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 مشمولین قانون کار: بخش اول
 
 کارگر مشمول قانون کار چه کسی است؟ -1

ور و به حساب که در ازاء دریافت اجرت به دست کلیه اشخاص حقیقی هستند کارگران مشمول این قانون، از لحاظ قانون کار
ر شمول مقررات و د ری )کارفرما( انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بودهدیگ قوقیشخص حقیقی یا ح

بدیهی است در . دنیز قرار نداشته باشن، مأذون از قوه مزبور ی و یا مصوب مرجعگذارقانونمصوب قوه ، استخدامی خاص
رمائی و احراز شمول قانون کار بر این ارفو ککار محل تشخیص رابطه کارگری  صورت بروز اختالف و طرح موضوع در اداره

 . الف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بودل اختی تشخیص و حهاهیأترابطه با 
  
 د؟شون می  گان کارفرما نیز کارگر شناختهآیا نمایند -2

کارگران ، )از لحاظ قانون کار کارگر یفعرچنانچه در ت باشندمی عهده دارنمایندگان کارفرما که از طرف ایشان اداره کارگاه را 
که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی  یقی هستندمشمول این قانون کلیه اشخاص حق

مصوب قوه ، ی خاصمول مقررات استخدامی و یا فکری را عهده دار بوده و در شدیگری )کارفرما( انجام یک فعالیت جسم
عتبار انجام کار و دریافت اشند به انیز قرار نداشته باشند( قرار داشته ب، قوه مزبورمصوب مرجع مأذون از  ایی و گذارقانون

ی در اداره کار محل تشخیص رابطه کارگرت در صورت بروز اختالف و طرح موضوع  بدیهی اس.  اجرت کارگر شناخته خواهند شد
ی تشخیص و حل اختالف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی هاهیأتبا  از شمول قانون کار بر این رابطهو کارفرمائی و احر

 . بود خواهد
  

 شوند؟می  آیا همه بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی مشمول قانون کار نیز -3
رات تأمین اجتماعی بوده و با بیمه شده شخصی است که رأسًا مشمول مقر، ن تأمین اجتماعیقانو 2طبق بند یک ماده 

، قانون کار 148برابر ماده ، رفیاز ط. را داردحق استفاده از مزایای مقرر در این قانون ، اخت مبالغی به عنوان حق بیمهپرد
ه نمودن کارگران واحد خود تأمین اجتماعی نسبت به بیم قانون مکلفند بر اساس قانونی مشمول این هاکارگاهکارفرمایان 

شش مقررات قانون کار کلیه کسانی که مشمول این قانون هستند الزامًا تحت پو 148ه ماده با توجه ب، بنابراین. دام نماینداق
با امعان نظر به بند یک تأمین اجتماعی قرار دارند  گیرند اما همه اشخاصی که در شمول قانونمی ون تأمین اجتماعی قرارقان 
قابل توجهی از بیمه شدگان   هایاهند بود به ویژه اینکه بخشه شد لزومًا مشمول قانون کار نخواین قانون که فوقًا اشار  2ه  ماد

 . باشندمی ستخدامی خاصمشمول مقررات اتأمین اجتماعی 
  
 باشند؟می   مستثنی و یا از بعضی از مواد قانون کار    اندانون کار خارج شدهمتر کالً از شمول قی دارای ده نفر کارگر و ک هاکارگاهآیا    -4

بعضی از ت وزیران از شمول قانون کار مصوب هیا 191ده نفر کارگر بر اساس آیین نامه اجرایی ماده  کمتر از  وچکی کها کارگاه
  .اندمواد قانون کار مستثنی شده

  
وادگی قانون کار یک کارگاه خان   188اده  به کار دارد آیا این کارگاه با استناد به مخود اشتغال    گاه با برادردر کارگاهی صاحب کار   -5

 باشد؟می  شناخته شده و از شمول مقررات قانون کار خارج
کار و  سط صاحبمنحصرًا تو هاآن کار دری خانوادگی که انجام هاکارگاهفًا کارگران صرقانون کار  188ماده نظر به اینکه برابر 

طرفی   و از  اندتثنی شناخته شدهمسشود از شمول این قانون  می  انجامهمسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی  
کارگاهی ، گردند لذا به این اعتبارمی بشاوندان طبقه دوم محسوقانون مدنی جزء خوی 1032برادر و خواهر به موجب ماده 

 . کار خواهد بود شود کارگاه خانوادگی تلقی نشده و مشمول قانونمی انجام و خواهرکه در آن کار توسط برادر 
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ی اشتغال به کار صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول در کارگاه خانوادگخاصی بجز اش چنانچه  -6
 خواهد بود؟رج خا آیا باز هم کارگاه خانوادگی بوده و از شمول مقررات قانون کار، ندداشته باش 

است که کار در این قانون محدود به مواردی  188ی خانوادگی موضوع ماده هاگاهکار عدم شمول قانون کار نسبت به کارگران 
بدین لحاظ . از طبقه اول وی انجام شودو خویشاوندان نسبی درجه یک منحصرًا توسط صاحب کار و همسر  هاکارگاهاین 

 وبدرجه یک از طبقه اول کارفرما محسافرادی که قانونًا جزء همسر و خویشاوندان نسبی  هاگاهکار چنانچه در این قبیل 
ب فراد شاغل در آن اعم از صاحی خانوادگی خارج و کلیه اهاکارگاهشوند به کار گمارده شوند کارگاه مربوط از شمول تعریف  نمی

حقوقی   هایدیگر شاغل در کارگاه به شرط داشتن تبعیتو افراد    کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی
 . د بودرما( مشمول مقررات قانون کار خواهنرفکا) و اقتصادی با صاحب کار

  
قانون کار و نظر به اینکه مقررات  190مه و مستخدمین منازل در ماده با توجه به پیش بینی وضع مقررات خاصی برای خد -7

 تکلیف این دسته از کارگران چیست؟، است تصویب نرسیده مزبور تاکنون به
و مزد و  هامرخصی، تعطیالت، کار بینی تصویب مقررات خاصی در خصوص مدت یشقانون کار پ 190ند که در ماده چ هر

که آیین نامه مربوط تاکنون به تصویب مراجع ذیصالح ازل بعمل آمده است لیکن از آنجا حقوق خدمه و مستخدمین من
ت قانون کار بوده و از کلیه راز همانند دیگر کارگران مشمول مقرنرسیده است لذا خدمه و مستخدمین منازل نی)هیأت وزیران(  

 . باشندمی مزایای مقرر در این قانون برخوردار
  

مول قانون یره ش ای که تا کنون مشمول قانون کار بوده است از داشرکت یا مؤسسه ، حیت دارویب مرجع صالچنانچه به تص -8
 ن چه خواهد بود؟خارج گردد وضعیت استخدامی کارکنان آ کار

ان مشمول قانون کار مستلزم داشتن مستندات قانونی است لذا چنانچه شرکت و یا یت استخدامی کارگرضعتغییر و تبدیل و
ازه تصویب مقررات سالمی و یا مراجع ذیصالح دیگری که اختیار و اجسسه ای در اجرای مصوبات مجلس شورای امؤ
ن کار خارج و مشمول قوانین و مقررات نور تفویض شده است از حوزه شمول قاستخدامی به موجب قانون به مراجع مذکوا

ریخ اجرای مقررات شمول مقررات این قانون نبوده و از تاقانون کار م 188کم ماده خاص استخدامی دیگر شناخته شود به ح
د مربوط نخواهند بود و سوابق به رسیدگی نسبت به دعاوی کارکنان واحصالح  ف قانون کار  مراجع حل اختال،  خاص استخدامی

 . باشدمی قبلی این افراد نیز تابع ضوابط و مقررات استخدامی جدید تیخدم
  
ر جمهوری اسالمی با اجرای قانون کا اندقانون کار خارج بودهبق از شمول مقررات ن اجراء قانون کار ساآیا اشخاصی که در زما  -9
 مشمول قانون کار خواهند بود؟ انیرا

پس از اجرای  اندمشمول قانون کار نبوده مقررات خاص استخدامی قرار داشته و لذال  در شمو 14/12/69که تا تاریخ    اصیاشخ
خاصی که است اشبدیهی . مقررات این قانون خارج خواهند بود اسالمی ایران نیز کماکان از دایره شمول قانون کار جمهوری

د ت قانون کار منسوخ مستثنی گردیده بودن راشمول تمام و یا قسمتی از مقر از  ابققانون کار س 6با تجویز تبصره یک ماده 
 . باشندمی  انون کار فعلیبا لغو قانون مزبور مشمول کلیه مقررات قمانند شرکتهای تعاونی روستائی و دفاتر مخابرات روستائی 

  
رات قانون کار قراخیرًا بر اساس قانون در شمول م اندکه تاکنون مشمول مقررات استخدامی خاص بوده مؤسسه ای کارکنان  -10

 شود؟می  چه هاآن ف سابقه کارتکلی اندقرار گرفته
اهد با مقرراتی خو  اندنون کار شناخته شدهمی مشمول قاواحدی که با تبدیل وضعیت استخداتعیین تکلیف سابقه کار کارکنان  

توافق طرفین در ، وعاست در صورت عدم پیش بینی موض هیبدی. ورت گرفته استدیل وضعیت بر اساس آن صبود که تب
ل قانون کار شناخته الً از زمانی که مشموسنوات خدمت افراد اصو،  باشد ولی در مقام اجرای قانون کارمی  این زمینه مالک عمل

 . مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت اندهشد
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وارد این با توجه به اینکه در اغلب مرند فاوتی اشتغال به کار دای متهاکارگاهشود در برخی موارد اشخاص در می  مشاهده -۱1

نونًا اشکالی ایای قانون کار قادو یا چند کارگاه مختلف از مز باشند آیا برخورداری یک شخص درمی  مشمول قانون کار هاکارگاه
 ندارد؟

پیش بینی نشده است یتی واحد کارگاهی ممنوع  بیش از یک  قررات مرتبط به آن برای اشتغال به کار افراد درکار و م در قانون
گیرند می  ون مرقوم و مقررات تبعی قراراین لحاظ این قبیل کارگران در هر واحد به اعتبار کار انجام شده تحت پوشش قان و به  

لحاظ سازمان تأمین و از  ندشومی ت متعلقه برخوردارساعات کار انجام شده از امتیازاکارگاه به نسبت ایام کارکرد و  و در هر
 . باشدمی دو یا چند واحد کارگاهی مشمول قانون کار بال اشکالنیز بیمه شدن کارگران در  ماعیاجت
  

 شاغل هستند؟ هاکارگاهمول قانون کار به اشخاصی که بصورت مشاور در ره ش دربا -12
مقابل کار ارائه شده و در ند هدمی مایان قرارر اختیار کارفره خدمات خود را به صورت کار مشاوره ای و کارشناسی ددی کافرا

دی فی ما بین تحت پوشش قانون کار دارند در صورت عدم شمول مقررات استخدامی دیگری به رابطه قراردامی مزد دریافت
یای وات خدمت و مزاقانون و مقررات تبعی منجمله سنرات پیش بینی شده در این نسبت ساعات کار از امتیا قرار گرفته و به
 . د خواهند بوده منحین کار بهر

  
 گیرد؟نمی  قرار اگر طرفین قرارداد بر عقد پیمانکاری توافق کنند آیا رابطه آنان مشمول قانون کار -13

ه د این امر لزومًا به معنی خارج شدن رابطانکاری قرار دهنه بین خود را عقد پیمصرف اینکه طرفین عنوان قرارداد منعقد
شود و در این خصوص در صورت بروز اختالف و طرح موضوع در اداره کار محل نمی ن کارقانوحوزه شمول  قراردادی آنان از

ت در شرایط حاکم مفاد قراردادها و دق ن کار از غیر مشموالن این قانون که مستلزم بررسی دقیقتشخیص کارگر مشمول قانو
 . بود واهدر اجتماعی خنده واحد کار و امووابط طرفین است با مراجع رسیدگی کنبر ر
  

  ؟کنند مشمول قانون کار هستند یا خیرمی  مسافربری همکاری  های که با آژانس رانندگانی  -14
ری کنند فاقد رابطه کارگمی  مسافربری کار  هاینساص ثالث در آژارانندگانی که با اتومبیل خود و یا وسیله نقلیه متعلق به اشخ

قرار داشته و با اتومبیل متعلق به آژانس   های که در اختیار این قبیل آژانسلی افرادود وند بآژانس مزبور خواهرمائی با  و کارف
حقوقی   هایبعیتلیل داشتن تکنند و به دمی  د به لحاظ اینکه با کارفرمای آژانس رابطه کاری و مزدی پیدابه کار اشتغال دارن 

 . باشدمی رنون کاقال مورابطه کارگری و کارفرمائی مشو اقتصادی رابطه بین طرفین 
  

 برون شهری؟ های اتوبوس در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار به رانندگان و کمک رانندگان -15
ا بطه آنان بکنند فرد صنفی تلقی و رامی ی همکاریمسافر برتعاونی  رانندگانی که با وسیله نقلیه متعلق به خود با شرکتهای

کند اما اگر اتوبوس نمی گردد و نتیجتًا شمول قانون کار بر این رابطه مورد پیدانمی باطستنی ائها کارگری و کارفرمااین شرکت
ه اینکه راننده و کمک د بسته بقلیه باشنی مسافر بری و یا صاحبان وسیله نه نقلیه دیگر متعلق به شرکت تعاوو یا هر وسیل

بری دریافت کنند به لحاظ رابطه کاری و مزدی بین طرفین  افرمس تاحبان وسیله نقلیه و یا از شرکرانندگان مزد خود را از ص
 . گیردمی این رابطه تحت پوشش قانون کار قرار

  
نان از مقررات قانون کار کشاورزی سابق ر همچون کاقان 189آیا کارگران بخش کشاورزی تا تصویب مقررات موضوع ماده  -16

  ؟نداینممی  تبعیت
 7/3/1353قانون کار کشاورزی مصوب ، کار جمهوری اسالمی ایران به مرحله اجرا درآمده است ونقان  که 14/12/69از تاریخ 

قانون کار در بخش   189ابر ماده  بر  شود ضمناً می  کشاورزی شامل  هایو قانون کار فعلی کلیه کارگران را در بخشملغی اثر بوده  
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جنگلی و نیز  هایپارک، جنگلها و مراتع، انواع نباتات، ان میوهرختاز دمربوط به پرورش و بهره برداری  هایفعالیت، کشاورزی
سایر داشت و برداشت و ، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، صنعت نوغان، وردامداری و تولید و پرورش ماکیان و طی

تی از این قانون معاف گردد مسل قتواند از شمومی  ب هیأت وزیرانبه پیشنهاد شورایعالی کار و تصوی،  در کشاورزی  هاعالیتف
 . که تا کنون در این زمینه مقرراتی به تصویب نرسیده است

  
ررات قانون کار به آنان آیا قمدر صورت تسری شمول   ؟غل در ایران نیز مشمول قانون کار هستندن خارجی شاآیا کارگرا -17

  ؟ره وجود داردمقر مزایای نی به لحاظ استفاده از ان ایراو کارگر هاآن تفاوتی بین
اشند همانند کارگران شاغل ایرانی در کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران که مشمول مقررات استخدامی دیگری نب

مواردی که قانونًا مستثنی  کار شناخته شده و از مزایای مقرر در این قانون به جزون مدت اعتبار پروانه کارشان مشمول قان 
ز آن اشتغال به کار اتباع بیگانه بدون داشتن پروانه کار معتبر ممنوعیت داشته و تخلف ا. دار خواهند بودبرخور باشند شده

 . باشدمی قانون کار 181موجب مجازات مقرر در ماده 
  

 اری مشمول قانون کار هستند یا خیر؟تج های در شرکتعامل مدیران  -۱8
و ، دیرعامل« و » شرکت « و رابطه کار موضوع قانون کار از یک سوموجود بین »مرابطه اساسی  هایبا توجه به تفاوت

 هااین تفاوت  برخی ازعنوان    توان به موارد زیر بهمی  که،  ون مدنی از سوی دیگرقد وکالت در قان رابطه مزبور و ع  هایمشابهت
 : اشاره نمود هامشابهتو 

 مل و شرکت تجاری؛کار و رابطه حقوقی مدیرعاارداد رابطه کار موضوع قر هایتفاوتالف( 
در حالی ، دهدمی یا حقوق ( جزء اصلی و اساسی عقد را تشکیل مزد)  قرارداد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت -

 134ر ماده  سمت آخو مفهوم مخالف ق  124ماده  )   تواند مجانی انجام وظیفه نمایدمی  تجاری هایشرکت  در  ل «که » مدیرعام
 (. قانون تجارت 

در اثر ، ت دارد در حالی که در قرارداد کارقانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئولی 134» مدیر عامل« طبق ماده  -
 . اردر تنها در مقابل کارفرما مسئولیت دجود نیست و کارگتی مونین مسئولیچ، تبعیت کارگر از کارفرما

در ، قانون تجارت( 136ماده )  مأموریت وی نیز تا انتخاب مدیر جدید ادامه داردحتی پس از انقضای عامل  مدیریت مدیر -
بند » د « ) داشترفرما نخواهد اکتعهدی در مقابل قرارداد خاتمه یافته و کارگر دیگر ، کار با انقضای مدتدر قرارداد حالی که 

 (. قانون کار 21ماده 
در ، قانون تجارت ( 127و ماده  124تبصره ماده ) ز سوی داده گاه قابل عزل استهیأت مدیره و چه ا از سویمدیرعامل چه  - 

 (. ن کارقانو 25کارفرما از چنین حقی محروم است )ماده ، د کاردر قراردا حالی که
 : ارداد وکالت و رابطه حقوقی مدیر عامل و شرکت تجاریرق هایابهتب( مش

قانون مدنی( و انجام وظیفه مدیر عامل نیز چنانکه فوقًا اشاره  659 ماده )  اشد یا با اجرتن است مجانی بلت ممکعقد وکا - 
 . د ممکن است مجانی باشدش
قانون  125ماده (. قانون مدنی 656 )ماده  نمایدمی ی نایب خودبرای انجام امر فین طرف دیگر رادر عقد وکالت یکی از طر -

 . داردمی اء از طرف شرکت اعالمل را نماینده شرکت و دارای حق امضدیرعامنیز م تجارت
قانون  124ه ل نیز تبصره ماددر مورد مدیرعام. قانون مدنی( 679ماده )  ل را عزل کندتواند هر وقت بخواهد وکیمی موکل -

 . رکت داده استمدیرعامل را به هیأت مدیره ش تجارت اختیار عزل
رعامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در میان مدی بطهرا رسدمی به نظر

مدیران  قانونی مربوط به تعیین مدیر یااینکه در الیحه مضافًا . باشدمی کت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکلمقابل شر 
خش عمومی و خصوصی مصوب کشاورزی و خدماتی اعم از باری و تج تولیدی و صنعتی و هایحدموقت برای سر پرستی وا

کل کیل در مقابل مو واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیت و   شورای انقالب اسالمی نیز مسئولیت مدیر هر 23/4/59مورخ  
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مدیران  یاس بار قرسد مدیران واحدهای مشمول قانون مزبور دارای خصوصیتی دنمی  است و از آنجا که به نظر  اعالم گردیده
 . داد توان حکم یاد شده را به مدیران اخیراالشاره نیز تسریمی واحدهای تجاری باشند به لحاظ وحدت مالک

  
 باطائی مشمول قانون کار استنوع رابطه کارگری و کارفرما این شرکت از ن ره شرکت تجاری بآیا رابطه بین عضو هیأت مدی -19

 گردد؟می 
 هاتجاری با این شرکت  هایگفته شد رابطه اعضای هیآت مدیره شرکت  هابین مدیران عامل و شرکترابطه  در  با توجه به آنچه  

افراد عالوه  گردد مگر اینگه ایننمی ن طرفین احراز وع قانون کار بیبوده و رابطه کارگری و کارفرمائی موضل و موکل رابطه وکی
دیگری را که به عنوان یک شغل   هایتصدی وظایف و مسئولیت،  رهأت مدیهی  و وظایف مرتبط با عضویت در  هائولیتبر مس

ریافت اجرت غیره در قبال د ریاست کارخانه و، مدیریت اداری، ت مالیبیل مدیریباشد از قمی قابل ارجاع به سایر افراد نیز
واهند بود اما در ارتباط کار خ نونبه اعتبار این تصدی مشمول مقررات قااشد که در این حالت و معینی عهده دار ب مشخص 

ست که به لحاظ عدم شمول مقررات قانون ریه مبتنی بر این ابا عضویت فرد در هیأت مدیره همانطور که فوقًا بیان گردید نظ
 . ن منتفی خواهد بودمقررات این قانوطه طرفین اعمال کار به راب

  
دیگری را به جز آنچه به  های تصدی وظایف و مسئولیت اهشرکتمل مدیره و یا مدیران عا ی هاهیأتبرخی از اعضاء  -20

مول قانون کار باشند آیا این مدیران نیز از ش می  ن مربوط است عهده داردر هیأت مدیره و یا مدیرعامل بودن آنا هاآن عضویت
 باشند؟می  ارجخ

قانون کار خواهند بود که جدا و  ل مقرراتشموتجاری صرفًا در مواردی م هایران عامل شرکتمدیره و مدیاعضاء هیأت 
ه در شرکت به عنوان «شغل« شناخته شده تصدی یکی از وظایف و مسئولیت هایی را ک، نظر از روابط تجاری با شرکتصرف

 هاآن  که در این صورت شمول مقررات قانون کار بهار باشند  را عهده د  ...ریت اداری ومدی،  دیریت مالیست همانند مشاغل ما
تباط شغلی یاد شده خواهد بود ولی آن قسمت از دریافتی این افراد که در ار  هایرتباط با تصدی وظایف و مسئولیتصرفًا در ا

 . یداهد گردظور نخوق السعی آنان منشود جزء حمی ختبا عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی مدیریت عامل پردا
  

ار داشته باشند در در یکی از واحدهای مشمول قانون کار اشتغال به ک  شاور حقوقی ن مآیا وکالی دادگستری چنانچه به عنوا -21
 رفت یا خیر؟شمول مقررات قانون کار قرار خواهند گ

شده و مشاور مکلف گردیده  ذکر قی «داد »مشاوره حقوموضوع قرار، تریچنانچه در قرار داد فی مابین شرکت و وکیل دادگس
ر شرکت حضور یافته و امور ارجاعی را تحت نظر فرد خاصی مثالً مدیر عامل انجام د را ...ه وام، هفته، باشد ساعاتی در روز 

حل  اردادی به منظورقر،  عنوان وکیل  باشد اما در صورتی که فرد بهمی  د با شرکت مشمول قانون کاردهد این فرد طرف قرار دا
 . ره از شمول قانون کار خارج خواهد بودص مورد اشاشخ دعاوی حقوقی با شرکت منعقد نموده باشد در این صورتفصل  و
  

توان آنان را مشمول قانون کار نیز به می  ل نیز باشند آیااگر اشخاصی ضمن سهامدار بودن در شرکتی در همان واحد شاغ -۲2
 آورد؟ حساب

 در آن واحد شغل،  هو یا موسس  رکتیا عضویت در هیأت مدیره و یا داشتن سهام در ش مل بودن وبر مدیرعاه عالوه  افرادی ک
ه اعتبار و اقتصادی نیز پیدا کنند ب با واحد مربوط تابعیت حقوقی، موظف نیز داشته باشند و در قبال انجام کار و دریافت مزد

قرر ی مقانون کار بوده و به نسبت ساعات کار از مزد و مزایا  مولمش  رمائی بین طرفینه کارگری و کارفرابطه اخیر و ایجاد رابط
 . قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد در این

  
صنعتی و خدماتی شاغل هستند از نظر استخدامی مشمول ،  تولیدی   صمعتی در واحدهای   -کسانی که در مناطق آزاد تجاری   -۲3

 د؟باشنمی  چه نوع مقرراتی 
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ررات مربوط مجلس شورای اسالمی مق  7/6/1372  بصنعتی مصو  -چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریقانون   12ه  به موجب ماد
 ع خارجی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که بهبیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتبا،  به اشتغال نیروی انسانی

 ن مقررات را تصویب و برابر تصویب نامه شمارهت وزیران این رابطه هیأتصویب هیأت وزیران خواهد رسید که در ای
صنعتی و خدماتی که در مناطق ،  واحدهای تولیدی  به این ترتیب افراد شاغل در.  ابالغ نمود  16/3/73ک مورخ    25/ت33433

به اختالف د و باشنمی ارجصنعتی فعالیت دارند مشمول مقررات آیین نامه فوق بوده و از شمول قانون کار خ، اد تجاریآز 
ماعی بیمه و تأمین اجت، مقررات اشتغال نیروی انسانی 29ماده  یدگی موضوعسناشی از روابط کار کارکنان نیز در هیأت ر

 . گرددمی رسیدگی و صدور رأی
  

 ارند؟صنعتی جمهوری اسالمی ایران در شمول قانون کار قرار د، مناطق آزاد تجاری  های سازمان رکنانیا کا  -24
 هاییین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانت وزیران آأهی16/1/1382هـ مورخ  28393/ت/1038ابر تصویبنامه شماره رب

و  6/4/1375ک مورخ 16497/ت42154یب نامه شماره صنعتی جمهوری اسالمی ایران موضوع تصو -یمناطق آزاد تجار
ًا ضمن. شندابمی صنعتی تابع مقررات قانون کار -مناطق آزاد تجاری هایبعدی آن لغو و کلیه کارکنان سازمان هایاصالحیه

موریت در مدت مأشوند نیز می به این مناطق مأمور دولتی هایمصوبه مذکور کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه 3حسب بند 
 . از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود

  
  ؟کار هستند ال به کار دارند مشمول قانوناشتغ هاه در شهرداری صی کآیا کلیه اشخا  -25

کارکنان شاغل ًا صرف، هیأت وزیران 68/ 2/ 13سراسر کشور مصوب  هایآیین نامه استخدامی شهرداری 2و  1مستند به ماده 
رسمی و موقت به ، ی ثابتیعن هایدر مشاغل کارگری در دایره شمول مقررات قانون کار قرار داشته و دیگر کارکنان شهردار

 هاقانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی موقت شهرداری، ستخدامی شهرداری هان نامه اییترتیب مشمول مقررات آ
فوق االشاره بنا به  2مستند به بند »ت« ماده  هاگردد که تشخیص مشاغل کارگری در شهرداریمی متذکر .اندناخته شدهش

 . بود دهأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهرداری و تپیشنهاد ش
  

 وضعیت استخدامی کارکنان بانکها چگونه است؟ -26
کارکنان بانکهای ادغام شده تابع آیین نامه استخدامی ،  ب شورای انقالبداره امور بانکها مصوالیحه قانونی ا  21در اجرای ماده  

نامه استخدامی دو آیین    هنکها رسیده است ضمنًا بر حسب تبصره یک مادجمع عمومی باباشند که به تصویب ممی  مشترکی
درآمده یا  هابانکای مدت معینی به خدمت مستخدمینی که برای تصدی یکی از مشاغل غیر مستمر و بر، مشترک بانکها

یب شورایعالی به تصو 23/5/61درآیند مشمول آیین نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت خواهند بود که در تاریخ 
کنند می  استخدامی مصوب یادشده تبعیت  هایدر مجموع از مقررات آیین نامه  هان بانکرکنان کایابنا بر.  رسیده است  هابانک
شود که در شمول می نسبت به کسانی جاری هاگیرند قابل ذکر اینکه قانون کار در بانکنمی ر قرارتحت پوشش قانون کاو 

 بانک هایی که توسط بخش خصوصی ایجاد از ستهآن د تسبدیهی ا. فوق الذکر نباشند هاینامهات استخدامی آیین مقرر
 . بود شوند کارکنان آن تحت پوشش قانون کار خواهندمی
  

  ؟بیمه مشمول مقررات قانون کار هستند های کارکنان شرکتا آی -27
، آسیا، انایر بیمه هایکارکنان شرکت، لس شورای اسالمیمج 13/9/67بیمه مصوب  یهاقانون اداره امور شرکت 5برابر ماده 

ده و آیین نامه بو رسدمی انا و بیمه مرکزی مشمول مقررات استخدامی خاص خود که به تصویب هیأت وزیراند، البرز 
 آیین نامه 4ماده  2تبصره  ب رسیده است مطابق بندهای الف و ب وبه تصوی 21/4/68استخدامی مزبور نیز در تاریخ 

به افرادی که برای تصدی مشاغل کارگری تعیین شده توسط  مقررات قانون کار تنها مزبور یاهدر شرکت، استخدامی یادشده
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گر کارکنان به هر عنوان ع ماده یک آیین نامه فوق استخدام شده یا بشوند شمول داشته و دی»کمیته امور استخدامی« موضو
 . نخواهند بود قانون کار اردادی( در دایره شمول مقرراتم شرکت باشند )رسمی یا قرکه در استخدا

  
یا مقررات استخدامی خاص قرار داد؟ توان کارگران مشمول قانون کار را از شمول این قانون خارج و مشمول قانون می  آیا -28

 از چه تاریخی خواهد بود؟ررات قانون کار و مقررات تبعی آن اجرای مق، در صورت وقوع این امر
مقررات خاص استخدامی در حکم تغییر شرایط شمول قانون کار به سایر قوانین و  کارگران م  وضعیت استخدامی و تبدیلر  تغیی

صورت گرفته باشد غیر نافذ و که این تغییر به حکم قانون انجام یافته و یا با جلب موافقت کارگر کار بوده و در غیر از مواردی 
شمول مقررات ،  تخدامیایط کار و تبدیل وضعیت استغییر شر ندر صورت احراز قانونی بود  باید دانست.  عتبار خواهد بودبال ا

از تاریخ تغییر وضعیت استخدامی  اندی که تغییر وضعیت دادهقانون کار و مقررات تبعی آن همچون بیمه بیکاری به کارگران 
 . واهد شدمتوقف خ

  
  ؟ستندمشمول قانون کار هادهای انقالبی آیا کارکنان نه -29

با تصویب مجلس شورای اسالمی و یا هیأت وزیران ایجاد  1357بهمن  22یی هستند که بعد از ی نهادهابنهادهای انقال 
ه یتکم، یاد مسکن انقالب اسالمیو یا بن انده پاسداران و جهاد سازندگی که بعدها به وزارتخانه تبدیل شدهمانند سپا اندشده

به استناد ماده واحده  هانهادکارکنان این ، جانبازان و غیرهو  ضعفانتسبنیاد م، یغات اسالمیسازمان تبل، امداد امام خمینی
 از حوزه شورای انقالب 59ر باره کارکنان نهادهای انقالب اسالمی مصوب سال الیحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار د

واحده قانون مصوب آذر ماه  به ماده اً ه مذکور و نیز مستنداما بر اساس تبصره یک ماده واحد دن اشمول قانون کار خارج شده
ند تحت پوشش انقالبی شاغل هست وابسته به نهادهای هایموسسات و واحد، مجلس کارکنانی که در شرکت ها1369 سال

شوند در می اغلمشمول قانون کار شمأمور در واحدهای  انقالبی که به صورت هایدگیرند ضمنًا کارکنان نهامی قانون کار قرار
 . کندنمی جادار تغییری ایآنان از شمول قانون کنی بودن ثتمس
  

 تواند مشمول قانون کار باشد؟می  گونه است؟ آیاکارمند پیمانی چه کسی است؟ وضعیت استخدامی وی چ -30
کار   رای مدت معین وقرارداد به طور موقت ب  ی است که به موجبمستخدم پیمانی کس،  وریقانون استخدام کش  6برابر ماده  
 ،ماده یک آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده قانونی مرقوم ه به استناداستخدام شود در همین رابطمشخص 
، موقت سازمانی  هایجهت واگذاری پستقانونی    هایتوانند به استناد مجوز می  مشمول قانون استخدام کشوری  هایدستگاه

دولتی از یک طرف و  هایه ن نامه بین دستگاکه طبق مقررات این آیی قراردادی بد را به موجنیازهای استخدام پیمانی خو
 . شود تأمین نمایندمی قدداوطلبین خدمت پیمانی از طرف دیگر منع

ق فرمی که توسط سازمان مستخدم پیمانی طب انعقاد قرارداد با، داردمی تبصره ماده یک آیین نامه استخدام پیمانی مقرر
قانون نحوه تعدیل نیروی  4مذکور مطابق بند »ج« ماده گیرد و افراد می گردد صورتمی شور ابالغتخدامی کسار اداری و امو

شده مدت قرارداد آیین نامه یاد  3موقت منصوب خواهند شد ضمنًا حسب ماده  هایدولتی به پست هایگاهانسانی دست
ه مذکور با توجه به آنچ. است ا ده سال قابل تمدیدتن ماده یامقرر در  ک سال است که با رعایت شرایطاستخدام پیمانی ی

شمول قانون استخدام کشوری تابع مقررات استخدامی دولتی م و موسساتا هافتاد کارمندان پیمانی شاغل در وزارتخانه
 . کنندمی تبعیت یین اجتماعبیمه ای از مقررات قانون تأمرند اما از لحاظ نون کار قرار نداپیمانی بوده و تحت پوشش قا

  
قانون کار قرار دارند یا   دولتی مشغول کار هستند در دایره شمول مقررات  های اشخاصی که بصورت خرید خدمت در دستگاه  -31

 خیر؟
 هیأت وزیران از تاریخ الزم االجرا شدن این  1/2/78مورخ    17296/ ت  3591تصویبنامه شماره    7صرفنظر از اینکه به موجب بند  

و عناوین مشابه ممنوع گردیده است   نیروی انسانی در قالب قرارداد استخدام خرید خدمت  گونه به کارگیریه هر  نام بتصوی
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پیش بینی افراد صرفًا بصورت رسمی و پیمانی  شمول قانون استخدام کشوری استخدامو موسسات م هادر وزارتخانهًا ساسا
حت عنوان خرید خدمت به کار گرفته شوند مستندًا االشاره کسانی تفوق    عیتونغم ممعلیر  هادستگاهگردیده و چنانچه در این  

 . گیرندمی کار( قرارر تحت پوشش این قانون )قانون کان قانو 188و مفهوم مخالف ماده  5به ماده 
  

 شاغلن کار ون قال احدهای مشمواری و همچنین کارکنان بازنشسته که در وکارمندان شاغل دولت که در غیر ساعات اد -۳2
 توانند از مزایای مقرر در قانون کار استفاده کنند؟می  شوند آیامی 

استخدامی دیگر که در ساعات فراغت و خارج از  خاصخدام کشوری و یا هر نوع مقررات بطور کلی افراد مشمول قانون است
احدها به اعتبار انجام اغل در این وتگان شسشزن باحدهای مشمول قانون کار به کار اشتغال دارند و نیز ساعات کار اداری در وا
به نسبت  ول مقررات قانون کار شناخته شده وشمحقوقی و اقتصادی با کارفرمایان این واحدها م هایکار و داشتن تبعیت

د( اوالحق ) شوند اما چون استفاده از کمک عائله مندی می خوردارساعات کار از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی بر
باشد و یم روز حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی ضمن بیمه بودن در کارگاه و کسر حق بیمه 720پرداخت  داشتن سابقه

تأمین اجتماعی  حدهای بخش خصوصی که غالبًا فاقد رابطه بیمه ای با کارگاه و سازماناشخاص بازنشسته شاغل در وا
 . کندنمی مندی به آنان مورد پیداکمک عائله  رداختپ رهاشهستند به دلیل نداشتن شرایط فوق اال

  
 ز وجود دارند؟قانون کار نی استخدام کشوری افراد مشمول و موسسات دولتی مشمول قانون هاآیا در وزارتخانه -33

شغل  32زء ول شده به طرف قرارداد جاستخدام کشوری چنانچه شغل محو موسسات دولتی مشمول قانون  هادر وزارتخانه
والً فرد یا اص بوده وی اعالم شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(  کارگر

شده باشد شمول مقررات قانون قانون یاد شده به صورت رسمی و یا پیمانی به خدمت گرفته ن  4 مورد نظر با عنایت به ماده
 . دکار به وی قطعی خواهد بو

  
ار هستند باشد؟ آیا کارکنان شاغل در شرکتهای دولتی مشمول قانون ک می   وضعیت استخدام در شرکتهای دولتی به چه نحو  -34

 کنند؟می  یا از مقررات خاص استخدامی تبعیت
ر ستممستخدمینی که برای تصدی یکی از مشاغل م، کتهای دولتیدر شرکتهای دولتی مشمول قانون مقررات استخدامی شر 

برابر قسمت اخیر . شوند مشمول مقررات استخدامی قانون مزبور خواهند بودمی دت نامحدود استخدام شده یاو مکت ر ش
تصدی مشاغل موقت و مدت معین به خدمت شرکت درآیند به موجب قانون فوق الذکر مستخدمینی که برای  2ده ما
ضمنًا بنا به ماده . ار مذکور در اساسنامه برسدیت دصالحجع مراراردادهایی استخدام خواهند شد که نمونه آن به تصویب ق
بع مقررات قانون کار ل کارگری استخدام شده یا بشوند تارای مشاغافرادی که ب، قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی 3

ت مقررا لشمودولتی به کار گرفته شوند ماغل مستمر و موقت شرکتهای بدیهی است اشخاصی که در مش. خواهند بود
های ر شرکتاما کسانی که خارج از مشاغل مستمر و موقت د. باشندنمی دامی شرکتهای دولتی بوده و تابع قانون کاراستخ

ا نباشد رابطه آنان با واحد شغل آنان جزء مشاغل کارگری موضوع ماده قانون فوق الذکر باشدی  دولتی شاغل شوند اعم از اینکه
 وده و تحت پوشش قانون کار خواهد بودرمایی بو کارف گریاستخدام کننده رابطه کار 
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 قرارداد کار: بخش دوم
  
آیا در قانون کار عنوان     ؟کندمی   چه صورتی پیداا انجام کار معین  راردادهای کار مدت موقت و یپیش بینی دوره آزمایشی در ق  -۱

  ؟کار آزمایشی نیز پیش بینی شده استقرارداد 
کارگر )  ده است آنچه در ماده یازده این قانون آمده در ارتباط با اختیار طرفینقرارداد کار آزمایشی نش  بینی  ر پیشدر قانون کا

فق کارگر و کارفرما به عبارت دیگر در صورت توا.  بنام دوره آزمایشی کار است  کارفرما ( برای تعیین دوره ای در ابتدای قرارداد  و
قطعی از یک قرارداد کار خواهد بود نه قراردادی منفک از قرارداد کار و تبصره ماده ور ممزب رهدو، بینی دوره آزمایشی بر پیش

ضمنًا با توجه به امکان .  ییدی بر این نظریه استشی باید در قرارداد کار مشخص شود تأآزمایت دوره  گوید مدمی  یاد شده که
از طرفین در قراردادهای با مدت موقت و یا انجام   یک  وی هیچم امکان فسخ از سه کار در خالل دوره آزمایشی و عدقطع رابط
راردادهای یش بینی حق فسخ برای طرفین است در قکه مستلزم پپیش بینی دوره آزمایشی در اینگونه قراردادها ، کار معین

 . مزبور پذیرفته نشده است
  
 مقررات تبعی پیش بینی شده در نظر بگیرند؟و  کار قانون توانند با توافق مزایایی کمتر از آنچه درمی  ردادآیا طرفین قرا -۲

 ا توافقست و کارگر و کارفرما حتی بر و مقررات تبعی الزامی اپیش بینی شده در قانون کا هایدر قرارداد کار رعایت حداقل
خالف مقررات  ق برتوافونه گ هر. مایندقانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ ن توانند برای امتیازات و مزایای کمتر از نمی

ر حال حکم قانون را مراجع در ه و اینگیرد نمی آمره قانون کار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختالف نیز مورد پذیرش قرار
 . دهندمی و صدور رای قرار مالک تصمیم گیری

  
 د یا خیر؟گردمی  حسوبکار م قانون 7اردادهای کار موضوع ماده ساعتی در زمره قرآیا قرارداد کار  -۳

 این قانون  7قراردادهای موضوع ماد    قانون کار از جمله  37و بند الف ماده    35قرارداد کار ساعتی با عنایت به تبصره یک ماده  
 ر کارگرانی که به این ترتیب کا. باشدمی وافق طرفینضمن اینکه تعیین مزد و مزایای قانونی در تنظیم قرارداد با ت. باشدمی
، ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی. قانونی در مورد آنان رعایت گردد هایعات کار حداقلبه نسبت ساباید ند نکمی

 که طبق قرارداد کاربطور کلی کارگرانی  .  قانون کار آمده است  35ماده    2کارمزد ساعتی و کارمزد در آیین نامه مربوط به تبصره  
 . شوندمی قوق و مزایای قانون کار برخورداراز کلیه ح کار ساعتنسبت  ساعتی به کار اشتغال دارند به

 
  ؟است که جنبه دائمی دارند مجاز هائی فعالیت آیا انعقاد قرارداد کار با مدت موقت در -۴ 

شروع د ا قییز بهستند و زمان قرارداد ن  تن قرارداد کار با مدت موقتکارگر و کارفرما مجاز به بس، بر اساس مقررات قانون کار
. ینی نشده استگردد و اصوالً محدودیت زمانی برای مدت قرارداد کار موقت پیش بمی توافق طرفین تعیینتمه آن با و خا

