


مروری بر قانون کار-1



،تولیدیموسساتکارگاهها،،کارگرانکارفرمایان،کلیه-1ماده
.باشندمیقانوناینازتبعیتبهمکلفکشاورزیوخدماتی،صنعتی

لمقابدرعنوانبهرکهاستکسیقانوناینلحاظازکارگر-2ماده
بهمزایاسایروسودسهم،حقوق،مزدازاعمالسعیحقدریافت

.کندمیکارکارفرمادرخواست

واستدرخبهکارگرکهحقوقییاحقیقیاستشخصیکارفرما-3ماده
...کندمیکارالسعیحقدریافتمقابلدراوحساببهو



اودهنماینیاکارفرمادرخواستبهکارگرکهاستمحلیکارگاه-4ماده
...کندمیکارآنجادر

یزنوکارآموزانوآناننمایندگان،کارفرمایان،کارگرانکلیه-5ماده
.باشندمیقانوناینمقرراتمشمولکارگاهها

ودوماصلششبندوسوموچهلاصلچهاربنداساسبر-6ماده
المیاسجمهوریاساسیقانونهشتموبیستوبیستم،نوزدهماصول
ممردوممنوعدیگریازکشیبهرهومعینکاربهافراداجبار،ایران
،گرنوبرخوردارندمساویحقوقازباشندکهقبیلهوقومهرازایران
ونزازاعمافرادهمهوبودنخواهدامتیازسبباینهامانندوزبان،نژاد
هکراشغلیداردحقکسهرودارندقرارقانونحمایتدریکسانمرد
دیگرانحقوقوعمومیمصالحواسالممخالفواستمایلآنبه

.برگزیندنیست



بموجبهکهشفاهییاکتبیقراردادازعبارتستکارقرارداد-7ماده
دتمیاموقتمدتبرایراکاریالسعیحقدریافتقبالدرکارگرآن
.دهدمیانجامکارفرمابرایموقتغیر

درمدتیکهصورتیدر،داردمستمرجنبهآنهاطبیعتکهکارهائیدر-2تبصره
.شودمیتلقیدائمیقرارداد،نشودذکرقرارداد

صورتیدرآنبعدیتغییراتباکارقرارداددرمذکورشروط-8ماده
ینادرمقررامتیازاتازکمترمزایائیکارگربرایکهبودخواهدنافذ
.ننمایدمنظورقانون



حاویباید،طرفیندقیقمشخصاتبرعالوهکارقرارداد-10ماده
.باشدذیلموارد
.یابداشتغالآنبهبایدکارگرکهوظیفهاییاحرفهیاکارنوع-الف
.آنلواحقومبنامزدیاحقوق-ب
.مرخصیهاوتعطیالتکار،ساعات-ج
.کارانجاممحل-د
.قراردادانعقادتاریخ-ه
.باشدمعینمدتبرایکارچنانچهقرارداد،مدت-و
.نمایدایجاب،محلیاشغلعادتوعرفکهدیگریموارد-ر



زمایشیآدورهبنامرامدتییکدیگرتوافقباتوانندمیطرفین-11ماده
نبدوداردحقطرفینازیکهردورهاینخاللدرنمایندتعیینکار

راکارهرابطباشدداشتهخسارتپرداختبهالزامآنکهبیوقبلیاخطار
ملزمویباشدکارفرماطرفازکاررابطهقطعصورتیکهدرنمایدقطع
طهرابکارگرچنانچهوبودخواهدآزمایشیدورهتمامحقوقپرداختبه
ارکانجاممدتحقوقدریافتمستحقفقطکارگرنمایدقطعراکار

.بودخواهد

مدتاینحداکثرشودمشخصکارقرارداددربایدآزمایشیدورهمدت-تبصره
تخصصدارایوماهرکارگرانبرایوماهیکماهرنیمهوسادهکارگرانبرای
.باشدمیماهسهباالسطح



.یابدمیخاتمهزیرطرقازیکیبهکارقرارداد-21ماده
کارگرفوت-الف
کارگربازنشستگی-ب
کارگرکلیافتادگیکاراز-ج
صریحتجدیدعدموموقتمدتباکارقراردادهایدرمدتانقضاء-د
.آنضمنییا
.استمعینکاربهمربوطکهقراردادهائیدرکارپایان-ه
.کارگراستعفای-و

وادهدادامهخودکاربهماهیکاستموظفکندمیاستعفاکهکارگری-تبصره
رفظحداکثرصورتیکهدرودهداطالعکارفرمابه"کتباراخوداستعفای"بدوا
تلقییمنتفویاستعفاینمایداعالمکارفرمابه"کتباراخودانصرافروز15مدت
میاسالشورایبهآنراازانصرافواستعفارونوشتاستموظفکارگروشودمی

