصنا

تورم   - 1  به درصد  با توجه  بانک مرکز  یحداقل مزد کارگران  از طرف    اعالم  یران ا  ی اسالم  یجمهور   ی که 

 .شودمی 

کار محول شده را مورد توجه  های  یژگی کارگران و و  ی و روح  یحداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسم  - 2 

  شود می اعالم  یخانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسم یک  ی باشد تا زندگای به اندازه  ید قرار دهد با

 .ید نما ن یتأمرا 

ازا   یانکارفرما  -تبصره  تع  یموظفند که در  قانون  یینانجام کار در ساعات  از    ی کارگر  یچبه ه  یشده  کمتر 

مابه التفاوت مزد پرداخت شده    هی تأدو در صورت تخلف ضامن    یند پرداخت ننما  ید شده جد   یینحداقل مزد تع

 باشند.می  ید و حداقل مزد جد 

  یر غ  یپرداخت شود پرداختها  ی به صورت نقد   ید با  قانون منحصراً  ین ا  41ماده  حداقل مزد موضوع    - 42ماده  

که اضافه بر حداقل    شودمی   یتلق   یبه عنوان پرداخت  شودمی   بینیپیش به هر صورت که در قراردادها    ینقد 

 . مزد است

مزد را دارند و   یافتاستحقاق در  ی و مرخص یرسم  یالت جمعه و تعط  ی روزها  یکارگران کارمزد برا  -43ماده  

  ید در هر حال نبا  یمبلغ پرداخت  ،ماه کار آنهاست  ینکارکرد آخر   یکارمزد آنها در روزها  یانگینماخذ محاسبه م

 باشد.  یکمتر از حداقل مزد قانون 

حداقل  توان مازاد بر  می  تنها  ،یو   یون د   یندر قبال ا  ،باشد   یون خود مد   یکارگر به کارفرما  چنانچه   - 44ماده  

  یشتر چهارم کل مزد کارگر ب   یک از    ید مبلغ نبا  ینمزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود در هر حال ا 

 باشد. 

 باشد. می  ی و تابع مقررات قانون مدن ی از قاعده فوق مستثن ،نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر - تبصره 

 .ید ارگر برداشت نماتواند از مزد کمی  یلکارفرما فقط در موارد ذ - 45ماده  

 اجازه داده باشد. که قانون صراحتاً ی مورد - الف 

 به کارگر داده باشد. ی که کارفرما بعنوان مساعده وجه ی هنگام -ب 
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 طبق ضوابط مربوطه.  ،که کارفرما به کارگر داده است یاقساط وامهائ - ج 

 اضافه پرداخت شده باشد. یدر اثر اشتباه محاسبه مبلغ  چنانچه  - د 

باشد،   یااجاره   یکهاست ( در صورت  یدهگرد   یینتع  ینآن با توافق طرف  یزان) که م  یمال االجاره خانه سازمان  -ه 

 گردد. می   یینتع  ینبا توافق طرف

مصرف همان کارگاه    ی از شرکت تعاون  یاجناس ضرور  ید خر  ی که پرداخت آن از طرف کارگر برا  یوجوه   - و 

 .تعهد شده است

 گردد.  یین تع یاقساط پرداخت  یزان م ید با ینوام مذکور در بند ج با توافق طرف یافتهنگام در  - تبصره 

کارگران  -46ماده   قرارداد    ی به  موجب  به  بعد   یاکه  مامور  یموافقت  اعزام   یتهایبه  محل خدمت  از    خارج 

العاده  می  فوق  نبا  ین ا  ،یردگمی   تعلق  تی مأمورشوند،  العاده  ثابت    ید فوق  از مزد  مبنا  یاکمتر  روزانه    ی مزد 

 .ید نما نی تأمرا   نهارفت و برگشت آ ینههز یا یله کارفرما مکلف است وس  ین کارگران باشد همچن

  یاز محل کارگاه اصل  یلومتر ک  50انجام کار حداقل    ی که کارگر برا  شودمی اطالق    ی به مورد  تیمأمور  -تبصره 

 .ید توقف نما تی مأمورشب در محل  یکباشد حداقل  یر ناگز یادور شود و  

و  مندی  عالقه   یشو افزا  یعاتضا  یلبهتر و تقل  یفیتو با ک  یشترب  ید تول   ی برا  یزهانگ   یجادبه منظور ا  -47ماده  

ای  نامه   ینرا مطابق آئ  ید تول   یش پرداخت پاداش افزا  یاو    یافت قرارداد در  ین طرف  ،باال بردن سطح درآمد کارگران

 . یند نمامی  منعقد   شودمی  یینتع یکار و امور اجتماع یر وز یب که بتصو

و    یابیموظف است نظام ارز  یوزارت کار و امور اجتماع  یگری از کار دکشی  از بهره   یری بمنظور جلوگ  - 48ماده  

و به مرحله   ید نما یهدر کشور ته ی شاغل و عرف مشاغل کارگرمشاغل را با استفاده از استاندارد م  یطبقه بند 

 اجراء درآورد. 

و    یفمزد و مشخص بودن شرح وظا  ینه بازار کار در زم  یاکارگاه    یحبمنظور استقرار مناسبات صح  -49ماده  

طبقه    یته کم  یبا همکاراند  قانون موظف   ینمشمول ا  یان کارفرما  ،مشاغل مختلف در کارگاه  یتدامنه مسئول

وزارت کار    ید و پس از تائ  ند کن یهمشاغل را ته  یطرح طبقه بند   یصالح،ذ  مؤسسات  یامشاغل کارگاه و    یبند 

 به مرحله اجراء درآورند. یو امور اجتماع

  ی اهه مشاغل کارگا  یابیطرح ارز  یاجرائای  هه نام  یندستورالعمل و آئ  یوزارت کار و امور اجتماع  -1تبصره   

 و اعالم خواهد کرد.  یینطرح است تع  یاجرا  یخکه ناظر به تعداد کارگران و تاررا ماده  ینمشمول ا
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  ید پردازند بامی  اههمشاغل در کارگا ی طبقه بند  یطرحها یهکه به ته  ی و افراد مؤسسات  یتصالح - 2تبصره  

 باشد.  یوزارت کار و امور اجتماع ید مورد تائ

حل    یاتدر ه  ،یمشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماع  ی طرح طبقه بند   یاز اجرا  یاختالفات ناش   -3تبصره   

 . است یدگیاختالف قابل رس 

  ، یشده از طرف وزارت کار و امور اجتماع  یین تعهای  قانون در مهلت  ین مشمول ا  یانکارفرما  چنانچه   -50ماده  

از دفاتر    یکی امر را به    ین انجام ا  ینکرده باشند، وزارت کار و امور اجتماع  یابیخود را ارز  یاهه مشاغل کارگا

( واگذار خواهد    49ماده    2  تبصره  موضوع)    یتاشخاص صاحب صالح  یامشاغل و    یابیارز  یمشاور فن  مؤسسات

 کرد. 

هز  -تبصره  پرداخت  بر  ا ای  هه ینکارفرما عالوه  به  پرداخت جر  ینمربوط  به  مکلف    % 50معادل    اییمه امر، 

که توسط وزارت کار و    یخی کل است از تارداری  کشور نزد خزانه   ی به حساب درآمد عموم  ، مشاورهای  هه ینهز

مشاغل را    یابی طرح ارز  یاز اجرا  ناشیمزد    یمابه التفاوت احتمال  ید کارفرما با  ،شود می   یین تع  یامور اجتماع

 بپردازد. 

 مدت -دوم مبحث  -3-3

  یاروقت خود را به منظور انجام کار در اخت  یا  یرو است که کارگر ن  یزمانمدت  قانون  ینساعت کار در ا  -51ماده  

ساعت کار کارگران در شبانه روز    ،استشده   یقانون مستثن  ین که در ا  ی از موارد  یر به غ  دهد می   کارفرما قرار 

 . ید ساعت تجاوز نما 8از  ید نبا

نما  -1تبصره    توافق کارگران،  با  بعض  تواند ی مان  آن  ی قانون  یندگاننما  یا  یندهکارفرما  در  را  از    ی ساعت کار 

کند به شرط آنکه مجموع ساعات   یینتع   یزانم  ینروزها اضافه بر ا  یگرمقرر و در د  یزان هفته کمتر از م  یروزها

 ساعت تجاوز نکند. 44کار هر هفته از 

آنان ساعت    یقانون   یندگاننما  یا  ینده با توافق کارگران نما  تواند ی مکارفرما    یکشاورز  ی در کارها  - 2تبصره   

 .ید نما یمکار را در شبانه روز با توجه به کار و عرف و فصول مختلف تنظ

ساعت در    36از شش ساعت در روز و    ید ساعات کار نبا  ، یرزمینیآور و ز  یان سخت و ز  ی در کارها  - 52ماده  

 .ید هفته تجاوز نما

حفاظت   یعالیخواهد بود که توسط شوار  یانامه   ینبه موجب آئ  یرزمینیآور و ز  یانسخت و ز  یکارها  -تبصره 

درمان و آموزش   ،و بهداشت یکار و امور اجتماع یوزرا   یبو به تصو یه کار ته یعالیو بهداشت کار و شورا  یفن

 .ید خواهد رس  یپزشک
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است    ی باشد و کار شب کارهائمی  22بامداد تا  6است که زمان انجام آن از ساعت    ی کار روز، کارهائ  - 53ماده  

از ساعات انجام آن    یاست که بخش   ی کارهائ  یز بامداد قرار دارد. کار مختلط ن  6تا    22  ین که زمان انجام آن ب

  ،شودمی   که جزء کار شب محسوب  عاتیسا  ،مختلط  ی. در کارهاشودمی   از آن در شب واقع  ی در روز و قسمت

 . ید نمامی قانون استفاده  ین ا 58ماده کارگر از فوق العاده موضوع 

از شبانه روز    ینیبلکه در ساعات مع  یابد نمی   انجام  یدر ساعات متوال   است که نوعاً  یکار متناوب کار  -54ماده  

 . یردگمی  صورت

تناوب کار در اخت  -تبصره  الزام   یارفواصل  او در کارگاه    ، متناوب   یدر کارها  . یستن  یکارگر است و حضور 

ساعت در شبانه روز    15از    از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً  ید نبا  یکار اضاف  یز ساعات کار و فواصل تناوب و ن

ه  و با توجه به نوع کار و عرف کارگا  ینباشد. ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرف   یشترب

 گردد. می  یینتع

  یا آن در صبح    یکه نوبتها  یکه در طول ماه گردش دارد به نحو   یعبارت است از کار  ی کار نوبت  -55ماده  

 . شودمی  شب واقع  یاعصر 

  شود می   در صبح و عصر واقع  ی کار و  ی کند و نوبتهامی   کار   ی نوبت  طوربه که در طول ماه    ی کارگر   - 56ماده  

عصر و   یا به صبح و شب و  هانوبت  یکه و در صورت  %15  یرد نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گ چنانچه و   10%

 خواهد کرد.  یافتدر ینوبت کار  العادهفوق عالوه بر مزد بعنوان   % 22/ 5 یفتد شب ب

ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز    8ممکن است ساعات کار از    یدر کار نوبت  -57ماده  

 ساعت تجاوز کند.  176از  ید نبا یلکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوال ،ید انم

  تعلق   ، یاضافه بر مزد ساعت کار عاد  %35  ی نوبت  یرهر ساعت کار در شب تنها به کارگران غ  ی برا  - 58ماده  

 . یردگمی 

 مجاز است   یلذ یط به کارگر با شرا ی ارجاع کار اضاف ی عاد یط در شرا - 59ماده  

 موافقت کارگر  - الف 

ساعت    4از    ید به کارگران نبا  ی ساعات کار اضاف  -تبصره  ی اضافه بر مزد هر ساعت کار عاد  % 40پرداخت    -ب 

 (ینبا توافق طرف  یی) مگر در موارد استثنا ید،در روز تجاوز نما

( و    59ماده  ) موضوع بند ب    یکارفرما به شرط پرداخت اضافه کار  یصبا تشخ  یارجاع کار اضاف  - 60ماده  

  ین موضوع ا  یمجاز است و حداکثر اضافه کار  ،ضرورت دارد  یلکه جهت مقابله با اوضاع و احوال ذ  یمدت  یبرا

 (   ینبا توافق طرف  ی ) مگر در موارد استثنائ  ،ساعت در روز خواهد بود 8ماده  
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 .حوادث مذکور است یجهکه نت  یخسارت یمترم  یاو    بینیپیشاز حوادث قابل  یریجلوگ - الف 

  یا زلزله و  ،یلس  یلاز قب یعیمذکور بعلت بروز حادثه اتفاق طب یتفعال  یکهدر صورت ، کارگاه یتاعاده فعال  -ب 

 قطع شده باشد. بینیپیشقابل  یر اوضاع و احوال غ

  ساعت موضوع   48کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت    ، در موارد فوق  یپس از انجام کار اضاف  -1تبصره   

 شود.  یینو مدت آن تع  یاطالع دهد تا ضرورت کار اضاف یرا به اداره کار و امور اجتماع

محل کارفرما مکلف به    یتوسط اداره کار و امور اجتماع  ی ضرورت کار اضاف  د ییتأ در صورت عدم    -2تبصره   

 پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود. 

  دهند ی مآور انجام    یانخطرناک و سخت و ز  یکارها  یا که کار شبانه    ی به کارگران  ی ارجاع کار اضاف  - 61ماده  

 .ممنوع است

 های و مرخص یالتتعط   -مبحث سوم -4-3

 . باشد ی فاده از مزد مکارگران با است  ی هفتگ  یلروز جمعه، روز تعط  - 62ماده  

  یاکه حسب نوع    یائهه در کارگا  یاو    یاتوبوسران  ،برق  ،آب  یر نظ  یدر امور مربوط به خدمات عموم  -1تبصره   

  یل شود همان روز در حکم روز تعط  یل تعط  ی برا  یگری مستمر روز د  طوربه   ینتوافق طرف  یاضرورت کار و  

که به هر عنوان به    یکارگران   .است  ی در هفته اجبار  ین روز مع  یک   یل خواهد بود. و به هر حال تعط  یهفتگ 

  یافت اضافه بر مزد در  % 40روز جمعه  یلکنند در مقابل عدم استفاده از تعط می   جمعه کار   یروزها  یب ترت  ینا

 خواهند کرد. 