مدت قرارداد معتبر خواهد بود بنابراین اعم از اینکه نوع فعالیت کارگاه مستمر باشد یا نباشد موافقت طرفین برای تعیین 
 ه در قرارداد کار قید مدت ذکر نشود قرارداد غیر موقت و دایمی تلقیارند چنانچه دائمی دکه جنب  هائیبدیهی است در فعالیت

 . شودمی
 
 ا تکرار و تمدید قرارداد کار با مدت موقت باعث تبدیل آن به قرار داد کار دایم خواهد شد؟یآ -5 

تمدید این قراردادها تکرار و . ناخته شده استمجاز شر کاقانون  2و 1 هایا مدت موقت به موجب تبصرهرداد کار بانعقاد قرا
یم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امر و اجتماعی آن را به اداره کل تنظ 15/12/73مورخ  35724برابر دستور العمل شماره 

مقررات  ارداد کار از مدت قرر باکه در این نوع قراردادها نیز کارگران در طول اعتاست  گفتنی. کندنمی تبدیلقرارداد کار دایم 
فظ سوابق کار قبلی که از توالی ن با حکارگرا،  ایتی و حفظ امنیت شغلی برخوردار خواهند بود و در صورت تمدید قرارداد کارحم

 . نمود قانون کار استفاده خواهند 24در ماده  شود از مزایای پایان کار پیش بینی شدهمی و تکرار قرارداد حاصل
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ر بوده رابطه وی با کارگاه بر اساس قرارداد کار دایم مستق، ارداد کار موقت با کارفرماانعقاد قر از است که قبل رگری مدعی اک  -6 

 کند؟می  ان چه حکمی پیدااست سئوال این است که قرارداد کار موقت ایش
حل اختالف ی تشخیص و  هاهیأتصالحیت    ی از نوع قراردادهای کار را دررسیدگی به اختالفات ناش  قانون کار  25تبصره ماده  

کار موقت برای مراجع حل اختالف احراز گردد قرارداده است بدیهی است چنانچه دائمی بودن قرارداد کار قبل از انعقاد قرارداد  
د موقت ادری ایجاد نکرده و در واقع این قراردن قرارداد کار تغییت در ماهیت دایمی بوتبدیل آن به قرارداد کار با مدت موق

 . قالب دایمی بودن آن خواهد بودر قبلی در امه قرارداد کااد
  

تواند کارگر را ملزم به انجام تسویه حساب نموده و با او می  مشغول کار است آیا کارفرماکارگری با قرارداد کار دایم در کارگاه  -7
 موقت امضاء نماید؟ قرارداد کار

تسویه حساب و عقد قرارداد موقت و یا  م به انجامان ملزلب رضایت آن ان بدون جوتنمی کارگران شاغل در یک کارگاه را
بدیهی است در صورت عدم نیاز کارفرمای دولتی به ادامه کار کارگران در رابطه با واگذاری   .برقراری رابطه کاری با پیمانکار نمود

به  رسیدگی، هستهای قانونی دستگااجرای سیا رخدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی د هایمربوط به بخش هایفعالیت
یل نیرو با مراجع حل اختالف خواهد بود که دالیل کارفرما و اتخاذ تصمیم در خصوص موافقت یا عدم موافقت نسبت به تعد

 . باشدمی ده الزم االجرادر این زمینه رای مرجع رسیدگی کنن
  

 د؟شومی  ممکنت بودن قرارداد چگونه یا غیر موق در قراردادهای کار شفاهی اثبات و احراز موقت -8
دیگری که مبین موقت بودن یا غیر موقت بودن  چنانچه به دلیل شفاهی بودن قرارداد کار و عدم وجود دالیل و یا قرائن

نظر از  توان در صورتی که فعالیت موضوع قرارداد موردمی نگردد ن نوع قرارداد به هیچ وجه میسرقرارداد باشد امکان تعیی
حال و در بدیهی است در هر . رداد را غیر موقت و در غیر اینصورت موقت احراز نمودشد نوع قرامستمر با هایه فعالیتجمل

 . وز اختالف حکم ورای قطعی مراجع حل اختالف قاطع دعوی خواهد بودصورت بر
  
قرارداد رما با وی  کارف،  پس از چند سال کار  به کار است  کارگری چند سال بدون قراردادکار کتبی مشغول،  د کارگاهی در یک واح  -9

شود که کارگر پیش از بستن قراردادکار موقت نیز می  اج و مدعیکار موقت منعقد کرده و بعد از انقضای مدت قرارداد او را اخر
 ت است یا دایم؟کارگر موق رتکلیف چیست؟ آیا قرارداد کا. کرده استمی  ر کارگاه کاردر قالب قرارداد کار شفاهی اما موقت د

دت موقت با کارفرما بوده و به صورت اد شده در بدو استخدام و بکارگیری در کارگاه فاقد قرارداد کار کتبی می  ًا کارگرچون اساس
 ن قطع رابطه و تسویه حسابدت دار که بعد از چند سال بدوداشته است لذا قرارداد کار م  کارگر دایم در شرکت به کار اشتغال

ه ست در ماهیت دایمی بودن قرارداد کار مؤثر نبوده و این قرارداد متصل بد گردیده اابق کار قبلی کارگر منعقنسبت به سو
برای چندین سال قابل باشد ضمنًا ادعای کارفرما مبنی بر شفاهی بودن قرارداد کار به صورت موقت می قرارداد کار دایم وی
 . قبول نخواهد بود

  
قرار داد ، داردمی  ا به صورت درصدی از سهم سود کارگاه دریافتمزد خود ر ابزار کارگذاری و یا داشتن مایه ن سرودفردی ب -10

 باشد؟می  چه نوعا کارفرما از وی ب
 اعم از حقیقی یا حقوقی ( انجام) دیگرچنانچه ما به ازاء کاری که یک شخص حقیقی به دستور و به حساب یک شخص 

اشی از سرمایه صاحب کارگاه پرداخت شود از آنجا یا درآمد ن و  همی از سود حاصل از فروشو یا س صددردهد به صورت می
نوع باشد ماهیتًا مزد محسوب و قرارداد فی مابین از  می  هر حال صرفًا در ازاء کار انجام شده توسط کارگر  که مبلغ پرداختی در

 . باشدمی کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار
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 برای عدم شمول قانون کار نسبت به آنان است؟ جاره موجبی گیری افراد به صورت عقد اه کار آیا ب -11
ادهای تواند نافی شمول قانون کار نسبت به آنان با شد چرا که اصوالً قراردنمی های اجارهبرا اساس قرارداد به کار گیری افراد

مقررات استخدامی خاص داد مشمول  ا چنانچه رابطه طرفین قرارد لذباشنمی  هارکار موضوع قانون کار ماهیتًا از نوع قرارداد اج
ر رابطه بود و توافق کارگر یا طرفین عقد مبنی بر عدم شمول قانون کار ب نباشد این رابطه تحت پوشش قانون کار خواهد

 . باشدنمی آمره بودن این قانون مؤثرقراردادی بین طرفین به لحاظ 
  

 ده و کارگران قابل تشخیص است؟مقاطعه دهنرابطه ای بین  پیمانکاران چه نوع ر بهاموی اردر واگذ  -۱2
قانون کار و  13وی در قبال کارگران همان است که در ماده با عقد پیمانکاری و مسئولیت  تکالیف مقاطعه دهنده در رابطه

ر هر شود پیمانکار دمی کارفرمایی مربوطرگری و کاه آنچه به رابط 13یش بینی شده است اما در مقوله ماده پ آن هایتبصره
رگران خواهد بود البته چنانچه به تشخیص اجرای احکام ارفرمای کارگران محسوب و مکلف به انجام کلیه تعهدات نزد کاحال ک
ه یک ماد رهبصنباشد حکم ت تالف علیه پیمانکار به دالیلی امکان پذیرری عملیات اجرائی احکام قطعی مراجع حل اخدادگست

 . کندمی پیدا دهنده موردمرقوم در زمینه تکلیف مقاطعه  13
  

کنند آیا عوض شدن و تغییر می   بعضی از امور خود را به پیمانکار واگذارتی که انجام صنعتی و خدما،  تولیدی   های در شرکت  -۱3
 ؟آیدمی  ابحسکارگاه به قانون کار در زمینه انتقال  12یق حکم ماده پیمانکار از مصاد

مورد واگذاری کار قانون کار به آن پرداخته شده است در  12الکیت کارگاه که در ماده اساسًا مقوله تغییر وضعیت حقوقی در م
طه قراردادی کارگر با هر وجه به اینکه رابکند از طرفی با تنمی یک پیمانکار به پیمانکار دیگر مورد پیدا خدماتی دستگاهها از 

پیمانکار جدید موضوعیت نداشته و کارگر نزد پیمانکار قبلی به یابد انتقال سابقه می پیمانکاری خاتمهان کار ایپ پیمانکار در
مانکاران یپ کارگران منجمله سنوات خدمت به آنان خواهد بود مگر اینکه بین یمانکار مکلف به پرداخت کلیه مطالباتهر پ

ساب سنوات خدمت افراد باشد که در این صورت مالک عمل در احت  مل آمدهبعق  مختلف در زمینه انتقال سوابق کار گران تواف
 . نیز خواهد بودذینفع 

  
ر توانند دمی  کارگران کارگاه، روش به شخص خریدار انتقال یافته است آیا بعد از منتقل شدنری از طریق فیک واحد کارگ -14

  ؟شکایت نماینداقامه  ارک  برعلیه کارفرمای سابق نزد اداره ...مطالبات وزمینه 
کلیه ، ردادی کارگران با کارگاهضمن حفظ و تداوم رابطه قرا، ل آنتقاقی در مالکیت کارگاه و ان از تاریخ تغییر وضعیت حقو

ارفرمای سابق برای اخذ مطالبات که حاظ شکایت از کشود و به این لمی تعهدات کارفرمای قبلی نیز به کارفرمای جدید منتقل
 . کندنمی اباشد موضوعیت پیدمی شتغال کارگر نزد ایشانزمان ا بهط مربو

  
 به مالک جدید، فی المثل فروش منزل، به کار دارند نیز با تغییر مالک کارگاه غالاشت هانی که در منازل و مطبآیا کارگرا -۱5
 یابند؟می  تقالکارفرمای جدید ( ان)

کارگاه ، این قانون 4ه غال بکار دارند با عنایت به تعریف مذکور در مادر اشتکا نونمنزل و مطبی که در آن افراد مشمول قا
تأثیری در ، از قبیل انتقال و فروش، وع تغییردر وضع مالکیت آنقانون مزبور هر ن  12اده گردد و لذا با توجه به ممی محسوب

م مقام کارفرمای سابق در زمینه اجای مقررات ر قائیداخر  دها نداشته و منتقل الیه یاکارگران شاغل در این واح  رابطه قراردادی
 . ون کار خواهد بودقان 
  

 باشند؟می  و مؤسسات دولتی  هاوزارتخانه، ر با سازمان هاجاز به انعقاد قرارداد کاکارکنان بازنشسته دولت م آیا -16
باشد و پرداخت می  ولتی ممنوعسات دو مؤس  اههوری اشتغال بازنشستگان در وزارتخان قانون استخدام کش  مستند به ماده نود
یر قانونی در وجوه دولتی نشستگان در حکم تصرف غو مؤسسات مذکور به باز  هان بابت از طرف وزارتخانههرگونه وجهی از ای
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 و مؤسسات اههمبادرت به انعقاد قرارداد کار با یکی از وزارتخانلهذا چنانچه بازنشستگان مزبور بر اساس قانون کار  است
به بند ند مست، موال و انجام کاروعیت قانونی طرفین بر تصرف اشمول قانون استخدام کشوری نمایند به لحاظ ممندولتی م
 . اختالف نخواهد بود قانون کار قرارداد منعقده غیر صحیح و کان لم یکن بوده و قابل استناد در مراجع حل 9ج ماده 

  
 دولتی مشغول کار شوند؟ های ند به عنوان کارگر در دستگاهانتومی  لتدو آیا کارمندان بازنشسته -۱7

کارگری بخش خصوصی خالی از اشکال بوده و این  هایبازنشسته در واحدل بکار کارمندان اشتغا، گرچه طبق یک اصل کلی
ال بکار کارکنان اشتغ که نستگیرند اما باید دامی دهند تحت پوشش قانون کار قرارمی اشخاص به اعتبار کاری که انجام

اد کار وده و صحت قراردوق دولت ممنوع بنوعیت دریافت دو حقوق از صندت در واحدهای دولتی به لحاظ ممبازنشسته دول
قوم اصل بر صحت کلیه ه ماده قانونی مرضمنًا برابر تبصر. باشدمی قانون کار محل تردید 9آنان با توجه به بند ج ماده 

 . در مراجع ذی صالح به اثبات برسد هاآن که بطالنگر آن ت ماس قراردادهای کار
  

کنند و این می  خود را به پیمانکاران واگذار هایز فعالیتنجام برخی ایا خصوصی ا و مؤسسات دولتی  هااهاز دستگبرخی  -۱8
اغلب پس از انقضای مدت ، گیرندمی  تخدمکار موقت به یمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای پیمانکاران برای انجام کار پ

دیگر ( آیا قرار داد کار ی هاکارگاهان کارگاه یا در هم)  گیردمی  دیگری که دارد به کار های نپیمانکار کارگران مزبور را در پیما، کار
  ؟خواهد شداین کارگران تبدیل به قرارداد کار دائم 

به اشخاص  برخی از امور خود را از طریق عقد قرارداد پمانکاری انجاموصی ا خصدر مواردی که واحدها و مؤسسات دولتی ی
نمایند با عنایت می  استخدام کارگر و یا کارگرانی  یمان مزبور مبادرت بهجرای پر در اا حقوقی واگذار و مؤسسات اخیحقیقی و ی

های موقت موضوع تبصره یک ماده ارداده قرزمر قراردادهای منعقده فی مابین پیمانکار و کارگران در ،به موقت بودن پیمان
بدیهی است با انقضای مدت پیمان و  .هد بوددود به حداکثر مدت پیمان خوامح هاآن قانون کار بوده و حد اکثر مدت 7

ور مزب ار خاتمه یافته تلقی و اشتغال احتمالی بعدی کارگرانانجام تصفیه حساب رابطه کارگری و کارفرمایی کارگران و پیمانک
 . هد گردیدواحد و یا مؤسسه و یا در مؤسسات دیگر دنباله اشتغال اولیه محسوب نخوار همان د
  

  ؟ی شاغل یا بازنشسته در واحدهای بخش خصوصی منع قانونی داردارتش پرسنلبه کارگیری  -19
ارتش جمهوری مشترک  ستادجا) م کسب هماهنگی مکتوب سماماندهی کل قوا در زمینه لزوفرمان مقام معظم رهبری و فر

بوده و ناظر بر  املا شگاههای مذکور در متن فرمان ردست، اسالمی ایران( برای بکارگیری پرسنل شاغل یا رها شده ارتش
ضمنًا منظور از .  گیرندنمی رمان قرارو از طرفی واحدهای بخش خصوصی نیز مشمول ف  باشدنمی پرسنل سایر نیروهای مسلح

، له بازنشستگیبوده و به صور مختلف از جم  ه قبالً در استخدام ارتش جمهوری اسالمی ایرانهستند کنلی  پرس  پرسنل رها شده
  .انداز خدمت رها شده ...اخراج و ،عفاءاست، بازخریدی

  
 ی ابطالبرا وجبی مزایای جنبی و مدت قرارداد م، بینی نکردن ساعت کار آیا عدم ذکر محل کار کارگر در قرارداد کار و یا پیش -۲0

  ؟شودمی  قرارداد
راردادهای کار سبب ابطال قرارداد ارگر و نیز عدم ذکر مدت در قک  هایتعطیالت و مرخصی،  ساعت کار،  عدم پیش بینی محل کار

در  مقرر هاید ذکر شده به حداقلقرارداد در رابطه با موار تواند داشته باشد که طرفینمی نبوده و صرفًا حکایت از این امر
ن در که تشخیص آ اندغل نظر داشتهعرف معمول کارگاه و یا محل کار و یا عرف معمول در حرفه و یا شیا احیانًا به  قانون و

عدم ذکر تاریخ انقضاء  ضمنًا در قراردادهای کتبی. ی تشخیص و حل اختالف قانون کار استهاهیأتصورت بروز اختالف با 
جنبه  هاآن االصول بر دایمی بودن قرارداد کار در کارهایی که طبیعت رداد علیقرا مدت ارداد و یا مشخص نکردن طولقر

  .انداینکه ثابت شود که طرفین شفاهًا خالف آن توافق داشته ه باشد داللت خواهد داشت مگرمستمر داشت
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د از دایره شمول این قانون وش می  ن کارقانومول ارفرمائی فی مابین را که قانونًا مشابطه کارگری و ک توان با توافق رمی  آیا -21
 خارج کرد؟

گیرند به خروج می پوشش مقررات قانون کار قراردر ی بوده و مستند به قانون توافق طرفین قراردادهایی که ماهیتًا کارگر
کار فاقد د قرارداد م عقهنگایا صرفنظر کردن کارگر از مزایای متعلقه قانونی به  قراردادهای مزبور از حوزه شمول این قانون و

 . بود اهدخالف مقررات آن بالاثر خونفوذ قانونی بوده و با عنایت به آمره بودن قانون کار هرگونه توافقی بر 
  

 کنند مشمول قانون کارمی  الزحمه دریافتآیا دانشجویانی که در حین تحصیل در واحد دانشگاهی مربوط با انجام کار حق   -22
  ؟شوندمی 
 خدمت گرفتهیل در واحد دانشگاهی مربوط مطابق قرارداد منعقده برای انجام کار به  حین اشتغال به تحصیانی که در  شجودان 
نیز  هاآن قرارداد « بوده وقانون کار »کارگر 7و  2صرف نظر از عنوان همکاریشان با عنایت به تعاریف موضوع مواد  ،شوندمی

و  5ان طرف قرارداد و دانشگاه مستند به ماده فی مابین دانشجوی این صورت رابطه ردست قرارداد کار خواهد بود بدیهی ا
آن محاسبه   39بر اساس ماده   هاآن  و حقوق و مزایای  ین قانون قرار گرفتهانون کار تحت پوشش اق  188مفهوم مخالف ماده  

 . د شدو پرداخت خواه
  

باشند آیا محق به استفاده از امتیازات و حقوق مقرر ار داشته اشتغال بک هاگاهکار سال در  15چنانچه افرادی با سن کمتر از  -۲3
مزد و یا حقوق آنان خودداری نماید آیا مراجع حل اختالف قانون  فرما از پرداختضمنًا اگر کار در قانون کار خواهند بود یا خیر؟

  ؟ند به شکایات آنان رسیدگی نمایندانوتمی  کار
سال با عنایت به ممنوعیت  15این قانون اصوالً قراردادهای کار افراد کمتر از  9اده بند ج م ون کار وقان  79اده به مبا استناد 

زایای مقرر در قانون از مشوند و در نتیجه استفاده  نمی  باطل بوده و لذا به لحاظ قانون کار کارگر شناخته،  آنان  نی انجام کارقانو
ضمنًا تعیین و منظور داشتن دست مزد و یا مزایایی برای آنان به عنوان   .یت نداردموضوعنان ای آکار و دیگر مقررات تبعی بر

از حدود صالحیت و وظایف ، و عدم شمول قانون کار نسبت به آنانن قرارداد کار ه به صحیح نبودبا توج، اجرت المثل نیز
 . ودیی خواهد بی صالح قضاجع ذمرا حیتیص و حل اختالف خارج بوده و اجرای این امر در صال تشخ یهاهیأت

  
قرارداد ، ه لحاظ قانون کارمایند آیا بهی موافقت ن سال تمام سن دارد با استخدم او در کارگا 15اگر خانواده فردی که کمتر از   -24

 هد بود؟کار منعقده بال اشکال خوا
راد نیز نافی این ممنوعیت این اف خانوادهرضایت  ده وع بوقانون کار مطلقًا ممنو 79تند به ماده سال مس 15زیر اشتغال افراد 

ا بوده و ضمانت اجرای تخلف از توجه کارفرمسال فقط م 15نیست ضمنًا به لحاظ قانون کار مسئولیت بکار گماردن افراد زیر 
 . ه استینی شدقانون کار پیش ب 176این قاعده آمره در ماده 

  
 ا به عنوان مجموع مزد و مزایای وی تعیین نماید؟یکج بطورغی را مبل ارگرفق ک تواند با توامی  آیا کارفرما -۲5

نی نشده است ولی به ارگران مشمول این قانون پیش بیمزایای کک مزد و  علیرغم اینکه در قانون کار الزامی در خصوص تفکی
ن شده و تعییرگر مزد ثابت کا هانآ هحاسبی جنبی و برای امکان محاسبه مزایائی که مبنای ملحاظ روشن بودن مزد و مزایا

رارداد کار مربوط ک و در ققًا تفکیالزم است مزد و مزایای متعلقه به هر کارگر دقی، نیز نظارت بر اجرای دقیق مقررات قانونی
 . مشخص گردد

  
 طرفین قرارداد کار است؟اختیار تعیین محل کار با کدام یک از  -26

محل انجام کار باید در قرارداد ،  قانون کار  10شد و با توجه به بند د ماده  بامی  وافق طرفینبا تکار  تعیین محل جغرافیائی انجام  
داد کار تعیین و تغییر محل کار به کارفرما تفویض شده باشد این شرط معتبر بوده قراروجب کار مشخص گردد البته اگر به م
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جغرافیائی مشخصی تعیین و توافق شده باشد  ار محلی انجام کبرا ردادضمنًا وقتی در قرا. کندنمی ون پیدامخالفتی با قان  و
ل دهد در صورت بروز اختالف تصمیم و رای مراجع انتقایگری  و کارفرما بخواهد محل جغرافیائی خدمت کارگر را مثالً به شهر د

 . شودمی حل اختالف قانون کار تعیین کننده
  

توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار می  کنندمی  کار هاکارگاهزد در روز م آیا کارگرانی که به عنوان کارگر -۲7
 شوند؟

 و طبقباشد می دایمی و غیره، رسمی، ثابت، موقت، کارگر روز مزد ق عام داشته و اعم ازاطال گر به لحاظ قانون کار عنوان کار 
در مقابل دریافت حق السعی به درخواست هر عنوان    شود که تحتمی  فتهگه کسی  کارگر ب،  ر در ماده دو قانون کارتعریف کارگ
رداد کار با مدت معین یا انجام کار معین و یا قرارداد کار قراوب کند به این معنی کلیه کارگرانی که در چهار چمی کارفرما کار

شوند و از مزایای مقرر در می گر شناختهًا کار قانون  حت حمایت قانون کار قرار داشته ور اشتغال دارند تغیر موقت و دایمی بکا
ری در ماهیت رابطه کارگری و غییی تاین قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد و روز مزد بودن و سایر انواع مزد بر

 . کندنمی کارفرمائی ایجاد
  

نی به عنوان پزشک واحد درمادر یک  شد لیکنابمی  فاقد پروانه تأسیس مطب اتنکه بر اساس مقررپزشکی با وجود ای -28
 شده است آیا به لحاظ مقررات قانون کار اشتغال او در واحد مزبور صحیح و قانونی است؟استخدام 

ونًا زشکی بخش خصوصی قان چه در مراجع ذیصالح به اثبات برسد که اشتغال پزشکان فاقد پروانه مطب در واحدهای پان نچ
 مراجع حل رداد کار این پزشکان باطل و کان لم یکن بوده و نتیجتاً کار قرا قانون 9 د ه مادهممنوعیت داشته است مستن

 . ماهیتی به اختالفات فی مابین آنان و کارفرمایان مربوط نخواهند بود  یاختالف موضوع فصل نهم قانون کار صالح به رسیدگ
  

توان رابطه بین طرفین را از نوع ی م ندد انجام دهدریافت مز ا به صورت افتخاری و بدونی خدمات خود راشخاص چنانچه -29
 قرارداد کار مشمول قانون کار شناخت؟

یا غیر نقدی از ارکان تعریف رابطه   شود که کار در ازاء وجوه نقدیمی د کار مشخص ارداکارفرما و قر،  با مراجعه به تعریف کارگر
ه کار تابع محقق نشده و شمول مقررات قانون کار رابطود اصوالً  ری انجام شکار بصورت تبرعی و افتخا  تابع بوده و چنانچه  کار
تحقق رابطه کارگری و کارفرمایی و شمول قانون کار   نیعی.  ا هر مقررات استخدامی دیگر بر این رابطه مورد نخواهد داشتو ی

  .دیگر است د و پرداخت مزد از سوی طرفسوی یک طرف قراردا بر این رابطه مستلزم انجام کار از 
  

 موقت یا دایم؟، گرددمی  کار کارگران روز مزد از چه نوع قراردادی محسوب ردادقرا -۳0
گران دایم و کارگران موقت تقسیم شده و وع قرارداد کارشان اصوالً به دو دسته کار ه به ن کارگران با توج، بر اساس قانون کار

که کارگران دایم و موقت صرفنظر از ه ذکر است دهد الزم بیم ان را نشانرمزدی تنها نحوه دریافت حقوق برخی از کارگ روز 
قانون ال به لحاظ برخورداری از مزایای مقرر در ر هر حهفته و یا ماه تعیین شده باشد د، ز رو، اینکه مزدشان بر مبنای ساعت

نشده باشد در ارشان منقضی که قرارداد ک کارگران دارای قراردادهای کار موقت مادام کار تفاوتی با یکدیگر نداشته و تنها
 هاآن  رداد کارکه قرامعین یا زمان مشخصی نبوده و مادام  خدمت کارگاه هستند در صورتی که کار کارگران دایم محدود به کار  

 . خواهند بود نون کار خاتمه نیافته باشد به کار مشغولبه یکی از طرق مذکور در قا
  

شود و از می  کنند که درآمدشان از طریق مشتریان کارگاه تأمینمی  رصی کااشخا هاگاهکار ر بعضی از با توجه به اینکه د -31
بین کارفرما و کارکنان مزبور  ابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کارآیا ر یندنمانمی  رگاه مزد و حقوق دریافتکارفرمای کا

 است؟ موجود
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تبعیتی ، نیز کار و فعالیت انسان است هاآن هائی که موضوعدیگر قرارداددادهای کار با اصوالً وجه تمایز عمده و اصلی قرار
گردد می متذکر. شودنمی دیگر بدین صورت دیده هایر قراردادکارگر نسبت به کارفرماداشته و داست که در قراردادهای کار 

 مکتوب و یا عرفی کارگاه ضوابط و مقرراتکارفرما و نیز فاهی و کتبی بصورت لزوم رعایت دستورات ش تبعیت کارگر از کارفرما
تبعیت اقتصادی )  شدهار انجام  ل و تصور سود و زیان کارگر از کتبعیت حقوقی( و نیز بصورت رابطه مزدی طرفین و عدم احتما)
مول یری معاز مزد بگ  رسد که جدانمی  این نکته بی فایده بنظردر زمینه چگونگی تبعیت اقتصادی ذکر  .  قابل تشخیص است،  (
و غیره ( و یا بر اساس هر واحد ماه  ،  روز ،  ساعت)   ر پایه واحد زمانی مشخص ه بر اساس آن کارگر مزد مورد توافق را بعرفی کو  
قانون کار  190ه پیش بینی ماده ایت ببا عن، داردمی ا یا نماینده او دریافتکار مزدی ( مستقیمًا از کارفرم) جام شدهز کار ان ا

د که تمام و م و یا غیر مستقیم مزد خود را از کارفرما دریافت دارد به نحوی باشکه کارگر مستقیون ایند بدتوان می  رابطه مزدی
 یله مراجعین و مشتریان کارگاه تأمین شودران بوسیا قسمتی از مزد کارگ
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 رتعلیق قرارداد کا: بخش سوم
 
کارگران یک واحد کارگری نموده که منتهی به قطع تعدادی از    کام بازنشستگی برای ان تأمین اجتماعی اقدام به صدور احزمسا  -۱ 

احکام  اندکارگران واجد شرایط بازنشستگی نبودهتدالل که عد از چند ماه سازمان با این اسرما شده است برابطه کارگران با کارف
 ؟ء بکار شونداید در کارگاه ابقالیف چیست؟ آیا کارگران یاد شده بد تکنمایمی  بازنشستگی آنان را لغو

ده است د سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شوقفه ای که در رابطه کاری و مزدی بین کارگران و شرکت در ارتباط با اقدام و عملکر
ار قانون ک 29ر اجرای مفهوم مخالف ماده دخالتی نداشته است که در این زمینه دنوع تعلیقی است که اراده کارفرما در آن  از 

تعلیق م تعلیق فاقد وجهه قانونی خواهد بود ولی با توجه به تلقی وقفه ایجاد شده به عنوان ق السعی ایاصدور رای بابت ح
تی بابت سنوات خدمت و حفظ سابقه کار زگشت بکار کارگران با استرداد وجوه دریافبا، شستگیبه دلیل تحقق نیافتن بازن 

اجع ه جبران زیان وارده قابل طرح و پی گیری در مردر زمینفین  ی طرونه ادعا از سوبدیهی است هر گ.  قبلی انجام خواهد شد
 . ذیصالح دادگستری خواهد بود

  
 گیرد؟می  ی تعلق برد به این ایام مرخصی استحقاقمی  ق بسرصی بدون حقوآیا در مدتی که کارگر در مرخ -۲

آید و این ایام به می لیق درحالت تع به ع ودی بین طرفین قطرابطه کاری و مز، ام مرخصی بدون حقوقنظر به اینکه در ای
مزبور نیز مورد قی به ایام گردد لذا تعلق مرخصی استحقانمی لحاظ احتساب سنوات خدمت جزء سابقه کار کارگران محسوب

 . کندنمی پیدا
  

توان می  ابین طرفین ریجاد شده در رابطه منجر به محکومیت وی گردد آیا وقفه ا چنانچه توقیف کارگر به شکایت کارفرما -۳
  ؟ترک کار تلقی نمود

گردد پیش می اییت وی در مراجع قضاز کارگر منتهی به محکومیقانون کار در مواردیکه موضوع شکایت کارفرما  18در ماده 
 سنوات خدمت نسبت بهدم تعلق طرفین به عنوان ترک کار و ع وقفه ایجاد شده در رابطه بینبینی خاصی در زمینه تلقی 

ن قانون تشخیص و ای 27قانون کار و عطف توجه به ماده  158کارگر بعمل نیامده است بنابراین مستندًا به ماده سوابق کار 
ی هاهیأتبا  دمت در حدود قانون در هر حالی به مورد اختالف و صدور رای بابت سنوات خارد قصور و رسیدگاحراز مو

 . باشدمی ر در اداره کار محلتشخیص و حل اختالف مستق
  

ده است شکیل دادگاه آزاد گردیکارگری از سوی مقامات ذیصالح بازداشت ولی پس از مدتی با سپردن وثیقه موقتًا تا زمان ت  -۴
 مکلف به اعاده بکار اوست؟آیا کارفرما 

نیافته و طعیت میت اوقومیت و یا عدم محکوشود با عنایت به اینکه محکمی ه آزاددر مواردی که کارگر موقتًا از بازداشتگا
وم مخالف ماده ست و با التفات به مفهکول به عدم محکومیت کارگر دانسته اقانون کار حالت تعلیق قرارداد کار را مو  17ماده 
و لذا یف کارگر تلقی اد به منزله ادامه توقروشن نبودن حالت قرارد، محکومیت کارگر نافی حالت تعلیق خواهد بود مذکور

بدیهی است چنانچه علت بازداشت کارگر شکایت کارفرما . بت به اعاده به کار وی نخواهد داشتوط تکلیفی نسکارفرمای مرب
عی مرجع صالحه تکلیف قانون کار تا تاریخ صدور رای قط 18ه ماده صد حقوق موضوع تبصره باشد پرداخت پنجاه دربود
 . رما خواهد بودکارف
  

سازمان تأمین ، ه بیمه نشدهضر نشده است از آنجا که کارگر مزبور متأسفان گاه حادر کار تی را یل بیماری مدکارگری به دل -۵
از اعاده  تواندمی  چه وضعی خواهد داشت و آیا کارفرماعدم حضور در کارگاه ت مد، تأیید ننموده استاجتماعی بیماری وی را 

 دداری کند؟بکار وی خو
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شود به طریقی غیر از تأیید سازمان تأمین اجتماعی نمی ارگاه حاضری در کبیمار ر کارگر که به دلیلاگر عدم توانائی انجام کا
ا پس از رفع تعلیق با حکم مراجع مذکور کارفرمو  م ایام تعلیق بودهگردد مدت مزبور در حکبرای مراجع حل اختالف احراز 

 . به کار خواهد بود مکلف به اعاده کارگر
  

نقدی و غیر نقدی وجود دارد آیا کارگری که در مرخصی استعالجی   های ویل کمکتحپرداخت و    رویه برای   هی عرف ودر کارگا  -۶
 شود؟می  گاهازات معمول در کار برد مشمول امتیمی  بسر

ان بیمه ارسالی به سازم هایکه در لیستبجزء آنچه ، خصی استعالجی چنانچه حقوق و مزایاییق ناشی از مردر ایام تعلی
و استراحت پزشکی مربوط به آن نیز و در نتیجه در دوران بیماری  اندق بیمه قرار گرفتهخذ پرداخت حأتأمین اجتماعی م

 به کارگران  ...و  یکساله،  شش ماهه،  در مقاطع مختلف ماهانه،  دنمایمی  تبر آن اساس پرداخده غرامت مزد را  سازمان یاد ش
باشد مشروط به اینکه این ایام به نمی ادر به کارشکی بوده و قی که در استراحت پزخت شود پرداخت آن به کارگردیگر پردا

 . هد بودارفرمای مربوط خواتأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد تکلیف ک
  

 آید؟می  حساب ست مدت تعلیق جزء سابقه کار کارگر بهق که کارگر فاقد رابطه کاری و مزدی با کارفرماموارد تعلی آیا در کلیه -۷
جز در مواردی که احتساب مدت تعلیق در سابقه کار  هاآن علیق قرارداد کار که بر اساسد کلی مربوط به تبه قواع نایتبا ع

ت تعلیق خدم مانند مورد، نونی مربوط تصریح گردیده باشددر مقررات قا رمادر این مدتمزد توسط کارف کارگر و پرداخت
مدت تعلیق جزء ، باشندنمی ن تأمین اجتماعی قادر به کارجب تشخیص سازماکارگرانی که به مو سربازی و یا ایام بیماری

ی ندارد و تنها وق و مزایای وصوص پرداخت حقما تکلیفی در خمدت قرارداد کار و سابقه کار کارگر به حساب نیامده و کارفر
ه دستمزد دریافتی حالت تعلیق ب نوات ( در هنگام رفعبه استثنای پایه س) ت شورایعالی کارافزایشات مزدی موضوع مصوبا

 . دستمزد دریافتی قبل از بروز حالت تعلیق ( اضافه خواهد گردید)  کارگر
  

است   فرما مکلفشود و کارمی   کارگر به کار قبلی بازگشت داده،  یه مراجع حل اختالفاز ناح  صادرهأی  ساس ربر ا  در مواردی که  -۸
پرداخت نماید پرداخت کسورات قانونی )حق بیمه و  ار مجدد رااعاده به ک  ختاریخ اخراج تا تاری حق السعی مدت حدفاصل

 ؟مالیات ( مربوط به این مدت با کیست و به چه دلیل
خراجی و پرداخت حق السعی قطعی مراجع حل اختالف مبنی بر تکلیف کارفرما به ابقاء بکار کارگر ا با صدور حکم جا کهاز آن 

گردد و می خ برگشت بکار به منزله ایام اشتغال کارگر محسوبصل اخراج تا تارییق حد فاتعل ایام، از تاریخ اخراجمعوقه وی 
رفرما مکلف به کسور مالیات و حق بیمه متعلقه از حق السعی ین اجتماعی کامن تأقانو یزاز طرفی وفق مقررات مالیاتی و ن 

کسورات قانونی مربوط ،  ری اجرا گردیدهم دادگستاحکال اختالف توسط اجرای  در مواردی که حکم مراجع ح،  رگر استماهانه کا
قانون کار و  45الف« ماده ستند به بند »د مان تومی مابه حق السعی ایام تعلیق بدهی کارگران ذیربط به کارفرما بوده و کارفر

راسًا توسط رد آرائی که  بدیهی است در مو.  ایدقوم طلب خود را از کارگران وصول نمقانون مر  44با رعایت ترتیب مقرر در ماده  
 . شوند بدهی یادشده یکجا از مبلغ حق السعی موضوع رای قابل کسر استمی کارفرما اجرا

  
 گردد؟می  کنند جزء سوابق کار کارگاهی منظورمی  مه بیکاری استفادهن از مقرری بیاکارگر دتی کهآیا م  -۹

قانون  2مقرری بیمه بیکاری موضوع تبصره یک ماده  قانون کار ازتفاده کارگران مشمول مدت تعلیق قرارداد کار ناشی از اس
فوت و از کارافتادگی ،  بازنشستگیحق بیمه برای    پرداختسوابق  این قانون صرفًا جزء    6ماده   2به تبصره    بیمه بیکاری مستند

 . شودنمی طارگاه استنباسابقه کار کارگر در کانونی مبنی بر احتساب این مدت جزء کلی محسوب بوده و از آن استناد ق
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 خاتمه قرارداد کار: بخش چهارم
 
قرارداد و در هنگام قطع رابط سوابق کارکرد وی  ر آخریند دباش می  کارگری دارای چند فقره قرارداد کار مدت موقت با کارفرما  -۱ 

  ؟شودمی  ذ سنوات خدمتال نرسد آیا مشمول اخاگر مجموع چند فقره قرارداد به یکس شود؟می  به چه نحوی محاسبه
تسویه حساب  ای زیر یکسال و یکسال یا بیشتر چنانچه بعد از خاتمه هر قرارداددر قراردادهای مدت موقت اعم از قرارداده

سوابقی که بابت آن تسویه حسب  عایقطعی همراه با پرداخت سنوات خدمت انجام شده باشد به هنگام ختم همکاری اد
ارداد حتی در مورد ورت عدم پرداخت سنوات خدمت در پایان هر قراست در ص کند بدیهینمی ورت گرفته مورد پیداص

قانون کار مشروط بر آنکه سوابق به  24الی و تناوب موضوع ماده ه استناد تودر موقع قطع همکاری ب، قراردادهای زیر یکسال
وقتی سنوات قراردادهای زیر یکسال    برایویه حساب  گیرد و تسمی  ات قرارر برسد کلیه سوابق مشمول اخذ سنوشتیکسال یا بی

 . بردنمی ه باشد حق افراد ذینفع برای برخورداری از سنوات خدمت را از بینخدمت پرداخت نشد
  
 شود؟می  صورت انجام دمت آنان به چهاحتساب سنوات خ اندکارگرانی که بصورت متناوب نزد کارفرما کارکرده -۲ 

ر زمینه احتساب کل سوابق خدمتی ر صورت بروز اختالف دتناوب نزد کارفرما داشته باشند دسوابق کار م در مورد کارگرانی که
سی و بررمراجع رسیدگی کننده قانون کار با کار کارشناسی  ،  اد شده بین قراردادهاتناوب ایج  هایو یا تلقی ترک کار برای فاصله

 رابطه استخدامی را جستجو نموده و مورد توجه قرار اری مجددبرقری و ایجاد فاصله خدمتعلت بروز وقفه و ، و تحقیق
دمتی ایجاد شده معمول کارگاه تناوب و فواصل خ هایبدیهی است چنانچه به تشخیص مراجع حل اختالف دوره. هنددمی

سوابق کار به  نیز نسبتصورت گرفته و کارگر  ار و سابقه اشتغال وی در واحدابق کبوده و بکارگیری مجدد کارگر به اعتبار سو
بقه کار کلی مجموع سوابق کار کارگر در کارگاه به عنوان سا، تناوب هایهقبلی تسویه حساب نکرده باشد به استثنای فاصل

 . به و منظور خواهد شدمحاس
  

 ایف وزارت کار است؟در ارجاع کار سبکتر به کارگر از وظآیا تشخیص بیماری ناشی از کار و تصمیم  -۳
صوص ارجاع کار سبک و مناسب در صالحیت ری کارگران مشمول قانون کار و تعیین تکلیف در خر خصوص بیماالم نظر دعا

نچه با بطه چناکند و در این رامی و به نحوی با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط پیدا دهای تابعه آن نبودهوزارت متبوع و واح
ا و به بیماری ناشی از کار مبتال یا در معرض ابتال باشد کارفرمشده عاینه ظر داده شود که فرد متشخیص شورای پزشکی ن 

کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری  ای پزشکی مذکور بدونمسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شور
 . تعیین نمایند

  
بخشی از فعالیت خدماتی و پشتیبانی را  ت وزیرانانسانی و مصوبات هیأ راستای قانون تعدیل نیروی  دولتی دریک واحد  -۴

رأی مراجع حل بعمل آمده است تصمیم و ین رابطه با تعدادی از کارکنان قطع رابطه به بخش خصوصی واگذار نموده و در ا
 اختالف به چه ترتیبی باید باشد؟

اجتماعی و فرهنگی ، اقتصادی مه توسعهو یک قانون برناچهل  تبصره، دیل نیروی انسانیی قانون تعکه در اجرادر مواردی 
، نیبه بخش خصوصی و یا تعاوجمهوری اسالمی ایران و یا سایر مقررات مشابه به دلیل واگذاری بخشی از فعالیت یک واحد  

