
  قانون کار جمهوري اسالمی ایران

  

    تعاریف کلی و اصولی-1فصل 

  1ماده 

  .باشند کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدي، صنعتی، خدماتی و کشاورزي مکلف به تبعیت از این قانون می

  

  2ماده 

 اعم از مزد، حقوق، سهم سـود و سـایر مزایـا بـه     کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی          

  . کند درخواست کارفرما کار می

  

  3ماده 

مدیران و . کند کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می

شوند و کارفرما مسئول کلیـه   د نماینده کارفرما محسوب میمسئوالن و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستن         

در صـورتیکه نماینـده کارفرمـا خـارج از اختیـارات خـود       . گیرنـد  تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده مـی        

  . تعهدي بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است

  

  4ماده 

کنـد، از قبیـل موسـسات صـنعتی، کـشاورزي،       ارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کـار مـی   کارگاه محلی است که ک    

کلیه تاسیساتی کـه بـه اقتـضاي کـار     . معدنی، ساختمانی، ترابري، مسافربري، خدماتی، تجاري، تولیدي، اماکن عمومی و امثال آنها      

اونیها، شـیرخوارگاه، مهـدکودك، درمانگـاه، حمـام، آموزشـگاه حرفـه اي،         متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوري، تع        

قرائت خانه، کالسهاي سواد آموزي و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسالمی و بسیج کارگران، ورزشگاه و        

  . باشند وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می

  

  5ماده 

  . باشند رمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میکلیه کارگران، کارف



  

  6ماده 

براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسـی جمهـوري اسـالمی              

 مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگري ممنوع و   

رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایـت قـانون قـرار دارنـد و هـرکس       

براساس بنـد چهـار اصـل    . ران نیست برگزیندحق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگ         

چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، اجبار افراد بـه کـار         

د، زبان و مانند معین وبهره کشی از دیگري ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژا

اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن           

  . مایل است ومخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند

  

  

   قراردادکار-2فصل

    انعقاد آن سی اسا  قرارداد کار و شرایط  تعریف-2-1

  

  7ماده 

قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاري را براي مدت موقت یـا         

  . دهد مدت، غیرموقت براي کارفرما انجام می

  

  1تبصره 

زارت کـار و امـور اجتمـاعی تهیـه و بـه تـصویب       حداکثر مدت موقت براي کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط و     

  . هیات وزیران خواهد رسید

  

  2تبصره 



در کارهائی . شود در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می        

  . شود د، قرارداد دائمی تلقی میکه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشو

  

  8ماده 

شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدي آن درصورتی نافذ خواهد بود که براي کارگر مزایـائی کمتـر از امتیـازات مقـرر در        

  . این قانون منظور ننماید

  

  9ماده 

 معـین بـودن   – مشروعیت مورد قرارداد ب –الف : براي صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است      

  .  عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر–موضوع قرارداد چ 

  

  1تبصره 

  . اصل برصحت کلیه قراردادهاي کار است، مگر آنکه بطالن آنها در مراجع ذیصالح به اثبات برسد

  

  10ماده 

 نوع کار یا حرفه یا وظیفه اي که کـارگر بایـد بـه    –الف :  مشخصات دقیق طرفین، باید حاوي موارد ذیل باشد     قرارداد کار عالوه بر   

 تـاریخ انعقـاد   – محل انجـام کـار ه   - ساعات کار، تعطیالت و مرخصیها د– حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج –ب . آن اشتغال یابد  

  .  موارد دیگري که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید-ز. معین باشد مدت قرارداد، چنانچه کار براي مدت -قرارداد و

  

  

  1تبصره 

گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نـزد   در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می      

ار و در کارگاههاي فاقد شورا در اختیار نماینده کـارگر  کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شوراي اسالمی ک          

  . گیرد قرار می

  



  11ماده 

در خالل ایـن دوره هریـک از طـرفین حـق دارد،     . توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند   طرفین می 

در صورتیکه قطـع رابطـه کـار از طـرف     . بطه کار را قطع نمایدبدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، را            

کارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطـه کـار را قطـع نمایـد کـارگر فقـط             

  . مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود

  

  1تبصره 

حداکثر این مدت براي کارگران سـاده و نیمـه مـاهر یکمـاه و بـراي کـارگران       . ص شودمدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخ 

  . باشد ماهر و داراي تخصص سطح باال سه ماه می

  

  12ماده 

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولیـد، ادغـام درموسـسه دیگـر، ملـی         

باشد و کارفرماي  ت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادي کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی        شدن کارگاه، فو  

  . جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود

  

  13ماده 

مقاطعه کار بـه نحـوي منعقـد نمایـد     یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با  در مواردي که کار از طریق مقاطعه انجام می 

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

  

  1تبصره 

باشند بدهی پیمانکاران به کـارگران را برابـر راي مراجـع قـانونی از        مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می         

  . مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایندمحل 

  

  2تبصره 



 روز از تحویل موقت، تـسویه  45چنانچه مقاطعه دهنده برخالف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل ا زپایان        

  .د بودحساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار درقبال کارگران خواه

  

  

   قرارداد کار  تعلیق-2-2

  14ماده 

آیـد و   چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می       

  . گردد میبه حالت اول بر) از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد( پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت 

  

  1تبصره 

و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سـوابق خـدمت و   ) ضرورت ،احتیاط و ذخیره (مدت خدمت نظام وظیفه   

  . شود کار آنان محسوب می

  

  15ماده 

، تمام یـا قـسمتی از   در موردي که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است      

کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهاي کار با کارگران تمام یا آن قـسمت   

  . آید تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است شود به حال تعلیق در می از کارگران که تعطیل می

  

  16ماده 

کننـد، درطـول    انی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی هاي بدون حقوق یا مزد استفاده مـی  قرارداد کارگر 

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

  

  1تبصره 

  . مرخصی تحصیلی براي دوسال دیگر قابل تمدید است

  



  17ماده 

آید و  شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می ی به حکم محکومیت نمیگردد و توقیف وي منته   قرارداد کارگري که توقیف می    

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

  

  18ماده 

چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد واین توقیف در مراجع حل اختالف منتهی به حکم محکومیت نگـردد، مـدت    

شود و کارفرما مکلف است عالوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکـم دادگـاه        میآن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب       

  . پردازد، مزد و مزایاي وي را نیز پرداخت نماید به کارگر می

  

  1تبصره 

کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشـد، بـراي رفـع احتیاجـات خـانواده وي،               

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

  

  19ماده 

آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دوماه پس از پایان خدمت بـه کـار    در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می        

  . شود غلی مشابه آن به کار مشغول میسابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در ش

  

  20ماده 

 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداري کنـد، ایـن   15،16،17،19در هریک از موارد مذکور در مواد   

 روز بـه هیـات تـشخیص مراجعـه نمایـد      30شـود و کـارگر حـق دارد ظـرف مـدت       عمل در حکم اخراج غیرقـانونی محـسوب مـی      

و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپـذیرفتن کـارگر مـستند بـه دالیـل موجـه بـوده        ) درصورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد  (

باشد  است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وي از تاریخ مراجعه به کارگاه می 

  .  روز آخرین مزد به وي پرداخت نماید45به ازاء هرسال سابقه کار و اگر بتواند آنرا اثبات کند 

  

  1تبصره 



 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را براي انجام کار به کارفرما اعالم نکنـد و       30چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر       

شود که دراین صورت کـارگر مـشمول    ی شناخته مییا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعف  

  . اخذ حق سنوات بازاء هرسال یکماه آخرین حقوق خواهد بود

  

   قرارداد کار  خاتمه-2-3

  21ماده 

 - از کارافتادگی کلـی کـارگر د  – بازنشستگی کارگر ج – فوت کارگر ب –الف : یابد  قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می  

 پایان کار در قراردادهائی که مربوط بـه کـار   –قراردادهاي کار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه     انقضاء مدت در    

   استعفاي کارگر -معین است و

  

  1تبصره 

کند موظف است یکماه به کـار خـود ادامـه داده و بـدوا اسـتعفاي خـود را کتبـا بـه کارفرمـا اطـالع دهـد و                کارگري که استعفا می   

شـود و کـارگر     روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعالم نماید استعفاي وي منتقی تلقـی مـی  15حداکثر ظرف مدت درصورتیکه  

  . موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسالمی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد

  

  22ماده 

شی از قرارداد کار ومربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فـوق اسـت، بـه کـارگر و درصـورت      در پایان کار، کلیه مطالباتی که نا  

  . فوت او به وارث قانونی وي پرداخت خواهد شد

  

  1تبصره 

تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تامین اچتماعی، ایـن سـازمان موظـف اسـت        

اخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحـت تکلـف وي            نسبت به پرد  

  . اقدام نماید

  23ماده 



کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمري هاي ناشی از فوت، بیماري، بازنشستگی، بیکاري، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و      

  . ایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بودیا مقررات حمایتی و شر

  

  24ماده 

درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار    

 مبلغی معادل یکماه حقوق به عنـوان مزایـاي   اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق     

  . پایان کار به وي پرداخت ماید

  

  25ماده 

  . هرگاه قرارداد کار براي مدت موقت و یا براي انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد

  

  1تبصره 

  . حیت هیات هاي تشخیص و حل اختالف استرسیدگی به اختالفات ناشی از نوع این قراردادها در صال

  

  26ماده 

هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخالف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پـس از اعـالم موافقـت کتبـی اداره کـار و       

  . درصورت بروز اختالف، راي هیات حل اختالف قطعی و الزم االجرا است. امور اجتماعی محل، قابل اجراست

  

  27اده م

هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه هـاي انـضباطی کارگـاه را پـس از تـذکرات کتبـی، نقـض نمایـد               

کارفرما حق دارد درصورت اعالم نظر مثبت شوراي اسالمی کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل    

در واحـدهائی کـه فاقـد شـوراي     . به وي پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید) حق سنوات( به عنوان یکماه آخرین حقوق کارگر را 

در هرمورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هیات تـشخیص    . اسالمی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی الزم است        

در مـدت رسـیدگی مراجـع حـل     . سـیدگی و اقـدام خواهـد شـد    ارجاع ودرصورت عدم حل اختالف از طریق هیات حل اختالف ر 

  . آید اختالف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می



  

  1تبصره 

کارگاههائی که مشمول قانون شوراي اسالمی کار نبوده و یا شوراي اسالمی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یـا      

  . درفسخ قرارداد کار الزامی است)  این قانون 185موضوع ماده ( هیات تشخیص فاقد نماینده کارگر باشند اعالم نظر مثبت

  

  2تبصره 

موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه هاي انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار بـه تـصویب           

  . وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید

  

  28ماده 

ی کارگران و اعضاي شوراهاي اسالمی کار و همچنـین داوطلبـان واجـد شـرایط نماینـدگی کـارگران و شـوراهاي             نمایندگان قانون 

و راي هیات )  قانون شوراهاي اسالمی کار22موضوع ماده (اسالمی کار، در مراحل انتخاب قبل از اعالم نظر قطعی هیات تشخیص           

 داده و مانند سایر کارگران مشغول کار وهمچنین انجـام وظـایف و امـور    حل اختالف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه      

  . محوله خواهند بود

  

  1تبصره 

هیات تشخیص و هیات حل اختالف پس از دریافت شکایت در مورد اختالف فیمـابین نماینـده یـا نماینـدگان قـانونی کـارگران و                

درهرصـورت هیـات حـل اخـتالف     .  خود را اعالم خواهنـد داشـت  کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی         

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

  