  یک کارگر معادل    یهفتگ   یل کار در هفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعط  یروزها  یکه در صورت  - 2تبصره   

 کار در هفته خواهد بود.  ی در روزها  یو  یافتیحقوق در یا ششم مجموع مزد 

  یل کارگرانشان از دو روز تعط  یساعت کار قانون  44روز کار در هفته و    5که با انجام    ییهاکارگاه   -3تبصره   

 برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.  یهفتگ  یلاز دو روز تعط یک ر . مزد هکنند ی ماستفاده  

کارگران به    یرسم  یالتجزء تعط  یز( ن  یبهشتارد  11روز کارگر )  ،کشور  یرسم  یالتعالوه بر تعط  -63ماده  

 .ید آمی حساب

است   یکماه  جمعاًمزد و احتساب چهار روز جمعه  ساالنه کارگران با استفاده از    ی استحقاق   یمرخص  -64ماده  

مزبور به نسبت    یمرخص  یکسالکار کمتر از    یمحسوب نخواهد شد. برا  ی مرخص  یامجزء ا  یلتعط  یروزها  یرسا

 .شودمی  محاسبه  یافتهمدت کار انجام 
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باشد استفاده از  می   هفته  5آور اشتغال دارند    یانسخت و ز  یکه به کارها  یکارگران  یانهسال  یمرخص   - 65ماده  

 . یردگمی   هر شش ماه کار صورت یاندر دو نوبت و در پا االمکانحتی  ی مرخص ینا

 کند.  یرهساالنه خود را ذخ ی روز از مرخص 9از  یشتواند بنمی  کارگر -66ماده  

نوبت   یک  یفقط برا  یشحج واجب در تمام مدت کار خو  یهفرض ی هر کارگر حق دارد به منظور ادا - 67ماده  

 .ید بدون حقوق استفاده نما یمرخص  یا ی استحقاق ی ماه به عنوان مرخص یک

 .شودمی  یینکارکرد تع یاهه برحسب ما یکارگران فصل ی استحقاق یمرخص یزانم - 68ماده  

کارگر و    ین. و در صورت اختالف بشودمی   یینبا توافق کارگر و کارفرما تع  یاستفاده از مرخص  یختار  -69ماده  

 .محل الزم االجراست یاره کار و امور اجتماعنظر اد ،کارفرما

از کارگران در    ینی همواره حضور حداقل مع  یکهکارهائ  ی ( و تماماییره زنج)  یوستهپ  ی در مورد کارها  - تبصره 

کارگران را ظرف سه ماه    یاستفاده از مرخص  یکارفرما مکلف است حدود زمان  ید نمامی   کار را اقتضا  یروزها

کارگران اعالم    یندهنما  یا  ی انجمن صنف  یاکار    ی اسالم  یشورا   ید و پس از تائ  یمسال بعد تنظ  ی آخر هر سال برا

 . ید نما

 .شودمی  منظور ی استحقاق یروز کار جزء مرخص یککمتر از   یمرخص  - 70ماده  

کارگاه    یل تعط  یاکارگر و    ی کل  ی و از کارافتادگ  یبازنشستگ   یا خاتمه قرارداد کار    یا در صورت فسخ    - 71ماده  

 . شودمی  در صورت فوت او به ورثه او پرداخت  یکارگر به و   یاستحقاق یمطالبات مربوط به مدت مرخص

از مرخص  - 72ماده   استفاده  و مدت آن و شرا  ینحوه  از    یط بدون حقوق کارگران  به کار پس  آنها  برگشت 

 خواهد شد. ییناو و کارفرما تع  ی قانون یندهنما یا کارگر  یافق کتببا تو یاستفاده از مرخص 

 با استفاده از مزد را دارند.  یاز سه روز مرخص ی حق برخوردار یلکارگران در موارد ذ  یهکل - 73ماده  

 ازدواج دائم  - الف 

 فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان   -ب 

کارگران    یجزء سوابق کار و بازنشستگ   یاجتماع  نی تأمسازمان    ید با تائ  ی،استعالج  ی مدت مرخص  -74ماده  

 محسوب خواهد شد. 
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 کار زنان یطشرا  -مبحث چهارم -5-3

از حد مجاز با دست و بدون استفاده    یشتر حمل بار ب  یز آور و ن  یانسخت و ز  ،خطرناک  ی انجام کارها  - 75ماده  

  یشنهادموارد با پ  یلقب  ینا  یزاننوع و م   یین کارگران زن ممنوع است دستورالعمل و تع  یبرا  یکیمکان  یلاز وسا

 .ید خواهد رس  یکار و امور اجتماع یروز یبکار به تصو  یعالیشوار

  ی مرخص  ین روز از ا  45  االمکانحتی روز است و    90  کارگران زن جمعاً  یمان و زا  ی باردار  ی مرخص   - 76ماده  

 .شودمی   اضافه ی روز به مدت مرخص  14توامان  یمانزا ی برا یرد مورد استفاده قرار گ  یمانپس از زا ید با

سازمان    ید مدت با تائ  ین گردد و امی   کارگر زن به کار سابق خود باز  ،یمانزا یمرخص یانپس از پا  - 1تبصره   

 . شودمی  محسوب  ی جزء سوابق خدمت و یاجتماع نیتأم

 پرداخت خواهد شد. یاجتماع ن یتأمطبق مقررات قانون  یمانزا یمرخص  یامحقوق ا -2تبصره   

  یا کارگر باردار خطرناک    ینوع کار برا  ،یاجتماع  نی تأمپزشک سازمان    یصکه به تشخ  یدر موارد   -77ماده  

  ی و سبکتر تر کار مناسب یبدون کسر حق السع  یو   ی دوره باردار  یانداده شود، کارفرما تا پا  یص سخت تشخ

 . ید مانمی  به او ارجاع 

  ی دو سالگ   یانتا پا  یرده کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران ش   ی که دارا  یائهه در کارگا  -78ماده  

  فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب   یندادن بدهد ا  یر ساعت فرصت ش   یم ن  ،پس از هر سه ساعت  ،کودک

آنها مراکز    یگروه سن  تن کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرف  ین و همچن  شودمی 

 .ید نما یجادو مهد کودک و ( را ا  ،یرخوارگاهش  یلکودکان ) از قب  یمربوط به نگهدار

کل کشور    یستی و مهد کودک توسط سازمان بهز  یرخوارگاهو اداره ش   سیتأس ضوابط    ینامه اجرائ  ین آئ  - تبصره 

 .شودمی  به مرحله اجراء گذاشته یکار و امور اجتماع یر وز  یبو پس از تصو  یهته

 کار نوجوان  یطشرا -مبحث پنجم -6-3

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

و در بدو استخدام    شود می   یده سال تمام باشد، کارگر نوجوان نام  18تا    15  ینکه سنش ب  یکارگر   -80ماده  

 . یردقرار گ یپزشک  یشهایمورد آزما یاجتماع نیتأم توسط سازمان  ید با

شود و مدارک مربوط در پرونده    ید تجد   یکبار  یسال ید کارگر نوجوان حداقل با  یپزشک   یهاشیآزما  - 81ماده  

  چنانچه کند و  می   کارگر نوجوان اظهار نظر  ی ضبط گردد پزشک در باره تناسب نوع کار با توانائ  ی و   یاستخدام

 دهد.  ییرکارگر را تغ غل کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود ش 
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استفاده    یب ترت  کارگران است  یساعت کمتر از ساعات معمول  یمساعات کار روزانه کارگر نوجوان، ن  - 82ماده  

 خواهد شد. یین با توافق کارگر و کارفرما تع  یازامت یناز ا

آور و خطرناک و    یانسخت و ز   ی ارجاع کارها  یزو انجام کار در شب و ن  یارجاع هر نوع کار اضاف  -83ماده  

 . کارگر نوجوان ممنوع است ی برا یکیمکان یلاز حد مجاز و بدون استفاده از وسا یشب ، حمل بار با دست

  ی سالمت  ی برا  شودمی   که کار در آن انجام   یطیشرا  یاآن    یتکه به علت ماه  یدر مشاغل و کارهائ   - 84ماده  

امر با    ینا  یص سال تمام خواهد بود تشخ  18آور است حداقل سن کار    یاناخالق کارآموزان و نوجوانان ز  یا

 .است یوزارت کار و امور اجتماع

 

 و بهداشت کار یحفاظت فن  -فصل چهارم 4

 و بهداشت کار  یفصل چهارم حفاظت فن -1369 آبان  29کار مصوب  قانون  متن

 یات کل -اول مبحث -1-4

  ی عال  یکه از طرف شورا   یدستورالعملهائ  یتکشور رعا  ی و منابع ماد  یانسان  یروین  یانتص  یبرا  - 85ماده  

از    یری ) جهت جلوگ  یدرمان و آموزش پزشک   ،( و وزارت بهداشت  ی حفاظت فن  ن یتأم) جهت    ی حفاظت فن

  ، یان ا، کارفرماهه کارگا  لیهک  ی برا  ،شودمی   ینکار( تدو  یط بهداشت کار و کارگر و مح  ن یتأمو    یاحرفه   یماریهایب

 .است یکارگران و کارآموزان الزام

  و بهداشت کار  یاصول فن   یتفصل بوده و مکلف به رعا  ینمشمول مقررات ا  یز ن  یخانوادگ   یهاکارگاه   - تبصره 

 باشند. می 

  یل و از اعضاء ذ  باشد یم   ی حفاظت فنای  هه نام  ینو آئ ینمواز یهمسئول ته یحفاظت فن  یعالیشورا  - 86ماده  

 . گرددی م یلتشک

 شورا خواهد بود  یسمعاون او که رئ یا یکار و امور اجتماع یر وز - 1 

 یع معاون وزارت صنا - 2 

 ینسنگ  یع معاون وزارت صنا - 3 

 ی معاون وزارت کشاورز - 4 

 معاون وزارت نفت  - 5 
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 معاون وزارت معادن و فلزات - 6 

 یمعاون وزارت جهاد سازندگ - 7 

 یست ز یط سازمان حفاظت مح یسرئ - 8 

 ی فنای هه دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشت - 9 

 یع صنا یران د دو نفر از م - 10 

 کارگران   یندگاندو نفر از نما - 11 

 شورا خواهد بود.  یرکه دب  یکار وزارت کار و امور اجتماع یکل بازرس  یر مد  - 12 

  ی تواند برا می   و شورا در صورت لزوم   یدهرس   یکار و امور اجتماع  یر وز  یب شورا به تصو  یشنهاداتپ  - 1تبصره   

مربوط به شورا،    یفوظا  یرکار و انجام سا  یط کارگران در مح  ی حفاظت فنمربوط به  ای  هه نام  ین طرح آئ  یه ته

 دهد.  یلتخصص مرکب از کارشناسان تشکای هه یتکم

با پ  ی نامه داخل  ین آئ  - 2تبصره    فن  یعالی شورا  یشنهاد شورا  امور اجتماع  یر وز  یببه تصو  ی حفاظت  و   یکار 

 .ید خواهد رس 

خواهد    یمطابق دستورالعمل  یعصنا  یرانمد   یندگانکارگران و نما  نیندگادانشگاه، نما  ید انتخاب اسات  - 3تبصره   

 .ید خواهد رس  یکار و امور اجتماع یروز  یبو به تصو یه ته ی حفاظت فن یعالیبود که توسط شورا

موجود را توسعه    یاههکارگا  یاو    یند احداث نما  یدیکه بخواهند کارگاه جد   ی و حقوق  یقیاشخاص حق  - 87ماده  

در امر حفاظت    بینیپیشمورد نظر را از لحاظ    یو طرحها  یساختمانای  هه برنامه کار و نقش  مکلفند بدواًدهند  

  ی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماع  عیبه وزارت کار و امور اجتما  ید اظهار نظر و تائ  ی و بهداشت کار برا 

  یت مزبور منوط به رعا  یاهه از کارگا  یبرداربهره .  ید اعالم نما  یکماهموظف است نظرات خود را ظرف مدت  

 خواهد بود.   یو بهداشت  یمقررات حفاظت

موارد    یتپردازند مکلف به رعامی   ینورود و عرضه ماش   یاکه به ساخت    یحقوق  یا  یقی اشخاص حق  -88ماده  

 باشند. می  مناسب  یو حفاظت یمنیا

آنها مطابق   یشکه آزما یابزار و لوازم  هادستگاه  هانیماش از   برداری بهره از    یشمکلفند ب  یانکارفرما  - 89ماده 

شوراای  هه نام  ینآئ فن   یعالیمحسوب  آزما  یضرور   یحفاظت  است  شده  توسط    یشهایشناخته  را  الزم 

نسخه از    یک را حفظ و    ربوطه انجام داده و مدارک م  ی حفاظت فن  یعالی شورا  ید و مراکز مورد تائ  اههیشگاآزما

 .یند ارسال نما یاطالع به وزارت کار و امور اجتماع ی آنها را برا
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کنند،    ید تول  یارا وارد    یو بهداشت  یکه بخواهند لوازم حفاظت فن  یحقوق   یا  یقیاشخاص حق  یهکل  - 90ماده  

  ،اشتو وزارت بهد   یآن به وزارت کار و امور اجتماعای  هه مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمون  ید با

 .یند وسائل اقدام نما  ینا ن وارد کرد یابه ساخت  ید ارسال دارند و پس از تائ یدرمان و آموزش پزشک

  ی قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورا ینا  85ماده  موضوع های  واحد  یه و مسئوالن کل  یانکارفرما  - 91ماده  

و امکانات الزم را    یلکار وسا  یط حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در مح  نی تأم  یبرا  ی حفاظت فن  یعال

  یتو در خصوص رعا  یاموزند آنان ب  هفوق الذکر را ب   یلکاربرد وسا  یآنان قرار داده و چگونگ   یارو در اخت  یهته

 باشند.می  مربوطه کارگاه  یدستورالعملها  ی و اجرا ی فرد  یو بهداشت  یمقررات حفاظت

نوع کار در معرض بروز    ی در آنها به اقتضا  ینقانون که شاغل  ینا  85ماده  موضوع    یواحدها  یه کل  -92ماده  

  ی دهند و حداقل سال  یل تشک  یهمه افراد مذکور پرونده پزشک  ی برا  ید از کار قرار دارند، با  یناش   یماریهایب

را در پرونده مربوطه    یجهبعمل آورند و نت  االزم ر  یشهایو آزما  ینهاز آنها معا  یدرمان  یتوسط مراکز بهداشت  یکبار

 .یند ضبط نما

از کار مبتال    یناش   یماریشده به ب  ینهنظر داده شود که فرد معا  یپزشک  یشورا  یصبا تشخ  چنانچه  -1تبصره   

