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بسم اهللا الرحمن الرحیم

:مقدمه

با برقراري نظام جمهوري اسالمی در ایران، کارگران که سهمی بسزا در پیروزي آن داشتند، خواسـتار   

سرانجام پس از تدارك   . هاي به حق آنان پاسخ مثبت بدهد      قانون جدیدي درحوزه کاربودند که به خواسته      

ها، پس از طی مراحل از تصویب مجلـس         کی از طرح  هاي کارشناسی ی  هاي متعدد و بررسی   و تدوین طرح  

در مواردي چند کـه در      . شوراي اسالمی گذشت و براي اظهار نظر و تأیید به شوراي نگهبان فرستاده شد             

در نهایت موضوع به    . ها و نظرات این دو مرجع متفاوت بود       پایان قانون مصوب به آنها اشاره شده دیدگاه       

این مجمع نیز پس از جلسات متعدد و بحث و بررسی، قـانون             . شد مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع    

تـصویب کـرد کـه پـس از        1369آبان مـاه     29تبصره در تاریخ     121ماده و    203کار را با اصالحاتی در      

. به اجرا گذاشته شد14/12/1369انتشار در روزنامه رسمی از تاریخ 

معنی و تعریف حقوق
اگـر ایـن    . دود زندگی، روابط اجتماعی گوناگونی با همـدیگر دارنـد         افراد مختلف در جامعه معین و مح      

روابط بر پایه قانون و مقررات استوار نباشد و افراد خود را مکلف به رعایت قانون و احترام به آن نداننـد و     

ثباتی در کلیه شئون اجتماعی، اقتصادي     روابط خود را بر مبناي آن تنظیم نکنند، به زودي هرج و مرج و بی              

. افتدکند تا حدي که ادامه حیات و بقاي آن جامعه به مخاطره میو سیاسی جامعه بروز می

آورند به کلیه قوانین و مقرراتی که براساس آن افراد یک جامعه روابط خود را با یکدیگر به نظم در می                   

ون روشن اسـت    حقوق فرانسه یا حقوق انگلوساکس    و  گویند، مانند حقوق اسالمی، حقوق ایرانی       حقوق می 

رود و  در این معنی همواره به شکل جمع به کار مـی          » حقوق«کلمه  . که مقررات مذکور ضمانت اجرایی دارد     

ایـن دسـته از حقـوق را در اصـطالح حقـوق        . شـود اي قانونی تدوین مـی    مقررات آن به صورت مجموعه    

. گویندموضوعی و حقوق ذاتی می

خواه اشـخاص   (گذار به اشخاص    تیاز قانونی است که قانون    به تعریف دیگر حقوق قدرت، توانایی و ام       

مانند حـق مالکیـت، حـق زوجیـت، حـق           . دهد و دیگران باید به آن احترام بگذارند       می) حقیقی یا حقوقی  

شود، کلمه حق در این معنی نوعاً به صورت مفرد به همین طور که مشاهده می    ... انتخاب شغل، حق رأي و      

در معانی دیگر نیز به   » حقوق«کلمه  . شوداز حقوق در اصطالح حق فردي گفته می        رود به این دسته   کار می 

... از جمله به معنی علم و دانش حقوق، دانشکده حقوق و دانشجوي حقوق و . رودکار می
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تقسیمات حقوق
:شودموضوع علم حقوق به دو شعبه عمده تقسیم می

)ملی(حقوق داخلی -الف

)رجیخا(حقوق بین المللی -ب

. شوداکنون به اختصار تعریف و مشخصات هر یک بیان می

حقوق داخلی آن دسته از مقرراتی است که حاکم بر روابط افراد یک ملت اسـت و                 : حقوق داخلی  -الف

:داراي تقسیمات زیر است

:حقوق داخلی عمومی شامل

کـدیگر گفتگـو    حقوق اساسی که در آن از شکل حکومت و قواي متشکله آن و روابط آنها بـا ی                 -1

. شودمی

هـا و ادارات دولتـی و روابـط آنهـا بـا             حقوق اداري، از وظایف و تکالیف و اختیارات وزارتخانـه         -2

. کندیکدیگر و نیز از روابط آنها با مردم گفتگو می

حقوق جزا، در این رشته از علم حقوق از عناصر تشکیل دهنده جـرم و تـشخیص آن و تعیـین     -3

. شوداز چگونگی و آیین تعقیب مجرمین گفتگو میها و نیزمجرم و مجازات

ها و عوارض دولتی و نحوه وصول آنها و نیز مقررات مربوط بـه       حقوق مالیه، درباره وضع مالیات    -4

. کندهاي مربوط گفتگو میبودجه و وظایف و حدود اختیارات و تکالیف سازمان

: حقوق داخلی خصوصی شامل

خصوصی است که ناظر بر روابط خانوادگی و مـالی افـراد             ترین رشته حقوق  حقوق مدنی، مهم  -1

. یک کشور است

. هاي تجاري است، شامل مقررات حاکم بر روابط بازرگانی و فعالیت)بازرگانی(حقوق تجارت -2

آیین دادرسی مدنی، در این رشته از حقوق از چگـونگی احقـاق حـق و طـرز اقامـه دعـوي و                       -3

هاي قانونی از تـضییع  ا افراد جامعه بتوانند به کمک راه  شود ت ترتیبات و تشریفات آن بحث می     

. حقوق خود جلوگیري کنند

اي عـده . در این زمینه بین علماي حقوق اختالف نظر وجـود دارد          : جایگاه حقوق کار در تقسیمات فوق     

در روابـط  ) اعم از اقتصادي، اجتمـاعی و سایـسی       (ها به علل مختلف     عقیده دارند که چون مداخالت دولت     

اند، کارگران و کارفرمایان به حدي توسعه یافته که بسیاري از مقررات و قوانین کار داراي جنبه آمره شده                 

. حقوق کار را باید جزء حقوق عمومی و در قلمرو آن دانست
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نظران حقوق بر این باورند کـه ایـن رشـته از حقـوق براسـاس                دسته دیگري از دانشمندان و صاحب     

بنابراین، حقوق  . بین کارگر و کارفرما که از افراد حقوق خصوصی هستند، استوار است           قرارداد کار و توافق     

ها صرفاً به منظور برقراري نظـم       شود و دخالت دولت   کار در قلمرو بخشی از حقوق خصوصی محسوب می        

عمومی جامعه است نه به عنوان یک طرف قرارداد کـار، حتـی در مـواردي هـم کـه طـرف قـرارداد کـار                          

ایـن  . هاي کارگري و یا گروهی از کارگران هستند، باز هم حقوق کار جزء حقوق خـصوصی اسـت               سازمان

گروهی دیگر از حقوقدانان با توجه به سیر تحوالت . نظریه و استدالل با اصول حقوقی بیشتر سازگار است

اصـی اسـت و   ها در تنظیم روابط کار، معتقدند که حقوق کار داراي وضع خچند دهه اخیر و مداخالت دولت  

زیرا در این رشته از حقوق گاه از قواعد و ضوابط           . توان گفت کالً جزء حقوق عمومی یا خصوصی است        نمی

شود و این هـم ناشـی از ماهیـت ویـژه     حقوق خصوصی و گاه از اصول و قواعد حقوق عمومی استفاده می    

. مسایل کار و روابط صنعتی است

االملـل  الملل به حقـوق بـین الملـل عمـومی و حقـوق بـین              نحقوق بی ): خارجی(منابع بین المللی     -ب

ها و نیز روابـط  در حقوق بین الملل عمومی، از قواعد و اصول روابط متقابل دولت      . شودخصوصی تقسیم می  

در حقوق بـین الملـل خـصوصی از حقـوق و تکـالیف اتبـاع       . شودالمللی گفتگو میهاي بین آنها با سازمان  

. شودیگر گفتگو میهاي مختلف با یکددولت

منابع حقوق کار ایران
: منابع داخلی-الف

هـرکس  «: داردچنین مقرر می   28قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصل        : قانون اساسی -اول

. حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزینـد                   

ت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط               دولت موظف است با رعای    

این حق به عنوان حق آزادي افراد در انتخاب شـغل شـناخته             . »مساوي را براي احراز مشاغل ایجاد نماید      

. شده است

گی، ، در برخـورداري از تـأمین اجتمـاعی از نظـر بازنشـستگی، بیکـاري، پیـري، از کارافتـاد        29اصل  

هاي پزشکی  سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت               بی

دولت مکلف است طبق قوانین از محـل درآمـدهاي عمـومی و             . به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی       

اد کـشور تـأمین     یک افر هاي مالی فوق را براي یک     درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت       

. کند
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. ، در باب احترام به جان و مال، مسکن و شغل اشخاص22اصل 

... هاي صنفی و ، در باب آزادي تشکل26اصل 

، براي تأمین استقالل اقتصادي جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهـاي              43اصل  

اسالمی ایران براسـاس ضـوابط زیـر اسـتوار          اقتصاد جمهوري   . انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او       

:شودمی

مسکن، خـوراك، پوشـاك، بهداشـت، درمـان، آمـوزش و پـرورش و               : تأمین نیازهاي اساسی  -1

. امکانات الزم براي تشکیل خانواده براي همه

تأمین شرایط و امکانات کار براي همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار -2

در شکل تعاونی از راه وام بدون       . همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند         در اختیار   

هـاي خـاص   بهره یا هرراه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گـروه    

این اقدام باید با رعایت . منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد

ریزي عمومی اقتصادي کشور در هر یک از مراحـل رشـد صـورت              حاکم بر برنامه  هاي  ضرورت

. گیرد

هاي اقتصادي کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر                تنظیم برنامه -3

فرد عالوه بر تالش شغلی، فرصت و توان کافی براي خودسازي معنوي، سیاسـی، اجتمـاعی و            

. و افزایش مهارت و ابتکار نیز داشته باشدشرکت فعال در رهبري کشور

کـشی از کـار     رعایت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معین و جلوگیري از بهره              -4

. دیگري

. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام-5

گـذاري، تولیـد،    مـصرف، سـرمایه    منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از           -6

.توزیع و خدمات

استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج براي توسعه و پیـشرفت اقتـصاد                 -7

. کشور

. جلوگیري از سلطه اقتصادي بیگانه بر اقتصاد کشور-8

د و کـشور    تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزي، دامی و صنعتی که نیازهاي عمومی را تأمین کن             -9

. را به مرحله خودکفایی رسانده و از وابستگی برهاند
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شناخته شـده و جایگـاه      » حقوق اساسی کار  «به دلیل اهمیت فوق العاده اصول یاد شده، این اصول به            

. خاصی در قوانین اساسی دارد

ران مشتمل قانون کار جمهوري اسالمی ای    . ترین منبع حقوق کار، قانون کار است      مهم: قانون کار -دوم

آبانمـاه   29به تصویب مجلس شوراي اسـالمی و در تـاریخ            1368ماده است که در دوم مهرماه        203بر  

الزم به تذکر است . یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید 

مقررات حاکم که پیش از تدوین و تصویب قانون کار جمهوري اسالمی ایران، برحسب ضرورت بخشی از        

. برروابط کارگران و کارفرمایان به وسیله شوراي انقالب به تصویب رسیده است

شـود و بـه     معموالً در قوانین به ذکر اصول و مبانی اکتفا می         :ها و مصوبات قوه مجریه    آیین نامه -سوم

نظیم و تدوین جزییات ها و نیازهاي اجرایی، تتجویز قانون به دالیل گوناگون از جمله دالیل فنی و ضرورت

هـاي  دار و دسـتورالعمل هاي اجرایی مـصوب مراجـع و مقامـات صـالحیت          نامهامر بر حسب مورد به آیین     

. شودمسئولین اجرایی واگذار می

هـا بـر    هـا و دسـتورالعمل    نامهدر قوانین کار و تأمین اجتماعی ایران، تنظیم و تصویب بسیاري از آیین            

هاي خاص، نظیر شوراي عالی کار، شوراي عالی حفاظـت          یا شوراها و هیأت    عهده مقامات اجرایی مسئول   

.فنی و هیأت وزیران و شوراي عالی تأمین اجتماعی گذاشته شده است

منظور از رویه قضایی، رأي هیأت عمومی دیوان عالی کـشور اسـت کـه برابـر                  :رویه قضایی -چهارم

در زمینه عادي مسایل کـار      . پیروي از آن هستند    شود و محاکم دادگستري ملزم به     ضوابط خاص صادر می   

در ایران رویه قانونی و قضایی وجود ندارد ولی در عمل و به مرور زمان در باب مسایل گوناگون کار، آراء و                      

نظریاتی از مراجع رسیدگی به اختالفات صادر شده که مورد پذیرش قرار گرفته و معموالً در موارد مـشابه      

.شودرعایت می

جمعی، پیمانی است کتبی که به      قانون کار، پیمان دسته    140برابر ماده   : جمعی کار پیمان دسته -پنجم

منظور تعیین شرایط کار فی مابین یک یا چند شوار یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کـارگران از یـک                 

هاي عـالی کـارگري و   نونطرف و یک یا چند کارفرما یا نمایندگان قانونی آنها از سوي دیگر یا فیمابین کا 

جمعی کار درصـورتی    هاي دسته همین قانون گفته شده که پیمان      141در ماده   . کارفرمایی منعقد می شود   

معتبر و قابل اجراست که مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی شده، در آن تعیین نشده باشـد و                      

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف    . نباشدمغایر با قوانین جاري کشور و تصمیمات قانونی دولت          

. جمعی کتباً به طرفین اعالم کندیک ماه نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید پیمان دسته
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هنگامی که مقررات مدون و روشنی در مورد خاص وجود نداشـته باشـد،        : عرف و عادت شغلی   -ششم

قـانون کـار   48و مـاده  10بـه مـاده   . (غلی مراجعه شودبراي حل و فصل اختالف باید به عرف و عادت ش    

شرط احراز عرف و عادت متداول آن است که باید امري بطور مستمر و در مورد کار معـین                   ). مراجعه شود 

. به دفعات بسیار انجام شده باشد

ـ   نظریات دانشمندان و متخصصین حقوق در بسیاري از موارد می         : عقاید علماي حقوق  -هفتم ه توانـد ب

عنوان یک عامل مؤثر و کارساز در تعیین و توجیه قضایاي حقوقی و قانونی به شمار آید و دست اندرکاران       

. مسایل اجرایی را در انجام صحیح و مطلوب وظایفشان یاري کند

منابع خارجی حقوق کار-ب

1919آوریـل  11پیمان صلح ورسـاي در تـاریخ   13پس از پایان نخستین جنگ جهانی برابر بخش         

اکتبـر   19المللی کـار در     اولین کنفرانس عمومی سازمان بین    . میالدي سازمان بین المللی کار به وجود آمد       

. ها و کارفرمایان و کارگران کشورهاي عـضو سـازمان برگـزار شـد    همان سال با شرکت نمایندگان دولت 

جانبـه اسـت و نماینـدگان       گفتنی است که سازمان بین المللی کار تنها سازمان بین المللی است که سـه                

ـ المللی کار در ابتدا یکـی از مؤ   سازمان بین . ها و کارفرمایان و کارگران در آن مشارکت دارند        دولت سات س

در فاصله دو جنگ جهـانی ایـن سـازمان بـراي حمایـت از               . شدوابسته به جامعه ملل سابق محسوب می      

. شـود نامه ارائـه مـی  نامه و یا توصیهقاولهمصوبات سازمان به صورت م. هاي بزرگی برداشتکارگران گام 

به طور کلی مـسایل اساسـی و دقیـق در زمینـه             . ها یا استاندارهاي کار است    محتواي هر دوي آنها میزان    

بـه  ... ایمنی و بهداشت کار، تـأمین اجتمـاعی، اشـتغال و            ...) ها و   ساعات کار، مزد، مرخصی   (شرایط کار   

.شودنامه تنظیم میصورت مقاوله

شـناخته نـشده و یـا در         در مواردي که موضوع هنوز کامالً روشن نیست و چگونگی و ابعـاد آن کـامالً               

ها با توجه به شرایط و مقتضیات ملی تـا حـدي در             موضوعی کنفرانس تشخیص دهد که بهتر است دولت       

نامـه  ت توصیهگیري آزادي عمل داشته باشند، مصوبات کنفرانس در زمینه استانداردگذاري به صور     تصمیم

کار صرفاً جنبه ارشادي دارد و براي کشورهاي عضو هیچ  ) هامیزان(در این دسته از استانداردها      . آیددر می 

هاي عضو، ملزم هستند طی یک سال و دو موارد استثنایی ظرف هجـده           دولت. کندگونه تعهدي ایجاد نمی   

هاي مصوب را به مراجـع صـالح ملـی خـود            نامهنامه یا توصیه  ماه پس از پایان اجالسیه کنفرانس، مقاوله      

بـا  وجه به مصالح ملی خود تقدیم ودار که نوعاً قوه مقننه هر کشور است، با ت      مراجع صالحیت . تقدیم کنند 

یابنـد  ها، زمانی قابلیت اجرا مـی نامهمقاوله. کندتوجه به مصالح و مقتضیات کشور آنها را تصویب یا رد می          

پس از طی مراحل قـانونی  . ه و یا دیگر مراجع صالحه هر کشور عضو رسیده باشند که به تصویب قوه مقنن    
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بـه همـین   . شـود المللـی ایجـاد مـی   نامه براي آن دولت و کشور تعهد بین       و الحاق کشوري به یک مقاوله     

هاي دسته جمعی کار و یا بـه هـر ترتیـب مناسـب       مناسبت باید باري اجراي آن از طریق قانونی یا پیمان         

هاي ادواري چگـونگی اقـدامات خـود را دربـاره           کشورهاي عضو وظیفه دارند در گزارش     . اقدام کند  دیگر

به هر حال سـازمان از یـک نظـام        . ها به دفتر بین المللی کار اطالع دهند       نامهها و توصیه  نامهاجراي مقاوله 

. المللی در این زمینه برخوردار استبازرسی بین

تعریف حقوق کار
مقرراتی که حاکم بر روابط فردي و جمعی کارهاي تابع در روابط کارگر و کارفرمـا اسـت،                   به مجموعه 

به عبارت دیگر حقوق کار، بخشی از علم حقوق است که در آن از مقـررات و معیارهـاي                 . حقوق کار گویند  

ـ  نامیـده مـی  » حقوق صنعتی«حقوق کار در ابتدا به نام . شودحاکم بر روابط کار گفتگو می    ی چـون  شـد ول

گرفت بـا گـسترش     هاي کشاورزي و خدمات وجود دارد در بر نمی        بسیاري از کارهاي تابع را که در بخش       

. تدریجی قلمرو مقررات کار، نام آن را از حقوق صنعتی به حقوق کار تبدیل کردند

کارفرمـا  دانند که بین کـارگر و  اي از صاحبنظران مسایل حقوقی، حقوق کار را تابع قرارداد کار می           عده

در نتیجه  . کنداین گروه معتقدند که حقوق کار از آنچه حاکم بر قرارداد کار است گفتگو می              . شودمنعقد می 

همین که بین کارگر و کارفرما قرارداد کار تنظیم شد، منحصراً مقررات قرارداد کار است که بر روابط کارگر 

در . اي صـورت گیـرد   مداخلـه ) دولت(ص ثالث   کند و به هیچ وجه نباید از طرف شخ        و کارفرما حکومت می   

حالی که این نوع برداشت از رابطه کار، به تدریج اهمیت خود را از دسـت داده و امـروزه شـاهد دخالـت                        

در نتیجه بیشتر موازین و مقـررات کـار از          . ها براي رفع مشکالت بین کارگران و کارفرمایان هستیم        دولت

قانون کار جمهوري اسالمی ایران به روشنی        2ارگر به شرح ماده     تعریف ک . شودقوانین آمره محسوب می   

با تحـول و    . دهد که فقط کار تابع است که نوعاً مشمول مقررات حمایتی قانون قرار گرفته است              نشان می 

تکامل مستمر حقوق کار در بسیاري از کشورها به ویژه در کشورهاي صنعتی، به تدریج این فکر گسترش                  

. را نیز زیر پوشش قرار دهد) صاحبان مشاغل آزاد(الیل چندي قوانین کار، کارگران مستقل یابد که به دمی

شـوند  مند میکنند و از ثمره دسترنج و فعالیت خود بهرهافراد یک جامعه یا براي خود کار می       : کار تابع 

کار انجام می فرما گویند و یا به درخواست و به حساب شخص دیگري که در اصطالح به این گروه خویش

کسی که به درخواست و به حساب شخص دیگـر کـار          . کننددهند که در برابر آن مزد و حقوق دریافت می         

. گویند» کار تابع«دهد کند، کارگر و کاري را که انجام میمی
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تـرین  همان طور که گفته شد مسأله اشتغال یکی از مهم: »خود اشتغالی«اشتغال آزاد یا کار براي خود   

امـروزه بـسیاري از کارشناسـان مـسایل اقتـصادي و       . وارترین مشکالت کشورهاي مختلـف اسـت      و دش 

هـاي ایـن    جویی براي حـل دشـواري     اجتماعی و صنعتی، بخش قابل توجهی از تالش خود را صرف چاره           

در . توان به اشتغال آزاد یا خود اشتغالی اشاره کرددر این زمینه می. کنندمشکل جهانی و رفع موانع آن می 

این نوع اشتغال رابطه تبعیت اقتصادي و حقوقی به ترتیبی که در قراردادهاي کـار معمـول اسـت، وجـود                     

. در واقع اشتغال آزاد راه حل نهایی براي رفـع بیکـاري نیـست             . کندزیرا شخص براي خود کار می     . ندارد

تواند سهم مناسـبی در  می هاي اقتصادي و اجتماعی فراگیر    بلکه راه حلی است که در کنار دیگر و سیاست         

هاي نظري هاي ویژه، آموزشموفقیت این کار بستگی به اجراي برنامه. برخوردار با این مهم به عهده گیرد

در . هاي حمایتی اقتـصادي و اجتمـاعی دولـت دارد   و عملی براي دوستداران اشتغال آزاد و اعمال سیاست        

هـاي  هاي تخصـصی وابـسته بـه آن و اتـاق          انجمنها و   این راه نباید از نقش بخش خصوصی و سازمان        

. بازرگانی غافل بود

در ایـن بخـش افـراد       . اسـت » غیر مزدبگیري «نوعی اشتغال در بخش     » خود اشتغالی «به بیان دیگر    

شاغل با اتکا به توان شخصی و ابتکار و خالقیت خود به کارهاي تولیدي یا خدماتی و در نتیجه به کـسب                      

. پردازنددرآمد می

ارگر کیست؟ک

:قانون کار، کارگر چنین تعریف شده است2در ماده 

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حـق الـسعی اعـم از مـزد و                        «

بنابراین، تعریف ارکان اساسی و صفات . »کندسهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میحقوق،

:استمشخصه کارگر چنین 

. کارگر همواره یک شخص حقیقی است-1

مقصود از تبعیت حقوقی این است      . رابطه کار و رابطه استخدامی داراي نوعی تبعیت حقوقی است         -2

صـاحبان مـشاغل آزاد،      بنـابراین، . کنـد که کارگر به درخواست کارفرما و زیر نظارت او کـار مـی            

وسایل شخصی خویش و به سـفارش و      پزشکان، وکالي دادگستري و نیز کسانی که با سرمایه و           

از شمول ایـن تعریـف خـارج        ) ... مقاطعه کاران (کنند مانند پیمانکاران    درخواست دیگران کار می   

. هستند

کنـد، سـود و زیـان       تبعیت حقوقی، کارگر در برابر دریافت حق السعی کار مـی           -تبعیت اقتصادي -3

ه حدود تبعیت حقوقی و تبعیت اقتصادي را باید در نظر داشت ک. شودکارگاه، به کارفرما مربوط می
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اعی مهاي اقتصادي و اجت   ریزيها برحسب ضرورت و سیاست و برنامه      کند و دولت  قانون معین می  

بـه  . کننـد با تدوین مقررات حمایتی و ارشادي به تهیه و تنظیم قوانین و مقررات الزم اقـدام مـی       