  2تبصره 

 قـانون شـوراهاي اسـالمی    22موضوع (در کارگاههائی که شوراي اسالمی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص        

باشـد، نماینـدگان کـارگران و یـا نماینـدگان       نشده و یا اینکه کارگاه موردنظر مشمول قانون شوراي اسالمی کـار نمـی     تشکیل  ) کار

و راي نهـائی هیـات حـل    )  قـانون شـوراهاي اسـالمی کـار    22موضوع مـاده  (انجمن صنفی، قبل از اعالم نظر قطعی هیات تشخیص        

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



  

   کار   پایان  مزایاي  و پرداخت  از هر قبیل  خسارت  جبران-2-4

  29ماده 

درصورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختالف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت    

  . ی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وي باز گرداندخسارت ناش

  

  30ماده 

تعطیـل گـردد و   ) جنـگ و نظـایرآن   (و یا حـوادث غیرقابـل پـیش بینـی     ) زلزله، سیل و امثال اینها   (چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه       

جدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را درهمان واحد بازسازي شـده و  کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت م     

  . آید به کار اصلی بگمارد مشاغلی که در آن بوجود می

  

  1تبصره 

دولت مکلف است باتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهاي عمـومی و درآمـدهاي حاصـل از مـشارکت               

 ایـن قـانون و   4طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاري نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههاي موضوع مـاده   مردم و نیز از     

  . اصل چهل وسوم قانون اساسی امکانات الزم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نماید2باتوجه به بند 

  31ماده 

بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخـرین مـزد کـارگر بـه     چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی ویا        

ایـن وجـه عـالوه بـر مـستمري از کارافتـادگی ویـا        .  روز مزد به وي پرداخت نماید30نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان     

  . شود بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می

  

  32ماده 

بنـا بـه تـشخیص کمیـسیون پزشـکی      (قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهاي جسمی وفکري ناشی از کار کارگر باشـد        اگر خاتمه   

کارفرما مکلف است بـه نـسبت هرسـال    ) سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شوراي اسالمی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر  

  . اخت نمایدسابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وي پرد

  



  33ماده 

تشخیص موارد از کارافتادگی کلی وجزئی و یا بیماریهاي ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در         

شود، براساس ضوابطی خواهد بـود کـه بـه پیـشنهاد وزیرکـار و امـور        انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می    

  . ماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسیداجت

  

   

   شرایط کار-3فصل

  السعی  حق-3-1

  34ماده 

کلیه دریافتهاي قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندي، هزینه هاي مـسکن، خوابـار، ایـاب            

  . نامند نماید را حق السعی می ایر آنها دریافت میوذهاب، مزایاي غیرنقدي، پاداش افزایش تولید، سود ساالنه و نظ

  

  35ماده 

  . شود مزد عبارت است از وجوه نقدي یا غیرنقدي و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می

  

  1تبصره 

یامحصول تولید شده باشد، کـار  چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتیکه براساس میزان انجام کار و          

  . شود مزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می

  

  2تبصره 

کار ضوابط ومزایاي مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی   

حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نبایـد از حـداکثر سـاعت    . گردد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می 

  . قانونی کار تجاوز نماید

  36ماده 

  . مزد ثابت، عبارست است از مجموع مزد شغل و مزایاي ثابت پرداختی به تبع شغل



  

  1تبصره 

ح طبقه بندي و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایاي ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایـایی اسـت کـه      در کارگاههائی که داراي طر    

گردد از قبیل مزایـاي سـختی کـار، مزایـاي      برحسب ماهیت شغل یا محیط کار وبراي ترمیم مزد در ساعات عادي کار پرداخت می         

  . سرپرستی، فوق العاده شغل وغیره

  

  2تبصره 

  . دهد  طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل میدر کارگاههائیکه

  

  3تبصره 

مزایاي رفاهی و انگیزه اي از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندي، پاداش افزایش تولید وسود ساالنه جـزو مـزد          

  . شود ثابت و مزد مبنا محسوب نمی

  

  37ماده 

زد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک      م

 چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد بـه صـورت روزانـه یـا     –الف : عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پراخت شود         

ن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهاي ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آ

 درصورتیکه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخـت بایـد     –ب  . کارکرد صورت گیرد  

  . شود میدر این حالت مزد مذکور حقوق نامیده . در آخرماه صورت گیرد

  

  1تبصره 

  . در ماههاي سی و یکروزه مزایا و حقوق باید براساس سی ویک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود

  

  38ماده 



تبعیض در . گیرد باید به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود براي انجام کار مساوي که در شرایط مساوي در یک کارگاه انجام می          

  .  جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع استتعیین میزان مزد براساس سن،

  

  39ماده 

مزد و مزایاي کارگرانی که بصورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده است به کار اشتغال دارنـد بـه نـسبت سـاعات            

  . شود کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می

  

  40ماده 

شـود، بایـد ارزش نقـدي تعیـین شـده بـراي اینگونـه          قسمتی از مزد به صورت غیرنقدي پرداخت مـی در مواردي که با توافق طرفین 

  . پرداختها منصفانه و معقول باشد

  

  41ماده 

شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلـف کـشور و یـا صـنایع مختلـف بـا توجـه بـه          

 حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران         -1: د  معیارهاي ذیل تعیین نمای   

 حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی هاي کار محول شده را مورد توجـه قـرار          -2. شود  اعالم می 

  . شود را تامین نماید  آن توسط مراجع رسمی اعالم میدهد باید به اندازه اي باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط

  

  1تبصره 

کارفرمایان موظفند که در ازاي انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگري کمتـر از حـداقل مـزد تعیـین شـده جدیـد                

  . باشند د میپرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدی

  

  42ماده 

پرداختهـاي غیرنقـدي بـه هرصـورت کـه در      .  این قانون منحصرا باید به صورت نقـدي پرداخـت شـود     41حداقل مزد موضوع ماده     

  . شود که اضافه بر حداقل مزد است شود به عنوان پرداختی تلقی می قراردادها پیش بینی می

  



  43ماده 

یالت رسمی و مرخـصی، اسـتحقاق دریافـت مـزد را دارنـد و ماخـذ محاسـبه میـانگین         کارگران کارمزد براي روزهاي جمعه و تعط      

  . کارمزد آنها در روزهاي کارکرد آخرین ماه کار آنهاست مبلغ پرداختی در هرحال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد

  

  44ماده 

 توان مازاد برحداقل مـزد را بـه موجـب حکـم دادگـاه      چنانچه کارگر به کارفرماي خود مدیون باشد در قبال این دیون وي، تنها می   

  . در هرحال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. برداشت نمود

  

  1تبصره 

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

  

  45ماده 

 هنگـامی  –ب .  موردي که قانون صراحتا اجازه داده باشد–الف : اند از مزد کارگر برداشت نماید   تو  کارفرما فقط در موارد ذیل می     

.  اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطـه –ج . که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد     

که میزان آن با توافق طرفین تعیـین  ( مال االجاره خانه سازمانی –ه . ه باشد چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شد  -د

 وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر براي خرید -و. گردد درصورتیکه اجاره اي باشد با توافق طرفین تعیین می   ) گردیده است   

  . اجناس ضروري از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است

  

  1تبصره 

  .  دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گرددهنگام

  

  46ماده 

شوند فوق العاده ماموریـت تعلـق    به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدي به ماموریتهاي خارج از محل خدمت اعزام می       

همچنین کارفرما مکلـف اسـت وسـیله یاهزینـه     . د مبناي روزانه کارگران باشداین فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مز    . گیرد  می

  . رفت و برگشت آنها را تامین نماید



  

  1تبصره 

 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشـد  50شود که کارگر براي انجام کار حداقل         مأموریت به موردي اطالق می    

  .  نمایدحداقل یک شب در محل مأموریت توقف

  

  47ماده 

به منظور ایجاد انگیزه براي تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضـایعات و افـزایش عالقمنـدي وبـاالبردن سـطح درآمـد کـارگران،                  

شود  طرفین، قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزاي تولید را مطابق آئین نامه اي که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می

  . نمایند د میمنعق

  

  48ماده 

به منظور جلوگیري از بهره کشی از کار دیگري وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بنـدي مـشاغل را بـا             

  . استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگري در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء در آورد

  

  49ماده 

اسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد ومشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مـشاغل مختلـف    به منظور استقرار من   

در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاري کمیته طبقه بندي مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصالح، طـرح طبقـه        

  . امور اجتماعی به مرحله اجراء در آورندبندي مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و 

  

  1تبصره 

وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه هاي اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههاي مشمول این ماده را که نـاظر بـه             

  . تعداد کارگران و تاریخ اجراي طرح است تعیین و اعالم خواهد کرد

  

  2تبصره 



پردازند باید مـورد تائیـد وزارت کـار و امـور      ي که به تهیه طرحهاي طبقه بندي مشاغل در کارگاهها می   صالحیت موسسات و افراد   

  . اجتماعی باشد

  3تبصره 

  . اختالفات ناشی از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختالف قابل رسیدگی است

  

  50ماده 

ول این قانون در مهلت هاي تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مـشاغل کارگاههـاي خـود را            چنانچه کارفرمایان مشم  

وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را بـه یکـی از دفـاتر موسـسات مـشاور فنـی ارزیـابی مـشاغل و یـا             . ارزیابی نکرده باشند  

  . خواهد کردواگذار  ) 49 ماده 2موضوع تبصره (اشخاص صاحب صالحیت 

  

  1تبصره 

هزینه هاي مشاور به حساب درآمد % 50کارفرما عالوه بر پراخت هزینه هاي مربوط به ا ین امر مکلف به پرداخت جریمه اي معادل         

شود کارفرما باید مابه التفاوت  از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می  . عمومی کشور نزد خزانه داري کل است      

  . الی مزد ناشی از اجراي طرح ارزیابی مشاغل را بپردازداحتم

  

   مدت -3-2

  51ماده 

بـه  . دهـد  ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرمـا قـرار مـی    

  .  ساعت تجاوز نماید8انه روز نباید از غیراز مواردي که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شب

  

  1تبصره 

تواند ساعات کار را در بعضی از روزهاي هفته کمتر از میزان مقرر و  کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می 

  . ساعت تجاوز نکند 44در دیگر روزها اضافه براین میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 

  

  2تبصره 



تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز باتوجه به کار،      در کارهاي کشاورزي کارفرما می    

  . عرف و فصول مختلف تنظیم نماید

  

  52ماده 

  .  ساعت در هفته تجاور نماید36 روز و در کارهاي سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در

  

  1تبصره 

کارهاي سخت وزیان آور و زیر زمینی به موجب آئین نامه اي خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنـی وبهداشـت تهیـه و بـه      

  . تصویب وزراي کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید

  

  53ماده 

 تـا  22باشد و کار شبانه کارهائی است که زمان انجام آن بـین    می22 بامداد تا 6ست که زمان انجام آن از ساعت کار روز کارهائی ا   

در . شـود  کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقـع مـی        .  بامداد قرار دارد   6

  . نماید  این قانون استفاده می58شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده  ب میکارهاي مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسو

  

  54ماده 

  . گیرد بلکه در ساعات معینی از شانه روز صورت می. یابد کار متناوب کاري است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی

  

  1تبصره 

در کارهاي متناوب، ساعات کار و فواصـل تنـاوب   . امی نیستفواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الز          

سـاعت شـروع و خاتمـه کـار وفواصـل      .  ساعت درشبانه روز بیـشتر باشـد  15ونیزکار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از          

  . گردد تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می

  

  55ماده 

  . شود کاري که در طول ماه گردش دارد، به نحوي که نوبتهاي آن در صبح یاعصر یا شب واقع میکار نوبتی عبارت است از 



