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 فصل اول ـ تعاریف کلی واصول 

خدماتی و کشااوریی مللاب  اه تتعیا  ای ایاو  اا ون  ،صنعتی ،ات تولیدیمؤسس، ها کارگاه ،کارگران ،کلیه کار فرمایان – ۱ماده 
  .ند اش می

سهم سود وساایر  ،اعم ای مزد، حقوق السعی حقلحاظ ایو  ا ون کسی اس  که  ه هر عنوان در مقا ل دریاف   کارگرای – ۲ماده 
  .مزایا  ه درخواس  کارفرما کار می کند

کاارمی کناد   الساعی حقکارفرما شخصی اس  حقیقی یا حقو ی که کارگر  ه درخواس  و ه حساب او درمقا ل دریاف   – ۳ماده 
وکارفرماا  شاو د مین و ه طور عموم کلیه کسا ی کاه عهاده دار اداره کارگااه هساتند  مایناده کارفرماا محساوب مدیران ومسووال

مسوول کلیه تعهداتی اس  که  مایندگان مذکور در  تال کارگر  ه عهده می گیر د درصورتی که  ماینده کارفرما خارج ای اختیارات 
   مقا ل کارفرما ضامو اس خود تعهدی  نماید و کارفرما آن را  پذیرد در 

 ،ات صانعتیمؤسساکارگاه محلی اس  که کارگر  اه درخواسا  کارفرماا یاا  مایناده او در آ راا کاار مای کناد، ای  تیال  – ۴ماده 
اتی کاه  اه تأسیساماکو عمومی وامثال آ ها  کلیه  ،تولیدی ،تراری ،خدماتی ،مسافر ری ،ترا ری ،ساختما ی ،معد ی ،کشاوریی

آمویشاگاه  ،حماام ،درما گااه ،مهدکودک ،، شیرخوارگاهها تعاو ی ، اهارخوری ،متعلق  ه کارگاه ا د، ای  تیل  مایخا ه ا تضای کار
 ،کالسهای سوادآمویی و سایر مراکز آمویشی و اماکو مر وط  ه شاورا و ا رماو اساالمی و سایر کاارگران ، رائتخا ه ،حرفه ای

  .ند اش میا جز کارگاه ویرشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و ظایر آ ه

  .ند اش میمشمول مقررات ایو  ا ون  ها کارگاه مایندگان آ ان وکارآمویان و  یز  ،کارفرمایان ،کلیه کارگران – ۵ماده 

 یساتم و یسا  و هشاتم  اا ون اساسای  ، راساس  ند چهار اصل چهل و سوم و ند شا  اصال دوم واصاول  اویدهم – ۶ماده 
جتار افراد  ه کار معیو و  هره کشی ای دیگری ممنوع و مردم ایران ای هر  وم و  تیله که  اشند ای حقوق ا ،جمهوری اسالمی ایران

ی ان و ما ند اینها ستب امتیای  خواهد  ود و همه افراد اعم ای ین و مرد یلسان در حمای   ا ون  ، ژاد ،مساوی  رخوردار د و ر گ
 .ه آن مایل اس  و مخالب اسالم ومصالح عمومی و حقوق دیگران  یس   رگزیند رار دار د و هرکسی حق دارد شغلی را که  

 فصل دوم ـ قرارداداکر 

 آن  مبحث اول ـ تعریف قراردادکار وشرایط اساسی انعقاد

مدت کاری را  رای  السعی حق رارداد کار عتارت اس  ای  رارداد کتتی یا شفاهی که  ه موجب آن کارگر در  تال دریاف   – ۷ماده 
  .دهد میمو   یا مدت غیرمو    رای کارفرما ا رام 
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توسا  ویارت کاار واموراجتمااعی تهیاه و  اه  ،حداکثر مدت مو    رای کارهایی که طتیع  آ ها جنته غیرمستمر دارد – ۱تتصره 
  .وییران خواهد رسید هیأتتصویب 

  .شود میدتی در  رارداد ذکر  شود،  رارداد دایمی تلقی درکارهایی که طتیع  آ ها جنته مستمر دارد درصورتی که م – ۲تتصره 

 راردادهای مر اوط  (۱۳۹۴مصوب  پذیر و ارتقای  ظام مالی کشور  ا ون رفع موا ع تولیِد ر ا   ۴۱الحا ی طتق ماده ) -۳تتصره 
در چهارچوب  وا یو  ه  ا ون کار در صورت کتتی  ودن  اید در فرم مخصوصی  اشد که توس  ویارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

  .گیرد شود و در اختیار طرفیو  رار می و مقررات تهیه می

کارفرمایان موظفناد  (۱۳۹۴مصوب  پذیر و ارتقای  ظام مالی کشور  ا ون رفع موا ع تولیِد ر ا   ۴۱الحا ی طتق ماده ) -۴تتصره 
  .ماه آخریو مزد پرداخ   مایند ه مأخذ هر سال یککار را    ه کارگران  ا  رارداد مو    ه  ست  مدت کارکرد، مزایای  ا و ی پایان

شروط مذکور در  راردادکار یا تغییرات  عدی آن در صورتی  افذ خواهد  ود که  رای کارگرمزایایی کمتر ای امتیاایات مقارر  – ۸ماده 
  .در ایو  ا ون منظور  نماید

     ذیل الزامی اس یمان  ستو  رارداد رعای  شرای  رای صح   رارداد کار در – ۹ماده 

 الب ا مشروعی  مورد  رارداد 

 معیو  ودن موضوع  رارداد  –ب 

 ج ا عدم ممنوعی   ا و ی وشرعی طرفیو در تصرف اموال یا ا رام کار مورد  ظر 

  .مگر آ له  طالن آ ها در مراجع ذی صالح  ه اثتات  رسد ،اصل  ر صح  کلیه  راردادهای کار اس  –تتصره 

  . اید حاوی موارد ذیل  اشد ،ت د یق طرفیوشخصا  رارداد کار عالوه  ر م  – ۱۰ماده 

  . وع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر  اید  ه آن اشتغال یا د –الب 

 لواحق آن  حقوق یا مزد متنا و –ب 

 ج ا ساعات کار، تعطیالت و مرخصیها 

 محل ا رام کار  –د 
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 تاریخ ا عقاد رارداد  –ها 

  .چنا چه کار  رای مدت معیو  اشد ،راردادمدت   –و 

  .ایراب  ماید ،ی ا موارد دیگری که عرف و عادت شغل یامحل

شرای  و  حوه فسخ  رارداد  (۱۳۹۴مصوب  پذیر و ارتقای  ظام مالی کشور  ا ون رفع موا ع تولیِد ر ا   ۴۱الحا ی طتق ماده ) -ح
 )در مواردی که مدت تعییو  شده اس ( 

د که یک  سخه ای آن  ه اداره کاار محال ویاک گرد میی که  راردادکار کتتی  اشد  رارداد در چهار  سخه تنظیم تتصره ا در موارد
ی فا د شورا در اختیار  ماینده ها کارگاهیک  سخه  زد کارفرما و  سخه دیگر در اختیار شورای اسالمی کار و در   سخه  زد کارگر و

  .کارگر  رار می گیرد

توافق یلدیگر مدتی را  ه  ام دوره آیمایشی کار تعییو  مایند  در خالل ایاو دوره هریاک ای طارفیو  ند  اتوا  میطرفیو  – ۱۱ماده 
در صورتی که  طع را طه کار   را طه کار را  طع  ماید ،حق دارد،  دون اخطار  تلی و  ی آ له الزام  ه پرداخ  خسارت داشته  اشد

اخ  حقوق تمام دوره آیمایشی خواهد  ود و چنا چه کارگر را طه کار را  طع  ماید کارگر فق  ای طرف کارفرما  اشد وی ملزم  ه پرد
  .مستحق دریاف  حقوق مدت ا رام کار خواهد  ود

تتصره ا مدت دوره آیمایشی  اید در  راردادکار مشخص شود  حداکثر ایو مدت  رای کارگران ساده و یمه مااهر یاک مااه و  ارای 
  .د اش میدارای تخصص سطح  اال سه ماه کارگران ماهر و 

ه مؤسساادغاام در  ،تغییر  وع تولید ،ای  تیل فروش یا ا تقال  ه هر شلل ،هر وع تغییر حقو ی در وضع ماللی  کارگاه – ۱۲ماده 
د و  اش میوثر  فوت مالک وامثال اینها، در را طه  راردادی کارگرا ی که  راردادشان  طعی  یافته اس  م ،ملی شدن کارگاه ،دیگر

  . ائم مقام تعهدات وحقوق کارفرمای سا ق خواهد  ود ،کارفرمای جدید

مقاطعه دهنده مللب اس   رارداد خود را  ا مقاطعه کار  اه  حاوی  ،دیا  میدرمواردی که کار ای طریق مقاطعه ا رام   – ۱۳ماده 
  . ا ون را در مورد کارکنان خود اعمال  ماید منعقد ماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات ایو

مراجاع رأی  ند  دهی یپما لااران  اه کاارگران را  ارای اش میمطالتات کارگر جز دیون ممتای  وده و کارفرمایان موظب  – ۱تتصره 
  .پرداخ   مایند ،مو جمله ضما   حسو ا رام کار ، ا و ی ای محل مطالتات یپما لار

روی ای تحویال  ۴۵طعه دهنده  ر خالف ترتیب فوق  ه ا عقاد  رارداد  ا مقاطعه کار  پرداید و یا  تال ای پایاان چنا چه مقا – ۲تتصره 
  .تسویه حساب  ماید، مللب  ه پرداخ  دیون مقاطعه کار در  تال کارگران خواهد  ود ،مو  
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 مبحث دوم ـ تعلیق قرارداد کار 

 راردادکار  ه حاال تعلیاق  ،متو ب شود مو تا  واد آتی ا رام تعهدات یلی ای طرفیو چنا چه  ه واسطه امور مذکور در م – ۱۴ماده 
  .دگرد میدر می آید وپس ای رفع آ ها  رارداد کار  ا احتساب سا قه خدم  ) ای لحاظ  ای شستگی وافزای  مزد (  ه حال  اول  ر

آ ان در جتهه  تل ای اشتغال و یا حیو اشتغال  وطلتا همدت خدم   ظام وظیفه شاغلیو مشمول  ا ون کار یا شرک  دا – ۱تتصره 
گاردد  اعتتاار ماورد  یاای  ارای اجارای ایاو  اا ون ای محال  اجتمااعی محساوب می تأمیوجزو سوا ق خدمتی آ ان  ازد ساایمان 

  .گردد می تأمیومیا گیو حق  یمه دو سال آخر فرد  یمه شده  دریاف  

 ۱۴/۷/۱۳۸۰اجتمااعی مصاوب  تاأمیو اا ون (۷۶)مااده ( ۲ه مشمول اصاالحیه تتصاره )شدگا ی ک آن دسته ای  یمه – ۲تتصره  
های  ترد حق علیه  اطال طای  ماوده  شرط آن که خدم   ظام وظیفه خود را در جتهه مرمع تشخیص مصلح   ظام هستند  ه

 .شود حسوب میم آور حضور داوطلتا ه در جتهه داشته  اشند سوا ق خدمتی آ ان جزء کارهای سخ  و ییان یا

تمام یا  ،درموردی که  ه واسطه  وه  هریه و یا  روی حوادث غیر ا ل یپ   ینی که و وع آن ای اراده طرفیو خارج اس  – ۱۵ماده 
 راردادهای کار  ا کارگران تماام یاا  ، سمتی ای کارگاه تعطیل شود و ا رام تعهدات کارگر یا کارفرما  ه طور مو   غیرمملو گردد

  تشخیص موارد فوق  ا ویارت کارو اموراجتماعی اس  ، ه حال تعلیق در می آید شود میای کارگاه که تعطیل آن  سم  

های  دون حقاوق یاا مازد اساتفاده مای   رارداد کارگرا ی که مطا ق ایو  ا ون ای مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی – ۱۶ماده 
 .می آید در طول مرخصی و  ه مدت دوسال  ه حال تعلیق در ،کنند

  مرخصی تحصیلی  رای دوسال دیگر  ا ل تمدید اس  –تتصره 

در مدت تو یب  ه حال تعلیق در  شود میتو یب وی منتهی  ه حلم محلومی    د وگرد می رارداد کارگری که تو یب  – ۱۷ماده 
 .دگرد میمی آید و کارگر پس ای رفع تو یب  ه کار خود  ای 

 ه ستب شلای  کارفرما اشد و ایو تو یب در مراجع حل اخاتالف منتهای  اه حلام محلومیا   چنا چه تو یب کارگر – ۱۸ماده 
و کارفرما مللب اس  عالوه  ر جتاران ضارر و ییاان وارده کاه مطاا ق  شود می گردد، مدت آن جز سا قه خدم  کارگر محسوب 

  .مزدو مزایای وی را  یز پرداخ   ماید ،حلم دادگاه  ه کارگر می پرداید

 ارای رفاع احتیاجاات خاا واده  ،کارفرما مللب اس  تایما ی که تللیب کارگر ای طرف مراجع مذکور مشخص  شده  اشاد –ره تتص
  حدا ل پنراه درصد ای حقوق ماهیا ه او را  ه طور علی الحساب  ه خا واده اش پرداخ   ماید ،وی

ولای کاارگر  ایاد حاداکثر تاا دو مااه پاس ای پایاان  ،در می آیددر دوران خدم   ظام وظیفه  رارداد کار  ه حال  تعلیق  – ۱۹ماده 
 .شود میخدم   ه کار سا ق خود  رگردد و چنا چه شغل وی حذف شده  اشد در شغلی مشا ه آن  ه کار مشغول 
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خاودداری  چنا چه کارفرما پس ای رفع حال  تعلیق ای پذیرفتو کارگر ۱۷،۱۹، ۱۶ ،۱۵در هریک ای موارد مذکور درمواد  – ۲۰ماده 
هیأت تشاخیص مراجعاه  مایاد روی  ه ۳۰وکارگر حق دارد ظرف مدت  شود میایو عمل در حلم اخراج غیر ا و ی محسوب  ،کند

( و هرگاه کارفرما  توا د ثا   کند که  پاذیرفتو کاارگر مساتند  اه دالیال موجاه  اوده ی که کارگر عذر موجه  داشته  اشددر صورت)
د و  اش میللب  ه  ایگردا دن کارگر  ه کار و پرداخ  حقوق یا مزد وی ای تاریخ مراجعه  ه کارگاه مز ور م هیأت ه تشخیص  ،اس 

  .روی آخریو مزد  ه وی پرداخ   ماید ۴۵اگر  توا د آن را اثتات کند  ه ایای هرسال سا قه کار 

خود را  رای ا رام کار  اه کارفرماا اعاالم  آمادگی ،روی پس ای رفع حال  تعلیق ۳۰چنا چه کارگر دون عذر موجه حداکثر  –تتصره 
که در ایو صورت کاارگر  شود میمستعفی شناخته  ،تشخیص مراجعه  نماید هیأت ه  ، لند ویا پس ای مراجعه و استنلاف کارفرما

  .مشمول اخذ حق سنوات  ه ایای هر سال یک ماه آخریو حقوق خواهد  ود

  کار قرارداد خاتمه –مبحث سوم 

 :دیا  می رارداد کار ه یلی ای طرق ییر خاتمه  – ۲۱ماده 

 فوت کارگر  –الب 

  ای شستگی کارگر  –ب 

 ایکارافتادگی کلی کارگر  –ج 

 ا قضای مدت در  راردادهای کار  ا مدت مو   و عدم تردید صریح یا ضمنی آن  –د 

  .پایان کار در  راردادهائی که مر وط  ه کار معیو اس  –ه 

 ر استعفای کارگ –و 

 حوی که در  فسخ  رارداد  ه( ۱۳۹۴مصوب  پذیر و ارتقای  ظام مالی کشور  ا ون رفع موا ع تولیِد ر ا   ۴۱)الحا ی طتق ماده  -ی
  .شده اس   ینی پی متو  رارداد )منطتق  ا  ا ون کار( 

ظور جتاران کااه  من  اه (۱۳۹۴مصاوب  پذیر و ارتقای  ظام مالی کشور  ا ون رفع موا ع تولیِد ر ا   ۴۱الحا ی طتق ماده ) -ح
پاذیری تولیاد،  های جدید و افزای   ادرت ر ا   ها و فناوری توا ند  ر متنای  وآوری تولید  اشی ای ساختار  دیمی، کارفرمایان می

اصالح ساختار ا رام دهند، در آن صورت ویارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مللب اس  طتق  رارداد سه جا ته )تشلل کاارگری 
فرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل( کارگران کارگاه را  ه مدت ش  تا دوایده ماه تح  پوش   یمه  یلاری کارگاه، کار 

ند توا  می رار دهد و  عد ای اصالح ساختار، کارگران را  ه میزان ذکر شده در  رارداد سه جا ته  ه محل کار  رگردا د و یا کارفرمایان 
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 اا ون  ر اماه ساوم ( ۱۱۳ ون تنظیم  خشی ای مقررات تسهیل و  وسایی صنایع کشاور و اصاالح مااده ) ا( ۹مطا ق مفاد ماده )
و اصالحات  عدی آن و  ا ون  یمه  یلاری  ۲۶/۵/۱۳۸۲توسعه ا تصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

  .عمل کنند ۲۶/۶/۱۳۶۹مصوب 

 ه کارفرما اطالع دهاد  کتتا  س  یک ماه  ه کارخود ادامه داده و  دوا استعفای خود را کارگری که استعفا می کند موظب ا –تتصره 
و کاارگر  شاود می ه کارفرما اعالم  ماید استعفای ی منتفی تلقای  کتتا  روی ا صراف خود را  ۱۵و درصورتی که حداکثر ظرف مدت 

  .ه و یا ا رمو صنفی و یا  ماینده کارگران تحویل دهدموظب اس  رو وش  استعفا و ا صراف ای آن را  ه شورای اسالمی کارگا

 اه کاارگر و  ،درپایان کار، کلیه مطالتاتی که  اشی ای  رارداد کار و مر وط  ه دوره اشتغال کاارگر در ماوارد فاوق اسا   – ۲۲ماده 
  .درصورت فوت او  ه وارث  ا و ی وی پرداخ  خواهدشد

ایاو ساایمان  ،اجتمااعی تاأمیو رام مراحل اداری و  ر اراری مساتمری توسا  ساایمان تاتعییو تللیب وراث  ا و ی و ا –تتصره 
 ه طور علی الحساب و  ه مدت سه مااه  اه عائلاه  ،موظب اس   ست   ه پرداخ  حقوق متوفی  ه میزان آخریو حقوق دریافتی