ف گردیده باشد مجموعه مشاغل دستگاه حذ مربوطه از و کارکنان فعالیت موضوع قرارداهای کار موجود فی ما بین آن واحد
 . ودقاء به کار کارکنان در مشاغل و فعالیتهای حذف شده فاقد وجهه منطقی خواهد بکم بر ابصدور ح

   
رت به مباددستگاه ، نش با ادامه کار بعضی از مشموالن قانون کارزیتی به دلیل مخالفت هسته گدر برخی از دستگاههای دول  -۵
 ؟ف در این رابطه چیستنماید تکلیف مراجع حل اختالمی  خراجا
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 تواند دلیل موجهی برای اخراج تلقی شود در این قبیل موارد موضوعنمی هسته گزینش با ادامه کار کارگر خالفتصرف م
ده از سوی ارائه شمدارک    مورد رسیدگی قرار گرفته و مراجع مذکور با بررسی دالیل و  راجع حل اختالف مطرح ودر م  بایستمی

 . به کار کارگر یا تأیید اخراج اتخاذ تصمیم نمایند ر اعادهیا هسته گزینش( از نظمدیریت )کارفرما 
  

 نون کار در این زمینه چیست؟چه مقرراتی بر بازخرید سنوات خدمت حاکم است و حکم قا -۶
 ردیده است از آنجا کهبه هر یک نیز معلوم و مقرر گتعلقه  ایای مد خاتمه قرارداد کار در قانون کار تعیین و حسب مورد مزارمو

گیرد می براین انجام آن با توافق طرفین صورتواد قانون کار بازخرید سنوات خدمت از نوع ختم رابطه احصاء نشده بنادر م
تراضی مالک اصلی  ضایت وحال ر گردد و در هرمی ز صرفًا با موافقت کارگر و کارفرما معینزمینه حدود پرداختها نیدر این و 

 . ت خدمت خواهد بودسنوا ابطه در قالب بازخریدبرای قطع ر
  

 ف دارد؟کند کارفرما نسبت به پرداخت سنوات خدمت به وراث شخص متوفی تکلیمی  آیا کارگری که فوت -۷
است اما طبق  نشده بینی مت برای ورثه کارگر فوت شده پیشیحی برای پرداخت سنوات خدگر چه در قانون کار نص صر

کارفرما مکلف ،  قانون مرقوم نیز مستند شده است در صورت فوت کارگر  22به ماده  که  شورایعالی کار    70 ال  تصمیم و تصویب س
ئی که عرف و روال هاکارگاهضمنًا در . ت نمایدیکماه به وراث قانونی ایشان پرداخاست سنوات خدمتی او را به میزان سالی 

 . خواهد بودقی ن رویه به قوت خود بامبلغی بیش از این میزان باشد ای ختدامبتنی بر پر
  

 شود؟می  پرداخت پاداش بازنشستگی به میزان بیش از یکماه درچه مواردی برای کارفرما الزام آور -۸
ت و میزان آن معادل انون کار مقرر داشته اسق 31در مفاد ماده  گذارقانونکارگران را پاداش بازنشستگی ی راجع به کل حکم
باشد بدیهی است چنانچه با بررسی و تحقیق و اسناد معتبر مشخص و احراز گردد یم ی هر سال سابقه کاراه حقوق برایکم

مبلغی بیش از رقم قانونی به کارگران بازنشسته اقدام و  بت به پرداختمرقوم نس 31که کارگاهی علی رغم صراحت ماده 
ق و ادامه اجرای آن ناشی از حقوب ر کارگران محسوایط کاجزء شر هایافته باشد این پرداخت ضعیت بوجود آمده استمرارو

 . مکتسبه کارگران خواهد بود
  

 35بازنشسته شده است بیش از سی سال باشد )مثالً  ن تأمین اجتماعی  چنانچه سابقه کار کارگری که بر اساس مقررات قانو  -۹
 د؟باشمی  سال هم 30از  ای سنوات بیشخت پاداش بازنشستگی برکارفرما مکلف به پردا سال( آیا

سالهای خدمت کارگر نزد آخرین کارفرما ،  قانون کار  31مبنای محاسبه پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی موضوع ماده  
سال نیز  30ز برای سنوات خدمت بیش اباشد و در این مورد هیچگونه محدودیتی وجود نداشته و می ر زمان بازنشستگید

 . باشدمی سبه و پرداختقابل محا
  

 لیف کارفرمایان در خصوص پاداش بازنشستگی کارگران و یا از کار افتادگی آنان چیست؟کت -۱۰
بت هر سال سابقه بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی کارگران خود به نسان مکلفند به هنگام  کلیه کارفرمای  14/12/69از تاریخ  
جه عالوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی و  ینوی پرداخت نمایند اروز آخرین مزد به    30ی به میزان  وقحق،  خدمت

ی کلی ناشی از کار کارگر باشد تکلیف ر افتادگنانچه از کاشود ضمنًا چمی  ن اجتماعی پرداختارگر است که توسط سازمان تأمیک
 . باشدمی سابقهدو ماه حقوق برای هر سال کارفرما پرداخت 

  
 رده است طی دادخواستی به اداره کار محل ادعای سنوات خدمتنشده و ترک کار ک  حاضرخود سر کار مدتی در  کارگری که -۱۱

 نه است؟نماید حکم مراجع حل اختالف چگومی 
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ده و به همین لحاظ برای آن کار به عنوان شکلی از قطع رابطه و خاتمه قرارداد کار پرداخته نشبه موضوع ترک در قانون کار 
موضوع وارد قانونی انحالل قراردادکار دارد پیش بینی نگردیده است اما حسب مورد بررسی  به مصاص  پایان کار که اختمزایای  

ن کار خواهد تشخیص و حل اختالف موضوع فصل نهم قانو  یهاهیأته با  رأی نهایی در این زمینو تشخیص ترک کار و صدور  
 . بود

  
 ر کارگران فصلی اصدار رأی نمایند؟به کا اعاده دارند نسبت به آیا مراجع حل اختالف قانونًا حق  -۱۲

، شوندمی گمارده ل کاری و مدت محدود به کارکار اولیه فقط برای یک فص در کارهای فصلی کارگرانی که به موجب قرارداد
ر در ال بکال اشتغکارگری به دلی  شود ولی چنانچه کارمی  اد کار تلقید از موارد خاتمه قرارداتمام فصل کار و انقضاء مدت قراردا

در صورت ، رگر نمایداشتغال اقدام به اخراج کا تمرار یافته باشد و کارفرما در شروع فصل کار بعد و یا حینچند فصل کاری اس
 . هد شدبه کار کارگر اقدام خواسبت به صدور رأی برگشت اخراج غیر موجه از سوی مراجع حل اختالف وفق مقررات ناحراز 

  
ت ماخذ محاسبه سنوات خدم اندمتناوب در کارگاه اشتغال به کار داشته های فصلی و کارگرانی که در دوره نکارگرا در مورد -۱۳

 شود؟می  اسبهچگونه محم اخراج و یا استعفاء در هنگا
اه در کارگ  ل قبول کارگرمجموع سابقه کار قابایر آن بر حسب  بازنشستگی و نظ،  سنوات خدمت متعلقه به کارگر در موارد اخراج

زم است علت به کار داشته باشد ال متناوب در کارگاه اشتغال هایلذا در هر مورد که کارگر به صورت دوره. گرددمی همحاسب
. ع رسیدگی قرارگیرددامی مورد توجه مراجفاصله خدمت و همچنین چگونگی برقراری مجدد رابطه استخه و ایجاد بروز وقف

نظر مراجع حل اختالف به عنوان بازگشت به کار قبلی تلقی گردد و  اد وقفه ازس از ایجکارگر پ چه ادامه کاربدیهی است چنان
ان سابقه قبل و بعد از وقفه به عنو،  باشد مجموع سوابق کار وی  مل نکردهار قبلی تسویه حساب کار نیز نسبت به سوابق ککارگ

 . نظور خواهد شدکار کارگر م
  

 شوند استحقاق دریافت حق سنوات مقررمی   ت اعتبار پروانه کارشان از کارگاه اخراجانقضاء مده به دلیل  کان خارجی  آیا کارگر  -۱۴
 باشند؟می  ارادر قانون کار را د

ار پروانه کارشان بوده و به در ایران که خاتمه کار آنان بدلیل منقضی شدن مدت اعتبی پروانه کار شاغل کارگران خارجی دارا
چنانچه  اندرما قطع گردیده باشد به اعتبار کار انجام شده و سوابق کاری که پیدا نمودهان با کارفستخدامی آن یل رابطه ااین دل

 . ذ سنوات به میزان مقرر خواهند بودباشد مشمول اخ نان به یکسال رسیدهسابقه کارآ
  

به پیمانکار نماید آیا  ارج وتبدیلرت کارگر خرا از صو اهآن تکارگران خود تصمیم گرفته اسکارفرمائی بدون جلب موافقت  -۱۵
 توانند مبادرت به طرح شکایت نمایند؟می  کارگران مزبور

یدگی به فسخ اد قرارداد پیمانکاری اقدام به طرح شکایت نموده و رسرارداد کارگری و انعقبه هنگام فسخ ق  صورتی که کارگر  در
جه حل اختالف بوده و مراجع مذکور در صورت مودر مراجع  ابل رسیدگییت مزبور قست نموده باشد شکاداد کار را درخواقرار

کارگری به پیمانکاری بر انچه تغییر وضعیت از هند نمود ولی چنسنوات خدمت خوا دانستن اخراج اقدام به صدور رای بابت
وات خدمت دریافت سن  تی استحقاقده و کارگر در صورق طرفین معتبر بوباشد مضمون تواف  اساس تمایل طرفین صورت گرفته

 . توافق بین آنان شرط شده باشد ا خواهد داشت که این موضوع در هنگام حصولر
  

 شود؟می  داخت سنوات خدمت به چه نحوی انجامموقت یا انجام کار معین پر ی کار با مدتدر قراردادها -۱۶
ابقه کار کارگر نزد کارفرما به عین چنانچه سوقت یا کار مبا مدت مرداد کار ون کار در صورت خاتمه قراقان  24با استناد به ماده 

اردادهای مزبور باشد در قرمی ونی مذکورقرر در ماده قان یای پایان کار مباشد کارفرما مکلف به پرداخت مزا یکسال رسیده
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قده فی رداد کار منعع در قرامنوط به پیش بینی موضوی پایان کار پرداخت مزایاچنانچه زمان اشتغال کمتر از یکسال باشد 
 . طرفین خواهد بود مابین

  
بور چیست؟ تکلیف کارگران مز اندکارگران آن بیکار شدهکارگاهی به دلیل قرار گرفتن در طرح تعریض خیابان تعطیل شده و   -۱۷

 ؟آیا استحقاق دریافت حق سنوات مقرر در قانون کار را دارند
مکان تجدید فعالیت آن در آینده معقول و قابل پیش بینی االف ص مراجع حل اخته تشخیبه نحوی که ب،  تعطیل دائم کارگاه

سنوات به میزان مقرر در قانون کار   ربط مشمول اخذرارداد کار تلقی و کارگران ذیاز زمره مصادیق موارد خاتمه ق،  موجود نباشد
 . خواهند بود

  
جع حل مرا، کترغم انحالل شر  موده است آیا علی اخراج کارگران ن  ت بهاعالم و هیأت تصفیه مبادرکتی منحل اخیرًا شر  -۱۸

 مایند؟توانند حکم به بازگشت بکار کارگران را صادر ن می  اختالف
بعنوان ،  رکتهاتصفیه از سوی اداره ثبت ش  صرف انحالل شرکت و تعیین مدیر،  مربوط  هایبا توجه به مقررات قانون کار و رویه

یا موجه دانستن اخراج مادام که کارگاه  به کار کارگران اخراجی وراجع به بازگشت دد و اظهار نطر رگمین  تعطیل کارگاه تلقی
 . کار میسر باشد با مراجع مزبور خواهد بودکارآن از نظر مراجع حل اختالف مذکور در قانون  دائر بوده و یا ادامه

  
داد رد با استرارفرما حق دااء منصرف شود آیا ک جه قانونی از استعففرسپری شدن پانزده روز مستعفی پس از چنانچه کارگر  -۱۹

 استعفاء مخالفت نماید؟
تواند اعالم انصراف می  ی خود به کارفرمااز تسلیم استعفای کتب  کار حداکثر مدتی که کارگر پس  قانون  21به صراحت تبصره ماده  
 تیار قانونی در فرجه مقرر امکان انصراف ازده کارگر از این اخفادر صورت عدم است ده روز بوده و لذااز استعفاء نماید پانز

مان انقضاء کارگر خواهد بود و در غیر اینصورت استعفاء در راس ز استعفاء صرفًا منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست 
ع حل تشخیص مراج انچه بهچنبدیهی است . کار خاتمه خواهد یافت یک ماه مقرر در قانون کار تحقق پیدا کرده و قرارداد

منظور تأمین فرصت بیشتر ناشی از توافق طرفین به  ،  ء یک ماه پیش بینی شده در تبصرهادامه کار کارگر پس از انقضا  اختالف
 توافق شده تغییر پیداتاریخ تحقق استعفاء به پایان مدت ، نشین کارگر مستعفی بوده باشدبرای کارفرما جهت تعیین جا

 . کندمی
  

خودداری  تواند از ارجاع کار به اومی   اخته شده است آیا کارفرماده و از کارافتاده جزئی شنار دچار حادثه ش کارگری در حین ک   -۲۰
 چیست؟تکلیف مراجع حل اختالف در این زمینه ، نماید

 و به علت حادثه ناشی  درصد  66تا    33رت کار بیمه شده بین  قانون تأمین اجتماعی چنانچه کاهش قد  70 طبق بند »ب« ماده  
م بوده و لهذا درخواست قانون مرقو  73شناخته شده و مشمول مستمری مقرر در ماده  ه از کارافتاده جزئی  از کار باشد بیمه شد

ل اختالف یدگی در مراجع حقابل بررسی و رس هاآن نیز با توجه به حدود توانایی انجام کار بازگشت بکار این قبیل کارگران 
نتهی به خاتمه قرارداد کار گردد مزایای پایان وضعیت این قبیل کارگران نهایتًا م ت چنانچهبدیهی اس. واهد بودخ قانون کار

 . گرددمی حقوق برای هر سال سابقه پرداختماه آخرین  2قانون کار به میزان  32وفق مقررات ماده  هاآن کار 
  

رداد را توانند بطور یکجانبه قرامی  شوند آیا طرفینمی  مستمر کارگاه منعقد های که برای انجام فعالیتهای کاری در قراردا -۲۱
 فسخ نمایند؟

نوع فعالیت و استمرار و یا عدم  صرفنظر از، شمول قانون کارمابین کارگران و کارفرمایان م کلیه قراردادهای کار منعقده فی
از سوی هر یک از ، شوندمی منعقدکار معین(  ت انجامجهو یا برای )مدت موقت  رارداهایی کهبه استثنای ق، استمرار آن
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بدیهی است . باشدمی ز سوی کارفرما(ه کارگر و اخراج ااستعفاء از ناحی) تشریفاتی بطور یکجانبه قابل فسخ طرفین با رعایت
  .ع حل اختالف قانون کار خواهد بودر حالت اخراج تشخیص موجه یا غیر موجه بودن قطع رابطه با مراجد
  

 ان خود اقدام نمایند؟توانند نسبت به بازخرید سنوات خدمت کارگرمی  هاکارگاهآیا   -۲۲
ل نیامده است با وجود این ول این قانون پیش بینی خاصی بعمرید سنوات خدمت کارگران مشمدر قانون کار در زمینه بازخ

روز اختالف و طرح عدم حصول توافق و برت صو سنوات خدمت مالک عمل بوده و درتوافق طرفین در خصوص بازخرید 
 . مات متخذه در مراجع رسیدگی قابل اجرا خواهد بودادخواست در اداره کار محل تصمید
  

نموده و به کار  داد  قانون کار بطور یکجانبه مبادرت به فسخ قرار  21اده  آیا کارگری که بدون رعایت تشریفات مقرر در تبصره م  -۲۳
 ا خواهد داشت؟حق سنوات ر است استحقاق دریافت دهکراصطالح ترک کار 

رداخت حق سنوات برای آن منظور شود شناخته نشده است در قانون کار اقدام کارگر به ترک کار از موارد خاتمه قرارداد کار که پ
مزایایی پیش بینی  ندکنمی ترک و با کارفرما قطع رابطهاین قانون محل کار را  21نی که بدون رعایت تبصره ماده و برای کسا

 . تشخیص و حل اختالف خواهد بود یهاهیأتیص ترک کار کارگر با تشخ بدیهی است. گردیده استن 
  

 کارگر است؟ های محاسبه شامل کدام یک از دریافتی  مزد ماخذ، در محاسبه حق سنوات و دیگر مزایای مقرر در قانون کار -۲۴
ثابت)مجموع مزد شغل و مزایای مزد    هاکارگاهدر سایر    و پایه و  مزد گروه  دی مشاغله بنطبق  ی دارای طرح مصوبهاکارگاه  در

نون کار و قا 165و  32، 31، 27، 24، 21، 20ساب حق سنوات و مزایای موضوع مواد ثابت پرداختی به تبع شغل( مبنای احت
شده مقررات پیش بینی  ن مرقوم و یا دیگرقانودر  ابت مزایای سنوات و سابقه کاردیگر مواردی است که پرداخت مبلغی ب

 . باشد
  

علی الحساب  ربوط مبلغی را به عنوان حق سنوات بصورتکارفرما در طول اشتغال کارگر در واحد م، هاکارگاهدر بعضی از  -۲۵
 یا این تصفیه حساب معتبر است؟آ. نمایدمی  پرداخت
ارفرما به یکی باشد که به هنگام قطع رابطه کارگر با کمی ز جمله حقوقیکار ا قانون وات خدمت مقرر درمزایای سن از آنجا که

هر گونه وجهی که در زمان اشتغال تحت عنوان مزایای سابقه کار ، کندمی از طرق پیش بینی شده در قانون کار تحقق پیدا
ارفرما بخواهد نانچه کضمنًا چ.  باشدمی  هاترقابل ته هنگام خاتمه قرارداد کار  اخت شده باشد بعنوان علی الحساب تلقی و بپرد

 . باشدمی نون کار الزامیقا 44ان سنوات خدمت را مسترد دارد رعایت ضوابط مندرج در ماده بعنووجوه پرداختی 
  

کارگاه  ی خود دراد کار دیگری به همکاراردقر  د تسویه حساب قطعی نموده و با انعقادکارگری با کارفرما بابت سوابق کار خو  -۲۶
 سوابق کار قبلی را داشته باشد؟تواند ادعای پایه سنواتی برای می  وی آیا دهد می  ادامه

حقق گردد در بکار  طعی نموده و به این ترتیب خاتمه قرارداد کار مکار قبلی خود تسویه حساب ق اصوالً وقتی کارگر با سوابق 
 حساب بعمل آمده است مورد پیدا تسویهق گذشته که بابت آن ابسوبرای  سنواتی  های پایه ی ادعای گیری و استخدام مجدد و

 . کندنمی 
  

 باشد یا خیر؟ به چه ترتیب؟می  رما مجاز به اخراج کارگربر اساس مقررات قانون کار اصوالً آیا کارف -۲۷
موکول ، تهای غیر موقدر قرارداداد کار را  قراردز حق یکجانبه فسخ  استفاده کارفرما اقانون کار    165ماده    و نیز  158تبصره ماده  

مقررات قانون کار و رعایت صل نهم قانون مرقوم نموده است در این رابطه و در اجرای به اخذ موافقت مراجع حل اختالف ف
 : زمینه دالیل قابل قبولی در روح حاکم برآن چنانچه کارفرما
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بل کارفرما بعهده گرفته مقا  رداد کار دربه موحب قراعهداتی که  دی وی به تف محوله و یا عدم پایبنقصور کارگر در انجام وظای  -
 ، است

 ، دالیلی از این قبیل قلیل حجم فعالیت کارگاه و تغییر ساختار تولید وعدم نیاز کارگاه به ادامه خدمت کارگر ناشی از ت -
 ، فظ نظم کارگاهحرما و لزوم رگر و کارفاهم بین کاعدم وجود تف با توجه بهکار کارگر ادامه اشتغال ب به مصلحت نبودن -

توانند در می قرار گیرد مراجع یادشدهو موجه بودن دالیل عنوان شده مورد تأیید  به مراجع حل اختالف ارائه نموده و صحت
 . نمایندزمینه قطع رابطه و صدور رای اتخاذ تصمیم و صدور رای 

  
یست؟ و در صورت موجه بودن اخراج دهند چشخیص ن ه تخراجش را موجتالف دالیل اه مراجع حل اخارگری ک وضعیت ک  -۲۸

 چطور؟
بازگشت بکار کارفرما را مکلف ج کارگر موافقت ننمایند ضمن صدور رأی  مراجع حل اختالف پس از بررسی با اخرا  در مواردی که

ور ا تاریخ صدان اخراج تنی فاصله زمام تعلیق یعیا، با حکم ابقاء بکارلیق کارگر خواهند نمود به پرداخت حق السعی ایام تع
، در صورت موجه بودن اخراج. شودمی از هر نظر جزء سابقه کار کارگر منظور ته ورای بازگشت بکار حکم زمان اشتغال را داش

حل  وی نیز به تشخیص هیأتد بود و چنانچه بیکاری کارگر مشمول اخذ سنوات خدمت به میزان سالی یکماه حقوق خواه
 . دهد شبرخورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی خوا گردد جهت اده احرازدون میل و اراختالف ب

  
 مراجع حل اختالف چیست؟ وه اخراج شده است تکلیفکارگری به اتهام اخذ رش  -۲۹

 مطابقباشد حکوم شده بازداشت و م، گرفتهانتظامی و قضائی قرار چنانچه کارگر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب مقامات 
کارگر شد و لیکن چنانچه مسئله اخذ رشوه در مراجع انتظامی و قضائی مطرح نگردیده و  ون کار عمل خواهدقان  18و 17ماده 

 . فتار نمایدقانون کار و تبصره یک آن با کارگر ر 27ضوابط ماده تواند برابر می توقیف نشده باشد کارفرما
  

 شوند خسارت اخراج پرداخت شود؟می  ن دلیل موجه اخراجبه کارگرانی که بدو یدبا، ات قانون کارآیا بر اساس مقرر -۳۰
ه تنها در مواردی که مراجع حل اختالف راج پیش بینی خاصی بعمل نیامده است بلکدر قانون کار در زمینه پرداخت خسارت اخ

ایند و در من می ات خدمت تعیینسنوحت عنوان مزایای روز حقوق ت 30ال ر سیص دهند به ازای هاخراج کارگر را موجه تشخ
حق السعی از تاریخ اخراج تا تاریخ صورتی که اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند حکم بازگشت بکار همراه با پرداخت 

 . گرددمی بازگشت به کار صادر
  

یت هیأت حل اختالف در نهاف طوالنی شود و در مراجع حل اختالایت کارگر اخراجی چنانچه به دالیلی رسیدگی به شک -۳۱
تی از حق ا مکلف به پرداخت قسمتواند کارفرما را تنهمی  ص نداده و حکم بر اعاده بکار صادر نماید آیااخراج را موجه تشخی

 السعی معوقه کارگر نماید؟
ت ضمن ستشخیص دهد موظف اگر را غیر موجه ر ااخراج ک ل اختالفقانون کار در صورتی که هیأت ح 165بر اساس ماده 

تر از حق ر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین نماید مگر آنکه در مورد مبلغی کمت بکار حق السعی کارگصدور حکم بازگش
 قفورت این مراجع تواالسعی استحقاقی یا عدم دریافت حق السعی بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد که در این ص

 . خود قرار خواهند داد مرا مستند صدور حکو تراضی طرفین 
  

 ای نمایند؟آیا مراجع حل اختالف قانونًا حق دارند نسبت به اعاده بکار کارگران فصلی اصدار ر -۳۲
فصل یک ولیه فقط برای اتمام فصل کار و یا انقضای مدت قرارداد کار کارگرانی که به موجب قرارداد کار ا، در کارهای فصلی

شود ولی اگر کار کارگری به دلیل اشتغال وی می داد کار تلقید خاتمه قرارشوند از موارمی دهمار ر گت محدود به کاکاری و مد
ن اشتغال اقدام به اخراج کارگر نماید در کاری استمرار یافته باشد و کارفرما در شروع فصل کار بعد یا حیبه کار در چند فصل 
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ارگر اقدام خواهد ور رای برگشت به کار کوفق مقررات نسبت به صد،  فراجع حل اختالموجه از سوی میر  احراز اخراج غ  صورت
 . شد
  

 چیست؟عنوان شده است تکلیف مراجع حل اختالف در مواردی که تعطیل کارگاه علت اخراج  -۳۳
ی کارگاه ن بازگشایف امکاحل اختالمراجع  ا به تشخیصچنانچه اخراج کارگر یا کارگران ناشی از تعطیل کارگاه باشد و بن -1

قانون کار  165اخراج موجه تلقی و کارگر استحقاق دریافت مزایای پیش بینی شده در ماده  شد در این صورتوجود نداشته با
 . را خواهد داشت و جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد

بول آینده قابل قی کارگاه در امکان بازگشایجع حل اختالف مرایص خلی به تشه باشد وچنانچه اخراج ناشی از تعطیل کارگا -2
حق  به ابقاء به کار کارگر و پرداختای نسبت توانند رمی مراجع مذکور وجود داشته باشد در این صورت مراجع حل اختالف

 . السعی معوقه صادر نمایند
نگونه موارد کارگاه تعطیل شود در ای،  کارنی بر ابقاء به  بم  ل اختالفمراجع ح در صورتی که پس از اخراج کارگر و صدور رای -3

 ز آن کارگریش بینی شده را خواهد داشت وپس اکارگر استحقاق دریافت حق السعی پ، خراج اولیه تا تعطیل کارگاهاز تاریخ ا
 تواند جهت دریافت مزایای ناشی از اخراج مجددًا اقامه دعوی نمایدمی
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 و مزایاد مزعی و السحق : نجمبخش پ
 
شی از اساسی مستند گردیده است اجبار افراد به کار معین و بهره ک  ر که به اصولی چند از قانونقانون کا 6با توجه به ماده  -۱ 

 شود؟می  باشد با متخلفین از این مقررات چگونه رفتارمی  دیگری ممنوع
یگری و بهره کشی از دو  فراد به کارمنع اجبار ا، آنسی از به تاده و کار اجباری در اصول مختلف قانون اساسی منع گردی

قانون کار ضمن تاکید   172ن رابطه ماده  قانون کار تصریح شده است و در ای  6اری همه افراد از حقوق مساوی در ماده  برخورد
مجازات ، ارتران خسو جب م شدهرای متخلف عالوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجاب، بر ممنوعیت کار اجباری به هر شکل

در قسمت ذیل این . برابر حداقل مزد روزانه معین نموده است 200تا  50نقدی معادل  سال( و جریمه ا یکروز ت 91) حبس
اده به تشدید مجازات در موردی و مباشر به کارگماری اجباری اشخاص و در تبصره این م به مسئولیت مشترک مسببماده 

 . ردیده استشوند تصریح گمی ه کار گماردهارًا بی اجبر جمعکه چند نفر به طو
  

 ارگر برداشت نماید؟تواند طلب خود را از مزد ک می  کارفرمایی مبلغی را از کارگر خود طلبکار است آیا -۲
مزد داقل بر حزاد توان مامی ود مدیون باشد در قبال دیون وی تنهاقانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خ 44با توجه به ماده 

 . بلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشدهر حال این منمود که در  دگاه برداشتم داب حکرا به موج
  

کنند می  آنان اقدامپرداخت مزد و مزایای کارگران نسبت به کسر مالیات و حق بیمه از حقوق ماهه قبل از  کارفرمایان هر -۳
 مستند قانونی آن چیست؟

تواند از مزد کارگر برداشت نماید موردی است که قانون می اواردی که کارفرمکار یکی از مقانون  45ده لف مابند اوجب به م
شود از می امبه این لحاظ کسر مالیات و حق بیمه از مزد و مزایای کارگر که بر اساس قانون انجصراحتًا اجازه داده باشد 

سر مالیات متعلقه سبت به کالیاتی ندهد وفق مقررات ممی  ا اجازهبه کارفرمم است که  مصادیق حکم بند الف ماده قانونی مرقو
 . از حقوق کارگر اقدام نماید

  
 کند برداشت نماید؟زد کارگری که از خانه سازمانی شرکت استفاده می از م تواندمی  آیا کارفرما -۴

 نیازمانه ساالجاره خاارگر است مالاشت از مزد که بردجاز بما مقانون کار یکی از مواردی که کارفر 45ماده  برابر بند “هـ”
تفاده از خانه سازمانی کارخانه که میزان آن با باشد و بدین لحاظ اقدام کارفرما در زمینه کسر مبلغی از مزد کارگر بابت اسمی

 . نونی خواهد بودقد مغایرت قاتوافق طرفین تعیین گردد فا
  

 ت؟ه نحوی امکان پذیر اسدیون وی از مزد به چ پرداخت ما مدیون است بازرفر از کارکارگری به شخصی غی -۵
رات مربوط در قانون مدنی حاکم بوده که در این مورد در صورتی که کارگر به شخصی ثالث مدیون باشد در این حالت مقر

 . واهد شدوقیف خد وی تزتمدس )زن یا فرزند( باشد دستمزد وی واال حکوم علیه )کارگر( دارای عائلهچنانچه م
  

مدیون  ائی در زمینه کسر از حقوق کارگری که به اشخاصی غیر از کارفرمااجرای احکام مراجع قض تکلیف کارفرما نسبت به -۶
 است چیست؟

گرفته   بینی خاصی بعمل نیامده و حمایتی در نظردر رابطه با بدهی کارگر به کارفرما )شخص ثالث( در مقررات قانون کار پیش
قانون کار و از آنجا که احکام قطعی دادگاهها در موردی که  45ف” ماده لارسد با استفاده از بند “می است لیکن بنظر دهنش

ما مکلف به کار فر، باشند در صورت صدور حکم از سوی مرجع صالحه قانونیمی در حکم قانون و الزم االجرا اندصادر شده
حال هر نوبت )قسط( برداشت از  رهگردد در می ین رابطه متذکرخواهد بود در ا گرار ستمزد کاجرای حکم و کسر وجه آن از د

کارگر دارای زن وفرزند باشد نباید از ربع و در غیر اینصورت از ثلث قانون اجرای احکام مدنی چنانچه  96مزد بر اساس ماده 
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 ردمیزانی باشد که  سط باید بهمیزان هر ق، مزدی اععد اجتمر باشد مضافًا به این که با التفات به ببیشتحقوق و مزایای وی 
 . هر حال دریافتی کارگر از میزان حداقل مزد قانونی کمتر نباشد

  
ف در زمینه بینی شده است رای مراجع حل اختالبین کارگر و کارفرما پرداخت مزد با ارز خارجی پیشکار منعقده در قرارداد  -۷

 رد؟یگمی  اساسی صورته ارگر بر چسنوات خدمت و مطالبات ک 
خت شود و باید به وجه رایج کشور )ریال( تعیین و پردامی مزد کارگر، انکار جمهوری اسالمی ایر قانون 37مستند به ماده 

ت بروز اختالف و اقامه دادخواست پرداخت مزد به ارز خارجی پیش بینی شده باشد در صورلذا در مواردی که در قرارداد کار 
ی شده به ریال بر اساس نرخ رسمی اعالم شده از بانک بینبایست با تبدیل ارز پیش می مراجع حل اختالف، سوی ذینفعاز 

 . دل ارز مورد نظر نمایندرای به مبلغ معامبادرت به صدور ، مرکزی ایران
  

 مقررات قانون رداخت و توافق باپ آیا اینده است و کارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجی ش  در قرارداد کار بین کارگر -۸
 د؟کار انطباق دار

نه تراضی و یا توافق طرفین که برخالف قانون کار صرفًا به وجه رایج کشور مجاز بوده و هرگو  37پرداخت مزد مستند به ماده  
 . حکم مزبور غیر نافذ خواهد بوداین حکم باشد با عنایت به آمره بودن 

  
سیدگی در مراجع حل اختالف چگونه کرده است رتالف بروز حاسبه و پرداخت اخزمینه اشتباه در م ما دررفرکا بین کارگر و -۹

 شود؟می  انجام
ا موجود و یا عدم وقوع اشتباه در پرداخت بین کارگر و کارفرم راز حدوث اشتباه در محاسبهچنانچه اختالفی در خصوص اح

دد که چه احراز گررفته و چنان یدگی قرار گرد رسف موراجع حل اختال ی در مشاکوی باید با طرح شکایت از سمی باشد اختالف
بدیهی است چنانچه نظر مرجع رسیدگی .  الزم اصدار یابداالختالف اشتباهًا صورت گرفته است رای  فی الواقع پرداخت وجه مابه
خت شده پردا کارگررمیم مزد به جهت ت رماارفدر بین نبوده و وجه مورد نظر با علم و اطالع ک کننده این باشد که اشتباهی

 . بود نزله شرایط کار کارگر صادر و قطع یکجانبه آن از سوی کارفرما مجاز نخواهدخت وجه به محکم بر پردااست 
  

 گردد؟می  میزان مزد کارگران ماهر با توجه به مصوبات شورایعالی کار به چه ترتیبی تعیین -۱۰
ر تنها متضمن تعیین شورایعالی کا گردد و مصوباتمی فین تعیینرا توافق طر ماهر باهر و غیممیزان مزد کارگران اعم از 

 . باشدمی ح مزدیبر سایر سطو حداقل مزد برای کارگر ساده در سطح کشور و تأثیر آن
  

ق مسئولیت به ان حعنو که بهشود مانند مبلغی می  آیا مزایایی که در ارتباط با نوع شغل و یا شرایط کار به کارگر پرداخت -۱۱
کار در بدی آب و هوا که برخی کارگران به دلیل العاده گردد و یا فوقمی  داختعهده دارند پر سئولیت خاصی بهکارگرانی که م

 باشد؟می  دارند جزء حقوق مکتسبه آنهاست و یا با تغییر شغل و یا شرایط کار قابل قطعمی  ب و هوا دریافتنقاط بد آ
، شود از قبیل فوق العاده سرپرستیمی ییر شغل قطعگردد و با تغداخت میارگر پرغل به کرایط شو ش نوع ه حسبمزایایی ک

 ها و شوراهای مختلف به کارگران پرداختضور در جلسات کمیتهی که بعنوان حق حماموریت و ایاب و ذهاب و نیز مبالغ
 . گرددنمی شود جزء حقوق مکتسبه محسوبمی

  
 سانت بهره وری به کارگران پرداختآن مبلغی به عنوان پور اردادی منعقد و بر اساسار قرنون ک قا 47د ماده ای مفااجردر  -۱۲

 آید؟می  حساب مزد ثابت کارگران به شود آیا این پورسانت جزءمی 
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صره قانون کار و تب 47الب ماده با کارفرما و در ق هاآن در مواردی که طی عقد قرارداد جمعی بین کارگران یا نمایندگان قانونی
وری  صطالحًا عنوان پورسانت بهرهگیرد اگر چه ممکن است امی ید مورد توافق قرارش افزایش تولپرداخت پادا مربوط به آن

 . قانون کار جزء مزد ثابت محسوب نخواهد شد 36ماده  3بر اساس تبصره به آن داده شود 
  

ند تکلیف چیست و م نکنبندی مشاغل اقداای طرح طبقهتهیه و اجر ت بهمقررات نسب چنانچه واحدهای کارگری علیرغم -۱۳
  قانون در این زمینه چه حکمی دارد؟

دارد در مواردی می اعالم 1352مصوب  هاکارگاهاجرای طبقه بندی مشاغل در  ماده واحده قانون 4 و 2 هایدر ارتباط با تبصره
بندی ننموده و احراز دفاتر ا طبقه ی خود رهاکارگاهل ده مشاغتعیین ش هایلتدر پایان مهکه کارفرمایان مشمول قانون کار 

کار به درخواست اداره کل بهره قانون  49ماده  2صره حیت موضوع تبمشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صال 
مهای جبران خدمت رت بر نظاره کل نظام اداعلیرغم اعال   وری و مزد این امر را عهده دار شده و به انجام برساند چنانچه کارفرما

ر فنی نی دفتر مشاواید ذینفع یعه دفتر مشاور فنی یا کارشناس صاحب صالحیت یاد شده پرداخت ننمهای مربوط را بینههز
تالف موضوع صدراالشاره دادخواست خود را علیه کارفرما به هیأت حل اخ 4تواند وفق مدلول تبصره می کارشناس مزبور یا

گاه تسلیم نماید که در این صورت هیأت یاد شده حسب ور اجتماعی محل کار در اداره کار و ام کار مستقرقانون  60 1ماده 
 . است مطروحه رسیدگی و مبادرت به اصدار رأی خواهد نمودبه دادخوفوق االشاره  4در تبصره  تکلیف مقرر

  
ره وری پیش بینی ق دارد به طرفیت کمیته بهآیا حباشد می  معترض ایش تولیدکارگری نسبت به میزان تعلق پاداش افز -۱۴

 در دستورالعمل طرح شکایت نماید؟شده 
 طرح شکایت. ری اعتراض داشته باشدون شده جهت وی از بابت پاداش و بهرهدر مواردیکه کارگر نسبت به مبلغ تعیی

بر تورالعمل اداره کل نظارت در دسشده  ی پیش بینیه بهره ورطرفیت کارفرمای کارگاه صورت گرفته و کمیتبایستی بمی
قده فی مابین کارگران و کارفرما ارت کار و امور اجتماعی که صرفًا نظارت بر حسن اجرای قرارداد منعنظامهای جبران خدمت وز

 . مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشتنبه مشورتی دارد را بر عهده داشته و تصمیمات آن ج
  

نجام کار نیست آیا کارفرما تکلیفی به پرداخت مزد خواهد کارگاه و ا به حضور در دلیل بیماری قادر هبکه کارگر اردی در مو -۱۵
 داشت؟

ه انجام کار نبوده مجوزی الزام کارفرما به پرداخت مزد کارگر در ایامی که بدلیل بیماری قادر ب،  زد در مقابل کاربا توجه به اصل م
تأمین اجتماعی بیمه  ت کارگرانی که نزد سازمانی اسبدیه. رده باشدخت آن را تعهد کرما از قبل پرداینکه کارفندارد مگر ا

 . اجتماعی غرامت مزد دریافت خواهند داشتباشند طبق ضوابط مربوط از سازمان تأمین 
  

 دارد؟کارگران در ایام بیماری تکلیفی  آیا کارفرما نسبت به پرداخت مزد و مزایای  -۱۶
گیرد و ماالً سازمان تامین اجتماعی نیز از می ه قرارمشمول کسر حق بیم وفق مقررات مربوط ایای جنبی کهاز مزد و مز میاقال 

ن قبیل نماید کارفرما تکلیفی نسبت به ایمی بیماری اعم از کوتاه مدت و دراز مدت غرامت مزد پرداختدر ایام  هاآن بابت
کارگر در زمان اشتغال مانند عیدی و  هاییهی است آن قسمت از دریافتیبد کندنمی پیدا اری کارگراندر ایام بیم هاپرداخت
باشد و در نتیجه سازمان تامین اجتماعی از این بابت در ایام نمی مهبن کارگری و عائله مندی که مشمول اخذ حق بی، پاداش

گران که به تأیید ن کار ایام بیماری کار قانو 74 تندًا به مادهسآنجا که م کند لذا ازنمی رامتی پرداختبیماری کارگران به آنان غ
اخت مزایای یاد شده در ایام مذکور راین پردآید بنابمی ان تامین اجتماعی رسیده باشد جزء روزهای کار آنان به حسابسازم

 . به عهده کارفرما خواهد بود
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اجتماعی ن تامین از سازماردیده و عی بازنشسته گن تأمین اجتمامقررات قانوون کار کارگرانی که وفق آیا به لحاظ قان  -۱۷
 توانند در بخش خصوصی شاغل باشند؟می  دارندمی  مستمری بازنشستگی دریافت

دهای بخش خصوصی منع اجرای مقررات قانون کار اشتغال بکار افراد بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در واححاظ به ل
این قبیل کارگران همانند سایر کارگران شاغل در آن ، ی مشمول قانون کارهاکارگاه رگیری آنان دردر صورت بکاقانونی ندارد و 

ارگری و افزایشهای مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی کار نیز برخوردار خواهند واحد از کلیه مزایای قانون کار منجمله بن ک
 . شد
  

پیمان یا موافقت نامه دسته شتن  ن دالی کار و بدوصوبات شورایعاسال خارج از مگری در طول  کارفرمای یکی از واحدهای کار   -۱۸
این دلیل مصوبه شورایعالی کار در مورد افزایش مزد سال    د بهتوانمی   جمعی اقدام به افزایش مزد کارگران کرده است آیا کارفرما

 آینده را اجرا نکند؟
ردین ماه هر سال بر فرو اول زد قانونی از فزایش حداقل مبلغ ناشی از ایعالی کار مکه بر اساس مصوبات مزدی شورااز آنجا 