هـا نقـش    ن کار و روابط صنعتی، دولـت      همین مناسبت با توجه به خصوصیت حمایتی بودن موازی        

در اجراي تبعیت حقوقی، کارگر در حدود مقررات و قوانین کـار زیـر              . بسیار مهمی به عهده دارند    

. کندنظر کارفرما و به دستور او کار می

که در تعریف آمده این است که در هر کارگاه یا مؤسسه یـا واحـد مـشمول    » هر عنوان«منظور از   -4

دار انجام فکري و غل گوناگونی وجود دارد که هر کارگر یا گروهی از کارگران عهدهقانون کار، مشا 

کار در کارگاه یا کار اداري و خدماتی از دیدگاه اي قانون تفاوتی ندارند و همه اینها در معناي عام                    

شوند و برابر روال جاري به همه آنها کارکنـان کارگـاه یـا مؤسـسه گفتـه            کلمه کارگر شناخته می   

. شودیم

دامنه شمول قانون کار ایران 
ها و مؤسسات تولیـدي صـنعتی، خـدماتی و          قانون کار کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه      1برابر ماده   

با توجه به آنچه که در تعریف کارگر گفته شد، قانون کـار             . کشاورزي مکلف به تبعیت از این قانون هستند       

کـار  . (کننـد که به درخواست کارفرما در برابر دریافت حق السعی کار می     انی است رایران فقط شامل کارگ   

همـین قـانون، صـریحاً    188این دستور کلی داراي مستثنیاتی اسـت چنانچـه قانونگـذار در مـاده          ) تابع

مشمولین قانون استخدام کشوري با سایر مقررات استخدامی را از شمول مقررات قانون کار خارج ساخته 

. است

: اندزیر از شمول مقررات قانون کار مستثنی شدهافراد

این امر دالیـل خاصـی      . مشمولین قانون استخدام کشوري با سایر قوانین و مقررات استخدامی          -الف

سخن کوتاه این که به تشخیص قانونگذار با توجه به ماهیت کار         . دارد که در مقام بحث درباره آن نیستیم       

بنـابراین،  . اي براي آنان تدوین شده اسـت      ادارات دولتی، مقررات ویژه   ها و   و خصوصیات وظایف سازمان   

ها و  بسیاري از سازمان  . کارکنان دولت و ارتش از نظر مقررات استخدامی تابع مقررات خاص خود هستند            

. مؤسسات دولتی نیز بنا به وظایف و تکالیف خود مقررات خاص استخدامی دارند

ام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان درجـه             هاي خانوادگی که انج   کارگاه -ب

. اندشود، از شمول مقررات قانون کار خارج شدهوي انجام می1یک از طبقه اول

خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول عبارتند از پدر و مادر و اوالد1
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ترین آن عبارتست از اوالً رعایت حـریم و حرمـت خـانواده و حفـظ     این کار دالیل خاص دارد که مهم      

هاي خانوادگی به دالیل چنـدي  ارت دولت به انجام کار در کارگاه همبستگی اعضاي آن با یکدیگر، ثانیاً نظ      

با عنایت به آنچه که گذشـت، در حـال          . از جمله پراکندگی و دور از دسترس بودن آنها بسیار دشوار است           

. کنند، مشمول مقررات کار نیستند    هاي خانوادگی که در آن پدر و مادر با فرزندان خود کار می            حاضر کارگاه 

قانون کار، اگر در فصول مختلف قانون کار، قانونگذار تکالیف و            188ست که برابر تبصره زیر ماده       گفتنی ا 

چنانچه . وظایف دیگري براي موارد یاد شده در این ماده مقرر کرده باشد، تکالیف مذکور الزم االجرا است             

هاي شوراي  دستور العمل آمده براي صیانت و حفظ نیروي انسانی و منابع مادي کشور رعایت              85در ماده   

اي و بهداشت کار، براي کلیـه  هاي حرفههاي مربوط به بیماريعالی حفاظت فنی و نیز رعایت دستورالعمل  

هـاي  در تبصره همین مـاده گفتـه شـده کارگـاه    . ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است کارگاه

. هستند) بهداشت کارحفاظت فنی و(خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل 

کارفرما
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او در مقابل «: قانون کار آمده  3در ماده   

. واژه شخص حقیقی و شخص حقوقی اشاره شده است2در این ماده به . »کنددریافت حق السعی کار می

در حالی که شخص حقوقی یک وجود فرضـی و          . منظور از شخص حقیقی هر انسان طبیعی و واقعی است         

اعتباري است که قانونگذار براي تسهیل روابط اجتماعی و اقتصادي، حقوق و تکالیفی را بـراي آن تعیـین                   

این وجود فرضی مانند انسان واقعی و حقیقی در مراحل مختلف تولد تا مرگ برابر ضوابط قـانونی                  . کندمی

. کندتعیین شده فعالیت می

شخیص و تعیین کارفرمااهمیت ت
به . تعیین کارفرماي اصلی و واقعی براي مراجع رسیدگی به اختالفات از اهمیت خاصی برخوردار است              

ماننـد  (هاي دادخواسـت افـراد دیگـري        طوري که کارگران در موارد بسیاري به دلیل عدم آگاهی در برگ           

کننـد و ایـن کـار هنگـام     قعی معرفـی مـی  را به عنوان کارفرماي وا) مدیران داخلی کارگاه، یا سرپرستان    

کند و سبب عـدم اجـراي       رسیدگی و اجراي احکام براي مأمورین و ضابطین دادگستري مشکل ایجاد می           

روشن است با توجه . شودشود که در نتیجه موجبات نارضایتی فراهم می      احکام با تأخیر در اجراي آنها می      

اختالفات و دعاوي بایـد مشخـصات کارفرمـاي واقعـی           به اهمیت این موضوع و نقش آن در رسیدگی به           

رعایت این مسئله درباره خود کارگران      . به دقت معین شود   ) خواه کارفرما شخص حقوقی باشد یا حقیقی      (
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آنها هم الزم است هنگام تقدیم دادخواست به مراجـع رسـیدگی هویـت و مشخـصات                 . نیز صادق است  

. م کنندقانونی و آدرس دقیق خود را به روشنی اعال

:روش متداول مراجع رسیدگی به هنگام صدور رأي

در ایـن حالـت،     . کارفرما فرد واحدي است که هم مالک و هم مدیر و اداره کننده کارگاه اسـت               -1

. مراجع رسیدگی علیه وي رأي خواهند داد

ار دآنها مالک و عهده   . کارفرمایان متعدد هستند یعنی گاهی کارفرمایان دو تن یا بیشتر هستند          -2

در این حالت، در مراجع رسیدگی علیه هر یک به تساوي و یا به نـسبت            . ها هستند اداره کارگاه 

. شودمیزان سرمایه آنها رأي صادر می

ترین مسئول حقوقی و قـانونی آن، برابـر         اگر کارفرما شخص حقوقی باشد، مدیر عامل یا مهم        -3

البته در عمـل    . ا محسوب است  اساسنامه و مقررات شرکت و شخص حقوقی مورد نظر، کارفرم         

. آیدهاي دیگري نیز پیش میحالت

هنگامی که درباره کارفرما و وظایف و اختیارات و نقش وي در اداره امـور کارگـاهی و                  : نماینده کارفرما 

قانون 3در دنباله ماده . شود، الزم است به نکته مهم دیگري در این زمینه اشاره شود         مؤسسات گفتگو می  

: آمده استکار چنین 

دار اداره کارگاه هـستند، نماینـده، کارفرمـا محـسوب           مدیران و مسئوالن و کلیه کسانی که عهده       ... «

در . گیرنـد شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می               می

رفرما آن را نپذیرد، در مقابـل کارفرمـا         صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدي کند و کا           

».ضامن است

هاي اقتصادي و اجتمـاعی     به دالیل گوناگون به ویژه به دالیل تخصصی و فنی و یا با توجه به ضرورت               

گیرد و به کارگران    شخصاً اداره امور کارگاه را به عهده نمی       ) کارفرما(در موارد بسیاري مالک اصلی کارگاه       

دهد بلکه این مدیران و مسئوالن کارگاه واحد هستند که به کارگران دسـتور انجـام                یدستور انجام کار نم   

در این گونه موارد، چون کار به دستور نمایندگان کارفرما انجام شده و به حساب وي اسـت،       . دهندکار می 

. ی گیرندطبق قانون کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگران به عهده م

کارگاه
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کارگاه محلی است کـه کـارگر بـه درخواسـت           «: قانون کار، کارگاه چنین تعریف شده است       4در ماده   

از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزي، معدنی، ساختمانی، ترابري،      . کندکارفرما یا نماینده او در آنجا کار می       

. »...هامسافربري، خدماتی، تجاري، تولیدي، اماکن عمومی و امثال آن

هاي گوناگون و نسبتاً محدوي از اصطالح کارگاه دارند، ولی برابر مقـررات             افراد در ذهن خود برداشت    

هاي مراجع رسیدگی به دعاوي کارگر و کارفرما، دامنـه تـشخیص و تمـایز کارگـاه     قانونی و نیز آرا و رویه 

هاي تولیدي و خـدماتی عمرانـی و        هاي انجام فعالیت  زیرا تنوع کمی و کیفی کارها و روش       . گسترده است 

شود در مواردي در تشخیص کارگاه ابهام آمدهاي آنها سبب میهاي شغلی و تخصصی و آثار و پیضرورت

هـا، کارگـاه جـاي ثابـت و معینـی نیـست، مـثالً در کارهـاي                  همواره و در تمام کارها و فعالیت      . پیش آید 

ت و خطوط انتقال نفت و گاز در خشکی و دریاها، کارگاه            سازي، خطوط انتقال نیرو، برق و آب، مخابرا       جاده

هـاي صـوري در   ولی ایـن تفـاوت  . داراي ویژگی خاصی است که با معنی ابتدایی و معمول آن تفاوت دارد 

. کنندماهیت حقوقی موضوع از نظر قانون کار تغییري ایجاد نمی

4براساس مـاده  . ی از آن ارائه شودقانون کار، کوشش شده تعریف جامع 4به دالیل یاد شده در ماده       

: و آنچه گفته شد

.انجام کار نوعاً و معموالً در محل کارگاه به صورت ثابت و مستمر است-1

کارگاه محلی است که عوامل تولید، نیروي کار و سرمایه و مدیریت براي هدف خاص و مشخصی                 -2

بـا رعایـت ضـوابط و مقـررات         نوع کار در حدود موافقت قبلی طرفین        . شوندبا یکدیگر تلفیق می   

. گیردتعیین شده انجام می

در مفهـوم   . شـود عالوه بر خود کارگاه به معنی و مفهوم خاص آن که نوعاً کار در آنجا انجام مـی                 -3

، کلیه تأسیساتی کـه بـه اقتـضاي کـار           4در دنباله ماده    . تري دارد عام، کلمه کارگاه مفهوم بزرگ    

شوند و در نتیجه، کلیه آثار و مـوازین حقـوقی و            ه محسوب می  متعلق به کارگاه هستند، جزء کارگا     

اجزاي ذکـر شـده عبارتنـد از نمازخانـه،       . شودعرفی حاکم بر کارگاه، شامل اجزاي کارگاه نیز می        

خانـه، اي، قرائت ها، شیرخوارگاه، مهد کودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه       نهارخوري، تعاونی 

... . مراکز آموزشی و هاي سوادآموزي و سایرکالس

شود هر گونه تغییر و نقل و انتقال کارگاه نسبت به حقوق و امتیـازات               اصل تداوم کارگاه سبب می    -4

هر نـوع تغییـر حقـوقی در وضـع          «: قانون کار بیان شده    12در ماده   . اثر باشد جاري کارگران بی  

رانی کـه قراردادشـان قطعیـت    مالکیت کارگاه، فوت مالک و امثال این ها در رابطه قراردادي کارگ      
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یافته است، مؤثر نخواهد بود و کارفرماي جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرماي سابق بوده                

.  »در هر صورت در مقابل کارگران مسئول است

ارداد کارقر
تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن-1بخش 

قرار داد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به           «: قانون کار چنین تعریف شده است      7در ماده   

موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاري را براي مدت موقت یا مدت غیرموقت بـراي کارفرمـا                     

» .دهدانجام می

: این تعاریف داراي ارکان زیر است

. شودقرارداد کار عقدي است که با رضایت طرفین منعقد می-1

یعنی بنابر آنچه در تعریف آمده کارگر در قبال دریافت حق الـسعی            . قرارداد کار عقد معوض است    -2

انجام کار، به عبارت دیگر، در برابر ) خواه کار یدي باشد یا فکري(دهد کاري را انجام می...) مزد (

کار انجام شده رایگان و تبرعی نیست و کارگر براي شخص خـود             . شودمزد و حقوق پرداخت می    

). کنندمانند صاحبان مشاغل آزاد که براي خود کار می. (کندکار نمی

یعنی کارگر کار را به درخواست کارفرما و به حساب          . در قرارداد کار نوعی رابطه تبعیت وجود دارد       -3

.دهدو انجام میو نظارت ا

یعنی انجام کار باید توسط کارگر امضا کننده و طرف قـرارداد            . قرارداد کار از عقود شخصی است     -4

به عبارت دیگر از این نظـر قـرارداد         . تواند انجام آن را به دیگري واگذار کند       انجام شود و او نمی    

گی و فـوت انجـام کـار    اگر به دالیلی ماننـد بازنشـستگی، از کارافتـاد       . کار قائم به شخص است    

در حالی که در مورد کارفرما چنین نیـست      . شودغیرممکن شود، قرارداد کار خود به خود منحل می        

12بـه مـاده    . (هاي یاد شده و مانند آن کماکان به اعتبار خود بـاقی اسـت             و قرارداد کار در حالت    

). قانون کار مراجعه شود

قرارداد کار) شکل هاي(اشکال 
از . یاد شده آمده که قرارداد کار ممکن است کتبی یا شفاهی باشد         7در ماده   : تبی کار قرارداد ک -1

قرارداد . نظر اعتبار قانونی بین این دو هیچ تفاوتی نیست و هر دو داراي اعتبار یکسان هستند               
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شود، بر قرارداد شفاهی کـار      کتبی کار چون با رضایت طرفین و به طور کتبی تهیه و تنظیم می             

زیرا کارگر و کارفرما هنگام تنظیم آن به اصول و جزئیات بیـشتر توجـه دارنـد و                  . داردبرتري  

. شودهمین امر هنگام بروز اختالف احتمالی سبب سهولت رسیدگی و رفع مشکل می

سوادي در بیشتر موارد و به دالیل گوناگون از جمله آسان بودن کار و یا بی     : قرارداد شفاهی کار  -2

قرارداد یا یکی از آنها و نیز به دلیل عدم آگاهی از چگونگی تنظیم قرارداد               سوادي طرفین   و کم 

قانون کار، درصورتی    10برابر تبصره ذیل ماده     . کتبی کار، قرارداد کار به صورت شفاهی است       

شود که یک نسخه آن به اداره کـار محـل و            نسخه تنظیم می   4که قرارداد کار کتبی باشد، در       

یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شـوراي اسـالمی کـار                یک نسخه نزد کارگر و    

درصورتی که کارگر سواد نداشته باشد، نسخه اخیر در اختیار نماینـده کـارگران        . گیردقرار می 

. انجام این کار یعنی انعقاد قرارداد کتبی کار اختیاري است. دادگاه قرارداده خواهدشد

انجـام  (اعتبار قرارداد یا موضوع قـرارداد       ) زمان(است به اعتبار مدت      قرارداد کار از جنبه دیگر ممکن     

: توضیح این که در قانون کار ایران سه نوع قرارداد کار ذکر شده است. تقسیم شود) کار معین

که مقصود همان قرارداد کار دائم اسـت و در اصـطالح بـه قـرارداد دائـم         : قرارداد کار غیرموقت   -الف

ر این نوع قرارداد، بنا به موازین قانونی و عرف و رویه متـداول، کـارگر تـا زمـانی کـه                      د. شودشناخته می 

العمر منظور از قرارداد دائم آن نیست که کارگر مادم. دهدقرارداد برابر مقررات فسخ نشده به کار ادامه می

براي طرفین نـامعین     به کارش ادامه خواهد داد، بلکه مراد این است که در این نوع قراردادها پایان مدت               

). یعنی قرارداد کار براي انجام کار معین و مدت معین نیست. (است

قرارداد کار ممکن اسـت در مـواردي        ): یا قرارداد کار با مدت موقت     (قرارداد کار براي مدت معین       -ب

داکثر مدت ح«ذیل این ماده آمده که 1در تبصره  ) قانون کار  7ماده  . (منعقد شود ) موقت(براي مدت معین    

موقت براي کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امـور اجتمـاعی تهیـه و بـه                 

. »تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

این نوع قرارداد کار بیشتر در مشاغلی که طبیعت آنها بر موقت و غیردائم بودن کار اقتضا دارد تنظـیم                    

یابـد و یـا   و راهسازي که معموالً کار در مدت معـین آغـاز و پایـان مـی    مانند کارهاي ساختمانی  . شودمی

هاي کشاورزي و برخی صـنایع وابـسته بـه آن در مراحـل              کارهایی نظیر کارهاي فصلی به ویژه درفعالیت      

شود، این است کـه     ایرادي که بر این نوع قراردادها وارد می       . توان نام برد  کاشت، داشت و برداشت را می     

گیرد و این امکان وجود دارد که برخـی از کارفرمایـان در مـشاغلی کـه                 د سوء استفاده قرار می    گاهی مور 

شود براي فرار از اجـراي برخـی   طبیعت کار آنها اقتضاي استمرار و دوام دارد و کار به طور دائم انجام می              
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و  7ماده   1جمله در تبصره    به همین دلیل در قانون کار از        . مقررات از این نوع قراردادها سوء استفاده کنند       

بینـی شـده در     این نوع قراردادها جز در موارد پیش      . بینی شده است  آن ترتیب خاص پیش    35و   34مواد  

زدن نیستند و هر یک از طرفین قرارداد در صورت فسخ باید از عهده خـسارت                قرارداد قابل فسخ و بر هم     

متخصصین و کارکنـان و کـارگران   . شودذکر میچگونگی جبران خسارت نیز در قرارداد. طرف دیگر برآید  

. ماهر و فنی براي انجام کارهاي تخصصی بیشتر به این نوع قراردادها گرایش دارند

در این نوع قراردادها از خدمات کارگر براي انجـام کـار و عمـل    : قرارداد کاربراي انجام کار معین    -ب

کـاري کنـد یـا    برابر نظر صاحب کـار نقاشـی و رنـگ          مثالً کارگري، ساختمانی را   . شودمعینی استفاده می  

کشی نماید که با انجام کار برابر قـرارداد، کـار      رسانی لوله کارگري، ساختمانی را براي آبرسانی یا سوخت      

قانون کار آمده هرگاه قرارداد کار براي مدت موقت و یا براي انجام کار      25در ماده   . پایان یافته تلقی شود   

همـین  7مـاده  تبـصره برابر. باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند  معین منعقد شده    

نـسبت مـدت    قانون در مورد قرارداد کار معین و یا قرارداد براي مدت موقت، کارفرمـا مکلـف اسـت بـه                     

ت مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایاي پایان کار پرداخ،براساس آخرین حقوققراردادکارکردکارگر،

در صورتی که قرارداد کار، براي مدت معین و یا براي انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یـک از                     . کند

. درصورت تخلف باید از عهده خسارت طرف دیگر برآید        . طرفین قرارداد به تنهایی حق فسخ آن را ندارند        

اي تشخیص و حـل اخـتالف       هرسیدگی به اختالفات ناشی از اجراي این نوع قراردادها در صالحیت هیأت           

. است

شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار
190شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار همان شرایط اساسی براي صحت معامله اسـت کـه در مـاده                   

: شرایط مذکور عبارتند از. قانون مدنی بیان شده است

قصد طرفین و رضاي آنها-1

اهلیت طرفین -2

موضوع معین که مورد معامله باشد-3

مشروعیت جهت معامله-4

: توان گفتدر باب قصد و رضاي طرفین قرارداد، به طور خالصه می

این امر باید دور از اجبار و تهدید و اکـراه  . آیدرضا، میل و اشتیاق باطنی است که در آدمی به وجود می           

. حاصل شود
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آنگاه تصمیم به هنگامی که انسان براي انجام کاري راضی شد، . همان اراده انسان است: قصد-1

مثالً در قرارداد کار، طرفین با قبول و امضاي آن قصد و اراده خـود را اعـالم   . گیردانجام آن می 

. کنندمی

در بند ج ماده . طرفین قرارداد کار مثل هر قرارداد دیگر حقوقی باید اهلیت داشته باشند  : اهلیت-2

اهلیت توانایی قانونی شـخص اسـت   .قانون کار نیز این مسأله مورد تأکید قرار گرفته است       9

210در ماده . شودبراي برخورداري از حقوق قانونی خود که به اهلیت تمنع و استیفا تقسیم می

بـراي  «211برابر ماده   . قانون مدنی آمده طرفین هر قرارداد و معامله باید اهلیت داشته باشند           

نیز گفتـه    213در ماده   . »د باشند این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشی           

...) هـا و  دیوانه-کسانی که به عللی داراي اهلیت نیستند مانند صغار(شده معامله با محجورین  

. نافذ نیست

. کننـد  توانند کار کنند و قرارداد کار را امضا       سال تمام می   15از نظر قانون کار ایران افراد داراي        

دربـاره سـن    . سال تمام است و کمتر از مورد قبـول نیـست          15سن قانونی کار     به عبارت دیگر  

قانونی کار گفتنی است به دالیل حقوقی و اقتصادي و اجتماعی در قوانین کار همه کشورها بـراي             

اشتغال . شروع کار حداقل سن تعیین شده است که هدف اصلی این کار حمایت از کودکان است               

بته سابقه دیرین دارد و متأسفانه در کشورهاي        کودکان یکی از مشکالت جهان کنونی است که ال        

انگیزي به خود گرفته است کـه فعـالً فرصـتی بـراي بحـث آن                در حال توسعه و فقیر، حالت غم      

. نیست

کارگر برابر   یعنی باید کامالً روشن و مشخص باشد که وظیفه        : معین بودن موضوع قرارداد کار    -3

زیـرا ممکـن اسـت      . ابل آن چه تعهـداتی دارد     ه چیست و کارفرما در مق     دشقرارداد کار تعیین    

فردي توانایی انجام کارهاي مختلف و مشاغل گوناگون را نداشته باشد، در ایـن حالـت بایـد                  

کامالً معلوم باشد وظیفه او چیست؟ و او چه کاري باید انجام دهد به عبـارت دیگـر تعهـدات                    

. باید مشخص و معلوم باشدکارگر در برابر کارفرما و تعهدات کارفرما در مقابل کارگر 

توان با کسی قرارداد بـست      مثالً نمی . موضوع قرارداد کار نیز باید قانونی و مشروع و موجه باشد          

که در زمینه اعمال خالف قانون کار کند و یا به کار قاچاق کاالها و یا حمل و نقـل و توزیـع مـواد                        

9ماده  (یز رعایت این شرط الزامی است       درباره طرف دیگر قرارداد یعنی کارفرما ن      . مخدر بپردازد 

). قانون کار جمهوري اسالمی ایران



17

در هر معامله، جهت همان سبب و علتـی اسـت کـه موجـب بـستن                 : مشروعیت جهت معامله  -4

). قانونی مـدنی   217ماده  (علت قرارداد نیز باید مشروع باشد       . شودقرارداد و انجام معامله می    

ود گفتار و برنامه ما خارج است و سبب طوالنی شدن سخن بحث درباره شروط یاد شده از حد 

. توانند به کتب و نوشتارهاي حقوقی مراجعه کنندمندان میعالقه. شودمی

اصوالً دقت در تنظیم قرارداد کار و بیان حقوق و تعهدات هـر یـک از طـرفین از                   : محتواي قرارداد کار  

قانون کار گفته شده کـه در قـرارداد کـار، ایـن     10ماده به همین دلیل در . کندایجاد اختالف جلوگیري می 

: نکات باید ذکر شود

شامل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نـام پـدر، محـل و تـاریخ        (مشخصات دقیق طرفین     -الف