  .تح  تلفل وی ا دام  ماید

ایکارافتاادگی کلای و  ،تعلیق ، یلاری ، ای شستگی ، یماری،ی ای فوتکارگر ایلحاظ دریاف  حقوق یا مستمریهای  اش – ۲۳ماده 
  .اجتماعی خواهد ود تأمیوجزئی و یا مقررات حمایتی و شرای  مر وط  ه آ ها تا ع  ا ون 

 یک سال یاا ،کارفرما مللب اس   ه کارگری که مطا ق  رارداد ،کارمعیو یا مدت مو   ،رصورت خاتمه  رارداد کارد  – ۲۴ماده 
اعم ای متوالی یا متناوب  راسااس آخاریو حقاوق متلغای معاادل یاک مااه  ، ه کاراشتغال داشته اس   رای هرسال سا قه ، یشتر

  .حقوق  ه عنوان مزایای پایان کار  ه وی پرداخ   ماید

فیو  ه تنهایی حق فسخ هرگاه  رارداد کار  رای مدت مو   و یا  رای ا رام کار معیو منعقد شده  اشد هیچ یک ای طر  – ۲۵ماده 
  .آن را  دارد

   های تشخیص و حل اختالف اس  هیأترسیدگی  ه اختالفات  اشی ای  وع ایو  راردادها درصالحی   –تتصره 

هر وع تغییر عمده درشرای  کار که  رخالف عرف معمول کارگاه و یا محل کار اشد پس ای اعاالم موافقا  کتتای اداره  – ۲۶ماده 
   اس  االجرا الیمحل اختالف  طعی و  هیأترأی  ،درصورت  روی اختالف   ا ل اجرا اس  ،ماعی محلکار و اموراجت

 قا   ،های ا ضاتاطی کارگااه را پاس ای تاذکرات کتتای  امه آئیوهرگاه کارگر در ا رام وظایب محوله  صور ورید و یا  – ۲۷ماده 
می کار عالوه  ر مطالتات و حقوق معو ه  ه  ست  هر سال سا قه  ماید کارفرما حق دارد در صورت اعالم  ظر مثت  شورای اسال

  .کار معادل یک ماه آخریو حقوق کارگر را  ه عنوان ) ) حق سنوات ( (  ه وی پرداخته و  رارداد کار را فسخ  ماید
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   در واحدهایی که فا د شورای اسالمی کار هستند  ظر مثت  ا رمو صنفی الیم اس 

حل  هیأتتشخیص ارجاع و درصورت عدم حل اختالف ای طریق  هیأتد یاد شده اگر مساله  اتوافق حل  شد  ه درهر مورد ای موار 
  . رارداد کار  ه حال  تعلیق در می آید ،درمدت رسیدگی مراجع حل اختالف .اختالف رسیدگی و ا دام خواهد شد

یاا شاورای اساالمی کاار و یاا ا رماو صانفی درآن تشالیل یی که مشمول  ا ون شورای اسالمی کار  توده و ها کارگاه – ۱تتصره 
ایو  ا ون ( در فسخ  ارارداد کاار  ۱۵۸تشخیص ) موضوع ماده  هیأت گردیده  اشد یا فا د  ماینده کارگر  اشند اعالم  ظر مثت  

   الزامی اس 

کاار  عالی شورایراتی اس  که  ا پیشنهاد  ه موجب مقر  ها کارگاههای ا ظتاطی   امه آئیوو  ها دستورالعملموارد  صور و  – ۲تتصره 
  . ه تصویب وییر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید

مایندگان  ا و ی کارگران و اعضای شوراهای اسالمی کار و همچنیو داوطلتاان واجاد شارای   ماینادگی کاارگران و    – ۲۸ماده 
 ا ون شوراهای اساالمی  ۲۲تشخیص ) موضوع ماده  هیأتطعی  تل ای اعالم  ظر   ،درمراحل ا تخاب ،شوراهای اسالمی کار

کماکان  ه فعالی  خود در همان واحد ادامه داده و ما ند سایر کارگران مشاغول کاار و همچنایو  ،حل اختالف هیأترأی  کار ( و
  .ا رام وظایب و امور محوله خواهند  ود

ای  در مورد اخاتالف فیماا یو  مایناده یاا  ماینادگان  اا و ی حل اختالف پس ای دریاف  شل هیأتتشخیص و  هیأت – ۱تتصره 
حال  هیاأتدرهرصاورت   فورا و خارج ای  و    ه موضوع رسیدگی و  ظر  هایی خود را اعاالم خواهناد داشا  ،کارگران و کارفرما

  .اختالف موظب اس  حداکثر ظرف مدت یک ماه ای تاریخ دریاف  شلای   ه موضوع رسیدگی  ماید

 ۲۲تشاخیص ) موضاوع مااده  هیاأتیی که شورای اسالمی کار تشلیل  گردیده اس  و یا درمناطقی کاه ها کارگاهدر  – ۲تتصره 
 ماینادگان  ،د اش می ا ون شوراهای اسالمی کار ( تشلیل  شده و یااینله کارگاه مورد ظر مشمول  ا ون شوراهای اسالمی کار  

 ا ون شوراهای اسالمی کار (  ۲۲تشخیص ) موضوع ماده  هیأتاعالم  ظر  طعی  تل ای  ،کارگران و یا  مایندگان ا رمو صنفی
حل اختالف کماکان  ه فعالی  خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنیو ا رام وظایب و اماور  هیأت هایی رأی  و

  .محوله خواهند  ود

  کار پایان مزایای پرداخت و هرقبیل از خسارت جبران –مبحث چهارم 

کاارگر   حال اخاتالف کارفرما،موجاب تعلیاق  راردادای احیاه کاارگر شاناخته شاود هیأتدرصورتی که  نا  ه تشخیص  – ۲۹ماده 
  .استحقاق دریاف  خسارت  اشی ای تعلیق را خواهد داش  و کارفرما مللب اس  کارگر تعلیقی ای کار را  ه کار سا ق وی  ایگردا د
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) جنگ و  ظایر آن ( تعطیال   ینی پی سیل وامثال اینها ( و یا حوادث غیر ا ل  ،راثر  وه  هریه ) یلزلهچنا چه کارگاه   – ۳۰ماده 
کارفرما مللب اس  کارگران  یلار شاده را در هماان واحاد  ایساایی  ،گردد و کارگران آن  یلار شو د پس ای فعالی  مردد کارگاه

  . گماردشده و مشاغلی که درآن  وجود می آید  ه کار اصلی 

دول  مللب اس   ا توجه  ه اصل  یس  و  هم  ا ون اساسی و  ا استفاده ای درآمدهای عمومی و درآمادهای حاصال ای  –تتصره 
(  ۴ی موضوع ماده ) ها کارگاهمعاش کارگران  یلار شده  تأمیومشارک  مردم و  یز ای طریق ایراد صندوق  یمه  یلاری  ست   ه 

  .اصل چهل و سوم  ا ون اساسی املا ات الیم را  رای اشتغال مردد آ ان فراهم  ماید(  ۲ ند )  ایو  ا ون و  ا توجه  ه

کارفرما  ایاد  راسااس آخاریو مازد  ،چنا چه خاتمه  رارداد کار  ه لحاظ ای کارافتادگی کلی و یا  ای شستگی کارگر  اشد – ۳۱ماده 
 .روی مزد  ه وی پرداخ   ماید ۳۰کارگر  ه  ست  هرسال سا قه خدم  حقو ی  ه میزان 

  .شود میاجتماعی پرداخ   تأمیوایو وجه عالوه  ر مستمری ای کارافتادگی و یا  ای شستگی کارگراس  که توس  سایمان 

کاه  توا اییهای جسمی و فلری  اشی ای کار کارگر  اشد )  نا  ه تشخیص کمیسیون  ،اگرخاتمه  رارداد کار در  تیره – ۳۲ماده 
سایمان  هداش  و درمان منطقه  ا معرفی شورای اسالمی کار و یا  ماینادگان  اا و ی کاارگر ( کارفرماا مللاب اسا   اه پزشلی 

  .معادل دوماه آخریو حقوق  ه وی پرداخ   ماید ، ست  هرسال سا قه خدم 

غیر کار و فوت کارگرو میازان  صاور تشخیص موارد ای کارافتادگی کلی و جزیی و یا  یماریهای  اشی ای کار یا  اشی ای  – ۳۳ماده 
 راساس ضوا طی خواهد  ود که  اه یپشانهاد وییار  ،شود میکارفرما درا رام وظایب محوله  ا و ی که منرر  ه خاتمه  رارداد کار 

  .وییران خواهد رسید هیأتتعاون، کار و رفاه اجتماعی  ه تصویب 

 شرایط اکر  –فصل سوم 

  السعی حق –مبحث اول 

 ،ی مسالوها هزیناه ،کمک عائلاه منادی ،کلیه دریافتهای  ا و ی که کارگر  ه اعتتار  رارداد کار اعم ای مزد یا حقوق – ۳۴ماده 
  . امند السعی می د را حق مای میپاداش افزای  تولید، سود ساال ه و  ظایر آ ها دریاف   ،مزایای غیر قدی ،خوار ار، ایاب و ذهاب

  .شود میوجوه  قدی یا غیر قدی و یا مرموع آ ها که درمقا ل ا رام کار  ه کارگر پرداخ  مزد عتارت اس  ای  – ۳۵ماده 

چنا چه مزد  ا ساعات ا رام کار مرتت   اشد، مزد ساعتی و در صورتی که  راساس میزان ا رام کار و یا محصول تولید  – ۱تتصره 
کاارمزد سااعتی  امیاده  ،ان ا راام کاار در یماان معایو  اشادشده  اشد، کارمزد و چنا چه  راساس محصول تولید شده و یا میاز

  .شود می
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کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل  ا ل شمول موضوع ایو ماده که  ا پیشنهاد  ،ضوا   و مزایای مر وط  ه مزد ساعتی – ۲تتصره 
حداکثر ساعات کار موضاوع مااده فاوق د  گرد میکار  ه تصویب وییر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید تعییو  عالی شورای

  . تاید ای حداکثر ساع   ا و ی کار تراوی  ماید

   عتارت اس  ای مرموع مزد شغل ومزایای ثا   پرداختی  ه تتع شغل ،مزدثا   – ۳۶ماده 

مزایایی  ، ه تتع شغلیی که دارای طرح طتقه  ندی وارییا ی مشاغل  یستند منظور ای مزایای ثا   پرداختی ها کارگاهدر  – ۱تتصره 
 ،د ای  تیل مزایای سختی کارگرد میاس  که  رحسب ماهی  شغل یا محی  کار و رای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخ  

   فوق العاده شغل و غیره ،مزایای سرپرستی

  .دهد میمزد متنا راتشلیل  ،ه ندی مشاغل  ه مرحله اجرا درآمده اس  مزد گروه و پای یی که طرح طتقهها کارگاهدر  – ۲تتصره 

پااداش افازای  تولیاد و ساود  ،خوار ار و کمک عائله منادی ،مزایای رفاهی و ا گیزه ای ای  تیل کمک هزینه مسلو – ۳تتصره 
  .شود میساال ه جز ومزد ثا   و مزد متنا محسوب  

کار  ه وجه  قد رایر کشور یا  ا تراضی طرفیو  اه مزد  اید در فواصل یما ی مرتب و در روی غیر تعطیل و ضمو ساعات  – ۳۷ماده 
  :وسیله چک عهده  ا ک و ا رعای  شرای  ذیل پرداخ  شود

پرداخا  آن  ایاد پاس ای  ،متلغ مزد  ه صورت رویا اه یاا سااعتی تعیایو شاده  اشاد ،الب ا چنا چه  راساس  رارداد یاعرف کارگاه
  .ار  ه  ست  ساعات کار ویا رویهای کارکرد صورت گیردمحاسته در پایان روی یا هفته یا پا زده روی یک  

ایو پرداخ   اید در آخرمااه صاورت گیارد   ،پرداخ  مزد  ه صورت ماها ه  اشد ،درصورتی که  راساس  رارداد یا عرف کارگاه –ب 
  .شود میدرایو حال  مزد مذکور حقوق  امیده 

  .راساس سی و یک روی محاسته و  ه کارگر پرداخ  شودتتصره ا در ماههای سی و یک رویه مزایا وحقوق  اید  

   رای ا رام کارمساوی که در شرای  مساوی در یک کارگاه ا رام می گیرد  اید  ه ین و مرد مزد مساوی پرداخ  شود – ۳۸ماده 
    ژاد و ومی  و اعتقادات سیاسی و مذهتی ممنوع اس  ،جنس ،تتعی  در تعییو میزان مزد  ر اساس سو

مزد و مزایای کارگرا ی که  ه صورت  یمه و   ویا کمتر ای ساعات  ا و ی تعییو شده  ه کار اشتغال دار اد  اه  سات   – ۳۹ده ما
  .شود میساعات کار ا رام یافته محاسته و پرداخ  

تعییو شده  ارای   اید اریش  قدی ،شود میدرمواردی که  ا توافق طرفیو  سمتی ای مزد  ه صورت غیر  قدی پرداخ   – ۴۰ماده 
  .ایو گو ه پرداختها منصفا ه و معقول  اشد
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میزان حدا ل مزد کارگران را  رای  قاط مختلب کشور و یا صنایع مختلب  اا  ،کار همه ساله موظب اس  عالی شورای – ۴۱ماده 
  .توجه  ه معیارهای ذیل تعییو  ماید

  .شود میف  ا ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم  ه درصد تورمی که ای طر   ا توجهحدا ل مزد کارگران  – ۱

ت جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه  رار دهد  ایاد  اه ا ادایه شخصا  حدا ل مزد  دون آ له م – ۲
  . ماید تأمیورا  شود میای  اشد تا ی دگی یک خا واده که تعداد متوس  آن مراجع رسمی اعالم 

کارفرمایان موظفند که در ایای ا رام کار در ساعات تعییو شده  ا و ی  ه هیچ کارگری کمتر ای حدا ل مزد تعیایو شاده  –تتصره 
  .د اش میما ه التفاوت مزد پرداخ  شده و حدا ل مزد جدید  تأدیهضامو  ،جدید پرداخ   نمایند و در صورت تخلب

صرا  اید  ه صورت  قدی پرداخ  شود  پرداختهای غیر قدی  ه هرصورت ایو  ا ون منح ۴۱حدا ل مزد موضوع ماده  – ۴۲ماده 
   که اضافه  ر حدا ل مزد اس  شود می ه عنوان پرداختی تلفی  شود میکه در  راردادها یپ   ینی 

ه اساتحقاق دریافا  مازد را دار اد و ماخاذ محاسات ،کارگران کارمزد  رای رویهای جمعه وتعطیالت رسمی و مرخصی – ۴۳ماده 
  .متلغ پرداختی در هر حال  تاید کمتر ای حدا ل مزد  ا و ی  اشد  میا گیو کارمزد آ ها در رویهای کارکرد آخریو ماه کار آ هاس 

مایاد  ار حادا ل مازد را  اه موجاب  توان میتنها  ،چنا چه کارگر  ه کارفرمای خود مدیون  اشد در  تال ایو دیون وی – ۴۴ماده 
  .ود  در هر حال ایو متلغ  تاید ای یک چهارم کل مزد کارگر  یشتر اشدحلم دادگاه  رداش   م

  .د اش می فقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر ای  اعده مستثنی وتا ع مقررات  ا ون مد ی  –تتصره 

  :د ای مزد کارگر  رداش   مایدتوا  میکارفرما فق  در موارد ذیل  – ۴۵ماده 

  .حتا اجایه داده  اشدموردی که  ا ون صرا –الب 

  .ب ا هنگامی که کارفرما  ه عنوان مساعده وجهی  ه کارگر داده  اشد

   ج ا ا ساط وام هایی که کارفرما  ه کارگر داده اس  طتق ضوا   مر وطه

  .دا چنا چه در اثر اشتتاه محاسته متلغی اضافه پرداخ  شده  اشد

ن  ا توافق طرفیو تعییو گردیده اس  ( در صورتی که اجاره ای  اشد  ا توافق طرفیو ها ا مال االجاره خا ه سایما ی ) که میزان آ
  .دگرد میتعییو 
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   و ا وجوهی که پرداخ  آن ای طرف کارگر  رای خرید اجناس ضروری ای شرک  تعاو ی مصرف همان کارگاه تعهد شده اس 

  .د میزان ا ساط پرداختی تعییو گرددهنگام دریاف  وام مذکور در  ند ج  ا توافق طرفیو  ای –تتصره 

فاوق العااده  شاو د می ه کارگرا ی که  ه موجب  رارداد یا موافق   عدی  ه ماموریتهای خارج ای محل خادم  اعازام  – ۴۶ماده 
مللب اسا  ماموری  تعلق می گیرد  ایو فوق العاده  تاید کمتر ای مزد ثا   یا مزد متنای رویا ه کارگران  اشد  همچنیو کارفرما 

  . ماید تأمیووسیله یا هزینه رف  و رگش  آ ها را 

کیلومتر ای محل کارگاه اصلی دور شود و یا  اگزیر  ۵۰که کارگر رای ا رام کار حدا ل  شود میماموری   ه موردی اطالق  –تتصره 
  . اشد حدا ل یک شب در محل ماموری  تو ب  ماید

تولید  یشتر وکیفی   هتر وتقلیل ضایعات و افزای  عال مندی و  ااال ردن ساطح درآماد  ه منظور ایراد ا گیزه  رای  – ۴۷ماده 
ای کاه  اه تصاویب وییار تعااون، کاار و رفااه   امه آئیو رارداد دریاف  و پرداخ  پاداش افزای  تولید را مطا ق  ،طرفیو ،کارگران

  .ند مای میمنعقد  شود میاجتماعی تعییو 

ری ای  هره کشی ای کار دیگری ویارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظب اسا   ظاام ارییاا ی و طتقاه  ه منظور جلوگی – ۴۸ماده 
  . ندی مشاغل را  ا استفاده ای استا دارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه  ماید و ه مرحله اجرا درآورد

ر یمینه مزد و مشخص  ودن شرح وظاایب و دامناه مساوولی   ه منظور استقرار مناستات صحیح کارگاه  ا  ایار کار د – ۴۹ماده 
ات ذی مؤسسامشاغل مختلب در کارگاه کارفرمایان مشمول ایو  ا ون موظفند  ا هملاری کمیته طتقه  ندی مشاغل کارگاه و یا 

  .ا درآور دویارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ه مرحله اجر  تأییدطرح طتقه  ندی مشاغل را تهیه کنند وپس ای  ،صالح