مذکور    ی پزشک  یشورا  یه مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظر  ین کارفرما و مسئول  ،در معرض ابتال باشد   یا

 .یند نما یین تع یگری در قسمت مناسب د ، یحق السعبدون کاهش 

  یط مجدد شرا  ید و تائ  ید مکلف به بازد  یوزارت کار و امور اجتماع  یمارانیب  یندر صورت مشاهده چن  -2تبصره   

 کار خواهد بود.  یط مح یمنیو بهداشت و ا  یفن

  یط در مح  یو بهداشت یمقررات حفاظت  یبه منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرا  -93ماده  

درمان    ،و وزارت بهداشت  یکه وزارت کار و امور اجتماع  یائهه در کارگا  یماریها،از حوادث و ب   یشگیری کار و پ

 شد. واهد خ یل و بهداشت کار تشک یحفاظت فن یتهدهند کم یصتشخ ی ضرور یو آموزش پزشک

زم  یتهکم  -1تبصره    افراد متخصص در  از  فنح  ینهمذکور  بهداشت حرفه   یفاظت  فن  یاو  امور  کارگاه    یو 

  ی کار و امور اجتماعای هه وزارتخان ید که مورد تائ یطیاعضاء دو نفر شخص واجد شرا ین و از ب شودمی  یلتشک

مذکور    یته کم  یانارتباط م  راریبرق  شانفه ی وظگردند که  می  یینباشند تع  یدرمان و آموزش پزشک  ،و بهداشت

 باشد. می   یدرمان و آموزش پزشک ،و وزارت بهداشت یبا کارفرما و وزارت کار و امور اجتماع

خواهد بود که توسط وزارت کار و امور    یاعضاء بر اساس دستورالعملهائ  یبو ترک  یلنحوه تشک  -2تبصره   

 و ابالغ خواهد شد.   یه ته  یدرمان و آموزش پزشک ،و وزارت بهداشت یاجتماع
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قانون امکان    ین ا  85ماده  موضوع    یکارکنان واحدها  یا چند نفر از کارگران    یا  یک که    ی در موارد  - 94ماده  

  یته توانند مراتب را به کممی   یند نما  بینیپیش واحد مربوطه    یااز کار را در کارگاه    یناش   یماری ب  یاوقوع حادثه  

توسط    یستیبا  یز امر ن  ین دهند و ا  طالع و بهداشت کار ا  ی مسئول حفاظت فن   یاو بهداشت کار    یحفاظت فن 

 ثبت گردد.  شودمی یمنظور نگهدار ینکه به هم ی فرد مطلع شده در دفتر

موظف است در    ،از کار را محقق نداند   یناش   یماریب   یاوقوع حادثه    ،مسئول واحد   یاکارفرما    چنانچه  -تبصره 

 ید محل اعالم نما  یواحد کار و امور اجتماع  یکتریند به نزدو نظرات خو   یلاسرع وقت موضوع را همراه با دال

و اقدام    یدگیکار به موضوع رس   ازرسینمذکور موظف است در اسرع وقت توسط ب  یاداره کار و امور اجتماع

 . ید الزم را معمول نما

موضوع  های  واحد   یتمسئول   یاو بهداشت کار بر عهده کارفرما    یمقررات و ضوابط فن   ی اجرا  یتمسئول  - 95ماده  

  یت مسئول   یا کارفرما    یمقررات مذکور از سو  یت قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعا  ین ا  85ماده  ذکر شده در  

مندرج در   یمجازاتها  یز و ن  ی و حقوق  ی فری مسئول مذکور از نظر ک  یاشخص کارفرما    ،رخ دهد   یاواحد حادثه 

 .قانون مسئول است ینا

از کار را در    ی حوادث ناش   یهقانون موظفند کل  ینا  85ماده  موضوع  های  مسئوالن واحد   یاکارفرما    - 1تبصره   

به صورت    سریعاًثبت و مراتب را    ، گردد ی ماعالم    یوزارت کار و امور اجتماع  یقکه فرم آن از طر  اییژه دفتر و

 محل برسانند. یبه اطالع اداره کار و امور اجتماع یکتب

و بهداشت کار    یحفاظت فن  یقانون برا   ینا  85ماده  موضوع    یواحدها  یرانمد   یا کارفرما    چنانچه  -2تبصره   

  ، یالزم و تذکرات قبل   ی کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشها  یارو امکانات الزم را در اخت  یلوسا

به توجه  استفاده ننما  بدون  آنها  از  در    یتی. کارفرما مسئولید دستورالعمل و مقررات موجود،  نخواهد داشت 

 حل اختالف نافذ خواهد بود. یاته ی رأصورت بروز اختالف 

 کار یبازرس  -مبحث دوم  -2-4

  یوزارت کار و امور اجتماع  یاداره کل بازرس   ،یقانون و ضوابط حفاظت فن  ینا  یحصح  یبه منظور اجرا  -96ماده  

 :  شودمی  یل تشک یلذ  یفوظا یا

آور    یانسخت و ز  یمربوط به کارها  یتیمقررات حما  ویژهبه   کار  یط مقررات ناظر به شرا  ینظارت بر اجرا  - الف 

 مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.   ،و خطرناک

 . یمربوط به حفاظت فن یو دستورالعملهاا هه نام ینکار و آئ مقررات قانون   یحصح  ینظارت بر اجرا -ب 
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فن  - ج  به حفاظت  مربوط  مسائل  راهنمائ  ی آموزش  کل  یانکارفرما  ، کارگران  یو  معرض    ی افراد  یهو  در  که 

 از کار قرار دارند.  یاز حوادث و خطرات ناش  یناش  یعاتصدمات و ضا

الزم جهت   یشنهاداتپ   یهو ته  ی مقررات حفاظت فن  یاز اجرا  یاشکاالت ناش   یرامونپ  یقو تحق   یبررس   -د 

 . یتکنولوژ  یشرفتهایمربوط به موارد مذکور، مناسب با تحوالت و پ یو دستورالعملهاها یزان اصالح م 

موارد    ینگونها  یو آمار  ی عموم  یلو تحل  یهمشمول و تجز  یاهه از کار در کارگا  یبه حوادث ناش   یدگیرس   -ه 

 . حوادث یشگیریبه منظور پ

  ینه در زم  یو بازرس   یابیارزش   ، کنترل  ، ریزیبرنامه مسئول    ی درمان و آموزش پزشک  ،وزارت بهداشت  - 1تبصره   

 به عمل آورد.  ینهزم ین بوده و موظف است اقدامات الزم را در ا ی بهداشت کار و درمان کارگر 

  یو نواقص و در صورت لزوم تقاضا  یبر اشکاالت و معابه صورت مستمر، همراه با تذک  یبازرس   - 2تبصره   

 . یردگمی  متخلفان در مراجع صالح انجام  یبتعق

در بدو استخدام    یو علم  یآموزش نظر ای  هه کار منوط به گذراندن دور   یاشتغال در سمت بازرس   -97ماده  

 . است

مشترک وزارت کار و    یشنهاد استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پ  یط نامه شرا  ینآئ  -تبصره 

  یات ه  یب به تصو  یو استخدام  یو سازمان امور ادار   یدرمان و آموزش پزشک  ،وزارت بهداشت  ،یامور اجتماع

کند   ن یتأمبازرسان را   ی شغل قالل خواهد شد که ثبات و است  ین تدو ی به نحو یط شرا  ین. اید خواهد رس  یران وز

 و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد. 

در هر موقع    ی حق دارند بدون اطالع قبل  یش خو  یفبازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظا  -98ماده  

توانند به دفاتر و  می   یزبپردازند و ن   یقانون وارد شده و به بازرس   ین ا  86ماده  مشمول    مؤسساتاز شبانه روز به  

 . یند نما یلاز آنها رونوشت تحص تی قسم یامدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام 

 دادستان محل خواهد بود.  ی منوط به اجازه کتب یخانوادگ  یاهه ورود بازرسان کار به کارگا - تبصره 

که کارگران با   یمواد  یباتظور اطالع از ترکبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به من -99ماده 

  ، الزم است  یشآزما  یکه برا   یابه اندازه   یرد،گمی   درانجام کار مورد استفاده قرار  یاباشند و  می  آنها در تماس 

 .یند نما یمخود تسل یممستق ی و به روسا یرند نمونه بگ  ید، در مقابل رس 

  ی شورا   یشنهادخواهد بود که با پ  ی انامه   ین مطابق آئکار    ی بازرس   ی مقررات مربوط به چگونگ   یرسا  - تبصره 

درمان و    ،بهداشت  یرو وز  یکار و امور اجتماع  یر وز  یب به تصو  ،و بهداشت کار، حسب مورد   ی حفاظت فن  یعال

 .ید خواهد رس  یآموزش پزشک
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کار    یرحسب مورد با امضاء وز یژهکارت و  یدارا ،یا بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه یهکل  -100ماده 

همراه آنها باشد و در    ید با  یهستند که هنگام بازرس   یدرمان و آموزش پزشک  ،بهداشت  یروز  یا  یو امور اجتماع

 کارگاه ارائه شود.   یتمسئول یا یمقامات رسم یصورت تقاضا

در    یاراتشانو اخت  یفسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظا گزارش بازر  -101ماده  

 خواهد بود.  یدادگستر ین حکم گزارش ضابط

توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع  می   بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار  - 1تبصره   

 . یند حل اختالف شرکت نما

مراجع حل اختالف نسبت به  گیری  یم توانند در تصمنمی  کارشناسان بهداشت کاربازرس کار و    - 2تبصره   

 شرکت کنند. ،اند به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کرده  که قبالً ی پرونده هائ

  یکی که خود با    یند نما  یاقدام به بازرس   یتوانند در کارگاهنمی  بازرسان کار و کارشناسان بهداشت  -102ماده  

  ینفع در آن ذ  یممستق  طوربه   یشاندرجه اول ا  یسبب  ی از اقربا  یکی   یاآنها تا طبقه سوم و    یگان نسباز بست

 باشند. 

از خدمت    ی پس از برکنار  ی مورد حت  یچ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در ه  -103ماده  

  ی را که به آنان اطالعات  ینام اشخاص  یااند و  شغل خود بدست آورده   یرا که به مقتضا  یدولت اسرار و اطالعات

 .یند فاش نما ،اند موارد تخلف را گوشزد کرده  یاداده 

 مربوط خواهند بود.  ین مقرر در قوان  یمشمول مجازاتهاماده  یناز مقررات ا ینمتخلف - تبصره 

مشمول    یاهه کارشناسان بهداشت کار به کارگا  مانع ورود بازرسان کار و   یکه کسان  یگرو د   یان کارفرما  - 104ماده  

  ، یند نما  ی از دادن اطالعات و مدارک الزم به آنان خوددار  یا شوند    یشانا  یفه مانع انجام وظ  یا قانون گردند و    ینا

 شد. د قانون محکوم خواهن  ینمقرر در ا ی حسب مورد به مجازاتها

احتمال وقوع حادثه    یاکارشناس بهداشت حرفه  یابازرس کار    یص به تشخ  یبازرس   ینهرگاه در ح  -105ماده  

و    مکلف هستند مراتب را فوراً  یاکارشناس بهداشت حرفه  یابروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار    یاو  

 خود اطالع دهند.  یممستق  یس به رئ یز او و ن ینده نما یابه کارفرما  کتباً

حسب مورد گزارش بازرسان    ی درمان و آموزش پزشک  ،و وزارت بهداشت  یوزارت کار و امور اجتماع  - 1تبصره   

  ی دادسرا از دادگاه عموم  یلمحل و در صورت عدم تشک  یعموم  ی از دادسرا  ،یاکار و کارشناسان بهداشت حرفه 

صله  دادستان بالفا  ید کارگاه را صادر نما  زا  ی قسمت  یاو الک و مهر تمام    یل قرار تعط  محل تقاضا خواهند کرد فوراً 

توسط مرجع مزبور در    یلنسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابالغ قابل اجراست دستور رفع تعط
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رفع   یدادگستر  یربط کارشناسان ذ  یاو  یاکارشناس بهداشت حرفه  یاصادر خواهد شد که بازرس کار  یصورت

 د نموده باشند.ی موجود را تائ یب نواقص و معا

 ، مزد کارگران کارگاه را بپردازد. شودمی  یلکه به علت فوق کار تعط   یامیکارفرما مکلف است در ا  -2تبصره   

از قرارها  -3تبصره    ا  یمتضرران  و  ماده    ین موضوع  بازرس کار  به گزارش  اعتراض  کارشناس   یادر صورت 

کنند و دادگاه مکلف است    تیبه دادگاه صالح شکا  ،توانند از مراجع مزبورمی   ،کارگاه  یلو تعط  یابهداشت حرفه

 .و قابل اجرا است یدادگاه قطع  یمتصم ید نما یدگی و خارج از نوبت به موضوع رس   یتبه فور

مشترک وزارت کار و امور    یشنهاد فصل به پ  ینمربوط به ا  ی اجرائای  هه نام   ینو آئ  هادستورالعمل   - 106ماده  

 .ید خواهد رس  یرانوز یاته یببه تصو یدرمان و آموزش پزشک ،و وزارت بهداشت یاجتماع

 

 

 

 

 آموزش و اشتغال -فصل پنجم  5

 آموزش و اشتغال   -فصل پنجم -1369 آبان  29کار مصوب  متن قانون  -1-5

 یکارآموز و مراکز کارآموز -مبحث اول -2-5

 ی مراکز کارآموز -1

باال بردن    یز کار و ن  یندگانو به منظور اشتغال مولد و مستمر جو  یاهداف قانون اساس   ی در اجرا  - 107ماده  

 الزم را فراهم سازد.  ی مکلف است امکانات آموزش  یوزارت کار و امور اجتماع ، کارگران یدانش فن 

 باشند.می یالزم با وزارت کار و امور اجتماع یهایموظف به همکار ینفع ذ یا و سازمانهاهه وزارتخان - تبصره 

و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در    یازموظف است برحسب ن  یوزارت کار و امور اجتماع  - 108ماده  

 .ید در سطوح مختلف مهارت اقدام نما  یلذ  یو توسعه مراکز کارآموز  یجادا ی نقاط مختلف کشور، برا

 ماهر.  یرغ یانآموزش کارگران و کارجو یبرا یه پا یمراکز کارآموز  - الف 
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  یتخصصها  یمارتقاء مهارت و تعل  یبازآموز   ی برا  یمورد   یمهارت و تخصصها  یل تکم  یزمراکز کارآمو   -ب 