.دهدتحویلکارگراننمایندهیاوصنفیانجمنیاوکارگاه



،موقتمدتیامعینکارکار،قراردادخاتمهصورتدر-24ماده
بهیشتر،بیایکسال،قراردادمطابقکهکارگریبهاستمکلفکارفرما

،ناوبمتیامتوالیازاعم،سابقهسالهربرایاستداشتهاشتغالکار
مزایایعنوانبهحقوقماهیکمعادلمبلغیحقوقآخریناساسبر

.نمایدپرداختویبهکارپایان

ایوکلیافتادگیکارازلحاظبهکارقراردادخاتمهچنانچه-31ماده
بهارگرکمزدآخریناساسبربایدکارفرما،باشدکارگربازنشستگی

ویبهمزدروز30میزانبهحقوقی،خدمتسابقهسالهرنسبت
یاوافتادگیکارازمستمریبرعالوهوجهاین.نمایدپرداخت

میداختپراجتماعیتامینسازمانتوسطکهاستکارگربازنشستگی
.شود



معینکارانجامبراییاوموقتمدتبرایکارقراردادگاههر-25ماده
.داردنراآنفسخحقتنهائیبهطرفینازهیچیکباشدشدهمنعقد،

هایهیاتصالحیتدرهاقراردادایننوعازناشیاختالفاتبهرسیدگی-تبصره
.استاختالفحلوتشخیص

معمولعرفخالفبرکهکارشرایطدرعمدهتغییرنوعهر-26ماده
موراوکارادارهکتبیموافقتاعالمازپسباشدکارمحلیاوکارگاه

هیاترای،اختالفبروزصورتدر.اجراستقابل،محلاجتماعی
.استاجراالزموقطعیاختالفحل



30ماده
واساسیقانوننهموبیستاصلبهتوجهبااستمکلفدولت-تبصره

ومردممشارکتازحاصلدرآمدهایوعمومیهایدرآمدازاستفادهبا
کارگرانمعاشتامینبهنسبتبیکاریبیمهصندوقایجادطریقازنیز

بندبهتوجهباواقدامقانوناین4مادهموضوعکارگاههایشدهبیکار
مجدداشتغالبرایراالزمامکاناتاساسیقانونسوموچهلاصل2

.نمایدفراهمآنان



ازاعمکارقرارداداعتباربهکارگربهقانونیدریافتهایکلیه-34ماده
وایاب،خواربار،مسکنهایهزینه،مندیعائلهکمکحقوقیامزد

ایرنظوساالنهسود،تولیدافزایشپاداش،نقدیغیرمزایای،ذهاب
.نامندمیالسعیحقرانمایدمیدریافتاینها



ثابتمزایایوشغلمزدمجموعازاستعبارتثابتمزد-36ماده
.شغلتبعبهپرداختی
لمشاغارزیابیوبندیطبقهطرحدارایکهکارگاههاییدر-1تبصره
کهاستیمزایای،شغلتبعبهپرداختیثابتمزایایازمنظور،نیستند
عادیساعاتدرمزدترمیمبرایوکارمحیطیاشغلماهیتبرحسب

،تیسرپرسمزایای،کارسختیمزایایقبیلاز.گرددمیپرداختکار
.غیرهوشغلالعادهفوق

اجرامرحلهبهمشاغلبندیطبقهطرحکهکارگاههائیدر-2تبصره
.دهدمیتشکیلرامبنامزد،پایهوگروهمزد،استدرآمده
،مسکنهزینهکمکقبیلازایانگیزهورفاهیمزایای-3تبصره
جزوساالنهسودوتولیدافزایشپاداش،مندیعائلهکمکوخواروبار

.شودنمیمحسوبمبنامزدوثابتمزد



نضموتعطیلغیرروزدرومرتبزمانیفواصلدربایدمزد-37ماده
چکلهوسیبهطرفینتراضیبایاکشوررایجنقدوجهبهکارساعات
.شودپرداختذیلشرایطرعایتباوبانکعهده
صورتبهمزدمبلغ،کارگاهعرفیاقرارداداساسبرچنانچه-الف
دربهمحاسازپسبایدآنپرداخت،باشدشدهتعیینساعتییاروزانه
روزهایایوکارساعاتنسبتبهیکبارروزپانزدهیاهفتهیاروزپایان

.گیردصورتکارکرد
بهمزدپرداخت،کارگاهعرفیاقرارداداساسبرصورتیکهدر-ب

نایدرگیردصورتماهآخردربایدپرداختاین،باشدماهانهصورت
.شودمینامیدهحقوقمذکورمزدحالت
وسیاساسبربایدحقوقومزایاروزهیکوسیماههایدر-تبصره

.شودپرداختکارگربهومحاسبهروزیک



کارگاهیکدرمساویشرایطدرکهمساویکارانجامبرای-38ماده
ردتبعیضشودپرداختمساویمزدمردوزنبهبایدمیگیردانجام
اعتقاداتوقومیتونژاد،جنس،سناساسبرمزدمیزانتعیین
.استممنوعمذهبیوسیاسی