...) تولد، نشانی دقیق محل سکونت و 

.اي که کارگر باید به آن اشتغال یابدنوع کار یا حرفه یا وظیفه-ب

.حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن-پ

محل انجام کار-ت

تاریخ انعقاد قرارداد -ج

. مدت قرارداد چنانچه کار براي مدت معین باشد-چ

. موارد دیگري که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب کند-ح

شرایط ونحوه فسخ قرارداد-ر

ساعات کار،تعطیالت ومرخصی ها-ز

ر ضوابط و معیارها قانونی تنظیم شود، عالوه بر پیشگیري از بروز اختالف در صورتی که قرارداد کار براب

. شودهاي گوناگون از تضییع حقوق کارگر جلوگیري میاحتمالی و دشواري

تعلیق قرارداد کار-2بخش 

هایی برخورد گاهی قرارداد کار به طور صحیح و بدون نقص منعقد شده، ولی درعمل و اجرا، با دشواري         

. شود که یکی از طرفین قرارداد موقتاً قادر به انجام تعهدات خود نباشد            این دشواري ها سبب می    . دکنمی

. در این حالت رابطه کار بین کارگر و کارفرما برقرار است ولی اسباب و جهات خاصی مانع اجراي آن است

ه سبب بروز اسباب و علـل       به عبارت دیگر تعلیق قرارداد کار عبارتست از عدم اجراي موقت قرارداد کار ب             

شـرط نمایـان اسـت اول      2در این تعریف،    . شودخاصی که این علل و اسباب مانع اجراي قرارداد کار می          

. عدم امکان اجراي قرارداد کار و دوم، عدم اجراي قرارداد به طور موقت
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.تعلیق قرارداد کار، ناشی از کارگر است و یا در ارتباط با کارگاه

در صورتی که کارگر به علت بیماري نتواند در محل کار خـود حاضـر شـود، تـا                    :بیماري کارگر -1

در مـدت تعلیـق   . آیـد زمانی که قادر به انجام کار نباشد، قرارداد کار او به حالت تعلیق در مـی       

کارگر از کارفرما دستمزد دریافت نخواهد کرد ولی اگر کارگر بیمه شده باشد، غرامت دستمزد               

اگر مدت بیماري طوالنی شـود، تعلیـق        . عهده سازمان تأمین اجتماعی است     ایام بیماري او به   

قرارداد کار جاي تردید است و در قانون تأمین اجتماعی ترتیب خاصی بـراي آن مقـرر شـده                   

. است

نی قرارداد کار   کارگران زن در دوران بارداري و یا وضع حمل از تعلیق قانو           : بارداري زنان کارگر  -2

این ماده پس از پایان مرخصی زایمان، کـارگر زن بـه کـار             1برابر تبصره    .شوندبرخوردار می 

این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتمـاعی جـزء سـوابق خـدمت وي               . گرددسابق خود بر می   

همین ماده اشاره شده که حقوق ایام مرخـصی زایمـان برابـر              2در تبصره   . شودمحسوب می 

. اهد شدمقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خو

قانون کار، قرارداد کار کارگران در دوران خدمت وظیفه          19برابر ماده   : انجام خدمت زیر پرچم   -3

مـاه   2کارگر مکلف است پس از پایان خدمت سربازي حداکثر ظرف           . آیدبه حال تعلیق در می    

در این ماده پیش بینی شده در صورتی که پـس از مراجعـه کـارگر    . به کار سابق خود بر گردد 

براي اشتغال به کار سابق چنانچه شغل وي حذف شده باشـد کارفرمـا مکلـف اسـت او را در                     

مجلس  29/7/1363قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب       12ماده  . شغلی مشابه، به کار گمارد    

قانون خدمت وظیفه عمومی     12ماده   1در تبصره   . شوراي اسالمی نیز ناظر بر این معنی است       

کارفرما یا مسئولین مربوطه در صورتی مکلفند کارگران مورد بحث آمده در مؤسسات خصوصی 

بـه نظـر    . را به کار اولیه خود بگمارند که در قرارداد استخدام آنها این مسأله شرط شده باشد               

همـین قـانون،   20قانون کار ناظر بر موازین مقـرر در مـاده        19رسد با صراحت مفاد ماده      می

. شودها و کارفرمایان میار عام بوده و شامل همه کارگاهقانون ک19ترتیب مقرر در ماده 

و نیـز  ) ضرورت، احتیاط و ذخیـره (قانون کار آمده که مدت خدمت نظام وظیفه      14در تبصره ذیل ماده     

. شودمدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه جزء سوابق خدمت و کار آنها محسوب می

بـسیار بـه جـا و منطقـی اسـت کـه بـه        : حقوقاستفاده از مرخصی تحصیلی و مرخصی بدون -4

هـاي اجتمـاعی فرصـت داد تـا بـا      کارگران عموماً به کارگران جوان خصوصاً مانند سایر گروه        

هاي آموزشی نسبت به افزایش سطح دانش و معلومات خود از نظر کمی و              استفاده از مرخصی  
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هـاي  وح مختلـف، زمینـه    کیفی اقدام کنند و با تغییرات وتحوالت علمی و تکنولـوژي، در سـط             

مناسب براي پیشرفت علمی و اجتماعی خود فـراهم سـازند و وظـایف اجتمـاعی خـود را بـا                     

ممکن است به دالیل گوناگون و برحسب ضرورت، کارگر بـراي           . شایستگی بیشتر انجام دهند   

بینی شـده   قانون کار پیش   16مدتی نتواند در محل کار خود حاضر شود به این منظور در ماده              

هـاي بـدون    قرارداد کار کارگرانی که مطابق قانون کار از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی             

در تبـصره ذیـل ایـن    . سال به حالت تعلیق در آید2کنند، براي مدت حقوق یا مزد استفاده می 

. ماده گفته شده که مرخصی تحصیلی براي یک دوره دو ساله دیگر قابل تمدید است

ت بازداشت کارگر نیز قرارداد کار وي در مدت بازداشت به حال تعلیق در در صور: توقیف کارگر-5

در این صـورت،   . آید مشروط بر این که بازداشت وي منجر به صدور حکم محکومیت نشود            می

اگر توقیـف کـارگر بـه       ). قانون کار  17ماده  (گردد  کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می         

در . د و این توقیف منجر به صدور حکم محکومیت کارگر نشودعلت شکایت کارفرما از وي باش

افزون بر ایـن کارفرمـا      . شوداین حالت، مدت بازداشت جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می         

مکلف است برابر حکم دادگاه صالح عالوه بر جبران ضرر و زبان کارگر، مـزد و مزایـاي وي را                    

). قانون کار18ماده . (نیز بپردازد

ماننـد  (بر خالف موارد گذشته، گـاهی بنـا بـه دالیـل اقتـصادي             : کارگاه به طور موقت    تعطیلی-6

فورس ماژور، سیل، جنگ (یا به واسطه قوه قهریه ) ورشکسته شدن کارفرما و بحران اقتصادي

تعطیل کارگاه، به علت عدم رعایت مقـررات حفاظـت و بهداشـت             (و یا به دالیل فنی      ) و زلزله 

سی و رفع نواقص، تمام یا قسمتی از کارگـاه تعطیـل و انجـام تعهـدات                 یا تعمیرات اسا  ) کار

قانون کار، قراردادهـاي     15در این موارد، برابر ماده      . شودکارگر یا کارفرما موقتاً غیرممکن می     

ممکن اسـت  . آیدکار با کارگران تمام کارگاه یا قسمتی از آن تعطیل شده به حال تعلیق در می              

ارد اختالف نظر پیش آید، در آخر این ماده ذکر شده کـه تـشخیص               گاهی در تشخیص این مو    

. موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است

مرخـصی  (16مـاده  ) قـوه قهریـه  (15قانون کار در موارد یاد شـده در    20گفتنی است که برابر ماده      

، چنانچه کارفرمـا    )ت وظیفه خدم(19و باالخره ماده    ) بازداشت کارگر (17و ماده   ) تحصیلی و بدون حقوق   

بوعمل در حکم اخـراج غیرقـانونی محـس         پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداري کند این          

در این صورت، هیأت تشخیص . روز به هیأت تشخیص شکایت کند30شده و کارگر حق دارد ظرف مدت 

. قانون کار، رأي الزم را صادر خواهد کرد20رسیدگی و برابر ماده 
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آمـادگی  ) روز پس از رفع حالـت تعلیـق     30حداکثر  (اگر کارگر بدون عذر موجه در مهلت قانونی مقرر          

خود را براي انجام کار به کارفرما اعالم نکند، مستعفی شناخته شده و به ازاي هـر سـال سـابقه خـدمت                   

). قانون کار20ه مادتبصره (استحقاق دریافت یکماه آخرین حقوق را به عنوان حق سنوات خواهد داشت 

. توان موارد عمده آن را به دو دسته تقسیم کرددرباره موارد تعلیق گفتنی است که می

اول تعلیق در مواردي که اراده کارگر و کارفرما مستقیماً در ایجاد آن دخالت ندارد مانند خـدمت نظـام                    

105موضـوع مـاده     (قانونی   داروظیفه، مرخصی استعالجی، تعطیل موقت کارگاه از سوي مراجع صالحیت         

بینی نظیر سـیل، زلزلـه و       قانون کار، بازداشت کارگر، تعطیل موقت کارگاه و یا مورد حوادث غیرقابل پیش            

 .(...

ماننـد  . مورد دوم تعلیق قرارداد کار ممکن است با توافق و رضـایت کـارگر و کارفرمـا صـورت گیـرد                    

.... استفاده از مرخصی بدون حقوق توسط کارگر و 

)جبران خسارت و پرداخت مزایاي پایان کار(پایان قرارداد کار 

هاي پایان قرارداد کارراه

: یابدهاي زیر خارج از اراده طرفین قرارداد خاتمه میقراردادهاي کار به یکی از راه

فوت کارگر-الف

بازنشستگی کارگر-ب

پایان کار در قراردادهاي کار معین -پ

)هاي فکري و جسمی کارگرکاهش توانایی(ازکارافتادگی کلی کارگر-ت

انقضاء مدت درقراردادهاي کاربامدت موقت وعدم تجدیدصریح یاضمنی آن-ث

استعفاي کارگر-خ

فسخ قراردادبه نحوي که درمتن قراردادپیش بینی گردیده است-د

ی،سیاسی ولزوم تغییـرات گـسترده      کاهش تولیدوتغییرات ساختاري دراثرشرایط اقتصادي،اجتماع    -و

قانون تنظیم بخشی ازمقرارت تسهیل درنوسازي صنایع کشور"9"درفن آوري مطابق بامفادماده

: شوداحکام هر یک از موارد باال به اختصار بیان می

برابر ) 21ماده . (پذیرددر صورت فوت کارگر، قرارداد کار به طور قهري و طبیعی پایان می         : فوت کارگر 

قانون کار در پایان هر قرارداد کاري، باید کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار است، به کـارگر                    22اده  م

بـه  . شـود بدیهی است در صورت فوت کارگر مطالبات وي به وراث قانونی او پرداخت مـی              . پرداخت شود 

این ماده مقرر شده که تـا       هاي احتالی، در    منظور کمک به خانواده کارگر فوت شده و جلوگیري از دشواري          
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تعیین تکلیف وراث قانونی و برقراري مستمري براي آنان، سازمان تأمین اجتماعی مکلف اسـت بـه طـور                   

ماه نسبت به پرداخت حقوق کارگر فـوت شـده بـه میـزان آخـرین حقـوق                  3علی الحساب و براي مدت      

. دریافتی به ورثه قانونی وي اقدام کند

در موارد فوت، بیماري، بازنشـستگی،   (حکم کلی بیان شده که به موجب آن          قانون کار یک   23در ماده   

. پرداخت حقوق تابع قانون تأمین اجتماعی است...) بیکاري، تعلیق و 

یکی دیگر از موارد پایان قرارداد کار است، و کـارگر در ایـن مرحلـه مـشمول مقـررات                    : بازنشستگی

قانون کـار، کارفرمـا بایـد        31برابر ماده   . مربوط خواهد بود   حمایتی قانون تأمین اجتماعی و دیگر قوانین      

. روز مزد به وي بپردازد30براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی به میزان 

در قراردادهاي کار براي مدت موقت و یا براي انجام معین هیچ یک از طرفین قرارداد کار بـه تنهـایی              

در صورتی که هر یک از طرفین . ، مگر در مواردي که در متن قرارداد ذکر شده استحق فسخ آن را ندارند    

). 25مـاده   (برخالف قرارداد نسبت به فسخ آن اقدام کند باید از عهده خسارت وارده به طرف دیگربرآید                 

هاي تشخیص و حل اخـتالف مـذکور در   رسیدگی به اختالف ناشی از این نوع قراردادها در صالحیت هیأت     

. مراجع حل اختالف است

در واقع نوعی عدم توانایی کارگر      : )هاي فکري و جسمی کارگر    کاهش توانایی (ازکارافتادگی کلی کارگر  

در این صورت خاتمه قـرارداد کـار بـدیهی و           . است که وي دیگر قادر به انجام وظایف قانونی خود نیست          

هاي کارگر تصمیم نهـایی را  کاهش تواناییگفتنی است با توجه به درصد و یا درجه و میزان      . روشن است 

هاي پزشکی یاد شده در قانون کار و تأمین اجتماعی، زیر پوشش چتـر حمـایتی قـرار خواهـد                    کمیسیون

اگر خاتمه قرارداد کار به علت کاهش توانایی جسمی و فکري کارگر باشد، کارفرما مکلف است به                 . گرفت

).32ماده (ن حقوق کارگر را به او بپردازد ماه آخری2نسبت هر سال سابقه کار معادل 

حق السعی 
. این واژه براي اولین بار در قوانین کار ایران به کار رفته که این اصطالح از فقه اسالمی گرفته شده است                    

کلیه دریافتی هاي قانونی را که کارگر بـه اعتبـار   «: قانون کار از حق السعی چنین تعریف شده        34در ماده   

قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندي، هزینه هاي مسکن، خواربار، ایـاب و ذهـاب، مزایـاي                     

» .می نامندغیرنقدي، پاداش افزایش تولید، سود ساالنه و نظایر آنها دریافت می نماید، حق السعی 

حظه می شود، حق السعی داراي ابعـاد گـسترده اي اسـت کـه عـالوه بـر مـزد و حقـوق                  همچنان که مال  

پرداختهاي دیگر را که تحت عناوینی مانند کمک عائله مندي، هزینه هاي مسکن، خواربار و ایاب و ذهاب                  

داده می و مزایاي نقدي، پاداش افزایش تولید، سود سالیانه و نظایر آنها که به اعتبار قرارداد کار به کارگر           
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درباره قرارداد نکات سودمندي گفته شد، به طور کلی قراردادها مبنـاي حقـوق و      . شود، نیز شامل می شود    

الزامات طرفین قرارداد هستند ولی همچنان که گفته شد، حقـوق کـار داراي جنبـه حمـایتی اسـت زیـرا                      

بـه  . هنگی تفـاوت بـسیار دارد     امکانات دو طرف قراردادها از جنبه هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعی و فر            

همین دلیل دولتها براي کمک به برقراري عدالت اجتماعی و اقتـصادي و رعایـت حـال کـارگران و همـه                      

کسانی که از طریق مزدبگیري زندگی می کنند، قوانین و مقررات و ضوابطی پیش بینی کرده اند که اجراي            

ی است به اصطالح حقوقی این قوانین و مقـررات         این مقررات و ضوابط براي طرفین قراردادهاي کار الزام        

. از قوانین آمره هستند و عدم رعایت آنها تخلف محسوب شده و ضمانت اجرا دارد

مزد عبارت است از وجوه نقدي و یا مجموع آنها که در مقابل انجام   «قانون کار گفته شده      35در ماده   : مزد

روشنی برمی آید که مزد در قبال انجام کـار بـه کـارگر               از این تعریف به   » .کار به کارگر پرداخت می شود     

با وجود این به دالیل ابعاد گوناگون حقـوقی،         . پرداخت می شود و کار، رایگان و تبرعی انجام نخواهد شد          

اقتصادي و اجتماعی مزد، نمی توان آنرا منحصرا و کال تابع قرارداد کار دانست و گفته شده که دولتهـا بـه         

ون در این مساله مهم و حیاتی دخالت می کنند تا مزدبگیران بتواننـد بـا تـالش و کـار                 صورت هاي گوناگ  

. شرافتمندانه، خود و خانواده شان را اداره کنند

اقسام مزد 
مـزد عبـارت    ): قانون کـار   35ماده  ) (مزد نقدي و مزد غیرنقدي    (تقسیم بندي مزد برحسب نوع مزد       ) الف

مـزد  «. ا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود   است از وجوه نقدي یا غیرنقدي و ی       

این نوع پرداخت مزد،   عـادي تـرین و بهتـرین روش              . نقدي برمبناي پول رایج کشور پرداخت می شود       

قانون کار مقرر شده در مواردي که با توافق طرفین قسمتی 40مزد غیرنقدي در ماده . »پرداخت مزد است

رت غیرنقدي پرداخت می شود باید ارزش نقدي تعیـین شـده بـراي ایـن گونـه پرداختهـا                  از مزد به صو   

مزد غیرنقدي ممکن است به صورت خوراك، خوربار، پوشاك و مسکن پرداخـت             .. منصفانه و معقول باشد   

.       شود

ي از قانون کـار، صـورتهاي چنـد   35در تبصره یک ماده     : تقسیم بندي مزد از نظر چگونگی تعیین آن       ) ب

: این تقسیم بندي بیان شده است

چنانچه مزد با ساعات انجام شده مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که براساس میزان انجام کار و                   «

یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان                   

) 35ماده 1تبصره (» .دمعین باشد کارمزد ساعتی، نامیده می شو
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چنانچه مزد با ساعات کار مرتبط باشد،       ): ساعت، روز، هفته، ماه   (پرداخت مزد برحسب زمان کار      -1

مزد ساعتی روزانه، ماهانه در این نوع تعیین مزد، نتیجه کار مستقیما مورد توجه کارفرما نیـست                  

ادي ترین ترتیب تعیین مـزد      به طور کلی این نوع تعیین مزد رایج ترین و ع          ) برخالف کارمزدي (

. است

در صـورتی کـه مـزد براسـاس      ... «در این تبصره در ادامه تعریف شده        : مزد برحسب نتیجه کار   -2

کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شـده یـا   . میزان انجام کار یا محصول تولید شده باشد 

کارگران و سازمان هـاي     » .دمیزان انجام کار در زمان معینی باشد، کارمزد ساعتی نامیده می شو           

بـه  . کارگري از این روش، به شدت انتقاد می کنند زیرا آن را بهره کشی از کـارگران مـی داننـد    

چنانچه در تبصره . همین جهت در برخی کشورها مقررات تکمیلی در این زمینه وضع گردید است

عـالی کـار و تـصویب    قانون کار جمهوري اسالمی ایران جزئیات این کار به شـوراي  35ماده  2

وزیر کار موکول شده است، حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حـداکثر سـاعت کـار،               

. تجاوز کند

در مواردي کارگر عالوه بر وجه نقد و یا جنس و کاال، وجوه دیگري نیز دریافـت مـی             : مزد اضافی -3

. کند مانند پاداش و انعام

37در مـاده    . د ممکن است روزانه هفتگی یا ماهانـه انجـام شـود           پرداخت مز : مواعد و محل پرداخت مزد    

: قانون کار گفته شده که

. مزد باید در فواصل زمانی مرتب و روز غیرتعطیل وضع ساعات کار و به وجه نقد رایج کشور پرداخت شود  

. در صورت توافق طرفین ممکن است مزد بوسیله چک عهده بانک پرداخت شود

س قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، پرداخت باید در آخـر        در صورتی که براسا   

در ماههاي سی و یک روز، حقـوق و مزایـا بایـد             . در این صورت مزد را حقوق گویند      . هر ماه صورت گیرد   

در قوانین اسالمی تاکید شده کـه مـزد کـارگر    . براساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود       

ودتر پرداخت شود حتی به اصطالح پیش از خشک شدن عرق وي، زیرا عالوه بـر رفـع نیازهـاي او، در                      ز

. تشویق وي نیز موثر است

مزد باید در محل کار و محل نزدیک به آن پرداخت شود به طوري که سبب اتالف وقت کارگر نشود، براي                     

خواه مرد و خـواه     (شود باید به کارگران      انجام کار مساوي که در شرایط مساوي در یک کارگاه انجام می           

این امر از اصول پذیرفته شده در قوانین کار و مقاوله نامه هاي بین المللی               . مزد مساوي پرداخت شود   ) زن

. است
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تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن و جنس، نژاد و قومیت و اعتقـادات سیاسـی و مـذهبی ممنـوع        

. )قانون کار ایران38ماده (است 

زیرا عقیـده   . گفته شد که در گذشته دولتها در تعیین شرایط کار و تعیین مزد دخالتی نداشتند              : حداقل مزد 

بر این بود که بنا بر اصل عرصه و تقاضا تعیین مزد باید آزادانه و دور از هر گونه دخالتی باشد ولی به علت             

زد که تنها درآمـد کـارگر اسـت بـراي           عدم تساوي قدرت و امکانات طرفین قرارداد کار و نقش حیاتی م           

. معاش خود و خانواده اش و سرانجام اجحافات برخی کارفرمایان، دولتها در این امر مهم دخالت کردنـد                 

قانون کار جمهوري اسالمی ایران مقرر شـده،         41در ماده   . تعیین حداقل مزد یکی از این مالحظات است       

داقل مزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور و یا صنایع شوراي عالی کار موظف است همه ساله، میزان ح

: مختلف با توجه به ضوابط زیر تعیین کند

. درصد تورم و افزایش قیمتها که از جانب بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم می شود) الف

توسط مراجع رسـمی    حداقل مزد باید به اندازه اي باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد اعضاء آن                 ) ب

تعداد متوسط اعضاي خانواده در قانون پیشین کار، یـک مـرد و یـک زن و دو                  . اعالم می شود، تامین کند    

. ساله منظور می شد12فرزند 

: در زمینه حداقل مزد نکات زیر قابل توجه است

سـاعت  44در حال حاضـر  (کارفرمایان مکلفند در برابر انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی  -1

. به هیچ کارگري کمتر از حداقل مزد جدید هستند) در هفته

کارگران کارمزدي براي روزهاي جمعه و تعطیالت رسمی و مرخـصی، اسـتحقاق دریافـت مـزد                 -2

این مزد بر مبناي میانگین کارمزد آنها در روزهاي کارکرد آخرین ماه کارشان محاسبه مـی        . دارند

. اید کمتر از حداقل مزد قانونی تعیین شده باشدشود و در هر حال مبلغ پرداختی نب

مزد و مزایاي کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده کـار مـی                 -3

. کنند، به نسبت ساعات کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد

). کارقانون42ماده ... (حداقل مزد منحصرا باید به صورت نقدي پرداخت شود -4

: قانون کار آمده45درباره حمایت در برابر کارفرما، در ماده 

. کارفرما فقط در موارد زیر می تواند از مزد کارگر برداشت کند

. مواردي که قانون صراحتا اجازه این کار را داده است) الف

. هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد) ب
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. وامهایی که کارفرما برابر ضوابط مربوطه به کارگر داده استاقساط ) پ

. در صورتی که به علت اشتباه در محاسبه به کارگر مبالغی اضافی پرداخت شده باشد) ت

. مال االجاره خانه هاي سازمانی برابر شرایط تعیین شده) ث

ت تعـاونی مـصرف همـان       وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر براي خرید اجناس ضروري از شـرک             ) ج

. کارگاه تعهد شده است

قانون کار درباره بدهی هاي کارگر بـه کارفرمـا در ارتبـاط بـا رابطـه کـارگري و        45گفتنی است که ماده     

به عبارت بهتر ناشی از قرارداد کار وي با کارفرما است و در چارچوب قوانین کـار مـورد               . کارفرمایی است 