 .یاآموزش حرفه  یانماهر، ماهرو مرب یمه ن یانبه کارگران و کارجو یشرفتهپ

 . یو مرکز کارآموز  یانآموزش مرب  یبرا یمرب  یتمراکز ترب - ج 

معلول  یمراکز کارآموز   - د  با همکار   ینخاص  سازمانهاا  هه وزارتخان  یو جانبازان  وزارت    یربط ذ  یو  مانند   (

 جانبازان و.....(  یادبن  ید،شه یادبن ی،درمان و آموزش پزشک ،بهداشت

  ی قانون محاسبات عموم  یتبا رعا  ی و ادار  ی قانون از نظر مال  ین ا  108ماده  مرکز آموزش مذکور در    - 109ماده  

 اداره خواهد شد. ینظر وزارت کار و امور اجتماع یربطور مستقل ز

ماهر    یمهبمنظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و ن  یو خدمات  یدیتول  ی،صنعتهای  واحد   - 110ماده  

الزم را    یهایهمکار  ی،کارگاه  ینب  یاجوار کارگاه و    یمراکز کارآموز  یجادمکلفند نسبت به ا  ،یش خو  یازمورد ن

 بعمل آورند.   یور اجتماعبا وزارت کار و ام

جوار    یاستانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموز   ،یوزارت کار و امور اجتماع  -1تبصره   

 . ید نمامی  مراکز مزبور اقدام یانمرب  نیتأمو   یمو در مورد تعل  یهرا ته ی کارگاه ین کارگاه و ب

برحسب مورد به    یکارگاه  ینجوار کارگاه و ب   یکارآموز  یجادو مقررات مربوط به ا  هادستورالعمل   - 2تبصره   

 .ید خواهد رس   یرانوز  یاته یب به تصو یکار و امور اجتماع  یروز یشنهادپ

آزاد   یاو حرفه  ی آموزشگاه فن  ،یتوسط وزارت کار و امور اجتماع ی مراکز کارآموز  یل عالوه بر تشک - 111ماده 

با کسب پروانه از وزارت کار   ، یحقوق یا  یقیاشخاص حق یله به وس  ین، حرفه مع یابه منظور آموزش صنعت   یزن

 .شودمی  س یتأس  ،یو امور اجتماع

  یان مسئول و مرب  یتآزاد و صالح  یکارآموز  مؤسساتو   یفن یتصالح  یصنامه مربوط به تشخ  ینآئ -تبصره 

  یب به تصو یکار و امور اجتماع یروز یشنهادبا پ مؤسسات ینبر ا ینحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماع یزو ن

 .ید خواهد رس  یران وز یاته

 یکارآموز و قرارداد کارآموز  - 2 

 .شودمی   اطالق یلکارآموز، به افراد ذ ، قانون یناز لحاظ مقررات ا  -112ماده  

برا  ی کسان  - الف  فقط  حرفه خاص   ی که  گرفتن  برا  ی بازآموز  ،فرا  مهارت  ارتقاء  مع  ی با  مراکز    ین مدت  در 

 .ینند بمی   آزاد آموزش  یاهه آموزشگا یاو  یکارآموز 
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بر سه    ید که زا  ینمدت مع  ی خاص برا  یابمنظور فراگرفتن حرفه   یکه بموجب قرارداد کارآموز   ی افراد  -ب 

سال کمتر    15توام با کار اشتغال دارند مشروط بر آنکه سن آنها از    یبه کارآموز   ینمع  یدر کارگاه  ،سال نباشد 

 نباشد. یشترسال تمام ب 18نبوده و از  

منعقده با کارفرما به مراکز    ی باشند که مطابق توافق کتب  ی کارآموزان بند الف ممکن است کارگران -1تبصره   

 .یند نمامی   مراجعه  یبه مراکز کارآموز  راساًو    یستند باشند که شاغل ن  یداوطلبان  یاشوند و  می   یمعرف   یکارآموز 

داوطلبان مذکور در    یدوره کارآموز   یفحقوق و تکال  ،یرش پذ   یط مربوط به شرا  یهادستورالعمل   -2تبصره   

 رسد.می  یکار و امور اجتماع  یروز  یبکار، به تصو یعالیشورا یشنهادبا پ "ب"بند 

  یرفته پذ   یاز مراکز کارآموز   یکیدر    یکارآموز   ی برا  112ماده    یک   تبصرهکه مطابق    یکارگران شاغل  -113ماده  

 برخوردار خواهند بود.  یرشوند. از حقوق زمی 

مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر    ینو ا  شودنمی  قطع   یکارگر در مدت کارآموز   یرابطه استخدام  - الف 

 .شودمی  محسوب

 بنا کمتر نخواهد بود. مزد م یااز مزد ثابت و  ی مزد کارگر در مدت کارآموز  -ب 

به    یخانوادگ   یتهایو مسئول  یزندگ  ینهجبران هز  یکه برا   یو فوق العاده هائ  هاکمک   ،ی نقد   یر غ  یایمزا  - ج 

  ، مدت  یانکارفرما قبل از پا  چنانچهکماکان پرداخت خواهد شد.    یدر دوره کارآموز   ،شودمی   کارگر پرداخت

تواند به  می   کارگر   ، کارگر وارد گردد  ه ب  ی خسارت  یقطر  ین شود و از ا  یموجه مانع ادامه کارآموز   یل بدون دل

 . ید قانون مراجعه و مطالبه خسارت نما ینمراجع حل اختالف مندرج در ا

مطابق    ی کارگر  -114ماده   کارآموز  یکیدر    ی کارآموز  یبرا   112ماده  (  1)   تبصرهکه  مراکز    یرفته پذ   ی از 

 : ف است، مکلشودمی 

شرکت نموده و مقررات    ی کارآموزای  هه منظم در برنام  طوربه بپردازد و    ی مدت مقرر به کارآموز  یانتا پا  - الف 

 برساند.   یانرا با موافقت به پا ی و دوره کارآموز ید را مراعات نما یواحد آموزش ای هه نام ین و آئ

 در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.  ی حداقل دو برابر مدت کارآموز ،یدوره کارآموز ی پس از ط -ب 

  ی تواند برامی   کارفرما  ،حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد   ی کارآموز پس از اتمام کارآموز  کهدرصورتی   - تبصره 

کارآموز  قرارداد  در  مندرج  ا  ،یمطالبه خسارت  موضوع  اختالف  مراجع حل  تقا  ینبه  و  مراجعه    ی ضاقانون 

 .ید خسارت نما یافتدر
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تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد    112ماده    "ب "کارآموزان مذکور در بند    - 115ماده  

 ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.  یول  ، قانون خواهند بود ین ا 84 یال  79

 :  باشد  یلمطالب ذ  یحاو ید با  ینعالوه بر مشخصات طرف ی قرارداد کارآموز  -116ماده  

 ین تعهدات طرف - الف 

 سن کارآموز  -ب 

 مزد کارآموز  - ج 

 ی محل کارآموز - و 

 داده خواهد شد.  یم تعل ، که طبق استاندارد مصوب یشغل  یاحرفه  - ه 

 فسخ قرارداد ) در صورت لزوم(  یط شرا - و 

 ذکر آن را در قرارداد الزم بدانند.  یررات قانون در حدود مق ینکه طرف  یگریهر نوع شرط د -ز 

  یقانون ( در صورت  ینا  80ماده  سال تمام ) موضوع    18توام با کار نوجوانان تا سن    یمراکز کارآموز   - 117ماده  

 آنان مضر نباشد. ی و روح  یسالمت و رشد جسم ی آنان خارج نبوده و برا یمجاز است که از حدود توانائ 

  یرا مطابق استانداردها  یکاف  یزاتآموزش کارآموز، وسائل و تجه  یموظفند برا   ی مراکز کارآموز  - 118ماده  

حرفه مورد نظر را به او    ، منظم و کامل  طوربه قرار دهند و    ی در دسترس و  یوزارت کار و امور اجتماع  یآموزش 

امکانات الزم را    ی کارآموز یط در مح  موزکارآ  یمنیسالمت و ا  نیتأم  یبرا  ید مراکز مذکور با  ین.همچنیاموزند ب

 فراهم آورند. 

 

 اشتغال  -مبحث دوم -3-5

مراکز خدمات اشغال در سراسر کشور اقدام    یجاد موظف است نسبت به ا  یوزارت کار و امور اجتماع  -119ماده  

های فرصت   ی برا  ریزیبرنامه کار و    یجاداای  هه ینزم  ی. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائید نما

به مراکز    ی به آموزش ( و با معرف  یاز ) در صورت ن  یبه مراکز کارآموز   یکاران ب  یو معرف  نامثبت نسبت به    اشتغال

 .یند اقدام نما یو خدمات ی،کشاورزی صنعت یدی، تول
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ا  - 1تبصره    به  و    ریزی برنامه تحت عنوان دفتر    ی دفتر  یجاد مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف 

  با دفاتر مزبور   یموظف به همکارماده    ین مذکور در ا  مؤسسات  یه خواهند بود و کل  یناز اشتغال معلول  یتحما

 باشند. می 

  ین (، معلول   یعی و توز  ی صنعت  ، یکشاورز  یدی، ) تول  ی تعاون  ی شرکتها  یجاددولت موظف است تا در ا  - 2تبصره   

  یت انجام کار و حما  یالتتسه  ی م و برقرارالز  یقرض الحسنه دراز مدت و آموزشها  ی وامها  ی اعطا  یق را از طر

ماده   ینمراکز موضوع ا  یهدر کل معماری قرار داده و نسبت به رفع موانع  یتخدمات آنان مورد حما یا ید از تول

 .ید اقدام نما ،ابند یی م در آنها حضور   ینکه معلول هاتبصره و 

  ی رفاه یالتتسه یالزم را در جهت برقرارای هه نام ینمکلف است تا آئ یوزارت کار و امور اجتماع  -3تبصره  

کشور    یستیو سازمان بهز  یرانا  ین از جامعه معلول  یشاغل در مراکز انجام کار با نظر خواه   ینمعلول   یاز مورد ن

 برساند. یکار و امور اجتماع یر وز یب و به تصو  یهته

 یگانهاشتغال اتباع ب -مبحث سوم -4-5

ورود با حق کار    ید رواد  ی دارا  مشغول به کار شوند مگر آنکه اوالً   یرانتوانند در انمی   یگانهاتباع ب  -120ماده  

 دارند.   یافتپروانه کار در ،مربوطهای هه نام  ینو آئ ینمطابق قوان یاًمشخص بوده و ثان

 : باشند نمی  120ماده مشمول مقررات    یلذ  یگانهاتباع ب - تبصره 

ب  - الف  تائ  ی و کنسول  یپلماتیکد  یتهایدر خدمت مامور  که منحصراًای  یگانه اتباع  با  امور    ید هستند  وزارت 

 خارجه.

 وزارت امور خارجه.  ید وابسته به آنها با تائ یکارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانها  -ب 

 . یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  ید به شرط معامله متقابل و تائ  یو مطبوعات خارج  یهاخبرنگاران خبرگزار  - ج 

  ی با حق کار مشخص برا  ید در مورد صدور رواد  یلذ  یط شرا  یتبا رعا  یوزارت کار و امور اجتماع  -121ماده  

 :  موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد یگانه اتباع ب

به کار افراد داوطلب  ماده  آ   یرانیاتباع ا  یاندر م   یمطابق اطالعات موجود در وزارت کار و امور اجتماع  -الف 

 و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.  یالتواجد تحص

 اشتغال به کار مورد نظر باشد. یبرا  یاطالعات و تخصص کاف  ی دارا  یگانهتبعه ب  -ب 

 استفاده شود.  یرانیافراد ا ی بعد  یگزینیآموزش و جا یبرا یگانهاز تخصص تبعه ب - ج 
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  یط اشتغال است ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرا  ی فن  یاتبا هماده    ین مندرج در ا  یط احراز شرا  - تبصره 

وزارت کار و امور    یشنهادخواهد بود که با پ  یانامه   ینبه موجب آئ  تیجلسات ه  یلانتخاب آنها و نحوه تشک

 رسد.می  یرانوز  یات ه یببه تصو یاجتماع

 :  ید اقدام نما  یرپروانه کار افراد ز  ید و تجد   ید تواند نسبت به صدور تمد می  یاجتماع  وزارت کار و امور  -122ماده  

 اقامت داشته باشد. یرانکه حداقل ده سال مداوم در ا  اییگانه تبعه ب - الف 

 باشد. یرانیهمسر ا  ی که دارا اییگانه تبعه ب  -ب 

به شرط داشتن کارت معتبر    یاسیو پناهندگان س   ی اسالم  ی کشورها  خصوصاً  یگانهب  ی کشورها  ین مهاجر  - ج 

 کشور و امور خارجه. ای هه وزارتخان   یو پس از موافقت کتب  ی پناهندگ یامهاجرت و 

از    یاتباع بعض  ،به عنوان معامله متقابل  یاتواند در صورت ضرورت و  می  یوزارت کار و امور اجتماع  -123ماده  

وزارت امور خارجه و    ید نباشد( پس از تائ  ی آنان اراد  یت بر آنکه وضعرا ) مشروط    یتافراد بدون تابع  یادول و  

 .ید پروانه کار معاف نما تجدید حق  یاو   ید از پرداخت حق صدور، حق تمد  یرانوز یات ه یبتصو

 . شودمی   ید تجد   یاو    ید تمد   یاسال صادر    یک مدت    یقانون حداکثر برا   ین مواد ا  یتپروانه کار با رعا  - 124ماده  

کارفرما مکلف    شودمی  با کارفرما قطع   یگانه تبعه ب  ی که به هر عنوان رابطه استخدام  ی در موارد   - 125ماده  

مکلف است ظرف    یزن   یگانه اعالم کند. تبعه ب  یاست ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماع

. وزارت کار و امور  ید نما  یم تسل  یامور اجتماع  به وزارت کار و  ،ید پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رس 

 کند.می   درخواست یصالح را از مراجع ذ یگانهدر صورت لزوم اخراج تبعه ب یاجتماع

  یر کند وز  یجاب ا  یاستثنائ  طور به را    یگانه تبعه ب  ی کشور اشتغال فور  یع که مصلحت صنا  ی در موارد  - 126ماده  

تبعه    ی برا  ،یکار و امور اجتماع  یرو با موافقت وز  ید نمامی   اعالم  یمربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماع

 صادر خواهد شد. ،حق کار مشخص یا یداد رو دورمربوط به ص  یفاتتشر یتپروانه کار موقت بدون رعا یگانهب