  

  56ماده 

وچنانچه نوبتها در صبح و % 10شود  کند و نوبتهاي کار وي در صبح و عصر واقع می   کارگري که در طول ماه به طور نوبتی کار می         

عالوه بر مزد بـه عنـوان فـوق العـاده     % 5/22بح وشب و یا عصر و شب بیفتد و درصورتیکه نوبتها به ص    % 15عصر و شب قرار گیرد،      

  . نوبت کاري دریافت خواهد کرد

  

  57ماده 

 ساعت در شبانه روز وچهل و چهارساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کـار    8در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از         

  .  کند ساعت تجاوز176درچهار هفته متوالی نباید از 

  

  58ماده 

  . گیرد اضافه بر مزد ساعت کار عادي تعلق می% 35براي هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی 

  

  59ماده 

اضـافه بـر مـزد    % 40 پرداخت – موافقت کارگر ب –الف : در شرایط عادي ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است          

  . هر ساعت کار عادي

  

  1تبصره 

  ). مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین ( ساعت در روز تجاوز نماید4ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 

  

  60ماده 

و براي مدتی که جهت مقابله با اوضاع ) 59موضوع بند ب ماده (ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاي 

مگر در موارد اسـتثنائی  ( ساعت در روزخواهد بود 8جاز است و حداکثر اضافه کاري موضوع این ماده  و احوال ذیل ضروت دارد م     

 اعـاده  –ب .  جلوگیري از حوادث قابل پیش بینی و یا تـرمیم خـسارتی کـه نتیجـه حـوادث مـذکور اسـت       –الف ). با توافق طرفین  



 اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احـوال غیـر قابـل    فعالیت کارگاه، درصورتیکه فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا       

  . پیش بینی دیگر قطع شده باشد

  

  1تبصره 

 سـاعت، موضـوع را بـه اداره کـار و امـور      48پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف اسـت حـداکثر ظـرف مـدت       

  .  شوداجتماعی اطالع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین

  

  2تبصره 

درصورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخـت غرامـت و خـسارات          

  . وارده به کارگر خواهد بود

  

  61ماده 

  . دهند ممنوع است ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهاي خطرناك سخت و زیان آور انجام می

  

  ها  و مرخصی  تعطیالت-3-3

  62ماده 

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

  

  1تبصره 

در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائیکه حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافـق طـرفین،      

یین شود همان روز درحکم روزتعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حـال تعطیـل یـک روز    به طور مستمر روز دیگري براي تعطیل تع     

کنند، در مقابـل عـدم اسـتفاده از تعطیـل روز      کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهاي جمعه کار می. در هفته اجباري است   

  . اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد% 40جمعه 

  

  



  2تبصره 

ي کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یـا حقـوق       درصورتیکه روزها 

  .دریافتی وي در روزهاي کار در هفته خواهد بود

  

  

  3تبصره 

هریـک از  کنند، مـزد    ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می44 روز کار در هفته و 5کارگاههائی که با انجام   

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

  

  

  63ماده 

  . آید نیز جزء تعطیالت رسمی کارگران به حساب می)  اردیبهشت11(عالوه برتعطیالت رسمی کشور، روز کارگر 

  

  

  64ماده 

سایر روزهاي تعطیل جزء ایـام  . جمعا یکماه استمرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه،         

  . شود براي کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می. مرخصی محسوب نخواهد شد

  

  

  65ماده 

 حتی االمکان در استفاده از این مرخصی،. باشد  هفته می5مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهاي سخت و زیان آور اشتغال دارند   

  . گیرد دو نوبت و در پایان هر ششماه کار صورت می

  

  

  66ماده 



  .  روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند9تواند بیش از  کارگر نمی

  

  

  67ماده 

هر کارگر حق دارد به منظور اداي فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط براي یک نوبت یک مـاه بـه عنـوان مرخـصی      

  . قاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نمایداستح

  

  

  68ماده 

  . شود میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماههاي کارکرد تعیین می

  

  

  69ماده 

شود درصورت اختالف بین کارگر و کارفرمـا نظـراداره کـار و امـور      تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می    

  . الزم االجراء استاجتماعی محل 

  

  

  1تبصره 

و تمامی کارهائیکه همـواره حـضور حـداقل معینـی از کـارگران در روزهـاي کـار را اقتـضا             ) زنجیره اي   (درمورد کارهاي پیوسته    

نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال براي سا ل بعد تنطیم و پس       می

  . ایید شوراي اسالمی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعالم نمایداز ت

  

  

  70ماده 

  . شود مرخصی کمتراز یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می



  

  

  71ماده 

درصورت فسخ یاخاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی واز کارافتادگی کلـی کـارگر و یـا تعطیـل کارگـاه مطالبـات مربـوط بـه مـدت                  

  . شود رخصی استحقاقی کارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت میم

  

  

  72ماده 

نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافـق کتبـی    

  . کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد

  

  

  73ماده 

 فـوت همـسر،   - ازدواج دائم ب–الف : کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداري از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند  

  . پدر، مادرو فرزندان

  

  

  74ماده 

  . مدت مرخصی استعالجی، با تائید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد

  

  

    کار زنان رایط ش-3-4

  75ماده 



انجام کارهاي خطرناك، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دسـت و بـدون اسـتفاده از وسـایل مکـانیکی، بـراي         

دستورالعمل و تعیین نوع ومیزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی کار به تـصویب وزیـر کـار و امـور           . کارگران زن ممنوع است   

  . ماعی خواهد رسیداجت

  

  76ماده 

  

   مورد اسـتفاده   از زایمان  باید پس  مرخصی  روز از این45  االمکان  حتی.   روز است  90 جمعاً     زن   کارگران   و زایمان    بارداري  مرخصی

  .شود  می  اضافه  مرخصی  مدت  روز به14   توأمان  زایمان براي. قرار گیرد

   

  1تبصره 

گردد و این مدت بـا تائیـد سـازمان تـامین اجتمـاعی جـزء سـوابق         یمان، کارگر زن به کار سابق خود باز میپس از پایان مرخصی زا 

  . شود خدمت وي محسوب می

  

  2تبصره 

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

  

  

  77ماده 

وع کار براي کارگر بـاردار خطرنـاك یـا سـخت تـشخیص داده شـود،       درمواردي که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، ن       

  . نماید کارفرما تا پایان دوره بارداري وي، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتري به او ارجاع می

  

  

  78ماده 

ز هرسه ساعت نـیم  در کارههائی که داراي کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودك پس ا   

شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد  این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می  . ساعت فرصت شیردادن بدهد   



را ایجـاد  ....) از قبیـل شـیرخوارگاه، مهـدکودك و   (کودکان و بادرنظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهـداري کودکـان    

  . نماید

  

  

  1تبصره 

ن ناه اجرائی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودك توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیـر       آئی

  . شود کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می

  

  

    کار نوجوانان  شرایط-3-5

  79ماده 

  .  سال تمام ممنوع است15به کار گماردن افراد کمتر از 

  

  80ماده 

شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتمـاعی    سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می18تا15رگري که سنش بین    کا

  . مورد آزمایشهاي پزشکی قرار گیرد

  

  

  81ماده 

. بط گرددآزمایش هاي پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارك مربوط در پرونده استخدامی وي ض

کند و چنانچه کار مربوط را نامناسـب بدانـد کارفرمـا مکلـف      پزشک در باره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهارنظر می     

  . است درحدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد

  

  

  82ماده 



ترتیب اسـتفاده از ایـن امتیـاز بـا توافـق      . استساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران             

  . کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد

  

  

  83ماده 

ارجاع هرنوع کار اضافی و انجام کار درشب و نیز ارجاع کارهاي سخت و زیان آور وخطرناك و حمل بار با دسـت، بـیش از حـد            

  . ستمجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی براي کارگر نوجوان ممنوع ا

  

  

  84ماده 

شود براي سـالمتی یـا اخـالق کـارآموزان زیـان آور       در مشاغل و کارهائی که بعلت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می            

  . تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.  سال تمام خواهد بود18است، حداقل سن کار 

  

   

  

   حفاظت فنی وبهداشت کار-4فصل

  ات کلی-4-1

  85ماده 

جهت تامین حفاظت (براي صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشور رعایت دستورالعملهائی که ازطریق شوراي عالی حفاظت فنی          

جهت جلـوگیري از بیماریهـاي حرفـه اي و تـامین بهداشـت کـار و کـارگر و        (و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی      ) فنی  

  . کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی استشود، براي  تدوین می) محیط کار

  

  1تبصره 

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

  



  

  86ماده 

 وزیر کار و -1: گردد ضاء ذیل تشکیل میباشد و از اع شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین نامه هاي حفاظت فنی می   

 معـاون وزارت  -4 معـاون وزارت صـنایع سـنگین    -3 معاون وزارت صـنایع  -2امور اجتماعی یامعاون او که رئیس شورا خواهد بود  

 رئـیس سـازمان حفاظـت    -8 معاون وزارت جهـاد سـازندگی   -7 معاون وزارت معادن و فلزات -6 معاون وزات نفت    -5کشاورزي  

 دونفـر از نماینـدگان   -11 دونفـر از مـدیران صـنایع    -10 دونفر از استادان بـا تجربـه دانـشگاه در رشـته هـاي فنـی         -9زیست  محیط  

  .  مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود-12کارگران 

  

  

  1تبصره 

توانـد بـراي تهیـه طـرح آئـین نامـه هـاي         ا در صورت لزوم مـی پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شور      

مربوط به حفاظت فنی کارگران د رمحیط کار وانجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیتـه هـاي تخصـصی مرکـب از کارشناسـان             

  . تشکیل دهد

  

  

  2تبصره 

  .  اجتماعی خواهد رسیدآئین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور

  

  

  3تبصره 

انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صـنایع مطـابق دسـتوراالعملی خواهـد بـود کـه توسـط شـورایعالی          

  . حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید

  

  

  87ماده 



دیدي احداث نمایند و یا کارگاههاي موجود را توسعه دهند، مکلفنـد بـدوا برنامـه     اشخاص حقیقی وحقوقی که بخواهند کارگاه ج      

کار و نقشه هاي ساختمانی و طرحهاي موردنظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، براي اظهارنظر و تائید بـه        

ف است نظـرات خـود را ظـرف مـدت یـک مـاه اعـالم        وزارت کار و امور اجتماعی موظ. وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند   

  . بهره برداري از کارگاههاي مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود. نماید

  

  

  88ماده 

پردازنـد مکلـف بـه رعایـت مـوارد ایمنـی وحفـاظتی مناسـب          اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین مـی     

  . باشند می

  

  

  89اده م

کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداري از ماشینها، دستگاهها، ابـزار و لـوازم کـه آزمـایش شـده اسـت آزمایـشهاي الزم را توسـط          

آزمایشگاهها و مراکز مورد تائید شورایعالی حفاظت فنی انجام داده و مدارك مربوطه راحفظ و یک نسخه از آنهـا بـراي اطـالع بـه        

  . ماعی ارسال نمایندوزارت کار و امور اجت

  

  

  90ماده 

کلیه اشخاص حقیقی یاحقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی وبهداشتی را وارد یا تولید کننـد، بایـد مشخـصات وسـائل را جـسب         

مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت کار و امور اجتماعی ووزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی ارسـال دارنـد و پـس از              

  . به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایندتائید، 

  

  

  91ماده 



 این قانون مکلفند براساس مصوبات شوراي عالی حفاظـت فنـی بـراي تـامین     85کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهاي موضوع ماده  