. بررسی قرار می گیرد

گفته شد که مزد غالبا تنها منبع درآمد کارگر براي اداره زندگی و تـامین               : ز مزد طلبکاران کارفرما   حمایت ا 

به همین جهـت    . بنابراین، باید مورد حمایتهاي قانونی قرار گیرد      . معاش خود و اعضاي خانواده اش است      

د و حق الـسعی از دیـون        در قوانین و مقررات  کار کشورهاي مختلف، طلب کارگران از کارفرما از بابت مز              

تبصره یـک مـاده رسـیدگی       . ممتازه تلقی می شود و نسبت به سایر بدهی هاي کارفرما، در اولویت است             

که شرح آن گذشت، اگر کارگر به کارفرماي خـود  44برابر ماده . قانون کار ایران نیز در همین زمینه است   

تنها مازاد بر حداقل مزد را مـی  ) الف:   ستمدیون باشد، برداشت از مزد وي مشروط به رعایت دو شرط ا  

. توان به موجب حکم دادگاه برداشت کرد

. مبلغ برداشتی از مزد کارگر بابت این بدهی نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد) ب

ساعات کار 
قـانون کـار     51مـاده   . یکی از موارد مهم شرایط کار در قراردادهاي کار تعیین ساعات کار بوده و هـست               

: ایران ساعت کار را چنین تعریف کرده است

قت خود را به منظور انجام کـار در اختیـار           ن، مدت زمانی است که کارگر نیرو یا و        ساعت کار در این قانو    «

به غیر از مواردي که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه . کارفرما قرار می دهد

» .ساعت تجاوز کند8ید از روز نبا

استثنائات این ماده 

: برحسب نوع کار-1

کارفرما با توافق کارگران یا نمایندگان قانونی آنها مـی توانـد در             «گفته شده    51در تبصره یک ماده     ) الف

که بعضی از روزهاي هفته کمتر از میزان مقرر و درروزهاي دیگر اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط این

» .ساعت تجاوز نکند44ساعات کار کارگران در هر هفته ازمجموع 
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در کارهاي کشاورزي کارفرما می تواند با توافق کارگران ساعات کار در شبانه روز را با توجه به کـار،                     ) ب

). 51ماده 2تبصره (عرف، فصلهاي مختلف سال تنظیم کند 

طبع کار، شرایط کار آن با کار صـنعتی و خـدماتی             روشن است که در کارهاي کشاورزي به دلیل ماهیت و         

. یکسان نیست و باید ضوابط و موازین مناسب آن کار با توجه به عرف و ضرورتهاي فصل کار تعیین شود

سـاعت در  36در کارهاي سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شـش سـاعت در روز و                ) پ

. هفته تجاوز کند

ساعت 44ساعت و در هفته از 8در کار نوبتی ممکن است ساعات کار در شبانه روز از       : کارهاي نوبتی ) ت

مواد قانونگـذار ایـن     . ساعت بیشتر باشد   176هفته متوالی نباید از      4تجاوز کند ولی جمع ساعات کار در        

مجموع مجاز  است که به هر حال مجموع ساعات کار هر کارگر در کار نوبتی نباید در چهار هفته متوالی از                    

. ساعت در هفته44یعنی مجموعا . ساعت کار قانونی تجاوز کند

در مورد کارهاي متناوب، کار متناوب کاري است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی شود در ساعات        ) ث

ب کار در این نوع کار فواصل تناو... معینی از شبانه روز صورت می گیرد مانند کار نانوایی ها و رستوران ها 

قانون  54ماده  ... (ساعت تجاوز کند     15و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه کار در مجموع از               

). کار

. ساعت کار زنان و کودکان و نوجوانان: برحسب وضع کارگر-2

. در این باره در بخش ویژه اي گفتگو خواهد شد

: کارگر با شرایط زیر مجاز استاضافه کاري، در شرایط عادي ارجاع کار اضافی به 

موافقت کارگر ) الف

اضافه بر مزد هر ساعت کار عادي % 40پرداخت ) ب

). مگر در موارد استثنایی با توافق طـرفین (ساعات کار اضافی نباید از چهار ساعت در روز بیشتر شود         ) پ

در موارد زیر انجـام     ). انون کار ق 60ماده  (برابر قانون کار انجام اضافه کاري یا در شرایط غیرعادي است            

براي مقابله با اوضاع و احوال زیر ارجاع کار اضافی بـه            . اضافه کاري در شرایط غیرعادي مجاز خواهد بود       

: تشخیص کارفرما با رعایت شرایط زیر مجاز است

اضافه بر مزد هر ساعت کار عادي % 40اوال ـ پرداخت 

مگر در موارد اسـتثنایی آن هـم بـا توافـق     (عت در روز باشد ثانیا ـ حداکثر ساعات کار اضافی هشت سا 

) طرفین
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ثالثا ـ ارجاع کار اضافی به کارگر براي مدت محدودي باشد که براي مقابلـه بـا اوضـاع و احـوال حاضـر       

. ضروري است

: اما اوضاع و احوال موردنظر قانونگذار در این ماده چنین است

. ا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور استجلوگیري از حوادث قابل پیش بینی ی-1

اعاده فعالیت کارگاه ـ در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یـا اتفـاق طبیعـی ماننـد      -2

. سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد

ت انجام کار اضافی توسط اداره کـار  اگر ضرور. ضرورت ارجاع کار اضافی باید توسط اداره کار تایید شود        

قـانون کـار،   60در صورت عدم تایید براساس تبـصره دو مـاده      . تایید شد، موضوع خاتمه تلقی می شود      

. کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده به کارگر خواهد بود

ناد بین المللی مشروط به شرایط      گفتنی است که ارجاع کار اضافی به کارگران در قوانین کار کشورها و اس             

خالصه کالم اینکه، اگر چه به جهات اقتصادي        . و محدود به موارد خاص شده که فرصتی براي بیان نیست          

این امر ضروري است ولی استفاده نابجا از آن سبب فرسایش نیروي کار و استثمار کـارگران مـی شـود،                

استخدام کارگر جدید که هزینه بیشتري براي آنان دارد، زیرا کارفرمایان غالبا ترجیح می دهند که به جاي 

ایراد دیگر این کار این است که مانع اشتغال افراد بیکار و جوینـدگان              . از روش اضافه کاري استفاده کنند     

به همین دلیل در صورت بروز بیکاري یکی از روشهایی که براي مقابله با این مشکل اتخـاذ                  . کار می شود  

اهش ساعات کار و محدودیت اضافه کاري است، تا بتوان افـراد جدیـدي را بـه کـار           می شود، سیاست ک   

. گماشت

ارجاع کار اضافی، کارگرانی که کار شبانه یا کارهاي خطرناك و سخت و زیان آور انجام می دهند، ممنـوع                    

: کـار نـوبتی    .قانون کار مجـازات دارد     174درباره کار اضافی، برابر ماده       59تخلف از مقررات ماده     . است

پیشرفت و تحوالت تکنولوژیکی این امکان را براي بشر فراهم ساخته که انجام کار و فعالیـت تولیـدي و            

از طرفی در برخی از صنایع و کارهاي خدماتی به دالیل گونـاگون ماننـد               . صنعتی تداوم یافته و ادامه یابد     

د و الزم است به طور مستمر ادامه داشته         دالیل و جهات فنی و تخصصی الزاما انجام کار نباید متوقف شو           

قـانون کـار     55کار نوبتی درماده    . مطرح شود ) کار شیفتی (در نتیجه مساله گردش کار و کار نوبتی         . باشد

: چنین تعریف شده است

کار نوبتی عبارت است از کاري که در طول ماه گردش دارد به نحوي که نوبت هاي آن در صبح یا عصر یا «

به گفته دیگر، کار نوبتی عبارت از گردش ساعات کار در شبانه روز است به ترتیبـی                 » .شود شب واقع می  
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ممکن است گردش کار در دو شیفت، سه شیفت و یا چهـار            . که گردش کار در طول ماه ادامه داشته باشد        

زیـر  کارگري که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند، نوبت هاي کارش بـه ترتیـب      . شیفت صورت گیرد  

: است

. است% 10اگر نوبت کار، در صبح و عصر واقع شود فوق العاده نوبت کاري -

. است% 15اگر نوبت کار، در صبح و عصر و شب واقع شود فوق العاده نوبت کاري -

. است% 5/22عصر و شب واقع شود، فوق العاده نوبت کاري یااگر نوبت کار، در صبح و شب و-

کار نوبتی انجام می دهد، عالوه بر مزد به مبالغی به شرح فوق به عنوان فوق                 به کارگري که به ترتیب باال     

فوق العاده نوبت کاري (این فوق العاده ها نسبت به قانون کار قبلی . العاده نوبت کاري پرداخت خواهد شد

. افزایش یافته است) مزد کارگر خواهد بود% 10

44سـاعت در شـبانه روز و   8ممکن اسـت سـاعات کـار از    در کار نوبتی  : تغییر میزان ساعات کار نوبتی    

سـاعت تجـاوز     176هفته متـوالی از      4مشروط بر اینکه جمع ساعات کار در        . ساعت در هفته تجاوز کند    

. نکند

: از نظر زمان و ساعات انجام کار، کار به صورتهاي زیر نیز انجام می شود

باشـد  ) شب 10(22از ساعت شش بامداد تا      در صورتی که زمان انجام کار       : کار روز و کار شب    -

. کار روز نامیده می شود

بامداد باشد بـه عنـوان کـار شـب           6تا   22در صورتی که زمان انجام کار بین ساعت         : کار شب -

. معروف است

به کارهایی اتالق می شود که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قـسمتی از آن در                   : کار مختلط -

22(رهاي مختلط کارگر براي ساعاتی از کار که در شب واقع        می شود       در کا . شب واقع شود  

یعنی براي هر ساعت کـار در   . از فوق العاده مخصوص کار شب    بهره مند می شود            ) بامداد 6تا  

و  53موارد  (اعت کار عادي پرداخت خواهد شد       ساضافه بر مزد    % 35شب به کارگران غیرنوبتی     

). قانون کار58

تعطیالت و مرخصی ها 
: تعطیل هفتگی

در حقیقـت   . یک روز تعطیل در هفته یا تعطیل هفتگی در قوانین کار همه کشورها پیش بینی شـده اسـت                  

پس از شش روز کار الزم است که افراد از یک روز تعطیل براي انجـام فـرایض مـذهبی و اسـتراحت و                        

با گسترش صـنعت و پیـدایش شـهرهاي بـزرگ        . اده کنند رسیدگی به کارهاي شخصی و خانوادگی استف      
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صنعتی و افزایش فشارهاي جسمی و روحی به کارگران و شهرنـشینان، برخـورداري از تعطیلـی هفتگـی          

به طوري که در برخی از کـشورهاي صـنعتی کـه از امکانـات بیـشتري                 . بیش از پیش اهمیت یافته است     

ایش یافته استبرخوردارند، این مدت به دو روز در هفته افز

قانون کار روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است و و اصوال ایـن روز                   62برابر ماده   

پس از اعالم این حکم کلی، قانون کار به بیان حاالت خاص در این زمینه           . ثابت است مگر در موارد خاص     

. پرداخته است

. رگران با استفاده از مزد استتعطیل هفتگی ـ روز جمعه، روز تعطیل کا-1

در حکم تعطیل هفتگی ـ در کارهاي مربوط به خدمات عمومی مانند آب، برق، اتوبوسرانی یـا در   -2

کارگاههایی که برحسب نوع یا ضرورت کار یا توافق به طور مستمر روز دیگـري بـراي تعطیلـی         

. تعیین می شود، این روز در حکم روز تعطیل هفتگی است

. تعطیل روز معینی در هفته اجباري استدر هر حال،-3

اگر این کـارگران  ) یا کارگران داراي ساعات کار عادي و ثابت       (تعطیل هفتگی کارگران غیرنوبتی     -4

در ایـن   . روز جمعه نیز کار کنند حق دارند، یک روز دیگر از هفته را با استفاده از مزد تعطیل کنند                  

تبـصره  (اضافه بر مزد دریافت خواهند کـرد      % 40صورت یعنی عدم استفاده از تعطیل روز جمعه         

). 62ماده 

اگر روزهاي کار کارگري در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی وي برابـر یـک                    -5

) 62تبصره دو ماده . (ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی او در روزهاي کار در هفته خواهد بود

44پنج روز در هفته و      ) کارگر و کارفرما  (ن با توافق طرفین     کارگاههایی که روزهاي کار کارکنان آ     -6

ساعت کار هفتگی تعیین شده و کارگران آنها از دو روز تعطیل استفاده مـی کننـد، مـزد هـر روز            

. کارکنان آنها معادل مزد روزانه کارکنان است) دو روز تعطیل هفتگی(تعطیل 

نیـز جـزء تعطـیالت رسـمی        ) دیبهشت مـاه  ار 11(عالوه بر تعطیالت رسمی کشور، روز کارگر،        -7

. کارگران به حساب می آید

قانون کار مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با استفاده از  64برابر ماده   : مرخصی ساالنه استحقاقی  

سایر روزهاي تعطیل جزء مرخصی محسوب نخواهـد        . روز جمعه، جمعا یکماه است     4مزد و احتساب    

به این ترتیب میـزان مرخـصی       . مرخصی استحقاقی محسوب می شود    مرخصی کمتر از یک روز      . شد

پـس از کـسر     (روز افزایش پیدا کرده اسـت        26به   1337روز در قانون سال      12ساالنه کارگران از    
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بـه  . و این گام بسیار مثبتی در جهت رفاه و آسایش کارگران و خانواده آنـان اسـت   ). چهار روز جمعه  

. ز مرخصی با آمادگی بهتري به کار خواهد پرداختعالوه کارگر بعد از استفاده ا

در صورتی که ماههاي کار کارگر کمتر از یکسال باشد، مرخصی به نسبت مدت کار انجام شـده محاسـبه         

. می شود

در صورت اختالف نظر اداره کار محل       . با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود       : تاریخ استفاده از مرخصی   

). 69ماده (را است معتبر و الزم االج

روز از مرخصی سـاالنه خـود را         9هر کارگر حداکثر    : الزام کارگر به استفاده از مرخصی استحقاقی ساالنه       

. و استفاده از بقیه آن الزامی امست) 66ماده (می تواند ذخیره کند 

رگر در  مطالبات مربوط به مدت مرخـصی اسـتحقاقی کـا          71برابر ماده   : پرداخت مزد مرخصی استحقاقی   

: موارد زیر باید محاسبه و پرداخت شود

) و اخراج کارگر(در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار -1

بازنشستگی کارگر -2

از کارافتادگی کلی کارگر -3

تعطیلی کارگاه -4

. فوت کارگر-5

به نظـر مـی رسـد در مـوارد         . در صورت فوت کارگر مطالبات وي به وراث قانونی وي پرداخت خواهد شد            

. ي کارگر و ترك کار نیز باید مزد مرخصی استحقاقی برابر ماههاي کار محاسبه و پرداخت شوداستعفا

هر کارگر حق دارد براي اداي فریضه حج واجب در  طول مدت کار : مرخصی براي انجام فریضه حج واجب  

خویش فقط یکبار و به مدت یکماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخـصی بـدون حقـوق، از مرخـصی                    

). 67ماده (استفاده کند 

مرخصی بدون  . برحسب ماههاي کار آنها محاسبه و پرداخت می شود        : مرخصی استحقاقی کارگران فصلی   

چگونگی استفاده کارگران از مرخصی بدون حقوق و مدت و شرایط برگشت آنها بـه کـار پـس از                    : حقوق

مـدت مرخـصی    : مرخصی اسـتعالجی  . داستفاده از مرخصی، با توافق کتبی کارگر و کارفرما تعیین می شو           

استعالجی کارگران با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق کار و بازنشستگی آنها محـسوب خواهـد                 

). 74ماده (شد 

: کلیه کارگران در موارد زیر حق برخورداري از سه روز مرخصی با استفاده از مزد دارند: مرخصی موردي

ازدواج دائم ) الف
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ر، پدر، مادر، فرزندان، استفاده از این مرخصی عالوه بر مرخصی استحقاقی است مرخـصی               فوت همس ) ب

کارگرانی که به کارهاي سخت و زیان آور اشتغال دارند، سـالیانه از             : سالیانه در کارهاي سخت و زیان آور      

دو نوبت و   استفاده از این مرخصی حتی االمکان در هر سال          . هفته مرخصی استحقاقی استفاده می کنند      5

). 65ماده (در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد 

شرایط کار زنان و کودکان و نوجوانان 

: کار اطفال و نوجوانان) الف

بنابراین به کار گماردن کودکان     . سال تمام است   15قانون کار سن پذیرش کودکان به کار         79برابر ماده   

درباره مشکالت کار کودکان در بخـشهاي ازقـانون         . سال از نظر قانون کار ایران ممنوع است        15ر از   کمت

. مطالبی گفته شده ،متاسفانه با وجود قواعد و موازین داخلی و بین المللی این مشکل همچنان وجـود دارد                  

نگـی و اجتمـاعی     براي حل این مشکل باید ابتدا به رفع دشـواري هـا و نارسـایی هـاي اقتـصادي و فره                    

در قانون کار ایران به کار نوجوانان توجه شده است و درباره کار آنان ترتیبـات ویـژه اي مقـرر                     . پرداخت

. شده است

در مورد  . سال تمام باشد، نوجوان نامیده می شود       18تا   15کارگري که سنش بین     : تعریف کارگر نوجوان  

: کار پیش بینی شده که بدین ترتیب استاین گونه کارگران مقررات و ضوابط خاصی در قانون

کارگر نوجوان باید در ابتداي استخدام توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهاي پزشکی             -1

. قرار گیرد

این آزمایشها باید حداقل سالی یکبار تجدید شود و مدارك در پرونده استخدامی هر فرد ضبط و              -2

در . ر با توانـایی کـارگر نوجـوان اظهـارنظر کنـد           پزشک در مورد تناسب نوع کا     . نگهداري شود 

صورتی که کار نوجوان با توانایی وي تناسب نداشته باشد، کارفرما مکلف است در حدود امکانات 

. خود شغل وي را تغییر دهد

. ساعت کار کارگر نوجوان، روزانه نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران عادي است-3

ع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهاي سخت و       زیان آور          واگذاري انجام هر نو   -4

ماننـد  (و خطرناك و نیز حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکـانیکی                    

. براي کارگر نوجوان ممنوع است...) چرخ دستی و فرغون و 

ار، براي سـالمتی یـا اخـالق کـارآموزان و           در مشاغلی که به علت ماهیت آنها یا شرایط انجام ک          -5

). 84ماده (سال تمام است 18کارگر نوجوان زیان آور باشند، حداقل سن کار، 

: کار زنان) ب
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همچنان که گفته شد مساله کار کودکان و زنان از دیرباز موردتوجه بوده زیرا شـرایط خـاص جـسمانی و                  

تماعی زنان از سوي دیگر و نیـز نقـش ارزنـده آنهـا در      روحی آنها از سویی و مسئولیتهاي خانوادگی و اج        

درباره کار زنان . تربیت و نگهداري فرزندان ایجاب می کند که از بهره کشی و استثمار آنان جلوگیري شود

: باید به نکات زیر توجه داشت

حـد  انجام کارهاي سخت و خطرناك و زیان آور و نیز حمل بـار بیـشتر از               : ممنوعیت هاي قانونی   -1

). 75ماده ...    (مجاز با دست و بدون استفاده از سایل مکانیکی، براي کارگران زن ممنوع است 

در مواردي که پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار براي کارگران باردار را خطرناك یا سخت                 -2

و سبک کارفرما تا پایان دوره بارداري وي، بدون کسر حق السعی، کار مناسب تر: تشخیص دهد

پس از پایان دوره بارداري، کارگر زن به کار سابق خود برمی گردد             . تري به او ارجاع خواهد کرد     

. و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سابقه کار او محسوب می شود

قانون تامین اجتماعی بیمه شده زن یا همـسر بیمـه شـده مـرد در             67برابر ماده   : کمک بارداري  -3

روز را داشته باشد،       مـی  60تی که ظرف یکسال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه   صور

تواند به شرط عدم اشتغال به کار کمک بارداري معادل دو سوم آخرین مزد یـا حقـوق حـداکثر                    

. هفته ،جمعا قبل از زایمان و بعد از آن بدون کسر سه روز اول بهره مند شود12براي مدت 

در کارگاههایی که داراي کارگر زن هستند، کارفرما مکلـف          : یر دادن و ایجاد شیرخوارگاه    فرجه ش  -4

انست به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودك پس از هر سه ساعت کار، نیم ساعت فرصـت            

به عالوه کارفرما مکلـف اسـت       . این فرصت جزء ساعات کار محسوب می شود       . شیر دادن بدهد  

از قبیـل   (کان و گروه سـنی آنهـا، مراکـز مربـوط بـه نگهـداري کودکـان                  متناسب با تعداد کود   

قانون کار این ماده داراي یـک آیـین نامـه    78ماده (را ایجاد کند    ...) شیرخوارگاه، مهد کودك و     

.) اجرایی است که جزئیات کار در آن پیش بینی شده است

آموزش و اشتغال
بخش اول ـ کارآموزي 

نیاز به کارآموزي و بـازآموزي و بـروز آوردن     . امروزه کارآموزي یکی از مهمترین مسایل کار و صنعت است         

دانش و حرفه و تخصص به حدي است که در همه کشورهاي جهان خواه در کشورهاي در حال توسـعه و                  

کارآموزي و بازآموزي در مراحـل      . ی توجه روزافزونی نسبت به آن اعمال می شود        خواه در کشورهاي صنعت   
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آشـنایی  . مختلف کار اعم از مرحله آغاز و در جریان کار ضروري است و سبب ایجاد ثبات شغلی می شود                  

کارگر با مشخصات فنی ماشینهاي جدید و چگونگی کار با آنها سبب افزایش کمی و کیفی تولید و کاهش                   

. ت و صرفه جویی در وقت و جلوگیري از بروز حوادث ناشی از کار می شودضایعا

از سوي دیگر سرعت تحول و دگرگونی علم و صنعت، ساخت ماشینها و دسـتگاه هـاي جدیـد و بـسیار                      

پیشرفته صنعتی به ترتیبی است که کار با آنها جز از طریق کسب آموزشهاي فنی و تخصصی امکان پذیر                   

یگر فراگیري آموزش و مهارت فنی و بازآموزي در زمینه هاي مختلف فنی و تخصـصی                به عبارتی د  . نیست

به همین دلیـل اسـت کـه    . در کلیه سطوح شغلی، بخش جدایی ناپذیر صنعت پیشرفته جهان امروز است        

برخی از کشورها اعتبارات هنگفتی به این منظور اختصاص می دهند و این کار را نوعی سرمایه گذاري می            

در قانون کار ایـران بـراي ایجـاد و گـسترش مراکـز             . که بازده مطلوب آن به زودي آشکار می شود        دانند  

: کارآموزي در سطوح مختلف مهارت راههاي زیر پیش بینی شده است

قانون کار، وزارت    108با توجه به استقرار صنایع در نقاط مختلف کشور و برحسب نیاز برابر ماد               -1

و توسعه مراکز کارآموزي در سطوح مختلف مهارت به ترتیب زیـر       کار مکلف شده است به ایجاد     

: اقدام کند

مراکز کارآموزي پایه براي آموزش کارگران و کارجویان غیرماهر ) الف

مراکز کارآموزي تکمیل مهارت و تخصص هاي موردي براي بازآموزي، ارتقـاي مهـارت و تعلـیم                 ) ب

مراکز ) مه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه اي    پ           تخصصهاي پیشرفته به کارگران و کارجویان نی      

ماننـد وزارت   (کارآموزي خاص معلولین و جانبازان با همکاري وزارتخانه ها و سـازمان هـاي ذیـربط                 

...) بهداشت و درمان، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و 

در زمینه مسایل فنـی و      سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت نیز براي تامین نیازهاي خود               

تخصصی برابر مقررات و ضوابط خاص قانونی مصوب مجـاز بـه تاسـیس و اداره مراکـز کـارآموزي                    