ی مشامول ایاو هاا کارگاههای اجرایی طرح ارییا ی مشااغل   امه آئیوویارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و  – ۱تتصره 
  .ماده را که  اظر  ه تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح اس  تعییو و اعالم خواهد کرد

ویارت  تأییادمی پردای اد  ایاد ماورد  ها کارگاهطتقه  ندی مشاغل در  ات وافرادی که  ه تهیه طرحهایمؤسسصالحی   – ۲تتصره 
  .تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اشد

حال اخاتالف  هیاأتاختالفات  اشی ای اجرای طرح طتقه  ندی مشاغل  ا  ظر ویارت تعاون، کار و رفااه اجتمااعی در  – ۳تتصره 
    ا ل رسیدگی اس 

ل ایو  ا ون درمهل  های تعییو شده ای طرف ویارت تعاون، کاار و رفااه اجتمااعی مشااغل چنا چه کارفرمایان مشمو  – ۵۰ماده 
ات مشااورفنی مؤسساا رام ایو امر را  اه یلای ای دفاتر ،ی خود را ارییا ی  لرده  اشند ویارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیها کارگاه

  .واگذار خواهد کرد(  ۴۹ماده  ۲موضوع تتصره  ) ارییا ی مشاغل ویا اشخاص صاحب صالحی 
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ی مشااوره  اه ها هزینه ۵۰ی مر وط  ه ایو امرمللب  ه پرداخ  جریمه ای معادل %ها هزینهکارفرما عالوه  ر پرداخ   –تتصره 
 شاود میای تاریخی که توسا  ویارت تعااون، کاار و رفااه اجتمااعی تعیایو   حساب درآمد عمومی کشور  زد خزا ه داری کل اس 

  .ا ه التفاوت احتمالی مزد  اشی ای اجرای طرح ارییا ی مشاغل را  پردایدکارفرما  اید م

  مدت –مبحث دوم 

ساع  کار درایو  ا ون مدت یما ی اس  که کارگر  یرو یا و   خاود را  اه منظاور ا راام کاار دراختیاار کارفرماا  ارار   – ۵۱ماده 
  .ساع  تراوی  ماید ۸اعات کار کارگران در شتا ه روی  تاید ای    ه غیرای مواردی که در ایو  ا ون مستثنی شده اس  سدهد می

د ساعات کاار را در  عضای ای رویهاای هفتاه کمتار ای توا  می ماینده یا  مایندگان  ا و ی آ ان  ،کارفرما  ا توافق کارگران – ۱تتصره 
  .ساع  تراوی  لند ۴۴ساعات کار هر هفته ای میزان مقرر و در دیگر رویها اضافه  ر ایو میزان تعییو کند  ه شرط آ له مرموع 

د  ا توافق کارگران  ماینده یا  مایندگان  ا و ی آ ان ساعات کار در شتا ه روی  ا توجه توا  میدر کارهای کشاوریی کارفرما  – ۲تتصره 
  .عرف و فصول مختلب تنظیم  ماید ، ه کار

  .ساع  درهفته تراوی  ماید ۳۶ات کار  تاید ای ش  ساع  در روی و ساع ،درکارهای سخ  و ییان آور و ییریمینی – ۵۲ماده 

حفاظ  فنای و  هداشا   عالی شورایای خواهد  ود که توس    امه آئیوکارهای سخ  و ییان آور و ییریمینی  ه موجب  –تتصره 
  .و آمویش پزشلی خواهد رسید درمان ،کار تهیه و  ه تصویب ویرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  هداش  عالی شورایکار و 

د و کار شب کارهایی اسا  کاه یماان  اش می ۲۲ امداد تا ساع   ۶کار روی کارهایی اس  که یمان ا رام آن ای ساع   – ۵۳ماده 
ب  امداد  رار دارد  کار مختل   یز کارهایی اس  که  خشی ای ساعات ا رام آن در روی و  سمتی ای آن در ش ۶تا  ۲۲ا رام آن  یو 

ایاو  اا ون (  ۵۸کارگر ای فوق العاده موضاوع مااده )  شود میساعاتی که جز کار شب محسوب  ،  درکارهای مختل شود میوا ع 
  .د مای میاستفاده 

  . لله درساعات معینی ای شتا ه روی صورت می گیرد ،دیا  میکار متناوب کاری اس  که  وعا در ساعات متوالی ا رام   – ۵۴ماده 

سااعات کاار و فواصال  ،درکارهاای متنااوب  فواصل تناوب کار در اختیار کارگر اس  و حضور او در کارگاه الزامی  یسا  –تتصره 
ساع  در شتا ه روی  یشتر  اشاد  سااع  شاروع و خاتماه کاار و ۱۵تناوب و  یز کار اضافی  تاید ای هنگام شروع تا خاتمه جمعا ای 

  .دگرد میو عرف کارگاه تعییو فواصل تناوب  ا توافق طرفیو و  وع کار 

کار  و تی عتارت اس  ای کاری که در طول ماه گردش دارد،  ه  حوی که  و تهای آن در صتح یا عصار یاا شاب وا اع  – ۵۵ماده 
  .شود می
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ه و چنا چا %۱۰ شاود میکارگری که در طول ماه  ه طور  و تی کار می کند و  و تهای کار وی در صاتح و عصار وا اع  – ۵۶ماده 
عالوه  ر مزد  %۲۲.۵و در صورتی که  و تها  ه صتح و شب و یا عصر و شب  یفتد  %۱۵ ، و تها در صتح و عصر و شب  رار گیرد

  . ه عنوان فوق العاده  و   کاری دریاف  خواهد کرد

للاو جماع  ،ی  مایادساع  در شتا ه روی و چهل و چهارساع  در هفته تراو  ۸درکار  و تی مملو اس  ساعات کار ای  – ۵۷ماده 
  .ساع  تراوی کند ۱۷۶ساعات کار در چهار هفته متوالی  تاید ای 

  .اضافه  ر مزد ساع  کار عادی تعلق می گیرد ۰ر۰۳۵ رای هرساع  کار در شب تنها  ه کارگران غیر  و تی  – ۵۸ماده 

  :در شرای  عادی ارجاع کار اضافی  ه کارگر  ا شرای  ذیل مرایاس  – ۵۹ماده 

 موافق  کارگر  –لب ا

   اضافه  ر مزد هرساع  کارعادی %۴۰پرداخ   –ب 

 ساع  در روی تراوی  ماید ) مگر درموارد استثنایی  ا توافق طرفیو ( ۴ساعات کار اضافی ارجاعی  ه کارگران  تاید ای  –تتصره 

و  رای مدتی که جه  (  ۵۹ ند ب ماده  ارجاع کار اضافی  ا تشخیص کارفرما  ه شرط پرداخ  اضافه کاری ) موضوع – ۶۰ماده 
ساع  در روی خواهد  اود ) مگار  ۸مقا له  ا اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مرای اس  و حداکثر اضافه کاری موضوع ایو ماده 

   در موارد استثنایی  ا توافق طرفیو (

   ذکور اس و یاترمیم خسارتی که  تیره حوادث م  ینی پی جلوگیری ای حوادث  ا ل  –الب 

یلزلاه و یاا اوضااع و  ،سایل ،در صورتی که فعالی  مذکور  ه عل   روی حادثه یا اتفااق طتیعای ای  تیال ،اعاده فعالی  کارگاه –ب 
  .دیگر  طع شده  اشد  ینی پی احوال غیر ا ل 

موضاوع را  اه اداره کاار و  ،سااع  ۴۸کارفرما مللب اس  حداکثر ظرف مدت  ،پس ای ا رام کار اضافی در موارد فوق – ۱تتصره 
  .امور اجتماعی اطالع دهد وتا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعییو شود

کارفرماا مللاب  اه پرداخا  غراما  و  ،ضرورت کار اضافی توس  اداره کار و امور اجتماعی محال تأییددرصورت عدم  – ۲تتصره 
  .خسارات وارده  ه کارگر خواهد  ود

   ممنوع اس  دهند میی  ه کارگرا ی که کار شتا ه یا کارهای خطر اک و سخ  و ییان آور ا رام ارجاع کار اضاف – ۶۱ماده 

  ها مرخصی و تعطیالت –مبحث سوم 
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  .د اش میروی تعطیل هفتگی کارگران  ا استفاده ای مزد  ،رویجمعه – ۶۲ماده 

یی که حسب  وع یا ضرورت کار و یا توافق ها کارگاهدر  اتو وسرا ی و یا ، رق ،درامور مر وط  ه خدمات عمومی  ظیر آب – ۱تتصره 
 ه طور مستمر روی دیگری  رای تعطیل تعییو شود همان روی در حلم روی تعطیل هفتگی خواهد ود و  ه هرحاال تعطیال  ،طرفیو

مقا ل عدم استفاده ای در ،کارگرا ی که  ه هر عنوان  ه ایو ترتیب رویهای جمعه کار می کنند  یک روی معیو در هفته اجتاری اس 
  .اضافه  ر مزد دریاف  خواهندکرد ۰ر۰۴۰تعطیل روی جمعه 

در صورتی که رویهای کار در هفته کمتر ای ش  روی  اشد، مزد روی تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مرموع فرد  – ۲تتصره 
  .یا حقوق دریافتی وی در رویهای کار در هفته خواهد  ود

مازد  ،ساع  کار  ا و ی کارگرا شان ای دو روی تعطیل استفاده می کنناد ۴۴روی کار در هفته و  ۵یی که  ا ا رام اه کارگاه – ۳تتصره 
  .هر یک ای دو روی تعطیل هفتگی  را ر  ا مزد رویا ه کارگران خواهد  ود

  .رگران  ه حساب می آیداردیتهش  (  یز جز تعطیالت رسمی کا۱۱روی کارگر )  ،عالوه  ر تعطیالت رسمی کشور – ۶۳ماده 

ساایر رویهاای   جمعا یک ماه اسا  ،مرخصی استحقا ی ساال ه کارگران  ا استفاده ای مزد و احتساب چهار روی جمعه – ۶۴ماده 
تعطیل جز ایام مرخصی محسوب  خواهد شد   رای کار کمتر ای یک سال مرخصی مز ور  ه  ست  مدت کار ا رام یافته محاسته 

  .شود می

 ،اساتفاده ای ایاو مرخصای  د اشا میهفتاه  ۵مرخصی سالیا ه کارگرا ی که  ه کارهای سخ  وییان آور اشتغال دار د  – ۶۵ماده 
  .حتی االملان در دو و   و درپایان هر ش  ماه کار صورت می گیرد

  .روی ای مرخصی ساال ه خود را ذخیره کند ۹د  ی  ای توا  میکارگر  – ۶۶ماده 

ر حق دارد  ه منظور ادای فریضه حر واجب درتمام مدت کار خوی  فق   رای یک  و   یاک مااه  اه عناوان هرکارگ – ۶۷ماده 
  .مرخصی استحقا ی یا مرخصی  دون حقوق استفاده  ماید

  .شود میمیزان مرخصی استحقا ی کارگران فصلی  رحسب ماههای کارکرد تعییو  – ۶۸ماده 

ودرصورت اختالف  یو کارگر و کارفرما  ظر اداره کار و  شود میوافق کارگر وکارفرما تعییو تاریخ استفاده ایمرخصی  ا ت – ۶۹ماده 
   اس  االجرا الیماموراجتماعی محل 
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درمورد کارهای یپوسته ) ی ریره ای ( وتمامی کارهایی که هماواره حضاور حادا ل معینای ای کاارگران در رویهاای کاار را  –تتصره 
للب اس  جدول یما ی استفاده ای مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هرسال  رای سال  عد تنظایم کارفرما م ،د مای میا تضا 

  .شورای اسالمی کار یا ا رمو صنفی یا  ماینده کارگران اعالم  ماید تأییدو پس ای 

  .شود میمرخصی کمترای یک روی کار جز مرخصی استحقا ی منظور  – ۷۰ماده 

مطالتات مر وط  ه مدت  ،اتمه  رارداد کار یا  ای شستگی و ایکارافتادگی کلی کارگر ویا تعطیل کارگاهدرصورت فسخ یا خ – ۷۱ماده 
  .شود میمرخصی استحقا ی کارگر  ه وی و در صورت فوت او  ه ورثه او پرداخ  

ساتفاده ای مرخصای  اا  حوه استفاده ای مرخصی  دون حقوق کارگران ومدت آن و شرای   رگش  آ ها  ه کاار پاس ای ا – ۷۲ماده 
  .توافق کتتی کارگر یا  ماینده  ا و ی او و کارفرما تعییو خواهد شد

  :کلیه کارگران در موارد ذیل حق  رخورداری ای سه روی مرخصی  ا استفاده ای مزد را دار د – ۷۳ماده 

 الب ا ایدواج دایم 

   مادر و فری دان ،پدر ،ب ا فوت همسر

  .جز سوا ق کار و ای شستگی کارگران محسوب خواهد شد ،اجتماعی تأمیوسایمان  تأیید ا  ،عالجیمدت مرخصی است – ۷۴ماده 

  زنان کار شرایط –مبحث چهارم 

سخ  وییان آور و  یاز حمال  اار  یشاتر ای حاد مراای  اا دسا  و  ادون اساتفاده ای وساایل  ،ا رام کارهای خطر اک – ۷۵ماده 
کار  ه تصویب  عالی شورایدستورالعمل و تعییو  وع و میزان ایو  تیل موارد  ا یپشنهاد     رای کارگران ین ممنوع اس ،ملا یلی

  .وییرتعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید

روی ای ایاو مرخصای  ایاد پاس ای یایماان  ۴۵حتی االملان   روی اس  ۹۰مرخصی  ارداری و یایمان کارگران ین جمعا  – ۷۶ماده 
  .شود میروی  ه مدت مرخصی اضافه  ۱۴گیرد   رای یایمان توامان مورد استفاده  رار 

اجتمااعی جاز  تاأمیوسایمان  تأییدد و ایو مدت  ا گرد میکارگر ین  ه کار سا ق خود  ای  ،پس ای پایان مرخصی یایمان – ۱تتصره 
  .شود میسوا ق خدم  وی محسوب 

  .اجتماعی پرداخ  خواهد شد أمیوتحقوق ایام مرخصی یایمان طتق مقررات  ا ون  – ۲تتصره 

telegram.me/ekhtebar

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ


  قاونن اکر

 

18 
 

 وع کار  رای کارگر  اردار خطر اک یاا ساخ  تشاخیص  ،اجتماعی تأمیودر مواردی که  ه تشخیص پزشک سایمان  – ۷۷ماده 
  .د مای میکار مناستتر و ستلتری  ه او ارجاع  السعی حق دون کسر  ،کارفرما تا پایان دوره  ارداری وی ،داده شود

ارگاه هایی که دارای کارگر ین هستند کارفرما مللب اس   ه مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک پاس ای هار در ک – ۷۸ماده 
و همچنیو کارفرما مللب اس   شود می یم ساع  فرص  شیردادن  دهد  ایو فرص  جز ساعات کار آ ان محسوب  ،سه ساع 

مهادکودک و  ،راکز مر وط  ه  گهداری کودکان ) ای  تیل شایرخوارگاهمتناسب  ا تعداد کودکان و ا در ظر گرفتو گروه سنی آ ها م
  .را ایراد  ماید… ( 

واداره شیرخوارگاه و مهدکودک توس  سایمان  هزیستی کل کشور تهیه وپس ای تصویب  تأسیسضوا    ،اجرایی  امه آئیو –تتصره 
  .شود میوییر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ه مرحله اجرا گذاشته 

 بحث پنجم ـ شرایط کار نوجوانان م

   سال تمام ممنوع اس  ۱۵ ه کار گماردن افراد کمترای  – ۷۹ماده 

و در  دو استخدام  اید توسا  ساایمان  شود میکارگر  وجوان  امیده  ،سال تمام  اشد ۱۸تا  ۱۵کارگری که سن   یو  – ۸۰ماده 
  .اجتماعی مورد آیمایشهای پزشلی  رار گیرد تأمیو

حدا ل  اید سالی یک  ار تردید شود و مادارک مر اوط در پرو اده اساتخدامی وی  ،آیمایشهای پزشلی کارگر  وجوان – ۸۱ ماده
ضت  گردد  پزشک در اره تناسب  وع کار  ا توا ایی کارگر  وجوان اظهار ظر می کند و چنا چه کار مر وط را  امناسب  دا د کارفرما 

  .ل کارگر را تغییر دهدمللب اس  در حدود املا ات خود شغ

ترتیب استفاده ای ایو امتیای  اا    یم ساع  کمتر ای ساعات کار معمولی کارگران اس  ،ساعات کار رویا ه کارگر  وجوان – ۸۲ماده 
  .توافق کارگر وکارفرما تعییو خواهد شد

 ،ان آور و خطر ااک و حمال  اار  اا دسا ارجاع هر  وع کار اضافی وا رام کار در شب و یز ارجاع کارهای سخ  و یی – ۸۳ماده 
    ی  ای حد مرای و  دون استفاده ای وسایل ملا یلی  رای کارگر  وجوان ممنوع اس 

 رای سالمتی یا اخالق کارآمویان  شود میدر مشاغل و کارهایی که  ه عل  ماهی  آن یا شرایطی که کار در آن ا رام  – ۸۴ماده 
   سال تمام خواهد  ود  تشخیص ایو امر  ا ویارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس  ۱۸سو کار  حدا ل ،و  وجوا ان ییان آور اس 
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 فصل چهارم ـ حفاظت فین وهبداشت اکر 

 مبحث اول ـ کلیات 

حفاظا  فنای )  عالی شاوراییی کاه ای طریاق ها دستورالعمل رای صیا    یروی ا سا ی و منا ع مادی کشور رعای   – ۸۵ماده 
 هداش   تأمیودرمان وآمویش پزشلی ) جه  جلوگیری ای  یماریهای حرفه ای و  ،حفاظ  فنی ( و ویارت  هداش  تأمیوجه  

   کارگران و کارآمویان الزامی اس  ،کارفرمایان ها کارگاه رای کلیه  ،شود میکار وکارگر ومحی  کار ( تدویو 

  .ند اش میه و مللب  ه رعای  اصول فنی و هداش  کار ی خا وادگی  یز مشمول مقررات ایو فصل  ودها کارگاه –تتصره 

د و ای اعضاای ذیال تشالیل  اشا میهاای حفاظا  فنای   اماه آئیوحفاظ  فنی مسوول تهیه ماواییو و  عالی شورای – ۸۶ماده 
  :دگرد می