قرار داده و چگونگی کـاربرد  حفاظت و سالمت وبهداشت کارگراان در محیط کار، وسایل وامکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان      

افـراد مـذکور نیـز ملـزم بـه      . وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نماینـد         

  . باشند استفاده و نگهداري از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه کارگاه می

  

  

  92ماده 

 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضاي نوع کار در معرض بروز بیماریهاي ناشی از کار قرار دارند        85 موضوع ماده    کلیه واحدهاي 

باید براي همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حـداقل سـالی یکبـار توسـط مراکـز بهداشـتی درمـانی از آنهـا معاینـه و                

  . را در پرونده مربوطه ضبط نمایندآزمایشهاي الزم را بعمل آورند و نتیجه 

  

  

  1تبصره 

چنانچه با تشخیص شوراي پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماري ناشی از کار مبتال یا در معـرض ابـتال باشـد کارفرمـا           

 دیگـر تعیـین   ومسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شوراي پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسـب         

  . نمایند

  

  

  2تبصره 

درصورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تائید مجدد شرایط فنی وبهداشت و ایمنی محیط     

  . کار خواهد بود

  

  

  93ماده 



پیـشگیري از حـوادث و   به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت برحسن اجراي مقررات حفاظتی و بهداشـتی در محـیط کـار و      

بیماریها، در کارگاههائی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی ضـروري تـشخیص دهنـد                 

  . کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد

  

  1تبصره 

شود و از بین اعضاء دو نفر  اه تشکیل میکمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی وبهداشت حرفه اي و امور فنی کارگ

شخص واجد شرایطی که مورد تائید وزارتخانه هـاي کـار و امـور اجتمـاعی و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی باشـند تعیـین             

 و گردند که وظیفه شان برقراري ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشـت، درمـان     می

  . باشد آموزش پزشکی می

  

  

  2تبصره 

نحوه تشکیل وترکیب اعضاء براساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان          

  . و آموزش پزشکی تهیه و ابالغ خواهد شد

  

  

  94ماده 

 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماري ناشی از کار 85ماده در مواردیکه یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهاي موضوع   

توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنـی وبهداشـت کـار یـا مـسئول حفاظـت فنـی           را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می         

  . شود ثبت گردد ر نگهداري میوبهداشت کار اطالع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتري که به همین منظو

  

  

  1تبصره 



چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماري ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همـراه بـا       

 موظـف اسـت در   اداره کار و امور اجتماعی مـذکور . دالیل ونظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعالم نماید     

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

  

  

  95ماده 

 ایـن  85مسئولیت اجراي مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحـدهاي موضـوع ذکـر شـده در مـاده              

از سوي کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه اي رخ دهد، شخص کارفرمـا  هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور     . قانون خواهد بود  

  . یا مسئول مذکور از نظر کیفري و حقوقی و نیز مجازاتهاي مندرج در این قانون مسئول است

  

  

  1تبصره 

 فـرم آن را از   این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کـار را در دفتـر ویـژه اي کـه         85کارفرما یا مسئوالن واحدهاي موضوع ماده       

گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطالع اداره کار و امور اجتماعی محـل   طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم می    

  . برسانند

  

  

  2تبصره 

ا در  این قانون بـراي حفاظـت فنـی وبهداشـت کـار وسـایل و امکانـات الزم ر         85چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهاي موضوع ماده        

اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهاي الزم و تذکرات قبلی بدون توجه به دسـتورالعمل و مقـررات موجـود از                

  . درصورت بروز اختالف، راي هیات حل اختالف نافذ خواهد بود. آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت

  

  

   کار   بازرسی-4-2

  96ماده 



 منظور اجراي صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتمـاعی بـا وظـایف ذیـل تـشکیل          به

 نظارت براجراي مقررات ناظر به شرایط کـار بـه ویـژه مقـررات حمـایتی مربـوط بـه کارهـاي سـخت و زیـان آور            –الف  : شود    می

 نظارت براجراي صحیح مقررات قانون کـار و آئـین   –زنان و کارگران نوجوان ب وخطرناك، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال  

 آموزش مسائل مربوط به حفاظـت فنـی و راهنمـائی کـارگران، کارفرمایـان و      –نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فنی ج          

 بررسـی و تحقیـق پیرامـون    -د. دارنـد کلیه افرادي که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث وخطرات ناشی از کـار قـرار          

اشکاالت ناشی از اجراي مقررات حفاظت فنی و تهیه پیـشنهاد الزم جهـت اصـالح میـزان هـا و دسـتورالعملهاي مربـوط بـه مـوارد                   

 رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههاي مشمول و تجزیه و تحلیـل  –مذکور، مناسب با تحوالت و پیشرفتهاي تکنولوژي ه  

  . ی و آماري اینگونه موارد به منظور پیشگیري حوادثعموم

  

  1تبصره 

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشـکی مـسئول برنامـه ریـزي، کنتـرل، ارزشـیابی و بازرسـی در زمینـه بهداشـت کـار و درمـان                

  . کارگري بوده و موظف است اقدامات الزم را در این زمینه بعمل آورد

  

  

  2تبصره 

ر، همراه با تذکر اشکاالت و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقیب متخلفان در مراجع صـالح         بازرسی به صورت مستم   

  . گیرد انجام می

  

  

  97ماده 

  . اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمی در بدو استخدام است

  

  

  1تبصره 



رشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترك وزارت کار و امور اجتماعی وزارت بهداشت، آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کا      

درمان وآموزش پزشکی و سازمان امور اداري و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهـد رسـید ایـن شـرایط بـه نحـوي تـدوین         

  ض مصون بدارد خواهد شد که ثبات و استقالل شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هرنوع تعر

  

  

  98ماده 

بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسـسات              

توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعـه و درصـورت     این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند ونیز می   85مشمول ماده   

  . م از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایندلزو

  

  

  1تبصره 

  . ورود بازرسان کار به کارگاههاي خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود

  

  

  99ماده 

باشند و یـا در   بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطالع از ترکیبات موادي که کارگران با آنها در تماس می  

گیرند، به اندازه اي که براي آزمایش الزم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند وبـه روسـاي مـستقیم        انجام کار مورد استفاده قرار می     

  . خود تسلیم نمایند

  

  

  1تبصره 

حفاظـت فنـی وبهداشـت    سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه اي خواهد بود که با پیشنهاد شـوراي عـالی    

  . کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید

  



  

  100ماده 

کلیه بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه اي، داراي کارت ویژه حـسب مـورد بـا امـضاء وزیـر کـار و اموراچتمـاعی یـا وزیـر               

ی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و درصورت تقاضاي مقامات رسـمی یـا مـسئولین     بهداشت، درمان وآموزش پزشک   

  . کارگاه ارائه شود

  

  

  101ماده 

گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشـت کـار درمـوارد مربـوط بـه حـدود وظـایف و اختیاراتـشان در حکـم گـزارش ضـابطین               

  . دادگستري خواهد بود

  

  

  1تبصره 

  . توانند، به عنوان مطلع وکارشناس در جلسات مراجع حل اختالف شرکت نمایند کار و کارشناسان بهداشت کار میبازرسان 

  

  

  2تبصره 

توانند در تصمیم گیري مراجع حل اخـتالف نـسبت بـه پرونـده هائیکـه قـبال بـه عنـوان          بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی   

  . ند، شرکت کنندبازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده ا

  

  

  102ماده 

توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یـا یکـی از بـستگان نـسبی آنهـا تـا        بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی    

  . طبقه سوم و یا یکی از اقرباي سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند

  



  

  103ماده 

سان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناري از خدمت دولت اسرار واطالعـات را کـه بـه        بازرسان کار وکارشنا  

مقتضاي شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطالعاتی داده یا مـوارد تخلـف را گوشـزد کـرده انـد، فـاش            

  . نمایند

  

  

  1تبصره 

  .  مجازاتهاي مقرر در قوانین مربوط خواهند بودمتخلفین از مقررات این ماده مشمول

  

  

  104ماده 

کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههاي مشمول این قـانون گردنـد و یـا مـانع        

رد به مجازاتهاي مقرر در ایـن قـانون   انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطالعات ومدارك الزم به آنان خودداري نمایند، حسب مو       

  . محکوم خواهند شد

  

  

  105ماده 

هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگـاه داده       

رما یا نماینده او و نیز به رئـیس مـستقیم   شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه اي مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارف     

  . خود اطالع دهند

  

  

  1تبصره 



وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت         

هنـد کـرد فـورا قـرار تعطیـل      حرفه اي از دادسراي عمومی محل ودرصورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خوا            

دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابالغ قابـل  . والك و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید         

دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یـا کارشـناس بهداشـت حرفـه اي و یـا       . اجرست

  . اسان ذیربط دادگستري رفع تواقص و معایب موجود را تائید نموده باشندکارشن

  

  

  2تبصره 

  . شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می

  

  

  3تبصره 

بهداشت حرفه اي و تعطیل کارگـاه  متضرران از قرارهاي موضوع این ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس   

توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریـت و خـارج از نوبـت بـه موضـوع رسـیدگی         می

  . تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراء است. نماید

  

  

  106ماده 

هاد مشترك وزارت کاوامور اجتماعی و وزارت بهداشـت، درمـان   دستورالعملها و آئین نامه ها ي اجرائی مربوط به این فصل به پیشن  

  . و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

  

  

   آموزش واشتغال-5فصل

    کارآموز و مراکز کارآموزي-5-1

   مراکز کارآموزي-5-1-1



  107ماده 

در اجراي اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار ونیز باال بردن دانـش فنـی کـارگران وزارت کـار و           

  . امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی الزم را فراهم سازد

  

  1تبصره 

  . باشند اجتماعی میوزارتخانه ها و سازمانهاي ذیفنع موظف به همکاریهاي الزم با وزارت کار و امور 

  

  

  108ماده 

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود درنقاط مختلف کشور براي ایجـاد و           

 مراکـز کـارآموزي پایـه بـراي آمـوزش کـارگران       –الـف  : توسعه مراکز کارآموزي ذیل در سطوح مختلـف مهـارت اقـدام نمایـد        

 مراکز کارآموزي تکمیل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي، ارتقاء مهارت وتعلیم تخصصهاي -رماهر بوکارجویان غی

 مراکز تربیـت مربـی بـراي آمـوزش مربیـان مراکـز       -پیشرفته به کارگران وکارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه اي ج           

ماننـد وزارت بهداشـت،   (ن با همکاري وزارتخانه ها و سـازمانهاي ذیـربط    مراکز کارآموزي خاص معلولین و جانبازا -کارآموزي د 

  ....) درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و

  

  

  109ماده 

 این قانون از نظر مالی و اداري با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظـر وزارت  108مراکز آموزش مذکور در ماده     

  . ر اجتماعی اداره خواهند شدکار و امو

  

  

  110ماده 

واحدهاي صنعتی، تولیدي و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر موردنیاز خویش مکلفند نسبت بـه        

  . ندایجاد مراکز کارآموزي جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهاي الزم را با وزارت کار و امور اجتماعی بعمل آور



  

  

  1تبصره 

وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کـارآموزي جـوار کارگـاه و بـین کارگـاهی را         

  . نماید تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می

  

  

  2تبصره 

کارگاه و بین کارگاهی برحسب مـورد بـه پیـشنهاد وزیـر کـار و امـور       دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز آموزي جوار         

  . اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

  

  

  111ماده 

عالوه بر تشکیل مراکز کارآموزي توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاه فنی وحرفه اي آزاد نیز به منظور آموزش صنعت        