ز ضوابط مصوبات یاد شده تنها در صورتی مجا  شود و از طرفی هرگونه افزایش مزد خارج از می  سایر سطوح مزدی تعمیم داده
ج ر طول سال خاره مزد کارگر ددر مواردی کوزارت کار صورت گرفته باشد  با تأییداست که در قالب پیمانهای دسته جمعی و 

 د شده و بدون رعایت مقررات مربوط افزایش داشته است افزایش مزبور در هنگام اعمال مصوبات مزدت یاصوبااز ضوابط م
ده بیش از میزان مقرر در انجام ش بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد که در این صورت بدیهی است چنانچه میزان افزایشاتمی
 . اهد داشتمزد موردی نخوافزایش مجدد  به مزد باشدمصو

  
 ای انگیزه ای به حسابالسعی یا مزد و یا مزایشود جزء حق می  آیا مبالغی که به کارگر بابت انجام اضافه کاری پرداخت -۱۹

 آید؟می 
یافتی مبالغ در.  استن کار آمده  قانو  37ای الف و ب ماده  و بنده  36،  34مزد و مزایای انگیزه ای در مواد  ،  تعریف حق السعی

ق باشد به ساعات انجام کار مازاد بر ساعت کار قانونی تعلمی  قانون مرقوم  59ضوابط و مقررات ماده    بت اضافه کاری که تابعبا
ابل ساعت کار موظف که در مقمزد و مزایای انگیزه ای ، حقوق، داشته و به این لحاظ جزء هیچ یک از موارد حق السعی

فه کاری که هر ماهه بطور مقطوع بدون ح که آن نوع اضاآید با این توضینمی ه حسابد بگردمی پرداختی به کارگر قانون 
 . گرددمی شود جزء مزد محسوبمی یر قسمت پرداختانجام کار اضافی و بدون تأیید سرپرست یا مد

  
یا مزایائی د؟ آاید محاسبه شوهای کارگر بی ک از دریافتشده بر مبنای کدام ییش بینی مزایای مختلفی که در قانون کار پ -۲۰
 نه مسکن و یا کمک هزینه عائله مندی نیز باید مأخذ محاسبه قرار گیرد؟انند کمک هزیم

، 21، 20عیدی و پاداش و نیز احتساب حق سنوات ومزایای موضوع مواد ، شبکاری، نوبت کاری، اضافه کاریمبنای محاسبه 
و در واحدهائی که  مزد گروه و پایه )مزد مبنا( ه طرح طبقه بندی مشاغل دارندک ئیها کارگاهنون کار در قا 165و  32، 27، 24

 . ی ثابت پرداختی به تبع شغل( خواهد بودباشند مزد ثابت )مجموع مزد شغل و مزایافاقد طرح می
  

و پاداش در مزد  و یا عیدی  یای سابقه کارمحاسبه مزا شود در هنگاممی  داختآیا مبالغی که به عنوان پورسانت به کارگر پر -۲۱
 گردد؟می  ذ محاسبه لحاظ ماخ

 وان بخشی از مزد بین کارگر و کارفرما توافقکه در قرارداد کار اولیه و یا قراردادهای تکمیلی ضمن کار بعن هائیپورسانت
ه کار و تعیین سابقیای  حاسبه مزادر موقع م،  تع رسیدگی اسمول مراجگردد قسمتی از مزد شناخته شده و همانطور که معمی

 . گرددمی ات دیگر مربوط به مزد لحاظاش ساالنه و هر نوع محاسبعیدی و پاد
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 میزان حقوق کارگر تغییری ، یک روزه باشد یا بیست و نه روز و صرفنظر از اینکه ماه سی و در واحدی در تمام ماههای سال -۲۲
 نی است؟وش قانویا این رآ، کندنمی 
لغ پرداختی بابت سی روز بوده و لذا در ماههای سی و یک روزه بموجب مب  شودمی  اهانه پرداختکارگران می که مزد  وارددر م

ضمنًا در . ام حقوق پرداختی از بابت مزد روز سی و یکم به کارگر پرداخت گرددمعادل یک سیقانون کار باید  37تبصره ماده 
باشد با کارگران پرداخت نموده  روز حقوق و مزایا به 30، روز  29قبل به جای ی از چه واحداه چناناسفند م خصوص حقوق

ط کارگاه محسوب شده و کماکان الزم الرعایه خواهد قانون کار این امر به منزله عرف و شرای 8عنایت به مفهوم مخالف ماده 
 . بود

  
چه نحو تعطیالت رسمی وی به  ز جمعه وت مزد روپرداخدارد می  افتدریروزانه  کارگری مزد خود را به صورت ساعتی و یا -۲۳

 شود؟می  انجام
بت ساعات کار کارگر نبوده تی صرفًا از باشود مبلغ پرداخمی  در مواردی که دستمزد کارگران بصورت هفتگی یا ماهانه پرداخت

نظر شامل مزد د  ته یا ماه مورسمی در هفل رعطید ایام تمزد روز تعطیل هفتگی و در صورت وجو،  و شامل دستمزد ساعات کار
ود باشد بدیهی است چنانچه مزد کارگر ساعتی یا روزانه تعیین شده باشد کارفرما مکلف خواهد بمی ایام نیزمربوط به این 

 . دستمزد روز تعطیل هفتگی و یا تعطیل رسمی را جداگانه طبق مقررات مربوط پرداخت نماید
  

 مزدی مصوبات شورایعالی کار های فزایششمول اکنند ممی  ساعتی کارکار مزد  کار مزد و، تیبه صورت ساع رانی کهآیا کارگ -۲۴
 شوند؟می 

مشمول قانون کار نیز تسری پیدا کرده و  ار در مورد قراردادهای کار ساعتیمزدی ناشی از مصوبات شورایعالی ک هایافزایش
کنند خواهد بود و بطور کلی می  و کار مزد ساعتی کار  ر مزدرت کاکه به صوارگرانی  زد کبر مناظر    هاباشد و این افزایشمی  نافذ

 . به نوع خاصی از مزدبری اختصاص ندارد هااین افزایش
  

کنند نیز باید در اثر مصوبات مزدی شورایعالی می   که کمتر ازمیزان تمام وقت کارگاه و بصورت پاره وقت کار  کارگرانی آیا مزد    -۲۵
 ؟ابدش یار افزایک 

فصلی و کارگران دارای ، روز مزد، غیررسمی، کار اعم از رسمیکارگران مشمول قانون یعالی کار شامل کلیه زدی شورامصوبات م
التفاوت ناشی از اجرای این مصوبات در کلیه سطوح مزدی تأثیر باشد و مابهمی محدود و یا کار معین، قرارداد کار نامحدود

قانونی و از جمله مفاد در هفته از مزایای ت ساعات انجام کار نیز به نسبپاره وقت  رانارگهی است کیبد. خواهد نمود
 . وردار خواهند بودهای مزدی برخشورایعالی کار در زمینه افزایش هایبخشنامه

  
ونی به لحاظ قان ا  ارد آیدمی   تکارگری بر اساس توافقی که با کارفرما نموده تمام مزدش را بصورت جنسی )غیرنقدی( دریاف  -۲۶

 ندارد؟اشکالی 
پرداختی  پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در قرارداد کار پیش بینی شود به عنوان، قانون کار 42و  41مادتین  با توجه به

قول ه و معبایستی منصفان می شود که اضافه بر حداقل مزد بوده و ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختهامی تلقی
 . شدبا
  

 آیا مزد ثابت یا مزد مبنا مفاهیمی جدا از مفهوم مزد هستند؟،  ریف متفاوت دارددو تع  36و    35  مزد در دو ماده،  در قانون کار  -۲۷
قانون مزبور تحت عناوین “مزد ثابت” و مزد “مبنا”  36قانون کار دقیقًا همانست که در ماده  35در ماده یف شده مزد تعر
در مقابل انجام کار در ساعات عادی   نقدی و غیرنقدی است کهاست و مراد کلیه وجوه گردیده  تعریف    رفته واشاره قرار گمورد  

  .گرددمی کار به کارگر پرداخت
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 یبن و عائله مند، خواربار، مسکن های ک هزینهمک : ششم بخش
  
 میزان حق مسکن کارگران در حال حاضر چقدر میباشد؟ -۱

ه کشور و به استناد ر و تایید سازمان برنامه و بودجبنا به پیشنهاد شورای عالی کا 1395/8/26مورخ ن در جلسه هیات وزیرا
"کمک : تصویب نمود که 1370کمک هزینه مسکن کارگری مصوب  اریرقر( اصالحی قانون طبقه بندی مشاغل و ب2ماده )

 ". گرددمی ( ریال تعیین000. 400) هزار غ چهارصدمبل 1395ل هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه سا
  

روزه   31خواروبار و عائله مندی  ، مسکن  های هزینه  روزه هستند باید به کارگران از بابت کمک  31آیا در نیمه اول سال که ماهها    -۲
 روز؟ 30پرداخت گردد یا 

قید  بصورت ماهانه هاپرداخت این کمک ،ندیو عائله ماروبار وخ، مسکن هایاز آنجا که در مقررات مربوط به کمک هزینه
دادگاههای عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی  443است و ماه نیز از نظر احتساب موارد قانونی مستندًا به ماده گردیده 

تعریف  بروزه در قال 29و وزه ر 30، روزه 31باشد لذا مزایای یاد شده در کلیه ماههای سال اعم از می روز  30، در امور مدنی
را در شش ماه   هائی که این کمک هزینههاکارگاهبدیهی است  .  روزه پرداخت خواهد شد  30یعنی  شده در ماده قانونی مرقوم  

 . کنند این رویه جزء شرایط کار کارگران محسوب و کماکان معتبر خواهد بودمی روزه پرداخت 31 لاول سا
  

دارند در صورت افزایش کمک می   مسکن دریافت  یین شده قانونی کمک هزینهمیزان تعران بیش از  رگکا،  رگری در یک واحد کا  -۳
 هزینه مسکن خود به نسبت افزایش مصوبه دولت باشند؟  ش کمکتوانند مدعی افزایهزینه مسکن توسط دولت آیا کارگران می 

 اهاین پرداخت  اندداشتهمی  دریافتاز مبلغ مصوب  سکن بیش  چنانچه در کارگاهی کارگران قبل از مصوبه دولت کمک هزینه م
اشت مگر با واهد دبه همین میزان به قوت خود باقی بوده و ادعای افزایش آن در اجرای تصویبنامه هیأت وزیران مورد نخ

 . کندنمی توافق کارفرما که مخالفتی نیز با مصوبه پیدا
  

 وبار به آنان غرامتهای مسکن و خوارینهت بابت کمک هزران طبق مقررااری کارگسازمان تأمین اجتماعی در ایام بیم -۴
 باشد؟می  مزبور به کارگرانای هالتفاوت پرداختی از بابت کمک هزینهپردازد آیا کارفرما مکلف به تأدیه مابهمی 

ان تامین فنی سازم 437 مه شمارهنت نظارت بر روابط کار و نیز بخشنامعاو 17/7/1360/ ن مورخ 12503دستورالعمل شماره 
 364مسکن و خواروبار به موجب رای شماره  هایالتفاوت کمک هزینهت مابهارفرمایان به پرداخعی در مورد تکلیف کااجتم

مایان به پرداخت مابه یده است به این لحاظ الزام کارفرهیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گرد 19/10/1378مورخ 
  .فی خواهد بودشده منت التفاوت یاد

  
 گیرند؟می  مسکن و خواروبار قرار های یا هر دو مشمول استفاده از کمک هزینهشاغل هستند آ در یک کارگاه زن و شوهری  -۵

شود به این جهت به می پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی به اعتبار کار کارگر به وی پرداخت و مزایای کلیه حقوق
کارگاه مشمول کلیه امتیازات پیش بینی بودن در یک  در صورت شاغلی ند حتقانون کار باشهر دو مشمول  شوهری کهزن و 

 . گیرندمی مسکن و خواروبار قرار هایمک هزینهشده در قانون کار و مقررات مرتبط به آن منجمله ک
  

جرد رگران مبرای کا  یرانهیأت وز  57ال  ق تصویبنامه سان که طبهزینه خواربار به کارگرآیا کارفرمایان نسبت به پرداخت کمک    -۶
 ریال بوده است تکلیف دارند؟ 800و  400تأهل به ترتیب و م

این کمک هزینه تنها به کارگرانی قابل پرداخت بوده که ، ط به کمک هزینه خواروباربا توجه به اینکه بر اساس مقررات مربو
، زد از مبلغ مزبورانونی محداقل قو تجاوز ران سطح مزد کارگ اشد با افزایشل بوده بریا 45000شان کمتر از  حقوق ماهانه

ر اینکه این کمک هزینه بعد از رسیدن حقوق کارفرمایان قانونًا تکلیفی به پرداخت کمک هزینه خواربار نخواهند داشت مگ
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باشد که وال دارای عرف و ری این پرداخت رگاه براد و یا در این زمینه کاو ادامه یافته باش کارگران به سقف مذکور قطع نشده
 . ورد عمل برای طرفین الزم الرعایه خواهد بودرویه م طبیعتاً 

  
توانند از بن کارگری استفاده نمایند و آیا بیمه بودن نیز شرط برخورداری از می   نیز آیا اشخاصی که مشمول قانون کار نیستند  -۷

 باشد؟می  بن
باشد لذا این حق به غیر مشمولین می دنبو کارز آن مشمول قانون رط استفاده ای بن کارگری شه برقراردر مقررات مربوط ب
کارفرمائی موضوع قانون کار بوده   منوط به داشتن رابطه کارگری وکند ضمنًا برخورداری از بن صرفاً نمی یداقانون کار شمول پ

ران به اتحادیه ارگن کوجوه مربوط به ب لبته در واریزکارگر ندارد اا نبودن و استفاده از بن کارگری ارتباطی با بیمه بودن و ی
 . رائه لیست بیمه قید گردیده استامکان و تحویل بن و سایر ضوابط اجرائی ا

  
 شوندمی  ی مختلف به کار مشغولهاکارگاهکشوری و لشکری که پس از بازنشستگی طبق قانون کار در  های آیا بازنشسته -۸

 د؟ه نماینی استفادبن کارگرد از تواننمی 
د مبادرت به انعقاد قرارداد کار )شفاهی و یا کتبی( نماین، چنانچه با رعایت مقررات مربوط، کشوری و لشکری هایبازنشسته

کمک   استثنای  کنند مشمول کلیه مقررات قانون کار و مقررات تبعی بهمی  ابه لحاظ رابطه کارگری و کارفرمائی که با کارفرما پید
 . ده خواهند کردلذا از بن کارگری نیز استفا ن اجتماعی بوده وقانون تامی 87 و  86 دی موضوع موادعائله من

  
 باشد؟می  ئله مندی به بیمه شدگان چهشرایط پرداخت و نیز میزان کمک عا  -۹

 : آنکه روط برشود مشمی اختشده پرد قانون تأمین اجتماعی کمک عائله مندی منحصرًا تا دو فرزند بیمه 86طبق ماده 
 . ته باشداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشسابقه پرد شده حداقل بیمه -1
و یا در اثر بیماری یا ، داشته باشد تا پایان تحصیل شد و یا منحصرًا به تحصیل اشتغالسن فرزندان از هجده سال کمتر با -2

 . شندبکار نبان اجتماعی قادر قانون تأمی 91ی موضوع ماده پزشکنقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای 
 . باشدمی وزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماهبرابر حداقل مزد ر 3میزان کمک عائله مندی معادل 

  
ئله مندی ک عادیگری بجز سازمان تأمین اجتماعی فرد را مستحق دریافت کم هایآیا سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق -۱۰

 نماید؟ی م قانون تأمین اجتماعی  87 و  86ع مواد موضو
روز حق بیمه را  720خت پردا سابقه، وه بر داشتن فرزند واجد شرایطگیرد که عال می کمک عائله مندی به بیمه شدگانی تعلق

اجتماعی  سازمان تأمین أییدکه مورد ت هابه سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند و لذا پرداخت حق بیمه به سایرصندوق
 . به دریافت کمک عائله مندی مذکور نخواهد بود دنباشد موجبی جهت استحقاق فر

  
 تواند از کمک عائله مندی برخوردار شود؟می  ل آیا باز هم بیمه شدهسا 18جاوز سن فرزند بیمه شده از در صورت ت  -۱۱

رفت گد سال تعلق خواه 18بیش از ی به فرزندان تنها در صورت مندیقانون تأمین اجتماعی کمک عائله  86به صراحت ماده 
طبق گواهی کمیسیونهای ، وو یا در اثر بیماری و یا نقص عض، که آنان منحصرًا به تحصیل اشتغال داشته )تا پایان تحصیل(

 . این قانون قادر بکار نباشند 91پزشکی موضوع ماده 
  

ط قانونی الزم را از دست بدهد شود شرایمی  داختا او پردی در رابطه بکمک عائله من ه کهچنانچه یکی از فرزندان بیمه شد -۱۲
توانند جانشین او بشوند و می  قانونی را دارا هستند ز نماید آیا فرزندان دیگری که شرایطسال تجاو 18و بطور مثال سنش از 

 کارگر همچنان از کمک عائله مندی برخوردار باشد؟
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منجمله داشتن ، شرایط قانونی، نمایدمی دی استفادهارتباط با آنان از کمک عائله من گر درزندانی که کار ز فرچنانچه هر یک ا
جانشین فرزندان قبلی شده و کارگر همچنان ،  بشرط داشتن شرایط قانونی،  گردیگر فرزندان کار ،  ال را فاقد گردندس  18سن زیر  

  .هد بودار خواردخوبر، حداکثر برای دو فرزند، از حق عائله مندی
  

تواند به اعتبار فرزند می  همسر او از ازدواج قبلیش دارای فرزندی است آیا کارگر مزبور، استکارگری اخیرًا ازدواج کرده  -۱۳
 شود؟از کمک عائله مندی برخوردار بهمسرش 

از  حق عائله مندیحق به دریافت وف مهرگاه کارگری ازدواج نماید و همسر وی از ازدواج قبلی دارای اوالد باشد کارگر موص
 . فرزندی پذیرفته باشداهد بود مگر اینکه با رعایت مقررات قانونی فرزند مزبور را به نخو بابت فرزند همسر خود

  
کارگری با داشتن شرایط قانونی از کمک عائله مندی پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی برخوردار است اخیرًا همسر  -۱۴
جه به اینکه حق بیمه مقرر در قانون را پرداخت کرده است که با توکار است ادعا کرده است   رگاه مشغول بهکه در همان کاهم   او

 مک بطور توأم به این دو کارگر قانونی است؟وردار شود آیا پرداخت این ک باید از کمک عائله مندی برخاو هم 
کار داشته ال بنه اشتغی جداگاهاکارگاهو یا در  یک کارگاهری که در شوه زن و، قانون تأمین اجتماعی 87 و  86در اجرای مواد 

له هائی محق به دریافت کمک عائسال حق بیمه( هر کدام به تن 2باشند در صورت داشتن شرایط پیش بینی شده )پرداخت 
 . مندی خواهند بود

   
 ائله مندی با چه کسی است؟پرداخت کمک ع و زایمان است اری در دوران بیماری و یا مدتی که کارگر زن در مرخصی بارد -۱۵
 زمان تأمین اجتماعی؟فرما یا ساکار

حق بیمه از آن کسر نشده و در نتیجه در ، ین اجتماعیعائله مندی از مواردی است که بر اساس مقررات تأم از آنجا که کمک
یام کارگر نیست لذا پرداخت آن در ااختی به  رامت پردجزء غ  رددامی  بیماری که کارگر از سازمان مزبور غرامت مزد دریافت  ایام

 . باشدمی زایمان که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد کالً بر عهده کارفرمابیماری و 
  

 را دارند؟ میزان بن متعلقه چگونه باید محاسبه گردد؟ آیا کارگران پاره وقت نیز استحقاق دریافت بن کارگری  -۱۶
نیز استحقاق استفاده از بن کارگری را دارند و  باشددی کارگاه میکارشان کمتر از ساعات کار عاکه ساعات  ن پاره وقتگراکار 

ربوط روزهای کارکرد در ماه تبدیل به روز شده و طبق ضوابط م هاآن عات کارکردع سامجمو، برای محاسبه میزان بن متعلقه
 . بن تحویل خواهد شد

  
 عائله مندی را خواهند داشت؟ فت کمککنند استحقاق دریامی  دهمقررات از مقرری بیمه بیکاری استفاابر ه برگرانی ک کار ا آی  -۱۷

باشند می مربوط  کنند فاقد رابطه کاری و مزدی با کارفرمای واحدمی  کاری استفادهچون در ایامی که کارگران از مقرری بیمه بی
 کمک گردد لذا پرداختنمی یهاعی تاده سازمان تأمین اجتمرفرما نیز بکارگر و کا بیمه و از طرفی در ایام مذکور سهم حق

بدیهی است .  کندنمی ر در ایام فوق مورد پیداقانون تامین اجتماعی به کارگران مشمول قانون کا  86مندی موضوع ماده  عائله
 . فقت کارفرما اشکال قانونی نخواهد داشتپرداخت آن با موا

  
ر حال حاضر مشمول مقررات بیمه تأمین اجتماعی دارد اما د  خت دو سال حق بیمه را نزد سازمانه پردال سابقاز قبشخصی    -۱۸

 گیرد؟می  مندی قرارباشد آیا مشمول کمک عائله نمی  ای این سازمان
مندی  کمک عائلهپرداخت به “بیمه شده” اشاره شده و زمان  هاآن ه درقانون تأمین اجتماعی ک 87 و  86مستنبط از مواد 

شمول مقررات ، ط الزم برای برخورداری از کمک یاد شدهشر، شده” اعالم گردیده استه قع پرداخت مزد یا حقوق به بیم“مو
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در مواردی که شخص سابقه پرداخت دو سال حق بیمه  هنگام دریافت کمک مزبور بوده و صرف قانون تأمین اجتماعی در
 . افی نخواهد بودته باشد کقرار گرف ات دیگربعدها در دایره شمول مقرر

  
کند می   سال داشته ولی به تحصیل اشتغال دارد کمک عائله مندی دریافت  18ه باالی  ده ای بابت یکی از فرزندانش ک ه ش بیم  -۱۹

د اوالل حق  ال تحصیمه شده کماکان از این فرزند متاهل در حاکنون این فرزند وی در حین تحصیل ازدواج کرده است آیا کارگر بی
 خواهد داشت؟ دریافت

فرزندان اعم از ذکور و یا اناث چنانچه منحصرًا به تحصیل اشتغال داشته ، تأمین اجتماعی قانون 86د ماده با عنایت به مفا
ضوع ماده فوق را خواهند داشت و وضعیت اشند پس از رسیدن به سن هجده سال نیزاستحقاق دریافت کمک عائله مندی موب
 . موثر نخواهد بودین رابطه ندان در ااهل فرزت
  

 خت کمک عائله مندی به کارگران در ایام بیماری؟دات تکلیف کارفرمایان نسبت به پرداتنمس -۲۰
ستمزد پرداختی توسط کمک عائله مندی کارگرانی که به علت بیماری از غرامت د ارفرمایان به پرداختدر رابطه با تکلیف ک

 62602اره تبصره الحاقی به بند یک تصویبنامه شمکنند باید دانست که اصوالً مستند به یم استفادهجتماعی سازمان تأمین ا
قانون کار ایام بیماری  74ورای انقالب و به استناد ماده ش 2کمیسیون شماره  31/3/59هیأت وزیران مصوب  7/7/57مورخ 

به جز و لذا ی کار آنان محسوب بوده جزء روزهار نباشند ر به کاجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قاده به موکارگرانی ک
 اجتماعی پرداختبر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان تأمین  هاآن غرامتمزد و مزایایی که در این ایام 

 مان یادسوی سازن نیز از در ایام بیماری غرامت مربوط به آدیگر مزایایی که ماخذ پرداخت حق بیمه نبوده و لذا ، شودمی
 همانند ایام اشتغال در کارگاه، اجتماعی قانون تأمین 86دی موضوع ماده عائله من همچون کمک، شودنمی شده پرداخت

 . خت گرددباید توسط کارفرما پردامی
  

 ن باشد؟دی کارگرامسائل مربوط به کمک عائله منتواند مرجعی جهت اظهار نظر در می  آیا سازمان تأمین اجتماعی  -۲۱
ارتباط با “بیمه شدگان” بوده و ه در قانون تأمین اجتماعی به صراحت ماد 86 از آنجا که کمک عائله مندی موضوع ماده

 باشد لذا خود سازمان تأمین اجتماعی که مجری این قانون )قانون تأمین اجتماعی(نمی منحصر به مشموالن قانون کار
فًا در صورت بروز هد بود و صرله مندی خواوضوعات مربوط به عائائل و مر در مساظهار نظ باشد نیز طبیعتًا صالح بهمی

ین اجتماعی مراجع حل اختالف موضوع فصل قانون تأم  87 ابین “بیمه شده” و “کارفرما” مستند به تبصره ماده  ماختالفات فی
 . تیدگی خواهند داشنهم قانون کار صالحیت رس

  
شخص مشمول ه را پیدا کرده است اما این روز حق بیم 720سابقه پرداخت بوده و ی بیمه اجتماع تأمینفردی نزد سازمان  -۲۲

 تواند از کمک عائله مندی برخوردار شود؟می  ان کار قرار ندارد و تحت پوشش مقررات استخدامی دیگری است آیقانو
 جتماعیگان سازمان تأمین ابیمه شد باط با ر ارتقانون تأمین اجتماعی د 86ده صوالً پرداخت کمک عائله مندی موضوع ما

کند به این ترتیب نمی وابط بیمه شده با دستگاه ذیربط پیداطی با نوع مقررات استخدامی حاکم بر رارتبا باشد ومی
را روز حق بیمه  720بقه پرداخت کار نیز مشروط بر اینکه نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه بوده و ساغیرمشمولین قانون 

 . بودئله مندی خواهند استفاده از کمک عا ند ذیحقشته باشدا
  

 باشد آیا مشارالیهامی  ی فرزندروز حق بیمه را دارد از همسرش جدا شده و از وی دارا 720بیمه شده زنی که سابقه پرداخت  -۲۳
 ور؟چط تواند از کمک عائله مندی استفاده کند؟ و اگر بیمه شده ای همسرش فوت نموده باشدمی 
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ک عمل این ودن فرزندان پیش بینی نشده است و مال حت تکفل برات مربوط به پرداخت کمک عائله مندی شرط تمقردر 
باشد لذا زنان مطلقه و کارگرانی که همسرانشان می قانون تأمین اجتماعی 86ده پرداختها بیمه بودن کارگر با رعایت مفاد ما

 . بود ه مشمول برخورداری از حق اوالد خواهندحق بیم روز  720خت بشرط داشتن سابقه پردا اندفوت نموده
  

ردیده است بعد از مدتی این لیل رسیدن یکی از فرزندان وی به هیجده سالگی قطع گکمک عائله مندی بیمه شده ای به د -۲۴
 کند؟می  شده پیدای بیمه الد براوپردازد آیا کارفرما تکلیف به برقراری مجدد حق اوزشی به تحصیل می فرزند در مراکز رسمی آم

له مندی را منوط به این دانسته که “سن فرزندان عی یکی از شرایط استفاده از کمک عائتأمین اجتماقانون  86بند دو ماده 
 به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل”گر بیمه شده از هیجده سال کمتر باشد و یا منحصرًا کار 

سالگی  18له مندی بعد از سن از کمک عائ زندان بیمه شده که ادامه برخوردارییل فربه تحص اشتغال قبا عنایت به شرح فو
یل آنان سالگی مشغول تحصیل بوده و اشتغال به تحص  18از  شود منوط به این است که فرزندان بیمه شده قبل  می  را موجب
 . سالگی نیز همچنان تداوم یابد 18بعد از 

  
سالگی فرزندان را ادامه  18از سن ئله مندی بعد تأمین اجتماعی یکی از شرایط استفاده از کمک عاون قان  86 ماده 2بند  -۲۵
 باشد؟ اثبات ادامه تحصیل چگونه است؟می  ل چه میزانصیل آنان دانسته است محدودیت زمانی ادامه تحصیتح

آن پرداخته شده قید محدودیت  ماعی بهن اجتیمقانون تأ 86در ضوابط مربوط به پرداخت کمک عائله مندی که در ماده 
ز سوی اشتغال به تحصیل که ا  هایده است ضمنًا گواهیاوالد پیش بینی نگردیبرای استفاده از حقه تحصیل  سنی جهت ادام

 . احراز ادامه تحصیل خواهد بود گردد مالکمی آموزشی رسمی صادر مراکز و موسسات
 

ماههای سال در یک واحد کارگری بکار را دارد در نیمه اول یا دوم یکی از حق بیمه روز  720خت ردابیمه شده ای که سابقه پ -۲۶
ماه متولد مه اول یا دوم  و از طرفی اگر فرزند این بیمه شده در نی  ئله مندی وی از چه مقطعی باید منظور گرددگرفته شده است عا

 مه شده در طول ماه کسرکار داشته باشد چطور؟یر باگ باشد؟ ومی  شود حق اوالد از چه تاریخی قابل محاسبه
نون تأمین قا 85حق بیمه است که مقررات آن در ماده  روز  720داشتن سابقه پرداخت ، کمک عائله مندی فاده از شرط است

ه به ان مبی  که در مقطعی از ماه به کار گمارده شده و یا فرزندان آنان در  ی است کارگرانیاجتماعی پیش بینی شده است بدیه
 . زندقابل پرداخت خواهد بودنسبت ایام کارکرد و یا از زمان تولد فر  دی آن نیز بهکمک عائله من،  آیند و یا کسرکار دارندمی  یادن 

  
ان کنند آیا این کارگرمی  اختیار آنان گذارده است استفاده سازمانی که کارفرما بطور مجانی در هایز کارگران از خانهی ابرخ -۲۷
 کمک هزینه مسکن را نیز دارند؟افت قاق دریتحاس

ز طرفی ن کار استثنایی پیش بینی نشده است ااخت کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانوربوط به پرددر مقررات م
ه یا خانه سازمانی مشروط نگردیده است بنابراین با توجه ب ت داشته و به نداشتن مسکناین پرداخت جنبه کمکی و حمای

شود می  داخت آن برای همه کارگران به نحو یکسان انجامرپ،  کنیأت وزیران راجع به برقراری کمک هزینه مسمصوبه هت  کلی
د بود اعم از اینکه نه مسکن به کارگران نخواهمانی مجوزی برای عدم پرداخت کمک هزیه عبارت دیگر برخورداری از خانه ساز ب

 . الجاره دریافت شود یا نشودت مال ارکانی شاز کارگر برای استفاده از خانه سازم
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 رط کاشرای: بخش هفتم
 
 ؟رنوبتی و بالعکس چه حکمی داردکند؟ تغییر کارگر نوبتی به غیمی  جابجائی شغلی کارگران از چه نوع قواعدی تبعیت -1 

رت کار دارند صوب وزال ممشاغگران مشمول قانون کار در واحدهائی که طرح طبقه بندی  تغییر موقعیت و جابجائی شغلی کار 
نوط به انجام توافق بین م هاباشد اما در واحدهای فاقد طرح این گونه جابجائیطرح می ل اجرایتابع ضوابط و دستور العم

در هر دو صورت یاد شده یعنی اعم از  شود ضمناً می ی مراجع قانون کار تعیین کنندهبوده و در صورت بروز اختالف راطرفین 
تغییر وضعیت کارگران از نوبتی به کار باشد یا نباشد مورد تأیید وزارت  رح طبقه بندی مشاغل کارگریدارای طدی واح اینکه

 . باشدمی راین زمینه نیز با مراجع فوق الذکفین است و رسیدگی به اختالف در و یا بالعکس موکول به تراضی طر غیرنوبتی
  
 ی بخش خصوصی نیزهاهکارگایین شده است ناظر بر ماه تع 4شیر مادر ذیه با تغ رویجآیا مرخصی زایمان که طبق قانون ت -2

 باشد؟می 
که شمول ماده را به هر دو   از مادران در دوران شیردهی  تغذیه با شیر مادر و حمایت  قانون ترویج  3با توجه به صراحت ماده  

ترتیبات مربوط به مرخصی زایمان و مرخصی ، ونقان این  4بخش دولتی و غیردولتی اعالم داشته است و مستنبط از ماده 
مواد ، قانون مزبور 11تیجه با التفات به ماده ل قانون کار را نیز شامل بوده و در نکارگران و کارفرمایان مشمو، ادنجهت شیرد

 . قانون کار تا جایی که با مقررات قانون یاد شده مغایرت داشته باشند ملغی خواهند بود 77و  76
  

تواند از این حق می  دارد رجه برای شیر دادنساعت نیم ساعت ف 3دهد و قانونًا هر می  آیا مادری که به فرزند خود شیر -3
 فه کاری بگیرد؟ند و بجای آن مثالً اضااستفاده نک

ر انون کاق 78ده نحوه استفاده مادران شیرده از فرجه تعیین شده برای شیر دادن فرزندان به همان ترتیبی است که در ما
افه نمودن آن به مرخصی استحقاقی مبنی بر عدم استفاده از این حق و اضپیش بینی شده است و در خواست مادران شیرده  

اشتن آن به عنوان اضافه کاری با روح حاکم بر ماده قانونی مذکور و ه نقد و همچنین منظور دنه و یا تقویم آن به وجساال
 . شیردادن فرزندان مغایرت دارد ور برایمزبیاز فلسفه وجودی برقراری امت

  
نون ه زایمان در قامقررات مربوط ب، هیمادر حمایت از مادران در دوران شیرد تصویب قانون ترویج تغذیه با شیروجود  آیا با  -4

 کار و تامین اجتماعی کماکان قابل اجرا است؟
تماعی را قانون کار و یا قانون تأمین اج، ر دوران شیردهیادران دمیت از در مواردی که قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حما

بدیهی است در موارد عدم . بودوجهه قانونی خواهد حل اختالف به مواد منسوخ مسلما فاقد مراجع  نقض کرده باشد استناد
 . بود مغایرت قوانین اخیر الذکر با قانون یاد شده مقررات قبلی همچنان الزم الرعایه خواهند

  
و این مدت جزء سابقه کار یش بینی شده با استفاده از مزد و مزایاست آیا فرجه ای که جهت شیردهی فرزند برای مادران پ -5

 گردد؟می  آنان منظور
نیم ساعت به ، ساعت 3دهند کارفرما مکلف است پس از هر می قانون کار مادرانی که فرزندان خود را شیر 78 ماده مطابق
ء سابقه کار ده از مزد و مزایا بوده واز هر نظر جزستفابا ا هافرجه شیردادن بدهد ضمنًا این فرجه لگین دو سااتا پایآنان 

 . مادران منظور خواهد شد
  

 باشد؟می  گیرد درصورت مثبت بودن پرداخت آن به عهده چه کسی می  مرخصی زایمان عیدی و پاداش تعلق ایام  آیا به -6
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زشکی سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد چنانچه ایام استعالجی کارگران به تأیید کمیسیون پکار  نقانو 74مطابق ماده 
پس از پایان مرخصی زایمان کارگر ، قانون مذکور 76یک ماده حسب تبصره از طرفی . گرددمی بق کار آنان محسوبجزء سوا

 . شودمی خدمت وی محسوب اعی جزء سوابقین اجتمممان تأگردد و این مدت با تأیید ساز می زن به کار سابق خود باز
گیرد می ش تعلقداپا اعی عیدی وزایمان مورد تأیید سازمان تأمین اجتمتیبات قانونی فوق به ایام بیماری و ت به تربا عنای 

 . باشدمی و پرداخت آن از تکالیف کارفرما
  

شده  گرفته در نظر هاآن دهند فرجه شیردهی بیشتری برای می  ان شیرن و به آآیا مادرانی که فرزندان دوقلو یا بیشتر دارند  -7
 است؟

ه برای است یعنی فرجه نیم ساعت بینی شدهقانون کار پیش 78یردهی کودکان همان است که در ماده مقررات مربوط به ش
 . شودمی جاری نیز ساعت کار و این مراتب در مورد مادران شاغلی که فرزندان دوقلو یا بیشتر دارند 3هر 
  

مرخصی است؟ آیا به ایام مرخصی زایمان نیز  دهند به چه میزاننمی  زندان خود را شیرمرخصی زایمان برای مادرانی که فر -8
 گیرد؟می  استحقاقی تعلق 

گیرد می رقرا دهند و مراتب شیردهی آنان مورد تأیید مراجع ذیربطمی مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزندان خود را شیر
روز   90 ماه یعنی   3قانون کار    76  عدم شیردهی مادر مرخصی زایمان طبق مادهباشد در صورت فرزند چهار ماه می 3حداکثر تا  

 . گیردمی سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد مرخصی استحقاقی نیز تعلق م مذکور که به تأییدهد بود ضمنًا به ایاخوا
  
ه باید از مرخصی استعالجی استفاده شد استعالجی استفاده نماید آیا های ی از مرخصی ارداریام بادر  چنانچه کارگر زن -9

 زایمان کسر گردد؟مرخصی 
، مجلس شورای اسالمی 74مایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال ا شیر مادر و حترویج تغذیه ب قانون 3برابر ماده 

باشد ضمنًا می  ماه  4دولتی  دولتی و غیر    هایدهند در بخشمی  زند خود را شیرکه فر  رانیفرزند برای ماد 3مرخصی زایمان تا  
هیأت وزیران بانوانی که در طول  24/6/81ب مورخ نون مرقوم مصوآیین نامه اجرایی قا 3لحاقی به ماده به استناد تبصره ا

از چهار ماه مرخصی زایمان آنان  هارخصیاین م کنندمی دوران بارداری با تأیید پزشک معالج از مرخصی استعالجی استفاده
 . هد شدکسر نخوا

  
 د به نحو یکسان اجرا شود؟وهر باشنر زن و ش اید نسبت به کارگران زن و مرد حتی اگآیا شرایط کار معمول در کارگاه ب -10

 انون کار قرار داشتن پرداختمول قوزه شکه در قانون کار پیش بینی شده به اعتبار کارگر بودن و در ح هائیمزایا و حداقل
د ی بایقانون   هایشود حداقلمی  ت مرتبط به آن مربوطآنجا که به قانون کار و مقررا  ت از زن و مرد و تاشود و کارگر اعم اسمی

م را ه تثناءبه نحو یکسان در مورد آنان اجرا شود حتی اگر زن و شوهری باشند که در یک کارگاه شاغل هستند البته موارد اس
 . کان آنان دارددران شیرده و کود قانون کار نسبت به ما 78وجب ماده کند مانند تکلیفی که کارفرما به ممی قانون مشخص 

  
شود آیا این پرداختها در ایام استفاده کارگر از مرخصی استحقاقی می  رگری به کارگران هزینه غذا دادهکا های در یکی از واحد -11

 د؟شونجام نیز باید ا
این رویه قی نیز وجهی تحت عنوان هزینه غذا دریافت کرده باشند چنانچه کارگران در سنوات قبل برای ایام مرخصی استحقا

برقرار و پرداخت شده است ادامه اجرای آن کماکان جزء تعهدات کارفرما بوده و تغییر یا حذف ما  رفرشته برابر توافق کاکه از گذ
 . گیردمی ترصوع ذینف آن با موافقت کارگران

  
 فت و برگشت کارگران قانونًا تکلیفی دارد؟یاب و ذهاب و یا پرداخت هزینه رآیا کارفرما برای تأمین وسیله ا -12
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مین وسیله ایاب و ذهاب تنها در مواردیست که کارگاه از محل سکونت کارگران دور بوده و وسائل نقلیه اکلیف کارفرما به تت
بور چنین تکلیفی پیش بینی نشده است ر اختیار کارگران قرار نداشته باشد و درغیر شرایط مزدی افداد کعمومی هم به تع
ا توافق کارگران ذینفع و کارفرما ممکن بوده و ترتیب خاصی بسیله ایاب و ذهاب هزینه ایاب و ذهاب بجای وضمنًا پرداخت 

رداخت وجهی از بابت هزینه ایاب و ذهاب در کارگاه په نچه چنادر مقررات قانونی در نظر گرفته نشده است و در این زمین
 . تکارفرما پیش بینی نشده اسول نباشد قانونًا در خصوص پرداخت آن تکلیفی برای معم

  
 توان از آن غذای مجانی نیز استنباط نمود؟باشد آیا می می  قانون به چه معنی  151ذای ارزان قیمت در ماده از غ مقصود -13

ه توسط کارفرما “مجانی” نبوده و در مقابل دریافت قانون کار غذای فراهم شد 151ارت “ارزان قیمت” در ماده بع زبط امستن
باید غذا را به نحوی تهیه نماید که عرفًا می با التفات به روح قانون کارفرمااست  طبیعی. شودمی کارگران به آنان دادهوجه از 

گرفته است می صورتتادیه غذا “مجانی” ، اهی تاکنون بر خالف ترتیب فوقرگاک درانچه بدیهی است چن. ارزان قیمت باشد
 . ابدعرف و روال کارگاه الزم الرعایه بوده و باید همچنان ادامه ی

  
ل ن محمشود آیا مکلف کردن کارفرما به پرداخت هزینه آن در ماه مبارک رمضامی  ئی که به کارگران نهاری دادههاکارگاهدر  -14
 ونی دارد؟ن قا