  .وییرتعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد  ود – ۱

  معاون ویارت صنایع – ۲

 معاون ویارت صنایع سنگیو  – ۳

 معاون ویارت کشاوریی  – ۴

 معاون ویارت  ف   – ۵

 معاون ویارت معادن وفلزات  – ۶

 معاون ویارت جهاد سای دگی  – ۷

 رییس سایمان حفاظ  محی  ییس   – ۸

 دو  فر ای استادان  ا ترر ه دا شگاه در رشته های فنی  – ۹

 دو  فر ایمدیران صنایع  – ۱۰

 دو  فر ای  مایندگان کارگران  – ۱۱
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  .مدیرکل  ایرسی ویارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که د یرشورا خواهد  ود -۱۲

د  ارای تهیاه طارح توا ا میپیشنهادات شورا  ه تصویب وییر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و شورا در صورت لازوم  – ۱تتصره 
کمیته های تخصصی مرکاب ای  ،گران در محی  کار وا رام سایر وظایب مر وط  ه شوراهای مر وط  ه حفاظ  فنی کار   امه آئیو

  .کارشناسان تشلیل دهد

  .حفاظ  فنی  ه تصویب وییرتعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید عالی شورایآییو  امه داخلی شورا  اپیشنهاد  – ۲تتصره 

گران و  مایندگان مدیران صانایع مطاا ق دساتورالعملی خواهاد  اود کاه توسا   مایندگان کار  ،ا تخاب اساتید دا شگاه – ۳تتصره 
  .حفاظ  فنی تهیه و ه تصویب وییر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید عالی شورای

 ی موجود را توساعه دهناد، مللفنادها کارگاهاشخاص حقیقی و حقو ی که  خواهند کارگاه جدیدی احداث  مایند و یا  – ۸۷ماده 
 ارای  ،در امار حفاظا  فنای و  هداشا  کاار  ینای پی  دوا  ر امه کار و  قشه های ساختما ی و طرحهای مورد  ظر را ای لحااظ 

 ه ویارت کار و امور اجتماعی ارسال دار د  ویارت کار واموراجتماعی موظب اس   ظرات خود را ظرف مدت یاک  تأییداظهار ظر و 
  .ی مز ور منوط  ه رعای  مقررات حفاظتی و  هداشتی خواهد  ودها کارگاه ماه اعالم  ماید،  هره  رداری ای

اشخاص حقیقی یا حقو ی که  ه ساخ  یا ورود و عرضه ماشیو می پردای د مللب  ه رعایا  ماوارد ایمنای وحفااظتی  – ۸۸ماده 
  .ند اش میمناسب 

هاای   اماه آئیوا زار و لوایمی که آیمای  آ ها مطا ق  ،ها اهدستگ ،کارفرمایان مللفند پی  ای  هره  رداری ای ماشینها – ۸۹ماده 
 تأییاادحفاظا  فنای ضااروری شاناخته شاده اسا  آیمایشاهای الیم را توساا  آیمایشاگاهها و مراکاز ماورد  عالی شاورایمصاوب 

اموراجتمااعی حفاظ  فنی ا رام داده ومدارک مر وطه را حفظ ویک  ساخه ای آ هاا را  ارای اطاالع  اه ویارت کاار و  عالی شورای
  .ارسال  مایند

ت وسایل شخصا  کلیه اشخاص حقیقی یا حقو ی که  خواهند لوایم حفاظ  فنی و  هداش  را وارد یا تولید کنند،  اید م – ۹۰ماده 
درمان و آمویش پزشلی ارسال دار د و پس  ،را حسب مورد همراه  ا  مو ه های آن  ه ویارت کار و امور اجتماعی و ویات  هداش 

  . ه ساخ  یا وارد کردن ایو وسایل ا دام  مایند ،تأییدی ا

حفاظا   عالی شورایایو  ا ون مللفند  راساس مصو ات  ( ۸۵ )کارفرمایان و مسووالن کلیه واحدهای موضوع ماده  – ۹۱ماده 
اختیاار آ اان  ارار داده و وسایل و املا ات الیم را تهیاه ودر  ،حفاظ  و سالم  و  هداش  کارگران درمحی  کار تأمیوفنی  رای 

چگو گی کار رد وسایل فوق الذکر را  ه آ ان  یاموی د و درخصوص رعای  مقررات حفاظتی و هداشتی  ظارت  مایند  افراد مذکور 
  .ند اش میی مر وطه کارگاه ها دستورالعمل یز ملزم  ه استفاده و  گهداری ای وسایل حفاظتی و هداشتی فردی و اجرای 
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ایو  ا ون که شاغلیو در آ ها  ه ا تضای  وع کار درمعرض  روی  یماریهاای  اشای ای  ۸۵کلیه واحدهای موضوع ماده  – ۹۲ماده 
کار  رار دار د  اید  رای همه افراد مذکور پرو ده پزشلی تشلیل دهند و حدا ل سالی یک  ار توس  مراکز  هداشتی درما ی ای آ ها 

  .ور د و  تیره را در پرو ده مر وطه ضت   مایندمعاینه وآیمایشهای الیم را  ه عمل آ

چنا چه  ا تشخیص شورای پزشلی  ظرداده شود که فرد معاینه شده  ه  یماری  اشی ای کار متاتال یاا درمعارض ا اتال  – ۱تتصره 
در  سام   ،الساعی حق اشد کارفرما و مسوولیو مر وطه مللفند کار او را  راساس  ظریه شورای پزشالی ماذکور  ادون کااه  

  .مناسب دیگری تعییو  مایند

مردد شرای  فنای و  هداشا  و  تأییدویارت کار و امور اجتماعی مللب  ه  ایدید و  ،در صورت مشاهده چنیو  یمارا ی – ۲تتصره 
  .ایمنی محی  کار خواهد  ود

در محای  کاار وپیشاگیری ای   ه منظور جلب مشارک  کارگران و  ظارت  رحسو اجرای مقررات حفااظتی و هداشاتی – ۹۳ماده 
درماان و آماویش پزشالی ضاروری تشاخیص  ،یی که ویارت کار واموراجتماعی و ویارت  هداشا ها کارگاهدر  ،حوادث و  یماریها

  .دهند کمیته حفاظ  فنی و  هداش  کار تشلیل خواهد شد

و ای یو  شود میو امور فنی کارگاه تشلیل کمیته مذکور ای افراد متخصص در یمینه حفاظ  فنی و  هداش  حرفه ای  – ۱تتصره 
درمان و آمویش پزشلی ضاروری  ،ویارتخا ه های کار و اموراجتماعی و هداش  تأییداعضا دو  فر شخص واجد شرایطی که مورد 

  .تشخیص دهند کمیته حفاظ  فنی و  هداش  کار تشلیل خواهد شد

ویارت  ار و اماور اجتمااعی ویی خواهاد  اود کاه توسا  ویارت کاها دساتورالعمل حوه تشلیل و ترکیب اعضا  راسااس  – ۲تتصره 
  .، درمان وآمویش پزشلی تهیه وا الغ خواهد شد هداش 

ایاو  اا ون املاان و اوع حادثاه یاا (  ۸۵مواردی که یک یا چند  فر ایکارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده )  در – ۹۴ماده 
ند مراتب را  ه کمیته حفاظ  فنی و هداش  کار یا مسوول توا  می مایند   ینی پی احد مر وطه  یماری  اشی ای کار را درکارگاه یا و 

حفاظ  فنی و  هداش  کار اطالع دهند وایو امر  یز  ایستی توس  فرد مطلع شاده در دفتاری کاه  اه همایو منظاور  گهاداری 
  .ثت  گردد شود می

ثه یا  یماری  اشی ای کار را محقق  دا د موظب اس  در اسرع و   موضوع را و وع حاد ،چنا چه کارفرما یا مسوول واحد –تتصره 
همراه  ا دالیل و ظرات خود  ه  زدیلتریو اداره کار و اموراجتماعی محل اعالم  ماید  اداره کار واموراجتماعی مذکور موظب اس  

  .ایددر اسرع و   توس   ایرسیو کار  ه موضوع رسیدگی و ا دام الیم را معمول  م
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مسوولی  اجرای مقررات وضوا   فنی و  هداش  کار  رعهده کارفرما یا مسوولیو واحدهای موضوع ذکر شده در ماده  – ۹۵ماده 
شخص  ،حادثه ای رخ دهد ،ایو  ا ون خواهد  ود  هرگاه  راثر عدم رعای  مقررات مذکور ایسوی کارفرما یا مسوولیو واحد(  ۸۵) 

   ی مندرج در ایو  ا ون مسوول اس ها مرایات ی  ظر کیفری و حقو ی و  یزکارفرما یا مسوول مذکور ا

ایو  ا ون موظفند کلیه حوادث  اشی ای کار را در دفتر ویژه ای کاه (  ۸۵کارفرما یا مسووالن واحدهای موضوع ماده )  – ۱تتصره 
ا  اه صاورت کتتای  اه اطاالع اداره کاار و اماور د ثتا  و مراتاب را ساریعگارد میفرم آن ای طریق ویارت کار واموراجتماعی اعالم 

  .اجتماعی محل  رسا ند

ایو  ا ون  رای حفاظ  فنی و  هداش  کار وسایل واملا ات (  ۸۵چنا چه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده )  – ۲تتصره 
ی  دون توجه  ه دستورالعمل ومقررات موجود ای الیم را دراختیار کارگر رارداده  اشند و کارگر  ا وجود آمویشهای الیم و تذکرات  تل

  .حل اختالف  افذ خواهد  ود هیأترأی  ،درصورت  روی اختالف  آ ها استفاده  نماید کارفرما مسوولیتی  خواهد داش 

 مبحث دوم ـ بازرسی 

وراجتماعی  ا وظاایب ذیال اداره کل  ایرسی ویارت کار وام ، ه منظور اجرای صحیح ایو  ا ون و ضوا   حفاظ  فنی – ۹۶ماده 
  :شود میتشلیل 

مادت  ،الب ا  ظارت  راجرای مقررات  اظر  ه شرای  کار  ه ویژه مقررات حمایتی مر وط  ه کارهای سخ  و ییان آور و خطر ااک
   کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال ی ان و کارگران  وجوان

   ی مر وط  ه حفاظ  فنیها دستورالعملا و ه  امه آئیوب ا  ظارت  راجرای صحیح مقررات  ا ون کار و 

کارفرمایان وکلیه افرادی که در معرض صدمات و ضاایعات  اشای  ،ج ا آمویش مسائل مر وط  ه حفاظ  فنی وراهنمایی کارگران
  .ای حوادث و خطرات  اشی ای کار  راردار د

تهیاه پیشانهاد الیم جها  اصاالح میازان هاا و  د ا  ررسی و تحقیق پیرامون اشلاالت  اشی ای اجارای مقاررات حفاظا  فنای و
   ی مر وط  ه موارد مذکور، مناسب  ا تحوالت وپیشرفتهای تلنولوژیها دستورالعمل

ی مشمول و ترزیه وتحلیل عمومی و آماری ایو گو ه موارد  اه منظاور پیشاگیری ها کارگاهها ا رسیدگی  ه حوادث  اشی ای کار در 
   حوادث

اریشایا ی و  ایرسای در یمیناه  هداشا  کاار و  ،درمان وآمویش پزشلی مسوول  ر امه ریازی کنتارل ،ش ویارت  هدا – ۱تتصره 
  .درمان کارگری  وده و موظب اس  ا دامات الیم را در ایو یمینه  ه عمل آورد
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متخلفاان در   ایرسی  ه صورت مستمر، همراه  اتذکر اشلاالت و معایب و  اوا ص و در صاورت لازوم تقاضاای تعقیاب – ۲تتصره 
  .مراجع صالح ا رام می گیرد

   اشتغال در سم   ایرسی کار منوط  ه گذرا دن دوره های آمویش  ظری و علمی در  دو استخدام اس  – ۹۷ماده 

ویارت  ،شرای  استخدام  ایرسان کار وکارشناسان  هداش  کار  ا پیشنهاد مشاترک ویارت کاار و اماور اجتمااعی  امه آئیو –تتصره 
وییران خواهد رسید  ایو شارای   اه  حاوی  هیأتاش  درمان وآمویش پزشلی و سایمان اموراداری و استخدامی  ه تصویب  هد

  .کند و آ ها را ای هر وع تعرض مصون  دارد تأمیوتدویو خواهد شد که ثتات و استقالل شغلی  ایرسان را 

خوی  حق دار د  دون اطالع  تلی در هر مو ع ای شتا ه روی  ه   ایرسان کار وکارشناسان  هداش  کار درحدود وظایب – ۹۸ماده 
ه مؤسساناد  اه دفااتر ومادارک مر وطاه در توا  میایو  ا ون وارد شده و ه  ایرسای  پردای اد و  یاز (  ۸۵ات مشمول ماده ) مؤسس

  .مراجعه ودر صورت لزوم ای تمام یا  سمتی ای آ هارو وش  تحصیل  مایند

  .ی خا وادگی منوط  ه اجایه کتتی دادستان محل خواهد  ودها کارگاهن کار  ه ورود  ایرسا –تتصره 

 ایرسان کار وکارشناسان  هداش  کار حق دار د  اه منظاور اطاالع ایترکیتاات ماوادی کاه کاارگران  اا آ هاا درتمااس  – ۹۹ماده 
 مو ه  گیر اد و  اه  ،آیمای  الیم اس  درمقا ل رسید ه ا دایه ای که  رای  ،ند ویا درا رام کار مورد استفاده  رار می گیر د اش می

  .روسای مستقیم خود تسلیم  مایند

حفاظا  فنای و  عالی شاورایای خواهد  ود که  ا پیشانهاد   امه آئیوسایر مقررات مر وط  ه چگو گی  ایرسی کار مطا ق  –تتصره 
  ( ۱درمان وآمویش پزشلی خواهد رسید  )  ،  هداش  کار حسب مورد  ه تصویب وییر کار واموراجتماعی و وییر  هداش

دارای کارت ویژه حسب مورد  ا امضای وییرکار و امور اجتماعی یاا  ،کلیه  ایرسان کار وکارشناسان  هداش  حرفه ای – ۱۰۰ماده 
می یاا درمان وآمویش پزشلی هستند که هنگام  ایرسی  اید هماراه آ هاا  اشاد و درصاورت تقاضاای مقاماات رسا ،وییر  هداش 

  .مسوولیو کارگاه ارایه شود

گزارش  ایرسان کار وکارشناسان  هداش  کار درموارد مر وط  ه حدود وظایب واختیاراتشان درحلم گزارش ضا طیو  – ۱۰۱ماده 
  .دادگستری خواهد  ود

ند  ه عنوان مطلع و کارشناس در جلساات مراجاع حال اخاتالف شارک  توا  می ایرسان کار و کارشناسان  هداش  کار  – ۱تتصره 
  . مایند

ند در تصمیم گیری مراجع حل اختالف  ست   ه پرو ده هایی که  تال  ه توا  می ایرسان کار وکارشناسان  هداش  کار   – ۲تتصره 
  .شرک  کنند ،عنوان  ایرس در مورد آ ها اظهار ظر کرده ا د
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ند در کارگاهی ا دام  ه  ایرسی  مایند که خود یا یلی ای  ستگان  ستی توا  میکار و کارشناسان  هداش  کار    ایرسان – ۱۰۲ماده 
  .آ ها تا طتقه سوم ویا یلی ای ا ر ای ستتی درجه اول ایشان  ه طورمستقیم در آن ذی  فع  اشند

د حتی پس ای  رکناری ای خدم  دول  اسرار واطالعات  ایرسان کار وکارشناسان  هداش  کار حق  دار د در هیچ مور  – ۱۰۳ماده 
 ،را که  ه مقتضای شغل خود  ه دس  آورده ا د ویا  ام اشخاصی را که  ه آ ان اطالعاتی داده یا موارد تخلاب را گوشازد کارده ا اد

  .فاش  مایند

  . ود ی مقرر در وا یو مر وط خواهندها مرایاتمتخلفیو ای مقررات ایو ماده مشمول  –تتصره 

ی مشمول ایو  ا ون گرد د ها کارگاهکارفرمایان ودیگر کسا ی که ما ع ورود  ایرسان کار و کارشناسان  هداش  کار  ه  – ۱۰۴ماده 
ی مقارر ها مرایاتو یا ما ع ا رام وظیفه ایشان شو د یا ای دادن اطالعات و مدارک الیم  ه آ ان خودداری  مایند، حسب مورد  ه 

  .لوم خواهند شددرایو  ا ون مح

 ه تشخیص  ایرس کار یا کارشناس  هداش  حرفه ای احتمال و اوع حادثاه ویاا  اروی خطار  ،هرگاه در حیو  ایرسی – ۱۰۵ماده 
 اه کارفرماا یا مایناده او و  یاز  اه  کتتاا   ایرس کاریا کارشناس  هداش  حرفه ای مللب هستند مراتب فاورا و  ،درکارگاه داده شود

  .اطالع دهندرییس مستقیم خود

حساب ماورد گازارش  ایرساان کاار وکارشناساان  ،ویارت کارو اموراجتماعی وویارت  هداش  و درمان آمویش پزشالی – ۱تتصره 
 هداش  حرفه ای ای دادسرای عمومی محل و درصورت عدم تشلیل دادسرا ای دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا  ارار 

ی ایکارگاه را صادر  ماید  دادستان  الفاصله  ست   اه صادور رارا دام و رارماذکورپس ای ا االغ تعطیل والک و مهرتمام یا  سمت
    ا ل اجراس 

دستور رفع تعطیل توس  مرجع مز ور درصورتی صادر خواهد شد که  ایرس کار یا کارشاناس  هداشا  حرفاه ای ویاا کارشناساان 
  . موده  اشند تأییددادگستری رفع  وا ص و معایب موجود را  ر   ذی

  .مزد کارگران کارگاه را  پرداید شود میکارفرما مللب اس  در ایامی که  ه عل  فوق کار تعطیل  – ۲تتصره 

متضرران ای  رارهای موضوع ایو ماده درصورت اعتاراض  اه گازارش  اایرس کاار ویاا کارشاناس  هداشا  حرفاه ای  – ۳تتصره 
،  ه دادگاه صالح شلای  کنند ودادگاه مللب اس   ه فوری  و خارج ای  و    ه موضاوع ند ای مراجع مز ورتوا  میوتعطیل کارگاه 

   رسیدگی  ماید تصمیم دادگاه  طعی و ا ل اجرااس 

های اجرایی مر وط  ه ایو فصل  ه پیشنهاد مشترک ویارت کاار و اماور اجتمااعی و ویارت   امه آئیوو  ها دستورالعمل – ۱۰۶ماده 
  .وییران خواهد رسید هیأتآمویش پزشلی  ه تصویب درمان و  ، هداش 
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 فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال 