. هستند

. مراکز تربیت مربی براي آموزش مربیان مراکز کارآموزي) ت

واحدهاي صنعتی، تولیدي و خدماتی به منظور مشارکت در امر آمـوزش کارگـاهی و نیمـه مـاهر                  -2

ز خویش مکلفند نسبت بـه ایجـاد مراکـز کـارآموزي جـوار کارگـاه، یـا بـین کارگـاهی                      موردنیا

. همکاریهاي الزم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند
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قانون کار مقرر شده که اشخاص حقیقی و یا حقوقی نیـز             111عالوه بر آنچه که گذشت در ماده         -3

ـ                ازه وزارت کـار مجـاز بـه تاسـیس و اداره            به منظور آمـوزش صـنعت یـا حرفـه معـین یـا اج

به طوري که مالحظه می شود وزارت کار و امور اجتماعی با            . آموزشگاههاي حرفه اي آزاد هستند    

ـ                بـراي  . ارآموزي دارد توجه به وظایف قانونی و تخصصی خود مسئولیت هاي مهمـی در زمینـه ک

ـ          انجام بهتر ا   ه وزارت کـار تاسـیس شـده        ین وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه اي وابسته ب

. این سازمان در سراسر کشور داراي مراکز آموزشی است. است

کسانی که  :     کارآموز به افراد ذیل گفته می شود      ) 112ماده  (کارآموز کیست؟ از نظر قانون کار       ) الف

فقط براي فرا گرفتن حرفه خاص، بازآموزي یا ارتقاي مهارت براي مدت معین در مراکز کـارآموزي و             

. آموزشگاههاي آزاد آموزش می بینند

افرادي که به موجب قرارداد کارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه اي خاص، براي مدت معینی کـه         ) ب

کارآموزي توام با کار اشتغال دارند مشروط بر اینکه بیش از سه سال نباشد در کارگاهی معین به

: به عبارت دیگر کارآموز کسی است که. سال بیشتر نباشد18سال کمتر و از 15سن آنها از 

. سال نباشد18سال و بیشتر از 15سن او کمتر از -

. هدف از کارآموزي، فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي یا ارتقاي مهارت باشد-

. از نظر قانونی باید بین کارگر و کارفرما قرارداد کارآموزي تنظیم شده باشد-

. مدت قرارداد کارآموزي باید معین و روشن باشد و حداکثر مدت آن سه سال است-

محل آموزش ممکن است کارگاهی معین یا کالسهاي مخصوص باشد-

). تقانون کار آمده اس116تا 113جزئیات کار در مواد (

قرارداد کارآموزي بین کارآموز و کارفرما براي طرفین حقوق و تکالیفی ایجاد می کند کـه در صـورت           

تخلف هر یک از طرفین قرارداد طرف زیان دیده می تواند به استناد مواد قرارداد به مراجع حـل                   

یت قـرارداد  به دلیل اهم. اختالف مذکور در قانون کار مراجعه کرده و تقاضاي جبران خسارت کند         

کارآموزي و آثار حقوقی و اقتصادي آن مهمترین نقاطی را که بایـد در قـرارداد گنجانیـده شـود                    

: یادآور می شویم

تعهدات طرفین ) الف

مشخصات دقیق طرفین قرارداد و نشانی محل اقامت آنان ) ب

سن کارآموز ) پ

مزد کارآموز ) ت
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محل کارآموزي ) ث

. ستانداردهاي معینی تعلیم داده خواهد شدحرفه یا شغلی که طبق ا) ج

شرایط فسخ قرارداد ) چ

. هر نوع شرط دیگري که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد الزم بداند) ح

بخش دوم ـ اشتغال 

مساله اشتغال یکی از مهمترین مسائل جهان معاصر است و باتوجه به رونـد افـزایش رشـد جمعیـت در              

ي مختلف از جمله کشور ما، تامین اشتغال و ایجاد شغل براي همه افـراد جویـاي کـار بـه ویـژه                       کشورها

قـانون اساسـی جمهـوري    . جوانان، از سنگین ترین و دشوارترین وظایف دولتها در همه کـشورها اسـت         

ـ      ف اسالمی ایران حق اشتغال و انتخاب شغل را از حقوق اساسی افراد کشور به شـمار آورده و دولـت مکل

. شده براي همه افراد امکان اشتغال به کار را فراهم سازد

فراهم ساختن زمینه و موجبات اشتغال و تدارك کار براي همه به عوامـل متعـدد اقتـصادي و اجتمـاعی و                      

تجهیز و تدارك این اوامر و ایجاد زمینه هاي مناسب براي دسترسی بـه ایـن             . فرهنگی بستگی کامل دارد   

زیرا عالوه بر برنامه ریزي دقیق و تعیین راهکارها و اولویتها . ی و اساسی دولتها استاهداف از وظایف اصل

در برنامـه   .       چگونگی تهیه سرمایه الزم از منابع داخلی و خارجی از وظایف و اختیـارات دولـت اسـت                 

ـ                      ش ریزي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هر کشور اجراي این امـر خطیـر بـین سـازمانهاي دولتـی و بخ

وزارت کار می تواند از راه گسترش آموزش حرفه اي و باال بردن سطح دانـش         . خصوصی تقسیم می شود   

فنی کارگران با توجه به نیازهاي کشور و انجام خدمات اشتغال و راهنمایی هاي شغلی تاسیس و تجهیـز                   

غال و ایجاد کار براي     کاریابی ها نقش و سهم ارزنده اي بر این کار داشته باشد در اجراي برنامه هاي اشت                

: همه افراد آماده به کار منظور از همکاري وزارت کار با دیگر سازمانها دسترسی به اهداف زیر است

فراهم ساختن موجبات اشتغال براي همه افراد آماده به کار و جویندگان کار -

ـ             - ارت و امکاناتی که جویندگان کار بتوانند شغل موردنظر خـود را کـه متناسـب بـا تخـصص، مه

. استعداد آنها باشد آزادانه انتخاب کنند

ایجاد تسهیالت براي تطبیق وضعیت بیکاران با مشاغل خالی از راه نقـل وانتقـاالت کـارگري از                  -

. حرفه اي به حرفه دیگر و از منطقه اي به منطقه دیگر

.ایجاد و اداره خدمات کاریابی رایگان در سراسر کشور همراه باراهنمایی هاي شغلی-
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گردآوري آمار و انجام مطالعات و بررسی هاي تحلیلی درباره چگونگی توزیع نیروي کار در زمان                -

حاضر و آینده اشتغال و انتشار اطالعات الزم درزمینه بازار کار و گذاشتن این اطالعات در اختیار                 

. کارفرمایان و جویندگان کار

) والنمانند معل(فراهم ساختن امکانات اشتغال گروههاي خاص 

قانون کار آمده، وزارت کار موظف اسـت نـسبت بـه ایجـاد مراکـز                 119با توجه به آنچه گذشت در ماده        

مراکز مذکور موظف هستند تا ضمن شناسـایی زمینـه هـاي            . خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام کند      

به مراکز کارآموزي و     ایجاد کار و برنامه ریزي براي فرصتهاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران              

در صورت نیاز به مراکز آموزشها اقدام نمایند و یا آنان را به واحـدهاي تولیـدي، صـنعتی و کـشاورزي و                       

. خدماتی معرفی کنند

بخش سوم ـ اشتغال اتباع بیگانه 

ین کـار  دالیل و انگیزه ا. امروزه در خیلی از کشورها کارگران بسیاري از اتباع کشورهاي دیگر کار می کنند 

مهمترین دالیل این کار را باید در نیاز کشورهاي صنعتی به نیروي کار فعال و ارزان قیمت                 . متفاوت انست 

این کشورها به علل گوناگون مانند گسترش دامنه فعالیتهـاي صـنعتی و             . براي کار در صنایع آنها دانست     

خود را بیشتر از نیروي کار اضـافی در  کشورهاي صنعتی نیازهاي    . تولیدي به نیروي کار بیشتري نیاز دارند      

اما در کشورهاي در حال رشد به دالیل گوناگون مانند مـشکالت  . کشورهاي در حال رشد انتخاب می کنند      

نیـروي  ... اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی و نبود برنامه ریزي مناسب بیکاري، افزایش بی رویه جمعیت و                 

براي رفع نیازهاي فنی و تخصصی خود در زمینه طرح واجـراي             کار اضافی دارند از وي دیگر این کشورها       

برنامه هاي توسعه صنعتی و اقتصادي و عمرانی و بازسـازي، کارشناسـان الزم را از کـشورهاي صـنعتی                    

: برابر قانون کار ایران اشتغال بیگانگان با شرایط زیر امکان پذیر است. پیشرفته استخدام می کنند

. دید ورود به ایران با حق کار مشخص باشدتبعه بیگانه داراي روا-1

. اخذ پروانه کار برابر قوانین و آیین نامه هاي مربوط-2

گروه خاصی از تباع بیگانه به شرح زیر مشمول مقررات باال نیستند و برابر روابط خاص اجازه اشتغال بـه                    

کارشناسان سازمان ملـل     وظایف مربوط خویش را دارند مانند مامورین سیاسی و کنسولی و یا کارکنان و             

... . متحد و سازمانهاي وابسته به آنها و خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل 

: برابر قانون کار وزارت کار با رعایت شرایط زیر نسبت به صدور پروانه کار اقدام خواهد کرد

تباع ایرانی آماده بـه کـار افـرادي داراي تحـصیالت و           برابر اطالعات موجود در وزارت کار، در میان ا        ) الف

. تخصص هاي مشابه وجود نداشته باشد
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. تبعه بیگانه داراي اطالعات و تخصص کافی براي اشتغال به کار موردنظر باشد) ب

. از تخصص تبعه بیگانه براي آموزش و جایگزینی بعدي افراد ایرانی استفاده شود) پ

یگانه را بدون رعایت ظوابط قانونی به کار بگمارند و مراتب را به وزارت کار اعـالم                 کارفرمایانی که اتباع ب   

قـانون  181مـاده  (روز محکوم خواهند شد 180تا 91نکنند خاطی محسوب شده و به مجازات حبس از     

). کار

تشکلهاي کارگري و کارفرمایی
ن و هم کارفرمایان از دید باز براي ایجاد وحدت بین همکـاران خـود و رفـع                 از دیدگاه تاریخی هم کارگرا    

مشکالت صنفی و شغلی و نیز دفاع از منافع حرفه اي به دور یکدیگر جمع شده و مجامعی به وجود آوردند        

. که این مجامع به نامهاي گوناگون مانند اتحادیه ها و انجمن هاي صنفی و یا سندیکا نامیده مـی شـدند                    

ن است موجبات ایجاد تشکل و وحدت براي کارفرمایان به مراتب مناسب تراز کارگران بوده و چـون         روش

آنها از جهات سیاسی، اقتصادي و اجتماعی، فرهنگی از قدرت و توانایی هاي بیشتري بهره مند بودنـد در                   

سیاسـی روبـرو بـود،    حالی که تشکلهاي کارگري غالبا با موانع گوناگونی مانند موانع قانونی و اجتماعی و          

پیش از ظهور انقالب صنعتی و پیدایش ماشین و ایجاد صنایع جدید، کارفرمایان با تشکیل اتحادیه هـاي    

صنفی نه تنها به تنظیم روابط صنفی خود با یکدیگر می پرداختند بلکه در زمینه هـاي مختلـف کـار ماننـد        

. کردنداستخدام، کارآموزي و و حل و فصل اختالفات نیز اقدام می 

در ایران نیز این روابط به نام استاد شاگردي معروف بوده که در چارچوب آن، روابط کـار و چگـونگی بـه                       

و رشد کمی و کیفی صـنعت در  ) 19قرن (با پیدایش انقالب صنعتی در     . کارگماري کارگران تنظیم می شد    

رگري به سرعت گسترش پیـدا      جنبش هاي کا  ) انسه و آلمان  ربه ویژه در انگلستان، ف    (کشورهاي اروپایی   

شرایط طاقت فرساي کار و بهره کشی از کارگران به ویژه کارگران خردسـال و زنـان و سـاعات                     . کردند

و عدم پرداخت مزدي که حداقل نیازهاي زندگی را برایشان          ) ساعت در روز   12حتی بیش از    (طوالنی کار   

بب بیماري و مـرگ و میـر و نقـص عـضو             فراهم سازد  نبودن کمترین مقررات حفاظتی و بهداشتی که س          

کارگران می شد، کارگران را به چاره جویی واداشـت، رهبـران مـذهبی و اجتمـاعی و تحـوالت سیاسـی                      

مبارزه ) سندیکاها(نیز به آنان کمک کرد تا از راه  تشکیل اتحادیه هاي کارگري و صنفی                 19گسترده قرن   

سرنوشت رقت انگیز کارگران در دوران پـس از انقـالب           . ندپردامنه اي را براي دفاع از منافع خود آغاز کن         

. صنعتی و تشدید استثمار آنان از خاطره هاي غم انگیز و دردناك تاریخ کار است

همچنانکه گفته شد، تحوالت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سبب شد کـه در سـطح ملـی و بـین المللـی                

بـه تـدریج قـوانین و و مقـررات مـدون و             . شـود گامهاي باارزشی براي تامین حقوق کارگران برداشـته         
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اینـک  . سودمندي در زمینه مسایل کار و تامین اجتماعی براي حمایت از کارگران به تصویب رسیده است               

: به اختصار به دیدگاهها و ضوابط قانون کار ایران در این زمینه می پردازیم

ـ      130در ماده   : انجمن هاي اسالمی  ) الف ه کـارگران واحـدهاي تولیـدي، صـنعتی،      قانون کار مقرر شده ک

کشاورزي، خدماتی و صنفی می توانند براي تبلیغ و گسترش فرهنـگ اسـالمی و دفـاع از دسـتاوردهاي                    

انقالب اسالمی و در اجراي اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نسبت به تاسـیس       

نند براي ایجاد هماهنگی در انجام وظایف خـود  انجمنهاي اسالمی می توا   . انجمن هاي اسالمی اقدام کنند    

به تاسیس کانونهاي هماهنگی انجمن هاي اسالمی در سـطح اسـتان و نیـز بـه تاسـیس کـانون عـالی                       

چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیـارات و         . هماهنگی انجمن هاي اسالمی در سطح کشور اقدام کنند        

. ن نامه هاي مربوط تشریح شده استنحوه عملکرد انجمن هاي اسالمی در مقررات و آیی

قـانون اساسـی     26اتحادیه هاي صنفی براسـاس اصـل        : انجمن هاي صنفی کارگران و کارفرمایان       ) ب

قانون کار به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود 131جمهوري اسالمی ایران و برابر ماده 

مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت مـی           وضع اقتصادي کارگران و کارفرمایان و کارگران        

. تشکیل دهند) اتحادیه هاي صنفی(توانند انجمن هاي صنفی 

قانون کار هر کـس شـخص یـا          178برابر ماده   : اصل آزادي عضویت در تشکلهاي کارگري و کارفرمایی       

ارفرمایی کند، یـا مـانع از       اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل هاي کارگري و ک               

عضویت آنها در تشکلهاي مذکور شود، چنانچه ازایجاد تشکل هاي قانونی و انجام وظـایف قـانونی آنهـا                   

برابـر   100تـا    20جلوگیري کند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمـه نقـدي از                   

روز و یا هر دو مجازات محکـوم  120روز تا 91حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از         

. خواهد شد

براي ایجاد هماهنگی در انجام وظایف قانونی خود، انجمن هاي صنفی می توانند نسبت به تشکیل کـانون         

انجمن هاي . انجمن هاي صنفی در سطح استان و کانون عالی انجمن هاي صنفی در کل کشور اقدام کنند             

اساسنامه پس از تـصویب در      . به آنها برابر مقررات باید داراي اساسنامه باشند       صنفی و کانونهاي وابسته     

قانون کار در هر     131برابر تبصره چهار ماده     . مجمع عمومی انجمن براي ثبت به وزارت کار داده می شود          

ماینده واحد، کارگران می توانند یکی از سه مورد زیر را داشته باشند، شوراي اسالمی کار، انجمن صنفی، ن   

. کارگران

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران  و در اجـراي قـانون              104براساس اصل   : شوراي اسالمی کار  ) پ

شوراهاي اسالمی کار به منظور تامین قسط اسالمی و همکاري در تهیه برنامه هـا و ایجـاد همـاهنگی در                     
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رکـب از نماینـدگان کـارگران،    پیشرفت امور در واحدهاي تولید، صنعتی، کشاورزي و خدمات، شـورایی م           

مجمـع  . تشکیل می شود» شوراي اسالمی کار«کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نمایند مدیریت به نام         

عمومی هر واحد عبارت است از اجتماع کلیه کارگران و کارکنـان آن واحـد بـه اسـتثناي مـدیریت واحـد                  

برابر تبـصره سـه مـاده یـک قـانون           . شودتصمیمات و مصوبات شورا در چارچوب قانون شورا اتخاذ می           

. شوراها در امور مربوط به وظایف مدیریت، شورا، نظرات خود را به صـورت پیـشنهاد مطـرح مـی سـازد                     

ساعاتی که شورا در آن به وظایف شورایی خود مستقیم پردازد، جزء ساعات کار اعضاي آن محسوب مـی       

نفر باشد، نـسبت بـه   35کارگران دائم آن بیش از وزارت کار موظف است در هر کارگاهی که تعداد          . شود

. تشکیل شوراي اسالمی کار اقدام کند

برابر ماده رسیدگی قانون شوراي اسالمی کار، وظایف شورا چنین          : وظایف و اختیارات شوراي اسالمی کار     

: است

ایجاد روحیه همکاري بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور ) الف

ري با انجمن اسالمی در باال بردن آگاهی کارکنان در زمینه هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی همکا) ب

باال بردن آگاهی کارکنان در زمینه هاي اقتصادي و فنی حرفه اي و نظایر آن ) پ

نظارت بر امور واحد به منظور اطالع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوط ) ت

. ره ـ اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد شودتبص

همکاري با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد ) ث

بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی واحد و پیگیري موارد حقه ) ج

تالش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد ) چ

رسی و شناخت کمبودها و نارسایی هاي واح و ارائه اطالعات به مدیر یا هیأت مدیره بر) ح

کار و دستیابی به میزان تولید پیش بینـی شـده در برنامـه هـاي                 طهمکاري و کوشش در بهبود شرای     ) خ

تولیدي واحد 

مـدیریت        پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد الیق براي احـراز مـسئولیت هـاي مناسـب بـه                  ) د

افزون بر آنچه که گذشت، شورا حق دارد از مدیریت درخواست کند که آمار و مدارك مربوط بـه شـورا را                      

. اعضاي شورا حق ندارند آمار و اطالعات سري و محرمانه واحد را فاش کنند. دراختیارش قرار دهد

یک نفر را به عنوان عضو مشاور و  قانون شوراي اسالمی کار پیش بینی شده که هر شورا باید             21در ماده   

عضو مشاور بدون داشتن حق راي در جلسات هیـأت مـدیره شـرکت              . رابط به مدیریت واحد معرفی کند     

. خواهد کرد
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خدمات رفاهی کارگران
کارکنان و جلب همکـاري و  براي فراهم کردن محیط هاي مناسب و ایجاد انگیزه و روحیه کار و فعالیت در               

مشارکت آنان در فعالیتهاي تولیدي و صنعتی و دیگر زمینه هـاي کـاري هـر واحـد، قانونگـذار تـدابیري                      

گفتنی است که خدمات . این سیاستها در قالب قوانین و مقررات گوناگون بیان شده است     . اندیشیده است 

ام افراد جامعه را دربر بگیرد، به طوري کـه هـر          رفاهی و اجتماعی دامنه بسیار گسترده اي دارد که باید تم          

فرد بتواند احتیاجات خویش را به عنوان یک انسان به طور مشروع تامین کند و وظـایف خـود را بعنـوان                      

. عضوي از جامعه به درستی انجام دهد

، جلـوه هـاي گونـاگون    31و اصـل  29، اصل سه و اصل 12قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در بند     

روشن است که دسترسی به اهداف، نیاز به کـار و تـالش             . تعهد دولت را در این زمینه اعالم داشته است        

فـوق العــاده و مــشارکت عمـوم مــردم دارد ایــن کــار ممکـن نیــست مگــر بـا برنامــه ریــزي دقیــق و                    

. سرمایه گذاري هاي کافی، طبق چند برنامه اقتصادي و اجتماعی

و مواد بعدي آن در فصل خدمات رفاهی کارگران به جنبـه             150و   148و   147ایران در مواد    در قانون کار    

قانون کار تکلیف دولت براي انجـام خـدمات   147هاي مختلف اهداف موردنظر اشاره شده است، در ماده       

کـه کلیـه   بهداشتی و درمانی کارگران و کشاورزان مشمول قانون کار و نیز افراد خانواده آنان مقرر شـده،          

خوشـبختانه رونـد    . کارفرمایان کارگاههاي مشمول قانون کار وظیفه دارند کـارگران خـود را بیمـه کننـد               

. پیشرفت این کار مثبت بوده است

دهه گذشته به علت عدم آگاهی آنطور که باید از این کار استقبال نمی شد و در مواردي نیز از این      3-2در  

امروزه حتی کارگران و کارکنان مشاغل افراد با قبول      هزینه هـاي  عدم آگاهی سوءاستفاده می شد ولی    

زیرا ایـن موضـوع درك      . بیمه اجتماعی به عنوان خویش فرما از مزایاي تامین اجتماعی استفاده می کنند            

: شده که

مقررات تامین اجتماعی مجموعه راه کارها و راه حلهایی است که جامعـه در برابـر مـساله عـدم امنیـت                      

مثال مشکل مسکن، افراد کم درآمد است، از جملـه تـدابیري کـه بـراي کـاهش                  . قتصادي اعمال می کند   ا

در قانون کار پیش بینی شده کـه        . تدریجی این مشکل اندیشیده شده تاسیس تعاونی هاي مسکن است         

سئول بـه  کارفرما وظیفه دارد با تعاونی مسکن کارگاه همکاري کند و با کمک دولت و دیگر سازمان هاي م          

. احداث خانه هاي سازمانی جوار کارگاه بپردازد

به همین دلیل است که دولت موظف شده با استفاده از تسهیالت      . این کار مهم نیاز به کمکهاي دولت دارد       

در زمینـه  . بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازي و دیگر سازمان هاي مربوط در این زمینه همکاري کند  
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بی در کارگاهها و تهیه مکان و امکانات مناسب کارفرما موظف بـه همکـاري اسـت، در            انجام فرایض مذه  

دیگر زمینه هاي رفاهی نظیر شرکتهاي تعاونی مصرف و امکانات ورزشی نیز به همکـاري کارفرمـا تاکیـد               

. شده است

مراجع حل اختالف کار 
بـه ویـژه در     ت ناشی از روابط کار بین کارگر و کارفرمـا در کـشورهاي مختلـف                براي رسیدگی به اختالفا   

در برخی کشورها از روش توافق و سـازش اسـتفاده   . کشورهاي صنعتی روشهاي متفاوتی اعمال می شود  

بدین ترتیب که کارگر و کارفرما با همکاري سازمانها و تشکل هاي کارگري، کارفرمایی به حـل                 . می کنند 

در این نظام، تشکلهاي کارگري نقش بسیار مهمی در تنظیم و تعـدیل روابـط               . خود می پردازند  اختالفات  

این سازمانها با استفاده از تجربیات طوالنی خود و تـالش کارشناسـان کـارآزموده اي کـه در                   . کار دارند 

روش در ایـن . اختیار دارند سهم ارزنده اي در حل و فصل اختالفات ناشی از کـار بـه عهـده مـی گیرنـد                    

قوق و قوانین آنها متاثر از فرهنگ غربی است مورد استفاده قرار می کشورهاي غربی و یا کشورهایی که ح

ایـن  . حقوق این کشورها بیشتر بر مبناي عرف و عادت و حقوق نانوشته است که قرنها سـابقه دارد      . گیرد

این روش همـانطور کـه      . قرار دارد گروه به گروه انگلوساکسون معروفند که در راس آنها کشور انگلستان            