اشتغال اتباع    یفن  یاته  ید آن مستلزم تائ  ید تمد مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و    - تبصره 

 خواهد بود.  یگانهب

و    یتدولت با در نظر گرفتن تابع  یازمورد ن  یگانه ب  یفن   ین کارشناسان و متخصص  ی استخدام  یط شرا  - 127ماده  

و اعالم نظر وزارت کار و    یپس از بررس   ،یکارشناس داخل  یرویمزد آنها و با توجه به ن  یزانمدت خدمت و م

خواهد بود. پروانه    یاسالم  شورای مجلس    یبکشور، با تصو  یو استخدام  یو سازمان امور ادار   یامور اجتماع

از طرف وزارت کار    یاسالم  ی مجلس شورا   یب در هر مورد پس از تصو  ، یکار جهت استخدام کارشناسان خارج

 صادر خواهد شد.  یو امور اجتماع
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 یگانهکه موجب استخدام کارشناسان ب  ی مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قرارداد  یانماکارفر  -128ماده  

 . یند استعالم نما یگانه را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه ب ینظر وزارت کار و امور اجتماع ،شودمی 

و لغو پروانه    ید تجد   ،ید تمد از جمله نحوه صدور    یگانهمربوط به اشتغال اتباع ب  یاجرائای  هه نام  ین آئ  -129ماده  

  یر وز  یشنهادبا پ  ،قانون  ینا  121ماده  مذکور در    یگانهاشتغال اتباع ب  یفن  یاتانتخاب اعضاء ه  یط شرا  یز کار و ن

 .ید خواهد رس  یرانوز یاته یببه تصو یکار و امور اجتماع

 

 یو کار فرمائ یکارگرهای تشکل  -فصل ششم  6

 یو کار فرمائ یکارگرهای تشکل   -فصل ششم  -1369 آبان  29کار مصوب  قانون  متن

اصل    یو در اجرا  یانقالب اسالم  یو دفاع از دستاوردها  یو گسترش فرهنگ اسالم  یغبه منظور تبل  - 130ماده  

  ی خدمات  ، یکشاورز  یصنعت   ، یدیتول  یکارگران واحدها  ، یرانا  یاسالم   یجمهور  یو ششم قانون اساس   یستب

 .یند اقدام نما ی اسالم یانجمنها سیتأس توانند نسبت به می   یو صنف

نسبت به    یغی، تبل  ایهه یوو ش   یفدر انجام وظا  یتوانند به منظور هماهنگ می   یاسالم  یهاانجمن   -1تبصره   

در    یاسالم  یانجمنها  یهماهنگ   ی در سطح استانها و کانون عال  یاسالم  یانجمنها  یهماهنگ   یکانونها  سیتأس 

 .یند کل کشور اقدام نما

موضوع    ی اسالمهای  و نحوه عملکرد انجمن  یاراتو اخت  یف حدود وظا  ، یلتشک  ینامه چگونگ   ین آئ  - 2تبصره   

  یات ه  یبو به تصو  یهته  یاسالم  یغاتو سازمان تبل  یکشور، کار و امور اجتماع  ینتوسط وزارت  ید باماده    ینا

 برسد.  یرانوز

و به منظور حفظ حقوق و    یران ا  ی اسالم   یجمهور  یو ششم قانون اساس   یستاصل ب   ی در اجرا  - 131ماده  

  ، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد   ،یانکارگران و کارفرما  ی و بهبود وضع اقتصاد  یمنافع مشروع و قانون 

  یصنف   ی انجمنها  یلتوانند مبادرت به تشکمی   صنعت  یا حرفه    یک   یان کارگران مشمول قانون کار و کارفرما

 . یند نما

  یلتوانند نسبت به تشکمی   ی صنف  یهاانجمن   ،یمحوله و قانون  یف در انجام وظا  یبه منظور هماهنگ   - 1تبصره   

 .یند در کل کشور اقدام نما   یصنف  ی انجمنها یدر استان و کانون عال ی صنف ی کانون انجمنها

  یت اساسنامه با رعا  یمموظف به تنظ  ،یلمربوطه به هنگام تشک  یو کانونها  یصنف  یانجمنها  یهکل  -2تبصره   

قانون و تصو  ی مقررات  تسل  ی آن در مجمع عموم  یبو طرح  اجتماع  یم و  امور  و  وزارت کار    جهت ثبت  یبه 

 باشند. می 
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حفاظت    یعالیشورا  ،یاجتماع  نیتأم  یعالیشورا  ،کار  یعالیدر شورا  یرانا  یانکارفرما  یندگاننما  یهکل   -3تبصره   

در    ،یانکارفرما  یصنف   یانجمنها   یآن توسط کانون عال  یرکار و نظا  یالمللبینو بهداشت کار، کنفرانس    یفن

 خواهند شد. ی معرف یکار و امور اجتماع یر صورت توسط وز ینا یرو در غ  یل،انتخابصورت تشک

  ینده نما  یا  یکار، انجمن صنف  یاسالم   یمورد شورااز سه    یکی  توانند ی مفقط    ،واحد   یک کارگران    -4تبصره   

 کارگران را داشته باشند.

  ی و کانونها ی صنف  یو نحوه عملکرد انجمنها یاراتو اخت یف حدود وظا ،یلتشک  ینامه چگونگ  ینآئ - 5تبصره  

  یات ه  یبو به تصو   یهکار ته  یعالی قانون توسط شورا  ین ا  یبتصو  یخاز تار  یکماهمربوطه، حداکثر ظرف مدت  

 .ید خواهد رس  یرانوز

  ین ا  یب ماه پس از تصو  یکظرف    ماده ،  ینا  3  تبصره مذکور در    یندگاننامه نحوه انتخابات نما  ین آئ  - 6تبصره   

 .ید خواهد رس  یکار و امور اجتماع یر وز یب قانون به تصو

و    یران ا  ی اسالم  یجمهور  یقانون اساس   یکمو    یاصل س   ی به منظور نظارت و مشارکت در اجرا  -132ماده  

  ی خدمات  ،ی صنف  ،یدیتول   یکارگران واحدها  ،یبر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساس   ینهمچن

 .یند مسکن اقدام نما اونی تع ی شرکتها یجاد نسبت به ا توانند ی م  ،که مشمول قانون کار باشند  ی و کشاورز

  ی شرکتها  یکانون هماهنگ   یجاد توانند نسبت به امی  ران هر استانمسکن کارگ  ی تعاون  یهاشرکت   - تبصره 

توانند  می  مسکن کارگران استانها یهایتعاون  یهماهنگ   یو کانونها  یند مسکن کارگران استان، اقدام نما  یتعاون

مسکن    یهایتعاون  یمرکز  حادیهمسکن کارگران کشور ) ات  یهایتعاون  یهماهنگ   ی کانون عال  یلنسبت به تشک

اقدام نما  - کارگران  ) امور اجتماعای  هه . وزارتخانیند اسکان  اقتصاد  یمسکن و شهرساز  ،یکار و  امور  و    ی و 

  یمذکور توسط وزارت کار و امور اجتماع  یاسکان بوده و اساسنامه شرکتها  یه با اتحاد  ی موظف به همکار  یدارائ

 . ید به ثبت خواهد رس 

و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل    یع مفاد مربوط به توز  یر اجرابه منظور نظارت و مشارکت د  - 133ماده  

اساس  قانون  چهارم  واحدها  یران،ا  یاسالم  یجمهور  یو    یاو    ی خدمات  ،یصنعت  ، یصنف  ، یدیتول  یکارگران 

  ی ( کارگریعمصرف ) توز  ی تعاون  ی شرکتها  یجاد نسبت به ا  توانند ی مکه مشمول قانون کار باشند،    ی کشاورز

 .یند اقدام نما

  یشرکتها  یکانون هماهنگ   سیتأس توانند نسبت به  می   ( کارگرانیعمصرف ) توز  یتعاون  یهاشرکت   - تبصره 

 ( کارگران استانهایع مصرف ) توز  یهایتعاون  یهماهنگ   ی و کانونها  یند مصرف کارگران استان اقدام نما  یتعاون

مصرف    یهای تعاون  یمرکز  یه اتحاد"مصرف کارگران    یهای تعاون  ی هماهنگ   ی کانون عال  یل توانند نسبت به تشکمی 

ای هه وزارتخان  ینو همچن  یو بازرگان  یکار و امور اجتماعای  هه . وزارتخانیند اقدام نما  "امکان  - ( کارگرانیع) توز
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  مذکور   یتعاون   یامکان بعمل آورند. اساسنامه شرکتها  یه الزم را با اتحاد  یهایموظف هستند تا همکار  یصنعت

 . ید به ثبت خواهد رس  اجتماعیتوسط وزارت کار و امور 

آن قسمت از مفاد    یو حسن اجرا  یو اجتماع  یمسائل و مشکالت صنف  یگیریو پ  یبه منظور بررس   -134ماده  

  ، یاز خدمات بهداشتمندی  منافع و بهره   نیتأمکه متضمن حفظ حقوق و    یو نهم قانون اساس   یستاصل ب

  سیتأس توانند بطور مجزا نسبت به  می   بازنشسته   یرانباشد، کارگران و مد می   یپزشک های  و مراقبت   ی درمان

 .یند بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نما یران کارگران و مد  یکانونها

کارگران    یعال  یکانونها  سیتأس توانند نسبت به  می   بازنشسته استانها  یران کارگران و مد   یهاکانون   -1تبصره   

 .یند نشسته کشور اقدام نماباز یران و مد 

 یاجتماع  ن یتأمو سازمان    یدرمان و آموزش پزشک  ،و بهداشت  یکار و امور اجتماع  یاهه وزارتخان   -2تبصره   

 باشند.می  بازنشسته کشور  یران کارگران و مد   یعال یبا کانونها  ی موظف به همکار

ا  - 135ماده   منظور  هماهنگ   یجاد به  و  روش  چگونگ   یوحدت  در  نظر  تبادل  و  امور  و    یف وظا  ی اجرا  یدر 

کار در استان و    یاسالم  یشوراها  یکانون هماهنگ   یلتوانند نسبت به تشکمی   کار  یاسالم  یشوراها  ،یاراتاخت

 .یند کار در کل کشور اقدام نما ی اسالم یشوراها یهماهنگ  ی کانون عال

کار   ی اسالم ی شوراها ی و نحوه عملکرد کانونها یاراتو اخت  یف حدود وظا ،یلتشک ی نامه چگونگ  ین آئ - تبصره 

  یب و به تصو  یهته  یاسالم  یغاتو سازمان تبل  یکشور و کار و امور اجتماع  ینتوسط وزارت  ید باماده    ینموضوع ا

 برسد. یران وز یاته

  ، یصتشخ  ییاتهاکار، ه  یدر سازمان جهان  یرانا  یاسالم  یکارگران جمهور  یرسم  یندگاننما  یهکل  -136ماده  

فن  یعالیشورا  یاجتماع  نیتأم  یعالیشورا  ،حل اختالف  یاتهایه حسب مورد، توسط    ،آن  یرو نظا  یحفاظت 

کارگران انتخاب    یندگاننما  جمعم  یاکارگران و    یصنف  یانجمنها  یکار، کانون عال  یاسالم  یشوراها  یکانون عال

 خواهند شد.

 . ید خواهد رس  یرانوز  یاته یبکار به تصو  یعالیشورا یشنهادبا پماده  ینا  یی نامه اجرا ینآئ  -1تبصره   

کار و    یر وز  ،نشده باشند   یجاد فصل ا  ین موضوع ا  ییو کارفرما  یکارگر   یعال  یتشکلها  که درصورتی   - 2تبصره   

 .ید اقدام نما یعالهای یات شوراها و ه ، مزبور در مجامع  یندگانتواند نسبت به انتخاب نمامی  یامور اجتماع

  ین موضوع ا  ی و کارگر  یکار فرمائهای  تشکل   ، مربوطه  یفو حسن انجام وظا  یبه منظور هماهنگ   - 137ماده  

 . یند اقدام نما ی مرکز یالتتشک یجاد مجزا نسبت به ا طوربه توانند می  فصل از قانون 
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کارگران    ینو همچن یان کارفرما  یمرکز یالتو اساسنامه تشک  یمرکز یانتخابات شوراای هه نام ینآئ  -تبصره 

  یه ته  یکار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماع  یعالیشورا  یندگان مرکب از نما  یسیونیجداگانه توسط کم

 .ید خواهد رس  یرانوز یاته یبت و به تصو

 داشته باشند.   ینده مذکور نما  ی از تشکلها  یک توانند در هر  می   در صورت مصلحت   یه فق  یت مقام وال  - 138ماده  

 

 کار  یدسته جمع  یمانهایمذاکرات و پ -ل هفتمفص 7

 کار  یدسته جمع یمانهایمذاکرات و پ  -فصل هفتم -1369 آبان  29کار مصوب  قانون  متن

  یط بهبود شرا  یاو    یشغل  یا  یاحل مشکالت حرفه   یا و    یشگیریپ  ،یهدف از مذاکرات دسته جمع  -139ماده  

  ین مشارکت طرف  نیتأممقابله با مشکالت و    یبرا  یضوابط  یینتع  یقکارگران است که از طر  یامور رفاه  یا  ید تول

  ین با توافق طرف  ،صنعت  یاکارگاه، حرفه و    طحدر س   ینها، ا  یرو نظا  یط شرا  ییرتغ  یاو    ییناز راه تع  یادر حل آنها و  

 و مدارک الزم باشد.  یلبه دال ی متک ید با ین طرف ی طرح شده از سو ی. خواستهایابد می  یق تحق

  ی مذاکرات دسته جمع  یق ضوابط از طر  یجاد که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ا  یهر موضوع  - 1تبصره   

  ی ابرنامه   یاستهایکشور و از جمله س   ی مشروط بر آنکه مقررات جار  یرد، موضوع مذاکره قرار بگ   تواند یم  ،باشد 

بمنظور حصول توافق و حل    ید با  جمعیدر مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته    یماتخاذ تصم  ، دولت

که موجب اختالف نظم    ی از هر گونه عمل  ی و با خوددار  ینشئون طرف   یتاختالفات با رعاآمیز  و فصل مسالمت 

 .یابد جلسات گردد، ادامه 

  ی توانند از وزارت کار و امور اجتماعمی   موافق باشند،  ی مذاکرات دسته جمع  ینطرف  کهدرصورتی   -2تبصره   

  یجاد ا یمسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگ  ینه را که در زم یطرفی تقاضا کنند شخص ب