 مبحث اول ـ کارآموز و مراکز کارآموزی 

  مراکز کارآموزی – ۱

 ،دراجرای اهداف  ا ون اساسی و ه منظوراشتغال مولد و مستمر جویندگان کاار و یاز  ااال ردن دا ا  فنای کاارگران – ۱۰۷ماده 
  .ر اجتماعی مللب اس  املا ات آمویشی الیم را فراهم سایدویارت کار و امو

  .ند اش میویارتخا ه هاو سایما های ذی  فع موظب  ه هملاریهای الیم  ا ویارت کار واموراجتماعی  –تتصره 

تلاب کشاور  ه استقرار  وع صنع  موجود در  قاط مخ  ا توجهویارت کار و امور اجتماعی موظب اس   رحسب  یای و  – ۱۰۸ماده 
  : رای ایراد وتوسعه مراکزکارآمویی ذیل در سطوح مختلب مهارت ا دام  ماید

 الب ا مراکز کارآمویی پایه  رای آمویش کارگران وکارجویان غیرماهر 

ارتقای مهارت وتعلیم تخصصهای پیشرفته  ه کاارگران  ،ب ا مراکز کارآمویی تلمیل مهارت وتخصصهای موردی  رای  ایآمویی
 جویان  یمه ماهر، ماهر ومر یان آمویش حرفه ای و کار 

 ج ا مراکز تر ی  مر ی  رای آمویش مر یان مراکزکارآمویی 

درماان و  ،) ما ناد ویارت  هداشا  ر ا  ذید ا مراکزکارآمویی خاص معلولیو وجا تایان  اهملااری ویارتخا اه هاا و ساایما های 
  ( …  نیاد شهید،  نیاد جا تایان ،آمویش پزشلی

ایو  ا ون ای ظرمالی و اداری  ارعای   ا ون محاستات عمومی  اه طورمساتقل (  ۱۰۸مراکز آمویش مذکوردرماده )  – ۱۰۹اده م
  .ییر ظر ویارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد

 یاای خاوی  تولیدی وخدماتی  ه منظورمشاارک  در امار آماویش کاارگر مااهر و  یماه مااهرمورد  ،واحدهای صنعتی – ۱۱۰ماده 
هملاریهای الیم را  اویارت کار و امور اجتمااعی  اه عمال  ، ست   ه ایراد مراکز کارآمویی جوار کارگاه و یا  یو کارگاهی .مللفند

  .آور د

استا داردها وجزوات مر وط  ه امر آمویش در مراکز کارآمویی جوار کارگااه و ایو کارگااهی  ،ویارت کار و امور اجتماعی – ۱تتصره 
  .د مای میمر یان مراکز مز ورا دام  تأمیوتهیه و در مورد تعلیم و را
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ومقررات مر وط  ه ایراد مراکز کارآمویی جوار کارگاه و  یو کارگاهی  رحسب مورد  ه پیشنهاد وییرکار و  ها دستورالعمل – ۲تتصره 
  .وییران خواهد رسید هیأتاموراجتماعی  ه تصویب 

آمویشاگاه فنای وحرفاه ای آیاد  یاز  اه منظاور  ،مراکز کارآمویی توسا  ویارت کاار و اموراجتمااعیعالوه  ر تشلیل  – ۱۱۱ماده 
  .شود می تأسیس اکسب پروا ه ای ویارت کار و امور اجتماعی  ،آمویش صنع  یاحرفه معیو  ه وسیله اشخاص حقیقی یا حقو ی

آیاد و صالحی  مسوول و مر یان و یاز  حاوه  ظاارت  ات کارآموییمؤسسمر وط  ه تشخیص صالحی  فنی و   امه آئیو –تتصره 
 ات  ا پیشنهاد وییرمؤسسویارت کاروامواجتماعی  رایو 

  .وییران خواهد رسید هیأتکار و امور اجتماعی  ه تصویب 

  کارآموز و قراردادکارآموزی – ۲

  :شود میکارآموی  ه افراد ذیل اطالق  ،ای لحاظ مقررات ایو  ا ون – ۱۱۲ماده 

 ااایآمویی یااا ارتقااای مهااارت  اارای ماادت معاایو درمراکااز کااارآمویی  ،کسااا ی کااه فقاا   اارای فراگاارفتو حرفااه خاااص- الااب
  .ویاآمویشگاههای آیاد آمویش می  ینند

در  ،افرادی که  ه موجب  رارداد کارآمویی  ه منظور فراگرفتو حرفه ای خاص  رای مدت معیو که یاید  رساه ساال  تاشاد -ب 
ساال تماام  یشاتر  ۱۸ساال کمتار  تاوده و ای  ۱۵مشروط  رآ له سو آ هاا ای  ،ه کارآمویی توام  ا کاراشتغال دار دکارگاهی معیو  

  . تاشد

کارآمویان  ندالب مملو اس  کارگرا ی  اشندکه مطا ق توافق کتتای منعقاده  اا کارفرماا  اه مراکاز کاارآمویی معرفای  – ۱تتصره 
  .ند مای می یستند و راسا  ه مراکز کارآمویی مراجعه ویا داوطلتا ی  اشندکه شاغل  شو د می

حقوق و تلالیب دوره کارآمویی داوطلتان ماذکور در  ناد ) ب (  اپیشانهاد  ،ی مر وط  ه شرای  پذیرشها دستورالعمل – ۲تتصره 
  .کار،  ه تصویب وییر کار و امور اجتماعی می رسد عالی شورای

ای  ،شاو د می ارای کاارآمویی دریلای ای مراکاز کاارآمویی پذیرفتاه  ۱۱۲تتصره یک ماده کارگران شاغلی که مطا ق  – ۱۱۳ماده 
  .حقوق ییر  رخوردار خواهند  ود

  .شود میوایو مدت ای هرلحاظ جز سوا ق کارگرمحسوب  شود میالب ا را طه استخدامی کارگردرمدت کارآمویی  طع  

  .متناکمتر خواهد  ودب ا مزد کارگر درمدت کارآمویی ای مزد ثا   ویامزد 
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 شاود میکملها وفوق العاده هایی که  رای جتران هزینه ی دگی ومسوولیتهای خا وادگی  ه کارگر پرداخا   ،ج ا مزایای غیر قدی
  .در دوره کارآمویی کماکان پرداخ  خواهد شد

کاارگر  ،طریق خسارتی  ه کارگر وارد گاردد دون دلیل موجه ما ع ادامه کارآمویی شود وای ایو  ،چنا چه کارفرما  تل ای پایان مدت
  .د  ه مراجع حل اختالف مندرج در ایو  ا ون مراجعه ومطالته خسارت  مایدتوا  می

  :مللب اس  شود می رای کارآمویی در یلی ای مراکز کارآمویی پذیرفته  ۱۱۲ماده  ۱کارگری که مطا ق تتصره  – ۱۱۴ماده 

های واحاد   امه آئیو پرداید و ه طور منظم در  ر امه های کارآمویی شرک   موده و مقررات و  الب ا تاپایان مدت مقرر ه کارآمویی
  .آمویشی را مراعات  ماید و دوره کارآمویی را  اموفقی   ه پایان  رسا د

  .حدا ل دو را ر مدت کارآمویی در همان کارگاه  ه کار اشتغال ورید ،ب ا پس ای طی دوره کارآمویی

د  ارای مطالتاه خساارت توا  میکارفرما  ،صورتی که کارآموی پس ای اتمام کارآمویی حاضر  ه ادامه کار در کارگاه  تاشددر  –تتصره 
  .مندرج در  رارداد کارآمویی  ه مراجع حل اختالف موضوع ایو  ا ون مراجعه و تقاضای دریاف  خسارت  ماید

ایاو (  ۸۴الای  ۷۹مقررات مر وط  اه کاارگران  وجاوان ماذکور در ماواد )  تا ع ،۱۱۲کارآمویان مذکور در  ند ب ماده  – ۱۱۵ماده 
  . ا ون خواهند  ود ولی ساع  کار آ ان ای ش  ساع  در روی تراوی  خواهدکرد

  :ت طرفیو  اید حاوی مطالب ذیل  اشدشخصا   رارداد کارآمویی عالوه  رم –  ۱۱۶ماده 

 الب ا تعهدات طرفیو 

 ب ا سو کارآموی 

 کارآموی  ج ا مزد

 د ا محل کارآمویی 

  .تعلیم داده خواهد شد ،ها ا حرفه یا شغلی که طتق استا دارد مصوب

 و ا شرای  فسخ  رارداد ) درصورت لزوم ( 

 ی ا هر وع شرط دیگری که طرفیو در حدود مقررات  ا و ی ذکر آن را
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   در  رارداد الیم  دا ند

ایو  ا ون ( در صورتی مرای اس  که ای حادود  ۸۰سال تمام ) موضوع ماده  ۱۸تا سو  کارآمویی توام  ا کار  وجوا ان – ۱۱۷ماده 
  .توا ایی آ ان خارج  توده و رای سالم  و رشد جسمی و روحی آ ان مضر تاشد

ار و وسایل و ترهیزات کافی را مطا ق استا داردهای آمویشی ویارت ک ،مراکز کارآمویی موظفند  رای آمویش کارآموی – ۱۱۸ماده 
حرفه مورد  ظر را  اه او یاموی اد  همچنایو مراکاز ماذکور  ایاد  ،امور اجتماعی در دسترسی وی  رار دهند و ه طور منظم و کامل

  .سالم  و ایمنی کارآموی در محی  کارآمویی املا ات الیم را فراهم آور د تأمیو رای 

 مبحث دوم ـ اشتغال 

اس   ست   ه ایرااد مراکاز خادمات اشاتغال در سراسرکشاور ا ادام  مایاد  مراکاز ویارت کار واموراجتماعی موظب  – ۱۱۹ماده 
خدمات مذکور موظفند تا ضمو شناسایی یمینه های ایراد کار و ر امه ریزی  رای فرصتهای اشتغال  ست   ه ثت   ام و معرفی 

  .کشاوریی وخدماتی ا دام  مایند ،صنعتی ، یلاران  ه مراکز کارآمویی ) درصورت  یای ه آمویش ( ویا معرفی  ه مراکز تولیدی

مراکز خدمات اشتغال درمراکز استا ها موظب  ه ایراد دفتری تح  عناوان دفتار  ر اماه ریازی و حمایا  ای اشاتغال  – ۱تتصره 
  .ند اش میات مذکور درایو ماده موظب  ه هملاری  ا دفاتر مز ور مؤسسمعلولیو خواهند  ود و کلیه 

معلولیو را ای طریاق اعطاای  ،صنعتی وتوییعی ( ،کشاوریی ،وظب اس  تا در ایراد شرکتهای تعاو ی ) تولیدیدول  م – ۲تتصره 
وامهای  رض الحسنه درای مدت و آمویشهای الیم و ر راری تسهیالت ا رام کار و حمای  ایتولید یا خادمات آ اان ماورد حمایا  

  .ند ا دام  مایدیا  میموضوع ایو ماده و تتصره ها که معلولیو در آ ها حضور  رار داده و ست   ه رفع موا ع معماری درکلیه مراکز 

هاای الیم را در جها   ر اراری تساهیالت رفااهی مورد یاای معلاولیو   امه آئیوویارت کار واموراجتماعی مللب اس  تا – ۳تتصره 
ستی کشورتهیه و ه تصویب وییر کار واموراجتمااعی شاغل درمراکز ا رام کار  ا  ظرخواهی ای جامعه معلولیو ایران و سایمان  هزی

  . رسا د

 مبحث سوم ـ اشتغال بیگانه 

ند درایران مشغول  ه کارشو د مگر آ له اوال دارای روادیاد ورود  ااحق کاار مشاخص  اوده وثا یاا توا  میاتتاع  یگا ه   – ۱۲۰ماده 
  .پروا ه کاردریاف  دار د ،های مر وطه  امه آئیومطا ق  وا یو و 

  :ند اش می  ۱۲۰تتصره ا اتتاع  یگا ه ذیل مشمول مقررات ماده 

 ویارت امورخارجه  تأییدالب ا اتتاع  یگا ه ای که منحصرا درخدم  ماموریتهای دپیلماتیک و کنسولی هستند  ا 
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 ویارت امورخارجه  تأییدب ا کارکنان و کارشناسان سایمان ملل متحد وسایما های وا سته  ه آ ها  ا 

 ویارت فرهنگ وارشاداسالمی  تأییدا ختر گاران خترگزاریها ومطتوعات خارجی  ه شرط معامله متقا ل و  ج

ویارت کار واموراجتماعی  ارعای  شرای  ذیل در مورد صدور روادید  ا حق کار مشاخص  ارای اتتااع  یگا اه موافقا   – ۱۲۱ماده 
  :وپروا ه کارصادر خواهد کرد

جود در ویارت کار واموراجتماعی در میان اتتاع ایرا ی آمااده  اه کاار افاراد داوطلاب واجاد تحصایالت مطا ق اطالعات مو -الب 
  .وتخصص مشا ه وجود  داشته  اشد

  .ب ا تتعه  یگا ه دارای اطالعات و تخصص کافی  رای اشتغال  ه کار مورد  ظر  اشد

  .را ی استفاده شودج ا ای تخصص تتعه  یگا ه  رای آمویش و جایگزینی  عدی افرادای

ضوا   مر وط  ه تعداد اعضا وشارای  ا تخااب آ هاا و  حاوه   فنی اشتغال اس  هیأتاحرای شرای  مندرج درایو ماده  ا  -تتصره 
وییاران مای  هیاأتای خواهد  ود که  ا پیشنهاد ویارت کار واموراجتماعی  اه تصاویب   امه آئیو ه موجب  ،هیأتتشلیل جلسات 

  .رسد

  :د  ست   ه صدور، تمدید وتردید پروا ه کار افراد ذیل ا دام  مایدتوا  میویارت کار واموراجتماعی  – ۱۲۲ماده 

  .الب ا تتعه  یگا ه ای که حدا ل ده سال مداوم درایران ا ام  داشته  اشد

  .ب ا تتعه  یگا ه ای که دارای همسرایرا ی  اشد

المی و پناهندگان سیاسی  اه شارط داشاتو کاارت معتتار مهااجرت و یاا مهاجریو کشورهای  یگا ه خصوصا کشورهای اس -ج 
   پناهندگی و پس ایموافق  کتتی ویارتخا ه های کشور و امورخارجه

د درصورت ضرورت و یا  ه عنوان معامله متقا ل اتتاع  عضی ای دول و یا افراد  دون توا  میویارت کار و امور اجتماعی  – ۱۲۳ماده 
وییاران ای پرداخا  حاق  هیاأتویارت امورخارجاه و تصاویب  تأییادط  رآ له وضعی  آ ان ارادی  تاشد ( پاس ای تا عی  را ) مشرو

  .صدور، حق تمدید و یا حق تردید پروا ه کار معاف  ماید

  .شود میپروا ه کار  ا رعای  مواد ایو  ا ون حداکثر  رای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تردید  – ۱۲۴ماده 

 ،کارفرما مللب اس  ظرف پا زده روی شود میدرمواردی که  ه هر عنوان را طه استخدامی تتعه  یگا ه  ا کارفرما  طع  – ۱۲۵ماده 
 ،مراتب را  ه ویارت کار و امور اجتماعی اعالم کند  تتعه  یگا ه  یزمللب اس  ظرف پا زده روی پروا ه کار خود را در را ر اخذ رساید
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جتماعی تسلیم  ماید  ویارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تتعاه  یگا اه را ای مراجاع ذی صاالح  ه ویارت کار و امور ا
  .درخواس  می کند

وییرمر وطه مراتب را  ،درمواردی که مصلح  صنایع کشور اشتغال فوری تتعه  یگا ه را  ه طور استثنایی ایراب کند – ۱۲۶ماده 
پروا ه کار مو    دون رعای   ،د و  ا موافق  وییر کار و امور اجتماعی  رای تتعه  یگا ه مای میعالم ویارت کار و امور اجتماعی ا  ه

  .صادر خواهد شد،تشریفات مر وط  ه صدور روادید  ا حق کار مشخص

  .ا ه خواهد  ودفنی اشتغال اتتاع  یگ هیأت تأییدمدت اعتتار پروا ه کار مو   حداکثر سه ماه اس  وتمدید آن مستلزم  –تتصره 

ی  استخدامی کارشناسان و متخصصیو فنی  یگا ه مورد یای دول   ا در  ظر گارفتو تا عیا  و مادت خادم  و شرا  – ۱۲۷ماده 
پس ای  ررسی و اعالم  ظر ویارت کار و امور اجتماعی وسایمان اماوراداری و  ، ه  یروی کارشناس داخلی  ا توجهمیزان مزد آ ها و

در هر مورد پس ای  ، اتصویب مرلس شورای اسالمی خواهد  ود  پروا ه کار جه  استخدام کارشناسان خارجیاستخدامی کشور، 
 .تصویب مرلس شورای اسالمی ای طرف ویارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد

 ظر ویارت  ،شود می یگا ه کارفرمایان مللفند  تل ای ا دام  ه عقد هرگو ه  راردادی که موجب استخدام کارشناسان  – ۱۲۸ماده 
 .کار و اموراجتماعی را درمورد املان اجایه اشتغال تتعه  یگا ه استعالم  مایند

تردید ولغو پروا ه کار و یاز شارای   ،های اجرایی مر وط  ه اشتغال اتتاع  یگا ه ای جمله  حوه صدور، تمدید  امه آئیو – ۱۲۹ماده 
ایو  ا ون  اپیشنهاد وییرکار و امور اجتماعی  اه تصاویب (  ۱۲۱یگا ه مذکور در ماده ) فنی اشتغال اتتاع   هیأتا تخاب اعضای 

 .وییران خواهد رسید هیأت

 ی اکرگری واکرفرمایی هاتشکل فصل ششم ـ 

 ه منظور تتلیغ و گسترش فرهنگ اسالمی ودفاع ای دستاوردهای ا قالب اسالمی ودراجارای اصال  یسا  و ششام  – ۱۳۰ماده 
ناد  سات   اه توا  میخادماتی وصانفی  ،کشااوریی ،صانعتی ،اسی جمهوری اسالمی ایران کارگران واحادهای تولیادی ا ون اس

  .ی اسالمی ا دام  مایندها ا رمو تأسیس

ی ها کا ون تأسیس ست   ه  ،ند  ه منظور هماهنگی در ا رام وظایب و شیوه های تتلیغیتوا  میی اسالمی ها ا رمو – ۱تتصره 
  .ی اسالمی درکل کشور ا دام  مایندها ا رموی اسالمی در سطح استا ها وکا ون عالی هماهنگی ها موا رهماهنگی 