ازکمتریاووقتنیمهصورتبهکهکارگرانیمزایایومزد-39ماده
کاراتساعنسبتبهدارنداشتغالکاربهشدهتعیینقانونیساعات
.شودمیپرداختومحاسبهیافتهانجام



مزدحداقلمیزاناستموظفسالههمهکارشورایعالی-41ماده
بههتوجبامختلفصنایعیاوکشورمختلفنقاطبرایراکارگران
.نمایدتعیینذیلمعیارهای

بانکطرفازکهتورمیدرصدبهتوجهباکارگرانمزدحداقل-1
.شودمیاعالمایراناسالمیجمهوریمرکزی

وکارگرانروحیوجسمیمشخصاتآنکهبدونمزدحداقل-2
ایاندازهبهبایددهدقرارتوجهموردراشدهمحولکارهایویژگی
میرسمراجعتوسطآنمتوسطتعدادکهخانوادهیکزندگیتاباشد
.نمایدتامینرامیشوداعالم
بهونیقانشدهتعیینساعاتدرکارانجامازایدرکهموظفندکارفرمایان-تبصره
رتصودروننمایندپرداختجدیدشدهتعیینمزدحداقلازکمترکارگریهیچ
.ندباشمیجدیدمزدحداقلوشدهپرداختمزدالتفاوتمابهتادیهضامنتخلف



بهباید"منحصراقانوناین41مادهموضوعمزدحداقل-42ماده
ردکهصورتهربهنقدیغیرپرداختهایشودپرداختنقدیصورت

هکشودمیتلقیپرداختیعنوانبهشودمیبینیپیشقراردادها
.استمزدحداقلبراضافه

اینقبالدر،باشدمدیونخودکارفرمایبهکارگرچنانچه-44ماده
دادگاهحکمموجببهرامزدحداقلبرمازادتوانمیتنها،ویدیون

رکارگمزدکلچهارمیکازنبایدمبلغاینحالهردرنمودبرداشت
.باشدبیشتر
ستثنیمفوققاعدهاز،کارگرالنفقهواجبافرادکسوهونفقه-تبصره

.باشدمیمدنیقانونمقرراتتابعو



بهبعدیموافقتیاقراردادموجببهکهکارگرانیبه-46ماده
ماموریتالعادهفوقشوند،میاعزامخدمتمحلازخارجماموریتهای

بنایممزدیاثابتمزدازکمترنبایدالعادهفوقاینگیرد،میتعلق
رفتههزینیاوسیلهاستمکلفکارفرماهمچنینباشدکارگرانروزانه

.نمایدتامینراآنهابرگشتو
50حداقلکارانجامبرایکارگرکهمیشوداطالقموردیبهماموریت-تبصره
محلدرشبیکحداقلباشدناگزیریاوشوددوراصلیکارگاهمحلازکیلومتر
.نمایدتوقفماموریت



وبهترتکیفیباوبیشترتولیدبرایانگیزهایجادمنظوربه-47ماده
،ارگرانکدرآمدسطحبردنباالومندیعالقهافزایشوضایعاتتقلیل
آئینقمطابراتولیدافزایشپاداشپرداختیاودریافتقراردادطرفین
میعقدمنشودمیتعییناجتماعیاموروکاروزیربتصویبکهاینامه

.نمایند



اینیروکارگرکهاستزمانیمدتقانونایندرکارساعت-51ماده
رغیبهدهدمیقرارکارفرمااختیاردرکارانجاممنظوربهراخودوقت
درکارگرانکارساعت،شدهاستمستثنیقانونایندرکهمواردیاز

.نمایدتجاوزساعت8ازنبایدروزشبانه
ساعتواندمیتآنانقانونینمایندگانیانمایندهکارگران،توافقباکارفرما-1تبصره

نایبراضافهروزهادیگردرومقررمیزانازکمترهفتهروزهایازبعضیدرراکار
تجاوزساعت44ازهفتههرکارساعاتمجموعآنکهشرطبهکندتعیینمیزان
.نکند

زانبایدکارساعات،زیرزمینیوآورزیانوسختکارهایدر-52ماده
.نمایدتجاوزهفتهدرساعت36وروزدرساعتشش



بامداد6ساعتازآنانجامزمانکهاستکارهائیروز،کار-53ماده
6تا22بینآنانجامزمانکهاستکارهائیشبکاروباشدمی22تا

ساعاتازبخشیکهاستکارهائینیزمختلطکار.داردقراربامداد
کارهایدر.شودمیواقعشبدرآنازقسمتیوروزدرآنانجام

فوقازکارگر،شودمیمحسوبشبکارجزءکهساعاتی،مختلط
.نمایدمیاستفادهقانوناین58مادهموضوعالعاده