. اشاره شد، اصوال بر مبناي عرف و عادت و روشها و رویدادهاي صنفی و غیرقضایی است

کار، رسیدگی در دادگاههاي ویژه اي است که براي ایـن  روش دیگر رسیدگی به اختالفات ناشی از روابط         

اهها،  قوانین و مقـررات موضـوعه هـر    اساس رسیدگی در این دادگ. کار تاسیس و در نظر گرفته شده اند     

در این روش کوشش شده از دادرسان حرفه اي و متخـصص و کارشناسـان کـار و صـنعت                    . کشور است 

کـشورهاي  (مایی دولت را در این کار یاري می کنند          رکارشناسان تشکلهاي کارگري و کارف    . استفاده شود 

)یاان، ایتالیا و بسیاري کشورهاي دنفرانسه، آلم

. مهم باید مورد توجه قرار گیردنکته یدگی به اختالفات ناشی از روابط کار چند در رس

نکته اول، رسیدگی به اختالف ها باید به سرعت و بدون رعایـت تـشریفات طـوالنی معمـول در مراجـع                      

ن هزینـه اي بـراي   ا توجه به محدودیت امکانات کارگراعمومی دادگستري انجام شود، نکته دیگر اینکه، ب  

ا نداشته باشد و باالخره با توجه به اصل سه جانبه بودن مـسائل روابـط کـار از مـشارکت و همکـاري                 آنه

. تشکلهاي کارگري و کارفرمایی و نظارت دولت بر جریان کار هرچه بیشتر استفاده شود

اختالفات ناشی از روابط کار یا فـردي اسـت یـا          . در قانون کار ایران ترتیب خاصی پیش بینی شده است         

تـا   157مـواد   (موضوع فصل نهم قانون کار جمهوري اسالمی ایـران          . جمعی که به اختصار بیان می شود      

. در این زمینه است) 166



42

حل اختالف فردي 
هرگونه اختالف فردي بین کارگر و کارفرما یا کارآموز که ناشی از اجراي این قانون و سایر 157برابر ماده  

موافقت نامه هاي کارگاهی یا پیمان هاي دسته جمعی کار باشد، به ترتیب              مقررات کار، قرارداد کارآموزي،   

. بیان چند نکته الزم به نظر می رسد. زیر حل و فصل خواهد شد

: جع حل اختالفاصالحیت مر

حل اختالف پیش بینی شده در قانون کار تنها به دعاویی رسیدگی می کنند که طرفین آن                 مراجع  -1

. رما باشدو کارف) کارآموز(کارگر 

قانون کار اخـتالف بایـد ناشـی از اجـراي قـانون کـار و سـایر مقـررات کـار و              157برابر ماده   -2

. قراردادهاي کارآموزي، موافقت نامه هاي کارگاهی یا پیمانهاي دسته جمعی کار باشد

: مراحل رسیدگی به اختالف به ترتیب مقرر در قانون کار عبارتند از
گر و کارفرما یا کارآموز یا نمایندگان آنها در شوراي اسالمی کار و در          سازش مستقیم کار  : سازش-1

صورت نبودن شوراي اسالمی کـار در واحـد مربوطـه از طریـق انجمـن صـنفی کـارگران و یـا                       

در صورت حل نشدن اختالف از طریق سازش، کـارگر مـی    . نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما    

تـشخیص   هیـأت در این حالت شکایت براي رسـیدگی بـه          . دتواند به اداره کار محل مراجعه کن      

. ارجاع می شود

: از افراد زیر تشکیل می شود: تشخیصهیأت-2

یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی -

یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراي اسالمی کار استان -

ن انجمنهاي صنفی کارفرمایان استان یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانو-

12/12/69تـشخیص مـصوب      هیـأت در ماده دو آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحـوه رسـیدگی              

: چنین آمده استهیأتوظایف این 

رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هرگونه اختالف فردي بین کارفرما و کارگر یا کـارآموز کـه ناشـی از                     ) الف

رسیدگی و  ) ب. موزي، موافقت نامه هاي کارگاهی یا پیمانهاي دسته جمعی کار باشد          اجراي قانون یا کارآ   

. اخذ تصمیم در مورد هرگونه شکایت که راجع به روابط کارفرما و کارگر یا کارآموز باشد
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تـشخیص گذاشـته     هیـأت انجام سایر وظایفی که طبق قانون کار و سایر قوانین و مقررات به عهده               ) پ

. شده است

تشخیص هیأتگونگی رسیدگی چ
این راي به طرفین دعـوي ابـالغ      . تشخیص پس از رسیدگی نسبت به صدور راي اقدام خواهد کرد           هیأت

روز از تـاریخ ابـالغ الزم االجـرا    15تشخیص پس از گذشت     هیأتکار، راي    159برابر ماده   . خواهد شد 

ند، باید اعتراض خـود را ظـرف مهلـت          هر یک از طرفین که نسبت به این راي اعتراض داشته باش           . است

به عبـارت دیگـر در صـورت اعتـراض راي قطعـی نیـست و                . حل اختالف تسلیم کنند    هیأتمقرر کتبا به    

تشخیص دایر بر اخراج خود اعتراض دارد، می تواند از ایـن راي  هیأتکارگري که به راي صادره از طرف       

دا پرونـده را رسـیدگی کـرده و بـه صـدور راي              حل اختالف مجد   هیأت. حل اختالف شکایت کند    هیأتبه  

راي براي طرفین و قطعی بودن      با توجه به اهمیت     . این راي قطعی و الزم االجرا است      . مبادرت خواهد کرد  

. حل اختالف باید در پرونده درج شودهیأتآن قانونگذار مقرر کرده که نظرات اعضاي 

حل اختالف هیأتترکیب 

به انتخاب کانون هماهمگی شوراهاي اسـالمی کـار اسـتان یـا کـانون               سه نفر نماینده کارگران     -1

انجمن هاي صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهاي منطقه 

به انتخاب مدیران واحدهاي منطقه سه نفر نماینده کارفرمایان -2

ـ              (سه نفر نماینده دولت     -3 ل یـا   مدیرکل کار و امـور اجتمـاعی، فرمانـدار، رئـیس دادگـستري مح

). نمایندگان آنها

. این افراد براي مدت دو سال انتخاب خواهند شد

حل اختالف براي رسیدگی به اختالف از طرفین دعوي براي حضور در جلسه دعوت به عمل خواهـد                   هیأت

هر یک از طرفین یا نماینده تام االختیار آنها مانع رسمیت جلسه و رسیدگی و صـدور  حضورآورد ولی عدم  

. حضور طرفین را الزم بداند، فقط یک نوبت تجدید دعوت خواهد شدهیأتدر صورتی که . راي نیست

چگونگی اجراي آراي قطعی مراجع حل اختالف کار 
آراي قطعی حل اختالف کار، الزم االجرا است و مانند سایر احکام الزم االجرا به وسیله واحد اجراي احکام 

قانون کار، ضوابط مربوط به اجراي احکام فـوق بـه            166رابر ماده   ب. دادگستري به اجرا گذاشته می شود     
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هیـأت موجب آیین نامه اي خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستري به تـصویب       

. وزیران رسیده است

ر بین  پیمان دسته جمعی عبارت است از پیمان کتبی اي که به منظور تعیین شرایط کا              : پیمان دسته جمعی  

یک یا چند شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران از یک طرف و یک یـا چنـد کارفرمـا و یـا                           

. می شودنمایندگان آنها از سوي دیگر و یا بین کانونهاي عالی کارگري و کارفرمایی منعقد

: در این تعریف چند نکته مهم وجود دارد

فردي کـار ممکـن اسـت       است کتبی، در صورتی که قراردادهاي     پیمان دسته جمعی کار، پیمانی      -1

. کتبی یا شفاهی تنظیم شود

مچنانکه از اسم آن برمی آید اصوال بین تشکل هـاي کـارگري شـورا،               پیمان دسته جمعی کار، ه    -2

از یک سو و یک یا چند کارفرما یا نمایندگان قانونی آنها از سوي دیگـر و یـا                   ... انجمن صنفی و    

. اي عالی کارگري و کارفرمایی منعقد می شودبین کانونه

آن  شرایط کار است، مزد و روشهاي پرداخت       کار عمدتا براي تعیین و تنظیم      پیمان دسته جمعی  -3

قراردادهاي دسته جمعـی مطـرح مـی شـود و ایـن          کار، مهمترین مسایلی هستند که در       و مدت   

گران از شـرایط کـار مـساوي        شرایط برابر ضوابطی شامل حال همه کارگران شده و کلیـه کـار            

. این پیمانها مانع تبعیض بین کارگران هستند. برخوردار می شوند

چون از طریقی انعقاد پیمان دسته جمعی کار، تشکل هاي کارگري طرف مذاکره و امضاء قرارداد                -4

کار با کارفرما هستند، طبعا از قدرت بیشتري برخوردارنـد، در نتیجـه مـی تواننـد از نظریـات و                     

در این روش کارفرمایان و تشکل هاي کارگري براي دسترسـی بـه             . شنهادات خود دفاع کنند   پی

. تفاده می کنندیا مذاکرات جمعی اس» چانه زنی«شرایط کار بهتر از روش 

قانون کار باید در سه نسخه تنظیم و بـه امـضاي             140کار برابر تبصره ماده      پیمان دسته جمعی  -5

اعالم نظر  براي  روز3حداکثرظرفر اختیار طرفین و نسخه سوم       دو نسخه د  . طرفین پیمان برسد  

. می شودو تایید، تسلیم وزارت کار 

قانون کار هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیري و یا حل مشکالت حرفه اي و یا شغلی و                   139در ماده   

ه جمعـی هـر   موضـوع مـذاکرات دسـت   . یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران بیان شـده اسـت         

نکته مهمی  . موضوعی در زمینه روابط کار ممکن است در حدود مقررات و قوانین موضوع مذاکره قرار گیرد               

که در قانون کار ایران ذکر شده چنین است که هدف مذاکرات دسته جمعی باید حـصول توافـق و حـل و                       

. فصل مسالمت آمیز اختالفات با رعایت احترام طرفین باشد
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در صورتی از نظر قانونی پیمان دسته جمعی کار   : ی و قابلیت اجرایی پیمانهاي دسته جمعی کار       اعتبار قانون 

: معتبر است که

. مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی کرده اند، در آن تعیین نشده باشد) الف

. با قوانین جاري کشور و تصمیمات قانونی دولت مغایر نباشد) ب

نظـر  . احث و نکات پیمان با بندهاي الف و ب همچنین باید به تایید وزارت کار برسـد                عدم تعارض مب  ) پ

در صورت رد پیمان، نظر وزارت کـار        . وزارت کار ظرف مدت سی روز به طرفین پیمان کتبا اعالم می شود            

. باید مستند به دالیل قانونی و مقررات جاري کشور باشد

: توجه استدر پیمان دسته جمعی کار نکات زیر قابل

پیمان دسته جمعی کار قبل از پایان اعتبار از سوي هیچ یک از طرفین به تنهایی قابل تجدیدنظر               -1

. فقط در شرایط استثنایی آن هم به تشخیص وزارت کار، امکان تجدیدنظر وجود دارد. نیست

پیمـان دسـته   مانند پیمانهاي فردي کار، فوت کارفرما یا تغییر مالکیت کارگاه تاثیري در اجـراي         -2

. کارفرماي جدید، قائم مقام و جانشین کارفرماي پیشین است. جمعی کار ندارد

مقررات پیمان دسته جمعی کار، در کلیه قراردادهاي فردي کار، که قبـل از  انعقـاد پیمـان دسـته                     -3

ـ     . جمعی کار و یا بعد از آن منعقد شود، نافذ و حاکم است             اي انفـرادي کـار از   البته در مواردي که قرارداده

لحاظ مزد نسبت به پیمانهاي دسته جمعی داراي مزایاي بیشتري براي کـارگر باشـند مفـاد قراردادهـاي                  

. فردي کار کماکان به اعتبار خود باقی است

آیین رسیدگی به اختالفات جمعی 
: اختالفات جمعی به ترتیب زیر رسیدگی خواهد شد

تی که اختالف درباره مواد مختلف این قانون و یا پیمانهاي دسته در صور: رسیدگی در هیأت تشخیص) الف

جمعی قبل از تصویب این قانون و یا دیگر موضوعاتی باشد که هنگام انعقاد پیمان جدیـد دسـته جمعـی                    

پیش می آید و منجر به تعطیل کار با وجود حضور کارگران در کارگاه و یا تولید عمدي از سـوي کـارگران                      

ت تشخیص مکلف است بنا به درخواست هر یک از طـرفین اخـتالف، یـا سـازمان هـاي      کاهش یابد، هیأ  

. کارگري و کارفرمایی، مراتب را رسیدگی و نظر خود را اعالم کند

اگر این نظر مورد قبول هر یـک از طـرفین پیمـان دسـته جمعـی               : طرح موضوع در هیأت حل اختالف     ) ب

ریخ اعالم نظر هیأت تشخیص، از هیأت حل اختالف بخواهند نباشد، آنها حق دارند ظرف مدت ده روز از تا        

هیأت نیز مکلف است پس از دریافت تقاضا فـورا بـه اخـتالف دسـته     . که به موضوع اختالف رسیدگی کند 

. جمعی رسیدگی کرده و راي خود را اعالم کند
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ک مهلـت سـه روزه      در صورتی که نظر هیأت حل اختالف ظرف ی        : اطالع به وزارت کار و امور اجتماعی      ) پ

قانون کار، رئیس اداره کار و امور اجتماعی محل وظیفـه            143مورد پذیرش طرفین قرار نگیرد، برابر ماده        

در . دارد در اولین فرصت مراتب را براي اتخاذ تصمیم الزم به وزارت کـار و امـور اجتمـاعی اعـالم کنـد                      

کارگاه را به حساب کارفرما و به هر نحوي که صورت لزوم، هیأت وزیران می تواند تا هنگام ادامه اختالف،

. مقتضی بداند اداره کند

شوراي عالی کار
شوراي عـالی   . قانون کار در وزارت کار، شورایی به نام شوراي عالی کار تشکیل می شود              167برابر ماده   

از اختیارات شوراي عـالی     استفاده  هاي مسایل کار است، وزارت کار با         زمینهکار یک شوراي تخصصی در    

.ی کندمکار به تصویب آیین نامه ها و مقرراتی می پردازد که به اجراي بهتر قانون کار کمک 

شوراي عالی کار داراي یک دبیرخانه دائمی است که محـل اسـتقرار آن   : دبیرخانه دائمی شوراي عالی کار   

است مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تـصویب شـوراي عـالی کـار                    در وزارت کار  

مسئول شورا به عنوان دبیر شورا بدون داشتن حق راي در جلسات شـورا شـرکت مـی                  . انتخاب می شود  

تشکیل جلسات فوق العاده به دعوت . شوراي عالی کار حداقل درهرماه یک بار تشکیل جلسه می دهد. کند

جلسات شورا با حضور هفت نفـر از  . یس شوراي عالی و یا تقاضاي سه نفر از اعضاي امکان پذیر است       رئ

. تصمیمات شوراي عالی کار با اکثریت آرا معتبر است. اعضا رسمیت می یابد

شوراي عالی کار را کارشناسانی در زمینه هاي مسایل کار و روابط صنفی و اجتمـاعی و اقتـصادي و فنـی                      

بررسی هایی درباره روابط کار و شرایط کار انجام مـی دهنـد و نتـاج کـار را     پژوهش ها و . کنندیاري می  

چگونگی تشکیل شـورا و نحـوه       . همراه مدارك و آمار و اطالعات در اختیار شوراي عالی کار قرار می دهند             

ـ                      ارگران و  اداره جلسات و وظایف دبیرخانه شورا و نیز چگونگی انتخـاب اعـضاي اصـلی و علـی البـدل ک

. وزیرات تسلیم خواهد شدهیأتکارفرمایان در شوراي عالی کار توسط وزیر کار تهیه و براي تصویب به 

اجتماعیاجتماعیسازمان تامینسازمان تامینبابامعرفی و آشنایی اجمالیمعرفی و آشنایی اجمالی

گر اجتماعی است که پوشش دهنده کارگران حقـوق بگیـر و            اجتماعی یک سازمان بیمه   سازمان تامین 

.می باشد) به صورت اختیاري(و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ) باريبه صورت اج(مزدي 

2شـده اصـلی  وبـیش از            هزار نفر بیمـه    500میلیون و    11جمعیت تحت پوشش این سازمان بیش از        

میلیون نفـر     35شدگان  به بیش از      میلیون نفر مستمري بگیر می باشد، که با در نظر گرفتن خانواده بیمه            
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اجتماعی براساس قانون، یک نهاد عمومی غیردولتی است که عمده منابع مالی آن             تامینسازمان  . رسدمی

ها با مشارکت کار فرما و  بیمه شده تامین می گردد  و متکی به منابع دولتی نیـست و بـه                     بیمهاز محل حق  

بل ادغام با هاي متوالی است و قاهاي آن متعلق به افراد تحت پوشش در نسلهمین دلیل سرمایه و دارایی

.هاي دولتی یا غیردولتی نمی باشدها و موسسههیچ یک از سازمان

هـاي مختلـف    شدگان و دولت در عرصه    تکیه گاه اصلی این سازمان، مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه         

.هاي کالن و تامین مالی استگیريسیاستگذاري و تصمیم

المللـی  وسیله سازمان جهانی کار و سـازمان بـین    شده به تعهدات این سازمان برابر استانداردهاي تعیین       

اجتماعی تنظیم شده و چگونگی ارائه خدمات و تحقق این تعهدات به وسیله این سازمان را قـانون                  تامین

تردید بیانگر تمامی وسعت فعالیت و خدمات تامین        اي که در این نوشتار آمده بی      خالصه. معین کرده است  

.باشداجتماعی نمی

اسنامه سازمان  تامین اجتماعیاس
ـ که بـه موجـب   1354قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب  ) 1(ـ سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده 1ماده 

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به سازمان  تأمین اجتمـاعی تغییـر          ) 12(ماده  ) 2(تبصره  

. شودی اداره ممربوطاسنامه و سایر قوانین و مقرراتنام یافته است، از این پس بر اساس مفاد این اس

شود، اجرا، ـ هدف سازمان  تأمین اجتماعی که در این اساسنامه به اختصار سازمان  نامیده می2ماده 

هاي اجتماعی و درمانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع تعمیم و گسترش انواع بیمه

اعی و تمرکز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمین اجتماعی با به کارگیري اصول رفاه و تأمین اجتم

گیري گذاري با بهرهداري و اقتصادي در حوزه سرمایهاي در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاهمحاسبات بیمه

. باشدمیاز وجوه و ذخایر در اختیار سازمان

اي مقرر در قوانین و مقررات مربوط از اهداف بیمهـ موضوع فعالیت سازمان  در راستاي تحقق3ماده 

جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، 

بیکاري، حوادث و بیماریها، غرامت دستمزد، مستمري از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات 

هاي اقتصادي هاي اجتماعی و درمانی و فعالیتهاي بیمهر بخشدرمانی و تشکیل، اداره و نظارت ب

. باشدمربوط می) گذاري تحت پوششهاي سرمایهشرکت(

باشد و به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی ـ سازمان  داراي شخصیت حقوقی و استقالل مالی می4ماده 

سایر قوانین و مقررات مربوط زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و

. اداره خواهد شد
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تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و ـ مرکز اصلی سازمان  در تهران است و می5ماده 

قانون ساختار ) 12(ماده ) 1(ها یا از طریق واگذاري برخی از امور به کارگزاریها با رعایت تبصره نمایندگی

. انجام وظایف قانونی خود اقدام نمایدمین اجتماعی نسبت بهنظام جامع رفاه و تأ

. باشدـ امکان جابجایی مرکز اصلی سازمان  در اختیار هیئت امنا می1تبصره 

ـ سازمان  مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط برحسب ضرورت نسبت به تأسیس 2تبصره 

.شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید

: ـ ارکان سازمان  به شرح زیر است6ماده 

الف ـ هیئت امنا 

مدیره ب ـ هیئت

پ ـ مدیرعامل 

ت ـ هیئت نظارت 

هدف از تشکیل سازمان  تأمین اجتماعی 

سازمان تامین اجتماعی به منظور اجرا، تعمیم و گـسترش انـواع بیمـه هـاي اجتمـاعی و اسـتقرار نظـام           

بیمه تحت ضوابط و    ي تأمین اجتماعی تشکیل و مشمولین آن با پرداخت حق         هماهنگ، مناسب با برنامه ها    

.مند می گردندمدت و بلندمدت آن بهرهمقررات مندرج در قانون از تسهیالت کوتاه

حمایت هاي سازمان تامین اجتماعی
اي سازمان تأمین اجتماعی داراي وظایف عمده در دو بخش بیمه اي و درمانی مـی باشـد کـه بـراي اجـر      

هـا ،  کارگزاریهـا، مراکـز درمـانی و           وظایف خود داراي تشکیالت مرکزي ، واحـدها ، شـعب ، نماینـدگی             

. بیمارستانی ، کلینیک ، پلی کلینیک و دي کلینیک در تهران و شهرستانها می باشد

: شامل موارد زیر می باشد » 3«حسب ماده 1354موضوع قانون تأمین اجتماعی مصوب 

بیماریهاحوادث و: الف 

بارداري : ب 

غرامت دستمزد : ج 

از کارافتادگی: د

بازنشستگی : هـ

مرگ : و
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. مشمولین این قانون از کمک هاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط نیز  برخوردار می شوند

:قانون عبارتند از4مشمولین قانون تأمین اجتماعی مطابق ماده 

کننددر مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میافرادي که به هر عنوان-1

صاحبان حرف و مشاغل آزاد-2

کنندگان مستمري هاي بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوتدریافت-3

شـدگان بیمـه نیـستند و در        اتباع بیگانه که در کشور خود در برابر تعهدات قانونی این قانون به بیمـه              -4

.دانمراجع صالحه مجوز کار دریافت داشته

مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت هاي دولتی و مؤسسات وابسته به دولـت، همچنـین               : تبصره

مشمولین قانون استخدام نیروهاي مسلح که در قبال تعهدات قانونی مشمولین این قانون مشمول نظـام                

.حمایتی خاص می باشند، از شمول به قانون تأمین اجتماعی خارج می باشند

:یف کلی در خصوص قانون تامین اجتماعی برخی از تعار

از نظر قانون تأمین اجتماعی فردي است که رأساً مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی بوده و                 :شدهبیمه

.بیمه می تواند از مزایاي مقرر در این قانون بهره مند شودیا با پرداخت مبالغی به عنوان حق

د که به تبع بیمه شده اصلی از مزایاي موضوع قانون استفاده شخص یا اشخاصی هستن: خانواده بیمه شده

.کنندمی

.شده به دستور کارفرما یا نماینده  او در آن مکان کار می کندمحلی است که بیمه: کارگاه

تمامی افرادي  . شده به دستور یا به حساب او کار می کند         شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه       :کارفرما

شـوند، کارفرمـا    دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب مـی        ر یا مسئول عهده   که به عنوان مدی   

.گیرندشده به عهده میمسئول انجام تمامی تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه

تمر مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایاي نقدي یا غیرنقدي مس:مزد یا حقوق

.شده پرداخت می شوداست که در قبال کار به فرد بیمه

عبارت است از وجوهی که به حکم این قانون براي استفاده از مزایاي موضـوع آن بـه سـازمان                    : بیمهحق

مزایایی نقدي بازخرید مرخصی ، کمک عایله مندي ، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت                .پرداخت می شود  

سکن وخواربار در ایام بیماري ، حق شیر ، حق التضمین ، خسارات اخراج و مزایاي ، عیدي ، کمک هزینه م

شامل پرداخت حق بیمه نخواهد بودپایان کار

بیمه درصد از حقوق و مزایاي مشمول کسر حق       27قانون تامین اجتماعی      28براساس ماده    :بیمهنرخ حق 

شـده ازنـرخ    مـی شـود کـه سـهم بیمـه         پرداخت کارفرما به سازمان   بیمه ازسوي شده به عنوان حق   بیمه
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درصـد از جمـع     3درصد بیمه سهم کارفرما می باشد که با تصویب قانون بیمه بیکاري             20درصد و 7مذکور