ی اسالمی موضوع ایو ماده  اید توسا  ها ا رموحدود وظایب واختیارات و  حوه عمللرد  ،چگو گی تشلیل  امه آئیو – ۲تتصره 
 .وییران  رسد هیأتمی تهیه و  ه تصویب ویارتیو کشور، کار و امور اجتماعی و سایمان تتلیغات اسال
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و  ه منظور حفظ حقوق ومنافع مشروع و  ا و ی  اساسی جمهوری اسالمی ایراندراجرای اصل  یس  و ششم  ا ون  – ۱۳۱ماده 
کارگران مشمول  ا ون کار و کارفرمایاان  ،متضمو حفظ منافع جامعه  اشد که خود ،و  هتود وضع ا تصادی کارگران وکارفرمایان

  .ی صنفی  مایندها وا رمند متادرت  ه تشلیل توا  مییک حرفه یاصنع  

ی هاا ا رموند  ست   ه تشلیل کا ون توا  میی صنفی ها ا رمو ه منظور هماهنگی درا رام وظایب محوله و ا و ی  – ۱تتصره 
  .ا دام  مایند ی صنفی درکل کشورها ا رموکا ون عالی  صنفی در استان و

لیل موظب  ه تنظیم اساسنامه  ا رعای  مقاررات  اا و ی و ی مر وطه  ه هنگام تشها کا ونی صنفی و ها ا رموکلیه  – ۲تتصره 
 .ند اش میطرح وتصویب آن درمرمع عمومی تسلیم  ه ویارت کار و امور اجتماعی جه  ثت  

حفاظ  فنی و هداش   عالی شورای ،اجتماعی تأمیو عالی شورای ،کار عالی شورایکلیه  مایندگان کارفرمایان ایران در  – ۳تتصره 
ا تخااب ودر غیار  ،درصورت تشلیل ،ی صنفی کارفرمایانها ا رمو س  یو المللی کار و  ظایر آن توس  کا ون عالی کار، کنفرا

 .ایو صورت توس  وییر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد

ران را داشاته ا رماو صانفی یاا  مایناده کاارگ ،ند یلی ای سه مورد شورای اسالمی کارتوا  میفق   ،کارگران یک واحد – ۴تتصره 
  . اشند

حداکثر  ،ی مر وطهها کا ونی صنفی و ها ا رموحدود وظایب واختیارات و  حوه عمللرد  ،چگو گی تشلیل  امه آئیو – ۵تتصره 
  .وییران خواهد رسید هیأت ه تصویب  کار تهیه و عالی شورایتوس   ،ظرف مدت یک ماه ای تاریخ تصویب ایو  ا ون

ایو ماده ظرف یک ماه پاس ای تصاویب ایاو  اا ون  اه تصاویب  ۳وه ا تخا ات  مایندگان مذکور در تتصره  ح  امه آئیو – ۶تتصره 
 .وییرکار و امور اجتماعی خواهد رسید

 ه منظور  ظارت ومشارک  دراجرای اصل سی ویلم  ا ون اساسی جمهاوری اساالمی ایاران و همچنایو  راسااس  – ۱۳۲ماده 
خادماتی و کشااوریی کاه مشامول  ،صنعتی ،صنفی ، ا ون اساسی کارگران واحدهای تولیدیمفاد مر وطه در اصل چهل و سوم 

 .ند  ست   ه ایراد شرکتهای تعاو ی مسلو ا دام  مایندتوا  می ، ا ون کار  اشند

ران ند  ست   ه ایراد کا ون هماهنگی شرکتهای تعاو ی مسالو کاارگتوا  میتتصره ا شرکتهای تعاو ی مسلو کارگران هراستان 
ند  ست   ه تشلیل کا ون عالی هماهنگی توا  میی مسلو کارگران استا ها ها تعاو یی هماهنگی ها کا وناستان ا دام  مایند و 

 .ی مسلو کارگران ا اسلان ( ا دام  مایندها تعاو یی مسلو کارگران کشور ) اتحادیه مرکزی ها تعاو ی

ایی و امورا تصادی و دارایی موظب  ه هملاری  اا اتحادیاه اسالان  اوده و مسلو و شهرس ،ویارتخا ه های کار و امور اجتماعی
 .اساسنامه شرکتهای مذکور توس  ویارت کار واموراجتماعی  ه ثت  خواهد رسید
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 ه منظور  ظارت ومشارک  در اجرای مفاد مر وط  ه توییع و مصرف در اصول چهال وساوم وچهال و چهاارم  اا ون  – ۱۳۳ماده 
خدماتی ویا کشاوریی کاه مشامول  اا ون کار اشاند،  ،صنعتی ،کارگران واحدهای تولید، صنفی ،سالمی ایراناساسی جمهوری ا

 .توییع ( کارگری ا دام  مایند ) ند  ست   ه ایراد شرکتهای تعاو ی مصرفتوا  می

های تعاو ی مصرف کارگران کا ون هماهنگی شرکت تأسیسند  ست   ه توا  میشرکتهای تعاو ی مصرف ) توییع ( کارگران  –تتصره 
ند  ست   ه تشلیل کا ون عاالی توا  میی مصرف ) توییع ( کارگران استا ها ها تعاو یی هماهنگی ها کا وناستان ا دام  مایند و 

 .توییع( کارگران املان ا دام  مایند ) ی مصرفها تعاو یی مصرف کارگران اتحادیه مرکزی ها تعاو یهماهنگی 

واموراجتماعی و ایرگا ی و همچنیو ویارتخا ه های صنعتی موظب هساتند تاا هملاریهاای الیم را  اا اتحادیاه  ویارتخا ه های کار
 .املان  ه عمل آور د واساسنامه شرکتهای تعاو ی مذکور توس  ویارت کار و امور اجتماعی  ه ثت  خواهد رسید

ی و حسو اجرای آن  سم  ای مفاد اصل  یس  و هم  ه منظور  ررسی وپیگیری مسائل و مشلالت صنفی واجتماع – ۱۳۴ماده 
 ،د اشا میدرما ی و مرا تتهاای پزشالی  ،منافع و هره مندی ای خدمات  هداشتی تأمیو ا ون اساسی که متضمو حفظ حقوق و 

ا و اساتا ها ی کارگران و مدیران  ای شسته شهرستا هها کا ون تأسیسند  ه طور مرزا  ست   ه توا  میکارگران ومدیران  ای شسته 
 .ا دام  مایند

ی عاالی کاارگران ومادیران هاا کا ون تأسایسناد  سات   اه توا  میهاا  ی کارگران ومادیران  ای شساته اساتانها کا ون – ۱تتصره 
 . ای شسته کشورا دام  مایند

ظاب  اه هملااری اجتمااعی مو تأمیودرمان وآمویش پزشلی و سایمان  ،ویارتخا ه های کار واموراجتماعی و هداش  – ۲تتصره 
 .ند اش میی عالی کارگران و مدیران  ای شسته کشور ها کا ون ا 

شاوراهای  ، ه منظور ایراد وحدت روش و هماهنگی در امور وتتادل  ظار در چگاو گی اجارای وظاایب و اختیاارات – ۱۳۵ماده 
کاا ون عاالی همااهنگی شاوراهای ند  ست   ه تشلیل کا ون هماهنگی شوراهای اسالمی کاار در اساتان و توا  میاسالمی کار 

 .اسالمی کار در کل کشور ا دام  مایند

ی شوراهای اسالمی کار موضوع ایو مااده ها کا ونحدود وظایب واختیارات و  حوه عمللرد  ،چگو گی تشلیل  امه آئیو –تتصره 
 .وییران  رسد أتهی اید توس  ویارتیو کشور و کاروامور اجتماعی وسایمان تتلیغات اسالمی تهیه و ه تصویب 

ی هاا هیأت ،ی تشاخیصهاا هیأت ،کلیه  مایندگان رسمی کارگران جمهوری اسالمی ایران در سایمان جها ی کاار – ۱۳۶ماده 
حساب ماورد، توسا  کاا ون عاالی شاوراهای  ،حفاظ  فنی و ظاایر آن عالی شورای ،اجتماعی تأمیو عالی شورای ،حل اختالف

 .صنفی کارگران ویا مرمع  مایندگان کارگران ا تخاب خواهند شد یها ا رمواسالمی کار، کا ون عالی 

 .وییران خواهد رسید هیأتکار  ه تصویب  عالی شورایاجرایی ایو ماده  ا پیشنهاد   امه آئیو – ۱تتصره 
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تمااعی ی عالی کارگری وکارفرمایی موضوع ایاو فصال ایرااد  شاده  اشاند، وییرکاار و اماور اجها تشللدرصورتی که  – ۲تتصره 
  .ی عالی ا دام  مایدها هیأتشوراها و ،د  ست   ه ا تخاب  مایندگان مز ور در مرامعتوا  می

ی کارفرمایی و کاارگری موضاوع ایاو فصال ای  اا ون ها تشلل ، ه منظور هماهنگی و حسو ا رام وظایب مر وطه – ۱۳۷ماده 
 .یندند  ه طور مرزا  ست   ه ایراد تشلیالت مرکزی ا دام  ماتوا  می

جداگا اه توسا   ،های ا تخا ات شورای مرکزی و اساسنامه تشلیالت مرکزی کارفرمایان و همچنیو کاارگران  امه آئیو –تتصره 
وییران خواهاد  هیأتویارت کشور و ویارت کار و امور اجتماعی تهیه و  ه تصویب  ،کار عالی شورایکمیسیو ی مرکب ای  مایندگان 

 .رسید

  .ی مذکور  ماینده داشته  اشدها تشللند درهریک ای توا  میصورت مصلح     فقیه درمقام والی – ۱۳۸ماده 

 ی اکر مجعدستهی هاپامینفصل هفمت ـ مذارکات و 

یاا اماور  یاا  هتاود شارای  تولیاد و یا شغلی و یا حل مشلالت حرفه ای و پیشگیری و،یجمع دستههدف ای مذاکرات  – ۱۳۹ماده 
 یا ای راه تعیایو و مشارک  طرفیو در حل آ ها و تأمیوطریق تعییو ضوا طی  رای مقا له  ا مشلالت و  رفاهی کارگران اس  که ای

 .دیا  میصنع   ا توافق طرفیو تحقق  یا حرفه و ،درسطح کارگاه ، ظایر اینها تغییر شرای  و یا

  .های طرح شده ای سوی طرفیو  اید متلی  ه دالیل ومدارک الیم  اشد خواس 

د توا ا می ،ی  اشادجمع دساتهموضوعی که در روا   کار متضمو وضع مقررات وایرااد ضاوا   ای طریاق ماذاکرات  هر – ۱تتصره 
ماورد  اتخااذ تصامیم در ،های  ر امه ای دول  ای جمله سیاس  آ له مقررات جاری کشور و مشروط  ر ،موضوع مذاکره  رار گیرد

 .آ هارا منع  لرده  اشد

 ا خاودداری ای  حل وفصل مسالم  آمیز اختالفات  ا رعای  شوون طرفیو و د  ه منظور حصول توافق وی  ایجمع دستهمذاکرات 
 .ادامه یا د ،هرگو ه عملی که موجب اختالل  ظم جلسات گردد

ناد ای ویارت کاار واموراجتمااعی تقاضاا کنناد شاخص توا  میی موافق  اشاند جمع دستهدرصورتی که طرفیو مذاکرات  – ۲تتصره 
ی هاا پیمان اه عناوان کارشاناس  ،رفی را که دریمینه مسائل کار تتحر داشته  اشد و توا د در مذاکرات هماهنگی ایرادکنادط  ی

   ی اس جمع دستهی  ه آ ها معرفی  ماید   ق  ایو کارشناس کمک  ه هردوطرف در پیشترد مذاکرات جمع دسته
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شاورا چناد ) تی که  ه منظاور تعیایو شارای  کاار فای ماا یو یاک یاای کارعتارت اس  ای پیما ی کتجمع دستهپیمان  – ۱۴۰ماده 
یا فیما یو  سوی دیگر و ای یا  مایندگان  ا و ی آ ها ( ای یک طرف ویک یا چند کارفرما ویا  ماینده  ا و ی کارگران یاا رمو صنفی و

 .شود میی عالی کارگری و کارفرمایی منعقد ها کا ونو  ها کا ون

ی کار شود،  اید متو پیمان درساه  ساخه تنظایم جمع دستهی کارمنرر  ه ا عقاد پیمان جمع دستهمذاکرات درصورتی که  –تتصره 
ی  رارگرفتاه و ساخه ساوم ظارف ساه روی جمع دساتهو ه امضای طرفیو  رسد  دو  سخه ای پیمان در اختیار طرفیو عقاد پیماان 

 .امور اجتماعی خواهد شد تسلیم ویارت کار و،تأیید در تال اخذ رسید و ه منظور رسیدگی و

  :ی کارهنگامی اعتتار  ا و ی و ا لی  اجرایی خواهند داش  کهجمع دستهی ها پیمان – ۱۴۱ماده 

  .گردیده اس  در آن تعییو  شده  اشد  ینی پی الب ا مزایایی کمتر ای آ چه در  ا ون کار 

 .مغایر  تاشدب ا  ا وا یو ومقررات جاری کشور وتصمیمات و مصو ات  ا و ی دول  

 .ویارت کار واموراجتماعی  رسد تأیید ه  ،ب ج ا عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان  ا ندهای الب و

عدم تطا ق پیمان  ا  ندهای الب وب مذکور درایاو مااده را  ویارت کار و امور اجتماعی  اید  ظر خود درمورد مطا ق  یا – ۱تتصره 
 .اعالم  ماید کتتا  روی  ه طرفیو پیمان  ۳۰ظرف 

 ظر ویارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطا ق  مفاد پیمان جمعی  ا موضوعات  ندهای الب وب  اید متلای  اه  – ۲تتصره 
 ه طرفیو پیمان ظرف مدت مذکور در تتصره یاک همایو  کتتا  دالیل وموارد مستند  اید   دالیل  ا و ی ومقررات جاری کشور  اشد

 .ماده اعالم گردد

ی  تلی ویا هریک ای موضاوعات ماورد درخواسا  ها پیماندرصورتی که اختالف  ظر در مواد مختلب ایو  ا ون ویا  – ۱۴۲اده م
 ،منرر ه تعطیل کار ضمو حضور کارگر در کارگاه ویا کاه  عمدی تولید ای سوی کارگران شاود ،طرفیو  رای ا عقاد پیمان جدید

موضوع اختالف  ،هریک ای طرفیو اختالف و یا سایما های کارگری وکارفرماییتشخیص موظب اس   راساس در خواس   هیأت
  .را سریعا مورد رسیدگی  رارداده واعالم  ظر  ماید

د ظارف مادت ده روی ایتااریخ اعاالم  ظار توا ا میی  ظر مذکور را  پذیرد جمع دستهدر صورتی که هریک ای طرفیو پیمان  –تتصره 
 حل اختالف مندرج در فصل  هم ایو  ا ون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صادور هیأت ه  ( ۱۵۸تشخیص ) موضوع ماده  هیأت
 . مایدرأی 

خاود را  سات   اه پیماان رأی  ی رسایدگی وجمع دستهحل اختالف پس ای دریاف  تقاضا فورا  ه موضوع اختالف درپیمان  هیأت
 .ی کار اعالم می کندجمع دسته
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حل اختالف ظرف سه روی ماورد  تاول طارفیو وا اع  شاود ریایس اداره کاار و اماور  هیأتدرصورتی که پیشنهادات  – ۱۴۳ماده 
 ه ویارت کار و امور اجتماعی اطاالع دهاد  در صاورت  ،جه  اتخاذ تصمیم الیم ،اجتماعی موظب اس   الفاصله گزارش امر را

  .که مقتضی  دا د  ه حساب کارفرما اداره  ماید کارگاه را  ه هر حوی ،د مادام که اختالف ادامه داردتوا  میوییران  هیأتلزوم 

د  ه تنهایی  تال ای توا  مید، هیچ یک ای طرفیو  گرد میی کار که  رای مدت معینی منعقد جمع دستهی ها پیماندر  – ۱۴۴ماده 
 مگر آن که شرای  استثنایی  ه تشخیص ،درخواس  تغییر آن را  نماید ،پایان مدت

  .ی ایو تغییر را ایراب کندویارت کار و امور اجتماع

د و چنا چه کار اساتمرار داشاته  اش میی کار موثر  جمع دستهدر اجرای پیمان  ،فوت کارفرما ویا تغییرماللی  ای وی – ۱۴۵ماده 
 .کارفرمای جدید  ائم مقام کارفرمای  دیم محسوب خواهد شد ، اشد

ی کارمنعقد ساخته ویا پاس ای آن منعقاد جمع دسته تل ای ا عقاد پیمان  که کارفرما ،در کلیه  راردادهای ا فرادی کار – ۱۴۶ماده 
 مگر درمواردی که  راردادهای ا فرادی ای لحاظ مزد دارای مزایایی  یشتر ،ی الیم االتتاع اس جمع دستهمقررات پیمان ،د مای می

 .ی  اشندجمع دستهپیمان   ای

 فصل هشمت ـ خدمات رفاهی اکرگران 

مللب اس  خدمات  هداشتی و درما ی را  رای کارگران و کشاوریان مشمول ایو  ا ون و خا واده آ هاا فاراهم  دول  – ۱۴۷ماده 
  .ساید

 سات   اه  یماه  ماودن کاارگران  ،اجتماعی تأمیوی مشمول ایو  ا ون مللفند  راساس  ا ون ها کارگاهکارفرمایان  – ۱۴۸ماده 
  .واحد خود ا دام  مایند

 ا کارگران فا د مسلو جه   مستقیما   ها تعاو یایو  درصورت عدم وجود ی مسلو وها تعاو ی ایان مللفند  اکارفرم – ۱۴۹ماده 
هاای  ی  زرگ مللاب  اه احاداث خا اهها کارگاهکارفرمایان  های شخصی مناسب هملاری الیم را  نمایند و همچنیو خا ه تأمیو

 .ند اش می یا محل مناسب دیگر کارگاه و سایما ی در جوار

ی ها دستگاهها وسایر  شهرداری ،دول  موظب اس   ا استفاده ای تسهیالت  ا لی واملا ات ویارت مسلو وشهرسایی – ۱تتصره 
 . نماید هملاری الیم را ر   ذی
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ی  زرگ مشمول ایاو مااده ها کارگاهی دولتی و  وع ها دستگاهکارفرمایان و  ، حوه ومیزان هملاری ومشارک  کارگران – ۲تتصره 
وییاران خواهاد  هیاأتای خواهد  ود که توس  ویارتیو کارو اموراجتماعی ومسلو و شهرسایی تهیه و اه تصاویب   امه آئیوتق ط