هبداردگردشماهطولدرکهکاریازاستعبارتنوبتیکار-55ماده
.شودمیواقعشبیاعصریاصبحدرآننوبتهایکهنحوی

هاینوبتوکندمیکارنوبتیطوربهماهطولدرکهکارگری-56ماده
وصبحدرنوبتهاچنانچهو%10شودمیواقععصروصبحدرویکار
ایوشبوصبحبهنوبتهاصورتیکهدرو%15گیردقرارشبوعصر
کارینوبتفوقالعادهبعنوانمزدبرعالوه%5/22بیفتدشبوعصر

.کردخواهددریافت
روزشبانهدرساعت8ازکارساعاتاستممکننوبتیکاردر-57ماده
درکارساعاتجمعلکن،نمایدتجاوزهفتهدرساعتچهاروچهلو

.کندتجاوزساعت176ازنبایدمتوالیهفتهچهار



%35نوبتیغیرکارگرانبهتنهاشبدرکارساعتهربرای-58ماده
.گیردمیتعلق،عادیکارساعتمزدبراضافه

ذیلشرایطباکارگربهاضافیکارارجاععادیشرایطدر-59ماده
استمجاز

کارگرموافقت-الف
ساعات-تبصرهعادیکارساعتهرمزدبراضافه%40پرداخت-ب
درمگر)نماید،تجاوزروزدرساعت4ازنبایدکارگرانبهاضافیکار

(طرفینتوافقبااستثناییموارد



مزدازاستفادهباکارگرانهفتگیتعطیلروزجمعه،روز-62ماده
.میباشد

دریاواتوبوسرانی،برق،آبنظیرعمومیخدماتبهمربوطاموردر-1تبصره
وزرمستمرطوربهطرفینتوافقیاوکارضرورتیانوعحسبکهکارگاههائی

هرهبو.بودخواهدهفتگیتعطیلروزحکمدرروزهمانشودتعطیلبرایدیگری
اینهبعنوانهربهکهکارگرانی.استاجباریهفتهدرمعینروزیکتعطیلحال

%40جمعهروزتعطیلازاستفادهعدممقابلدرکنندمیکارجمعهروزهایترتیب
.کردخواهنددریافتمزدبراضافه

(اردیبهشت11)کارگرروز،کشوررسمیتعطیالتبرعالوه-63ماده
.آیدمیحساببهکارگرانرسمیتعطیالتجزءنیز



ومزدازاستفادهباکارگرانساالنهاستحقاقیمرخصی-64ماده
جزءتعطیلروزهایسایراستیکماه"جمعاجمعهروزچهاراحتساب

مرخصییکسالازکمترکاربرای.شدنخواهدمحسوبمرخصیایام
.شودمیمحاسبهیافتهانجامکارمدتنسبتبهمزبور

آورزیانوسختکارهایبهکهکارگرانیسالیانهمرخصی-65ماده
دراالمکانحتیمرخصیاینازاستفادهباشدمیهفته5دارنداشتغال

.گیردمیصورتکارماهششهرپایاندرونوبتدو



راخودساالنهمرخصیازروز9ازبیشتواندنمیکارگر-66ماده
.کندذخیره

تمامدرواجبحجفرضیهادایمنظوربهداردحقکارگرهر-67ماده
مرخصیعنوانبهماهیکنوبتیکبرایفقطخویشکارمدت

.نمایداستفادهحقوقبدونمرخصییااستحقاقی

میینتعیکارفرماوکارگرتوافقبامرخصیازاستفادهتاریخ-69ماده
اموروکارادارهنظر،کارفرماوکارگربیناختالفصورتدرو.شود

.االجراستالزممحلاجتماعی



رمنظواستحقاقیمرخصیجزءکارروزیکازکمترمرخصی-70ماده
.شودمی

ازوبازنشستگییاکارقراردادخاتمهیافسخصورتدر-71ماده
مدتهبمربوطمطالباتکارگاهتعطیلیاوکارگرکلیکارافتادگی
تپرداخاوورثهبهاوفوتصورتدرویبهکارگراستحقاقیمرخصی

.شودمی

روزسهازبرخورداریحقذیلموارددرکارگرانکلیه-73ماده
.دارندرامزدازاستفادهبامرخصی

دائمازدواج-الف
فرزندانومادرپدر،همسر،فوت-ب



اجتماعیتامینسازمانتائیدبااستعالجی،مرخصیمدت-74ماده
.شدخواهدمحسوبکارگرانبازنشستگیوکارسوابقجزء

بارحملنیزوآورزیانوسخت،خطرناککارهایانجام-75ماده
رایبمکانیکیوسایلازاستفادهبدونودستبامجازحدازبیشتر

یلقباینمیزانونوعتعیینودستورالعملاستممنوعزنکارگران
اعیاجتماموروکاروزیرتصویببهکارشواریعالیپیشنهادباموارد
.رسیدخواهد