ضمناً دولت به . حقوق و مزایاي فوق نیز به عنوان بیمه بیکاري توسط کارفرما به سازمان پرداخت می شود   

.نمایدصد به عنوان کمک به سازمان پرداخت میدر3منظور کمک به سازمان تامین اجتماعی 

نماید یا موجب عدم    وضع غیرعادي جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می             :بیماري

.توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا  این که موجب هر دو در آن واحد می شود

مل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهـانی  اي است که تحت تأثیر عا  بینی نشده اتفاق پیش  :حادثه

.شده می شودرخ می د هد که موجب صدماتی بر جسم یا روح بیمه

و عدم توانایی موقت فرد شاغل به       بارداري، بیماري در ایام   می شود که    اطالق  وجوهی   به: غرامت دستمزد 

.شده پرداخت می شودمزد یا حقوق به بیمهکار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جاري 

وسائلی هستند که به منظور اعاده سالمت یـا بـراي جبـران نقـص     ):پروتز و اورتز(وسایل کمک پزشکی    

.جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می روند

شده مبلغی است که براساس شرایط خاص براي جبران هزینه هاي ناشی از ازدواج به بیمه               :کمک ازدواج 

.پرداخت می شود

پرداخـت  شـده  بیمـه کارفرمـا بـه   توسط مندي، عائلهخاص در مقابل شرایط بر اساس:منديعائلهکمک

.شودمی

شده به نحوي که نتواند با اشـتغال بـه کـار            عبارت است از کاهش قدرت کار فرد بیمه       : ازکارافتادگی کلی 

.قبلی خود را به دست آوردسابق یا کار دیگري بیش از یک سوم از درآمد 

شده به نحوي که با اشتغال به کار سابق یا کار           عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه      : ازکارافتادگی جزیی 

.دیگري فقط بخشی از درآمد خود را به دست آورد

شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقـرر در            عبارت است؛ از عدم اشتغال بیمه     : بازنشستگی

.قانوناین

عبارت است از وجهی که براساس شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطـع تمـام یـا                    : مستمري

به آنان پرداخت وي بازماندگان معیشتتأمین او برايفوتیا در صورتشده قسمتی از درآمد به فرد بیمه

.می شود

جبران نقص عضو یا جبـران تقلیـل درآمـد           مبلغی است که به طور یکجا براي      : غرامت مقطوع نقص عضو   

.شده به شخص او داده می شودبیمه
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مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینـه هـاي مربـوط بـه کفـن و دفـن                     :کمک هزینه  کفن و دفن     

.گیرند پرداخت می شودشده در مواردي که خانواده او این امر را به عهده میبیمه

حقوق بیمه شدگان

شدگان ناشی ازتکالیف وتعهداتی است که بر پایه قانون ومقررات تامین اجتماعی بر عهده حقوق بیمه 

:سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است برخی از این حقوق به شرح زیر است

حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحـت پوشـش        ) که مشمول قانون تامین اجتماعی باشد       (هرکارگري  

گیرد و می تواند از سازمان تامین اجتماعی احقاق این حـق را در چـارچوب اختیـارات                   بیمه اجتماعی قرار  

.قانونی سازمان درخواست نماید

بیمه شدگان حق دارند به قوانین ومقررات و دستورالعملهایی که حقوق و تکالیف آنان را نسبت به سازمان       

سازمان تامین اجتماعی باید ضمن ارائـه  تماعی بیان می کند دسترسی داشته باشند دراین زمینه       جتامین ا 

.اطالعات مناسب ابهامات موجود درآنها را نیز برطرف نماید

تعهدات سازمان (بیمه شدگان حق دارند در ازاي ایام اشتغال و پرداخت حق بیمه از مزایاي مقرر درقانون      

ـ         . بـارداري   . بیماریها  . مانند بیمه حوادث    )  از . بازنشـستگی    ،ارداري  غرامـت دسـتمزد ایـام بیمـاري وب

بنابراین سازمان مکلف است با تـشکیل پرونـده انفـرادي بـراي             . برخوردار شوند    …فوت و . کارافتادگی  

.هریک از بیمه شدگان درگرد آوري ونگهداري سوابق آنان تالش الزم را بعمل آورد

درمـانی سـازمان تـامین    بیمه شدگان وافراد تحت تکفل آنان حق دارند متناسب با نیـاز خـود ازخـدمات       

این خدمات صرفاً تابع نیاز آنها است وسازمان نمی تواند خدمات درمانی قابـل              . خوردارشوند  راجتماعی ب 

.ارائه به هر بیمه شده را با میزان حق بیمه پرداختی او مرتبط نماید

رگـاه مـشمول    تعهدات سازمان تامین اجتماعی درقبال هر بیمه شده مشروط به تـداوم اشـتغال او در کا                

قانون است اما اگر براي بیمه شده اي که تحت پوشش قرار گرفته براي مدتی از طرف کارفرما حق بیمـه             

درایـن  (پرداخت نشود سازمان تامین اجتماعی نمی تواند تعهدات خود وحقوق بیمه شده را نادیده بگیرد                

)را از کارفرما وصول می نمایدموارد سازمان ضمن انجام تعهدات خود به بیمه شده حق بیمه یاد شده 

بیمه شدگان حق دارند به هنگام تغییر شغل یا جابحایی محـل اشـتغال آنـان از شـعبه تـامین اجتمـاعی         

بخواهند که سوابق بیمه اي آنان را به طور یکجا در شـعب واقـع درآخـرین محـل اشـتغال گـرد آوري و                         

ن درخواست ها بوده ودرصورتی کـه درایـن         سازمان تامین احتماعی مکلف به پذیرش ای      . نگهداري نماید 

جابجایی ها به سوابق بیمه شده لطمه اي وارد شود مسئول می باشد
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بیمه شدگان حق دارند در صورتی که سوابق آنان نزد سازمان تامین اجتماعی منجـر بـه ایجـاد مزایـاي                     

رفته آنان می شود گواهی یا احقاق حقوق از دست   ) مانند بانک ها    (قانونی نزد سایر سازمانها و موسسات       

.این سوابق را از شعب تامین اجتماعی تقاضا نمایند

آشنایی با تعهدات سازمان
:درمان -1

:به یکی از روش هاي زیر صورت می گیرد 
که از طریق واحد هاي ملکی متعلق به سازمان خدمات را ارائه می نمایددرمان مستقیم : الف 

ریق خرید خدمات و با دریافت فرانشیز از بیمه شـده انجـام مـی گیـرد و                  که از ط    درمان غیرمستقیم : ب

. بیمارستانها،درمانگاه ها،پزشکان و داروخانه هاي طرف قرار داد می باشد: شامل 

یا خسارتی که شامل وجوهی است  که از سوي دفاتر رسیدگی به  اسناد پزشکی بابت           درمان جبرانی :  ج  

بیمه شده و یا سایر افراد در زمانی که  به دلیل  اورژانـس بـودن موضـوع                    هاي انجام  شده، توسط    هزینه

.نمی تواند به واحد هاي ملکی و طرف قرارداد مراجعه کنند بر اساس تعرفه پرداخت می شود

:تعهدات کوتاه مدت-2

:تعهدات کوتاه مدت شامل موارد زیر می باشد

غرامت دستمزد ایام بیماري-1

ام بارداريغرامت دستمزد ای-2

هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه -3

کمک هزینه ازدواج -4

هزینه پروتز و اروتز-5

هزینه کفن و دفن -6

بیمه بیکاري -7

آشنایی با برخی از قوانین و مقررات حوزه بیمه شدگان

):قانون60ماده (حوادث ناشی از کار-1

منظـور   . انجام وظیفه براي بیمه شده اتفاق می افتد          حــوادث نـــاشی از کارحوادثی هستند که در حین       

از حین  انجام  وظیفه  تمام  اوقاتی   است   که  بیمه شده در کارگاه  یا موسسات  وابسته یا ساختمان ها   

و محوطه هاي آن مشغول به کار باشدو یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهـده دار  انجـام                
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اوقات مراجعه به  درمـانگاه، بیمارستان، یا براي  معالجه  درمانی توانبخـشی و               . اري باشد   مامـوریتی و ک  

اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزو اوقـات انجام وظیفه محسوب می شـود مـشروط                    

بیمـه شـده   حوادثی که براي. براین که  حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد             

هنگام نجات براي سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان پیش می آید حادثه ناشی از کار محـسوب مـی                     

.شود 

:توجه 

قانون تامین اجتماعی مراتب را 65در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است، به استناد ماده 

.روز اداري کتبا به سازمان اطالع دهد 3طی مدت 

:قانون 66ماده

در صورتی که ثابت شود، وقوع حادثه یا بروز بیماري مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی             

و ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط الزم از طرف کار فرما یا نماینـدگان او بـوده سـازمان                      

قـانون از کـــارفرما   50ته و طبق مـاده  هزینه هاي مربوط به معالجه و غرامت مستمریها و غیره را پرداخ 

.مطالبه و وصول خواهد نمود

:کمک هزینه  ازدواج-2
قانون به بیمه شده اي که براي اولین بار ازدواج می کند، مبلغی معادل یک ماه متوسـط      85به استناد ماده    

:مزد یا حقوق وي با رعایت شرایط زیر پرداخت می کند

.لین بار باشدازدواج بیمه شده براي او-1

. عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد-2

.در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد-3

.روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد720سال قبل از ازدواج سابقه 5بیمه شده طی مدت -4

:غرامت دستمزد-3

مانی یا روحی است که نیازمند خدمات درمانی را در پی داشته است یا موجب               بیماري وضع غیر عادي جس    

.عدم توانایی موقت اشتغال به کار یا این که موجب هر دو در آن واحد شود

: غرامت دستمزد

به وجوهی اطالق می شود که در ایام  بارداري، بیماري و یا عدم توانایی موقت اشتغال به کار و دریافت                     

.قوق به حکم قانون به جاي مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت  می گرددنکردن ح

نحوه بررسی استراحتهاي پزشکی بیمه شدگان
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مرجع تاییدمدت استراحت

نیاز به تایید نداردروز15روز و در سال حداکثر 7درهر نوبت 

شک معتمدپزروز در هر نوبت 7روز در سال و استراحت هاي  مازاد 60روز لغایت 15

شوراي پزشکی روز در سال 60استراحت مازاد 

:نکته 
.غرامت دستمزد از اولین روزي که بیمه شده براثر حادثه  قادر به کار  نباشد، پرداخت می شود-1

در مواردي که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماري عـادي باشـد، در صـورتی کـه بیمـار در                         -2

.نشود، غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شدبیمارستان بستري 

.پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده از کار افتاده کلی نشده باشد،  ادامه خواهد یافت-3

:کمک بارداري -4

روز را داشـته     60بیمه شده زن در صورتی که طی مدت یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه                  

.تواند بشرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداري استفاده نماید باشد، می

ماه آن بایـد   3ماه   است که حداقل        6مدت استراحت دوران بارداري ،زایمان و شیر دهی   در حال حاضر              

الزم به ذکر است طرحی در مجلس در خـصوص افـزایش مـدت اسـتراحت                . بعد از تاریخ زایمان  باشد     

هفته استراحت براي پدر نیز مطرح است که هنوز جهت اجرا به             2ماه و تعمیم آن به       9ماه به    6زایمان از   

.سازمان ابالغ نشده است

:شرایط احراز 

روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه در مدت یک سال قبل از زایمان 60دارا بودن -1

.حقاقی باشد بیمه شده قبل از شروع استراحت مشغول به کار بوده و یا در مرخصی است-2

.در شروع استراحت و دوره دریافت براي وي مزد مطرح باشد-3

میزان کمک بارداري
مبلغ پرداختی                                                   =  3/2* مدت استراحت  * متوسط دستمزد روزانه  

قانون به عهده کار فرما می باشد 64پرداخت کمک بارداري زنان شاغل در موسسات مشمول ماده : نکته 

.
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:پروتز و اروتز-5

وسایـلی هستند که به منظور اعاده سالمت یا جبران نقص عضو و یا             ) پروتزو اروتز (وسایل کمک پزشکی    

.تقویت برخی از حواس تجویز می شود

:مشمولین 

بیمه شدگان اجباري، اختیاري و خانواده تحت تکفل آنان

اده تحت تکفل آنانمستمري بگیران و خانو

مقرري بگیران و عائله تحت تکفل آنان

) حق اوالد:(کمک عائله مندي-6

این کمک منحصرا تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط برآن که

. روز کار را داشته باشد720بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 

تغال داشته باشند، تا پایان   تحصیل یا در اثر بیماري            سال کمتر و یا به تحصیل اش       18سن فرزندان او از     

.یا نقص عضو طبق نظر کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشد

.میزان آن معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر عادي براي هر فرزند در ماه می باشد

مزد به بیمه شده پرداخت     است و باید در موقع پرداخت        کارفرماپرداخت این کمک به عهده      : نکته مهم 

.شود

: کفن و دفن-7

کمک هزینه کفن و دفن  به منظور جبران هزینه هاي مربوط به کفن و دفن بیمه شده به بازماندگان متوفی       

.پرداخت می شود 

:مشمولین 

 بیمه شدگان اجباري و اختیاري

 بازنشستگان و از کار افتادگان کلی

 مقرري بگیران بیمه بیکاري

:کمک هزینه کفن و دفن میزان

به بعد باشد،  معادل یک مـاه حـداقل           20/11/86میزان این کمک براي مشمولینی که تاریخ فوت آنها از           

.دستمزد ماهیانه سال فوت می باشد
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به منظور مساعدت و با هدف تامین بخشی از هزینـه هـاي مربوطـه مبلـغ مـذکور در ازاي فـوت              : 1نکته  

.اخت خواهد شدهمسرنیز به  مشمولین پرد

در زمان پرداخت کمک هزینه کفن و دفن  ضروري است که  ارتباط بیمه شده با سـازمان برقـرار      : 2نکته  

.باشد

بیمه بیکاري-8
مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قانون کار یا کار کشاورزي باشند، مشمول مقـررات ایـن قـانون                   

قـانون بیمـه   نظـر بیکاراز.بیمه سهم کارفرما تامین می شود      درصد  حق   3منابع آن از محل       . خواهند بود 

تـشخیص ارادي   . بیکاري بیمه شده اي است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده بـه کـار باشـد                    

بودن یا غیرارادي بودن بیکاري بیمه شده ، برعهده کمیته اي متشکل از نماینـدگان ایـن سـازمان واداره                    

.ل اشتغال بیمه شده استمحکارواموراجتماعی

:میزان مقرري پرداختی
:مقرري بیمه شده مجرد طبق فرمول زیر محاسبه می شود

مقرري ماهیانه=متوسط دستمزد روزانه   *    درصد   55*   30

درصد حداقل 10) نفر4حداکثر تا (به مقرري بیمه شده متاهل یا متکفل به ازاي هریک از افراد تحت تکفل 

.زد زمان بیکاري افزوده می شوددستم

درصد متوسط مزد یا حقـوق وي  بیـشتر   80در هر حال مقرري پرداختی نباید از حداقل دستمزد کمتر واز             

.   باشد

مدت پرداخت بیمه بیکاري

متاهل یا متکفلمجردسابقه پرداخت حق بیمه

ماه12ماه6ماه24ماه لغایت 6

ماه18ماه12ماه120ماه لغایت 25

ماه26ماه18ماه180ماه لغایت 121

ماه36ماه26ماه240ماه لغایت 181

ماه50ماه36ماه به باال241از 

بیمه اختیاري -9
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روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند و سن آنها درتاریخ تقاضا براي              30بیمه شدگانی که حداقل     

شد،  و در تاریخ تقاضا در  جایی اشتغال به کار نداشته باشند می تواننـد             سال با  50زنان و مردان کمتر از      

درصد می  26نرخ حق بیمه اختیاري در حال حاضر        . با ارائه در خواست کتبی تقاضاي بیمه اختیاري نمایند          

. باشد

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد -10
:مشمولین 

مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شناخته مـی          تمامی مشاغلی که تاکنون بیمه نشده اند، مشمول         

.شوند و پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد با متقاضیان بر اساس اظهارات متقاضی صورت می پذیرد

حداکثر سن جهت پذیرش درخواست و عقد قرارداد براي مردان  و زنان بـه ترتیـب          : شرایط عقد قرارداد  

برابر مازاد سنی مقرر داراي سابقه پرداخت        2صورت متقاضی باید     باشد که در غیر این    سال می  45و   50

.حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی باشد

احتساب خدمت سربازي -11

مدت خدمت نظام وظیفه تمامی مشمولین قانون تامین اجتماعی یا شرکت داوطلبانه بیمه شدگان در               

حین اشتغال با رعایت ضوابط مقرر پرداخت حق بیمـه متعلقـه          هاي نبرد علیه باطل قبل از اشتغال یا         جبهه

.نزد سازمان تامین اجتماعی قابل احتساب می باشد که جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود 

ضمنا شرکت داوطلبانه افراد یاد شده در جبهه نبرد حق علیه باطل بر اساس گواهی معتبر از مراجـع                   

صـرفاً بـراي جهـادگران وزارت       (شامل نیروهاي مسلح و وزارت جهـاد کـشاورزي           صالح اعزام کننده  ذي

خواهد بود ) جهادسازندگی سابق

قانون تامین اجتماعی بیمه شدگانی که قبل و بعد از انجام خدمت سـربازي داراي سـابقه          95مطابق ماده   

ـ        باشـد از  1/5/1385اریخ پرداخت حق بیمه بوده اند با قید این نکته که خدمت سـربازي آنـان قبـل از ت

.پرداخت حق بیمه متعلقه دوران خدمت معاف می باشند

آشنایی با برخی از قوانین و مقررات حوزه امور مستمریها

:بازنشستگیمستمري-1
اگر. می گویند دوران بازنشستگی   به آن   که در اصطالح     می رسد اي   مرحلههر فرد ، به      يیان دوران کار  پا

کـار و تـالش     بودنـد   اي زیستن و تأمین معاش تا واپسین روزهاي عمر خود ، ناگزیر             روزگاري انسانها بر  

داده است بـی آن را امکان این به انسانها ،و شهرنشینی و دستاوردهاي علمی ناشی از آن       تمدنکنند اما 

ـ   را میان خود توزیع و سـال       فراغتآسایش و   که زیانی به روند رشد و تکامل جوامع وارد شود،            ار هـاي ک
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جامعه بهره منـد    روشی براي توزیع فراغت میان افراد        به عنوان بازنشستگی   و از سازمان یافته را محدود     

زنـدگی مناسـب بـراي بیمـه شـدگان بـه هنگـام          شرایطتأمینپرداخت مستمري بازنشستگی و     . شوند

تمـاعی بـه    تـأمین اج  که سـازمان    نظام بیمه هاي اجتماعی است       اصلیبازنشستگی ، یکی از کارکردهاي      

در دوران   افـراد از   بیمـه حـق دریافت   قبالبیمه هاي اجتماعی کشور،در    نظامعنوان محوري ترین بخش     

هایشاندرمانی به بیمه شدگان و خانواده خدماتتأمین و ارائه ،اشتغال آنان، مسئولیت پرداخت مستمري   

.را در هنگام بازنشستگی بر عهده دارد

کـه در    درمـانی أمین اجتماعی عالوه بر دریافت مستمري از خدمات         تسازمان  پوشش   تحتبازنشستگان

پرداخت . شود،برخوردار هستند  میمراکز درمانی ملکی و مراکز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی ارائه            

پرداخت کمک هزینه معشیت مـستمري  سال و 20عیدي،حق اوالد، حق عائله مندي، حق سنوات مازاد بر          

شرایط زندگی بازنشستگان بهبودتأمین اجتماعی براي سازمان قداماتی است که ازسوي از دیگر ابگیران

.تحت پوشش این سازمان انجام می شود

شرایط الزم براي درخواست مستمري بازنشستگی  

بـراي  سال تمام  60( بیمه شدگانی که به سن قانونی بازنشستگی        قانون تامین اجتماعی   76مطابق ماده   

بیمه مقـرردر سـن   می رسند ، در صورتیکه حداقل سابقه پرداخت حق     )ال تمام براي زنان     س 55مردان و   

سابقه پرداخـت حـق بیمـه تـا تـاریخ           حداقل. یاد شده را دارا باشند، میتوانند تقاضاي بازنشستگی کنند        

بـه  ، یک سال به این سابقه اضافه میشود تـا  ، ده سال تمام بود، پس از آن با گذشت هر سال   14/7/81

.بیست سال تمام برسد

چند نکته مهم 

سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشـته باشـد، حـداقل سـن               30بیمه شده   در صورتی که  ) 1تبصره  

.سال تمام خواهد بود45سال وبراي زنان 50بازنشستگی براي مردان 

در مـشاغل سـخت و      سال متناوب سابقه کـار       25سال متوالی یا     20بیمه شدگانی که حداقل     ) 2تبصره  

.زیان آور داشته باشند بدون احتساب شرط سنی می توانند تقاضاي بازنشستگی نمایند

سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشد، بـدون      35داراي  ) مرد یا زن    (بیمه شده درصورتیکه)3تبصره   

.میتواند درخواست بازنشستگی کندشرط سنی
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سال سن ، مشروط بر اینکه بهنگـام  42سابقه پرداخت حق بیمه و سال  20شده با   زنان بیمه ) 4تبصره  

،میتواننـد  درخواست بازنشستگی یا ترك کار در کارگاههاي مشمول قانون کار اشتغال داشته باشند            ارائه

.متقاضی بهره مندي ازمزایاي بازنشستگی شوند

:روش محاسبه میزان مستمري بازنشستگی

میزان مستمري بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط عی قانون تامین اجتما77طبق ماده 

سی ام ، سی وپنج (30/35درسنوات پرداخت حق بیمه مشروط برآن که ازیاحقوق بیمه شده ضربمزد

.تجاوز ننماید متوسط مزد یا حقوق) 

س آن حق از متوسط مزدیاحقوق بیمه شده ،مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براسامنظور) تبصره 

.پرداخت شده ظرف آخرین دوسال پرداخت حق بیمه تقسیم بر عددبیست وچهار استبیمه

:کار افتادگی ازمستمري-2

بر اثر حادثه یـا      وکه در معرض آسیب هاي جسمی و مالی قرار می گیرند             یاز بیمه شدگان   مستمرحمایت

را کـسب کنـد ،   خودنتواند درآمد قبلی ي کهبه نحو،بیمه شده براي ادامه کار کاهش یابد    قدرتبیماري ،   

ازمهمتـرین یکـی   کـه ایـن      .دهدتأمین اجتماعی وي را تحت پوشش حمایت هاي خود قرار می          سازمان  

.هاي اجتماعی استکارکردهاي نظام بیمه

ارائـه در مرحله اول متوجه بازگرداندن قدرت کار بیمـه شـده از طریـق               سازمان  و خدمات این     هاحمایت

مستمريبا برقراري ، است و اگر این اقدام موثر واقع نشود     به فرد بیمه شده     درمانی و توانبخشی     خدمات

.ازکارافتادگی کاهش و یا قطع درآمدي را جبران می کند

پرداخـت   و اجتماعی تمامی بیمه شدگان تحت پوشش خود را بدون توجه به میزان سابقه             تأمینسازمان  

در اثر حـوادث  ايدهد ، اما چنانچه بیمه شده از کار مورد حمایت قرارمیبیمه در مقابل حوادث ناشی     حق

هاي پزشـکی   نظر کمیسیون  حسبو توانایی خود را      ببیندغیر ناشی از کار و یا بیماري هاي عادي آسیب           

بدهد ، در چارچوب قـانون و بـا احـراز          دستپیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی به صورت کامل از            

.نونی مورد حمایت قرار می گیردشرایط قا

“ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی “ 
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هـاي اجتمـاعی از جملـه در قـانون تـأمین       ازکارافتادگی یکی از تعهدات پیش بینی شده در قوانین بیمـه          

این تعهد در زمره تعهدات بلند مدت محسوب و بـه اجـزاي متعـددي               . است) “3“ماده  “ د“بند  (اجتماعی  