  . شود قی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس مییا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقی

  

  

  1تبصره 

آئین نامه مربوط به تشخیص صالحیت فنی وموسسات کارآموزي آزاد و صالحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کـار          

  . صویب هیات وزیران خواهد رسیدو امور اجتماعی براین موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به ت

  

  

   کارآموز و قرارداد کارآموزي-5-1-2

  112ماده 



 کسانی که فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي یا –الف : شود  از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطالق می

 افرادي که به موجـب قـرارداد   –ب . بینند اد آموزش میارتقاء مهارت براي مدت معین در مراکز کارآموزي و یا آموزشگاههاي آز    

کارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه اي خاص، براي مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزي توام با          

  .  سال تمام بیشتر نباشد18 سال کمتر نبوده واز 15کار اشتغال دارند، مشروط برآنکه سن آنها از 

  

  1بصره ت

شوند و یـا   کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزي معرفی می     

  . نمایند داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزي مواجعه می

  

  

  2تبصره 

 با پیـشنهاد شـورایعالی   " ب "یف دوره کارآموزي داوطلبان مذکور در بند     دستورالعملهاي مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکال       

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

  

  

  113ماده 

شـوند، از حقـوق زیـر      براي کارآموزي در یکی از مراکز کارآموزي پذیرفتـه مـی  112کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده        

شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کـارگر    رابطه استخدامی کارگر درمدت کارآموزي قطع نمی  -فال: برخوردار خواهند بود  

 مزایاي غیرنقدي، کمکها –ج .  مزد کارگر در مدت کارآموزي از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود       –ب  . شود  محسوب می 

شـود در دوره کـارآموزي کماکـان     خانوادگی به کارگر پرداخـت مـی  وفوق العاده هائیکه براي جبران هزینه زندگی و مسئولیتهاي        

چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کـارآموزي شـود واز ایـن طریـق خـسارتی بـه               . پرداخت خواهد شد  

  . ارت نمایدتواند به مراجع حل اختالف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خس کارگر وارد گردد، کارگر می

  

  

  114ماده 



 تـا  –الـف  : شود مکلـف اسـت     براي کارآموزي در یکی از مراکز کارآموزي پذیرفته می     112ماده  ) 1(کارگري که مطابق تبصره     

پایان مدت مقرر به کارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هاي کارآموزي شرکت نموده و مقررات و آئـین نامـه هـاي واحـد                 

 پس از طی دوره کارآموزي، حداقل دوبرابر مدت –ب . راعات نماید و دوره کارآموزي را با موفقیت به پایان برساند        آموزشی را م  

  . کارآموزي در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد

  

  

  1تبصره 

طالبـه خـسارت منـدرج    تواند براي م درصورتیکه کارآموز پس از اتمام کارآموزي حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می 

  . در قرارداد کارآموزي به مراجع حل اختالف موضوع این قانون مراجعه وتقاضاي دریافت خسارت نماید

  

  

  115ماده 

 این قـانون خواهنـد   84 الی 79، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد   112 ماده   " ب   "کارآموزان مذکور در بند     

  . ن از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کردبود ولی ساعت کار آنا

  

  

  116ماده 

 مـزد  – سـن کـارآموز ج   – تعهدات طرفین ب –الف : قرارداد کارآموزي عالوه بر مشخصات طرفین باید حاوي مطالب ذیل باشد        

رداد  شـرایط فـسخ قـرا   - حرفـه یاشـغلی کـه طبـق اسـتاندارد مـصوب، تعلـیم داده خواهـد شـد و         – محل کارآموزي ه    -کارآموز د 

  .  هرنوع شرط دیگري که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد الزم بدانند–ز ) درصورت لزوم(

  

  

  117ماده 

درصورتی مجاز است که از حـدود توانـائی آنـان    )  این قانون 80موضوع ماده ( سال تمام 18کارآموزي توام با کار نوجوانان تا سن     

  .  رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشدخارج نبوده و براي سالمت و



  

  

  118ماده 

مراکز کارآموزي موظفند براي آموزش کارآموز، وسائل وتجهیزات کـافی را مطـابق اسـتانداردهاي آموزشـی وزارت کـار و امـور        

 باید براي تامین همچنین مراکز مذکور. اجتماعی در دسترسی وي قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه موردنظر را به او بیاموزند 

  . سالمت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزي امکانات الزم را فراهم آورند

  

  

   اشتغال-5-2

  119ماده 

مراکز خدمات مـذکور  . وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال درسراسر کشور اقدام نماید        

د کار و برنامه ریزي براي فرصت هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکـز      موظفند تا ضمن شناسائی زمینه هاي ایجا      

  . ویا معرفی به مراکز تولیدي، صنعتی، کشاورزي و خدماتی اقدام نمایند) درصورت نیاز به آموزش (کارآموزي 

  

  1تبصره 

دفتر برنامه ریزي و حمایت از اشـتغال معلـولین خواهنـد    مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتري تحت عنوان     

  . باشند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاري با دفاتر مزبور می

  

  

  2تبصره 

، معلولین را از طریق اعطاي وامهاي قرض )تولیدي، کشاورزي، صنعتی و توزیعی (دولت موظف است تا درایجاد شرکتهاي تعاونی 

درازمدت و آموزشهاي الزم وبرقراري تسهیالت انجام کار و حمایت از تولید یـا خـدمات آنـان مـورد حمایـت قـرار داده و       الحسنه  

  . یابند اقدام نماید نسبت به رفع موانع معماري در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولین در آنها حضور می

  

  



  3تبصره 

 است تا آئین نامه هاي الزم را در جهت برقراري تسهیالت رفاهی موردنیـاز معلـولین شـاغل در    وزارت کار و امور اجتماعی مکلف    

  . مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند

  

  

     بیگانه  اتباع  اشتغال-5-3

  120ماده 

توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اوال داراي روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطـابق قـوانین    نه نمی اتباع بیگا 

  . و آئین نامه هاي مربوطه، پروانه کار دریافت دارند

  

  1تبصره 

در خـدمت ماموریتهـاي دیپلماتیـک و     اتبـاع بیگانـه اي کـه منحـصرا     –الف : باشند   نمی120اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده  

 کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحـد و سـازمانهاي وابـسته بـه آنهـا بـا تائیـد           –ب  . کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه      

 خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خـارجی بـه شـرط معاملـه متقابـل و تائیـد وزارت فرهنـگ و ارشـاد                –ج  . وزارت امور خارجه  

  . سالمیا

  

  

  121ماده 

وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص بـراي اتبـاع بیگانـه موافقـت و پروانـه       

 مطابق اطالعات موجود در وزارت کار و امور اجتمـاعی در میـان اتبـاع ایرانـی آمـاده بـه کـار افـراد              -الف: کار صادر خواهد کرد     

 تبعه بیگانه داراي اطالعات و تخصص کـافی بـراي اشـتغال بـه     –ب . د تحصیالت و تخصص مشابه وجود نداشته باشدداوطلب واج 

  .  از تخصص تبعه بیگانه براي آموزش و جایگزینی بعدي افراد ایرانی استفاده شود–ج . کار موردنظر باشد

  

  

  1تبصره 



ضوابط مربوط به تعداد اعـضاء و شـرایط انتخـاب آنهـا ونحـوه تـشکیل       . احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است         

  . رسد جلسات هیات، به موجب آئین نامه اي خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می

  

  

  122ماده 

 تبعـه بیگانـه اي کـه    –الف : افراد ذیل اقدام نماید تواند نسبت به صدور، تمدید وتجدید پروانه کار  وزارت کار و امور اجتماعی می  

 مهاجرین کشورهاي بیگانه –ج .  تبعه بیگانه اي که داراي همسر ایرانی باشد  –ب  . حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد        

از موافقـت کتبـی   خصوصا کشورهاي اسالمی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبـر مهـاجرت و یـا پناهنـدگی و پـس                

  . وزارتخانه هاي کشور وامورخارجه

  

  

  123ماده 

تواند درصورت ضرورت و یا بـه عنـوان معاملـه متقابـل اتبـاع بعـضی از دول و یـا افـراد بـدون تابعیـت را                وزارت امور اجتماعی می   

وزیران از پرداخت حق صدور، پس از تائید وزارت کار و امورخارجه و تصویب هیات ) مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادي نباشد   (

  . حق تمدید و یاحق تجدید پروانه کار معاف نماید

  

  

  124ماده 

  . شود پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر براي مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می

  

  

  125ماده 

 کارفرما مکلف اسـت ظـرف پـانزده روز، مراتـب را بـه      شود در مواردي که به عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می        

تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانـه کـار خـود را در برابـر اخـذ رسـید، بـه           . وزارت کار و امور اجتماعی اعالم کند      



را از مراجـع ذیـصالح   وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لـزوم اخـراج تبعـه بیگانـه        . وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید      

  . کند درخواست می

  

  

  126ماده 

در مواردي که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوري تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب کنـد، وزیـر مربوطـه مراتـب را بـه وزارت        

کـار موقـت بـدون رعایـت     نماید و با موافقت وزیر کار و امـور اجتمـاعی بـراي تبعـه بیگانـه، پروانـه             کار و امور اجتماعی اعالم می     

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

  

  

  1تبصره 

  . مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود

  

  

  127ماده 

ه موردنیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت ومـدت خـدمت ومیـزان مـزد آنهـا و      شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگان     

باتوجه به نیروي کارشناس داخلی، پس از بررسی واعـالم نظـر وزارت کـار و امـور اجتمـاعی و سـازمان امـور اداري و اسـتخدامی                  

جی، در هر مورد پـس از تـصویب   پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خار. کشور، با تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد بود     

  . مجلس شوراي اسالمی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد

  

  

  128ماده 

شـود، نظـر وزارت کـار و امـور      کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می       

  .  تبعه بیگانه استعالم نماینداجتماعی را درمورد امکان اجازه اشتغال

  



  

  129ماده 

آئین نامه هاي اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار ونیز شرایط انتخاب اعضا،        

ی به تصویب هیات وزیران خواهـد   این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماع121هیات فنی اشتغال، اتباع بیگانه مذکور در ماده     

  . رسید

  

   

  

   تشکلهاي کارگري وکارفرمایی-6فصل 

  130ماده 

به منظور تبیلغ و گسترش فرهنگی اسالمی و دفاع از دستاوردهاي انقالب اسالمی و در اجراي اصـل بیـست و شـشم قـانون اساسـی              

تواننـد نـسبت بـه تاسـیس انجمنهـاي       تی وصنفی میجمهوري اسالمی ایران کارگران واحدهاي تولیدي، صنعتی، کشاورزي، خدما        

  . اسالمی اقدام نمایند

  

  1تبصره 

توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه هاي تبلیغی، نسبت به تاسیس کانونهاي هماهنگی انجمنهاي  انجمنهاي اسالمی می

  . شور اقدام نماینداسالمی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهاي اسالمی در کل ک

  

  

  2تبصره 

آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف واختیارات و نحوه عملکرد انجمن هاي اسالمی موضوع این ماده بایـد توسـط وزارتـین              

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

  

  

  131ماده 



قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و به منظور حفظ حقوق و منـافع مـشروع وقـانونی وبهبـود وضـع      در اجراي اصل بیست وششم   

اقتصادي کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان یک حرفـه یـا             

  . توانند مبادرت به تشکیل انجمنهاي صفی نمایند صنعت می

  

  

  1ه تبصر

توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهاي صنفی در استان و  به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهاي صنفی می         

  . کانون عالی انجمنهاي صنفی در کل کشور اقدام نمایند

  

  