استروز270"جمعازنکارگرانزایمانوبارداریمرخصی-76ماده
هاستفادموردزایمانازپسبایدمرخصیاینازروز45االمکانحتیو

.شودمیاضافهمرخصیمدتبهروز14توامانزایمانبرایگیردقرار
بازخودسابقکاربهزنکارگر،زایمانمرخصیپایانازپس-1تبصره

سوابقجزءاجتماعیتامینسازمانتائیدبامدتاینوگرددمی
.شودمیمحسوبویخدمت
پرداختاجتماعیتامینقانونمقرراتطبقزایمانمرخصیایامحقوق-2تبصره
.شدخواهد



ستامکلفکارفرماهستندزنکارگردارایکهکارگاههاییدر-78ماده
نیم،ساعتسههرازپس،کودکسالگیدوپایانتاشیردهمادرانبه

وبمحسآنانکارساعاتجزءفرصتاینبدهددادنشیرفرصتساعت
باوکودکانتعدادبامتناسباستمکلفکارفرماهمچنینوشودمی
از)کودکاننگهداریبهمربوطمراکزآنهاسنیگروهگرفتننظردر

.نمایدایجادرا(وکودکمهدو،شیرخوارگاهقبیل



.استممنوعتمامسال15ازکمترافرادگماردنکاربه-79ماده

کارگرباشد،تمامسال18تا15بینسنشکهکارگری-80ماده
نتامیسازمانتوسطبایداستخدامبدودرومیشودنامیدهنوجوان

.گیردقرارپزشکیآزمایشهایمورداجتماعی

ساعاتازکمترساعتنیمنوجوان،کارگرروزانهکارساعات-82ماده
وارگرکتوافقباامتیازاینازاستفادهترتیباستکارگرانمعمولی
.شدخواهدتعیینکارفرما



باونیازبرحسباستموظفاجتماعیاموروکاروزارت-108ماده
ویجادابرایکشور،مختلفنقاطدرموجودصنعتنوعاستقراربهتوجه
.نمایداقداممهارتمختلفسطوحدرذیلکارآموزیمراکزتوسعه
.اهرمغیرکارجویانوکارگرانآموزشبرایپایهکارآموزیمراکز-الف
برایموردیتخصصهایومهارتتکمیلکارآموزیمراکز-ب

وکارگرانبهپیشرفتهتخصصهایتعلیمومهارتارتقاءبازآموزی
.حرفهایآموزشمربیانماهروماهر،نیمهکارجویان

.کارآموزیمرکزومربیانآموزشبرایمربیتربیتمراکز-ج
اهوزارتخانههمکاریباجانبازانومعلولینخاصکارآموزیمراکز-د
،پزشکیآموزشودرمان،بهداشتوزارتمانند)ذیربطسازمانهایو

(.....وجانبازانبنیادشهید،بنیاد



اموروکاروزارتتوسطکارآموزیمراکزتشکیلبرعالوه-111ماده
یاصنعتآموزشمنظوربهنیزآزادحرفهایوفنیآموزشگاه،اجتماعی

ازانهپروکسببا،حقوقییاحقیقیاشخاصوسیلهبهمعین،حرفه
.شودمیتاسیس،اجتماعیاموروکاروزارت



میاطالقذیلافرادبهکارآموز،،قانوناینمقرراتلحاظاز-112ماده
.شود
ارتقاءاببازآموزی،خاصحرفهگرفتنفرابرایفقطکهکسانی-الف

آزادآموزشگاههاییاوکارآموزیمراکزدرمعینمدتبرایمهارت
.بینندمیآموزش

حرفهایفراگرفتنبمنظورکارآموزیقراردادبموجبکهافرادی-ب
نمعیکارگاهیدر،نباشدسالسهبرزایدکهمعینمدتبرایخاص

15ازآنهاسنآنکهبرمشروطدارنداشتغالکارباتوامکارآموزیبه
.نباشدبیشترتمامسال18ازونبودهکمترسال



برای112مادهیکتبصرهمطابقکهشاغلیکارگران-113ماده
یرزحقوقاز.شوندمیپذیرفتهکارآموزیمراکزازیکیدرکارآموزی
.بودخواهندبرخوردار

نایوشودنمیقطعکارآموزیمدتدرکارگراستخدامیرابطه-الف
.شودمیمحسوبکارگرسوابقجزءلحاظهرازمدت
کمترمبنامزدیاوثابتمزدازکارآموزیمدتدرکارگرمزد-ب

.بودنخواهد
جبرانبرایکههائیالعادهفوقوکمکها،نقدیغیرمزایای-ج

در،ودشمیپرداختکارگربهخانوادگیمسئولیتهایوزندگیهزینه
ازقبلکارفرماچنانچه.شدخواهدپرداختکماکانکارآموزیدوره
قطریاینازوشودکارآموزیادامهمانعموجهدلیلبدون،مدتپایان