کارشناس کمک به هر دو طرف   ین. نقش اید نما یبه آنها معرف  ی دسته جمع یمانهایکند، بعنوان کارشناس پ

 .است یمذاکرات دسته جمع یشبرد در پ

  یا  یک  یمابینکار ف  یط شرا  یینبه منظور تع  یکتب  یمانکار عبارت است از پ  یدسته جمع  یمانپ  -140ماده  

  یندگان نما  یاچند کارفرما و    یا   یکطرف و    یک کارگران( از    ی قانون  یندهنما  یا و    ی انجمن صنف  یا چند ) شورا  

 . شودمی منعقد  یی و کارفرما  ریکارگ یعال  یو کانونها هاکانون  یمابینف  یا و   یگرد ی آنها از سو یقانون

  یمانمتن پ  ید کار شود با ی دسته جمع  یمانکار منجر به انعقاد پ یمذاکرات دسته جمع  کهدرصورتی  - تبصره 

  ی دسته جمع  یمانعقد پ  ینطرف   یاردر اخت  یمانبرسد. دو نسخه از پ  ینو به امضاء طرف  یم در سه نسخه تنظ
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وزارت کار و    یم تسل  ید،و تائ  یدگی و به منظور رس   ید نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رس قرار گرفته و  

 خواهد شد. یامور اجتماع

 :  خواهند داشت که یاجرائ یت و قابل یاعتبار قانون ی کار هنگام یدسته جمع یمانهایپ -141ماده  

 نشده باشد.  یینتع  است در آن یدهگرد  بینیپیش در قانون کار  آنچه کمتر از  یای مزا - الف 

 نباشد. یردولت مغا ی و مصوبات قانون یماتکشور و تصم یو مقررات جار   ینبا قوان -ب 

 برسد. یوزارت کار و امور اجتماع ید به تائ ،الف و ب یبا بندها یمانموضوعات پ یا عدم تعارض موضوع  - ج 

الف و ب مذکور    یعدم تطابق با بندها  یا نظر خود در مورد مطابقت    ید با  یوزارت کار و امور اجتماع  - 1تبصره   

 . ید اعالم نما کتباً  یمانپ ینروز به طرف   30را ظرف  ماده   یندر ا

الف   ی با موضوعات بندها ی جمع یمان در مورد عدم مطابقت مفاد پ ینظر وزارت کار و امور اجتماع - 2تبصره  

  یمان پ  ینبه طرف  کتباً  ید و موارد مستند با  یلکشور باشد. دال  یجار و مقررات    یقانون   یلبه دال  یمتک  ید و ب با

 اعالم گردد. ماده  ینهم یک  تبصره ظرف مدت مذکور در 

ا  کهدرصورتی   -142ماده   مختلف  مواد  مورد  نظر در  و    یناختالف  از    یکهر    یا و    یقبل  یمانهایپ  یا قانون 

کار ضمن حضور کارگر در کارگاه    یلمنجر به تعط  ید،جد   یمان انعقاد پ  ی برا  ینموضوعات مورد درخواست طرف

از    یک موظف است بر اساس درخواست هر    یصتشخ  یاتکارگران شود، ه  یاز سو  ید تول  یکاهش عمد   یاو  

قرار داده و اعالم    یدگیمورد رس   سریعاًموضوع اختالف را    ، ییو کارفرما  یکارگر   یسازمانها   یا اختالف و    ینطرف

 .ید نظر نما

تواند ظرف مدت ده روز  می  ، یردنظر مذکور را نپذ  یدسته جمع   یمانپ ین از طرف یک هر  یکه در صورت - تبصره 

قانون    ینحل اختالف مندرج در فصل نهم ا  یات( به ه158ماده  ) موضوع    یصتشخ  یاتاعالم نظر ه   یخاز تار

به موضوع اختالف    تقاضا فوراً  یافت حل اختالف پس از در  یات. ه ید نما  ی رأو صدور    یدگی رس   ی مراجعه و تقاضا

 کند.می   کار اعالم   یدسته جمع یمانخود را نسبت به پ  ی رأو   یدگیرس  یدسته جمع  یماندر پ

  یسواقع نشود. رئ  ینحل اختالف ظرف سه روز مورد قبول طرف   یاته  یشنهاداتپ  یکهدر صورت  - 143ماده  

الزم به وزارت کار و امور    یم موظف است بالفاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصم  یاداره کار و امور اجتماع

  ی کارگاه را به هر نحو  ، دارد  همدام که اختالف ادام   تواند ی م  یران وز  یاتاطالع دهد. در صورت لزوم ه  یاجتماع

 .ید بداند به حساب کارفرما اداره نما ی که مقتض
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تواند نمی   یناز طرف  یچیکه  ،گرددمی   منعقد   ینمدت مع  ی ه براکار ک   یدسته جمعهای  یماندر پ  -144ماده  

وزارت کار و    یصبه تشخ  یاستثنائ  یط مگر آنکه شرا  ،ید آنرا بنما  ییردرخواست تغ  ،مدت  یانقبل از پا  ییبه تنها

 کند.  یجابرا ا  ییرتغ  ینا یامور اجتماع

  چنانچه باشد و  نمی   مؤثرکار    ی دسته جمع  یمانپ  یدر اجرا   ، یاز و  یت مالک  ییرتغ  یافوت کارفرما و    -145ماده  

 محسوب خواهد شد.  یمقد  یقائم مقام کارفرما ید جد  یکار استمرار داشته باشد، کارفرما

کار منعقد ساخته    یدسته جمع  یمانکار، که کارفرما قبل از انعقاد پ  یانفراد  یقراردادها   یهدر کل  - 146ماده  

  ی که قراردادها  ی مگر در موارد ،الزم االتباع است یدسته جمع  یمان مقررات پ ید،نمامی   پس از آن منعقد  یا و 

 .باشند  یدسته جمع  یماناز پ یشترب یایمزا یاز لحاظ مزد دارا  ی انفراد

 

 کارگران  یخدمات رفاه -فصل هشتم  8

 کارگران یخدمات رفاه - فصل هشتم -1369 آبان  29کار مصوب  قانون  متن

قانون و    ینکارگران و کشاورزان مشمول ا  ی را برا  یو درمان   یمکلف است خدمات بهداشتدولت    - 147ماده  

 خانواده آنها فراهم سازد. 

  یمه نسبت به ب  ی،اجتماع  ن یتأمقانون مکلفند بر اساس قانون    ینمشمول ا  یاههکارگا   یانکارفرما  - 148ماده  

 .یند نمودن کارگران واحد خود اقدام نما

با کارگران    یماً مستق  یهاتعاون  ین مسکن و در صورت عدم وجود ا  یهای مکلفند با تعاون  یان کارفرما  - 149ماده  

 یهاه کارگا  یانکارفرما  ین و همچن  یند الزم را بنما  یهمکار  ،مناسب  ی شخصای  هه خان  نیتأم فاقد مسکن جهت  

 باشند.می  یگرمحل مناسب د  یادر جوار کارگاه و  یسازمانای هه بزرگ مکلف به احداث خان

 ها ی شهردار ی،و امکانات وزارت مسکن و شهرساز یبانک یالت دولت موظف است با استفاده از تسه  - 1تبصره  

 .ید الزم را بنما یهمکار یربط ذ یاهه دستگا یرو سا

بزرگ    یاهه و نوع کارگا  ی دولت  یاههو دستگا  یانکارفرما  ،و مشارکت کارگران  یهمکار  یزاننحوه و م   -2تبصره   

  ی و مسکن و شهرساز  یکار و امور اجتماع  ین خواهد بود که توسط وزارتای  نامه   ینطبق آئماده    ینمشمول ا

 . ید خواهد رس  یرانوز یاته یب و به تصو  یهته

  یجاد نماز ا  یضهفر  یادا  یبرا  یمحل مناسب  ،قانون مکلفند در کارگاه  ینمشمول ا یانکارفرما یهکل -150ماده  

و ساعات   یط شرا  ید با  ،دارانحال روزه   یتو رعا  یشعائر مذهب  یمتنظ  یماه مبارک رمضان برا  یامدر ا  یزو ن  یند نما
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  یم نظت  یطورآن کارگر  یقانون  یندگاننما  سایر  یاکار و    یاسالم  یو شورا   یانجمن اسالم  یکار را به همکار

نماز و صرف    یضهفر  ی ادا   یاز اوقات کار را برا   یمدت  ینروزه نباشد. همچن  یضهکه اوقات کار مانع فر  یند نما

 اختصاص دهند. ،یسحر  یاافطار 

و مانند آن ( دور از   ی) راه ساز  ینمع ی مدت محدود، به منظور انجام کار یکه برا یائهه در کارگا - 151ماده 

نهار و    ،) صبحانه  یمتمناسب و ارزان ق  یموظفند سه وعده غذا  یانکارفرما  ،شوند می   یجادا  یمناطق مسکون

ا هه کارگا  یلقب  ینگرم باشد. در ا  ید غذایوعده آن با  یککه حداقل    ،یند کارگران خود فراهم نما  یشام ( برا

 شود.  یجاد کارگران ا  یبرا یز ن یخوابگاه مناسب ید با ،محل و مدت کار ،به اقتضاء فصل 

رفت و برگشت    یبرا  ید صاحب کار با  ، یعموم  یه نقل  یله وس  یکارگاه و عدم تکافو  یدر صورت دور   - 152ماده 

 آنان قرار دهد.  یارمناسب در اخت یه نقل یله کارکنان خود وس 

الزم    یالتتسه  ،کارگران کارگاه خود  یتعاون  یره امور شرکتهاو ادا  یجادا  یمکلفند برا  یانکارفرما  -153ماده  

 .یند فراهم نما ینهاکار و امثال ا یلوسا  ،محل یلرا از قب 

کار و امور    یر وز  یبکار به تصو  یعالی شورا  یشنهادبا پماده    ین ا  ی مربوط به نحوه اجرا  یهادستورالعمل   - تبصره 

 .ید خواهد رس  یاجتماع

کشور محل   بدنیتربیتو سازمان   یموظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماع  یانکارفرما  یهکل  -154ماده 

 .یند نما یجادمختلف ورزش اای هه استفاده کارگران در رشت یمناسب برا

  ی مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمان  ینو ضوابط مربوط به آن و همچن  یجادنامه نحوه ا  ین آئ  - تبصره 

و به    یهکشور ته  بدنیتربیت و سازمان    یتوسط کار و امور اجتماع  ، ینساعات متعارف تمر  و   ی هنر  یا   یورزش 

 .ید خواهد رس  یرانوز یات ه یبتصو

 یوزارت و سازمانها  ینو با نظارت ا  یبرحسب اعالم وزارت کار و امور اجتماعاند  ا موظفهه کارگا   یه کل  -155ماده  

  ، یف تکل  ین ا  ی بپردازند. ضوابط نحوه اجرا  ی سوادآموز   یکالسها  یجاد به ا  ،بزرگساالن  ی مسئول در امر سواد آموز

آ  ،شرکت کارگران در کالس   ،کالس   یلتشک  یچگونگ  توسط   موارد آن مشترکاً  یرو سا  یاران  موزش انتخاب 

 .ید خواهد رس  یرانوز یات ه یبو به تصو  یهته ی و نهضت سواد آموز یوزارت کار و امور اجتماع

  یا   ینهضت سواد آموز   ینامه حداقل داشتن گواه  ،یمراکز کارآموز ای  هه شرط ورود کارگران به دور  - تبصره 

 . معادل آن است
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حمام و    ی،کار، مانند غذاخور  یط کارگاه از نظر بهداشت مح  یساتمربوط به تاس   یهادستورالعمل   -156ماده  

و به مرحله    یب تصو  یدرمان و آموزش پزشک  ،بود که توسط وزارت بهداشتخواهد    یانامه   ین برابر آئ  یی دستشو

 اجرا در خواهد آمد. 

 

 مراجع حل اختالف  -فصل نهم 9

 اجع حل اختالف مر -فصل نهم -1369 آبان  29کار مصوب  متن قانون  -1-9

مقررات    یرقانون و سا  ی از اجرا  یکارآموز که ناش   یا کارفرما و کارگر    ین ب  ی هر گونه اختالف فرد  - 157ماده  

  یق در مرحله اول از طر  ،کار باشد   یدسته جمع  یمانهایپ  یا  یکارگاهای  هه موافقت نام  ، یکار، قرارداد کارآموز

  ی شورا  که درصورتی کار و    ی اسالم  ی آنها در شورا  یندگاننما  یا کارآموز و    یاکارفرما و کارگر    ین ب  یمسازش مستق

کارگران و کارفرما حل و    یقانون   یندهنما  یاکارگران و    ی انجمن صنف  یقاز طر  ،نباشد   یکار در واحد   یاسالم

  یدگی رس   یآت  یبو حل اختالف به ترت   یصتشخ   یاتهایه  یق از طر  ،فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش 

 و حل و فصل خواهد شد.