 .رسید

محل مناسب  رای ادای فریضه  مای ایراد  مایند و یاز درایاام  ،درکارگاه ،کلیه کارفرمایان مشمول ایو  ا ون مللفند – ۱۵۰ماده 
 ایاد شارای  وسااعات کاار را  اا هملااری ا رماو اساالمی و ،ائر مذهتی و رعای  حال رویه دارانمتارک رمضان  رای تعظیم شع

همچنیو مدتی  .شورای اسالمی کار ویا سایر  مایندگان  ا و ی کارگران طوری تنظیم  مایند که او ات کار ما ع فریضه رویه  تاشد
 .اختصاص دهند،ای او ات کار را  رای ادای فریضه  مای وصرف افطار یا سحری

( دور ایمناطق مسلو ی ایرااد د  ه منظورا رام کاری معیو )راهسایی و ما ند آنیی که  رای مدت محدوها کارگاهدر  – ۱۵۱ماده 
کاه  ،(  رای کارگران خود فراهم  مایندشام و  هار ،صتحا هوعده غذای مناسب و اریان  یم  ) کارفرمایان موظفند سه ،شو د می

مدت کاار،  ایاد خوا گااه مناساب  یاز  محل و ، ه ا تضای فصل ها کارگاه اید غذای گرم  اشد  درایو  تیل  حدا ل یک وعده آن
 . رای کارگران ایراد شود

صاحب کار  اید  رای رف  و رگش  کارکنان خود وسیله  ،در صورت دوری کارگاه و عدم تلافوی وسیله  قلیه عمومی – ۱۵۲ماده 
 . رار دهد قلیه مناسب دراختیار آ ان 

 ،تساهیالت الیم را ای  تیال محال،اداره امورشرکتهای تعاو ی کاارگران کارگااه خود کارفرمایان مللفند  رای ایراد و – ۱۵۳ماده 
 .ها فراهم  مایند امثال ایو وسایل کار و

رو اموراجتمااعی خواهاد کار  اه تصاویب وییرکاا عالی شورایی مر وط  ه  حوه اجرای ایو ماده  اپیشنهاد ها دستورالعمل –تتصره 
 .رسید

محال مناساب  ارای  ،کلیه کارفرمایان موظفند  ا مشارک  ویارت کار و امور اجتماعی و سایمان تر ی   اد ی کشاور – ۱۵۴ماده 
  .استفاده کارگران دررشته های مختلب وریشی ایراد  مایند

کاارگران در مساا قات  هرماا ی وریشای یاا هناری   حوه ایراد وضوا   مر وط  ه آن و همچنیو مادت شارک   امه آئیو –تتصره 
وییاران خواهاد  هیاأتتوس  ویارت کار و امور اجتماعی و سایمان تر ی   د ی کشور تهیه و اه تصاویب  ،وساعات متعارف تمریو

  .رسید

های مساوول درامار موظفند  رحسب اعالم ویارت کار و امور اجتماعی و  ا  ظارت ایاو ویارت وساایما  ها کارگاهکلیه  – ۱۵۵ماده 
 . ه ایراد کالسهای سوادآمویی  پردای د ،سوادآمویی  زرگساالن
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ا تخااب آماویش یااران و ساایرموارد آن  ،شارک  کاارگران در کاالس ،چگو گی تشلیل کالس ،ضوا    حوه اجرای ایو تللیب
  .خواهد رسید وییران هیأتمشترکا توس  ویارت کار و امور اجتماعی و هض  سوادآمویی تهیه و ه تصویب 

   حدا ل داشتو گواهینامه  هض  سوادآمویی یا معادل آن اس  ،شرط ورود کارگران  ه دوره های مراکز کارآمویی –تتصره 

حماام ودستشاویی  را ار  ،ات کارگاه ای  ظر  هداش  محی  کاار ما ناد غاذاخوریتأسیسی مر وط  ه ها دستورالعمل – ۱۵۶ماده 
 . ه مرحله اجرا درخواهد آمد درمان وآمویش پزشلی تصویب و ،توس  ویارت  هداش ای خواهد  ود که   امه آئیو

 فصل مهن ـ مراجع حل اختالف 

هرگو ه اختالف فردی  یو کارفرما وکاارگر یاا کاارآموی کاه  اشای ایاجارای ایاو  اا ون وساایر مقاررات کاار،  ارارداد  – ۱۵۷ماده 
طریق سایش مساتقیم  ایو کارفرماا و  درمرحله اول ای ،ی کار اشدجمع دستهی اه پیمان  امه های کارگاهی یا موافق  ،کارآمویی

طریق ا رمو  ای ،در صورتی که شورای اسالمی کار در واحدی  تاشد شورای اسالمی کار و یا  مایندگان آ ها در کارگر یا کارآموی و
ی هاا هیأتو درصاورت عادم ساایش ای طریاق صنفی کارگران و یا  ماینده  ا و ی و کارگران و کارفرماا حال وفصال خواهاد شاد 

 .تشخیص و حل اختالف  ه ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد

 :شود تشخیص مذکور در ایو  ا ون ای افراد ذیل تشلیل می هیأت -۱۵۸ماده

 یک  فر  ماینده ویارت کار و امور اجتماعی  -۱

  .اهای اسالمی کار استانیک  فر  ماینده کارگران  ه ا تخاب کا ون هماهنگی شور  -۲

 ی صنفی کارفرمایان استانها ا رمویک  فر  ماینده مدیران صنایع  ه ا تخاب کا ون  -۳

در ساطح هار  هیاأتتوا د  ست   اه تشالیل چناد  ،ویارت کار و امور اجتماعی میها هیأتدر صورت لزوم و  ا توجه  ه میزان کار 
 .استان ا دام  ماید

حال اخاتالف مراجعاه  هیاأتحق دارد  ست   ه ایو تصمیم  اه  ،تشخیص  اید اخراج شود هیأت ظر  کارگری که مطا ق –تتصره 
 .وا امه دعوی  ماید

د و درصورتی که ظرف مدت مذکور یلی گرد می االجرا الیمتاریخ ا الغ آن  روی ای ۱۵ی تشخیص پس ای ها رأی هیأت – ۱۵۹ماده 
حال  هیاأترأی  د و مای میحل اختالف تقدیم  هیأت ه  کتتا  د اعتراض خود را مز ور اعتراض داشته  اشرأی  ای طرفیو  ست   ه

  .خواهد  ود  ظرات اعضای  ایستی در پرو ده درج شود االجرا الیماختالف پس ای صدور  طعی و 
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ان یا کا ون حل اختالف استان ای سه  فر  ماینده کارگران  ه ا تخاب کا ون هماهنگی شورای اسالمی کار است هیأت – ۱۶۰ماده 
ی صنفی کارگران ویا مرمع  مایندگان کاارگران واحادهای منطقاه وساه  فار  مایناده کارفرمایاان  اه ا تخااب مادیران ها ا رمو

 ( فرما دار و رییس دادگستری محال ویاا  ماینادگان آ هاا ،واحدهای منطقه وسه  فر ماینده دول  ) مدیرکل کار و امور اجتماعی
 .دگرد میسال تشلیل ۲ رای مدت 

حل اخاتالف در  هیأتد  ست   ه تشلیل چند توا  می، ویارت کار و امور اجتماعی ها هیأت ا توجه  ه میزان کار  در صورت لزوم و
 .سطح استان ا دام  ماید

 ه حرم کار و ضرورت  ه تعداد الیم درمحل واحدهای کار و اماور اجتمااعی و حتای   ا توجهی حل اختالف ها هیأت – ۱۶۱ماده 
 .و   اداری تشلیل خواهد شد ملان خارج ایاال

دعوت می کنند  عدم حضور هریک ای  کتتا  ،ی حل اختالف ای طرفیو اختالف  رای حضور درجلسه رسیدگیها هیأت – ۱۶۲ماده 
حضاور طارفیو را ضاروری  هیاأتمگار آ لاه  ، یسا  هیاأتتوسا  رأی  طرفیو یا ماینده تام االختیار آ ها ما ع رسیدگی و صدور

 .خیص دهدتش

 ،حتی االملان ظرف مدت یک مااه پاس ایوصاول پرو اده هیأتد  در هرحال  مای میدرایو صورت فق  یک  و   تردید دعوت 
 .د مای میالیم را صادر رأی  رسیدگی و

ی و شوراهای اسالمی واحدها ها ا رمو ،ند در صورت لزوم ایمسوولیو و کارشناسانتوا  میی حل اختالف ها هیأت – ۱۶۳ماده 
 .استماع  مایند ،اطالعات آ ان را درخصوص موضوع  ظرات و خدماتی و کشاوریی دعوت  ه عمل آور د و ،صنعتی ،تولیدی

ی تشاخیص و حال اخاتالف و چگاو گی تشالیل جلساات آ هاا توسا  هاا هیأتمقررات مر وط  ه ا تخاب اعضای  – ۱۶۴ماده 
 .ی خواهدرسیدکار تهیه و  ه تصویب وییر کار واموراجتماع عالی شورای

 [۱۳۹۲مصوب وییر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  رای اجرا ای ا تدای سال  ،آییو دادرسی کار]

حلام  ایگشا  کاارگر اخراجای وپرداخا   ،اخراج کارگر را غیرموجه تشاخیص داد ،حل اختالف هیأتدرصورتی که  – ۱۶۵ماده 
او را ای تاریخ اخراج صادر می کند و در غیرایو صورت ) موجه  ودن اخراج ( کارگر، مشمول اخذ حق سنوات  ه میازان  عیالس حق

 .ایو  ا ون خواهد ود(  ۲۷مندرج درماده ) 

رسال چنا چه کارگر  خواهد  ه واحد مر وط  ای گردد، کارفرما مللب اس  که  راساس سا قه خدم  کارگر  ه  ست   ه ه –تتصره 
 .روی مزد وحقوق  ه وی  پرداید ۴۵
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 وده و  ه وسیله اجرای احلام دادگستری  ه مورد اجرا االجرا الیمآرای  طعی صادره ای طرف مراجع حل اختالف کار،  – ۱۶۶ماده 
عی و دادگستری ای خواهد  ود که  ه پیشنهاد ویارتیو کار و اموراجتما  امه آئیوگذارده خواهد شد  ضوا   مر وط  ه آن  ه موجب 

 .وییران می رسد هیأت ه تصویب 

 اکر  عایلشورایفصل دمه ـ 

  وظیفه شورا ا رام کلیه تلاالیفی اسا  شود میکارتشلیل  عالی شورایدر ویارت کار و امور اجتماعی شورایی  ه  ام  – ۱۶۷ماده 
  که  ه موجب ایو  ا ون و سایر  وا یو مر وطه  ه عهده آن واگذار شده اس 

 :ای شورا عتارتندایاعض

   که ریاس  شورا را ه عهده خواهد داش  ،اموراجتماعی الب ا وییرکار و

وییاران کاه  هیاأتب ا دو فر ای افراد  صیر ومطلع درمسائل اجتماعی وا تصادی  ه پیشنهاد وییر کار و امور اجتماعی و تصاویب 
 .صنایع ا تخاب خواهد شد عالی شورایآ ان ای اعضای  یک  فر ای

 (  ه ا تخاب کارفرمایان  مایندگان کارفرمایان )یک  فرای خ  کشاوریی ج ا سه  فر ای

  .د ا سه  فرای  مایندگان کارگران ا ) یک  فرای خ  کشاوریی (  ه ا تخاب کا ون عالی شوراهای اسالمی کار

ضای آن  رای مدت دو سال تعییو و ا تخاب کار ایافراد فوق تشلیل که  ه استثنای وییر کار و امور اجتماعی  قیه اع عالی شورای
   ا تخاب مردد آ ان  الما ع اس   د وگرد می

  .خواهند  ودرأی  هریک ای اعضای شرک  کننده در جلسه دارای یک –تتصره 

 .دهد میکار هرماه حدا ل یک  ار تشلیل جلسه  عالی شورای – ۱۶۸ماده 

  جلساات شاورا  اا شاود میتقاضای سه  فر ای اعضای شاورا تشالیل  یا والعاده  ه دعوت رییس  جلسات فوق ،در صورت ضرورت
  .خواهد ود د و تصمیمات آن  ا اکثری  آرای معتتریا  میحضور هف   فر ای اعضا رسمی  

 ،کارشناسان مسائل کارگری وا تصادی واجتماعی وفنی د یرخا اه  کار دارای یک د یرخا ه دایمی اس  عالی شورای – ۱۶۹ماده 
  .دهند میکار  رار عالی شورایعات مر وط  ه روا   و شرای  کار و دیگر اطالعات مورد  یای راتهیه و دراختیار مطال
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مسوول د یرخا ه  ه پیشنهاد وییرکار و امور اجتماعی   کار در ویارت کار و امور اجتماعی اس  عالی شورایمحل د یرخا ه  –تتصره 
 ،شود میکار ا تخاب  عالی شورایوتصویب 

  .کار شرک  خواهد کرد عالی شورایدر جلسات رأی  که  ه عنوان د یرشورا،  دون حق

یو  حاوه کار و وظایب د یرخا ه شورا و همچن عالی شورایی مر وط  ه چگو گی تشلیل و حوه اداره ها دستورالعمل – ۱۷۰ماده 
 ه موجب مقرراتی خواهد  ود کاه حاداکثر ظارف دو  کار عالی شورایالتدل کارگران و کارفرمایان در  ا تخاب اعضای اصلی و علی

  .وییران خواهدرسید هیأت ه تصویب  ماه ای تاریخ تصویب ایو  ا ون توس  وییر کار و امور اجتماعی تهیه و

  هامجازاتفصل یازدمه ـ جرامی و 

شرای  و املا ات خاطی و مراتب جارم حسب مورد مطا ق مواد آتی  ا توجه  ه  ،متخلفان ای تلالیب مقرر درایو  ا ون – ۱۷۱ماده 
 .دو محلوم خواهند شد  ه مرایات حتس یا جریمه  قدی و یا هر

ای گردد که منرر  ه عوارضی ما ند  قاص عضاو و یاا فاوت کاارگر  ام تلالیب  ا و ی ستب و وع حادثهدرصورتی که تخلب ای ا ر
 . ست   ه ایو موارد طتق  ا ون تعییو تللیب  ماید ،ی مندرج در ایو فصلها مرایاتدادگاه مللب اس  عالوه  ر ،شود

المثال کاار  س  و متخلب عالوه  ار پرداخا  اجارتایو  ا ون  ه هرشلل ممنوع ا(  ۶اجتاری  ا توجه  ه ماده )  کار – ۱۷۲ماده 
یاا جریماه  قادی  روی تایاک ساال و ۹۱ ه شرای  واملا ات خاطی و مراتب جرم  ه حتس ای   ا توجه ،یافته و جتران خسارت ا رام

شخصای را اه  ،همؤسسا را ر حدا ل مزد رویا ه محلوم خواهد شد هرگاه چند  فر  اه اتفااق یاا ای طریاق یاک  ۲۰۰تا  ۵۰معادل 
خواهند  ود  مگر آ له  المثل اجرتمسوول پرداخ   ی فوق محلوم و مشترکا  ها مرایاتکاراجتاری  گمار د هریک ای متخلفان  ه 

   مسوول اس  شخصا  اشد، که درایو صورت مستب مستب ا وی ای متاشر  

 ه   ا توجه ،المثل اجرتمتخلب یامتخلفیو عالوه  ر پرداخ   ،چنا چه چند فر  ه طور جمعی  ه کار اجتاری گمارده شو د –تتصره 
 .شرای  واملا ات خاطی و مراتب جرم  ه حداکثر مرایات مذکور درایو ماده محلوم خواهند شد

عاالوه  ررفاع  ،۷۸و سم  دوم ماده  ۱۵۵ ،۱۵۴ ،۱۵۳ ،۱۵۱،۱۵۲ ،۱۴۹فان ای هریک ای موارد مذکور درمواد متخل – ۱۷۳ماده 
 اه تعاداد کاارگران و حرام   ا توجاهدرمهلتی که دادگاه  اکسب  ظر  ماینده ویارت کار و امور اجتماعی تعییو خواهد کرد، ،تخلب
خلب  ه پرداخ  جریمه  قدی ای هفتاد تایلصد وپنراه  را ر حدا ل مزد رویا ه  فر  رای هر ار ت ۱۰۰ی کمتر ای ها کارگاهدر  ،کارگاه

 را ار حادا ل مازد  اه  ۱۰،رسمی یک کارگر درتاریخ صدور حلم محلوم خواهند شد و  ه ایای هر صد  فر کارگر اضافی درکارگااه
 .اضافه خواهد شد حداکثر جریمه مذکور
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 رای هرمورد تخلب حسب مورد عالوه  ررفع  ،۴۱وتتصره ماده  ۳۸،۴۵،۵۹در مواد  متخلفان ای هریک ایموارد مذکور – ۱۷۴ماده 
حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه  ا کسب  ظر  ماینده ویارت کار و امور اجتماعی تعییو خواهد کارد،  اه  تأدیه تخلب یا

 :ایای هر کارگر  ه ترتیب ذیل محلوم خواهند شد

 . را ر حدا ل مزد رویا ه یک کارگر ۵۰تا ۲۰ ، فر ۱۰ رای تا  – ۱

 . را ر حدا ل مزد رویا ه یک کارگر ۱۰تا ۵ فر، ۱۰ فر  ست   ه مایاد  ۱۰۰ رای تا  – ۲

 . را ر حدا ل مزد رویا ه یک کارگر ۵تا ۲ ، فر۱۰۰ فر  ست   ه مایاد  ۱۰۰ رای  االتر ای  – ۳

 رای هر مورد تخلب حساب ماورد  ۹۲و  ۸۲-۸۱-۸۰ - سم  اول() ۷۸د متخلفان ای هر یک ای موارد مذکور در موا -۱۷۵ماده
حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه  ا کسب  ظر  مایناده ویارت کاار و اماور اجتمااعی تعیایو  تأدیهعالوه  ر رفع تخلب یا 

 :خواهد کرد، ه ایای هر کارگر  ه ترتیب ذیل محلوم خواهند شد

  . را ر حدا ل مزد رویا ه یک کارگر ۱۰۰ تا ۳۰ فر، ۱۰ رای تا  -۱

  . را ر حدا ل مزد رویا ه یک کارگر ۳۰تا  ۱۰ فر، ۱۰ فر  ست   ه مایاد ۱۰۰ رای تا  -۲

  . را ر حدا ل مزد رویا ه یک کارگر ۱۰تا  ۵ فر،۱۰۰ فر  ست   ه مایاد  ۱۰۰ رای  االتر ای  -۳