فاختالحلمراجعبهتواندمیکارگر،گرددواردکارگربهخسارتی
.نمایدخسارتمطالبهومراجعهقانونایندرمندرج



درکارآموزیبرای112ماده(1)تبصرهمطابقکهکارگری-114ماده
:استمکلفشود،میپذیرفتهکارآموزیمراکزازیکی
درمنظمطوربهوبپردازدکارآموزیبهمقررمدتپایانتا-الف
واحدهاینامهآئینومقرراتونمودهشرکتکارآموزیهایبرنامه

.اندبرسپایانبهموافقتباراکارآموزیدورهونمایدمراعاتراآموزشی
درکارآموزیمدتبرابردوحداقل،کارآموزیدورهطیازپس-ب

.ورزداشتغالکاربهکارگاههمان
امهادبهحاضرکارآموزیاتمامازپسکارآموزکهصورتیدر-تبصره

دررجمندخسارتمطالبهبرایتواندمیکارفرما،نباشدکارگاهدرکار
ومراجعهقانوناینموضوعاختالفحلمراجعبه،کارآموزیقرارداد
.نمایدخسارتدریافتتقاضای



زمراکایجادبهنسبتاستموظفاجتماعیاموروکاروزارت-119ماده
مذکورخدماتمراکز.نمایداقدامکشورسراسردراشغالخدمات
ایبرریزیبرنامهوکارایجادهایزمینهشناسائیضمنتاموظفند
کزمرابهبیکارانمعرفیونامثبتبهنسبتاشتغالهایفرصت

،تولیدیمراکزبهمعرفیباو(آموزشبهنیازصورتدر)کارآموزی
.نماینداقدامخدماتیوصنعتی،کشاورزی



مگرشوندکاربهمشغولایراندرتوانندنمیبیگانهاتباع-120ماده
مطابق"ثانیاوبودهمشخصکارحقباورودروادیددارای"اوالآنکه

.دارنددریافتکارپروانه،مربوطههاینامهآئینوقوانین
:باشندنمی120مادهمقرراتمشمولذیلبیگانهاتباع-تبصره

سولیکنودیپلماتیکماموریتهایخدمتدر"منحصراکهایبیگانهاتباع-الف
.خارجهاموروزارتتائیدباهستند

تائیدابآنهابهوابستهسازمانهایومتحدمللسازمانکارشناسانوکارکنان-ب
.خارجهاموروزارت
دتائیومتقابلمعاملهشرطبهخارجیمطبوعاتوخبرگزاریهاخبرنگاران-ج

.اسالمیارشادوفرهنگوزارت



مورددرذیلشرایطرعایتبااجتماعیاموروکاروزارت-121ماده
کارانهپرووموافقتبیگانهاتباعبرایمشخصکارحقباروادیدصدور
:کردخواهدصادر
میاندراجتماعیاموروکاروزارتدرموجوداطالعاتمطابق-الف
شابهمتخصصوتحصیالتواجدداوطلبافرادکاربهآمادهایرانیاتباع
.باشدنداشتهوجود
کارهباشتغالبرایکافیتخصصواطالعاتدارایبیگانهتبعه-ب
.باشدنظرمورد
ایرانیرادافبعدیجایگزینیوآموزشبرایبیگانهتبعهتخصصاز-ج

.شوداستفاده



برایرادرمانیوبهداشتیخدماتاستمکلفدولت-147ماده
.سازدفراهمآنهاخانوادهوقانوناینمشمولکشاورزانوکارگران

اساسبرمکلفندقانوناینمشمولکارگاههایکارفرمایان-148ماده
داماقخودواحدکارگراننمودنبیمهبهنسبتاجتماعی،تامینقانون
.نمایند



محل،کارگاهدرمکلفندقانوناینمشمولکارفرمایانکلیه-150ماده
رکمباماهایامدرنیزونمایندایجادنمازفریضهادایبرایمناسبی
باید،دارانروزهحالرعایتومذهبیشعائرتنظیمبرایرمضان
ارکاسالمیشورایواسالمیانجمنهمکاریبهراکارساعاتوشرایط

کاروقاتاکهنمایندتنظیمطوریکارگرانقانونینمایندگانسایریاو
ادایبرایراکاراوقاتازمدتیهمچنین.نباشدروزهفریضهمانع

.دهنداختصاص،سحرییاافطارصرفونمازفریضه



کاریانجاممنظوربهمحدود،مدتبرایکهکارگاههائیدر-151ماده
،شوندمیایجادمسکونیمناطقازدور(آنمانندوسازیراه)معین

،صبحانه)قیمتارزانومناسبغذایوعدهسهموظفندکارفرمایان
آنوعدهیکحداقلکه،نمایندفراهمخودکارگرانبرای(شامونهار
وحلم،فصلاقتضاءبهکارگاههاقبیلایندر.باشدگرمغذایباید
.شودایجادکارگرانبراینیزمناسبیخوابگاهباید،کارمدت