 :  شودمی  یلتشک یلقانون از افراد ذ  ینمذکور در ا یص تشخ  یاته -158ماده  

 . یوزارت کار و امور اجتماع یندهر نمانف یک - 1 

 کار استان.   یاسالم یشوراها  یکارگران به انتخاب کانون هماهنگ  یندهنفر نما یک - 2 

 استان. یانکارفرما ی صنف یبه انتخاب کانون انجمنها یعصنا  یران مد  یندهنفر نما یک - 3 

چند    یلتواند نسبت به تشکمی   یوزارت کار و امور اجتماع  یاتها،کار ه  یزاندر صورت لزوم و با توجه به م 

 .ید در سطح هر استان اقدام نما  یصتشخ یاته

حل    یاتبه ه  یم تصم  یناخراج شود، حق دارد نسبت به ا  ید با  یصتشخ  یاتکه مطابق نظر ه  یکارگر   - تبصره 

 .ید نما ی اختالف مراجعه و اقامه دعو

ظرف    کهدرصورتی و    گرددی مابالغ آن الزم االجرا    یخروز از تار  15پس از    یصتشخ  یاتهایه  یرأ   -159ماده  

به    ین از طرف  یکیمدت مذکور   را    یرأنسبت  اعتراض خود  باشد،  اعتراض داشته  حل    یاتبه ه  کتباًمزبور 

  یو الزم االجرا خواهد بود. نظرات اعضا  یحل اختالف پس از صدور قطع   یاته  یرأ  ید نمامی   یماختالف تقد 

 در پرونده درج شود. یستیبا اتیه
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  ی اسالم  یشوراها  یکارگران به انتخاب کانون هماهنگ   یندهحل اختالف استان از سه نفر نما  یاته  - 160ماده  

  ینده منطقه و سه نفر نما  یکارگران واحدها  یندگانمجمع نما  یاکارگران و    یصنف  یکانون انجمنها  یاکار استان  

فرماندار    ،یکل کار و امور اجتماع  یر) مد   لتدو   یندهمنطقه و سه نفر نما   یواحدها  یرانبه انتخاب مد   یانکارفرما

گردد. در صورت لزوم و با توجه  می   یلسال تشک  2مدت    یآنها( برا  یندگاننما  یامحل و    یدادگستر   یسو رئ

حل اختالف در سطح    یاتچند ه  یلتواند نسبت به تشکمی   ی وزارت کار و امور اجتماع  ، یاتهاکار ه  یزان به م

 .ید استان اقدام نما

کار و امور    ی حل اختالف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد الزم در محل واحدها  یاتهای ه  - 161ماده  

 خواهد شد. یلتشک  ،یخارج از وقت ادار  االمکانحتی و  یاجتماع

کنند، عدم  می   دعوت   کتباً  ، یدگیحضور در جلسه رس   ی اختالف برا  ینحل اختالف از طرف  یاتهایه  - 162ماده  

مگر آنکه  :  یستن  یاتتوسط ه   یرأو صدور    یدگیمانع رس   هاآن   یارتام االخت  یندهنما  یا  یناز طرف  یکحضور هر  

. در هر  ید نمامی   دعوت  ید نوبت تجد   یک صورت فقط    یندر ا  ، دهد   یص تشخ  یرا ضرور   ینحضور طرف   یاته

 . ید نمامی  الزم را صادر ی رأو  یدگی پس از وصول پرونده رس  یکماهمدت ظرف  االمکانحتی  یاتحال ه

  ی و کارشناسان و انجمنها و شوراها  ینتوانند در صورت لزوم از مسئولمی   حل اختالف  یاتهایه  -163ماده  

دعوت به عمل آورند و نظرات و اطالعات آنان را در    ی خدمات و کشاورز   ، یصنعت  ، یدی تول  یواحدها  یاسالم

 .یند استماع نما ، خصوص موضوع

جلسات آنها    یل تشک  یو حل اختالف و چگونگ   یصتشخ   یاتهای مقررات مربوط به انتخاب اعضاء ه  - 164ماده  

 .ید خواهد رس  یکار و امور اجتماع یر وز  یبو به تصو  یه کار ته ی عال یتوسط شورا

را غ  یاته  یکه در صورت  -165ماده   اخراج کارگر  اختالف  بازگشت کارگر    یص موجه تشخ  یرحل  داد، حکم 

) موجه بودن اخراج( کارگر،    ینصورت ا  یرو در غ  کند یم اخراج صادر    یخاورا از تار  یو پرداخت حق السع   یاخراج

 قانون خواهد بود.   ینا 27ماده مندرج در   یزانمشمول اخذ حق سنوات به م 

ر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر  کارگ  چنانچه - تبصره 

 بپردازد.  ی روز مزد و حقوق به و 45به نسبت هر سال 

به وس   ی آراء قطع  - 166ماده   و  بوده  االجرا  کار، الزم  اختالف  مراجع حل  از طرف  احکام    ی اجرا  یله صادره 

خواهد بود که به  ای  نامه   ین. ضوابط مربوط به آن به موجب آئبه مورد اجرا گذارده خواهد شد   یدادگستر 

 رسد. می   یرانوز یاته یببه تصو  یو دادگستر  یکار و امور اجتماع ین وزارت یشنهادپ
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 کار یعالیشورا  -فصل دهم 10

 کار  یعالیشورا   -فصل دهم  -1369 آبان  29کار مصوب  قانون  متن

  یه شورا انجام کل  یفه وظ شودمی   یل کار تشک  یعالیبنام شورا  ی شورائ  یاجتماعدر وزارت کار و امور    - 167ماده  

شورا عبارتند    یاعضا  .مربوطه به عهده آن واگذار شده است  ینقوان  یرقانون و سا  یناست که به موجب ا  یفی تکال

 : از

 .شورا را بعهده خواهد داشت یاستکه ر ی،کار و امور اجتماع یر وز - الف 

  یب و تصو  یکار و امور اجتماع  یر وز  یشنهادبه پ  یو اقتصاد  یو مطلع در مسائل اجتماع  یر راد بصدو نفر از اف  -ب 

 انتخاب خواهد شد. یعصنا یعالیشورا ی نفر از آنان از اعضا یک که  یران وز یاته

 .یان( به انتخاب کارفرماینفر از بخش کشاورز یک)  یانکارفرما یندگان سه نفر از نما - ج 

کار.    یاسالم  یشوراها  ی ( به انتخاب کانون عالینفر از بخش کشاورز  یک کارگران )    یندگانسه نفر از نما  -د 

مدت دو    یاعضاء آن برا   یه بق  ،یکار و امور اجتماع  یرکه به استثناء وز  یلاز افراد فوق تشک  ، کار  ی عال  یشورا

 . ستو انتخاب مجدد آنان بالمانع ا گردند ی مو انتخاب    یینسال تع

 خواهند بود.  یرأ یک یاز اعضاء شرکت کننده در جلسه دارا  یکهر  - تبصره 

جلسات فوق العاده    ،. در صورت ضرورتدهد می   جلسه  یلبار تشک  یک کار هر ماه حداقل    یعالی شورا  - 168ماده  

  جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء   شودمی   یلشورا تشک  ی سه نفر از اعضا یتقاضا  یاو   یسبه دعوت رئ

 آراء معتبر خواهد بود.  یتآن با اکثر  یماتو تصم یابد می  یترسم

 ی و اجتماع ی و اقتصاد  یاست کارشناسان مسائل کارگر  ی دائم یرخانه دب یک  یکار دارا یعالیشورا -169ماده  

  یعالی شورا  یارو در اخت  یه را ته  یاز اطالعات مورد ن  یگرکار و د  یط مطالعات مربوط به روابط و شرا  یرخانه، دب  یو فن 

 دهند.می  کار قرار 

  یر وز  یشنهاد به پ  یرخانهاست مسئول دب  یکار در وزارت کار و امور اجتماع  یعالیشورا   یرخانه محل دب  - تبصره 

اجتماع امور  و  تصو   یکار  انتخاب   یعالی شورا  یبو  به عنوان دبشودمی  کار  در    ، یرأبدون حق    ،شورا  یر . که 

 . کار شرکت خواهد کرد یعالیجلسات شورا

شورا و    یرخانهدب  یفکار و وظا  یعالی و نحوه اداره شورا  یلتشک  یمربوط به چگونگ   یهادستورالعمل   -170ماده  

  ی کار به موجب مقررات   یعالی و در شوار یانالبدل کارگران و کارفرما  ی و عل  ینحوه انتخاب اعضاء اصل  ینهمچن
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تار از  امور اجتماع  زیر قانون توسط و  ین ا  یبتصو   یخ خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه  و  به    یه ته  یکار  و 

 .ید خواهد رس  یرانوز یات ه یبتصو

 

 

 

 

 جرائم و مجازاتها  -یازدهمفصل  11

 جرائم و مجازاتها  -یازدهم فصل   -1369 آبان  29کار مصوب  قانون  متن -1-11

و امکانات   یط با توجه به شرا یمطابق مواد آت  ، حسب مورد  ، قانون ینمقرر در ا  یفمتخلفان از تکال -171ماده  

تخلف از    یکه هر دو محکوم خواهند شد. در صورت  یاو    ینقد   یمه جر  یا و مراتب جرم به مجازات حبس    یخاط

  ، فوت کارگر شود  یانقص عضو و    ند مان  یگردد که منجر به عوارض  یاسبب وقوع حادثه   ی قانون  یفانجام تکال

  یف تکل  یین موارد طبق قانون تع  ین نسبت به ا  ،فصل  ینمندرج در ا  یجازاتهادادگاه مکلف است عالوه بر م

 . ید نما

قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف عالوه بر پرداخت اجرت    ینا  6ماده  با توجه به    ی کار اجبار  -172ماده  

روز    91و مراتب جرم به حبس از    یو امکانات خاط  یط و جبران خسارت با توجه به شرا یافتهالمثل کار انجام  

برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به    200تا  50معادل    ینقد   یمه جر  یاو    یکسالتا  

به کار اجبار  یشخص  ،موسسه  یک  یناز طرف  ایاتفاق   فوق    یاز متخلفان به مجازاتها  یکهر    ،بگمارند   یرا 

  ین از مباشر باشد، که در ا  ی مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود مگر آنکه مسبب اقو   محکوم و مشترکاً

 .مسئول است صورت مسبب شخصاً

عالوه بر پرداخت    ینمتخلف  یا متخلف    ،گمارده شوند   یبه کار اجبار  یجمع  طوربه چند نفر    چنانچه  - تبصره 

محکوم  ماده   ین و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در ا  یو امکانات خاط  یط اجرت المثل با توجه به شرا

 خواهند شد.

ه  مادو قسمت دوم    155- 154-153- 152-151-149از موارد مذکور در مواد    یکمتخلفان از هر    -173ماده  

خواهد   یینتع  یوزارت کار و امور اجتماع  یندهکه دادگاه با کسب نظر نما  یعالوه بر رفع تخلف در مهلت  ،78

هر بار تخلف به پرداخت    یبرا   نفر  100کمتر از  یاهه با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگا  ،کرد

صدور حکم محکوم    یخکارگر در تار  یک  یه رسمو پنجاه برابر حداقل مزد روزان  یکصد از هفتاد تا    ینقد   یمهجر
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مذکور اضافه    یمهبرابر حداقل مزد به حداکثر جر  10در کارگاه،    ی هر صد نفر کارگر اضاف  ی خواهند شد و به ازا

 خواهد شد. 

هر مورد تخلف    یبرا  41ماده    تبصرهو    59-45-38از موارد مذکور در مواد    یکمتخلفان از هر    - 174ماده  

  یندهکه دادگاه با کسب نظر نما  یحقوق کارگر و با هر دو در مهلت  هی تأدحسب مورد عالوه بر رفع تخلف با  

 محکوم خواهند شد. ذیل  یب هر کارگر به ترت یخواهد کرد، به ازا یینتع  یوزارت کار و امور اجتماع

 . کارگر یک برابر حداقل مزد روزانه  50تا 70نفر  10تا ی برا - 1 

 کارگر. یک برابر حداقل مزد روزانه  100تا   50نفر  10نفر نسبت به مازاد   100تا ی برا - 2 

 کارگر. یک برابر حداقل مزد روزانه   5تا  2نفر   100نفر نسبت به مازاد  100باالتر از ی برا - 3 

هر مورد    یبرا  92و    82- 81-80-) قسمت اول(  78از موارد مذکور در مواد    یکمتخلفان از هر    -175ماده  

  ینده که دادگاه با کسب نظر نما ی حقوق کارگر و با هر دو مهلت هی تأدتخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف با 

 محکوم خواهند شد.  ذیل  یبهر کارگر به ترت یخواهد کرد به ازا  یینتع  یوزارت کار و امور اجتماع

 کارگر.   یکبرابر حداقل مزد روزانه  100تا 30نفر، 10تا ی برا - 1 

 کارگر.   یکبرابر حداقل مزد روزانه  10تا   5نفر،  10نفر نسبت به مازاد   100تا ی برا - 2 

کارگر. در صورت تکرار   یک برابر حداقل مزد روزانه    5تا   2  -نفر  100نفر نسبت به مازاد 100باالتر از ی برا - 3 

روز    120روز تا    91به حبس از    یافوق و    ی نقد   جرائمبرابر حداکثر    5/1تا    1/1به  متخلفان مذکور    ،تخلف

 محکوم خواهند شد.

هر مورد تخلف    یبرا  91و  84- 83- 79- 77-75-61-52از موارد مذکور در مواد    یکمتخلفان از هر    -176ماده  

  ینده ادگاه با کسب نظر نماکه د  ی هر دو در مهلت  یاحقوق کارگر و    ه یتأد  یا حسب مورد عالوه بر رفع تخلف  

 محکوم خواهند شد. ذیل  یب هر کارگر به ترت یخواهد کرد، به ازا یینتع  یوزارت کار و امور اجتماع

 کارگر.  یکبرابر حداقل مزد روزانه  500تا 200نفر،  10تا  ی برا - 1 

 کارگر. یک برابر حداقل مزد روزانه  50تا  20نفر،  10نفر نسبت به مازاد   100تا ی برا - 2 

 کارگر.  یکبرابر حداقل مزد روزانه  20تا  10نفر،   100نفر نسبت به مازاد   100باالتر از  ی برا - 3 

 روز محکوم خواهند شد. 180روز تا 91متخلفان مذکور به حبس از   ، در صورت تکرار تخلف 
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هر مورد تخلف    یبرا  90( و  ماده  ) قسمت اول    87،89از موارد مذکور در موارد    یکمتخلفان از هر    -177ماده  

  ینده که دادگاه با کسب نظر نما  یهر دو در مهلت  یاحقوق کارگر و    هی تأدحسب مورد عالوه بر رفع تخلف به  

  یل ذ  یب به ترت  ی نقد   یمهجر  یاروز و    120روز تا    91به حبس از    ، خواهد کرد   یینتع   ی رت کار و امور اجتماعوزا

 محکوم خواهند شد.