  2تبصره 

با رعایت مقررات قانونی وطرح وتـصویب آن  کلیه انجمنهاي صنفی و کانونهاي مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه          

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

  

  

  3تبصره 

کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورایعالی کار، شورایعالی تامین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی وبهداشت کـار، کنفـرانس        

آن توسط کانون عالی انجمنهاي صنفی کارفرمایان، درصورت تشکیل انتخاب و در غیر این صورت توسـط    بین المللی کار و نظائر      

  . وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد

  

  

  4تبصره 

  . توانند یکی از سه مورد شوراي اسالمی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند کارگران یک واحد، فقط می

  

  



  5ره تبص

آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمـن هـاي صـنفی و کانونهـاي مربوطـه، حـداکثر ظـرف           

  . مدت یکماه ا زتاریخ تصویب این قانون، توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

  

  

  6تبصره 

 این ماده ظرف یکماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور    3در تبصره   آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور       

  . اجتماعی خواهد رسید

  

  

  132ماده 

به منظور نظارت ومشارکت دراجراي اصل سی ویکم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و همچنـین بـر اسـاس مفـاد مربوطـه در                

 تولیدي، صنفی، صنعتی، خدماتی وکـشاورزي کـه مـشمول قـانون کـار باشـند،       اصل چهل وسوم قانون اساسی کارگران واحدهاي      

  . توانند نسبت به ایجاد شرکتهاي تعاونی مسکن اقدام نمایند می

  

  

  1تبصره 

توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهاي تعاونی مسکن کارگران استان اقدام  شرکتهاي تعاونی مسکن کارگران هر استان می   

توانند نسبت به تشکیل کانون عالی همـاهنگی تعاونیهـاي مـسکن      کانونهاي هماهنگی تعاونیهاي مسکن کارگران استانها می  نمایند و 

وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعی، مسکن و . اقدام نمایند)  اسکان –اتحادیه مرکزي تعاونیهاي مسکن کارگران   (کارگران کشور   

ف به همکاري با اتحایه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهاي مذکور توسط وزارت کار و امور      شهرسازي واموراقتصادي و دارائی موظ    

  . اجتماعی به ثبت خواهد رسید

  

  

  133ماده 



به منظور نظارت ومشارکت در اجراي مفاد مربوط به توزیع ومصرف در اصول چهل وسوم وچهل و چهارم قانون اساسی جمهـوري      

توانند نسبت به  تولیدي، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزي که مشمول قانون کار باشند، می    اسالمی ایران، کارگران واحدهاي     

  . کارگري اقدام نمایند) توزیع(ایجاد شرکتهاي تعاونی مصرف 

  

  

  1تبصره 

تان توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهاي تعاونی مصرف کـارگران اسـ   کارگران می) توزیع  (شرکتهاي تعاونی مصرف    

توانند نسبت بـه تـشکیل کـانون عـالی همـاهنگی       کارگران استانها می) توزیع (اقدام نمایند و کانونهاي هماهنگی تعاونیهاي مصرف      

وزارتخانه هـاي کـار و   .  اقدام نمایند" امکان –کارگران  ) توزیع  ( اتحادیه مرکزي تعاونیهاي مصرف      "تعاونیهاي مصرف کارگران    

 و همچنین وزارتخانه هاي صنعتی موظف هستند تا همکاریهاي الزم را با اتحادیه امکـان بعمـل آورنـد و            امور اجتماعی و بازرگانی   

  . اساسنامه شرکتهاي تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید

  

  

  134ماده 

 از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسـی  به منظور بررسی و پی گیري مسائل و مشکالت صنفی واجتماعی و حسن اجراي آن قسمت 

باشد کـارگران و مـدیران    که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندي از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهاي پزشکی می            

  . ایندتوانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانونهاي کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نم بازنشسته می

  

  

  1تبصره 

توانند نسبت به تاسیس کانونهاي عالی کـارگران و مـدیران بازنشـسته کـشور اقـدام       کانونهاي کارگران و مدیران بازنشسته استانها می  

  . نمایند

  

  

  2تبصره 



ا کانونهاي وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاري ب       

  . باشند عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می

  

  

  135ماده 

به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور وتبادل نظر در چگـونگی اجـراي وظـائف و اختیـارات، شـوراهاي اسـالمی کـار                

اهنگی شوراهاي اسالمی کـار در کـل   توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهاي اسالمی کار در استان و کانون عالی هم            می

  . کشور اقدام نمایند

  

  

  1تبصره 

آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات ونحوه عملکرد کانونهاي شوراهاي اسالمی کار موضوع این ماده باید توسط    

  . ان برسدوزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیات وزیر

  

  

  136ماده 

کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهـوري اسـالمی ایـران در سـازمان جهـانی کـار، هیاتهـاي تـشخیص، هیاتهـاي حـل اخـتالف،                   

شورایعالی تامین اجتماعی شورایعالی حفاظت فنی ونظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهاي اسالمی کار، کانون عـالی          

  . ن و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شدانجمنهاي صنفی کارگرا

  

  

  1تبصره 

  . آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

  

  



  2تبصره 

وانند نـسبت  ت درصورتیکه تشکلهاي عالی کارگري و کارفرمائی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می        

  . به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها وهیاتهاي عالی اقدام نماید

  

  

  137ماده 

توانند بطور مجزا  به منظور هماهنگی و حسن انجام وظائف مربوطه، تشکل هاي کارفرمائی وکارگري موضوع این فصل از قانون می   

  . نسبت به ایجاد تشکیالت مرکزي اقدام نمایند

  

  

  1 تبصره

آئین نامه هاي انتخابات شوراي مرکزي و اساسنامه تشکیالت مرکزي کارفرمایان وهمچنین کارگران، جداگانـه توسـط کمیـسیونی        

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

  

  

  138ماده 

  . رت مصلحت میتوانند در هریک از تشکلهاي مذکور نماینده داشته باشندمقام والیت فقیه درصو

  

   

  

   مذاکرات وپیمانهاي دسته جمعی کار-7فصل

  139ماده 

هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیري و یا حل مشکالت حرفه اي و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران          

 براي مقابله با مشکالت و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یـا تغییـر شـرایط و     است که ازطریق تعیین ضوابطی    



خواستهاي طرح شده از سوي طـرفین بایـد متکـی بـه     . یابد نظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می       

  . دالئل و مدارك الزم باشد

  

  1تبصره 

توانـد موضـوع    ر روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضـوابط ازطریـق مـذاکرات دسـته جمعـی باشـد، مـی       هر موضوعی که د 

مذاکره قرار بگیرد، مشروط برآنکه مقررات جاري کشور واز جمله سیاستهاي برنامه اي دولت، اتخاذ تصمیم در مـورد آنهـا را منـع       

فق و حل وفصل مسالمت آمیز اختالفات با رعایـت شـئون طـرفین و بـا     مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توا      . نکرده باشد 

  . خودداري از هرگونه عملی که موجب اختالل نظم جلسات گردد، ادامه یابد

  

  

  2تبصره 

توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که  درصورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می     

ه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهاي دسته جمعـی بـه آنهـا           در زمین 

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

  

  

  140ماده 

شورا یا انجمن صـنفی و یـا   (ر تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظو   

از یک طرف و یک چند کارفرمـا و یـا نماینـدگان قـانونی آنهـا ا زسـوي دیگـر و یـا فیمـابین کانونهـا و                ) نماینده قانونی کارگران    

  . شود کانونهاي عالی کارگري و کارفرمائی منعقد می

  

  

  1تبصره 



 جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امـضاء   درصورتی که مذاکرات دسته   

دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و . طرفین برسد

  . ر اجتماعی خواهد شدبه منظور رسیدگی و تائید، تسلیم وزارت کار و امو

  

  

  141ماده 

 مزایائی کمتـر از آنچـه در قـانون کـار     –الف : پیمانهاي دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهند داشت که         

ایر  با قوانین و مقررات جاري کشور وتصمیمات ومصوبات قانونی دولـت مغـ  –ب . پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد 

  .  عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهاي الف وب، به تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد–ج . نباشد

  

  

  1تبصره 

 30وزارت کار و امور اجتماعی بایدنظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهاي الف وب مذکور دراین مـاده را ظـرف       

  . اعالم نمایدروز به طرفین پیمان کتبا 

  

  

  2تبصره 

نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهاي الف وب باید متکی به دالئل قانونی             

دالئل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبـصره یـک همـین مـاده اعـالم      . ومقررات جاري کشور باشد  

  . گردد

  

  

  142ماده 

درصورتیکه اختالف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهاي قبلی و یا هریـک از موضـوعات مـورد درخواسـت طـرفین             

براي انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کـاهش عمـدي تولیـد از سـوي کـارگران شـود،              



درخواست هریک از طرفین اختالف و یا سازمانهاي کارگري و کارفرمایی، موضوع اختالف هیات تشخیص موظف است براساس      

  . را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعالم نظر نماید

  

  

  1تبصره 

توانـد ظـرف مـدت ده روز از تـاریخ اعـالم نظـر هیـات         درصورتیکه هریک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد مـی             

. به هیات حل اختالف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضاي رسیدگی و صدور راي نماید     ) 158وع ماده   موض(تشخیص  

هیات حل اختالف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختالف در پیمان دسته جمعی رسـیدگی و راي خـود را نـسبت بـه پیمـان         

  . کند دسته جمعی کار اعالم می

  

  

  143ماده 

 پیشنهاد هیات حل اختالف ظرف سه روز مورد قبول گـزارش طـرفین واقـع نـشود رئـیس اداره کـار و امـور اجتمـاعی              درصورتیکه

موظف است بالفاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم الزم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطالع دهد درصـورت لـزوم هیـات        

  .  را به هرنحوي که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نمایدتواند مادام که اختالف ادامه دارد، کارگاه وزیران می

  

  

  144ماده 

تواند بـه تنهـائی قبـل از پایـان مـدت،       گردد، هیچیک از طرفین نمی در پیمان هاي دسته جمعی کار که براي مدت معینی منعقد می          

  .  امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کنددرخواست تغییر آن را بنماید، مگر آنکه شرایط ا ستثنائی به تشخیص وزارت کار و

  

  

  145ماده 

باشـد و چنانچـه کـار اسـتمرار داشـته باشـد،        فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وي، دراجراي پیمان دسـته جمعـی کـار مـوثر نمـی            

  . کارفرماي جدید قائم مقام کارفرماي قدیم محسوب خواهد شد



  

  

  146ماده 

نمایـد،   ار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و پـا پـس از آن منعقـد مـی      در کلیه قراردادهاي انفرادي ک    

مقررات پیمان دسته جمعی الزم االتباع است، مگر در مواردي که قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزایـائی بیـشتر از پیمـان             

  . دسته جمعی باشند

  

   

  

  

  ن خدمات رفاهی کارگرا-8فصل

  147ماده 

  . دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را براي کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد

  

  148ماده 

کارفرمایان کارگاههاي مشمول این قانون مکالفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کـارگران واحـد خـود اقـدام             

  . نمایند

  

  

  149اده م

کارفرمایان مکلفند با تعاونیهاي مسکن و درصورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه هـاي              

شخصی مناسب همکاري الزم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههاي بزرگ ملکف به احداث خانه هـاي سـازمانی در جـوار       

  . باشند ر میکارگاه و یا محل مناسب دیگ

  

  



  1تبصره 

دولت موظف است با استفاده از تسهیالت بانکی و امکانات وزارت مـسکن و شهرسـازي، شـهرداریها و سـایر دسـتگاههاي ذیـربط             

  . همکاري الزم را بنماید

  

  