،یعمومنقلیهوسیلهتکافویعدموکارگاهدوریصورتدر-152ماده
مناسبهنقلیوسیلهخودکارکنانبرگشتورفتبرایبایدکارصاحب

.دهدقرارآناناختیاردر



هککارآموزیاکارگروکارفرمابینفردیاختالفگونههر-157ماده
موافقت،کارآموزیقراردادکار،مقرراتسایروقانوناجرایازناشی
اولمرحلهدر،باشدکارجمعیدستهپیمانهاییاکارگاهیهاینامه
ایندگاننمیاوکارآموزیاکارگروکارفرمابینمستقیمسازشطریقاز

درکاراسالمیشورایکهصورتیدروکاراسالمیشورایدرآنها
یقانوننمایندهیاوکارگرانصنفیانجمنطریقاز،نباشدواحدی
از،سازشعدمصورتدروشدخواهدفصلوحلکارفرماوکارگران
وحلورسیدگیآتیترتیببهاختالفحلوتشخیصهیاتهایطریق
.شدخواهدفصل



ابقمط،موردحسب،قانونایندرمقررتکالیفازمتخلفان-171ماده
مجازاتبهجرممراتبوخاطیامکاناتوشرایطبهتوجهباآتیمواد

صورتیکهدر.شدخواهندمحکومدوهریاونقدیجریمهیاحبس
بهرمنجکهگرددحادثهایوقوعسببقانونیتکالیفانجامازتخلف

تاسمکلفدادگاه،شودکارگرفوتیاوعضونقصمانندعوارضی
طبقموارداینبهنسبت،فصلایندرمندرجمجازاتهایبرعالوه
.نمایدتکلیفتعیینقانون



بیمهازقانوناین148مادهمفادخالفبرکهکارفرمایانی-183ماده
تعلقمحقوقکلیهتادیهبرعالوهنمایند،خودداریخودکارگراننمودن

بمراتوخاطیامکاناتوشرائطبهتوجهبا(کارفرماسهم)کارگربه
محکوممربوطهبیمهحقبرابردهتادومعادلنقدیجریمهبهجرم

.شدخواهند

،باشدحقوقیاشخاصناحیهازتخلفکهمواردیکلیهدر-184ماده
شخصاموالازبایدخسارتوطلبوشدهانجامکارالمثلاجرت
جریمه،حبسازاعمجزائیمسئولیتولی،شودپرداختحقوقی
شخصیتمسئولمدیریاعاملمدیرمتوجهحالتدوهریاونقدی

ربارهدکیفرواستگرفتهانجاماودستوربهتخلفکهاستحقوقی
.شدخواهداجراءمذکورمسئولین



صالحیتدر184تا171مواددرمذکورجرائمبهرسیدگی-185ماده
ودادسرادرمذکوررسیدگی،استدادگستریکیفریدادگاههای

.آمدخواهدبعملنوبتازخارجدادگاه

واستدرخبهبناکارقراردادپایانازپسمکلفندکارفرمایان-187ماده
کارنوعوپایانوشروعزمان،مدتقیدباکارانجامگواهیکارگر
.نمایندتسلیمویبهراشدهانجام



وقوانینسایریاکشوریاستخدامقانونمشمولاشخاص-188ماده
امانجکهخانوادگیکارگاههایکارگراننیزواستخدامیخاصمقررات

نسبیخویشاوندانوهمسروکارصاحبتوسط"منحصراآنهاکار
قانوناینمقرراتمشمول،میشودانجامویاولطبقهازیکدرجه

.بودنخواهند

برحسبتوانمیرانفردهازکمترکوچککارگاههای-191ماده
مودنمستثنیقانوناینمقرراتازبعضیشمولاز"موقتامصلحت
ودبخواهدنامهایآئینموجببه"استثنائامواردومصلحتتشخیص

.یدرسخواهدوزیرانهیاتتصویببهکارعالیشورایپیشنهادباکه



مورخمصوبکارگرانعیدیوپاداشپرداختقانوناصالحیالیحه
1370/05/30

ازیکهربهمکلفندکارقانونمشمولکارگاههایکلیه-واحدهماده
،مزدآخرینروزشصتمعادلکارسالیکنسبتبهخودکارگران
یکهربهبابتاینازپرداختیمبلغ.بپردازندپاداشوعیدیبعنوان

اوزتجقانونیروزانهمزدحداقلروزنودمعادلازنبایستیکارکناناز
.کند

بایدردهاندککارکارگاهدریکسالازکمترکهکارکنانیبهپرداختیمبلغ-1تبصره
تیپرداخمبلغ.گرددمحاسبهسالدرکارکردایامنسبتبهومزدروز60ماخذبه
نمایدزتجاوفوقدرشدهتعیینسقفدوازدهمیکازنبایدماههربرایبابتایناز
.