 کارگر.  یک برابر حداقل مزد روزانه   600تا   300  ، نفر 10تا یاهه در کارگا  - 1 

 کارگر.   یکبرابر حداقل مزد روزانه  1000تا  500نفر،  100تا  11 یاهه در کارگا  - 2 

 کارگر.   یکبرابر حداقل مزد روزانه  1500تا   800 ،نفر به باال 1000 یهاه در کارگا  - 3 

 روز محکوم خواهند شد. 180روز تا 121متخلفان به حبس از  ، در صورت تکرار تخلف 

  یا  یکارگر  یدر تشکلها  یت وادار به قبول عضو  ید و تهد اشخاص را با اجبار    یاشخص    ، هر کس  -178ماده  

و    ی قانون  یتشکلها  یجاداز ا  چنانچه   یز مذکور گردد و ن  ی آنها در تشکلها  یتمانع از عضو  یا.  ید نما  یی کارفرما

از   ی نقد  یمه و مراتب جرم به جر  ی خاط تبا توجه به شرائط و امکانا  ،ید نما یری آنها جلوگ ی قانون  یفانجام وظا

 برابر حداقل مزد روزانه  100تا  20

 هر دو محکوم خواهد شد. یاروز و   120روز تا 91حبس از  یاصدور حکم  یخکارگر در تار 

  ی اهه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگا  یفهکه مانع ورود و انجام وظ  یکسان  یا  یانکارفرما  - 179ماده  

کنند. در هر مورد با توجه به    ی خوددار  یشان عات و مدارک الزم به ااز دادن اطال  یاقانون گردند    ینمشمول ا

  یتبرابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطع  300تا    100از    ینقد   یمهبه پرداخت جر  یو امکانات خاط  یط شرا

 روز محکوم خواهند شد.  120روز تا 91حکم و در صورت تکرار به حبس از 

و الزم االجرا مراجع    یبموقع آراء قطع   ی قانون از اجرا   ین ا  159ماده  که بر خالف مفاد    یانی کارفرما  - 180ماده  

به    یو امکانات خاط  یط آراء مذکور، با توجه به شرا  ی عالوه بر اجرا  ،یند نما  یقانون خوددار  ین حل اختالف ا

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.  200تا  20از  ینقد  یمهجر

شده    یمدت اعتبار پروانه کارشان منقض   یارا که فاقد پروانه کارند و    یگانهکه اتباع ب  یانیکارفرما  -181ماده  

در    یاو   یرند شده است بپذ   ید در پروانه کار آنها ق آنچهاز   یر غ  ی را در کار  یگانه اتباع ب  یا به کار گمارند و    ،است

اعالم    یردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعگمی  با کارفرما قطع   یگانهتبعه ب  یکه رابطه استخدام  ی موارد

روز محکوم    180روز تا    91و مراتب جرم به مجازات حبس از    ی و امکانات خاط  یط با توجه به شرا  یند،ننما

 خواهند شد.
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آمار و اطالعات مقرر به وزارت کار و   یمقانون از تسل  ینا  192ماده  که بر خالف مفاد   یانیکارفرما -182ماده  

در    ی،وزارت کار و امور اجتماع  یازعالوه بر الزام به ارائه آمار و اطالعات مورد ن  ،یند نما  یخوددار  یامور اجتماع

برابر حداقل مزد روزانه    250تا  50از    ینقد   یمهبه جر  جرمو مراتب    یو امکانات خاط  یط هر مورد با توجه به شرا

 خواهند شد.کارگر محکوم 

  یند، نما ینمودن کارگران خود خوددار  یمه قانون از ب  ینا 148ماده که بر خالف مفاد  یانی کارفرما  -183ماده 

و مراتب جرم به    یحقوق متعلق به کارگر )سهم کارفرما( با توجه به شرائط و امکانات خاط  یه کل  ه یتأدعالوه بر  

 شد. ند مربوطه محکوم خواه یمهمعادل دو تا ده برابر حق ب  ینقد  یمهجر

اجرت المثل کار انجام شده و طلب و    ،باشد   یاشخاص حقوق  یهکه تخلف از ناح  یموارد  یه در کل  - 184ماده  

هر    یاو   ینقد   یمهجر  ، اعم از حبس  یجزائ  یتمسئول  یول  ،پرداخت شود  یاز اموال شخص حقوق  ید خسارت با

است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و    یحقوق  یتمسئول شخص  یرمد   یاعامل    یردو حالت متوجه مد 

 مذکور اجراء خواهد شد.  یندرباره مسئول یفر ک

  ، است یدادگستر   یفریک یاهه دادگا   یتدر صالح 184تا  171به جرائم مذکور در مواد  یدگیرس  -185ماده 

 مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. یدگیرس 

  نظرتحت وجوه    ینخواهد شد و ا  یز در بانک وار  یقانون به حساب مخصوص  ین مقرر در ا  ی نقد   جرائم  - 186ماده  

اجتماع  یروز امور  و  آئ  یکار  موجب  تصو  یانامه   ین به  به  رفاه  ،رسد می   یران وز  یاته  یب که  امور    ، یجهت 

 .ید کارگران به مصرف خواهد رس   ینگ و فره  یآموزش 

 

 

 

 مقررات متفرقه -فصل دوازدهم  12

 مقررات متفرقه  -فصل دوازدهم -1369 آبان  29کار مصوب  متن قانون 

  ، مدت  ید انجام کار با ق  یقرارداد کار بنا به درخواست کارگر گواه  یانمکلفند پس از پا یانکارفرما -187ماده  

 . یند نما یم تسل ی و نوع کار انجام شده را به و  یانزمان شروع و پا
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کارگران    یز و ن  یو مقررات خاص استخدام  ین قوان  یرسا  یا  ی اشخاص مشمول قانون استخدام کشور  -188ماده  

از   یکدرجه  ینسب یشاوندانتوسط صاحب کار و همسر و خو که انجام کار آنها منحصراً یخانوادگ یاهه کارگا

 قانون نخواهند بود.  ین مشمول مقررات ا  ،شودمی انجام  یطبقه اول و 

شده   یحکه در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصر  یگرید  یفمانع از انجام تکالماده   ینحکم ا - تبصره 

 باشد. نمی ،است

انواع نباتات و    یوه، از درختان م  برداری بهره مربوط به پرورش و    یهات یفعال  ، یدر بخش کشاورز   - 189ماده  

آبز  ،صنعت نوغان  یور، و ط  یان و پرورش ماک  ید تول  ،یدامدار   ،یجنگل  یهاپارک   ، جنگلها، مراتع   ،یان پرورش 

  یب کار و تصو  ی عال  یشورا  یشنهادپ  به   ، یدر کشاوز   یتهافعال  یر داشت و برداشت و سا  ، زنبور عسل و کاشت

 قانون معاف گردد.   ینز اا ی تواند از شمول قسمتمی  یران وز یاته

و    ینیزم  ،ی کارکنان حمل و نقل ) هوائ  ،یادانحقوق ص  یامزد    ها،ی و مرخص  یالتمدت کار، تعط  -190ماده  

  یقسمت  یااست که تمام    ی که طرز کارشان به نحو  یکارگران   یز و ن  ین معلول  ،منازل  ین (، خدمه و مستخدمیائیدر

در    که کار آنها نوعاً  یکارگران   ینو همچن  شودمی   نیتأم   ینمراجع  یا  یانمشتر  یله از مزد و درآمد آنها به وس 

  یران وز  یاته  یبو به تصو  ین کار تدو  یعال  یکه توسط شورا  ینامه هائ  یندر آئ  ،یرد گمی   ساعات متناوب انجام

 .قانون حاکم است  ینمواد ا ، گردد در موارد سکوتمی   یینتع ،ید خواهد رس 

از مقررات    ی از شمول بعض  توان برحسب مصلحت موقتاًمی   کوچک کمتر از ده نفر را  یهاکارگاه   - 191ماده  

  یشنهاد خواهد بود که با پ  یانامه   ین به موجب آئ  مصلحت و موارد استثنائاً  یصنمود تشخ  یقانون مستثن   ینا

 .ید خواهد رس  یران وز یاته  یب کار به تصو  یعال یشورا

را طبق    یوزارت کار و امور اجتماع  یازموظفند در مهلت مقرر، آمار و اطالعات مورد ن  یانکارفرما  -192ماده  

 .یند نما یم و تسل یه ته ،رسد می   یکار و امور اجتماع یروز   یبکه به تصو یانامه  ینآئ

  ن یتأمحسب مورد به منظور    یزشکدرمان و آموزش پ  ،و وزارت بهداشت  یوزارت کار و امور اجتماع  - 193ماده  

سرپرست متخصص  افراد  یکادر  به  لزوم،  صورت  واحد   ی در  در  تعها  که  سرپرست  عنوان   ، اند شده   یینبه 

 و بهداشت کار خواهند داد.  یمنیروابط کار و ا  ، یمسائل ناظر به روابط انسان  ینهالزم را در زم یهاآموزش 

مقاومت    یرویخود با نهای  کارگران واحد   یآموزش نظام  ینه مکلفند در زما  هه کارخان  یانکارفرما  -194ماده  

 الزم را مبذول دارند.  یهایهمکار یسپاه پاسداران انقالب اسالم یجبس

اجرا  ین آئ  - تبصره  همکارماده    ینا  یی نامه  وزارت  ی با  اجتماع  ینمشترک  امور  و  پشت  یکار  و  دفاع    یبانیو 

 .ید خواهد رس  یرانوز یاته یبو به تصو  یهته ،مسلح  یروهاین
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  ی مخترع و مبتکر وزارت کار و امور اجتماع  ، متخصص  ، مولد   ی کارگر   یروهای ن  یق به منظور تشو  - 195ماده  

 .ید در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نما ی مکلف است همه ساله به طرق مقتض

ای  هه ینهز   بینیپیشآن و    ی ن نمونه و نحوه اجرا کارگرا   یق تشو  ی و چگونگ ماده    ین ا  ی ضوابط اجرائ  - تبصره 

 . ید خواهد گرد  یینتع  یتوسط وزارت کار و امور اجتماع ، متعارف مربوط

کارگران و رشد    یشترب   یفکر   ییو شکوفا  یمکلف است در جهت آگاه  یوزارت کار و امور اجتماع  - 196ماده  

  ی و آموزشها  ید اسال  ،یلمف   ،یو خدمات  یکشاورز  ،علوم و صنعتای  هه یندر زم  یو تخصص  یعمل  ،یعلم  یکارها

  یگری هر نحو د  یاو    یگروه ای  هه رسان  و   یزیون تلو  ، یوراد  یق امکانات را از طر  ینو ا  یند را تدارک بب  یگر الزم د

 آنان قرار دهد.  یارکه الزم باشد در اخت

که قصد داشته باشند از شهر به روستا   یکارگران  یدولت مکلف است با توجه به امکانات خود برا  -197ماده  

 .ید الزم را فراهم نما یالتبپردازند، تسه یمهاجرت کنند و به کار کشاورز

امور اجتماع  - 198ماده   برامی   یوزارت کار و  ا  یروین  یمتنظ  ی تواند در موارد ضرورت  از    یرانیان کار  خارج 

 .ید صوب نماوابسته کار من یرانا یاسالم یجمهورهای یندگی در نما  ،کشور

امور خارجه منصوب و    یر و پس از موافقت وز  یینتع  یکار و امور اجتماع  یروابسته کار، توسط وز  -1تبصره   

 گردد. می  اعزام

  یب موظفند پس از تصو  یو استخدام  یو امور خارجه و سازمان امور ادار  یکار و امور اجتماع  ینوزارت  -2تبصره   

 برسانند. یران وز  یاته یبو به تصو یه را تهماده  ین موضوع ا یی نامه اجرا ینقانون آئ ینا

ای  هه نام  ین آئ  ، قانون   ینا  یب تصو  یخ مکلف است ظرف شش ماه از تار  یوزارت کار و امور اجتماع  - 199ماده  

 قانون برساند.  ینمراجع مذکور در ا یبو به تصو یه مربوط را ته یاجرائ

آئ  -تبصره  از  ا  1337/ 26/12ر مصوب  قانون کا  یاجرائای  هه نام  ینآن دسته  با مقررات    یر قانون مغا  ینکه 

 باشند. می  قابل اجرا ماده   ینموضوع اای هه نام  ینآئ یب تا تصو ،نباشد 

  قانون لغو   ینا  یر مغا  یکار و کار کشاورز   ینقوان  ،آن  یاجرائای  هه نام  ین قانون و آئ  ین ا  یببا تصو  -200ماده  

 گردند.می 

مناسب به    یقانون را با روشها  ینمذکور در ا  یفحقوق و تکال  یهکل  ید با  یاجتماعوزارت کار و امور    -201ماده  

 برساند.  یاناطالع کارگران و کارفرما
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  ، ید خود را در ارتباط با قانون کار جد   یالتمکلف است سازمان و تشک  یوزارت کار و امور اجتماع  -202ماده  

 برساند.کشور  ی و استخدام  یسازمان امور ادار  یبو به تصو  یطراح

 باشند. می  قانون ینا یاجرا  مأمور  ی و دادگستر یوزارت کار و امور اجتماع  -203ماده  

به عهده    ینقوان  یرسا  یاقانون و    یننخواهد بود که در ا  یتهاییو مسئول  یفرافع تکالماده    ینمفاد ا  -تبصره 

 قانون نهاده شده است.  ینمشمول ا ی دولت یاهه و کارگا مؤسساتو  یربط ذ ای هه وزارتخان

 کارگران  یدیقانون پرداخت پاداش و ع

 کارگران  یدی قانون پرداخت پاداش و ع - 1369 آبان 29کار مصوب   متن قانون  

 کارگران  یدیقانون پرداخت پاداش و ع: *** موضوع- ***: شماره یاجتماع نیتأم قانون

 70/ 30/5کارگران مصوب مورخ    یدیقانون پرداخت پاداش و ع ی اصالح الیحه

و    یصنعت  یاهه کردن در منافع کارگا  یم منافع کارگران مشمول قانون سه  نیتأمقانون    یحهاصالح ال  یحه ال 

 23/4/1359مصوب  ،سابق ینو لغو قوان 1341مصوب  یدی تول

سال کار    یکاز کارگران خود به نسبت    یکمشمول قانون کار مکلفند به هر    یاهه کارگا   یهکل  -واحده ماده  

از کارکنان    یکبابت به هر    یناز ا  یمبلغ پرداخت  .و پاداش بپردازند   یدیبعنوان ع  ، مزد   ینمعادل شصت روز آخر

 . تجاوز کند  ی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانون یستینبا

روز مزد و    60به ماخذ    ید اند بادر کارگاه کار کرده   یکسالکه کمتر از    یبه کارکنان  یمبلغ پرداخت  -1تبصره   

دوازدهم    یکاز    ید هر ماه نبا  ی بابت برا  ین از ا  یکارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداخت  یام به نسبت ا

 .ید شده در فوق تجاوز نما یینسقف تع

. عرف کارگاه  یند نمامی  از مبالغ فوق پرداخت  یشکارگاه ب   ی جار  یه که مطابق رو  یائهه در کارگا   - 2تبصره   

  بینیپیش مراجع    یتقانون در صالح  ینا  ی از اجرا  ی به اختالفات ناش   یدگیرس   - 3تبصره    .معتبر خواهد بود

 .شده در فصل حل اختالف قانون کار است

کردن    یممنافع کارگران مشمول قانون سه  نیتأم  یقانون   یحه ال  یگزینجا  ،یبتصو  یخقانون از تار  ینا  -4تبصره   

انقالب    ی شورا  1359/ 23/4سابق مصوب    ینو لغو قوان  1341مصوب    یدی و تول  ی صنعت  یاهه در منافع کارگا

 گردد. می   یرانا ی اسالم یجمهور

 