  2تبصره 

 این ماده طبق آئین نحوه ومیزان همکاري و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههاي دولتی و نوع کارگاههاي بزرگ مشمول        

  . نامه اي خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی ومسکن وشهرسازي تهیه و به تصوب هیات وزیران خواهد رسید

  

  

  150ماده 

 کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند، در کارگاه، محل مناسب براي اداي فریضه نماز ایجاد نمایند و نیـز در ایـام مـاه مبـارك      

رمضان براي تنظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران، بایـد شـرایط و سـاعات کـار را باهمکـاري انجمـن اسـالمی و شـوراي            

اسالمی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوري تنظیم نمایند که ا وقات کـار مـانع فریـضه روزه نباشـد همچنـین مـدتی از                

  . از و صرف افطار یا سحري، اختصاص دهنداوقات کار را براي اداي فریضه نم

  

  

  151ماده 

شـوند،   دور از مناطق مسکونی ایجاد مـی ) راه سازي و مانند آن (در کارگاههائی که براي مدت محدود به منظور انجام کاري معین             

هم نمایند، که حداقل یک براي کارگران خود فرا) صبحانه، نهار و شام   (کارفرمایان موظفند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قیمت          

در این قبیل کارگاهها به اقتضاي فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز براي کـارگران     . وعده آن براي غذاي گرم باشد     

  . ایجاد شود

  

  

  152ماده 



 وسـیله نقلیـه   درصورت دوري از کارگاه وعدم تکافوي وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید براي رفت و برگشت کارکنان خـود             

  . مناسب در اختیار آنان قرار دهد

  

  

  153ماده 

کارفرمایان مکلفند براي ایجاد و اداره امور شرکتهاي تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیالت الزم را ازقبیل محـل، وسـائل کـار و      

  . امثال اینها فراهم نمایند

  

  

  1تبصره 

  . پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسیددستورالعملهاي مربوط به نحوه اجراي این ماده با 

  

  

  154ماده 

کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب براي استفاده کارگران       

  . در رشته هاي مختلف ورزش ایجاد نمایند

  

  

  1تبصره 

 ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمـانی ورزشـی یـا هنـري و سـاعات            آئین نامه نحوه  

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

  

  

  155ماده 



ر و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهاي مسئول در امر سـوادآموزي       کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعالم وزارت کا      

ضوابط نحوه اجراي این تکلیف، چگونگی تشکیل کالس، شرکت کـارگران     . بزرگساالن، به ایجاد کالسهاي سوادآموزي بپردازند     

تمـاعی و نهـضت سـوادآموزي تهیـه و بـه      در کالس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارت کـار و امـور اج   

  . تصویب هیات وزیران خواهد رسید

  

  

  1تبصره 

  . شرط ورود کارگران به دوره هاي مراکز کارآموزي، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزي یا معادل آن است

  

  

  156ماده 

خوري، حمـام و دستـشوئی برابـر آئـین نامـه اي      دستوراالعملهاي مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محـیط کـار ماننـد غـذا         

  .خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء در خواهد آمد

  

   

  

   مراجع اختالف-9فصل

  157ماده 

 قـرارداد کـارآموزي،   هرگونه اختالف فردي بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجراي این قانون و سـایر مقـررات کـار،       

موافقت نامه هاي کارگاهی یا پیمانهاي دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریـق سـازش مـستقیم بـین کارفرمـا و کـارگر یـا                 

کارآموز و یا نمایندگان آنها در شوراي اسالمی کار ودرصورتیکه شوراي اسالمی کار در واحدي نباشـد، از طریـق انجمـن صـنفی       

ماینده قانونی کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهاي تشخیص و حـل  کارگران و یا ن  

  . اختالف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد

  

  158ماده 



 یـک نفـر   -2 یک نفر نماینده وزارت کـار و امـور اجتمـاعی    -1: شود  هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می      

 یـک نفـر نماینـده مـدیران صـنایع بـه انتخـاب کـانون         -3. نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراي اسالمی کـار اسـتان        

توانـد نـسبت بـه     انجمنهاي صنفی کارفرمایان استان، درصورت لزوم و باتوجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتمـاعی مـی    

  . در سطح هر استان اقدام نمایندتشکیل چند هیات تشخیص 

  

  

  1تبصره 

کارگري که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختالف مراجعه واقامـه دعـوي      

  . نماید

  

  

  159ماده 

دت مـذکور یکـی از طـرفین    گردد ودرصورتی که ظرف م  روز از تاریخ ابالغ آن الزم االجرا می  15راي هیاتهاي تشخیص پس از      

نماید و راي هیات حل اخـتالف پـس    نسبت به راي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختالف تقدیم می            

  . نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود. از صدور قطعی و الزم االجرا خواهد بود

  

  

  160ماده 

ر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهاي اسالمی کـار اسـتان یـا کـانون انجمنهـاي      هیات حل اختالف استان از سه نف   

صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهاي منطقـه و            

 سـال  2بـراي مـدت   ) ر و رئیس دادگستري محل و یـا نماینـدگان آنهـا   مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندا(سه نفر نماینده دولت   

تواند نسبت به تـشکیل چنـد هیـات     درصورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می  . گردد  تشکیل می 

  . حل اختالف درسطح استان اقدام نماید

  

  



  161ماده 

و ضرورت به تعداد الزم در محل واحدهاي کار و امور اجتماعی و حتی االمکـان خـارج   هیاتهاي حل اختالف باتوجه به حجم کار       

  . از وقت اداري تشکیل خواهد شد

  

  

  162ماده 

عـدم حـضور هریـک از طـرفین یـا      . کننـد  هیاتهاي حل اختالف از طرفین اختالف براي حضور در جلسه رسیدگی، کتبا دعوت می  

. گی و صدور راي توسط هیات نیست، مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروري تشخیص دهـد نماینده تام االختیار آنها مانع رسید 

در هرحال هیات حتی االمکان ظرف مدت یکمـاه پـس از وصـول پرونـده،     . نماید دراین صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می       

  . نماید رسیدگی و راي الزم را صادر می

  

  

  163ماده 

صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمنها و شوراهاي اسالمی واحدهاي تولیـدي، صـنعتی،      توانند در   هیاتهاي حل اختالف می   

  . خدماتی و کشاورزي دعوت بعمل آورند و نظرات و اطالعات آنان را درخصوص موضوع، استماع نمایند

  

  

  164ماده 

ت آنها توسط شورایعالی کار تهیه و بـه  مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهاي تشخیص و حل اختالف و چگونگی تشکیل جلسا 

  . تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید

  

  

  165ماده 



درصورتیکه هیات حل اختالف، اخراج کارگر راغیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حـق الـسعی او          

کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان منـدرج در مـاده    ) موجه بودن اخراج(کند و در غیراینصورت  را از تاریخ اخراج صادر می 

  .  این قانون خواهد بود27

  

  

  1تبصره 

 روز 45چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر بـه نـسبت هرسـال                

  . مزد و حقوق به وي بپردازد

  

  

  166ماده 

 مراجع حل اختالف کار، الزم اجراء بوده وبوسیله اجـراي احکـام دادگـستري بـه مـورد اجـراء گـذراده            آراء قطعی صادره از طرف    

ضوابط مربوط به آن موجب آئین نامه اي خواهد بود که بـه پیـشنهاد وزارتـین کـار و امـور اجتمـاعی و دادگـستري بـه                 . خواهد شد 

  . رسد تصویب هیات وزیران می

  

   

  

   شورایعالی کار-10فصل

  167ماده 

وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است کـه بـه موجـب    . شود در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی به نام شورایعالی کار تشکیل می     

 وزیـر کـار و امـور اجتمـاعی، کـه      –الـف  : اعضاي شورا عبارتند از . این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است      

 دو نفر از افراد بصیر ومطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادي به پیشنهاد وزیر کار و امـور  –ب .  خواهد داشتریاست شورا را به عهده 

 سـه نفـر از نماینـدگان    –ج . اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان اعضاي شورایعالی صـنایع انتخـاب خواهـد شـد             

به ) یک نفر ا زبخش کشاورزي ( سه نفر از نمایندگان کارگران -رمایان دبه انتخاب کارف) یک نفر از بخش کشاورزي   (کارفرمایان  



شورایعالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و اموراچتمـاعی بقیـه اعـضاء    . انتخاب کانون عالی شوراهاي اسالمی کار    

  . ستگردند و انتخاب مجدد آنان بالمانع ا آن براي مدت دو سال تعیین و انتخاب می

  

  1تبصره 

  . هریک از اعضاء شرکت کننده در جلسه داراي یک راي دهنده خواهند بود

  

  

  168ماده 

درصورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضاي . دهد  شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می         

یابد و تصمیمات آن بـا اکثریـت آراء    نفر از اعضاء رسمیت میجلسات شورا باحضور هفت . شود سه نفر از اعضاي شورا تشکیل می      

  . معتبر خواهد بود

  

  

  169ماده 

کارشناسان مـسائل کـارگري و اقتـصادي و اجتمـاعی و فنـی دبیرخانـه، مطالعـات        . شورایعالی کار داراي یک دبیرخانه دائمی است    

  . دهند ر اختیار شورایعالی کار قرار میمربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطالعات موردنیاز را تهیه و د

  

  

  1تبصره 

مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی وتصویب . محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است         

  .  خواهد کردشود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق راي در جلسات شورایعالی کار شرکت شورایعالی کار انتخاب می

  

  

  170ماده 



دستورالعملهاي مربوط به چگونگی تشکیل ونحوه اداره شورایعالی کار و وظائف دبیرخانه شـورا و همچنـین نحـوه انتخـاب اعـضاء             

اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار به موجب مقرراتی خواهـد بـود کـه حـداکثر ظـرف دو مـاه از تـاریخ           

  .. قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسیدتصویب این 

   جرایم ومجازاتها-11فصل

  171ماده 

متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه مجـازات           

درصورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه اي گـردد کـه   . وم خواهند شدحبس یا جریمه نقدي و یا هر دو محک  

منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است عالوه بر مجازاتهاي مندرج دراین فـصل، نـسبت بـه          

  . این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید

  

  172ماده 

 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف عالوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافتـه و جبـران         6ه ماده   کار اجباري باتوجه ب   

 برابـر  200 تـا  50 روز تا یکسال و یا جریمه نقـدي معـادل   91خسارت، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از     

ر به اتفاق یا ازطریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباري بگمارند هریک از   حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نف        

مگر آنکه مسبب اقوي از مباشر باشـد، کـه   . متخلفان به مجازاتهاي فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود            

  . دراین صورت مسبب شخصا مسئول است

  

  1تبصره 

ر اجباري گمارده شوند، متخلف یا متخلفین عالوه بر پرداخت اجرت المثل، باتوجه به شرایط و چنانچه چند نفر به طور جمعی به کا  

  . امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد

  

  173ماده 

وه بر رفع تخلف، در مهلتی ، عال78و قسمت دوم ماده 155-154-153-152-151-149متخلفان از هریک ازموارد مذکور در مواد       

که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهـد کـرد، باتوجـه بـه تعـداد کـارگران و حجـم کارگـاه، در           

 نفر براي هربار تخلف به پرداخت جریمه نقدي از هفتاد تا یکصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانـه رسـمی       100کارگاههاي کمتر از    



 برابـر حـداقل مـزد بـه     10کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازاي هر صدنفر کـارگر اضـافی در کارگـاه،     یک  

  . حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد

  

  174ماده 

لف یا ، براي هرمورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخ41 و تبصره ماده  59-45-38متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد         

تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازاي هر     

 نفـر  100 بـراي تـا   -2 برابر حداقل مزد روزانه یـک کـارگر   50تا 20 نفر، 10 براي تا -1: کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد       