قرارداد استخدامی–2



طرفینمشخصات-1

:کارفرماقانونینماینده/کارفرما
:ملیشمارهشمشیرگر:خانوادگیناممحمدرضا:نام

آزادی،خیابانانقالب،میدانتهران،:نشانیبه1234567890
پستیکد89واحد،6طبقه،Bبلوککاوه،برجزارع،خیابان

1313131313
:کارمندو

شماره...../.../...تولدتاریخ.....پدرنام....خانوادگینام....نام
.....شناسنامه

.......پستیکد......نشانیبه......ملیشماره



موقت:قراردادنوع-2

آنهبکارمندکهایوظیفهیاوکارحجمیاحرفهیاکارنوع-3
«.........»عنوانبهمسئولیتانجام:یابدمیاشتغال
مسئولیتچارچوبدرمحولهوظایفسایرو.....:وظایفشرحبدین
کاری

رجبزارع،خیابانآزادی،خیابانانقالب،میدانتهران،:انجاممحل–4
89واحد،6طبقه،Bبلوککاوه،



1396/11/14:دادقرارانعقادتاریخ-5

11/15/1397تاریختا15/11/1396تاریخاز:قراردادمدت-6

تا9ساعتازساعت8چهارشنبهتاشنبه:روزانهکارساعت-7
درساعت44مجموعا13ًتا9ساعتازساعت4پنجشنبه،17ساعت
هفته

:السعیحق-8
.ریال9.299.310:ماهانهحقوقریال309977روزانهثابتمزد:الف
قابلطرفینتوافقطبقکهریالوریبهرهیاتولیدافزایشپاداش-ب

.استپرداخت



حساببهنقدیصورتبهمزایاوحقوق:مزایاوحقوقواریز-9
رداختپویقانونینمایندهیاکارفرماتوسط......بانکنزد........شماره
.گرددمی

کارگراستمکلفکارفرماکار،قانون148مادهموجببه:بیمه–10
یمهبگذاربیمههایدستگاهسایریاواجتماعیتامینسازماننزدرا

.نماید

نتعییبهمربوطقانونواحدهمادهموجببه:ساالنهپاداشوعیدی-11
مصوبکارقانونمشمولهایکارگاهدرشاغلکارگرانساالنهپاداشوعیدی

مزدروزشصتمعادلکارسالیکازایبهاسالمیشورایمجلس6/12/1370
وعیدیعنوانبه(کارگرانقانونیروزانهمزدحداقلروز90سقفتا)مبنا/ثابت

ودیعیمیزانسالیکازکمترکاربرای.شودمیپرداختکارگربهساالنهپاداش
.شدخواهدمحاسبهنسبتبهمربوطسقفوپاداش



خاتمهیافسخهنگامبه:کارپایانمزایاییاسنواتحق-12
مجمع25/8/1387مصوبهوقانونمطابقسنواتحقکارقرارداد

میپرداختکارگرکارکردنسبتاساسبرنظاممصلحتتشخیص
.شود

:کارمندتعهدات–13
«رمانهمحکامالً»عنوانبهراکاریمسائلکلیهگرددمیمتعهدکارمند
خودداریاکیداًنوعهربههاآنکردنافشاوبازگوازوکردهتلقی
.نماید



:قراردادفسخشرایط-14
ردآنفسخوباشدنمیفسخقابلطرفهیکصورتبهقرارداداین

:استامکانپذیرذیلشرایط
قراردادطرفازکارفرمارضایتعدم-
یارتغییبرمبنیکارفرماارادهجملهازعلتهربهدفترتعطیلی-

قضاییواداریصالحهمراجعاحکامیافعالیتتعطیل
صنفیدواحدرکاربهمشغولانسانینیرویتعدیلبهکارفرماتصمیم-



جملهازتبعیمقرراتوکارقانوندرمندرجموضوعاتسایر-14
بن،(ریال400.000ماهیانه)مسکنهزینهکمکاستحقاقی،مرخصی
نسبتبندیعایلههزینهکمکو(ریال1.100.000ماهیانه)کارگری

.شدخواهداعمالدادقراراینبه

راواحدحکمیکهرکهشدهتنظیمنسخهسهدرقرارداداین-15
.دارند



از نگاه کارفرما
محقوق و دستمزد را ببینی



:ماهانهحقوق

هزینه حقوق و دستمزد
طی یک سال

ماه12
ماه2:هساالنعیدی
ماه1:هساالنپاداش
ماه3:ماکارفربیمه

ر میزان کارکرد یک نف
طی سال

روز52:هاجمعه
روز26:پنجشنبهها
روز25:رسمیتعطیالت
روز30:استحقاقیمرخصی

روز133

ماه4.5

ماه7.5 :کارکردجمعماه18:هزینهجمع