نمایند صرفًا با توافق کارفرما می ری که کارگران در دیگر ماههای سال استفادهدر ایام ماه مبارک رمضان پرداخت هزینه نها
بدیهی است در صورت وجود عرف و رویه ای در کارگاه . فاقد وجهه قانونی خواهد بود هاآن تبه پرداخ ه و تکلیفممکن بود

ر آن از سوی ار کارگران ذیربط بوده و تغییعرف و رویه مزبور جزء شرایط ک، مورد نظر در ماه مبارک هینهز مبنی بر پرداخت
 . باشدمی کارفرما منوط به جلب موافقت کارگران

  
 ایان به قطع غذا و دادن وجه نقد به کارگران چه حکمی خواهد داشت؟اقدام کارفرم -15

کار موضوع ماده  ا وجه از جمله مصادیق تغییر عمده در شرایطین کردن آن بزگجایو  رسد قطع غذای طبخ شدهمی به نظر
این زمینه مسلمًا درجه ضرورت   ود که دراهد بحل خواللت ماده یاد شده نیازمند نظر مثبت اداره کار مقانون کار بوده و به د  26
هد گرفت و تالش خواهد مورد نظر قرار خوا لحواو اشرایط طرفین و سایر اوضاع ، دالیل توجیهی کارفرما، علت تغییر، امر

 معترضبدیهی است چنانچه هر یک از طرفین نسبت به نظر اداره کار  .  با جلب رضایت طرفین همراه باشد  شد حتی االمکان
 . باشدمی تالف قابل طرح در مرجع حل اختالفد این اخباشن

  
مسکونی شان کند تعدادی از کارگران منازل  می   ونی کارگران فعالیتمسکطق  منااز  با وجود اینکه کارگاه راه سازی بوده و دور    -16

 د بود؟کارگران خواه یلبقباشد آیا کارفرما الزام به در اختیار گذاشتن خوابگاه به این می  در حوالی کارگاه
قانون  151در ماده  شده بینیش پی ،با توجه به عبارت “دور از مناطق مسکونی” و نیز الزام کارفرما به ایجاد خوابگاه مناسب

 دصرفًا در مور،  کارگران  شام( برای،  ناهار،  وعده غذای مناسب و ارزان قیمت )صبحانهنمودن سه  به فراهم    و تکلیف کارفرما،  کار
 در  یندنماتوانند در پایان کار به مناطق مسکونی خود مراجعه می کارگرانی که نمایند ومی در کارگاه بیتوته رانی است کهرگکا
 . گیرندنمی قرار 151ول تکلیف ماده شم
  

یطی امکان شراچه ی گذشته اقدام به کسر ساعت کار کارگاه در ماه مبارک رمضان نموده است حذف آن در در سالهاکارفرما  -17
 باشد؟می  یرپذ

استفاده از آن در سنوات مرار  د استباشده  کارفرما در ماه مبارک رمضان اقدام به تقلیل ساعت کار نمو،  چنانچه در سالهای گذشته
 . کارگران امکان پذیر خواهد بود غییر آن با موافقتمحسوب و ت ار کارگرانقبل جزء شرایط ک
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شود که یا اصوالً در قانون کار و مقررات تبعی آن پیش بینی نشده و یا می  ان پرداختکارگر مزایائی به هاکارگاهدر برخی از  -18
ز مکلف به تادیه مزایای مزبور است االستخدام نیکارگران جدید در قانون است آیا کارفرما در مورد ان مقرراز میز بیشآن میزان 

 بینی کند که کارگر تنها از مقررات قانونی استفاده نماید؟ نماید پیشمی  دعقمن هاآن تواند در قرارداد کاری که بامی  و یا
شرایط کار کارگاه تصریح گردیده و بصورت عرف وروال و  قررات تبعین کار و مه در قانوچن پرداخت هر نوع مزایایی بیش از آ

کارگران اعم از جدید و قدیم  یهیستی در مورد کلاب، ًا و بمنظور احتراز از چندگانگی و اختالل در نظم کارگاهدر آمده است الزام
ین نوع مزایا در قراردادهای کار کارگران از ا رداریبرخو مقید عد، قانون کار 146رعایت گردد فلذا با استفاده از ماده 

 . خدام معتبر نخواهد بودجدیداالست
  

 ؟کارگران دارد  خت وجهی از این بابت بهوردن غذا و یا پرداآبر اساس مقررات کار ایران آیا کارفرما تکلیفی در خصوص فراهم    -19
دور از  ه منظور انجام کاری معین )راه سازی و مانند آن(محدود ب برای مدت هکئی ها کارگاهقانون کار در  151به استناد ماده 

ارگران ک شام( برای، نهار، وعده غذای مناسب و ارزان قیمت )صبحانه 3کارفرمایان موظفند ، شودمی مناطق مسکونی ایجاد
ه غذا و اقدام به ه فوق تهیموضوع ماد یهاکارگاه در غیر . ده آن باید غذای گرم باشدخود فراهم نمایند که حداقل یک وع

ئی هارگاهکابدیهی است  .  د بوداز این بابت الزامی نبوده و منوط به انجام توافق در کارگاه خواه  برقراری آن و یا پرداخت وجهی
 . ورد عمل خود اقدام خواهند نمودعرف و روال داشته باشند منطبق با رویه ماین زمینه از قبل که در 

  
ئی است هاکارگاهکارگران در  ی مناسب و ارزان قیمت بهوعده غذا 3کارفرما مکلف به دادن ، قانون کار 151ه ماده با توجه ب -20

قد بجای غذا توان ملزم به پرداخت وجه ن می  ارفرما راشوند آیا ک می  ایجاد که در کار راه سازی و نظایر آن دور از مناطق مسکونی 
 نمود؟

ه منظور انجام کاری معین دور از مناطق کار تکلیف کارفرما در کارگاهایی که برای مدت محدود بون قان  151ه دابا التفات به م
باشد لذا الزام می گران(ل اخذ وجه نقد از کار وعده غذای مناسب و ارزان قیمت )در مقاب 3شوند تهیه می مسکونی ایجاد
مقرر ر صورت استنکاف کارفرما به تکلیف  واهد بود و دقانون نخ  منطبق با  تباخت پول غذا و صدور رأی از این باکارفرما به پرد

 . قانون مرقوم رفتار خواهد شد 173برابر ماده در ماده قانونی مزبور با وی 
   

یله سوکارفرما مدعی است از آنجا که  کارگران فاصله بعیدی است لیکن حل سکونتکارگاه تا م که فاصله محلعلی رغم این -21
جهی از این برقراری سرویس ایاب و ذهاب و یا پرداخت وتوانند از آن استفاده نمایند کارگران می  و فراوان بودهنقلیه عمومی 

 باشد؟می  ین باره چهنظر قانون در ا. کارگران تکلیف وی نیست بابت به
” و “عدم “دوری کارگاه به جمع شدن دو شرط ار با عنایت به صراحت ماده مذکورقانون ک 152ز آنجا که تکلیف موضوع ماده ا

کارگران امکان ، اختالف در کارگاهی گردیده است لذا چنانچه به تشخیص مراجع حل تکافوی وسیله نقلیه عمومی” موکول
س ایاب و ذهاب و یا احیانًا کمک ند کارفرما تکلیفی نسبت به برقراری سرویه عمومی را داشته باشاستفاده از وسایل نقلی

کارفرما ، گران به وسائل نقلیه عمومیبدیهی است در غیر اینصورت و احراز عدم دسترسی کار . داشتنه مربوط نخواهد یزه
 . کارگران خواهد بود مکلف به تامین وسیله ایاب و ذهاب مناسب برای

  
باشد؟ می  خودکارگران  اب برای هذکردن و برقراری سرویس ایاب و  بر اساس مقررات قانون کار مکلف به فراهمآیا کارفرما  -22

 با چه شرایطی؟
صاحب کار باید برای رفت و برگشت ،  در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی،  رقانون کا  152منطبق با ماده  

راجع به دوری  ختالف فی مابین طرفین اظهار نظردر صورت بروز ا. ر اختیار آنان قرار دهدود وسیله نقلیه مناسب دکارکنان خ
 . ختالف خواهد بوددم تکافوی وسیله نقیله عمومی با مراجع حل او تکافو یا عراه 
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ه سفر و فوق العاده شود هزینمی   شهرستان منتقل  در مواردی که یک کارگر مشمول قانون کار از مرکز تهران به کارگاه واقع در  -23
 شود؟می  هانتقال چگونه محاسب های نهنقل مکان و دیگر هزی

ز شهرستانی به شهرستان دیگر نشده و انجام آن موکول به کار پیش بینی انتقال کارگران مشمول قانون کار ات قانون  در مقررا
د توافق تواند جزء موارمی  و کرایه حمل اثاث نیزل مکان  العاده نقسفر و فوق  باشد که بالطبع هزینهمی  راضی طرفینتوافق و ت

 . باشد
  

ران به اقامت دایم در محل کارگاه است رگکا قانون کار چیست؟ آیا مالک اجبار 151مسکونی” در ماده ر از “دوری نقاط وظمن  -24
ی مقرر در این ماده باید استفاده قاط مسکونی بروند نیز از مزایاتوانند پس از پایان ساعات کار به ن می  کارگرانی که یا اینکه

 ؟نمایند
در طول مدت انجام ، یر آن چنانچه به لحاظ دوری کارگاه از مناطق مسکونیاخ کار خصوصًا قسمت نوقان  151در اجرای ماده 

ماده مذکور   ف به تبعیت از تکالیف مقرر درکارگران مربوط ملزم به اقامت دائم در محل کارگاه احداثی باشند کارفرما مکل،  پروژه
 . خواهد بود

  
 محدودیت و یا ممنوعیتی وجود دارد؟ب ای کار زنان در ش ربرات قانون کار ایران آیا در مقر  -25

 کارگران زن ان در ساعات شب پیش بینی خاصی بعمل نیامده است و بدین لحاظینه ممنوعیت کار زن در قانون کار در زم
اشتغال بکار   دوده ساعات کار شب نیزقانون کار در مح  75 ا رعایت مقررات ماده  رت تمایل و داشتن موافقت بدر صو  توانندمی

 . شندبا داشته
  

آیا نوع ازدواج )موقت یا دائم( کارگر ،  ه مسکننون کار و مقررات تبعی مانند کمک هزینبه لحاظ استفاده از مزایای مقرر در قا  -26
 شتتأثیری خواهد دا

ده ئم گردیدواج داکول به از و ممشروط و یا  ،  خاص  قررات مربوط استفاده کارگر از یک مزایایبجز در مواردی که در قانون و یا م
 . ر حکم ازدواج دائم خواهد بودفاده از مزایای قانونی دازدواج موقت به لحاظ است، باشد در سایر موارد

  
 را از یکدیگر تشخیص داد؟ ساده و نیمه ماهر و نیز دارای تخصص  کارگرتوان می  چگونه و بر اساس چه ضوابطی  -27

ده و در هر مورد کارگر ماهر و دارای تخصص ماهیتًا فنی و کارشناسی بو  از  ساده و نیمه ماهر  رمعیارها و ضوابط تشخیص کارگ
، کارگران ذیربط ح شغلیبه شر مراجعه، لف و مناسب منجمله آزمونهای فنی و تخصصیالزم است با استفاده از روشهای مخت

بود و چنانچه  قاطع خواهدجع رسیدگی کننده ارست در صورت بروز اختالف نظر مبدیهی ا. ن تشخیص بعمل آیدعرف و… ای
از جمله کارشناسان ،  توانند با ارجاع امر به کارشناسمی  به نظریه کارشناسی و فنی داشته باشند  در این زمینه مراجع مزبور نیاز 

 . عات الزم را کسب نماینداطال ، حرفه ای صصین سازمان آموزش فنی وو متخ
  

 لت برخوردار شوند؟ای مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دواز مزایتوانند می  قانون کار لکارگران مشمو آیا -28
ی و واحدهای ذیربط را استخدام کشور مشموالن قانون، آنقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات مربوط به

 . نمایدنمی تسری پیدا رای مشمول قانون کهاکارگاهوده و نسبت به کارگران و شامل ب
  

 د ذکر شده است چیست؟ر برخی از مقررات منجمله مقررات مربوط به مزمنظور از “کارگر معیل” و “کارگر متأهل” که د -29
 اضافه.  ته باشدی را قانونًا تحت تکفل داشریست که کسان همسر و منظور از کارگر معیل کارگ  منظور از کارگر متاهل کارگر دارای

، پدر، ( عبارتند از همسر1206الی  1195اد الزام به انفاق در قانون مدنی )مو انونی با توجه به فصلاید افراد تحت تکفل قمن می
 . فرزند و فرزند فرزند، مادر
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 ؟ رامقررات قانون ک سات خارجی در زمینه اجرای  اع خارجی و تعهدات شرکتها و موسانسانی از میان اتبشرایط تأمین نیروی    -30

های خارج و یا در پروژه هایی که توسط آن ادهای خرید خدمات یا تجهیزات از کشورقانون کار در قرارد 121در اجرای ماده 
 : اینکه انی تامین شود مگرد تا حد امکان از میان اتباع ایرشوند نیروی انسانی مورد نیاز بایمی کشورها در ایران اجرا

حصیالت و ع ایرانی آماده بکار افراد داوطلب واجد تی در میان اتباو امور اجتماع وزارت کار ت موجود درمطابق اطالعا -الف
 . تخصص مشابه وجود نداشته باشد

 . افراد ایرانی استفاده شوداز تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی  -ب
ن و مقررات د شوند که قوانیگیرند باید متعهمی بعهده نی را در ایراخارجی که اجرای پروژه های ضمنًا موسسات و شرکتهای 

به  انددریافت داشتهخدمین ایرانی و نیز کارکنان خارجی خود که طبق مقررات مربوط پروانه کار مربوط به کار را در مورد مست
کار و غیره حسن انجام  قبیل ضمانت الزم از هایضمانت، ن تعهدقانون کار( و جهت تضمین ای 13حله اجرا گذاشته )ماده مر
 . قانون کار( 13ماده  1( بدهند )تبصره دولت ایران و یا شرکتها و موسسات ایرانیه پیمان دهنده ) را ب
  

 زنشسته ارتش منع قانونی دارد؟آیا انعقاد قرارداد کار با پرسنل شاغل و یا با -31
که از  اندموظف گردیده هانهادها و وزارتخانه، دولتی زمانهایو فرماندهی کل قوا کلیه ساحسب دستور مقام معظم رهبری 

پاره وقت و نیمه وقت بدون کسب هماهنگی ، غیر رسمی، شده ارتش به هر صورت رسمی بکارگیری پرسنل شاغل یا رها
 . د مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران( خودداری کنندمکتوب سماجا )ستا

، بازخریدی،  ر مختلف از جمله بازنشستگیرتش بوده و بطو در استخدام اند که قبالً تسشده پرسنلی هضمنًا منظور از پرسنل رها   
  .انداخراجی و… از خدمت رها گردیده، فیتعمس
  

 چیست؟ضابطه تشخیص شرکت دولتی از شرکت غیر دولتی  -32
نون به صورت ازه قاجات که با لتی واحد سازمانی مشخصی اسشرکت دو، مطابق بند ج ماده یک قانون استخدام کشوری

سرمایه گذاری  هر شرکت تجارتی که از طریق. لت باشدشود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دومی یجادشرکت ا
 ت دولتی تلقیدرصد سرمایه آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرک 50ش از شرکتهای دولتی ایجاد شود نیز تا زمانی که بی

 . شودمی
  

لتی یا غیر دولتی  تشخیص دوآیند؟ ضمناً می   سازمانهای دولتی به حساب  اجتماعی در زمرهو سازمان تامین    هاری دارهیا ش   -33
 باشد؟می  یک شرکت با چه مرجعی  بودن

 ضمنًا اظهار نظر در خصوص.  گردندنمی  سازمانهای دولتی تلقییز سازمان تامین اجتماعی جزء  شهرداریها و موسسات تابعه و ن 
 . باشدمی ن امور اداری و استخدامی کشورک شرکت در صالحیت سازماودن و یا دولتی نبودن یب یتدول
  

 داخلی کارگاه” در حقوق کار چیست؟ های موقعیت “عرف و رویه -34
برای کارگر  تر و مقررات تبعی مقرر اسی هر کارگاه مشروط بر اینکه مزایایی را کمتر از آنچه در قانون کاخلدا هایعرف و رویه
 . گر و کارفرما( الزم الرعایه خواهد بودجمله منابع ایجاد حق و تکلیف بوده و برای طرفین )کار از ید منظور ننما

  
رگر حتی اگر این تعهدات بر خالف مقررات باشد نیز وجود اش در قبال کاهدات نماینده آیا مسئولیت کارفرما در مورد تع -35
 هد داشت؟خوا

. ات تبعی مغایرتی نداشته باشدًا تعهداتی است که با قانون کار و مقررقانون کار صرف  3  ی« مذکور در مادهه تعهداتیلمراد از »ک
 . عمل آمده باشد الزام آور نخواهد بودررات قانونی بف ضوابط و مقبه این ترتیب تعهدات نماینده کارفرما چنانچه بر خال
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 شوند وجود دارد؟می  رگر نمونه انتخابه عنوان کاکسانی که بوه تشویقی به رگی دادن پایه یا آیا ضابطه ای برا -36

انتخاب   رگر نمونهعنوان کا  نه ضابطه یا دستورالعملی در زمینه اعطای پایه یا گروه تشویقی برای کسانی که بههیچ گو  تا کنون
 شوند پیش بینی نشده استمی شده یا

  
 شود؟می  کار نیزمشمول قانون  مل کارگراناش یروی انسانی آیا قانون تعدیل ن  -37

اظر بر کارگران مشمول قانون کار که فاقد انی و مقوله حذف پست سازمانی قانونًا ن مقررات مربوط به قانون تعدیل نیروی انس
یائی فاغییر محل جغرشود و در این زمینه هر گونه تغییر شغل و تنمی باشندمی  دستگاههای دولتینی در  سازما  پست و شغل

 . خود خواهد بود ت خدمت آنان تابع ضوابط و مقررات مربوط بهبازخرید سنوا کارگران و نیزخدمت 
  

 باشد؟می  مت سربازی خدن آیا برای شروع بکار و اشتغال در بخش خصوصی نیاز به داشتن برگ پایا -38
ی کار افراد در واحدهاعنوان شرط اشتغال ب  دائم به  ا معافیتدر قانون کار و مقررات تبعی در زمینه داشتن برگ پایان خدمت ی

سال تمام را  15این قانون نیز صرفًا بکارگیری اشخاص زیر  79مده است و ماده بخش خصوصی پیش بینی خاصی بعمل نیا
  .تممنوع شناخته اس

  
توجه  طلب شرکتهای تعاونی را با است مکلفآیین نامه ارائه تسهیالت به شرکتهای تعاونی آیا کارفرما  3با توجه به ماده  -39

 و به حساب تعاونی واریز نماید؟ونی مربوط از حقوق کارگر کسر به درخواست کتبی تعا
قانون کار  153شرکتهای تعاونی کارگری موضوع ماده  بهآئین نامه ارائه تسهیالت  3مراد از “درخواست کتبی” در ماده 

ری اشاره گردیده ه رعایت قوانین و مقررات جااینکه در متن ماده مزبور ب اً فمضا. درخواست کتبی عضو شرکت تعاونی است
رکت تعاونی شقانون کار صرفًا وجوهی که از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از  45گردد بند “و” ماده می متذکر. است

 . رگری اشاره یی نشده استاک هایکارگر به دیگر تعاونی هایهمان کارگاه تعهد گردیده نظر داشته و به بدهی
  

تواند ساعت کار عرفی کارگاه می  قانونی امکان پذیر است و آیا کارفرما آیا پیش بینی ساعت کار به میزان کمتر از ساعات کار -40
 ایش دهد؟ونی افزرا تا ساعت کار قان 

مشمول  ت کار موظف قابل ارجاع به کارگراقانون کار جمهوری اسالمی ایران حداکثر ساع 51ساعات کار تعیین شده در ماده 
ساعات کار کمتری به عنوان ،  ار و یا بر اساس عرف و یا مقررات داخلی کارگاهبا توافق طرفین رابطه ک  این قانون بوده و چنانچه

ند به تساعات کار کمتر جانشین ساعات کار مقرر در قانون بوده و رعایت آن مس، تعیین شده باشدکارگر  ساعات کار موظف
مقرر در قانون با جلب موافقت کارگران  نوع افزایش آن تا میزان رفرما الزام آور خواهد بود و هرقانون کار برای کا 8ماده 

 . امکان پذیر خواهد بود
  

 رانگر جنسی و یا نقدی به کا های تصویب هیأت مدیره و یا بودن منابع مالی الزم کمک در صورت هاکارگاهدر بعضی از  -41
 ل قطع خواهد بود؟شود آیا این امتیازات قابمی 

ص همچون عید نوروز و سالروز پیروزی انقالب تحویل کاالیی به کارگران در موارد خا  چنانچه در کارگاهی پرداخت مبالغی و یا
ویه و عرف ید حسب رابمی جزء شرایط کار کارگران بوده باشد ادامه عرف مزبور الزم الرعایه بوده وف کارگاه و رع، اسالمی

اه و در صورت حصول شرایط مستمر بلکه گاهگ مزبور نه به صورت هایپرداخت مل گردد اما اگر در گذشتهسالهای گذشته ع
بایست وفق ترتیب گذشته عمل شود می  شده استمی  ی الزم انجامخاص همچون تصویب هیأت مدیره و یا وجود منابع مال

مناسبت خاص مورد نظر رابطه  ت که در هنگام فرا رسیدنکارگرانی مورد خواهد داشصرفًا به  ضمنًا پرداخت مزایای یاد شده
 . با کارگاه برقرار بوده باشد هاآن گر و کارفرمائیکار 
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 شود این پرداختها چه رابطه ای با مزدمی   لغی به عنوان حق ویژه پرداختعضی از کارکنان مببعضًا در واحدهای کارگری به ب  -42

 دارند؟
جتماعی تهیه و به مورد اجرا وابط مورد تأیید وزارت کار و امور اندی مشاغل بر اساس ضدر واحدی طرح طبقه بچنانچه 

طرح طبقه بندی مشاغل مصوب  از چهارچوب ضوابط گونه وجهی خارجگذاشته شده باشد از تاریخ اجرای طرح پرداخت هر 
رد اما از منظر روابط مور اجتماعی صورت گیخدمت وزارت کار و ا  نظامهای جبران  رباید بر اساس هماهنگی با اداره کل نظارت ب

ربط بوده و کار کارگران ذیظر مراجع حل اختالف هر گونه پرداختی تحت هر عنوانی که بوده باشد جزء شرایط کار و دید و ن 
اقتضاء شرایط خاص ه که ب هائیپرداخت لب موافقت اشخاص ذینفع قابل کسر یا حذف نخواهد بود بدیهی استبدون ج
ق مستثنی بوده و با تغییر کار و یا شغل قابل قطع یا نجام گرفته باشد از قاعده کلی فوصعوبت کار و نوع شغل ا همچون

 . تعدیل خواهد بود
  

ساعت کار  ساعت در هفته تعیین گردیده است آیا کسر 36ساعت در روز و  6آور که ساعت کار سخت و زیان در کارهای  -43
شود آیا قابل قطع می  آور پرداختئی که وجوهی تحت عنوان سخت و زیان هاکارگاهباشد؟ در می  تقویم به وجه نقدقابل 

 خواهد بود؟
قابل جبران با وجه نیست و منطقًا و همانطور که در  آور اصوالً یانمشاغل سخت و ز از آنجا که صعوبت و شرایط نامساعد

ل یاد وی را از صدمات و مخاطرات ناشی از اشتغال به مشاغ، ارگربا کاهش مدت کار کباید می بینی شده قانون کار نیز پیش
ده ای در شود فوق العایرگران پرداخت مکار و یا عناوین مشابه به کاشده حفظ نمود لذا وجوهی که تحت عنوان سختی 

و ادامه آن الزم  کار کارگران تلقی داخت آن جزء شرایطرگردد و پارتباط با صعوبت شغل نبوده و جزئی از مزد محسوب می
 . الرعایه خواهد بود

  
آن قسمت از دارد آیا  ممنوعیت هاکارگاهسال در  15بر اساس مقررات قانون کار اشتغال به کار افراد کمتر از  به اینکهبا توجه   -44

قابل قبول او  جزء سنوات ل کار بودهسال در کارگاه مشغو 15از  سنوات کارگری که در زمان حاکمیت قانون کار سابق با سن کمتر
 آید؟نمی  به حساب

 (1337مصوب  کار سابق ) اجرای قانون کار جمهوری اسالمی ایران و با رعایت ضوابط مقرره در قانون   قبل از تاریخکارگرانی که  
دیگر  د همچونته باشنده سال تمام یا بیشتر سن داشزبه کار اشتغال داشته و در تاریخ اجرای قانون جدید پان  هاکارگاهدر 

 . گرددمی محسوب هاآن ی آنان تمامًا جزء سابقه کار و خدمتداده و سوابق قبل ی مربوط ادامه کارهاکارگاهدر ، کارگران
  

 د تکلیف دارند؟وش ی م ه اعزام کارگران به کالسهای آموزشی که در خارج از کارگاه برگزارنسبت بمایان آیا کارفر -45
فقت با شرکت کارگران و یا نمایندگان قانونی ر و مقررات تبعی آن تکلیفی برای کارفرمایان در خصوص موااصوالً در قانون کا

 . شود پیش بینی نشده استمی زاربرگ هاکارگاهو کالسهای آموزشی که در خارج از  هاهآنان در دور
  

رگران کمتر از ساعات کار قانونی است و یا در عت کار کاسالهاست که سا، بعدی  های یا توافق  س ودر کارگاهی از بدو تاسی -46
 باشد؟می  شود آیا کارفرما مجاز به تغییر شرایط مزبورمی  ارگاهی ناهاری دادهک 

مزایای  ق واصوالً متضمن حداقل حقو، های مختلف جهان از جمله جمهوری اسالمی ایرانقوانین و مقررات کار در کشور
دانند این نکته در ماده می استانداردهااست که قانون کار را قانون تعیین کننده حداقل همین امر توجه به  کارگران بوده و با

شفاهی و یا کتبی ،  بر اساس توافق ضمنی، نچه در کارگاهیبنابر مراتب فوق چنا،  قانون کار ایران نیز به روشنی نمایان است  8
مزبور از  در قانون کار معمول گردیده باشد پرداخت مزایایهای مقرر پرداخت مزایایی بیشتر از میزان ، یانرماکارگران و کارف

مثالً . ین میسر خواهد بودصرفًا با توافق مجدد طرف هاآن هر گونه تقلیل و یا تغییر درجمله شروط نافذ قرارداد کار بوده و 
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ناهار تحت عنوان اینکه این  ون و یا حذفل در کارگاه به میزان مقرر در قان معمو افزایش میزان ساعات کار کارگران از میزان
 . ا جلب رضایت کارگران ذینفع ممکن خواهد بودپیش بینی نشده و مواردی از این دست صرفًا ب امتیاز در قانون

  
پرداخت سنوات خدمت آنان با  زدی وه صورت مأمور در واحدهای انتقال گیرنده شاغل هستند افزایشهای مکه بکارگرانی  -47

 اشد یا با واحد انتقال گیرنده؟بمی  مأمور فرستواحد 
نون کار که در اجرای توافق بعمل آمده و با حفظ رابط استخدامی با واحد متبوع بصورت مأمور در سایر مشمول قاکارگران 

های مزدی کنند انجام افزایشمی الیه دریافتنتقلشوند و حقوق و مزایای خود را نیز از واحد ممی ا و موسسات شاغلرکتهش
، د بود و در صورت فوتا واحد استخدام کننده )مأمور فرست( خواهز مصوبات شورایعالی کار نیز در هر حال بناشی ا

را احد مأمور فرست موظف است مزایای پایان کار )سنوات خدمت( کارگر و، دو سایر موارد قانونی خاتمه قراردا، بازنشستگی
 . به و پرداخت نمایدقطع رابطه محاس اساس آخرین حقوق دریافتی در زمان بر
  

 کند و مأخذ کسر حق بیمه کدام مزد است؟می  کار از چه اصولی تبعیت در قراردادتعیین مزد  -48
قه بندی مشاغل وب طبی فاقد طرحهای مصهاکارگاهد کار بوده و تنها محدودیت در ن قرارداتعیین مزد کارگر با توافق طرفی

طبقه  یت ضوابط طرحبقه بندی مشاغل رعای دارای طرح مصوب طهاکارگاهر الی کار و دمزدی شورایعایت مصوبات لزوم رع
 . تامین اجتماعی قرار گیرد باید ماخذ کسرحق بیمه و پرداخت به سازمانمی بندی مشاغل است و همین مزد نیز

  
شود در صورت بروز می  آن افزودهبه وجه به تورم مبلغی شود و هر ساله با تمی  نهاری دادهزینه در کارگاهی به کارگران ه -49
 ه نهاری تکلیف چیست؟تالف در افزایش هزیناخ

پرداخت شده   هاآن  کارگران به صورت نقدی به  نهارکارگران و کارفرما موافقت کرده باشند که هزینه ،  چنانچه بر اساس قرارداد
و در صورت بروز   ر برای طرفین الزم الرعایه بودهبد مفاد قرارداد مورد نظغ متناسب با نرخ تورم افزایش یااین مبلو همه ساله 

مبادرت به ساس توانند در خصوص میزان نرخ تورم از بانک مرکزی ایران استفسار و بر این امی ل اختالفاختالف مراجع ح
 . صدور رای و رفع اختالف نمایند

  
والً منطقی است اص دهدمی  قانون کار را تشکیل 26ماده شرایط کار” که موضوع مورد “تغییر عمده در ظر کلی در هارن اظ آیا -50

 کند؟می  و یا حکم هر مورد با توجه به اوضاع و احوال فرق
ور اجتماعی ار و امابعاد مختلفی بوده و در هر مورد اظهار نظر واحد ک لف دارایتغییرات عمده در شرایط کار در شرایط مخت

ود لذا اظهارنظر ییرات در شرایط کار خواهد بران و دالیل توجیه کننده تغرگع و احوال خاص کارگاه و کامستلزم توجه به اوضا
 . رسدنمی کلی در زمینه تغییر عمده در شرایط کار موجه بنظر

  
نوادگی جلوگیری عای مغایرت شغلی زن با مصالح خای به ادد مانع اشتغال همسرش گردد و یا از ادامه کار وتوان می  دمر  آیا  -51

 کند؟
انین و مقررات مجری در جمهوری اسالمی ایران پیش بینی غال زن در هیچ یک از قوازه شوهر برای شروع اشتلزوم کسب اج

در آن اشتغال  ا که زنقانون مدنی حرفه یا صنعتی ر 1117مستند به ماده  نانچه شوهرباشد اما چنمی نشده و عمالً نیز معمول
نع کند چنانچه زن به ل به آن حرفه یا صنعت مانسته و وی را از اشتغاخود یا زن دخانوادگی یا حیثیات  دارد منافی مصالح

بدیهی است . دادگاه قاطع دعوی خواهد بودنظر شوهر در این زمینه معترض بوده و از تسلیم به آن استنکاف نماید حکم 
 اتمه دهد که دادگاه قبالً خدام اوست خر استن شوهرداری که دتواند به خدمت زمی قیقی هنگامیقی یا حکارفرما اعم از حقو

 . نی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشدبه در خواست شوهر مب
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جزء باشد؟ و آیا این فرجه می  ن مرکز نگهداری کودک در کارگاهایر بودآیا فرجه منظور شده برای مادران شیرده منوط به د -52
 آید؟می  ار کارگر به حسابسابقه ک 

کودک  قانون کار به مادران شیرده تا پایان دو سالگی 78کارفرما در هر حال مکلف است به ترتیب پیش بینی شده در ماده 
باید دانست . گرددمی ء ساعات کار آنان محسوبفرصت جزنیم ساعت فرجه شیردادن بدهد که این ، ساعت 3پس از هر

ضمنًا پرداخت اضافه .  باشدنگهداری کودک در کارگاه نمی  وط به دایر شدن مراکزران شیرده الزامًا منذکور به ماددادن فرصت م
 . یردادن محمل قانونی نخواهد داشتکاری در مقابل عدم استفاده از فرجه ش

  
ه تغییر انون کار در زمینق 26ر ماده بینی شده دترتیب پیش، رگاهانتقال کا قانونی ذیصالح در مورد م مراجعآیا علیرغم احکا -53

توانند به می  شرایط کار قابل اجرا خواهد بود یعنی آیا اداره کل محل و هیأت حل اختالف با وجود حکم مرجع قانونی عمده در 
 ند؟مرقوم با انتقال مخالفت نمای 26استناد ماده 

داره کار و کار کارگران با اغییر عمده شرایط موافقت با تعالم موافقت و طبیعتًا عدم قانون کار ا 26به صراحت ماده  چندهر 
حکام قانونی مراجع ذیصالح قانونی باشد ولی در مواقعی که انتقال کارگاه در اجرای اوامر و امی امور اجتماعی محل کارگاه
کار با تغییر افقت اداره در صورت مو، علی ایحال. اشدتواند مخالفت بنمی والً حل نیز اصکار مه ارصورت گیرد اظهار نظر اد

باید در چهارچوب نظر اعالم شده اداره کار مبادرت می در صورت طرح شکایت از سوی کارگران مراجع حل اختالف، یط کارشرا
 . ه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایندب
  

 ر؟ن مشمول قانون کاکار به کارگرا ایمنی و بهداشت، سایر وسائل حفاظتکار و  مستند تحویل لباس  -54
چگونگی تحویل لباس کار به کارگران با توجه به نوع و ، هاکارگاهاشت عمومی در حفاظت و بهد آیین نامه 61در ماده 
بیش از میزان مقرر در ماده  مزایاییست معهذا چنانچه در کارگاهی از قبل کارفرما نی گردیده اشغلی پیش بی هایمناسبت
 . ارگاه تلقی و معتبر خواهد بودو روال کوان عرف ار آن به عناین اقدام و استمرملحوظ کرده باشد  مرقوم

  
 ت؟اشتباه در پرداخت وجوهی که به وجود شرطی خاص در کارگر منوط بوده اس  -55

جود شرایط خاص در الف در نتیجه اشتباه کارفرما در وحل اخت پرداخت هر نوع وجهی به کارگران چنانچه به تشخیص مرجع
 . یافت کننده ایجاد حق ننموده و قابل قطع خواهد بودن دررگرااشد برای کاانجام گرفته بکارگران 

  
 ت مبلغی تحت عنوان سختی کار مقرر گردیده است؟آیا در قانون کار برای کارهای سخت و زیان آور پرداخ -56

ار نوان سختی کشوند پرداخت وجهی تحت عمی زیان آور شناخته کارهائی که سخت وقررات تبعی برای کار و مدر قانون 
عت سا  6پیش بینی نشده است و امتیازاتی که به لحاظ اشتغال در این نوع فعالیتها منظور گردیده شامل تقلیل ساعت کار به  

 . باشدمی هتفه 5ی استحقاقی سالیانه به میزان و مرخص ممنوعیت انجام اضافه کاری، ساعت در هفته 36در روز و 
  

محل جغرافیائی انجام کار حوزه فعالیت کارگاه در شهر یا استان پیش بینی شده ، رفرماو کاکارگر  در قرارداد کار منعقده بین -57
 ت؟است مغایرت قانونی آن کدام اس

م کار کارگر در حوزه فعالیت انجامحل  ،  کارفرما و توافق طرفین عقد  اس نیاز چنانچه در بدو استخدام و در قرارداد کار اولیه بر اس
بینی شده باشد این توافق به عنوان شرط ضمن عقد تلقی و مغایرتی با مقررات قانون کار پیش  ستانهر یا اکارگاه در سطح ش
 . نخواهد داشت

  
 ه است؟بینی شدآیا در قانون کار برای انتقال کارگران مقررات خاصی پیش  -58
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دیگر پیش بینی خاصی بعمل رگری کا احدون از یک واحد کارگری به وقال کارگران مشمول این قان در قانون کار در زمینه انت
شود که در این زمینه الزم می  نده مربوطنیامده است و انجام آن به توافق کارگر و موافقت دو واحد انتقال دهنده و انتقال گیر

ص مشخگر در کارگاه قبلی و انتقال آن به واحد فعلی دمت کار سوابق خ، ز بروز اختالفات در آتیهوگیری ااست به منظور جل
یا به منظور محفوظ ماندن سوابق خدمت افراد نزد کارفرمای جدید وجوه مربوط به سنوات خدمتی کارگران به حساب   ردد وگ
 . گیرنده واریز گرددرکت انتقالش
  

ق توانند مدعی فومی  هاآن ق پرداخت گردد آیاکارگران حقواشد ولی به ای مدت طوالنی تعطیل برگری برچنانچه واحد کا -59
 لباس کار و غیره باشند؟، وبت کاری ن  های لعادها

، یابند پرداخت فوق العاده نوبت کارینمی اه حضوردر ایامی که کارگاه به صورت طوالنی در تعطیل بوده و کارگران در کارگ
در و شلوار نه کت  بدیهی است چنانچه تهیه مثالً . د داشتباس کار مورد نخواهشام( و نیز تأمین ل، نهار، حانها )صبن غذتأمی

پرداخت و یا ، ران باشدبلکه به عنوان یکی از مزایای غیرنقدی )جنسی( کارگ -موضوع آیین نامه مربوط -رابطه با لباس کار
 . قابل پرداخت خواهد بود قانون کار نیز 29ن بوده و در ایام تعلیق موضوع ماده عی کارگراتحویل آن از جمله اقالم حق الس

  
 هاآن شود آیا کارفرما مجاز به قطعمی  مختلف مزایایی به کارگران داده های مر و به مناسبتئی که بطور مستهاکارگاهدر  -60 

 باشد؟می 
روز ، مختلف فی المثل نوروز  هایبتیا مقررات تبعی مستمرًا و به مناسانون کار و چنانچه مزایایی خارج از مزایای مقرر در ق

شده است ادامه پرداخت جزء شرایط کار کارگران ذینفع خواهد بود می  دوم بهمن و… به کارگر پرداخت  بیست و،  جهانی کارگر
 . باشدع میظر مراجع حل اختالف موضوع فصل نهم قانون کار قاطو در صورت بروز اختالف ن

  
جمهوری   و آن قانون و اجرای قانون کارا لغاند بگذشته نزد کارگران داشته  ر زمان حاکمیت قانون کارتعهداتی که کارفرمایان د  -61

 کند؟اسالمی ایران چه وضعی پیدا می 
که تا تاریخ ( 1337سال  ت قانون کار سابق )مصوبکارفرمایان در زمان حاکمیبعمل آمده بین کارگران و  هایکلیه توافق

ری در زمان اجرای قانون کار جمهوباشد ت مادامی که با مقررات قانون کار فعلی مغایرتی نداشته سمجری بوده ا 14/12/69
 . باشدمی اسالمی ایران نیز الزم الرعایه

  
 تباط با گرد و غبار؟پیش بینی پرداخت مزایائی در ار -62

النهایه .  اوین مشابه پیش بینی نشده استعن  ی تحت عنوان مزایای گرد و غبار و یاپرداخت وجه  در قانون کار و مقررات تبعی
فق رسیده باشند این موافقت به عنوان شرط مذکور در قرارداد کار ص پرداخت چنین مزایایی به توادر خصو چنانچه طرفین

 . باشدمی الرعایه قانون کار برای طرفین الزم 8ه مفهوم مخالف ماده بوده و با عنایت ب
  
  
  
  

 ون کار؟ن به پرداخت وام مسکن به کارگران مشمول قان یف کارفرمایادر زمینه تکل -63
نون کار مه اجرائی آن در خصوص تکلیف کارفرما به پرداخت وام مسکن به کارگران مشمول قاقانون کار و آیین نا  149ماده  در  

مل توافق طرفین مالک عو روال در کارگاه  ورت عدم وجود عرفزمینه در ص پیش بینی خاصی بعمل نیامده است و در این
 . خواهد بود
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 باشد؟می  شود قابل قطعمی  شرایط شغل به شاغل آن پرداخت ع وکه بر حسب نوآیا مزایائی  -64
 ته استتغییری نیافشود مادامی که شرایط مورد نظر  می اغل آن پرداختمبالغی که در رابطه با شرایط خاص یک شغل به ش

دد و هر گونه تغییر و ارگاه پرداخت گرمیزان مقرر در مقررات داخلی ک میزان مورد توافق و یا بهالسابق و به بایست کمافیمی
مانند فوق العاده سرپرستی و . ودمیزان و یا نحوه پرداخت آن موکول به حصول توافق مجدد بین طرفین خواهد ب  کاهش در

گردد اعم از اینکه نمی ان محسوبء حقوق مکتسبه کارگرل و یا شرایط آن قابل قطع بوده و جزبا تغییر شغیا سختی کار که 
رگزینی ذکر شده و یا نشده باشد و در این زمینه در صورت بروز اختالف حکم” و یا اسناد مالی و یا کا“لیست حقوق” و “در 

 34السعی )ماده  تشکیل دهنده حق هایدریافتینچه از ضمنًا آ. دوشمی حکم مراجع حل اختالف قاطع، کارگر و کارفرمابین 
“مزد ثابت” کارگر را تشکیل خواهد  قانون مرقوم 36مستند به ماده شود می ر پرداختقانون کار( که در رابطه با شغل به کارگ
 . در موضوع نخواهد بود رگزینی موثرمذکور در اسناد مالی و یا کا هایم ذکر دریافتیداد که در این رابطه نیز ذکر و یا عد