 برابـر  5 تـا  2نفـر،  100 نفر نسبت بـه مـازاد   100 براي باالتر از -3 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  10 تا   5 نفر،   10نسبت به مازاد    

  حداقل مزد روزانه یک کارگر 

  

  175ماده 

 براي هر مـورد تخلـف حـسب مـورد عـالوه بـر رفـع        92-82-81-80) قسمت اول  (78متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد  

ا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو درمهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به تخلف ی

 بـراي تـا   -2 برابر حداقل مزد روزانه یـک کـارگر   100 نا 30نفر، 10 براي تا    -1: ازاي هرکارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد         

 تـا  5 نفر، 100 نفر نسبت به مازاد 100 براي باالتر از -3 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 30 تا 10  نفر،10 نفر نسبت به مازاد   100

 برابر حداکثر جرائم نقدي فوق و یا 5/1 تا 1/1درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به .  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر    10

   . روز محکوم خواهند شد120 روز تا 91به حبس از 

  

  176ماده 

 براي هر مـورد تخلـف حـسب مـورد عـالوه بـر رفـع        91 و84-83-79-77-75-61-52متلخفان از هریک از موارد مذکور در مواد  

تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، بـه       

 بـراي تـا   -2 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 500 تا 200نفر، 10 براي تا -1: ذیل محکوم خواهند شد ازاي هر کارگر به ترتیب  

 10 نفـر،  100 نفر نسبت به مـازاد  100 براي باالتر از -3 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 50 تا 20 نفر، 10 نفر نسبت به مازاد   100

 روز محکوم خواهند 180 روز تا 91رصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر د20تا 

  . شد



  

  177ماده 

 براي هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف 90و ) قسمت اول ماده  (89-87متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد   

 نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب  

 برابـر حـداقل مـزد    600 تـا  300 نفر، 10 در کارگاهها تا -1:  روز و یا جریمه نقدي به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد  120 تا   91از  

 1000 در کارگاههـاي  -3انه یـک کـارگر    برابر حداقل مزد روز1000 تا 500نفر، 100 تا 11 در کارگاههاي -2روزانه یک کارگر   

 روز 180 روز تـا  121درصورت تکرار تخلف، متخلفان بـه حـبس از   .  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر   1500 تا   800نفر به باال،    

  . محکوم خواهند شد

  

  178ماده 

کارفرمـائی نمایـد، یـا مـانع از     هرکس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار بـه قبـول عـضویت در تـشکلهاي کـارگري یـا             

عضویت آنها در تشکلهاي مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تـشکلهاي قـانونی و انجـام وظـایف قـانونی آنهـا جلـوگیري نمایـد،           

 برابر حـداقل مـزد روزانـه کـارگر در تـاریخ صـدور       100 تا 20باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدي از         

  .  روز و یا هر دو محکوم خواهد شد120 روز تا 91یا حبس از حکم 

  

  179ماده 

کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود وانجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کا ربه کارگاههاي مشمول این قانون گردند یـا از   

 شرایط وامکانات خاطی به پرداخت جریمه نقـدي از  دادن اطالعات و مدارك الزم به ایشان خودداري کنند، در هر مورد با توجه به    

 روز محکوم خواهند 120 روز تا 91 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و درصورت تکرار به حبس از   300 تا   100

  . شد

  

  180ماده 

ي مراجـع حـل اخـتالف ایـن قـانون       این قـانون از اجـراي بـه موقـع آراء قطعـی و الزم اجـرا       159کارفرمایانیکه بر خالف مفاد ماده      

 برابـر حـداقل مـزد    200 تـا  20خودداري نمایند، عالوه بر اجراي آراء مذکور، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدي از  

  . روزانه کارگر محکوم خواهند شد



  

  181ماده 

انه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانـه  کارفرمایانیکه اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پرو      

را در کاري غیراز آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردي که رابطه استخدامی تبعـه بیگانـه بـا کارفرمـا قطـع         

امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعالم ننمایند، باتوجه به شرایط و          می

  .  روز محکوم خواهند شد180 تا 91از 

  

  182ماده 

 این قانون از تسلیم آمار و اطالعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خـودداري نماینـد،       192کارفرمایانیکه برخالف مفاده ماده     

 کار و امور اجتماعی، در هر مـورد بـا توجـه بـه شـرایط وامکانـات خـاطی و        عالوه بر الزام به ارائه آمار و اطالعات موردنیاز وزارت      

  .  برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد250 تا 50مراتب جرم به جریمه نقدي از 

  

  183ماده 

ه کلیـه حقـوق متعلـق بـه      این قانون از بیمه نمودن کارگران خود داري نمایند، عالوه بـر تادیـ    148کارفرمایانیکه برخالف مفاد ماده     

باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمـه نقـدي معـادل دو تـا ده برابـر حـق بیمـه مربوطـه            ) سهم کارفرما (کارگر  

  . محکوم خواهند شد

  

  184ماده 

از امـوال شـخص   در کلیه مواردي که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلـب وخـسارات بایـد                

حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حـبس، جریمـه نقـدي و یـا هـر دو حالـت متوجـه مـدیرعامل یـا مـدیر مـسئول                 

  . شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است وکیفر در باره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد

  

  185ماده 

 در صالحیت دادگاههاي کیفري دادگستري است، رسـیدگی مـذکور در دادسـرا و    184تا  171(رسیدگی به جرائم مذکور در مواد       

  . دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد



  

  186ماده 

جرائم نقدي مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به        

رسد، جهت امور رفاهی، آموزشـی و فرهنگـی کـارگران بـه مـصرف خواهـد        به تصویب هیات وزیران می  موجب آئین نامه اي که      

  . رسید

  

   

   مقررات متفرقه-12فصل

  187ماده 

کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان ونـوع کـار      

  . ه وي تسلیم نمایندانجام شده را ب

  

  188ماده 

اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري یا سایر قوانین و مقررت خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههاي خانوادگی که انجـام       

شود، مشمول مقـررات ایـن    کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وي انجام می          

  . خواهند بودقانون ن

  

  1تبصره 

  . باشد حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگري که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی

  

  189ماده 

دربخش کشاورزي، فعالیتهاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهاي جنگلی و نیز 

ري و تولید و پرورش ماکیان وطیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سـایر فعالیتهـا         دامدا

  . تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد در کشاورزي، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیئت وزیران می

  



  190ماده 

خدمـه و مـستخدمین   ) هـوائی، زمینـی و دریـائی    (یا حقوق صیادان، کارکنان حمـل ونقـل   مدت کار، تعطیالت و مرخصی ها، مزد  

منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوي است که تمام یا قسمتی از مزد ودرآمد آنهـا بوسـیله مـشتریان یـا مـراجعین             

گیرد، در آئین نامه هائی که توسط شورایعالی کار  جام میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب ان تامین می

  . در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است. گردد تدوین وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می

  

  191ماده 

تشخیص . نمودتوان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی  کارگاههاي کوچک کمتر از ده نفر را می

  . مصلحت و موارد استثناء به موجب آئین نامه اي خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

  

  192ماده 

کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطالعات موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آئین نامه اي که به تصویب وزیر             

  . رسد تهیه و تسلیم نمایند ار و امور اجتماعی میک

  

  193ماده 

وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تـامین کـادر متخـصص سرپرسـتی      

 ناظر به روابـط انـسانی،   درصورت لزوم به افرادي که در واحدها بعنوان سرپرست تعیین شده اند، آموزشهاي الزم را در زمینه مسائل     

آئین نامه مربوط توسط شورایعالی کار تهیه و حسب مورد به تصوب وزراي کـار و    . روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد        

  . رسد امور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی می

  

  194ماده 

واحدهاي خود، با نیروي مقاومـت بـسیج سـپاه پاسـداران انقـالب      کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران          

  . اسالمی همکاریهاي الزم را مبذول دارند

  

  



  1تبصره 

آئین نامه اجرائی این ماده با همکاري مشترك وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، تهیـه و بـه تـصویب             

  . هیات وزیران خواهد رسید

  

  195ماده 

به منظور تشویق نیروهاي کارگري مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه سـاله بـه طـرق          

  . مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید

  

  1تبصره 

متعارف مربوط، توسط وزارت ضوابط اجرائی این ماده وچگونگی تشویق کارگران نمونه ونحوه اجراي آن و پیش بینی هزینه هاي          

  . کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید

  

  196ماده 

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شـکوفائی فکـري بیـشتر کـارگران و رشـد کارهـاي علمـی، عملـی،                

 را تدارك ببیند و این امکانات را تخصصی در زمینه هاي علم وصنعت، کشاورزي و خدماتی، فیلم، اسالید و آموزشهاي الزم دیگر

  . از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه هاي گروهی و یا هر نحو دیگري که الزم باشد در اختیار آنان قرار دهد

  

  197ماده 

دولت مکلف است باتوجه به امکانات خود بـراي کـارگرانی کـه قـصد داشـته باشـند از شـهر بـه روسـتا مهـاجرت کننـد و بـه کـار                

  . بپردازند تسهیالت الزم را فراهم نمایدکشاورزي 

  

  198ماده 

توانـد درمـوارد ضـرورت بـراي تنظـیم نیـروي کـار ایرانیـان خـارج از کـشور، در نماینـدگی هـاي              وزارت کار و امور اجتماعی می 

  . جمهوري اسالمی ایران، وابسته کار منصوب نماید

  



  1تبصره 

  . گردد ین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب واعزام میوابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعی

  

  2تبصره 

وزارتین کار و امور اجتماعی وامور خارجه و سازمان امور اداري و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آئـین نامـه اجرائـی       

  . موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند

  

  199ماده 

ر و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آئین نامه هـاي اجرائـی مربـوط را تهیـه و بـه           وزارت کا 

  . تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند

  

  1تبصره 

ئـین نامـه هـاي     که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آ26/12/1337آن دسته از آئین نامه هاي اجرائی قانون کار مصوب       

  . باشند موضوع این ماده قابل اجرا می

  

  200ماده 

  . گردند با تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن، قوانین کار و کار کشاورزي مغایر این قانون لغو می

  

  201ماده 

 اطالع کارگران و کارفرمایـان  وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روشهاي مناسب به       

  . برساند

  

  202ماده 

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیالت خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و بـه تـصویب سـازمان       

  . امور اداري واستخدامی کشو برساند



  

  203ماده 

  . باشند نون میوزارت کار و امور اجتماعی و دادگستري مامور اجراي این قا

  

  

  1تبصره 

مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهائی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه هاي ذیـربط و موسـسات          

قانون فوق که در تاریخ دوم مهرمـاه یکهـزارو سیـصد وشـصت وهـشت بـه       . وکارگاههاي دولتی مشمول این قانون نهاده شده است 

یب مجلس شوراي اسالمی رسیده و موادي از آن مورد اختالف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است، درجلـسات متعـدد       تصو

-46-41-33-32-31-29-27-26-24-20-15-13-8-7-3مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی نگهبان و با اصالح و تتمیم مواد   

51-52-53-56-58-59-60-62-64-65-66-67-69-70-73-81-105- 108-110-111-112-113-114- 118-119-130-

-174-173-172-171مـواد   (_ کل فصل مجازاتهـا      -158-159-160-166 -155 -154 -143-151 -138 -131-135-136-137

 مشتمل بـر دویـست وسـه        203و  188-189-190-191-202-) 175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186

 در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یکهزار وسیصد وشصت و نه به تصویب نهـائی مجمـع تـشخیص    ماده ویکصد و بیست ویک تبصره     

  .مصلحت نظام رسید

 