روی محلاوم  ۱۲۰تاا  ۹۱ را ر حداکثر جرائم  قدی فاوق و یاا  اه حاتس ای  ۵/۱تا  ۱/۱درصورت تلرار تخلب،متخلفان مذکور  ه 
  .خواهند شد

 رای هر مورد تخلب حساب ماورد  ۹۱و  ۸۴-۸۳-۷۹-۷۷-۷۵-۶۱-۵۲متخلفان ای هر یک ای موارد مذکور در مواد  -۱۷۶ماده
ایناده ویارت کاار و اماور اجتمااعی تعیایو حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه  ا کساب  ظار  م تأدیهعالوه  ر رفع تخلب  ا 

 :خواهد کرد، ه ایای هر کارگر  ه ترتیب ذیل محلوم خواهند شد

 . را ر حدا ل مزد رویا ه یک کارگر ۵۰۰تا  ۲۰۰ فر، ۱۰ رای تا  -۱

 . را ر حدا ل مزد رویا ه یک کارگر ۵۰تا  ۲۰ فر، ۱۰ فر  ست   ه مایاد ۱۰۰ رای تا  -۲

  را ر حدا ل مزد رویا ه یک کارگر  ۲۰تا  ۱۰ فر،۱۰۰ فر  ست   ه مایاد  ۱۰۰ رای  االتر ای  -۳

 .روی محلوم خواهند شد ۱۸۰روی تا  ۹۱درصورت تلرار تخلب،متخلفان مذکور  ه حتس ای 
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 رای هر مورد تخلب حسب مورد عاالوه  ۹۰ سم  اول ماده( و )۸۹-۸۷متخلفان ای هر یک ای موارد مذکور در مواد  -۱۷۷ماده
حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه  ا کسب  ظر  ماینده ویارت کار و اموراجتماعی تعییو خواهد کارد،  تأدیهر رفع تخلب  ا  

 روی ویا جریمه  قدی  ه ترتیب ذیل محلوم خواهند شد  ۱۲۰تا  ۹۱ ه حتس ای 

 .ر را ر حدا ل مزد رویا ه یک کارگ ۶۰۰تا  ۳۰۰ فر، ۱۰ی تا ها کارگاه در -۱

  . را ر حدا ل مزد رویا ه یک کارگر ۱۰۰۰تا  ۵۰۰ فر،  ۱۰۰تا  ۱۱ی ها کارگاهدر -۲

  . را ر حدا ل مزد رویا ه یک کارگر ۱۵۰۰تا  ۸۰۰ فر  ه  اال، ۱۰۰۰ی ها کارگاهدر  -۳

  .روی محلوم خواهند شد ۱۸۰روی تا  ۱۲۱در صورت تلرارتخلب،متخلفان  ه حتس ای 

ی کارگری یا کارفرماایی  مایاد، یاا ها تشللاشخاص را  ا اجتار وتهدید وادار  ه  تول عضوی  در  شخص یا ،هرکس – ۱۷۸ماده 
ی  اا و ی وا راام وظاایب  اا و ی آ هاا جلاوگیری ها تشاللی مذکور گردد و یز چنا چه ای ایراد ها تشللما ع ای عضوی  آ هادر 

 را ر حدا ل مزد رویا ه کارگر درتااریخ صادور  ۱۰۰تا  ۲۰ قدی ای   ه شرای  واملا ات خاطی ومراتب جرم  ه جریمه  ا توجه ، ماید
  .روی ویا هردو محلوم خواهد شد ۱۲۰روی تا  ۹۱حلم یا حتس ای

ی مشامول ایاو هاا کارگاهکارفرمایان یا کسا ی که ما ع ورود وا رام وظیفه  ایرسان کار و مااموران  هداشا  کاار  اه  – ۱۷۹ماده 
 ه شرای  واملا ات خاطی  ه پرداخ    ا توجهدر هرمورد  ،العات و مدارک الیم  ه ایشان خودداری کنند ا ون گرد د یاای دادن اط

روی محلوم  ۱۲۰تا ۹۱ را رحدا ل مزد رویا ه کارگر پس ای  طعی  حلم و درصورت تلرار  ه حتس ای   ۳۰۰تا ۱۰۰جریمه  قدی ای 
  .خواهندشد

ی مراجاع حال االجارا الیمایاو  اا ون ای اجارای  اه مو اع آرای  طعای و (  ۱۵۹اده ) کارفرمایا ی که  رخالف مفاد ما – ۱۸۰ماده 
تاا  ۲۰ ه شرای  واملا ات خااطی  اه جریماه  قادی ای   ا توجه ،اختالف ایو  ا ون خودداری  مایند، عالوه  ر اجرای آرای مذکور

  . را ر حدا ل مزد رویا ه کارگر محلوم خواهند شد ۲۰۰

یاا  پروا ه کارشان منقضی شده اس   ه کارگمار د و ا ی که اتتاع  یگا ه را که فا د پروا ه کار د ویا مدت اعتتارکارفرمای – ۱۸۱ماده 
 پروا ه کار آ ها  ید شده اس   پذیر د اتتاع  یگا ه را درکاری غیر ای آ چه در

  اا ،ویارت کار و امور اجتمااعی اعاالم  نمایناد د مراتب را  هگرد میویا درمواردی که را طه استخدامی تتعه  یگا ه  ا کارفرما  طع 
  .روی محلوم خواهند شد  ۱۸۰روی تا ۹۱توجه  ه شرای  و املا ات خاطی و مراتب جرم  ه مرایات حتس ای 
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ایو  ا ون ایتسلیم آمار واطالعاات مقارر  اه ویارت کاار و اماور اجتمااعی (  ۱۹۲کارفرمایا ی که  رخالف مفاد ماده )  – ۱۸۲ماده 
در هرمورد  ا توجه  ه شرای  واملا ات  ،دداری  مایند، عالوه  رالزام  ه ارائه آمار واطالعات مورد  یای ویارت کار و امور اجتماعیخو

  . را رحدا ل مزد رویا ه کارگر محلوم خواهند شد ۲۵۰تا  ۵۰خاطی و مراتب جرم  ه جریمه  قدی ای 

 تأدیاهعالوه  ار  ،ایو  ا ون ای  یمه  مودن کارگران خود خودداری  مایند(  ۱۴۸) کارفرمایا ی که  رخالف مفاد ماده  – ۱۸۳ماده 
 ه شرای  واملا ات خاطی و مراتب جرم  ه جریمه  قدی معادل دو تاا ده  را ار   ا توجهکلیه حقوق متعلق  ه کارگر )سهم کارفرما( 

  .حق  یمه مر وطه محلوم خواهند شد

کار ا رام شده وطلب و خسارت  اید ای اماوال  المثل اجرت ،ب ای  احیه اشخاص حقو ی  اشددرکلیه مواردی که تخل – ۱۸۴ماده 
جریمه  قدی ویا هردو حال  متوجه مدیرعامل یا مدیرمساوول  ،ولی مسوولی  جزایی اعم ای حتس ،شخص حقو ی پرداخ  شود

  .لیو مذکور اجراخواهد شدشخصی  حقو ی اس  که تخلب  ه دستور او ا رام گرفته اس  و کیفر در اره مسوو 

رسیدگی ماذکور در  ،درصالحی  دادگاههای کیفری دادگستری اس  ۱۸۴تا  ۱۷۱رسیدگی  ه جرایم مذکور در مواد  – ۱۸۵ماده 
  .دادسرا و دادگاه خارج ای  و    ه عمل خواهد آمد

و ایاو وجاوه تحا   ظار وییرکاار جرایم  قدی مقرر درایو  ا ون  اه حسااب مخصوصای در ا اک واریاز خواهاد شاد  – ۱۸۶ماده 
فرهنگای کاارگران  اه  آمویشای و ،وییران می رسد، جها  اموررفااهی هیأتای که  ه تصویب   امه آئیوواموراجتماعی  ه موجب 

  .مصرف خواهد رسید

 فصل دوازدمه ـ مقررات متفرقه 

یمان شروع و پایاان  ،گواهی ا رام کار  ا  ید مدت ،پایان  راردادکار  نا  ه درخواس  کارگر کارفرمایان مللفند پس ای – ۱۸۷ماده 
  .و وع کار ا رام شده را  ه وی تسلیم  مایند

ی هاا کارگاه اوا یو و مقاررات خااص اساتخدامی و یاز کاارگران  اشخاص مشمول  ا ون استخدام کشوری یا ساایر – ۱۸۸ماده 
 ،شاود میدان  ستی درجه یک ای طتقاه اول وی ا راام همسر و خویشاو  خا وادگی که ا رام کار آ هامنحصرا توس  صاحب کار و

  .مشمول مقررات ایو  ا ون  خواهند  ود

  .د اش میحلم ایو ماده ما ع ا رام تلالیب دیگری که درفصول مختلب  ست   ه موارد مذکور تصریح شده اس    –تتصره 

 ،مراتاع ،جنگلهاا ،ا اواع  تاتاات ،درختاان میاوه  هاره  ارداری ای فعالیتهای مر وط  ه پارورش و ،در خ  کشاوریی – ۱۸۹ماده 
داشا   ،پارورش آ زیاان و ی تاور عسال و کاشا  ،صنع   وغان ، یز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور پارکهای جنگلی و
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یایاو  اا ون د ای شمول  سمتی اتوا  میوییران  هیأتکار وتصویب  عالی شورای ه پیشنهاد  ،و رداش  و سایر فعالیتها درکشاوریی
  .معاف گردد

یمینای ودریاایی( خدماه و  ،هاواییحقوق صیادان کارکناان حمال و  قال )مزد یا  ،ها مرخصی تعطیالت و ،مدت کار – ۱۹۰ماده 
معلولیو و یز کارگرا ی که طری کارشان  ه  حوی اسا  کاه تماام یاا  سامتی ای مازد و درآماد آ هاا  اه وسایله  ،مستخدمیو منایل
هایی که   امه آئیوو همچنیو کارگرا ی که کارآ ها  وعا در ساعات متناوب ا رام می گیرد، در  شود می تأمیویو مشتریان یا مراجع

   د  درموارد سلوت مواد ایو  ا ون حاکم اس گرد میوییران خواهد رسید تعییو  هیأتکار تدویو و  ه تصویب  عالی شورایتوس  

ای شمول  عضی ای مقررات ایو  اا ون مساتثنی  مو تا   رحسب مصلح   توان میر را ی کوچک کمتر ای ده  فها کارگاه – ۱۹۱ماده 
وییران  هیأتکار  ه تصویب  عالی شورایای خواهد  ود که  ا پیشنهاد   امه آئیو مود  تشخیص مصلح  و موارد استثنا  ه موجب 

  .خواهد رسید

ای کاه  اه   اماه آئیومورد یای ویارت کار و امور اجتماعی را طتق اطالعات  آمار و ،کارفرمایان موظفند درمهل  مقرر – ۱۹۲ماده 
  .تسلیم  مایند تصویب وییرکارو اموراجتماعی می رسد تهیه و

کاادر متخصاص  تاأمیو آمویش پزشلی حسب مورد  ه منظور درمان و ،ویارت کار و امور اجتماعی وویارت  هداش  – ۱۹۳ماده 
آمویشهای الیم را در یمینه مسائل  اظر  ه  ،در واحدها  ه عنوان سرپرس  تعییو شده ا دسرپرستی در صورت لزوم  ه افرادی که 

 . هداش  کارخواهند داد ایمنی و روا   کار و ،روا   ا سا ی

آماویش  درماان و ،کار تهیه و حسب مورد  ه تصویب ویرای کار و اماور اجتمااعی و  هداشا  عالی شورایمر وط توس    امه آئیو
 .رسد می

 اا  یاروی مقاوما   سایر ساپاه  ،کارفرمایان کارخا ه ها مللفند در یمینه آماویش  ظاامی کاارگران واحادهای خاود – ۱۹۴اده م
  .های الیم را متذول دار د پاسداران ا قالب اسالمی هملاری

 اه  تهیه و، یروهاای مسالحاجرایی ایو ماده  ا هملاری مشترک ویارتیو کار و امور اجتماعی ودفاع وپشاتیتا ی   امه آئیو –تتصره 
 ( ۴ )وییران خواهد رسید هیأتتصویب 

مخترع و متتلر، ویارت کار و امور اجتماعی مللب اس  هماه  ، ه منظور تشویق  یروهای کارگری مولد، متخصص – ۱۹۵ماده 
  .ساله  ه طرق مقتضی در مورد ا تخاب کارگران  مو ه سال ا دام  ماید

 ،ی متعاارف مر اوطها هزیناه ینای  پای  چگو گی تشویق کارگران  مو ه و  حاوه اجارای آن و ده وضوا   اجرایی ایو ما –تتصره 
  .توس  ویارت کار و امور اجتماعی تعییو خواهد گردید

telegram.me/ekhtebar

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ


  قاونن اکر

 

45 
 

گاهی و شلوفایی فلاری  یشاتر کاارگران ورشاد کارهاای علمای – ۱۹۶ماده   ،ویارت کار و امور اجتماعی مللب اس  در جه  آ
اسالید وآمویشاهای الیم دیگار را تادارک  تیناد و ایاو  ،فیلم،کشاوریی و خدماتی ،نه های علم و صنع تخصصی در یمی ،عملی

  . حو دیگری که الیم  اشد در اختیار آ ان  راردهد یا هر رسا ه های گروهی و تلویزیون و ،املا ات را ای طریق رادیو

 ه روستا مهاجرت کنند و  اه  را ی که  صد داشته  اشند ای شهردول  مللب اس   ا توجه  ه املا ات خود  رای کارگ – ۱۹۷ماده 
  .کشاوریی  پردای د تسهیالت الیم را فراهم  ماید

های   مایندگی د در موارد ضرورت  رای تنظیم  یروی کار ایرا یان خارج ای کشور، درتوا  میویارت کار و امور اجتماعی  – ۱۹۸ماده 
  .منصوب  مایدوا سته کار  ،جمهوری اسالمی ایران

  .گردد اعزام می خارجه منصوب و امور وا سته کار، توس  وییر کار و امور اجتماعی تعییو و پس ای موافق  وییر – ۱تتصره 

  اماه آیایواستخدامی موظفند پس ای تصاویب ایاو  اا ون  ویارتیو کار واموراجتماعی وامورخارجه وسایمان اموراداری و – ۲تتصره 
 .وییران  رسا ند هیأت ه تصویب  ماده را تهیه و اجرایی موضوع ایو

هاای اجرایای مر اوط را   اماه آئیو ،ویارت کار وامور اجتماعی مللب اس  ظرف ش  ماه ای تاریخ تصویب ایو  اا ون – ۱۹۹ماده 
 .تهیه و ه تصویب مراجع مذکور در ایو  ا ون  رسا د

تصاویب  تاا ،کاه  اا مقاررات ایاو  اا ون مغاایر  تاشاد ۱۳۳۷ر۱۲ر۲۶صوبهای اجرایی  ا ون کار م  امه آئیوآن دسته ای  –تتصره 
 .ند اش میهای موضوع ایو ماده  ا ل اجرا   امه آئیو

  .گرد د مغایر ایو  ا ون لغو می( ۲ وا یو کار وکار کشاوریی ) ،های اجرایی آن  امه آئیو اتصویب ایو  ا ون و  – ۲۰۰ماده 

هاای مناساب  اه اطاالع کاارگران   اید کلیه حقوق وتلالیب مذکور در ایو  ا ون را  اا روش ویارت کار واموراجتماعی – ۲۰۱ماده 
  .وکارفرمایان  رسا د

طراحی و  ه تصویب  ،ویارت کار و امور اجتماعی مللب اس  سایمان و تشلیالت خود را در ارتتاط  ا  ا ون کار جدید – ۲۰۲ماده 
  .سایمان اموراداری واستخدامی کشور  رسا د

 .ند اش میویارت کار و امور اجتماعی ودادگستری مامور اجرای ایو  ا ون  – ۲۰۳ماده 

و  ر   ذیهایی  خواهد  ود که درایو  ا ون ویا سایر  وا یو  ه عهده ویارتخا ه های  مفاد ایو ماده رافع تلالیب ومسوولی  –تتصره 
   ی دولتی مشمول ایو  ا ون  هاده شده اس ها کارگاهات و مؤسس
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 ا ون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یلهزار وسیصد وشص  وهش   ه تصویب مرلاس شاورای اساالمی رسایده و ماوادی ای آن 
درجلسات متعدد مرمع تشخیص مصلح   ظاام  ررسای و  ااصاالح و  ،مورد اختالف مرلس و شورای  گهتان  رار گرفته اس 

 – ۶۲ – ۶۰ – ۵۹ – ۵۸ – ۵۶ – ۵۳ – ۵۲- ۵۱ – ۴۶ – ۴۱ – ۳۳ – ۳۲ – ۳۱ – ۲۹ – ۲۷ – ۲۶ – ۲۴ – ۲۰ – ۱۵ – ۱۳- ۸ – ۷ – ۳تتمیم مواد 
۶۴ – ۶۵ – ۶۶ – ۶۷ – ۶۹ – ۷۰ -۷۳ – ۸۱ – ۱۰۵ – ۱۰۸ – ۱۱۰ – ۱۱۱ – ۱۱۲ – ۱۱۳ – ۱۱۴ – ۱۱۸ – ۱۱۹- ۱۳۰ – ۱۳۱ – ۱۳۵ – 

 – ۱۷۳ – ۱۷۲ –۱۷۱ی ) ماواد هاا اتمرای کال فصال  ۱۶۶ – ۱۶۰ – ۱۵۹ – ۱۵۸- ۱۵۵ – ۱۵۴ – ۱۵۱ – ۱۴۳ – ۱۳۸ – ۱۳۷ – ۱۳۶
۱۷۴ – ۱۷۵ – ۱۷۶ – ۱۷۷ – ۱۷۸ – ۱۷۹ – ۱۸۰ – ۱۸۱ – ۱۸۲ -۱۸۳ – ۱۸۴ – ۱۸۵ – ۱۸۶ – ) ۱۸۸ – ۱۸۹ – ۱۹۰ – ۱۹۱ – ۲۰۲ 

 ه  اه  سیصد و شص  و  یس  و هم آ ان ماه یلهزار و مشتمل  ردویس  و سه ماده و یلصد و  یس  و یک تتصره درتاریخ ۲۰۳و
 .یی مرمع تشخیص مصلح   ظام رسیدتصویب  ها

 

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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