  
 کارفرمایان نسبت به ایجاد فضای ورزشی؟یف تکل  -65 

کارگاه خود اقدام نمایند به پرداخت مبلغی در سال به به ایجاد فضای ورزشی در داخل ند نسبت یانی که نتوانتکلیف کارفرما
 154ماده  نامه اجرائی موضوع تبصره آیین 7اده نماید در ممی به حسابی که وزارت کار و امور اجتماعی اعالم ازاء هر کارگر
پیش بینی  5/8/71اصالحیه آن مصوب  5ن و ماده هیأت وزیرا 70 /23/4رخ رتباط با ورزش کارگران مصوب موقانون کار در ا

وع ه کاران موضرات قانون کار بوده و لذا در دایره تعهدات مقاطعشده و به صراحت عنوان مصوبات یاد شده در اجرای مقر
 . ع قرار خواهد داشتقانون مرقوم نیز بطور قط 13 ماده

  
باشد؟ و اصوالً در می  ست قابل تغییررای کارگران برای مدتی بوده اارگاه که متضمن امتیازی بآیا رویه و عرف مستقر در ک  -66

 ف با کدام مرجع است؟صورت بروز اختالف تشخیص عر
قطع و یا احیانًا ،  رایط کار کارگران گردیده باشدء شتیاز در طول یک دوره زمانی عرفًا جزان از یک امدر مواردی که استفاده کارگر

کارفرما مکلف به ادامه رعایت شرط مورد ، ت عدم حصول توافقافق طرفین میسر بوده و در صورا تویل میزان آن امتیاز بتقل
فاده ف” و یا احتساب و یا عدم احتساب استص تشخیص “عربدیهی است در صورت بروز اختالف در خصو. واهد بودنظر خ

 . بود وی خواهدل اختالف قاطع دعحکم قطعی مراجع ح، ط در شرایط کار کارگراناز یک شر
  

ا به بهانه انطباق با ا حق کاهش آن رشود آیا کارفرممی  گران بیش از مزد و مزایای قانونی پرداختدر کارگاهی به کار  -67
 ؟قانونی دارد های میزان
ت حدود مقرر در قانون مرقوم و مقرراچنانچه میزان مزد و مزایای پرداختی به کارگران بیش از    ،ی مشمول قانون کارهاکارگاهدر  

. گرددیط کار کارگران ذیربط محسوب میقانون کار استفاده از مزد و مزایای مزبور جزء شرا  8ماده    تبعی بوده باشد با عنایت به
ور بوده و د شده بر خالف ماده قانونی مزبعین در قانون و مقررات یاپرداخت کمتر از مقادیر م هاکارگاهین ست در ابدیهی ا

 . وط خواهد بودتا حدود مقرر در قوانین مرب هاآن کارفرما ملزم به ترمیم
  

 نی؟زمینه شرکتهای تعاو کار در قانون 153ده ر و امور اجتماعی در ارتباط با ماحدود وظایف و مسئولیتهای وزارت کا -68
مجلس شورای اسالمی کلیه  1370ی ایران مصوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالم 65 ماده تبصره یک مستند به 

ر اموا بخش تعاونی در اختیار وزارت کار و پرسنل و سایر امکاناتی که در رابطه ب، بودجه، عتباراتا، داراییها، اختیارات، وظایف
قانون کار   153اده  و مسئولیتهای وزارت کار در رابطه با م  لذا اجرای وظایف  عاون منتقل شده وه است به وزارت تجتماعی بودا

 . نیز به وزارت تعاون انتقال یافته است
  

 کند؟می ن   قانون پیدا  گیرد مخالفتی بامی   بندهای قرارداد صورتر به کارفرما که به موجب یکی از  ری انتخاب محل کاآیا واگذا  -69
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 فرما مغایر با مقررات قانون کار بنظرجام کار به اختیار یکجانبه کارانتخاب محل جغرافیائی ان موافقت کارگر با تفویض حق
 .فذ قرارداد کار خواهد بوداز جمله شروط نا قانون مرقوم 8رسد و مستند به ماده نمی
 

رجعی ضرورت داشته باشد چه مر تغییری در شرایط کار کارگران ار چیست؟ و اگقانون ک  26منظور از تغییر عمده در ماده  -70 
 ید؟باید این تغییر را تأیید نما

مول کارگاه و یا محل نیز تشخیص عرف معقانون کار تشخیص عمده یا عمده نبودن تغییرات شرایط کار و   26با توجه به ماده  
ور اجتماعی در ماده کار و امواحدهای و اختیار تفویض شده به ده” واژه “عم مستفاد از، باشدمی کار و امور اجتماعی با اداره

برگیرد  ریت کارگران را درت اعمال شده در شرایط کار جنبه عمومی و کلی داشته و کلیه یا اکثقانون کار چنانچه تغییرا 26
ار پس از اعالم نظر اداره ککه وز اختالف در صورت برجرا خواهد بود اما در هر حال حد کار و امور اجتماعی قابل اتصمیم وا

 . باشدمی عی و الزم االجران طرفین بروز کند نهایتًا رای هیأت حل اختالف قطاست بی ممکن
بل انطباق با مقررات ماده ارگران کارگاه باشد موضوع قاو یا افرادی از کضمنًا چنانچه تغییرات شرایط کار تنها در رابطه با فرد 

ار حل رتیب مقرر در فصل نهم قانون کت کارگری و کارفرمائی به تبایست همانند سایر اختالفامی  تفانگونه اختالنبوده و ای  26
 . و فصل گردند

  
 توان تغییر داد؟می  آیا بدون جلب موافقت کارگر شغل وی را -71

کارگر نسبت به شغل که شغل قبلی    الزم مشخص گردد  هایسیام تحقیقات و بررچنانچه پس از انج،  صرفنظر از عناوین شغلی
شرایط ، برای انجام شغل  ای فکری و جسمی الزمبه لحاظ میزان تالشه،  وی با عنایت به شرح وظایف شغلیبه  عی  جدید ارجا

کیفیت شغل ، ا علیرغم هم رده بودنیط کار در رده پایین تری قرار دارد و یشغلی و باالخره شرایط مح هایمسئولیت، احراز 
انجام قادر به    مورد نیاز  هایجسمی و فکری و مهارت  هایلحاظ توانائی  کارگر اصوالً به،  با تغییر شغل  ه نحوی است کهجدید ب

ر تغییر شغل تغییر شرایط کار موضوع قرا، شغل جدید نیست و یا مانعی در مسیر ارتقائات شغلی کارگر به وجود خواهد آمد
 . گرددمی داد محسوب

  
 است و یا در حکم تغییر شرایط کار خواهد بود؟کان پذیر ون کار امامی کارگران مشمول قان استخدر وضعیت آیا تغیی -72
ر شرایط کار ییر وضعیت استخدامی کارگران مشمول قانون کار به سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی در حکم تغییغت

افذ و باشد غیرن  صورت گرفتهبا جلب موافقت کارگر و یا  م یافتهون انجاواردی که این تغییرات به حکم قان بوده و در غیر از م
 . بالاعتبار خواهد بود

  
 ورتی پیداری کارگر از نوبتی به غیرنوبتی و یا بالعکس و یا تبدیل وضعیت از شبکاری به روز کار و … چه صضعیت کاتغییر و -73
 کند؟می 

 فهفته و بر اساس آن انجام وظیایط کار مورد توافق را پذیرر شرکارگ، ر اولیهر بدو استخدام و در قرارداد کاه اینکه دبا توجه ب
رگر پذیرد بنابراین تغییرات بعدی در شرایط کار کامی  به عنوان تعهد مورد قرارداد  ودن و یا کار در شب راکند و مثالً نوبتکار بمی

کار و اداره کتبی  شامل شود نیاز به موافقت رایت کارگران ه و یا اکثرگیرد و چنانچه این تغییر کلیباید با موافقت وی صورت 
ف قانون ر موارد یاد شده در صورت بروز اختالف تصمیم و حکم مراجع اختال امور اجتماعی محل خواهد داشت و در هر حال د

 . اع خواهد بودکار تعیین کننده و الزم االتب
  

ردار مشاغل سخت و زیان آور برخوامتیازات مربوط به کار در د از تواننمی  کنندمی  رانی که با مواد رادیواکتیو کارکارگآیا  -74
 شوند؟
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کار با مواد رادیواکتیو از جمله کارهای سخت و زیان آور شناخته شده و ، زیان آور نامه کارهای سخت وآیین  11طبق ماده 
 . وردار خواهند بودقانون کار برخ 65 و  52ر مواد هر حال از مزایای مقرر دًا این قبیل کارگران در نتیجت

  
شده در قانون حفاظت در برابر اشعه برخوردار شوند؟ و  بینی پیش  های توانند از حمایتمی  رگران مشمول قانون کارکا آیا -75 

 ه مرجعی خواهد بود؟د مرجع حل اختالف چقانون خودداری نمایدر صورتی که کارفرما از پرداخت مزایای مقرر در این 
ل قانون کار را نیز مقررات این قانون جنبه عام داشته و طبعًا کارگران مشمو ،ت در برابر اشعهقانون حفاظ 2ه توجه به ماد اب

انرژی  آن به عهده سازمان قانون مذکور و تعیین میزان 20از آنجا که تشخیص تعلق مزایای مندرج در ماده . گرددمی شامل
از پرداخت مزایائی که توسط سازمان  رماد کارگران مشمول قانون کار کارفچنانچه در مورمحول گردیده است لذا اتمی ایران 

مبادرت به اتخاذ تصمیم ،  در صورت درخواست کارگر ذینفع،  الم شده است خودداری نماید مراجع حل اختالفمزبور تعیین و اع
 . ند نمودمقتضی خواه

ر ساعت د 6است بیش از ت با کارفرمای خود توافق نموده مشغول کار اس ری که در یکی از مشاغل سخت و زیان آوررگکا -76
 باشد؟می  توافق مزبور صحیح لزوم اضافه کاری نیز داشته باشد آیاروز انجام وظیفه نموده و در صورت 

 65 و  61، 52اجرای مواد . داده شودان آور تشخیص کاری سخت و زی، چنانچه بر اساس آیین نامه کارهای سخت و زیان آور
گران باشد ا با موافقت کتبی کار حتی اگر با درخواست ی  هاآن  باشد و رعایت نکردنمی  امیالز  هاآن  شاغلینکار در مورد    قانون

 . قانون کار خواهد بود 176خالف قانون و ممنوع بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده 
  

ست مشاغل در لی زیان آور بوده ولی شغل جدیدو زمره مشاغل سخت شغل قبلی او در ، افته استی تغییر یشغل کارگر -77
 شده در شغل جدید نیز قابل پرداخت است؟می   بت سختی کار به کارگر مزبور پرداختسخت و زیان آور نیست آیا مبلغی که از با

انون کار و همانطور که در قان با وجه نیست و منطقًا  قابل جبرآور اصوالً  انز آنجا که صعوبت و شرایط نامساعد سخت و زی
ه حفظ نمود لذا اشتغال به مشاغل یادشد وی را از صدمات ناشی از ، باید با کاهش مدت کار کارگرمی نیز پیش بینی شده

عوبت شغل رتباط با صده یی در اعاالشود فوقمی وجوهی که تحت عنوان سختی کار و یا عناوین مشابه به کارگران پرداخت
در  تقلیل مزد کارگر پذیرفته نیست، ر شغلر به اینکه با تغییبنا به مراتب و نظ، گرددمی مزد کارگر محسوب نبوده و جزئی از

آیند مبلغ پرداختی از بابت سختی کار نمی اغلی که در زمره مشاغل سخت و زیان آور به حسابصورت جابجائی افراد به مش
 . د بودقطع نخواه بلقا
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 تماموری: بخش هشتم
 
 افتد حادثه ناشی از کار خواهد بود؟می  تفاقای کارگر ادر حین مأموریت برآیا حادثه ای که  -1

وریت به منزله انجام وظیفه در کارگاه اصلی بوده و لذا هر گونه حادثه در حین مأموریت بعنوان در مدت مأم انجام وظیفه
 . گرددمی حادثه ضمن کار تلقی

  
 قصور در انجام وظیفه شده است؟ ماید آیا مرتکبرد رفتن به مأموریت امتناع ن تور کارفرما در موچنانچه کارگر از انجام دس -2

قرارداد کار اولیه و یا عدم موافقت بعدی کارگر به انجام مأموریت و چنانچه در شرح شغل کارگر نیز  دم قید دردر صورت ع
عدم قانون کار نداشته و  46ماده ام مأموریت موضوع ه باشد کارگر تکلیفی نسبت به انجنشدنی یانجام مأموریت پیش ب

 . ناخته شودقانون کار ش 27یفه مندرج در ماده تواند از مصادیق قصور در انجام وظنمی انجام آن نیز
  

 شوند چقدر است؟می  حداکثر مدت مأموریت برای کارگرانی که به مأموریت اعزام -3
ین ا 46با رعایت مفاد ماده  نشده است و تعیین میزان آن   مأموریت پیش بینی  انون کار محدودیتی به لحاظ طول مدتقدر  

 . بودقانون با توافق طرفین خواهد 
  
بجز پرداخت فوق العاده مأموریت آیا کارفرما در مورد پرداخت هزینه اقامت و غذای کارگر در محل مأموریت تکلیفی دارد یا   -4

 نه؟
رفت و برگشت کارگران است وسیله یا هزینه    قانون کار کارفرما مکلف  46ه  ش بینی شده در مادعالوه بر فوق العاده مأموریت پی

در این قانون پرداخت هزینه غذا و اقامت به کارگران مأمور پیش بینی نگردیده و پرداخت آن منوط به وجود .  درا تأمین نمای
  .فوق مالک عمل خواهد بود یاهبه پرداخت هزینهغیر اینصورت توافق طرفین نسبت  رو دعرف و روال در کارگاه است 

  
العاده مأموریت خواهد موریت اعزام شود آیا استحقاق دریافت دوبار فوق چنانچه بنا به ضرورت کارگری دوبار در روز به مأ -5

 داشت؟
کور در خصوص ماده مذ ز آنچه در  و مستنبط ا  هانه مأموریتیول در زمقانون کار و عرف و رویه معم  46با عنایت به مفاد ماده  

بیش از یک بار در روز را ایجاب نماید  اده مأموریت آمده است چنانچه شرایط خاص انجام مأموریتلعا تعیین میزان فوق
 . خواهد شد  تروز پرداخانجام شده در یک روز جمعًا یک مورد محسوب و فوق العاده مأموریت مربوط به یک    هایمأموریت

   
 ق العاده مأموریت آنان نیز موثر است؟ن بر میزان فویش مزد کارگرای کار در زمینه افزامصوبات شورایعالا آی -6

فوق العاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر باشد لذا چنانچه فوق العاده ، قانون کار 46ده ر مابراب
ر خواهد بود لیکن آن موثد موضوع مصوبات شورایعالی کار در اخت شود افزایش مزبا دستمزد روزانه پرد طریت در ارتبامأمو

دام که این رقم ثابت از مزد ثابت توجه به دستمزد و بصورت رقمی ثابت پرداخت شود ما چنانچه فوق العاده مأموریت بدون
 . آن تأثیری نخواهد داشت یعالی کار دریا مزد مبنای کارگر کمتر نباشد مصوبات شورا

  
شب را ، ضرورت کاراصلی اعزام شده و به دلیل  حلی در بیست کیلومتری کارگاهجام کار از سوی کارفرما به مجهت ان  کارگری  -7

کیلومتر کمتر  50نیز در محل مأموریت به سر برده است آیا فوق العاده مأموریت علرغم این که فاصله محل مأموریت با کارگاه از 
 گیرد؟می  ست به وی تعلق ا
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ریت بوده و مدت حداقل یک شب در محل مأموارد مأموریت توقف کارگر به قانون کار یکی از مو 46اده تبصره م عنایت بهبا 
ان باشد ضمنًا در طول مدت مأموریت ساعات کار به هر میزنمی در این حالت فاصله محل مأموریت با کارگاه اصلی مورد نظر

 . نیستموثر در موضوع 
  

 شوندمی  ه مرخصی اعزامقانون کار ب 154موضوع تبصره ماده آیین نامه اجرایی  4ی تبصره ماده اجرادر  کارگرانی کها آی -8
 حقاق دریافت فوق العاده مأموریت را خواهند داشت؟است

ی داشته ان مرخصی ورزشقانون کار عنو 154اده آئین نامه اجرائی موضوع تبصره م 4مرخصی پیش بینی شده در تبصره ماده 
 . این قانون نخواهد بود 46ده ول فوق العاده مأموریت مقرر در مامشم وناً و قان 

  
رکت در جلسات کانون عالی هماهنگی شوراهای اسالمی کار به تهران رفته است ی اسالمی کار جهت ش کارگری از سوی شورا -9

 رد؟تکلیفی دافوق العاده مأموریت به وی آیا کارفرما نسبت به پرداخت 
انون المی کار و یا کحضور کارگران در جلسات کانون شوراهای اسدر خصوص پرداخت فوق العاده مأموریت جهت  در قانون کار  

قانون کار  46سازد فوق العاده مأموریت موضوع ماده می خاطر نشان. عالی هماهنگی پیش بینی خاصی بعمل نیامده است
 . رسدنمی ده و به سایر موارد قابل تسری بنظررفرما بواز طرف کاف ارجاعی  در ارتباط با انجام وظایصرفاً 

 
بر اساس قرارداد کار وظیفه او رانندگی سرویس شرکت در فاصله ، ده استشخصی به عنوان راننده به استخدام شرکتی درآم -10

افت فوق العاده دری وی را مستحق  العکسن و بآیا رفتن از تهران به قزوی، ستدفتر مرکزی در تهران و محل کارگاه در قزوین ا
 ؟نمایدمی  ون کارقان  46مأموریت موضوع ماده 

ه فعالیت کارگاه بکار اشتغال و به این صورت ارداد کار اولیه یا اقتضای شغل در حوز کسانیکه از بدو استخدام و مطابق با قر
 46مأموریت موضوع ماده مول یت کارگاه مشفعال حوزه رفت و آمد آنان در محدوده، اندشرایط کار مورد عمل را پذیرفته 

شده است کما کان رویه می رگران پرداختبدیهی است چنانچه در این زمینه از قبل وجهی به کا. شودنمی قانون کار تلقی
 . معمول کارگاه به قوت خود باقی خواهد بود

  
؟ در صورت انجام کار بیشتر از اصلی استاو در محل کارگاه  ات کار عادی ر مدت مأموریت همان ساعآیا ساعات کار کارگر د -11

 رداخت فوق العاده اضافه کاری خواهد داشت؟کلیفی نسبت به پول و یا کار در روز تعطیل آیا کارفرما تساعات معم
در صورتی که  معه و پرداخت فوق العاده اضافه کاریانجام کار اضافی منجمله کار در روز تعطیل توافقی یا ج هادر مأموریت

ر مقرراتی مینه در قانون کاد موکول به توافق طرفین است و در این ز در کارگاه عرف و روالی وجود نداشته باشین زمینه در ا
موریت نیز نافذ قانون کار در زمینه اجباری بودن تعطیل یک روز معین در ایام مأ 62ضمنًا حکم ماده . پیش بینی نشده است

 . باشدمی و جاری
  

ه مأموریت ر است شاغل بوده است آیا در موقع خاتمورت مأمور در واحدی که مشمول قانون کاصکنان دولت بیکی از کار  -12
 گیرد؟می  خذ سنوات قرارمشمول ا

تصویبنامه شماره   -دام کشوریقانون استخ  11آیین نامه مأموریت موضوع ماده    7چنانچه فرد بر اساس مقررات موضوع ماده  
در هنگام خاتمه مأموریت ،  ریت یافته باشداحدهای کارگری مشمول قانون کار مأموبه و  -أت وزیرانهی  25/6/52  مورخ  31560

 . به خاتمه قرارداد کار موضوعیت نخواهد داشت ه از حق سنوات مقرر در قانون کار مربوطاستحقاق استفاد
  

 کند؟می  ا پیدااین قانون ر 46اده وع مموض ر حکم مأموریتموزشی و توجیهی قانون کار کالسهای آآیا شرکت د -13
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شرکت در کالسهای توجیهی و آموزشی قانون ،  رقانون کا  46مأموریت موضوع تبصره ماده  جام کار در اطالق  با توجه به شرط ان 
 . شودنمی تنباطقانون مرقوم اس 46کار از نوع مأموریت پیش بینی شده در ماده 

  
ست؟ آیا به این مورد دیگری بکار مشغول است حکم آن چیصورت مأمور در واحد کارگری ارگری بیک واحد ک  کارگری از -14

 ابل اطالق است؟قانون کار ق 46ضوع ماده مأموریت مو
ان بعمل نیامده است و مأموریت پیش بینی دیگری در زمینه مأموریت کارگر، 46در قانون کار به جز ترتیبات مقرر در ماده 

ظایف ا و در ارتباط با مسئولیتها و وانجام کار ارجاعی از سوی کارفرمامل مواردیست که کارگر جهت  ن ماده صرفًا شای موضوع
 بدیهی است چنانچه مراد از مأموریت قراردادن کارگر در اختیار.  ارج از کارگاه اصلی مأموریت یافته باشدشغلی خود به محلی خ

دا مأموریت ج، ره پیش بینی نشده استکار ترتیب خاصی در این با نآنجا که در قانو کارفرمای دیگر به مدت موقت باشد از 
پذیر خواهد بود و در این حالت وجود  ی مأموریت فرست و مأموریتمنوط به توافق دو کارفرما،  م کسب موافقت کارگراز لزو

اه محل مأموریت از گر افتی کارگر در کاتصریح شده و حق السعی دریافق حاصله باید در تومی حالت» مأموریت« و مدت آن
 . متر نباشدریافتی در کارگاه مأموریت فرست کمبلغ د

 
کنند این امر چه تأثیری در وضعیت می  ی مشمول قانون استخدام کشوری خدمتکارگرانی که به صورت مأمور در واحدها -15

 ت؟ل چه نوع مقرراتی اسدر محل مأموریت مشمو هاآن افه کاراستخدامی آنان دارد و اض
ستخدام کشوری و دیگر مقررات استخدامی خاص در وضعیت مأموریت کارگران مشمول قانون کار به واحدهای مشمول قانون ا

 کار اضافی لهذا ساعات. تأثیری نداشته و کارکنان مزبور کما کان مشمول مقررات قانون کار خواهند بود هاآن دامیاستخ
 . باید محاسبه شودمی ون کارن اق 59وفق مقررات ماده  اینگونه کارگران نیز

   
 گیرند؟می  ت رسمی قرارنیز کارگران مشمول استفاده از تعطیل هفتگی جمعه و تعطیال هاآیا در مأموریت -16

به دلیل  ،هفتگی روز جمعه و تعطیالت رسمیمقررات مربوط به ساعات کار و استفاده کارگران مشمول قانون کار از تعطیل 
گردد به این لحاظ کارگرانی که در می  ند نیزربمی  ل کارگرانی که در مأموریت خارج از محل کارگاه به سرامل حاش،  عمومیت آن
 ردارقانون کار برخو 46از فوق العاده مأموریت موضوع ماده ت جمعه و رسمی در مأموریت باشند ضمن اینکه ایام تعطیال 

 59 ت فوق العاده کار در روز جمعه واضافه کاری منطبق با مادهفدریا ار در این ایام محق بهشوند در صورت اشتغال بکمی
 . قانون کار خواهند بود

   
 باشد؟می   بر عهده کدام دستگاه  کند پرداخت پاداش پایان خدمت وی می   گری خدمتمأمور در کارگاه دیکارگری که به صورت    -17

شوند بعهده سازمانی است که کارگر را استخدام نموده می  ی مأمورانی که به سازمان دیگرپرداخت پاداش پایان خدمت کارگر
 . ان محل مأموریت مورد موافقت قرار گرفته باشدممگر اینکه ترتیب دیگری بین سازمان مأموریت فرست و ساز  است

  
 مقرراتی  عی تابع چه نوحاظ مقررات انضباطبه لشود می  مشمول قانون کار مأمور کارمند دولت که به واحدهای غیر دولتی  -18

 باشد؟می 
ار مأموریت یافته باشند دولتی مشمول قانون کطه از دستگاههای دولتی به شرکت غیر چنانچه افرادی با رعایت مقررات مربو

استخدامی دستگاه دا نکنند کماکان تابع مقررات بصورت مأمور بوده و رابطه استخدامی با شرکت پی هاآن مادام که وضعیت
 . اه متبوع خود تبعیت خواهند نموداز لحاظ مقررات انضباطی نیز از مقررات انضباطی دستگ وده و طبیعتاً متبوع ب

  
جاز به تغییر آن یلومتر را مبنای مأموریت و پرداخت فوق العاده آن قرار داده است آیا کارفرما مک  50کمتر از    کارگاهی مسافت  -19

 ؟شدابمی  ارگران استاط حقی ایجاد شده برای ک که متضمن اسق
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مأموریت در محل  ه انجام مأموریت مستلزم حداقل یک شب توقف کارگرقانون کار در مواردی ک 46هر چند در تبصره ماده 
کن از آنجا که مستند به ماده کیلومتر میان کارگاه اصلی و محل مأموریت تعیین شده است لی 50نیست شرط حداقل فاصله 

جمله شرایط نافذ قرارداد کار  امتیازات مقرر در قانون برای کارگر منظور نمایند از مزایای بیشتر از قانون مرقوم شروطی که  8
ک کیلومتر پیش بینی شده در قانون کار مال   50کیلومتر بجای    50اساس عرف کارگاه مسافت کمتر از    ه برخواهند بود لذا چنانچ

 ن امتیاز جزء شرایط کار کارگران بوده و کارفرما محقیبرخورداری از ا ه مربوط قرار گرفته باشدمأموریت و پرداخت فوق العاد
 . به تقلیل و یا حذف امتیاز لحاظ شده نخواهد بود

  
ه اضافه کاری ب ملزم به پرداخت توان کارفرما رامی  هاچه صورت دارد؟ آیا در مأموریت هاانجام اضافه کاری در مأموریت -20

 د؟کارگران نمو
شود و می قانون کار به مأموریت اعزام 46 العاده اضافه کاری به کارگری که حسب مقررات ماده به پرداخت فوقارفرما اجبار ک

ت به عدم نظارت ع مأموریت بیش از ساعات عادی کارگاه اشتغال بکار دارد اصوالً با عناییت بنابر ماهیت موضودر زمان مأمور
ه نی است مگر اینکفاقد مستند قانو،  رجاعی بودن کار اضافی به کارگراو نیز توجه به مسئله  ر کارگر و ساعات کار او  کارفرما بر کا

ه توافق ه و یا این که طرفین در خصوص پرداخت اضافه کاری بیش از انجام مأموریت بدر این باره در کارگاه عرفی موجود بود
ات کار وی نظارت داشته و کار اضافی عاشد که کارفرما بر ساه محل مأموریت به نحوی با انجام وظیفه کارگر در کارگارسیده و ی

 باشداع شده سوی کارفرما و یا نماینده وی به کارگر مأمور ارجمستقیمًا از 
  

 تی حاکم است؟کنند چه نوع مقررامی   ر عزیمتدر مورد کارگران مشمول قانون کار که برای انجام امور محوله به خارج از کشو  -21
و سایر پرداختها به کارگرانی که جهت   ه نحوه پرداخت فوق العاده مأموریت و اضافه کارینت تبعی در زمیار و مقررادر قانون ک
این  کنند پیش بینی خاصی بعمل نیامده است و طبیعتًا درمی ظایف محوله به خارج از کشور عزیمتوریت و وانجام مأم

 . اختها با توافق طرفین انجام خواهد شدداین پر، ل در کارگاهروا رف ورات داخلی و فقدان عزمینه در صورت نبودن مقر
  

رود پرداخت فوق العاده مأموریت می   مأموریت  ا برای انجام کار بهکند و از سوی کارفرممی   کارگری که به صورت نیمه وقت کار  -22
 شود؟می  ماو بر چه مبنایی انجا
ره بصورت تمام وقت در استخدام کارفرما باشد یا پا ر اعم از اینکه کارگر مأمورون کاقان  46موضوع ماده  فوق العاده مأموریت

دقیقه در روز محاسبه   20ساعت و    7وقت معمول و عادی روزانه یعنی    کار تمام  وقت در هر حال باید روزانه و بر اساس ساعات
 . و پرداخت شود

  
 باشد؟می  دراز مدت نیز ی هاکار ناظر بر مأموریت قانون 46یا مقررات ماده  -23

فی المثل ، ز مدتریتهای درانجام کار در زمانهای عرفًا کوتاه بوده و مأموقانون کار اصوالً برای ا 46یتهای موضوع ماده مأمور
رسد طول می اره بنظراخیر االش هایتمورد مأموری علی ایحال در. گرددنمی از مصادیق ماده مذکور محسوب، برای چند سال

م مأموریت و دریافت ما به ازاء آن طرفین تعیین شده و چنانچه رضایت کارگر به انجاوافق شرایط آن با تمأموریت و  مدت
 . قررات قانون کار اشکالی موجود نخواهد بودد بلحاظ مجلب شده باش

  
رگاه حل کااز م کیلومتر 50م کار حداقل شود که کارگر برای انجامی  مأموریت به موردی اطالق، رقانون کا 46برابر تبصره ماده  -24

اصلی« مذکور در تبصره منظور از » محل کارگاه  .  شب در محل مأموریت توقف نماید  اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک
 وق؟ف

ظر این محل بن اصلی« بوده و»محل کارگاه  ور شدن کارگر از قانون کار مالک تشخیص حالت مأموریت د 46بر اساس ماده 
رارداد کار و یا حسب اقتضاء شغل بطور کارگر انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی خود را حسب ق  ست کهمحدوده جغرافیایی ا
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شرکت اشتغال بکار دهد این محدوده برای کارگری که مثالً به عنوان حسابدار در ساختمان مرکزی یک  می  نجاممعمول در آن ا
دهد همان شهر و برای راننده می یک شهر خاص انجام حدودهدی که کار خود را در ماختمان و برای مأمور خریدارد همان س

دهد فاصله دو شهر خواهد بود و به این ترتیب »کارگاه می  هر انجامکارکنان را در فاصله دو ش  ی که بطور مثال امر ایاب ذهابا
 . گرددمی بوط تعیینبط مرشهر طبق ضوادوده هر ضمنًا مح. کندمی ی پیدابا کارگر مورد نظر است که معناصلی« در رابطه 

  
 گشت وی را پرداخت نماید؟فت و بر هزینه ر، انجام مأموریت کارگر ی تأمین وسیله نقلیه برای آیا کارفرما مجاز است بجا -25

که به ا دارد گرانی ررفت و برگشت کار  کارفرما تکلیف به تأمین وسیلهمصرح است  46همانگونه که در قسمت پایانی ماده 
 برگشت« این معنی مستفادیله یا هزینه رفت و از دقت در عبارت »وس. شوندمی رج از محل خدمت اعزامخا هایمأموریت

اید بجای آن هزینه مربوط را ارفرما برای انجام مأموریت وسیله رفت و برگشت کارگر را تأمین ننماید بچنانچه کگردد که می
 . رداخت کندپ
  

 تر مقررات خاصی پیش بینی گردیده است؟یا کمنصف روز  های ای مأموریتبر آیا -26
بط خاصی پیش بینی نشده است به این ترتیب کسانی ر برای مأموریت نصف روز یا کمتر از یک روز ضواقانون کا در مقررات

 ای مثال بیشتر از یک روز طولمأموریت آنان برنچه مدت شوند چنامی به مأموریت اعزاماین قانون  46که در اجرای ماده 
 . روز کامل محاسبه خواهد شد ولی به دو روز نرسد ایام مأموریت این افراد دو بکشد

  
ت و برگشت برای کارگران آیا کارفرما تکلیف دیگری به غیر از تأمین وسیله نقلیه یا هزینه رف،  انون کاردر مأموریت موضوع ق  -27

 رد؟را دا
یا هزینه رفت و این قانون بابت فوق العاده و وسیله    46ر ماده  ار به جزء آنچه درگران مشمول قانون کدر موضوع مأموریت کا

، بینی نشده و در این زمینه در صورت نبودن رویه و عرف و روال در کارگاه دیگری پیشبرگشت مقرر گردیده است مزایای 
 فین مالک عمل خواهد بودق طرتواف
  

 گیرد؟می  چه اقالمی مورد محاسبه قرارقانون کار  46ضوع ماده لعاده مأموریت مودر پرداخت فوق ا -28
از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر باشد و در این رابطه نون کار فوق العاده مأموریت کارگران نباید کمتر قا 46ه حسب ماد

که بر حسب ماهیت   مزایایی  ت با توجه به این تعاریفیک و دو آن تعریف شده اس  هایتبصره  و  36بنا در ماده  د ثابت یا ممز
 ده و در ایام مأموریت نیزگردند جزئی از مزد ثابت بومی در ساعات عادی کار پرداختشغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد 

 . باید به کارگر پرداخت شوندمی
  

 لی« چگونه تعبیره »محل کارگاه اصدر این رابط اندفتهدا از هم استقرار یاحل جر مرکزی شرکتی در دو مه و دفتکارخان  -29
 شود؟می 

تبصره این ماده در شرح عبارت  د وباشمی شدن کارگر از محل خدمت کار مأموریت به معنی دور قانون 46با توجه به ماده 
ارگاه کیلومتر از محل ک  50  برای انجام کار حداقلگر  شود که کار می  به موردی اطالققانونی فوق مقرر داشته است که مأموریت  

کند همان می ره فوق برای کارگری که در دفتر مرکزی کارشود نتیجه اینکه محل کارگاه اصلی تعیین شده در تبص اصلی دور
مفهوم ،  تریدر هر حال در مقوله مأمو.  استباشد همان محل کارخانه می  زی و برای فردی که در کارخانه شاغلاختمان مرکس

 . کندمی ی پیدادر رابطه با کارگر شاغل در آن معن ،کارگاه اصلی
  

 چیست؟کند تکلیف می  موریت خودداری ع در قرارداد از رفتن به مأکارگری علرغم پیش بینی موضو -30
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آن شده باشد چنانچه در  را پذیرفته و متعهد به انجامکارگری که به موجب قرارداد کار یا موافقت بعدی اعزام به مأ موریت 
ایف محوله تلقی به ویژه وقتی تواند در حکم قصور در انجام وظمی ودداری کند امتناع ویتعهد خقام عمل به شرط از انجام  م
قانون کار  27ماده  ط دالیل قابل قبولی ارائه نکند کارفرما مجاز خواهد بود با وی وفق مقرراترای خودداری از عمل به شرب

 . دیارفتار نم
  

کند می   خدمتکارگری یا سازمان مشمول مقررات خاص دیگر بصورت مأمور   واحد کارگری در یک واحد  ی که از یکآیا کارگر  -31
 قانون کار تلقی نمود؟ 46توان مأموریت موضوع ماده می  این مورد را

مشمول قانون و یا انتقال کارگران  یتپیش بینی دیگری در خصوص مأمورقانون کار آمده است  46بجز مقرراتی که در ماده 
از واحدهای مشمول قانون کار و یا مقررات  ذا مأموریت و یا انتقال کارگران به سازمانهای دیگر اعمنیامده است لکار بعمل 

 . بستگی تام به توافق کارگر و کارفرمای مربوط دارد استخدامی خاص
  

کرده است  اعزام و در حوالی ظهر به تهران مراجعت ان قماز تهران به شهرست موریت در ساعات صبحت انجام مأکارگری جه -32
 خت گردد یا خیر؟د و در این صورت فوق العاده مأموریت وی باید کامل پرداوش می  آیا این رفت و برگشت وی مأموریت تلقی 

یلومتر از محل ک 50کار رگر برای انجام موردی است که کاطالق مأموریت کی از موارد اقانون کار ی 46با توجه به تبصره ماده 
کند و در این می مأموریت تحقق پیدا، رکیلومت 50براین صرف دور شدن از محل کارگاه به میزان کارگاه اصلی دور شود بنا

بشرح مذکور فوق تحقق مأموریت  بنابراین با    ورد شرط قرار نگرفته استفت و برگشت در اطالق مأموریت مزمینه طول زمان ر
 پرداخت خواهد شد طور کاملالعاده آن نیز ب
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 شپادا عیدی و: بخش نهم
 
  ؟رمیزان عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کا -1

ر مصوب ی مشمول قانون کاهاکارگاهپاداش ساالنه کارگران شاغل در به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و 
بت یک سال کار معادل شصت روز هر یک از کارگران خود به نسارفرمایان مکلفند به ه ککلی، ی اسالمیمجلس شورا 70 /6/12

نبایستی از معادل نود روز  مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران، پردازندآخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش ب
ارگرانی که کمتر از یک سال پرداختی به کمذکور مبلغ  ماده واحده  طبق تبصره یک    ز کند ضمنًا برانونی تجاوحداقل مزد روزانه ق

 مبلغ پرداختی از این بابت، م کارکرد در سال محاسبه گرددباید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایا انده کار کردهدر کارگا
یی که مطابق هااهرگکادر . یدقانون تجاوز نماماده واحده این دوازدهم سقف تعیین شده موضوع  برای هر ماه نباید از یک

 . باشدمی تبرماده واحده فوق عرف کارگاه مع 2کنند برابر تبصره می یش از مبلغ فوق پرداخته جاری کارگاه بروی
  
ای ارکه در واحدها کارگران مشمول قانون ک آی 20/10/1374ه کارکنان دولت مصوب با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی ب -2

  ؟باشدنمی  عمالپاداش کارگری در مورد آنان قابل ادو ماه عیدی و م پرداخت هستند حک دولتی شاغل
ن عیدی و پاداش اعتبار قانون تعیی 20/10/1374یدی به کارکنان دولت مصوب با تصویب قانون نحوه پرداخت ع گذارقانون

ن عیدی معادل بنابراین حکم تعییده است لغو نکررا 6/12/1370کار مصوب  ی مشمول قانونهاکارگاهساالنه کارگران شاغل در 
در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران   مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است ضمنًا کارگاهشصت روز آخرین مزد  

 انتونمی ل قانون کارارگران مشموشود به این لحاظ دستگاههای دولتی را در صورت داشتن کمی ار تعریفدر محل انجام ک
ا نکه کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یاین قانون دانست نتیجه ای 4مستثنی از تعریف ماده  

مصوب مجلس شورای اسالمی   1370وع ماده واحده قانون اسفند  دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موض
 . خواهند بود برخوردار

  
  ؟گرددمی  ورمحاسبه عیدی و پاداش کارگران منظ اختهای کارگاه دری از پردچه اقالم -3

اده هایی و فوق العگیرد مزد می ش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرارآنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پادا
در ارتباط با شغل به نوعی زایایی که افراد به عبارت دیگر م رددامی تاست که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریاف

تی کار و هر آنچه را که به تبع شغل به خس، گردد به این معنی فوق العاده شغلمی کنند از اجزاء مزد محسوبمی دریافت
هی و مزایای رفات صرفًا بدیهی اسد جزء مزد منظور و الزامًا باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ گردد وشمی کارگر داده

ساب خواروبار و بن و نیز پاداش افزایش تولید جزء مزد به ح، مسکن هایمک عائله مندی و کمک هزینهه ای از قبیل کانگیز
 دش نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش نیز لحاظ نخواهد

  
  ؟کار مزدی چطوران رگرکا  ؟پرداخت عیدی و پاداش آخر سال به کارگران فصلی چگونه است -4

مول مشی  هاکارگاهی فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر  هاکارگاهی و پاداش به کارگران  مبلغ پرداختی بابت عید
ضمنًا مزد مورد . روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد 60  ر ماخذباید ب اندکه کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده

کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط اش پایان سال عیدی و پاد محاسبه وجوه رعمل د
 . شدبامی ایام کارکرد در سال

  
ش آخر سال را به صورت علی ان شش ماهه اول هر سال مبلغی از عیدی و پادادر یکی از واحدهای کارگری که کارفرما در پای -5

ه دلیل مشکالت مالی قادر به پرداخت علی الحساب پایان اعالم داشته که بنموده است امسال  می   داختارگران پره ک الحساب ب
  ؟ل اختالف چیستف مراجع حباشد تکلینمی  شش ماهه اول
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ر قید زمانی آخر سال برای پرداخت آن مقر گذارقانونمی مجلس شورای اسال  1370ب سال در مقررات عیدی و پاداش مصو
 تحت عنوان علی الحساب عیدی و پاداش پرداختدر پایان شش ماهه اول مبلغی را    عضًا واحدهای کارگریولی ب  ته استداش
عدم امکان پرداخت علی الحساب عیدی و  بررسی و تحقیق ادعای کار فرما مبنی بر رابطه چنانچه با نمایند که در اینمی

 . کندنمی و پاداش انطباق پیدا یدیآن با مفاد قانون ع پرداختحد به ام واردد الزپاداش به دلیل مشکالت مالی احراز گ
  

  ؟شودمی  عیدی و پاداش کارگران پاره وقت چگونه محاسبه -6
شده به کار به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین  قانون کار مزد و مزایای کارگرانی که 39بر اساس ماده 
 شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنیمی و پرداخت کار انجام یافته محاسبه اتاعبه نسبت ساشتغال دارند 