. ی گرددتقسیم م

حوادث  و از نظر درصد ،  ازکارافتـادگی بـه      -2بیماري ها    -1از نظر علت ،  ازکارافتادگی به دو دسته            

.غرامت نقص عضو  تقسیم می شوند-3جزیی -2کلی  -1سه دسته  

بلنـد  همین تنوع پیچیدگی خاصی را به این مقوله بخشیده و آنرا داراي جایگاه ویژه اي در میان تعهـدات               

زیرا کوچکترین غفلت در این زمینه ممکن است، موجب تضییع حقـوق افـراد و یـا                 . مدت قرار داده است     

. ایجاد حقوق غیر واقعی شود

“تعاریف ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی “ 

تعریف ازکارافتادگی کلی -1

: قانون 2ماده 13طبق بند 
ش قدرت کار فرد بیمه شده به نحوي که نتواند با اشتغال به کـار               ازکارافتادگی کلی عبارت است؛ از کاه     “ 

“. از درآمد قبلی خود را به دست آورد 3/1سابق یا کار دیگري بیش از 

تعریف ازکارافتادگی جزیی -2
: قانون 2ماده 14طبق بند 

یگـري فقـط    عبارت است؛ از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوي که با اشتغال بکار سـابق یـا کـار د                    “ 

“ . قسمتی از درآمد خود را به دست آورد 

تعریف غرامت مقطوع نقص عضو -3

: قانون 2ماده 17طبق بند 

غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که بطور یکجا براي جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه            “ 

“ . شده به شخص او داده می شود 

“ عوامل ایجاد ازکارافتادگی“ 

و یـا حـوادث     ) عادي یا حرفـه اي      (نگونه که گفته شد ازکارافتادگی ممکن است، بر اثر بیماریها           هما

. ایجاد شود) حوادث ناشی ازکار یا غیر ناشی از کار (

بیماري -1
: قانون 2ماده 7طبق بند 
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جـب  بیماري وضع غیر عادي جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا مو         “

"عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می شود

به عبارت دیگر ، بیماري اگر غیر قابل عالج تشخیص داده شود ممکن است، موجب کاهش کار فـرد                   

. شده و در نتیجه سبب ازکارافتادگی وي گردد بیمه

حادثه -2
: قانون 2ماده 8طبق بند 

از لحاظ این قانون اتفاقی است ، پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خـارجی در                    حادثه“ 

"اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدمه بر جسم یا روان فرد بیمه شده می گردد

: قانون بر دو نوع تقسیم شده است 59حادثه طبق ماده 

حادثه ناشی ازکار -1

ر حادثه غیر ناشی از کا-2

قانون تأمین اجتماعی مدت پرداخـت       71در مورد بیماري حرفه اي و حوادث ناشی از کار طبق ماده             *

. حق بیمه مالك عمل نمی باشد 

: قانون 66ماده 
گروه حوادث ناشی از کار حاوي کمک هاي بلند مدت و غرامت نقص مقطوع بوده که تعهدات سنگین مالی 

اگر چنانچه در وقوع حادثه ناشی از کار قصور کارفرمـا و رعایـت               66ه  را بدنبال دارد و حسب مقررات ماد      

نکردن مقررات حفاظتی ثابت شود، سازمان قانوناً مکلف به ارائه حمایت بوده و خـسارت وارده را مطـابق                   

. مقررات از کارفرما وصول خواهد کرد

: قانون 75ماده 

یر ناشی از کار، یا ابتال به بیماري حداقل حق بیمـه  اي که طی مدت ده سال قبل از وقوع حادثه غ  بیمه شده 

یکسال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقـوع حادثـه یـا بیمـاري منجـر بـه                          

ازکارافتادگی باشد را پرداخت نمـوده اسـت، در صـورت ازکارافتـادگی کلـی حـق اسـتفاده از مـستمري                      

. ا خواهد داشتازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار ر

“مرجع تشخیص ازکارافتادگی “ 

قانون تأمین اجتماعی ، مرجع تشخیص ازکارافتادگی کمیسیون هاي پزشکی مذکور در ماده             70طبق ماده   

قانون می باشند، بدین معنی که پزشک معالج پس از انجام خدمات توانبخشی و درمان چنانچه فـرد                   91
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هاي پزشکی بـر    نماید و سپس کمیسیون   د، این امر را گواهی می     شده را غیر قابل عالج تشخیص ده      بیمه

.اساس آن اعالم نظر و اقدام به صدور رأي می نمایند 

:بازماندگانمستمري-3

تکفل وي تحتسر بیمه شده و خانواده تأمین اجتماعی از هنگام پرداخت اولین حق بیمه ، بر  حمایتیچتر

شـده  بیمـه حیـات   پایـان خت حق بیمه ، این پوشش حمایتی تا در صورت تداوم پردا . شودگسترده می 

فـوت با . فوت بیمه شده نیز خانواده او از خدمات حمایتی ویژه اي برخوردار می شوند ازو پس داردادامه  

وي بـا  بازمانـدگان مستمري بگیر بازنشسته و از کارافتاده کلی تحت پوشش تأمین اجتماعی ، خـانواده و   

.گیرندقرار میسازمان ش بینی شده در قانون تحت حمایت احراز شرایط پی

کند نیز بـه همـین      میاي فوت هاي حرفه اي که بر اثر حادثه ناشی از کار و یا بیماري          شدهبیمهبازماندگان

اما اگر فوت بیمه شـده شـاغل ،ناشـی از           . می شوند    برخوردارتأمین اجتماعی   سازمان  ترتیب از حمایت    

.حمایت از بازماندگان وي تابع شرایط خاصی خواهد بود،باشداي عادي هحوادث و بیماري

برقراري مستمري بازماندگان که یکی از تعهدات بلند مدت سازمان محسوب می شود، بـر اسـاس مـواد               

: قانونی زیر صورت می پذیرد 

مواد قانونی 
: قانون 80ماده -1

ز حاالت زیر مـستمري بازمانـدگان دریافـت خواهنـد           بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی ا        

:داشت 

درصورت فوت بیمه شده بازنشسته 1-1

در صورت فوت بیمه شده ازکارافتاده کلی مستمري بگیر 2-1

در صورت فوت بیمه شده اي که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار ، مشروط 3-1

. روز کار را پرداخت کرده باشد 90ه بر این که طی آخرین سال حیات حق بیم

در صورتی که بیمه شده متوفی داراي سابقه پرداخت حق بیمه بین ده تـا بیـست سـال                   : تبصره یک 

باشد بازماندگان واجد شرایط  وي استحقاق دریافت مستمري به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه  و      

.قانون را خواهند داشت83به نسبت سهام مقرر در ماده 

به بعد فوت شده انـدو       20/11/1386بازماندگان واجد شرایط بیمه شده اي که از تاریخ          : بصره دو ت

داراي سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ده سال می باشند استحقاق غرامت مقطوع فـوت معـادل                   
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یکماه حداقل  دستمزد کارگر عادي در زمان فوت را بطور یکجا و بـه نـسبت سـهام مقـرر در مـاده                 

.   قانون را خواهند داشت"83"

: قانون 81ماده -2

:بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمري را خواهند داشت عبارتنداز

. عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است 1-2

در صورت فوت شـوهر     ) دائم   عقد(همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده اند          : تبصره یک   

دوم ، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمري پرداخت خواهد شد ،بار مالی ناشی از این تبـصره از                    

. کمک دولت به بیمه شدگان تأمین خواهد شد )%3(محل 

فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یـا منحـصراً بـه تحـصیل                      2-2

91تغال داشته باشند یا به علت بیماري یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده اش

. این قانون قادر به کار نباشند 

پدر و مادر متوفی در صورتی که نخست تحت تکفل او بوده دوم سن پدر از شصت سال سن و مادر                      3-2

ایـن   91کمیسیون پزشکی موضـوع مـاده        از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آن که به تشخیص             

.قانون ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دریافت ندارند 

: قانون 82ماده -3

: بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمري استفاده خواهند کرد 

ت سال متجاوز باشد یا    شوهر مشروط بر این که نخست تحت تکفل زن بوده و دوم سن او از شص                  1-3

این قانون ازکارافتاده بوده و در هر حال مستمري از سازمان            91طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده       

. دریافت نکند 

: فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر 2-3

تحصیل و یـا     سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان                 –الف  

ایـن قـانون قـادر بـه کـار        91به علت بیماري یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده             

. نباشند 

پدر و مادر در صورتی که تحت تکفل او بوده و سن پدر از شصت سال، سن مادر از پنجـاه و پـنج                 3-3

این قانون ازکارافتـاده     91ع ماده   سال تجاوز کرده باشد و یا آن که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضو            

. باشند و در هر حال مستمري از سازمان دریافت ندارند 
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: قانون 83ماده -4

: سهم مستمري هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر می باشد 

ـ                 1-4 ت، میزان مستمري همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقی بیمه شده اس

در صورتی که بیمه شده مرد داراي چند همسر دائم باشد، مستمري به تساوي بین آنان تقسیم خواهد شد 

 .

میزان مستمري هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مـستمري اسـتحقاقی بیمـه                     2-4

بر میزان مذکور خواهـد     شده می باشد، در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد، مستمري او دو برا                 

. بود

میزان مستمري هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصـد مـستمري اسـتحقاقی                      3-4

بیمه شده می باشد ، مجموع مستمري بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میـزان مـستمري اسـتحقاقی              

جاوز کند، سهم هر یک از مستمري به نسبت    متوفی تجاوز نماید ، هر گاه مجموع مستمري از این میزان ت           

در این صورت اگر یکی از مستمري بگیران فوت یا فاقد شرایط اسـتحقاقی دریافـت   . تقلیل داده می شود  

مستمري شود سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندي مذکور در این ماده افزایش خواهد یافـت و در هـر                      

. ستمري بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد حال بازماندگان بیمه شده از صد در صد م

»برخی از نکاتی که دانستن آنها جهت افراد تحت پوشش سازمان ضروري بنظر می رسد«

آوري سوابق بیمه شدگان جمع

روند ارایه خدمت و برقراري مستمري آنان را آسان     جمع آوري سوابق بیمه اي بیمه شدگان در یک شعبه،           

.می کند

چنانچه بیمه شده اي در بیش از یک شعبه تأمین اجتماعی داراي سوابق پرداخت حق بیمه باشـد، جهـت           

جمع آوري سوابق کارکرد خود باید به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه کند و نسبت به تکمیل            

.ابق اقدام نمایدفرم درخواست جمع آوري سو

شعبه تامین اجتماعی پس از شناسایی شعبه محل پرداخت حق بیمه وي، سوابق بیمه شـده را از شـعب                    

.ذي ربط جمع آوري خواهد کرد

نیـز  ir.tamin.wwwدر حال حاضر سوابق  بیمه شدگان از طریق سایت اینترنتی سـازمان بـه آدرس   

.مشاهده می باشدقابل

برخی سواالت رایج در خصوص دفترچه درمانی بیمه شدگان و مستمري بگیران و افراد تحت تکفل آنان
چه مدارکی براي براي صدور اولین دفترچه درمانی الزم است ؟
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بیمه شدگان و مستمري بگیران براي دریافت اولین دفترچه بیمه براي خود و افراد تحت تکفل خود بایـد                   

:امات زیر را انجام دهنداقد

.تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمان توسط بیمه شده یا مستمري بگیر

از بیمه شده یا مستمري بگیر و افراد تحت تکفـل آنـان جهـت الـصاق بـه                    3* 4ارائه یک قطعه عکس     

.دفترچه درمان

حـت تکفـل بیمـه شـده یـا          ارائه تصاویر صفحات اول و دوم شناسنامه عکس دار و یا گذرنامـه افـراد ت               

.مستمري بگیر و رؤیت اصل آنها

.سال19ارائه گواهی اشتغال به تحصیل یا از کارافتادگی فرزندان پسر باالي 

.سال15ارائه تعهد کتبی بیمه شده یا مستمري بگیر مبنی بر عدم اشتغال به کار فرزند دختر باالي 

.مستمري بگیر زنارائه فرم تأیید شده کفالت شوهر بیمه شده زن یا

ارائه تعهد کتبی بیمه شده زن یا مستمري بگیر زن مبنی براینکه همسر وي تحت پوشش نظام حمـایتی                   

)درخصوص صدور دفترچه فرزندان. (خاصی نیست

.ارائه گواهی حضانت فرزندان بیمه شده زن یا مستمري بگیر زن از مراجع قضایی

یمه شده یا مستمري بگیرارایه فرم تأیید شده کفالت پدر یا مادر ب

ارائه فیش پرداخت سرانه درمان فرزندان چهارم و به بعد بیمه شدگان اجباري یا مستمري بگیران

در صورت مفقود شدن دفترچه بیمه درمان چه کار باید کرد؟

گیرد ، از آنجا که دفترچه بیمه درمانی ، یک مدرك معتبر است و می تواند مورد سوء استفاده احتمالی قرار ب

براي دریافت دفترچه بیمه المثنی . توصیه می کنیم در اسرع وقت موضوع رابه شعبه مربوطه اطالع دهید 

. هم باید به شعبه محل بیمه پردازي خود مراجعه و نسبت به تکمیل فرم صدور دفترچه بیمه اقدام کنید

توجه به دفعه صدور المثتی با.مدارك الزم شامل فرم استشهاد محلی ، شناسنامه و یک قطعه عکس است

. ، با واریز وجهی به عنوان خسارت به حساب مربوطه ، نسبت به صدور دفترچه المثنی اقدام خواهد شد 

الزم به توضیح است ، در صورتی که دفترچه بیمه به دلیل حوادث غیر مترقبه نظیر سرقت ، آتش سوزي ، 

. راجع ذي صالح نیازي به پرداخت خسارت نخواهد بودمفقود شده باشد ، با ارایه تاییدیه م... زلزله و

تاریخ اعتبار دفترچه بیمه درمانی چه اهمیتی دارد؟

دفترچه هاي بیمه درمانی ، داراي تاریخ اعتبار مشخصی هستند که در دفترچه هاي جدید ، روي جلد 

ارکنان این مراکز ، موظف هنگام مراجعه به مراکز درمانی ، ک. وتمامی برگه هاي دفترچه ، درج شده است

از این رو ، توصیه می کنیم پیش ازبه سر رسیدن . به کنترل مهلت اعتبار دفترچه هاي درمانی هستند 
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با وجود این ، سازمان تامین اجتماعی به . تاریخ انقضاء دفترچه درمانی، به شعبه مربوطه مراجعه بفرمایید

آنان ، اقدام به افزایش مهلت اعتبار دفترچه هاي درمانی منظور رفاه حال بیمه شدگان و افراد تحت تکفل 

.نموده است

در صورت فوت بیمه شده ، دفترچه درمانی او را به کجا باید تحویل داد؟
الزم به . در صورت فوت بیمه شده ، دفترچه درمانی او را باید به شعبه تامین اجتماعی مربوطه تحویل داد

دفن براي بیمه شده اصلی ،یکی از مراحل دریافت کمک هزینه کفن وذکراست تحویل دفترچه درمانی

است) متوفی(

از چه سنی می بایست براي صدور دفترچه بیمه نوزاد اقدام کرد؟

تا پیش از یک ماهگی، هنگام .از یک ماهگی به بعد حتما باید براي نوزاد دفترچه بیمه جداگانه صادر شود

ان از دفترچه بیمه مادر نوزاد در صورتی که خودشان همراه نوزاد باشند، مراجعه به مراکز درمانی، می تو

.استفاده کرد

آیا امانت دادن دفترچه درمانی به دیگران جرم محسوب می شود ؟

بله، دفترچه درمانی صرفا براي استفاده صاحب اصلی آن صادر شده و اعتبار آن از محل سازمان تامین 

گونه سوء استفاده از آن جرم محسوب می شود و با فرد خاطی برابر ماده اجتماعی تامین می شود و هر

.قانون تامین اجتماعی برخورد خواهد شد97

آیا می توان براي نوزاد چهارم در خواست صدور دفترچه درمانی کرد؟
حمایت طبق قانون ، فرزند چهارم و به بعد ، مشمول حمایت درمانی بیمه اي نمی باشند اما سازمان براي

از بیمه شده ، با دریافت حق سرانه درمان ، که مبلغ آن هر ساله توسط وزرات بهداشت ، درمان و آموزش 

پزشکی اعالم می گردد و توسط شوراي عالی تامین اجتماعی ابالغ می گردد ،اقدام به صدور دفترچه 

.براي آنان می کند

: نکته

ند ج تبصره یک ماده یک قانون تنظیم خانواده و جمعیت صدور دفترچه جهت فرزند چهارم و به بعد طبق ب

قانون تامین اجتماعی    58موضوع ماده   (مجلس محترم شوراي اسالمی ،حق بیمه فرزند         26/2/72مصوب  

براي فرزند چهارم وبه بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می شـوند بـه              ) 1354مصوب  

.ن شده در یافت می گرددصورت جداگانه و مطابق تعرفه تعیی
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مقررات کیفري استفاده غیر قانونی از دفترچه هاي درمانی چیست ؟

قانون تامین اجتماعی ،هر کس به استناد اسناد و گواهی هاي خالف واقع یا با توسل به 97براساس ماده 

موجبات استفاده افراد عناوین و وسایل تقلبی از مزایاي مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا 

به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر ،خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایاي مذکور فراهم سازد

. روز تا شش ماه محکوم خواهد شد61خسارت وارده به سازمان و در صورت تکرار به حبس از 

؟در صورت ترك کار، دفترچه هاي درمانی را به کجا باید تحویل داد

در صورت ترك کار و قطع رابطه بیمه پردازي ، بیمه شدگان مکلفند دفترچه هاي درمانی خود را به شعبه 

درغیر این صورت استفاده بعدي از دفترچه هاي درمانی تخلف محسوب می شود وبا . مربوطه تحویل دهند

.قانون تامین اجتماعی رفتار خواهد شد97این گونه افراد برابر ماده 

آیا می توانم هم زمان با اشتغال در یک موسسه دولتی وبا وجود داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی ، 

تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هم قرار بگیرم؟
سبب وضعیت خیر، کلیه افراد شاغل در موسسات و دستگاه هاي دولتی نظام حمایتی خاص که به 

استخدامی خود تحت پوشش نظام حمایتی موسسه محل اشتغال خود قرار می گیرد ، از شمول مقررات 

به سازمان تامین اجتماعی ) به طور هم زمان (خارج بوده و پرداخت حق بیمه آنها ،قانون تامین اجتماعی

. استفاقد وجاهت قانونی

قانون برنامه چهارم ، 103سوم توسعه تنفیذي در ماده قانون برنامه42شایان ذکر است به موجب ماده 

به استثناي کادر نیروي هاي مسلح و (امکان تغییر نظام بیمه اي شاغلین مشترك هر یک از سازمان ها 

امکان پذیر می باشد که متقاضیان عضویت در سازمان ) کارکنان وزارت اطالعات و با رعایت ضوابط مقرر

ی از ضوابط مربوطه از جمله میزان ما به التفاوت متعلقه ، نحوه تاثیر سوابق تامین اجتماعی جهت آگاه

.می توانند به شعب ذي ربط سازمان مراجعه نمایند... منتقله جهت بهره مندي از مزایاي مقرر در قانون و 

، کدام یک از افراد خانواده خود را بیمه شده اصلیسواالت رایج در خصوص افراد تحت تکفل بیمه شده  

می تواند تحت پوشش بیمه اي قرار دهد؟

قانون تامین اجتماعی ،افراد خانواده بیمه شده که می توانند تحت پوشش بیمه شده اصلی 58برابر ماده 

: قرار بگیرند و از خدمات پزشکی بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند ،عبارتند از

شدهبیمه ) زن(همسر

سال باشد یا 60در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تامین شود و سن او باالي  شوهر بیمه شده  

. ، از کار افتاده کلی شناخته شود) قانون تامین اجتماعی 91موضوع ماده (طبق نظر کمیسیون پزشکی 
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:فرزندان بیمه شده

.باشندفرزندان دختر تا پیش از ازدواج و به شرط این که شاغل ن

سال18فرزندان پسر حداکثر تا

سال در صورتی که اشتغال به تحصیل داشته باشند یا بر اثر بیماري و نقص عضو 18فرزندان پسر باالي 

تحت تکفل پدر ) قانون تامین اجتماعی 91موضوع ماده (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان، 

.باشند

سال باشد یـا بـه تـشخیص       55سال و سن مادر باالي      60االي  مشروط براین که سن پدر ب     پدر و مادر ،   

از کار افتاده کلـی باشـند و در هـر حـال     )قانون تامین اجتماعی  91موضوع ماده   (کمیسیون هاي پزشکی    

هم چنـین   . ازسازمان مستمري دریافت ننمایند و تحت پوشش سازمان بیمه اي و حمایتی دیگري نباشند             

در کفالت فرزند دیگري نباشد

بـــراي تحـــت پوشـــش قـــرار دادن والـــدین خـــود چـــه اقـــداماتی بایـــد انجـــام داد؟  
براي تحت تکفل در آوردن پدر و مادر ،در صورتی که واجد شرایط الزم باشند ، می بایست ضـمن ارایـه                      

مدارك ، براي تکمیل فرم در خواست به شعبه محل بیمه پردازي مراجعه کرد تا مراحل اداري الزم شـامل          

م بازرسی فنی  صدور راي توسط واحد امورفنی بیمه شدگان و معرفی بـه واحـد نـام نویـسی بـراي         انجا

صدور دفتر چه درمانی صورت پذیرد

فرزندان دختر تا چه سنی تحت پوشش بیمه اي پدر ومادر باقی خواهند ماند؟

فرزندان دختر ، تا هر سنی به شرط آن که ازدواج نکرده و یا شاغل نباشند ، تحت تکفل پدر بوده واز 

سالگی نیازي به ارایه شناسنامه براي تمدید 18البته تا سن . پوشش بیمه اي وي برخوردار خواهند بود 

دفترچه درمانی فرزندان دختر با سالگی به بعد ، تمدید اعتبار 18اعتبار دفترچه درمانی آنان نیست اما از 

.ارایه شناسنامه امکان پذیر می گردد

آیا فرزندان دختردر صورت جدایی از همسر خود ، می توانند دوباره تحت تکفل پدر قرار گیرند؟

در صورتی که فرزند دختر پس از ازدواج ، از همسر خود طالق بگیرد یا همسرش فوت کند و مستمري 

شد ، می تواندمجددا تحت تکفل پدر قرار بگیرد و از حمایت هاي درمانی برخوردار بگیر سازمانی نبا

آیا خواهران وبرادران بیمه شده می توانند تحت تکفل او قرار بگیرند؟.گردد

خیر ، خواهران و برادران بیمه شده، نمی توانند به واسطه او ،تحت پوشش تامین اجتماعی قرار 

ه شده مقرري بگیر بیمه بیکاري باشد و خواهر یا برادر خود را در صورت احراز مگر اینکه ، بیم.بگیرند

.شرایط ، تحت تکفل خود قرار دهد
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شوهر می تواند تحت پوشش بیمه همسر خود قرار بگیرد؟درچه صورت 

درصورتی شوهر تحت تکفل همسر خود قرار می گیرد که تحت پوشش هیچ نظام حمایتی دیگري نباشد 

جایی مستمري یا مزد دریافت نکند و داراي استطاعت مالی نباشد یعنی معاش او وفرزندانش واز هیچ

سال باشد یا از نظر کمیسیون پزشکی 60توسط همسرش تامین شود و یا این که سن شوهر باالي 

، از کار افتاده کلی شناخته شده باشد) قانون تامین اجتماعی 91موضوع ماده (

ی توانـــد فرزنـــدان خـــود را تحـــت پوشـــش بیمـــه خـــود در آورد؟ آیـــا بیمـــه شـــده زن مـــ

بله ، در صورتی که شوهر ،تحت پوشش هیچ نظام حمایتی دیگري نباشد و از جایی مستمري یـا حقـوق                     

.دریافت نکند
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