 . باشدنمی
  

  ؟گرددمی  بهکنند بر چه مبنایی محاسمی  رت ساعتی کاررگرانی که به صوعیدی و پاداش کا -7
، شبه عیدی و پاداباشد برای محاسمی ه متغیرآنان در ما در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد

 . ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت3میانگین حقوق 
  

 ؟گرددمی  نیز جزء سوابق وی منظور ی استعالجی بودهسبه عیدی و پاداش ساالنه مدتی که کارگر در مرخصنگام محاآیا در ه -8
 

تماعی رسیده باشد جزء سوابق کار کارگران سازمان تامین اججی که به تایید  خصی استعالکار مدت مر  قانون  74بر اساس ماده  
 ساالنه نیز خواهد بودعیدی و پاداش مشمول پرداخت شود لذا ایام مذکور می محسوب

  
  ؟تاثیری داردگاه و نوع فعالیت آن در میزان عیدی و پاداش ساالنه کارگران خصوص بودن کار آیا دولتی یا  -9

وب ی مشمول قانون کار مصهاکارگاهن عیدی و پاداش ساالنه کارگران شاغل در ه قانون مربوط به تعییبا توجه به ماده واحد
، خصوصی،  دولتی)   و نوع کارگاهکار صرفنظر از محل اشتغال  کلیه کارگران مشمول قانون  ،  مجلس شورای اسالمی  70 /6/12  مورخ
 . نه برخوردار خواهند بودصوبه فوق از عیدی و پاداش ساال( به میزان مقرر در م ماتیو خدرزی کشاو، صنعتی، تعاونی

   
   ؟شودمی  اسبهچه مبنایی مح عیدی و پاداش کارگران بر -10

ا و د مبنیی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه یا مزهاکارگاهگران در مبنای محاسبه عیدی و پاداش ساالنه کار 
 . و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود بقه بندی مزد ثابت یعنی مزد شغلر واحدهای فاقد طرح طد
  

  ؟شودمی  هترتیب محاسبکنند به چه می  در طول سال با کارفرما قطع رابطهانی که ش کارگرعیدی و پادا -11
شود به می رابطه آنان با کارگاه قطع یا به نحوی از انحاء سته وبازنش، اخراج، کارکنانی که در طول سال از خدمت مستعفی

 . نسبت مدت کارکرد محق به دریافت عیدی و پاداش ساالنه خواهند بود
  

گردد چنانچه در می  هر سال به کارگران مشمول قانون کار پرداختجدا از عیدی و پاداش که مطابق قانون مربوط در پایان  -12
مبلغی به عنوان پاداش پرداخت گردد آیا این اقدام با  انداده انجام دادهوق العه یا فکه خدمت برجست گرانی ه کار طول سال ب

  ؟خواهد داشتغایرت اداش ممقررات مربوط به عیدی و پ
سوی ل از عالیت با کیفیت و کمیت بیش از حد معموخدمات فوق العاده و برجسته و یا فپاداشهای موردی که در قبال انجام 

شود جدا از عیدی و پاداش ساالنه موضوع قانون مربوط به تعیین عیدی و می  شمول قانون کار پرداختار فرما به کارگران مک
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 هاآن پرداختمجلس شورای اسالمی بوده و  70 /6/12ی مشمول قانون کار مصوب ها کارگاهن شاغل در رگراه کاپاداش ساالن
 . قانونًا ممنوعیتی نخواهد داشت

  
آیا مبالغی که در طی سال به طور موردی به عنوان پاداش به وی ، ساالنه کارگر پرداخت عیدی و پاداشدر هنگام محاسبه و  -13

  ؟قابل تهاتر است پرداخت گردیده
قانون کار ول ی مشمهاه کارگااالنه کارگران شاغل در نون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سنظر به اینکه کلمه "ساالنه " در قا

ی که در طول سال اید در آخر هر سال انجام گیرد لذا پاداشهای نقدی و غیر نقدکه پرداخت عیدی و پاداش ببه مفهوم آنست  
 . کارکنان نداردگردد هیچ گونه ارتباطی با پاداش آخر سال می داختردی پربه طور مو

  
 توان انجام داد؟می  زاطع مختلف سال نیصورت گیرد در مق آخر سال در بایستمی  آیا پرداخت عیدی و پاداش را که قانوناً  -14

مجلس شورای اسالمی و تبصره   1370ب  مصو  ...مستنبط از ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش ساالنه کارگران
ونه پرداخت از این بابت ر گپاداش موضوع مصوبه یاد شده تنها در پایان سال مورد پیدا کرده و هعیدی و پرداخت ، یک آن

 . تواند صرفًا علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب گرددمی ر طول سالد
  

  ؟شدبامی  از آنچه در قانون مصوب مجلس آمده است مجاز ان بیشآیا پرداخت عیدی و پاداش به میز -15
ده قانون مربوط به شورای انقالب و ماده واح 1359الیحه قانونی تامین منافع کارگران مصوب  2صراحت قسمت آخر بند 

پرداخت ، اسالمیمجلس شورای 1370ی مشمول قانون کار مصوب هاکارگاهالنه کارگران شاغل در عیدی و پاداش ساتعیین 
 . داردنمی ر میزانهای مقرر در قوانین یاد شده را مجاز اعالمه عالوه بهرگونه وجهی از بابت عیدی و پاداش ساالن 

  
  ؟پاداش افزایش تولید در واحدهای خدماتی نیز میسر است های آیا انعقاد قرداد، نون کاربر اساس مقررات قا -16

توانند می ون کارقان  47ماده  موضوع 70 /11/8یین نامه مصوب ضوابط و روشهای اجرایی آ 2 واحدهای خدماتی بر اساس بند
نعقاد قرار داد پرداخت رت به ااساس ضوابط مربوط مبادحد خود را تعیین و بر نای وابا توجه به مفاد بند یاد شده تولید مب

 . پاداش افزایش تولید بنمایند
  

وزی بفرستند ی نهضت سواد آماگر مستخدمین خانواده خود را به کالسها،  استخدام کشوری  در دستگاههای مشمول قانون  -17
  ؟بل اجرا استشمول قانون کار نیز قارات در مورد کارگران مین مقراستحقاق دریافت پاداش خواهد داشت و آیا ا

نهضت سواد آموزی   هایود را به کالسقانون استخدام کشوری به مستخدمینی که خانواده خ  41پرداخت پاداش مقرر در ماده  
 نون کار و مقررات تبعیدر قا د در مورد مستخدمین مشمول قانون مذکور مجری بوده وقبولی دریافت دارن بفرستند و کارنامه 

 . ل این قانون پیش بینی نگردیده استکارگران مشموپرداخت چنین وجهی به 
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 یاضافه کار ساعات کار و: بخش دهم
 
 ید؟آمی  ر کارگران به حسابر از ساعات کار چیست و آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کاظومن -1

کارگر نیرو یا وقت خود را که قانون مدت زمانی است  دارد ساعت کار در این تصریح قانون کار نیز به آن 51همانگونه که ماده 
آید نمی نهار جزء ساعت کار به حساب  اعات صرف صبحانه ودهد به این لحاظ سمی  به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار

نهار و یا شام جزء  که ساعت صرف صبحانه یاباشد  گاهی از قبل رویه مورد عمل بر این قرار گرفتهاست چنانچه در کار دیهی ب
ضمنًا با توجه به ماده   .به حساب آید استمرار آن به عنوان عرف مستقر در کارگاه محسوب و کما کان باید اجرا گرددعت کار  سا
ری اختصاص یا سح  ضان مدتی را برای ادای فرایض دینی و صرف افطاردر ایام ماه مبارک رم  قانون کار کارفرما مکلف است  150

 . شودمی رران منظومدت جزء ساعت کار کارگدهد که این 
  
 باشد؟می  حداکثر ساعت کار روزانه به چه میزان -2

ساعت  176متوالی ساعات کار در چهار هفته  اهآن قانون مزبور که در مورد 56 ای کارگران موضوع مادهدر قانون کار به استثن
 برای ساعت 36 میزان به – کار قانون 52و 51 مواد –است ه یدورت هفتگی تعیین گردصوالً بصساعات کار ا، تعیین شده

در   نماید توزیع ساعات کارمی یادآوری.  کارگران  سایر  برای تساع  44  و  زیرزمینی و  آور  زیان  و سخت  کارهای  در  شاغل  کارگران
که  کارهای سخت و زیان آوره جز کارگران شاغل در بوده و بوافق کارگران ذیربط از اختیارات کارفرما ب تروزهای هفته با جل

عمالً حداکثری   51ه تبصره یک ماده  ساعت در هر روز تجاوز نماید در مورد سایر کارگران با عنایت ب  6نباید از    هاآن  اعات کارس
یهی است مازاد بر شده است بددر قانون کار در نظر گرفته ن ، قت کارگرمشروط به جلب مواف، روزانه برای میزان ساعات کار

و قید »مگر در موارد استثنایی با  61ساعات کار انجام شده با در نظر گرفتن ممنوعیت موضوع ماده ، فوق االشاره هایسقف
 . اضافه کار خواهد بود 59وافق طرفین« در تبصره ماده ت
  

ه افزایش آن ما تصمیم بست و کارفرساعت بوده ا 40ته ای فه، ساعت کار از بدو فعالیت کارگاه در یکی از واحدهای کارگری -3
  ؟ساعت در هفته را دارد آیا مجاز به این کار خواهد بود 44تا میزان ساعت کار قانونی یعنی 

باشد حال چنانچه کارگاهی می کثر ساعات کار قانونی روزانهقانون کار پیش بینی شده است حدا 51عت کاری که در ماده اس
ه تعیین ساعت کار به میزان کمتر از ساعت کار قانونی نموده ا بعد از آن اقدام بروع فعالیت کارگاه و یتأسیس و ش در بدو

غییر آن نیاز به جلب و ت گرددمی و تداوم اجرای آن جزء شرایط کار کارگران محسوب باشد این امر مخالفتی با قانون نداشته
شرط شده باشد که  د موقت بودن این کاهشگام تقلیل ساعت کار قیذشته به هنافراد ذینفع دارد مگر آنکه در گ موافقت

 . شرطی نافذ و برای طرفین الزم الرعایه خواهد بود
  
ز ساعات صبح رما مجار به تغییر و انتقال آن ابعدازظهر بوده است آیا کارف  3ح تا  صب  7سیس ساعت کار از  در کارگاهی از بدو تأ  -4

 د بود؟صبح خواه 7شب تا  11شب و یا از  11ر تا  بعدازظهبه ساعات عصر مثالً 
گیرد تغییرات می قرار وقتی در بدو تأسیس و شروع فعالیت کارگاه انجام کار مثالً برای ساعات صبح تنظیم و مورد موافقت

به صورت انتقال   این تغییر  شود به ویژه زمانی کهمی  یز به توافق کارگران و کارفرما مربوطبعدی در شروع و خاتمه ساعت کار ن 
شب و یا بالعکس صورت گیرد البته چنانچه کارفرما توجیه کافی برای تغییر ساعت کار در بح به عصر و یا کار از ص ساعات
 . قانون کار اقدام نماید 26تواند مطابق ماده می شته باشدکارگاه دا

  
قید دقیقه  20ساعت و  7خص ت کار در آن با مزد مششده و ساع کارگری به موجب یک فقره قرارداد یکساله بکار گرفته -5

ما از وی خواسته در زمینه ساعت ساعت کار کرده و بعد از آن کارفر 6ماه از قرارداد را روزی  3ا کارگر عمالً حدود گردیده است ام
 یف چیست؟ند تکلکار مطابق قرارداد عمل ک 
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داد ده در قرارهر چند شرط پیش بینی شاهند بود به این لحاظ ادی خود خودر هر حال طرفین ملزم به اجرای تعهدات قرارد
دقیقه در روز کار کرده باشد  20ت و ساع 7ساعت کار در هفته برای مدتی اجرا نشده و عمالً کارگر کمتر از  44کار که متضمن 

 . ماندمی یکارگر باق شود و تعهد به اجرای آن کماکان براینمی قرارداد زایلعتبار اعتبار شرط در طول ا
 وق العاده ای که برای کار در ایام تعطیل رسمی باید پرداخت شود چقدر است؟ان فمیز -6

ضافه بر ا  %40دل  اده یی معاان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت آن فوق العکار در روز تعطیل رسمی از همان ساعت اول بعنو
فوق العاده اضافه کار پرداختی  وال کارگاهاس عرف و رنانچه بر اسیهی است چدب. مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت شود

 . باشدمی عایهکان معتبر و الزم الرعرف و روال مذکور کما، تعطیل رسمی بیش از میزان اخیرالذکر بوده باشد هایدر روز 
  

وز اول هفته انجام ر 5و کار پنجشنبه در  افقی اعالمدر کارگاهی روز پنجشنبه تعطیل تو، ق بعمل آمدهوجه به توافچنانچه با ت -7
 شود؟می  د در صورت برخورد تعطیالت رسمی با تعطیل توافقی چه نوع حقی برای کارگران ایجادشو

سایر روزهای هفته انجام شود در صورت این روز در روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعالم و کار ، هوافق بعمل آمداگر بر اساس ت
 انداز آنجا که کارگران کار روز پنجشنبه را در پنج روز اول هفته انجام داده،  رسمی  روز پنجشنبه با تعطیل  طیل توافقیبرخورد تع

 . کنندمی ضافه کاری از بابت فوق را پیدادقیقه ا 20ساعت و  7از این رو استحقاق 
  

دهند می  ول هفته انجامجشنبه را در پنج روز اکار روز پننبه تعطیل توافقی اعالم شده است و کارگران پنجش اهی روزدر کارگ -8
 استحقاقی استفاده  حال اگر تعطیالت رسمی با پنج روز اول هفته مصادف شود و یا وقتی کارگر هر یک از این روزها را از مرخصی 

 یزان است؟کند طلب کارفرما از کارگر به چه ممی 
دهند می نجامای هفته ان روز را در سایر روزهنبه را تعطیل و کار ایا روز پنجشرگرانی که برابر توافق بعمل آمده با کارفرمکا

که قسمتی از ساعت کار روز پنجشنبه    دقیقه به اضافه  20ساعت و    7کنند  می  برای هر روزی که از مرخصی استحقاقی استفاده
روز اول هفته  5می با تعطیالت رسمرخصی آنان منظور خواهد شد و همچنین وقتی  است به حساب در آن روز انجام شده

دقیقه به  20ساعت و  7مازاد بر  شود بنابراینمی دقیقه لحاظ20ساعت و  7شود از آنجا که تعطیل رسمی برای می مصادف
 . شودمی ارگر به کارفرما گذاشتهحساب بدهی ک

  
هل و چهار ساعات کار در قانون چ ن که میزانعرفًا چهل ساعت است کارفرما تحت این عنوات کار هفتگی در کارگاهی ساعا -9

 خواهد ساعات کار کارگاه را افزایش دهد آیا قانونًا حق چنین افزایشی را دارد؟می  شدهساعت تعیین 
ن اصوالً حداقل حقوق و مزایای در این قانو و نظر به اینکه حقوق و مزایای مقرر قانون کار 8لف ماده به استناد مفهوم مخا

ابین کارگران و کارفرما که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظور فی م حاصله هایده و توافقکارگران بومتعلقه به 
ه میزان ات عادی کار ببود لذا رویه و عرف موجود در کارگاه مبنی بر تعیین ساع ننموده باشد برای طرفین الزم االجرا خواهند

 . عرف مزبور هستندکال بوده و طرفین ملزم به رعایت رویه و ساعت در هفته بال اش 44کمتر از 
  

کنند پیش بینی نشده ی م و موسسات تجاری کار هاآیا در قانون کار مقررات خاصی برای ساعات کار کارگرانی که در مغازه -10
 است؟

باشد می قانون کار 51مقرر در ماده ساعت کار هفتگی  44تجاری نیز همان سسات غازه هاو موساعات کار کارگران شاغل در م
 که زمان انجام آن در هر مورد با توجه به نوع فعالیت و رویه گذشته و بر حسب توافق فی ما بین کارگر و کارفرما تنظیم

 . باشدمی ی با توافق طرفین مجاز ثنایر موارد استساعت مگر د 4ار اضافی نیز حداکثر به میزان روزی انجام کگردد و می
  

 شود؟می  آیا اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار کارگر محسوب -11
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ر انجام کار در اختیار کارفرما ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظو، قانون کار 51به تصریح ماده 
بدیهی است چنانچه بر اساس . واهد شدو استراحت جزء ساعت کار محسوب نخ رف غذا اوقات صلذا قانوناً . دهدمی قرار

. عرف و رویه مذکور کماکان معتبر خواهد بود، گردیدهمی عرف و روال کارگاه از قبل اوقات مذکور جزء ساعت کار محسوب
 قات کار را برای ادای فریضه نماز واز اواست مدتی مرقوم در ماه مبارک رمضان کارفرما مکلف  قانون150ماده  ضمنًا در اجرای

 صرف افطار یا سحری اختصاص دهد
  

 گردد جزء ساعات کار کارگر محسوبمی  آیا اوقاتی که قبل از شروع کار و پس از خاتمه آن صرف استحمام و تعویض لباس -12
 شود؟می 

ر فه برای این منظور جزء ساعات کاقات مصروباشد اوام وظایف شغلی عرفًا مستلزم استحمام و تعویض لباس ه انجچنانچ
 . گرددمی کارگر محسوب

  
کنند به لحاظ مقررات قانون کار چگونه است و مرخصی می   ساعت متوالی استراحت  24ساعت کار و    24وضعیت کارگرانی که    -13

 شود؟می  بهمحاس چگونه هاآن استحقاقی 
ادیق کار مختلط کار آنان از مص  کنند نحوه انجاممی  تراحتساعت اس  24و  عت کار  سا  24کارگرانی که حسب توافق بعمل آمده  

درصد   35قانون مرقوم برای هر ساعت کار در شب   58قانون کار بوده و به این قبیل کارگران مستند به ماده    53موضوع ماده  
 ه کار محسوب و فوق العادهته آنان اضافر در هفساعت کا  44ضمنًا مازاد بر انجام  .  گیردمی  ار عادی تعلقاضافه بر مزد ساعت ک
قانون کار در زمینه اجباری  62گردد حکم ماده می متذکر. قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد 59مربوط با رعایت ماده 

نه بدیهی است مرخصی استحقاقی ساال. باشدمی اد شده نیز جاریبودن تعطیل یک روز معین در هفته نسبت به کارگران ی
 7اعات استفاده شده محاسبه و قابل تبدیل به روز) قانون کار است که حسب س 64 لذکر به میزان مقرر در مادهگران فوق اکار 

 . دقیقه ( خواهد بود 20ساعت و 
  

ی ماههاباشد؟ آیا تعیین میزان ثابت ساعت کار برای تمام می  اعتساعت کار در ماه چند س، با توجه به مقررات قانون کار -14
 سال امکان پذیر است؟

 44این قانون ساعات کار حداکثر  57و 51ر ماهانه پیش بینی نگردیده ولی مستفاد از مواد ن کار ساعات کادر مقررات قانو
باشد بدیهی است در ازای هر روز تعطیل می لیساعت در چهار هفته متوا 176یا در مورد کارگران نوبتکار  ساعت در هفته

توجه به تفاوت تعداد  ساعت مزبور کمتر خواهد بود ضمنًا با 44دقیقه از  20ساعت و  7هفته به میزان کار  ساعات، رسمی
 . باشدنمی عنوان ساعات کار ماهانه مقدور تعیین ساعات کار معین به، روزهای کار در ماههای مختلف

  
رفرما و مانی استفاده از مرخصی کارگران بین کال زقانون کار چنانچه در خصوص تنظیم جدو 69بصره ماده ه به تبا توج -15

 باشد؟می  حل قضیه چگونهتشکل کارگری اختالف باشد راه 
ی رخصی کارگران در مورد کارهای پیوسته)زنجیره ای( و تمامقانون کار تنظیم جدول زمانی استفاده از م 69تبصره ماده 

اید رما شناخته است که بنماید از تکلیف کارفمی کار را اقتضا هایز کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در رو
نده کارگران اعالم نماید ماهه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسالمی یا انجمن صنفی یا نمای  3ظرف  

رخصی کارگران اختالف ز مایریت و تشکل کارگری مربوط در خصوص جدول زمانی استفاده و در این زمینه چنانچه بین مد
 . الجرا خواهد بودقانون کار معتبر و الزم ا 69حکم ماده وجود داشته باشد 

  
 7تر از توان در بعضی از روزهای هفته کممی  یا الزامی است و دقیقه کار برای تمام روزهای هفته 20ساعت و  7آیا رعایت  -16

  ؟کار کرد عضی دیگر از روزها بیشتردقیقه و در ب 20ساعت و 
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 51مساوی بین ایام هفته بعمل نیامده است و تنها در قسمت اخیر ماده  بینی تقسیم کار به میزان  در مقررات قانون کار پیش  
لکن در . تعیین گردیده استه کارگران بجز موارد مستثنی شده در قانون هشت ساعت این قانون سقف ساعات کار روزان 
( اجازه داده شده است که در صورت توافق ساعت  هانآ کارفرما و کارگران و یا نمایندگان )تبصره یک ماده مذکور به طرفین

اد شده تعیین نمایند مشروط بر اینکه مجموع کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر و در دیگر روزها اضافه بر هشت ساعت ی
 . ساعت تجاوز ننماید 44ار در هفته از ساعات ک

  
اشت و در صورت تقارن آن با روزهای کاری استحقاق چه مزایائی را خواهد دضافه کار چیست؟ و کارگر برای اضافه  امنظور از    -17

 شود؟می  تعطیل رسمی چگونه عمل
ای ساعت در چهار هفته متوالی بر 176کار و ساعت در هفته برای کارگران غیر نوبت 44) کار عادیارجاع کار اضافه بر ساعات 

 60 و 59ابع مقررات موضوع مواد فوق العاده مربوط و دیگر شرایط آن تکار( اضافه کار بوده و نحوه محاسبه کارگران نوبت 
ل به ازای هر روز تعطی، های تعطیل رسمی با روزهای کاربدیهی است در صورت تقارن هر یک از روز . قانون کار خواهد بود

ر عادی در چهار هفته غیر نوبتی( و یک بیست و چهارم کا نابرای کارگر) ساعات کار عادی هفتگی رسمی معادل یک ششم
 . بود کارگران نوبتی( از ساعات عادی کار کارگر کسر و مازاد بر ساعات باقی مانده اضافه کار خواهدبرای ) متوالی

  
وجه به اینکه این با تورت  باشد در این صمی   ساعت صحیح  192زد ماهانه تقسیم بر  آیا نحوه محاسبه اضافه کاری بر مبنای م  -18

 باشد؟می  ن است آیا کارفرما مجاز به تغییر آنبه متضمن امتیاز بیشتری برای کارگراشیوه محاس
روز و  30ماهانه به کار برای محاسبه اضافه کاری بر اساس تقسیم مزد  ی مشمول قانونهاکارگاه رویه معمول و مورد عمل در 

مزد یک ساعت ، ساعت کار عادی به مزد یک %40ردن شود که با اضافه کمی قه انجامیقد 20و ساعت  7تقسیم مزد روزانه به 
ساعت   192مزد ماهانه تقسیم بر  اضافه کاری محاسبه خواهد شد با وجود این از آنجا که مالک محاسبه اضافه کاری بر مبنای  

توجه به استمرار مخالفتی با قانون نداشته و با    نی آباشد به این لحاظ ترتیب اجرامی  برای کارگران متضمنامتیاز بیشتری را  
 . کتسبه ای برای کارگران ذینفع تکلیف به ادامه اجرای آن خواهد بودآن و ایجاد حق م

  
تواند از انجام تعهد می  افه کاری داشته باشد آیاساعت اض 4متعهد شده باشد روزانه مدتی مثالً  چنانچه در قرارداد کار کارگر -19

 نماید؟ ی ردداخو
رود لذا شرط مزبور بالاثر بوده می گر در قرارداد از جمله شرایط غیر نافذ بشمارم اضافه کاری توسط کار نظر به اینکه شرط انجا

 . نمایدنمی قرارداد کارو ایجاد هیچ نوع تعهدی برای طرفین 
  

 ت؟قانون کار چند ساعت اس 59 ادهه مبصردر روز در موارد استثنائی مذکور در تاضافه کاری  حداکثر ساعات -20
النهایه ارجاع کار بیش . قانون کار سقف مربوط به ساعات کار اضافی مشخص نگردیده است 59در قسمت اخیر تبصره ماده 
ه د به نحوی که در این زمینه استثناء تبدیل ببه استثناء پیش بینی شده در تبصره فوق باش از چهل ساعت باید با عنایت

 . شوده ن قاعد
  

 ی به کارگران و تعیین مدت آن با چه مرجعی است؟ع کار اضافی اجبارتأیید ضرورت ارجا -21
ساعت پس از پایان اولین روز کار  48کارفرما مکلف است حداکثر ، قانون کار 60 در صورت ارجاع کار اضافی موضوع ماده 

 اضافی و مدت آنرا تعیین نماید  مور اجتماعی ضرورت کارر و احد کاوا  دهد تابه اداره کار و امور اجتماعی محل اطالع    مراتب را
  

 کارفرمانوع کار و ماهیت کار در یک واحد مشمول قانون کار به نحوی است که کارگران باید مستمرًا اضافه کار کنند آیا  -22
 را وادار به اضافه کاری نماید؟ هاآن گرانتواند در صورت عدم تمایل کار می 
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لهذا چنانچه .  حادثه داللت بر امور اتفاقی و استثنایی دارد  در رابطه با حوادث بوده و لفظ  قانون کار صرفاً   60   ماده الف «»    بند
ده فوق مورد نداشته ماهیت کار واحدی مستلزم کار کارگران برای ساعاتی بیش از ساعات کار عادی قانونی است استفاده از ما

 . نماید حیانًا ایجاد شیفت اضافی اقدامل مورد نیاز خود و اپرسن تأمینبه بت باید نسمی و واحد مربوط
  
  
  
  

کنند نیز کارفرما باید موضوع اضافه می   آیا در مورد کارگرانی که با میل و اختیار خود و بر اساس توافق با کارفرما اضافه کاری   -23
 ساعت به اداره کار محل اطالع دهد؟ 48رف کاری را ظ

مایان در زمینه الزام کارگران به انجام اضافه کار بوده و به  در ارتباط با اختیارات کارفرقانون کار اصوالً  60 اده موضوع مت امقرر
بدیهی است در . تحاالتی که کارگران بر اساس توافق و بنا به تمایل خود به اضافه کاری اشتغال ورزند تسری نخواهند داش

به تصریح تبصره یک ماده ادار به انجام کار اضافی شوند تشخیص کارفرما وفًا با خود صر ایلصورتی که کارگران بر خالف تم
ساعت موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطالع دهد تا با عنایت   48مرقوم کارفرما مکلف است در هر مورد حداکثر ظرف  

 . میم بعمل آیدتخاذ تصدت آن ان مماده مذکور در زمینه ضرورت کار اضافی و تعیی به بندهای الف و ب
  

 باشند؟می  از هیجده سال تمام کمتر است مجاز به انجام کار اضافی  هاآن آیا کارگرانی که سن -24
باشد با متخلفین از می منوعقانون کار ارجاع هر نوع کار اضافی به کارگران نوجوان حتی با توافق آنان م 83 در اجرای ماده 
 . د شدوم رفتار خواهنون مرققا 176 ادهاین ماده برابر م

  
 باشد؟می  قانون کار آیا ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار مختلط دارند نیز ممنوع 61با توجه به ماده  -25

تا  22ه اصلدر ف هاآن و یا بیش از نیمی از ساعات کار اعم از نوبت کار و یا غیر نوبتکار ( که تمام) ارجاع کار اضافی به کارگران
قانون کار ارجاع کار اضافی به  61توضیح اینکه مطابق ماده . قانون کار ممنوع است 61گیرد مستند به ماده می مداد قراربا 6

 . باشدمی دهند ممنوعمی کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام
  

 ر هفته اشکال دارد یا خیر؟طیل یک روز معین دجمعه بدون تع وزر م کار درنجادر صورت توافق کارگر و کارفرما آیا ا -26
قانون کار تعطیل یک روز معین و مستمر در هفته بعنوان تعطیل هفتگی کارگران اجباری بوده و انجام کار   62با توجه به ماده  

جام کار در به این ترتیب ان . اهد داشتخو با توافق طرفین بر خالف مقررات و ممنوعیت و نیز اضافه کاری در این روز حتی
 . باشدمی جمعه منوط به تعطیل یک روز معین دیگر در هفتهروز 
  

تعدادی از کارگران کارگاهی که جهت ارتقاء سطح مهارت در یک مرکز کار آموزی به تحصیل مشغولند مدعی هستند از آنجا  -27
کارفرما باید برای ساعات اضافی به آنان فوق  دنارگاه داشتهست که در کای ابیش از ساعات کار هاآن عات تحصیل روزانهکه سا

 العاده اضافه کاری پرداخت کند تکلیف کارفرما چیست؟
شود می  بوط انجامرم  هایچنانچه شرکت کارگران در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا سایر مراکز که به منظور گذراندن دوره

دقیقه حضور  20ساعت و  7فه کاری در ساعات مازاد بر گرفته باشد پرداخت اضا کارگران صورتود بنا به میل و درخواست خ
کند مگر اینکه در زمینه این پرداختها قبالً بین طرفین توافق بعمل آمده باشد بدیهی است نمی  در کالسهای آموزشی مورد پیدا

کلیف شده باشد در این صورت حضور مازاد بر تبه کارگران  رمادر مراکز مذکور از سوی کارف هااندن دورهدر صورتی که گذر
 . قانون کار قابل احتساب خواهد بود 59ساعات کار قانونی در کالسهای آموزشی اضافه کاری تلقی و با رعایت ماده 
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ی کارگر کار اعات اضافهس با توان کسر ساعات کار رامی  خروج دارد آیادر مواردی که کارگر تأخیر ورود به کارگاه یا تعجیل  -28
 . تهاتر نمود

باشد لذا قابل تهاتر با ساعات تأخیر می درصد بیشتر از دستمزد یکساعت کار عادی 40چون دستمزد یک ساعت اضافه کاری 
 . نبوده و باید هر کدام از این دو مورد جدا گانه محاسبه گردد

  
 گردد؟می  شود چگونه محاسبهمی  نه پرداختاهاارگران مک ه مزد ئی کهاکارگاهده اضافه کاری در العافوق  -29

 : نحوه محاسبه اضافه کاری 
 حقوق ماهانه: 30مزد روزانه = 

 مزد روزانه: دقیقه 20ساعت و 7مزد یک ساعت کار عادی=
 عت کار عادیمزد یک ساعت کار عادی + مزد یک سا %40مزد یک ساعت اضافه کاری=

  
روز کار در ساعات شب بصورت اضافه کاری بکار ادامه دهد آیا در میزان فوق العاده دریافتی   کارگر  اردرورت ددر برخی مواقع ض  -30

 دارد؟می  را دریافت شود یا همان فوق العاده اضافه کاری در ساعات روزمی  او تغییری داده
درصد فوق  40ود عالوه بر واقع ش بامداد 6شب تا  22در فاصله ساعات  هاآن ریکارگران غیر نوبت کار که ساعات اضافه کا

مربوط به کار شب را نیز خواهند داشت به این ترتیب کارگران غیر نوبتکار   %35استحقاق دریافت  ،  العاده مربوط به اضافه کاری
 دارندمی فتعالوه بر مزد آن ساعت دریا %75 اضافه کاری در شب در مجموع  برای هر ساعت

  
صبح یا عصر است بصورت اضافه کاری در شیفت  های در شیفت هاآن اری که کار عادی بت ک نو ارگرانگاهی الزم است ک  -31

 پرداخت شود چقدر است؟ هاآن شب کار کنند میزان فوق العاده یی که باید به
 یفهظجام وصبح و عصر ان  هایکه بطور عادی در نوبتبنا به ضرورت و در موارد خاص از کارگران نوبت کاری  در مواردی که

آید کارگران مذکور عالوه بر فوق العاده اضافه کاری استحقاق استفاده می  نمایند برای انجام کار اضافی در شب دعوت بعملمی
 . ز خواهند داشت( را نی%40+%35از فوق العاده کار در شب یعنی )

  
بوده و بجای آن از یک روز دیگر به عنوان   هاآن  ارک   زرما روده با کارفروز جمعه طبق توافق بعمل آمآیا کار اضافی کارگرانی که    -32

 کنند در روز جمعه و غیر جمعه به لحاظ میزان فوق العاده تفاوت دارد؟می  تعطیل هفتگی استفاده
و مستمر دیگری در هفته بعنوان تعطیل قانون کار بجای روز جمعه از روز معین  62یک ماده  کارگرانی که در اجرای تبصره

اضافه بر مزد روزهای دیگر هفته خواهد بود و در این مورد استثنایی بین  %40نمایند مزد روز جمعه آنان می ادهفتگی اسهفت
کار  که در این حال جزء روز) ن قبیل کارگران در روز جمعهلهذا چنانچه ای. کارگران نوبتی و غیر نوبتی پیش بینی نشده است

فوق الذکر نیز جزء مزد ماخذ محاسبه فوق العاده   %40عادی روزانه کار کرده باشند    تساعاشود( اضافه بر  می  تلقی  هاآن  عادی
 . اضافه کاری منظور خواهد گردید

  
اسبه لحاظ اسبه فوق العاده اضافه کاری باید جزء مزد ماخذ محمزایای سرپرستی و امثالهم در هنگام مح، آیا سختی کار -33

 شود؟
مزایای سرپرستی و فوق العاده شغل که به تبع شغل و ، قانون کار مزایایی از قبیل سختی کار 36ده با توجه به تبصره یک ما

محاسبه اضافه کاری نیز منظور شود جزء مزد ثابت محسوب شده و لذا مبنای  می  برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت
 . خواهد شد
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شود مانند کمک هزینه مسکن و یا عائله مندی باید در مزد مأخذ می  پرداخت نارگراکه در کارگاه به ک  هائی ا کمک هزینهیآ -34
 محاسبه فوق العاده اضافه کاری به حساب آید؟

ه در مادمذکور ، زمره مزایای ثابت پرداختی به تبع شغلکمک عائله مندی و بن کارگری در ، خواربار، مسکن هایکمک هزینه
 . شودنمی نرخ اضافه کاری جزء مزد منظور همحاسبقانون کار نبوده و لذا در  36
  

آیا مزایایی مانند فوق العاده نوبت کاری و یا شب کاری جزء مزد مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری باید به حساب آورده   -35
 شود؟

ذا مزایایی مانند حق و ل  بوده  قانون کار  36مزد مبنای موضوع ماده    حاسبه مزد ساعات اضافه کاری همان مزد ثابت یامالک م
گردد در محاسبه اضافه کاری منظور نخواهد نمی  شبکاری و تفاوت تطبیق و نظائر آن که در ارتباط با شغل پرداخت،  نوبتکاری

 . شد
  

ده ما  2ه  تبصر  ظر این وزارتخانه و بر اساس اجازهرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار با ن ی دارای طهاکارگاهدر برخی از    -36
دارند آیا این مبلغ  می  تعدادی از کارگران مبلغی عالوه بر مزد گروه و پایه خود دریافت، دستور العمل اجرای طرح طبقه بندی 19

 شود یا خیر؟می  ه جمعدر زمان محاسبه فوق العاده اضافه کاری با مزد گروه و پای
ئی که طرح طبقه ها کارگاهزد« کارگر بوده و از طرفی در »مکار ضافه مبنای احتساب ا قانون کار 59ماده در اجرای بند »ب« 

قانون مرقوم مزد گروه و پایه مبنای محاسبه هر گونه   36ماده    2بندی مشاغل به مرحله اجرا در آمده است با عنایت به تبصره  
بقه بندی مشاغل و یا طی طرح اجرایدستورالعمل  19ماده  2ضوع تبصره وم هایلذا احتساب فوق العاده. د بودمزایا خواه

 . اصوالً هر نوع پرداخت دیگری در محاسبه اضافه کاری وفق مقررات نخواهد بود
  

گیرد می   در مقابل انجام کار صورت  هاختشود ولی این پردامی   در واحدهایی که به کارگران ماهانه اضافه کار مقطوع داده  -37
 خدمت و سایر مزایا منظور خواهد شد؟ تبه سنوامحاس ه پرداختی از این بابت دریا وجوآ

بصورت ثابت و  هاشود گرچه این پرداختمی آن نوع پرداختهای راجع به اضافه کاری که در مقابل انجام کار به کارگران داده
 پرداخت لحاظ  ون کار پیش بینی شده است به اینقان   59د مربوط به آن همان است که در ماده  مقطوع نیز صورت گیرد قواع

 . گرددنمی مزبور جزء مزد نبوده و در محاسبه سنوات خدمت نیز منظور
  

شود آیا این پرداختی از اجزاء مزد تلقی می   در واحدهایی که هر ماهه مبلغی تحت عنوان اضافه کار مقطوع به کارگران داده  -38
 آید؟می  به حساب ...و پاداش وو در محاسبه سنوات خدمت و عیدی 

خدمات ارائه شده از سوی کارگران  شوند بدون ارتباط با میزان تولید ومی که به عنوان اضافه کاری پرداختغی چه مبالچنان 
پرداخت شده باشد در حکم ، مبنی بر انجام کار اضافه توسط کارگران مزبور، مربوط و بدون نیاز به تأیید سرپرست کارگران

مبالغ پرداختی در ماههای مختلف متوسط مبالغ پرداختی در شش  ودنثابت ب ت عدماز مزد کارگران بوده و در صوربخشی 
باید به کارگران ذیربط پرداخت شود بدیهی است چنانچه بر خالف ترتیبات یاد شده پرداخت اضافه کاری در هر  ماه گذشته

تبط باشد مبالغ پرداختی رم هاآن تولیدکارگران داشته و یا به میزان ماه نیاز به تأیید مدیر یا رئیس قسمت و یا سرپرست 
 . قانون کار خواهد بود 59اضافه کار موضوع ماده 

  
 ساعت اضافه کاری به کارگران ارجاع نماید؟ 4تواند هر روز بیش از می  قانون کار کارفرما 59آیا بر اساس تبصره ماده  -39

توان نمی ز صرفًا جهت موارد استثنایی بوده ورو ساعت در 4از ر برای انجام اضافه کاری بیش قانون کا 59تجویز تبصره ماده 
ساعت باشد و البته چنانکه  4هر روز مجاز به انجام اضافه کاری بیش از ، د که بر اساس آن کارگرآن را به قاعده ای تبدیل نمو
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تواند می کار فرما دهدفی انجام اضایش از چهار ساعت کار ه روزه ببایست هممی نیاز کارفرما به نحوی باشد که کارگر الزاماً 
 . هد کرد تأمین نمایدنیاز خود را به پرسنل از بین نیروهائی که استخدام خوا

  
دهند دو می  در کارگاهی از سالها پیش رویه بر این جاری است که برای کلیه کارگران در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام -40
 شود آیا کارفرما مجاز به تغییر این شیوه محاسبه خواهد بود؟می  رداختالعاده پ فوق %40و با محاسبه ابر منظور بر
و برابر منظور نمودن اضافه کاری انجام شده که از بدو تأسیس کارگاه و یا با موافقت بعدی بطور مستمر پرداخت گردیده د

به دلیل استفاده کلیه  ردد وگمی حسوبن مر روز جزء شرایط کار کارگراساعت انجام اضافه کاری د 4است با رعایت سقف 
قطع آن از مصادیق تغییر عمده در شرایط کار موضوع ماده ، ضافه کاری انجام شدهکارگران از امتیاز دو برابر منظور داشتن ا

 . قانون کار تلقی و برای تغییر آن باید حکم این ماده رعایت گردد 26
  

باشد؟ با جلب موافقت می   ه کارشان سخت و زیان آور شناخته شده استگرانی کفی به کار اضامجاز به ارجاع کار  رفرما  آیا کا  -41
 ود کارگران چطور؟خ

دهند ممنوع می  قانون کار که به موجب آن ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارهای خطرناک و سخت وزیان آور انجام  61ماده  
را موجب خواهد   176انت اجرای تبصره مقرر در ماده  ز آن ضمکه تخلف است  له مواد آمره این قانون اشناخته شده است از جم

با توجه به ماهیت کارهای سخت و زیان آور و صیانت از نیروی کار کامالً منطقی بوده و همواره بر رعایت   شد و این ممنوعیت
کند و هر نمی یهاست توجزیان آور و  کارگران را که کارشان سختشود نیاز به پرسنل نیز ارجاع کار اضافی به می آن تأکید

زیان آور با عنایت به آمره بودن قاعده فاقد اعتبار خواهد بود ضمنًا راه  گونه توافق برای انجام کار اضافی در کارهای سخت و
ت که اس ع اضافه کاری به کارگرانیحل مورد قبول برای مرتفع ساختن کمبود پرسنل بکارگیری نیروی کار مورد نیاز بجای ارجا

 کنندمی خت و زیان آور کارارهای سدر ک
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 یارنوبتکاری و شبک: بخش یازدهم
 
  ؟شودمی  فوق العاده نوبت کاری کارگران نوبت کار چگونه محاسبه.  -۱ 

هر کارگر  اعت اول کارکردجهت محاسبه در صد فوق العاده نوبت کاری کارگران یک واحد الزم است یکصد و هفتاد و شش س
 6الی  22تایمکس استخراج و سپس نسبت ساعاتی که در تعداد ساعات استخراج شده به ساعت شب )کارت  ول ماه از ر طد

سبه شده به نیم )نصف( نزدیک باشد فوق العاده نوبت کاری معادل چنانچه نسبت محا. صبح ( مقارن بوده محاسبه گردد
به طور مثال . درصد خواهد بود 15عاده فوق الشد میزان با ( نزدیک. /33سی و سی صدم )درصد مزد و چنانچه به 5/22

ساعت به  87 دود ساعت اول کارکرد مزبور ح 176ساعت کارکرد داشته باشد و از  190چنانچه کارگر نوبت کاری در طول ماه 
 . درصد خواهد بود 5/22ساعات شب افتاده باشد فوق العاده نوبت کاری 

  
توانند از فوق العاده نوبت کاری می  کنند نوبت کار هستند و آیامی  راحتعت استسا  24ر و کا ساعت 24آیا کارگرانی که  -2

  ؟استفاده کنند
کنند با عنایت به تعریف کار می  ساعت استراحت  24ساعت کار و    24توافق  کارگرانی که بر اساس قرارداد کار و شرایط کار مورد  

یافت فوق العاده مربوط نخواهد بود ولی چنانچه با توجه به به در وده و محقنب قانون کار نوبت کار 55اده نوبتی موضوع م
خت شده باشد دریافت آن جزء حقوق عرف و روال کارگاه به این قبیل کارگران وجهی تحت عنوان فوق العاده نوبت کاری پردا

 . اهد شدمکتسبه کارگران بوده و طبق روال گذشته به آن عمل خو
  

شود شمول این فوق العاده به مدت زمان می  وق العاده نوبت کاری به کارگران را موجبپرداخت فطول ماه  در گردش کار -3
  ؟باشدمی  مرخصی استحقاقی و تعطیالت رسمی بر چه مبنایی 

ر در کا بنابراین چنانچه گردش. دشرط پرداخت فوق العاده نوبت کاری به کارگران نوبت کار گردش کار در طول ماه خواهد بو
ه تحقق پیدا کند گر چه یک یا چند روز از ماه را کارگر در مرخصی استحقاقی یا در تعطیالت به سر برده باشد ده یک مامحدو

ماه فوق العاده نوبت کاری متعلقه را به صورت کامل دریافت خواهد داشت ضمنًا در ایام با توجه به گردشی شدن کار در آن 
کند پرداخت فوق العاده می ان تامین اجتماعی غرامت دستمزد دریافتاز سازم نکه کارگرای خصی استعالجی با توجه بهمر

 . کندنمی نوبت کاری برای ایام مذکور مورد پیدا
  
کار در روز جمعه فوق العاده برای  %40یکی از روزهای کار کارگران نوبتی با روز جمعه برخورد کرده است در این صورت آیا :  -4

  ؟دشومی  نیزان شامل آن 
انچه روز کاری کارگران نوبت کار به روز تعطیل هفتگی جمعه برخورد کند مورد از مصادیق کار در روز جمعه و الزام به تعطیل چن

موضوع  فوق العاده %40باشد و در این صورت این قبیل کارگران محق به دریافت می یک روز دیگر در هفته به جای جمعه
 . د بودیز خواهننون کار ن قا 62تبصره یک ماده 

  
  ؟باشدمی  تعطیالت رسمی و مرخصی استحقاقی نیز، آیا فوق العاده نوبت کاری ناظر بر مزد روز جمعه - 5

و باید قانون کار کل مزد ثابت یا مزد مبنای دریافتی ماهانه را شامل بوده  56نوبت کاری پیش بینی شده در ماده درصدهای 
 . می و مرخصی استحقاقی نیز محاسبه و پرداخت گرددتعطیالت رسهفتگی و  طیلبرای روزهای تع

  
ساعت تعیین شده  176فی المثل پس از بیست روز  چنانچه  ؟شودمی  ساعت کار اضافی کارگران نوبت کار چگونه محاسبه -6

  ؟ودد بز آن اضافه کار خواهقانون کار انجام شده باشد آیا انجام کار پس ا 57در ماده 
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در چهار هفته )   ساعت کار  176کنند تا سقف  می  قانون کار برای کارگرانی که در طول ماه به طور نوبتی کار  57ده  عنایت به ما  با
د گردمی متذکر. کندمی ساعت کار اضافه کاری مصداق پیدا 176افه کاری مفهوم نداشته و در واقع پس از انجام متوالی ( اض

 . تواند انجام شودمی فته متوالیانی از چهار هر مقطع زمر هساعت مذکور د 176
بوده  %15شود می  بح و عصر واقعکارشان در ص هایدر موسسه ای از مدتها قبل فوق العاده نوبت کاری کارگرانی که نوبت -7

  ؟فوق العاده مزبور را کاهش دهد تواندمی  است آیا کارفرما
نوبت کاری بیش از میزان مقرر در قانون نموده و این پرداختها   ایهخت فوق العادهم به پرداقداقبل ا  ه واحدی ازدر صورتی ک

تلقی و هرگونه تغییر در آن با موافقت کارگران امکان پذیر خواهد  تا کنون ادامه یافته باشد اجرای آن به عنوان شرایط کار
 . بود
  

اعت از نوبت کار عصر آنان در ساعات شب واقع روزانه مثالً یک سر باشد و عص به صورت صبح و کارگرانی که گردش کار آنان -8
  ؟گیرندمی  ده درصد قرار شود آیا مشمول همان فوق العاده

گیرند و واقع می اری آنان به صورت صبح و عصر باشد مشمول ده درصد فوق العاده نوبت کاری قرارکارگرانی که گردش ک
تعریف کار گردشی به صورت صبح و عصر و فوق العاده کار شب تغییری در وده ساعت محدعت کار عصر در شدن یک سا

 . کندنمی مربوطه که ده درصد است ایجاد
  
 کنند کماکان مشمول درصد نوبت کاری خواهند بود؟می  نوبتی خارج شده و غیر نوبتی کار آیا کارگرانی که از شکل کار -9

نوبت  هایاده باشند در این صورت پرداخت فوق العادهکاری تغییر وضعیت د غیر نوبت به ز حالت نوبتیچنانچه کارگران ا
از قبل بین طرفین توافقی صورت  هارای این پرداختکند مگر اینکه بنمی قانون کار به آنان مورد پیدا 56کاری مقرر در ماده 

 . گرفته باشد
  

 برد مشمول فوق العاده نوبت کاری قرارمی  قانون کار به سر 46ه موریت مادمأ وبت کار درآیا به مدت زمانی که کارگر ن -10
  ؟گیردمی 

زمانی یک ماه گردش داشته باشد به بیان شود که کارشان در محدوده می نوبت کاری به کارگرانی پرداخت هایفوق العاده
محقق شدن به این ترتیب چون با  .باشدمی ماهر داخل یک دیگر شرط استفاده از درصدهای نوبت کاری تحقق گردش کار د

 هاشود بنابراین چنانچه مأموریتمی گردش کاری در طول ماه کارگر نوبت کار مشمول فوق العاده مربوط برای کل مزد ماهانه
 . ردگیمی ر ماههایی که در آن گردش کار انجام شده صورت گرفته باشد در شمول درصدهای نوبت کاری قرارد
  

  ؟باشد آیا تغییر آن در قالب صبح و عصر و شب امکان پذیر استمی  صورت صبح و عصر اهی گردش کار کارگران بهدر کار گ -11
کاری آنان که متضمن تغییر گردش باشد چنانچه در سطح کارگاه   هاینوبتتغییر گردش کار کارگران نوبت کار و افزایش تعداد  

 . نون کار عمل گرددقا 26بایستی برابر ماده می لقی ور تشرایط کاصورت گیرد تغییر عمده 
  

اضافه  شود آیا در هنگام محاسبه مزایایی همچونمی  مبلغی که به عنوان مزایای نوبت کاری به کارگران نوبت کار پرداخت -12
 گردد؟می  کاری و عیدی جزء مزد مأخذ محاسبه منظور

رده شده است لذا این مزایا جزء مزد کارگر نبوده به عنوان فوق العاده نام بانون کار ق 56ماده نظر به اینکه از مزایای مقرر در 
 . عیدی و پاداش و سنوات خدمت و نظایر آن منظور نخواهد شد، و در محاسبه اضافه کاری

  
ماید این قاعده برای ت تجاوز ن ساع  176قانون کار ساعت کار کارگران نوبتی در چهار هفته متوالی نباید از    57با توجه به ماده    -13

  ؟روزه چگونه قابل اعمال است 31و روز سی و یکم در ماههای  30، 29روزهای 
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ساعت 176ان نوبت کار در چهار هفته متوالی نباید از قانون کار اشاره گردیده که ساعات کار کارگر 57نظر به اینکه در ماده 
روز مورد پیدا  31و  30، 29ع ماههای رگران نوبتی خود به خود موضور مورد کاق دب فوتجاوز نماید بنابراین با اعمال مرات

ولی در هر حال شود می چهار هفته متوالی بعدی شروع، متوالی هاینخواهد کرد چون پس از خاتمه هر مورد از چهار هفته
ساعت  7ود با لحاظ داشتن د این مقصباشوزه ر 31و  30، 29چنانچه تاکید بر احتساب ساعت کار کارگران نوبتی در ماههای 

 . دقیقه ساعت کار قانونی روزانه و در نظر گرفتن روزهای کاری کارگر در هر ماه حاصل خواهد شد 20و 
  

با تعطیالت رسمی برخورد نماید کار در این ایام برای این قبیل کارگران متضمن چه چنانچه روزهای کاری کارگران نوبتی  -14
  ؟واند باشدتی م امتیازی 

استفاده از تعطیالت رسمی با استفاده از مزد را خواهند داشت و در صورت مصادف شدن روزهای کارگران نوبت کار نیز حق 
در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر  کار، کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیالت رسمی

 . ت گرددد هر ساعت کار عادی باید پرداخوه بر مزعال  صدساعت کاری چهل در
  

نماید آیا وی می   شب دیگری را در هفته تعطیل  کند منتهی به جای تعطیل جمعه شبمی   کارگری به طور مستمر در شب کار  -15
 فوق العاده پیش بینی شده بابت کار در روز جمعه خواهد بود؟ %40مشمول 

ه به جای تعطیل هفتگی جمعه شب به طور مستمر کارگران غیر نوبتی ( چنانچ)  کنندمی  ب کارر شکارگرانی که به طور ثابت د
 هاینون کار و تبصرهقا 62شب دیگری در هفته را به عنوان تعطیل هفتگی استفاده کنند با توجه به شمول حکم عام ماده 

 %35اری از  کار اشتغال دارند عالوه بر برخورده روز به  نابذیل آن نسبت به کلیه کارگرانی که در مقاطع زمانی مختلف در طول ش
قانون مرقوم نیز بهره مند  62اضافه مزد پیش بینی شده در تبصره یک ماده  %40از ، 58فوق العاده شب کاری موضوع ماده 

 . خواهند شد
  

  ؟باشدمی  یزانب به چه مش رقانون کار برای تحقق ممنوعیت کار د 61حدود کار شبانه پیش بینی شده در ماده  -16
 22کاری است که بیش از نیمی از ساعات کار عادی روزانه در ساعات ،  قانون کار  61ار شبانه مورد نظر در ماده  رسد کمی نظر  به

به این ترتیب در مواردی که کمتر از نیمی از ساعات کار عادی در ساعات شب انجام شده .  صبح روز بعد انجام شود6شب الی  
قانون کار نبوده و مشمول ممنوعیت  61شود کار شبانه مورد نظر در ماده افه کاری کارگر در ساعات شب واقع ساعات اض یا و

 . گیردنمی کار در شب قرار
  

ی کند آیا وقتمی   فوق العاده دریافت  %35باشد برای هر ساعت کار در شب  می   ب کار نیزکارگری که غیر نوبتی بوده و ضمنًا ش   -17
 ا در تعطیالت جمعه و تعطیل رسمی نیز مشمول فوق العاده شب کاری قراربرد و یمی  در مرخصی استحقاقی به سرین کارگر ا

  ؟گیردمی 
 شود پرداختمی صبح واقع 6شب و  22حدوده ساعات فوق العاده شب کاری فقط به ساعت کار کارگر غیر نوبتی که در م

استحقاقی و تعطیالت هفتگی   هایدر مرخصینماید بنابراین  می  یز همین را بیاننون کار ن قا  58گردد و در این زمینه ماده  می
 ص دارد مورد پیداو رسمی که کارگر در کارگاه حضور ندارد استفاده وی از فوق العاده شب کاری که به انجام کار در شب اختصا

 . کندنمی
  

 لعاده نوبت کاری قراریک ماه عصر و یا شب باشد مشمول فوق ا صبح وه مایک آیا کارگرانی که گردش کار آنان به صورت  -18
  ؟گیرندمی 

بدین قانون کار که کار نوبتی را کاری شناخته است که نوبتهای آن در طول یک ماه گردش داشته باشد  56با توجه به ماده 
ر نبوده و مشمول استفاده ازفوق بت کانود کننمی لحاظ کارگرانی که به صورت یک ماه صبح و یک ماه عصر و یا شب کار
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قانون  58شوند در اجرای ماده می گیرند از طرفی چون این قبیل کارگران قانونًا غیر نوبتی تلقینمی نوبت کاری نیز قرار العاده
ردار برخو دیعاار اضافه بر مزد ساعت ک %35شود از می بامداد واقع 6و  22که در فاصله بین  کار برای هر ساعت کار در شب

 . خواهند شد
  

وال این بوده است که نوبت کارانی که نوبت کارشان به ساعات شب بیافتد برای هر ساعت کار در شب عالوه در کارگاهی ر -19
ون قان تواند تحت این عنوان که در می  آیا کارفرما اندشدهمی  نیز بهره مند بر فوق العاده نوبت کاری از فوق العاده شب کاری 

  ؟ر پیش بینی نشده است به قطع این فوق العاده اقدام نمایدفوق العاده شب کاری به کارگران نوبت کا ترداخپ
نموده می  نوبت کاری پرداختدرصدی عالوه بر حق  ،  چنانچه کارگاهی از قبل به کارگران نوبت کار خود بابت ساعت شیفت شب

 ل قطع نخواهد بودایط کار و عرف و روال کارگاه تلقی و قابرزء شآن جوم استمرار یافته باشد تدا هاو این پرداخت
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 هاتعطیالت و مرخصی : بخش دوازدهم
  
 تواند با کارفرما برای انجام کار در روز جمعه بدون تعطیل یک روز دیگری از هفته موافقت داشته باشد؟می  آیا کارگر -1

کارگران حتی با جلب  شمول قانون کار اجباری بوده و به کارگیریان مارگراستفاده از تعطیل هفتگی در هر حال برای کلیه ک
ایط استثنایی و اضطراری در روز تعطیل هفتگی بر خالف حکم صریح قانون خواهد و یا در شر هاآن رضایت و توافق کتبی

حتی در ، به کار داشته باشد تغاله اشکارگر در روز جمع، قانون کار 62بود. بدیهی است چنانچه به دالیل مورد اشاره در ماده 
 باشد.می ترتیب مقرر در تبصره یک ماده یاد شده الزامی -و بطور موردیموارد خاص 

  
 توان تعطیل هفتگی جمعه را بدون توافق کارگر به روز معین دیگری در هفته انتقال داد؟می  آیا -2

طیل علی بدون هیچ استثنایی اجباری بوده و این تع ال ومه حتعطیل یک روز معین در هفته به عنوان تعطیل هفتگی در ه
ری در هفته چنانچه در امور مربوط به خدمات عمومی نبوده و نوع االصول در روز “جمعه” خواهد بود و تغییر آن به روز دیگ

باشد( صرفًا با می فاختال و یا ضرورت کار نیز آنرا ایجاب نکند )که در صورت بروز اختالف در این زمینه حل آن با مراجع حل 
 است. توافق طرفین امکان پذیر

  
دهند وضعیت می   ز کارگران بنا به ضرورت به کار خود در واحد ادامهدر کارگاهی که دارای تعطیالت تابستانی است تعدادی ا -3

 این قبیل کارگران در ارتباط با مرخصی و یا اضافه کاری به چه ترتیب خواهد بود؟
معمول کارگاه بخشی از مرخصی استحقاقی ساالنه  انی مورد نظر طبق توافق و یا بر اساس عرفابستت تچنانچه تعطیال 
باید ایام دیگری از سال را از می نون کار بوده باشد کار برخی از کارکنان متضمن این معنی است که آنانقا 64موضوع ماده 

ه کارگران الت تابستانی یاد شده جدا از مرخصی ساالنتعطیکه    مرخصی استحقاقی خود استفاده نمایند بدیهی است در صورتی
در این ایام یک  هاآن ن مدت در کارگاه کار کرده باشند هر ساعت کاردر نظر گرفته شده باشد چنانچه برخی از کارگران در ای

 آنان خواهد بود ر حقطه دقانون کار بوده و کارفرما مکلف به پرداخت فوق العاده مربو 59ساعت کار اضافی موضوع ماده 
  
یل هفتگی کارگری که در طول هفته بیمار بوده و در نتیجه نتوانسته است سر کار حاضر شود با آیا پرداخت مزد تعط -4

 کارفرماست یا با سازمان تأمین اجتماعی؟
باشد لذا می کاریهای از آنجا که مدت مرخصی استعالجی که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد به منزله روز 

تگی به کارگری که تمام یا ایامی از هفته را در استراحت پزشکی بوده است به عهده کارفرما ستمزد روز تعطیل هفپرداخت د
 باشد و سازمان تامین اجتماعی تنها مکلف به پرداخت غرامت مزد ایام بیماری کارگر خواهد بود.می
  

که بتوانند به مراسم مذهبی خاص خود ر نظر گرفته شده مذهبی د های رای اقلیتصی بت خاآیا در مقررات کار ایران تعطیال -5
 از قبیل عید پاک و یا عید کریسمس بپردازند؟

 بر اساس مقررات قانون کار که برای کلیه کسانی که بر پایه کار تابع اشتغال به کار داشته و از مقررات استخدامی خاص تبعیت
همان ایامی هستند که در تقویم رسمی کشور به عنوان الت رسمی کارگری باشد تعطیمی زم االتباعو الایه کنند الزم الرعنمی

تعطیل شناخته شده و تنها امتیاز کارگران بر دیگر مزد و حقوق بگیران استفاده از تعطیل روز جهانی کارگر )یازدهم اردیبهشت 
الت رسمی کارگری بهره مند ارگران از تعطیدینی هستند نیز همانند سایر ک  هایباشد لذا کارگرانی که از اقلیتمی  ماه هر سال(

های دینی جهت در مقررات پیش بینی نشده است. بدیهی است چنانچه کارگران اقلیت هاآن بوده و تعطیل خاصی برای
ام مرخصی استحقاقی ز ایند اتوانمی شرکت در مراسم مذهبی و اعیاد خود مایل به استفاده از تعطیل در روز خاص باشند

 منظور استفاده نمایند و در این زمینه کارفرمایان نیز مساعدت الزم را معمول خواهند داشت.ود برای این سالیانه خ
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توانند از تعطیل مزبور استفاده می   در کارهای نوبتی اگر نوبت کار کارگر با روز تعطیل هفتگی تقارن یابد کارگران مزبور چگونه  -6
 د؟ماینن 

باشد لذا هر گاه کارگر نوبتکار که در می قانون کار از جمله کارگران نوبتی الزامیلیه مشمولین استفاده از تعطیل جمعه برای ک
روز جمعه کار کند و بجای آن از تعطیل روز دیگری در هفته استفاده نماید بلحاظ عدم استفاده از تعطیل جمعه محق به 

اهد بود و در صورتی که نوبت کاری وی نون مرقوم خوقا 62مت اخیر تبصره یک ماده ع قسموضواضافه بر مزد  %40دریافت 
 با تعطیل رسمی مصادف شود معادل کار انجام شده را بصورت اضافه کار دریافت خواهد نمود.

  
هی از این بابت ت وجرداخشود آیا کارفرما مکلف به پمی  در مواردی که روز تعطیل رسمی با روز تعطیل هفتگی کارگر مقارن -7

 واهد بود؟به کارگران خ
کارفرما تکلیفی به پرداخت وجهی از این بابت ،  صورت مصادف شدن تعطیالت رسمی با روز تعطیل هفتگی )جمعه( کارگران  در

 به کارگران ذیربط نخواهد داشت مگر آنکه در این زمنیه از قبل توافقی صورت گرفته باشد.
  

مقابل از روز معین و مستمر دیگری بجای روز جمعه به عنوان جمعه را باید به کار اشتغال داشته و در  روز ارگردر مواردی که ک  -8
 تعطیل هفتگی استفاده کند چنانچه روز جمعه که روز کاری کارگر است با یکی از تعطیالت رسمی مصادف شود آیا کارگر مزبور

 نماید؟ تواند روز جمعه را تعطیلمی 
ر کارگر در روز جمعه برای جبران آن قسمت از ساعات کار وال نیز گویای این مطلب است اشتغال به کان سئه متبه طوری ک

قانونی است که وی به دلیل تعطیل کردن یک روز معین دیگر در هفته آنرا انجام نداده است به بیان دیگر کار کارگر در روز 
کند موجبی می  وردلحاظ وقتی روز جمعه با تعطیالت رسمی برخ  این  د بهگیرمی  هفته صورت  جمعه بجای تعطیل روز دیگری از
 گردد.نمی ماند و کار کارگر در این روز نیز اضافه کاری تلقینمی برای تعطیل کردن روز جمعه باقی

  
 ت رسمی را دارند؟آیا کارگران موقت هم استحقاق استفاده از مزایای مربوط به تعطیل هفتگی و یا تعطیال -9

کارمعین کارفرما ملزم به رعایت مقررات قانون کار از جمله پرداخت دستمزد  موقت و یا، قراردادهای کار اعم از دایملیه در ک
 .باشدمی روز جمعه و ایام تعطیل رسمی

  
 بعد موکول کرد؟ های توان استفاده از تعطیل هفتگی را به هفتهمی  در صورت ضرورت کار آیا -10

یه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و باید برای همان ه و یا یک روز معین دیگر در هفته برای کلجمع  عطیلاستفاده از ت
دیگر و یا ذخیره کردن آن به عنوان مرخصی  هایهفته مورد استفاده قرار گیرد به این ترتیب انتقال آن به هفته یا هفته

 قانون کار انطباق ندارد. 62اده ات منقد با مقرراستحقاقی و یا تقویم آن به وجه 
  

، بجای روز جمعه از روز معین و مستمر دیگری ،  با توجه به نوع کار کارگاه و یا توافق بعمل آمده با کارفرما،  عی که کارگردر مواق-11

آیا استحقاق دریافت  شود کار غولبه عنوان تعطیل هفتگی استفاده و در نتیجه روز جمعه را در کارگاه حاضر و مش، شنبه 3مثالً 
 وزهای عادی کار را خواهد داشت یا خیر؟ کارگران نوبتکار که نوبت کارشان با روز جمعه مقارن شود چطور؟وجهی عالوه بر مزد ر

وز یک ر عالوه بر برخورداری از، کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از نوبتکار و غیرنوبتکار در مقابل انجام کار در روز جمعه
گردد که این می درصد عالوه بر مزد را خواهند داشت. متذکر 40حقاق دریافت است، عطیل معین و مستمر دیگر به جای آنت

 مبلغ جزیی از مزد کارگر در روز جمعه بوده و ماخذ محاسبه اضافه کاری انجام شده در این روز نیز خواهد بود.
  

دت غیبت و یا مرخصی بدون شود آیا جزء میا مرخصی بدون حقوق واقع می و  یبتغایام تعطیالت رسمی که بین روزهای  -12
 شوند؟می  آیند یا اینکه از آن کسرمی  حقوق به حساب
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چنانچه تعطیالت رسمی بین روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق واقع گردد جزء روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق 
مرخصی بدون حقوق واقع زد تعطیالت رسمی که بین روزهای غیبت و یا  ت میافرمحسوب شده و به این لحاظ کارگر ذیحق د

 شود نخواهد بود.می
  

نمایند )تعطیل می  کارگران از یک روز تعطیل دیگر نیز در طول هفته استفاده، در کارگاههائی که عالوه بر تعطیل هفتگی  -13
خشی از تعطیل توافقی از مرخصی ساالنه استفاده کند آیا تمام و یا ب  را  توافقی( چنانچه کارگر تمام و یا تعدادی از روزهای هفته

 نیز به حساب مرخصی او منظور خواهد شد؟
ساعت  36تعطیل توافقی روز پنجشنبه معموالً موکول به این است که کارگران عالوه بر ساعات مقرره در پنج روز اول هفته )

ور انجام دهند و لذا در صورت مربوط به روز پنجشنبه را نیز در پنج روز مذک  رکا  دقیقه ساعات  20ساعت و    7دقیقه( معادل    40و  
ساعت   7کارگر ذیربط عالوه بر یک روز مرخصی مقرره )،  استفاده کارگران از مرخصی استحقاقی در هر یک از پنج روز اول هفته

ط به روز تعطیل توافقی پنجشنبه را نیز از ومرب دقیقه از ساعات کار 28دقیقه( مربوط به آن روز در واقع یک ساعت و  20و 
چنانچه استفاده از مرخصی در طول هفته بطور کامل صورت گیرد در ،  خصی استحقاقی استفاده نموده است در حالت فوقمر

 ساعت( از مرخصی استحقاقی خود استفاده نموده است. 44این حالت کارگر معادل ساعات کار هفتگی )
  

جمعه شب را در کارگاه به کار اشتغال داشته و بجای آن ، ماباشد با توجه به توافق بعمل آمده با کارفرمی  کارکارگری شب  -14
قانون کار  62% فوق العاده پیش بینی شده در تبصره ماده  40کند در این صورت آیا مشمول می  دوشنبه را تعطیل های شب

 خواهد بود؟
مقاطع زمانی طول یک شبانه روز قانون کار پیش بینی شده است    62ماده    یک  بصرهیر تمقصود از روز جمعه که در قسمت اخ

% اضافه بر مزد مقرر در تبصره مزبور برای کارگرانی که بجای  40باشد بنابراین حکم استفاده از می ساعت را شامل 24یعنی 
کی از مقاطع زمانی صبح و عصر و یا ر یکه داست کنند ناظر به کلیه کسانی می روز جمعه روز دیگری را در طول هفته تعطیل

 کنند.می عصر یا شب( تعطیل، از روز جمعه را به کار اشتغال و بجای آن روز دیگری از هفته را )صبحشب 
  

 رد؟برد نیز شمول دامی  قانون کار به سر  46آیا استفاده از تعطیل هفتگی جمعه در ایامی که کارگر در مأموریت موضوع ماده    -15
گردد به هر حال می  قانون کار بجای روز جمعه تعیین  62نایت به تبصره ماده  جمعه و یا روز مستمر دیگری که با ع  تعطیل روز

قانون مرقوم استثنایی برای آن پیش بینی نشده است و لذا در مدت  46اجباری بوده و در ایام مأموریت موضوع ماده 
از آنجا که ارجاع کار در این ،  رسمی  فاده نماید لیکن در مورد ایام تعطیلد استی خوهفتگباید از تعطیل  می  مأموریت نیز کارگر

چنانچه کارگر به جای استفاده از تعطیل رسمی به انجام کار ارجاع ، ایام در صورت جلب رضایت کارگر فاقد منع قانونی است
بایستی می  العاده مربوط به آنبوده و فوقر اضافی”  “کا  ایامشده از سوی کارفرما اشتغال داشته باشد هر ساعت کار او در این  

 قانون کار پرداخت گردد. 59وفق ترتیب مقرر در ماده 
  

 شود؟می  رسمی و استحقاقی کارگران کار مزد چگونه انجام، محاسبه مزد روزهای تعطیل هفتگی  -16
قانون  43اقی کارگران کارمزد تابع ماده ستحقصی انحوه احتساب مزد روزهای تعطیل جمعه و روزهای تعطیل رسمی و مرخ

قانون کار در مورد ،  32و  31،  29،  27،  20،  18حق سنوات و مزایای پایان کار موضوع مواد  ،  حقوق،  ار بوده و ماخذ محاسبه مزدک
ار کارگران کارمزد کمتر از ات کساع روز کارکردشان خواهد بود. ضمنًا هر گاه 90 ین در آخر هاآنان میانگین مجموع پرداختی

م وقت کارگاه باشد مزایای رفاهی و انگیزه ای به نسبت ساعات کار و به ماخذ ساعات کار تمام وقت محاسبه و ساعات کار تما
 شود.می پرداخت
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تعطیالت به  این ی ازنند و طبق رویه مورد قبول طرفین تمام یا قسمتک می  در واحدهائی که از تعطیالت تابستانی استفاده-17
توان وی را می  باشدمی  شود آیا در این رابطه کارگری که فاقد مرخصی ذخیرهگذاشته می  حساب مرخصی استحقاقی کارگران

 ملزم به استفاده از مرخصی بدون حقوق در ایام تعطیل تابستانی نمود؟
کنند افرادیکه فاقد مرخصی ذخیره جهت می  دهستفاز مرخصی استحقاقی در قالب تعطیالت تابستانی ادر زمانی که کارگران ا

باشند الزام کردن آنان به استفاده از مرخصی بدون حقوق محمل قانونی نداشته و در این می ستفاده از تعطیالت تابستانیا
و   حقوقافت قرارداد کار شناخته شود کارگر استحقاق دری  کارفرما موجب تعلیق،  زمینه چنانچه به تشخیص هیأت حل اختالف

 داشت.مزایای ناشی از دوران تعلیق را خواهد 
  

 باشد؟می   تاسوعا و عاشورا و… منوط به داشتن سابقه کار در کارگاه،  آیا استفاده از تعطیالت رسمی مانند عید قربان و عید غدیر  -18
به کار حق استفاده از تعطیالت غال اشت اشتن سابقه کار در کارگاه نبوده و از روزاستفاده از تعطیالت رسمی کشور منوط به د

 ستفاده از مزد برای کلیه کارگران مشمول قانون کار محفوظ خواهد بود.مذکور با ا
  

ین خصوص کرده است در امی   روز یا روزهای معینی از سال را تعطیل عمومی اعالم  هائی در سنوات گذشته دولت به مناسبت  -19
 خصی استحقاقی کارگران بگذارد؟تواند آنرا به حساب مرمی  کور آیا کارفرمامذ یامدر صورت تعطیل واحد کارگاهی در ا

استفاده کارگران مشمول قانون کار از مرخصی استحقاقی ساالنه خود چه در مقررات قانون کار سابق و چه در مقررات قانون 
افقت کارگر به عنوان مرخصی مو جلبدرخواست آنان بوده و احتساب ایامی بدون  کار جمهوری اسالمی ایران موکول به

معمول نبوده و مورد تأیید وزارت کار نیز قرار نداشته است و لذا چنانچه احیانًا در موردی بر خالف ترتیب ساالنه هیچگاه 
 م االختیار خود به مراجع حل اختالف موضوعتواند شخصًا یا از طریق نماینده تامی قانونی فوق عمل شده باشد کارگر ذینفع

طبیعتًا مراجع یاد شده نیز در جهت استیفای حقوق تضییع شده احتمالی   هم قانون کار مراجعه و طرح شکایت نماید کهل ن فص
 ولی وفق مقررات مبادرت به اتخاذ تصمیم مقتضی خواهند نمود.

  
تعطیل یک روز معین به وط دقیقه است و یا کار در روز جمعه من 20ت وساع 7شود ساعت کار قانونی روزانه می  وقتی گفته-20

باشد در این عبارت “روز” ناظر بر چه ساعاتی از شبانه می  یا کارگر مجاز به انجام کار در تعطیالت رسمی  باشد ومی  دیگر در هفته
 باشد؟می  روز

 هایصیمرختی تعطیل هفتگی و یا ح، م از تعطیالت رسمیمراد از “روز” در مواد مختلف مربوط به تعطیالت در قانون کار اع
روز  24به عنوان مثال روز جمعه از ساعت ، باشدمی ساعت تمام 24روز کامل و معادل  یک شبانه، استحقاقی و استعالجی

طیل روز قانون کار از تع 62روز جمعه ادامه خواهد داشت بدین ترتیب هنگامی که در ماده  24پنجشنبه شروع و تا ساعت 
اید به نکته فوق توجه گردد به این ترتیب بمی شودمی یا روز تعطیل جانشین آن صحبت روز ین جمعه و ممنوعیت کار در ا

روز پنجشنبه به عنوان کار در روز عادی   24کارگرانی که روز جمعه روز تعطیل هفتگی آنانست اشتغال به کار آنان قبل از ساعت 
 شود.می تلقی

  
ته یک پنجشنبه تعطیل و کار آن بعمل آمده بین کارگران و کارفرما هر دو هففق  توای از واحدهای کارگری با توجه به در بعض  -21

شود در صورت برخورد تعطیل توافقی روز پنجشنبه با تعطیل رسمی و یا مصادف شدن تعطیالت می  روز در سایر روزها انجام
 شود؟می  رسمی با روزهای کاری چه آثاری بر آن مترتب

آنروز را با توجه به توافق به عمل آمده به  ه یک پنجشنبه را تعطیل توافقی داشته و کارهفتدو چنانچه کارگران شرکتی هر 
دقیقه در سایر روزها انجام دهند در اینصورت چنانچه کارگری در ایام هفته مرخصی استحقاقی روزانه بگیرد  20میزان روزانه 

قانونی از دقیقه بیش از ساعات کار  20مذکور روزانه  یامر ال رسمی برخورد کند چنین کارگری دو یا روزهای هفته با تعطی
 مرخصی استحقاقی یا تعطیل رسمی استفاده کرده است که به حساب وی منظور خواهد شد.
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شنبه که در سایر بدیهی است در صورتی که تعطیل توافقی پنجشنبه با تعطیل رسمی برخورد کند به نسبت ساعات کار روز پنج
به این ترتیب این موارد در پایان ماه یا سال محاسبه   گرددمی  نجام شده است جزء طلب کارگر محسوب( افته ایام هفته )دو ه

اضافه کاری دریافت خواهد کرد و اگر در این رابطه به ،  و چنانچه کارگر از این بابت طلبه کار شود به نسبت ساعات کار اضافی
 د شد.واهه خر گردد به حساب مرخصی وی گذاشتکارفرما بدهکا

  
 با تعطیالت رسمی برخورد کند ساعات کار قانونی کارگران در آن هفته چه میزان خواهد بود؟چنانچه روزهائی از ایام هفته  -22

یل یا تعطیالت باشد با تعطمی دقیقه 20ساعت و  7روز کار با ساعت کار روزانه  6چنانچه هر یک از روزهای هفته که معادل 
کند که در صورت می  دقیقه کاهش پیدا  20ساعت و    7ر  ساعت کار هفتگی کارگ،  هر روز تعطیل رسمیای بر  رسمی مواجه گردد

 گیرد.می انجام کار در این ایام مشمول دریافت اضافه کاری قرار
  

نیز  صی صوکند ناظر بر بخش خمی  اعالم در طول سال به عنوان تعطیل عمومی  هائی آیا روزهائی را که دولت به مناسبت -23
 خواهد بود؟

هیأت وزیران با کسب نظر موافق روسای قوه ، مجلس شورای اسالمی 25/5/78ده مصوب مورخ به استناد بند یک ماده واح
ی بعضی نقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسم، تواند به مناسبت بروز بعضی حوادث و وقایع بسیار مهممی مقننه و قضائیه

 باشد.می دولتی و خصوصی ست تعطیالت رسمی و عمومی ناظر بر هر دو بخشا هی)عمومی( اعالم کند بدی
 

 میزان مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران مشمول قانون کار چند روز است؟-24
فتگی و یا تعطیل روز کاری در سال است و ایام تعطیل ه  26قانون کار میزان مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران    64طبق ماده   

 شود.نمی محاسبه روز 26شود جزء این ن روزهای مرخصی واقع میبیه رسمی ک
  

یی نگردیده است. آیا چهار جمعه مزبور این قانون ذکر شده است اشاره  64قانون کار به “چهار جمعه” که در ماده    65 در ماده    -25
 آید؟نمی  در پنج هفته مرخصی کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور به حساب

نیز جاری  65 ساالنه کارگران نسبت به ماده  جزء مرخصی استحقاقی  قانون کار در خصوص احتساب چهار جمعه    64ده  مام حک
روز کاری خواهد  31بوده و به این ترتیب مرخصی استحقاقی ساالنه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 

 بود. 
  

یزان مقرر در آن ر سابق نه تنها از مقی ساالنه کارگران در زمان حاکمیت قانون کاقاتحدر برخی کارگاهها میزان مرخصی اس -26
بلکه از میزان پیش بینی شده در قانون کار جمهوری اسالمی نیز بیشتر بوده است آیا پس از اجرای قانون کار فعلی ، قانون

 لی باید رعایت شود؟قبن مرخصی باید الزامًا به میزان مقرر در این قانون باشد یا همان میزا
بیشتر از میزان ، پیش از اجرای قانون کار جمهوری اسالمی ایران، گریساالنه در یک واحد کار چنانچه مرخصی استحقاقی 

تعیین شده در این قانون باشد استفاده از آن به همان میزان قبلی به عنوان عرف و روال کارگاه تلقی و کماکان الزم الرعایه 
 .ودخواهد ب

  
)تاریخ  14/12/1369آیا به بعد از تاریخ  1337ب زمان حاکمیت قانون کار مصومرخصی استفاده نشده کارگران مربوط به -27

تا چه تاریخی باید مورد استفاده قرار ، اجرای قانون کار جمهوری اسالمی ایران( قابل انتقال است یا خیر؟ و در صورت انتقال 
 گیرد؟

هوری اسالمی ایران به مرحله که قانون کار جم  14/12/69اریخ  توانست تا تمی  کارگر،  قانون کار سابق  14ه  ادم  2در اجرای تبصره 
بدیهی است چنانچه کارگر از مرخصی خود استفاده نکرده ، روز مرخصی ذخیره داشته باشد 24اجرا در آمده است حداکثر 
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تواند وفق مقررات می  ارگرایران عینًا برای او محفوظ خواهد ماند و ک  میال مرخصی مزبور با اجرای قانون کار جمهوری اس،  باشد
 این قانون از آن استفاده نماید. 69ماده 

  
آیا کارگر از بابت مدتی که در مرخصی استعالجی بوده استحقاق استفاده از مزایای مقرر در قانون کار و مقررات تبعی را  -28

 خواهد داشت؟
و بازنشستگی   اجتماعی رسیده باشد جزء سوابق کار  رخصی استعالجی را که به تایید سازمان تأمینم  دتقانون کار م  74ماده  

استحقاقی    به ایام مذکور مرخصی،  کارگران شناخته است. به استناد ماده قانونی مذکور و با توجه به عرف معمول و رویه جاری
 گیرد.می علقت ریعیدی و پاداش و بن کارگ، کمک عائله مندی ، ساالنه

  
 باشد؟می  پرداخت مزد با چه مرجعی ، در دوران بیماری کارگر -29

پرداخت غرامت دستمزد کارگران بیمه شده در ایام مرخصی استعالجی و مرخصی مربوط به ایام بارداری به عهده سازمان 
 گردد.می عی پرداختماجتباشد که بر اساس ضوابط و به میزان مقرر در قانون تامین امی تأمین اجتماعی

  
 مرخصی استعالجی استفاده کند چقدر است؟تواند در طول سال از می  ارگرحداکثر مدتی که ک  -30

در مقررات قانون کار محدودیتی برای مرخصی استعالجی کارگران مشمول قانون کار پیش بینی نشده و به هر میزان که پزشک 
 اعم از کوتاه مدت و درازمدت هاالجی استفاده نمایند ضمنًا این نوع مرخصیتعاستوانند از مرخصی می معالج تجویز نماید

 باشد.می تابع ضوابط و مقررات قانون تامین اجتماعی
  

 کارگرانی که به دلیل بیماری و استفاده از مرخصی استعالجی قادر به استفاده از مرخصی استحقاقی ساالنه خود نیستند -31
 ذخیره نمایند؟ راد توانند مرخصی خومی 

تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی  انون کار مدت مرخصی استعالجی باق 74از آنجا که مطابق ماده 
قانون  64کارگران محسوب خواهد شد لذا کارگر در ایام مذکور نیز مشمول برخورداری از مرخصی استحقاقی موضوع ماده 

النه خود را ذخیره روز از مرخصی سا 9تواند بیش از نمی این قانون کارگر 66ا که بر اساس ماده نجآ مرقوم خواهد بود ولی از 
در مورد کارگرانی که تمام طول سال را در مرخصی استعالجی بوده و نتوانند از مرخصی ساالنه خود استفاده نمایند تنها ،  نماید

 شود.می ظورمنن روز از مرخصی آن سال به حساب ذخیره مرخصی آنا 9
  

رگر باید از مرخصی ساالنه خود استفاده کند یا مرخصی خاصی آیا کا،  بستگان نزدیک و یا ازدواجدر موارد خاص مانند فوت    -32
 برای او در قانون کار در نظر گرفته شده است؟

مادر و فرزندان حق برخورداری ،  پدر،  سرهمفوت  ،  قانون کار کلیه کارگران مشمول این قانون در موارد ازدواج دایم  73طبق ماده  
داشت. این مرخصی با مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران بی ارتباط بوده و  روز مرخصی با استفاده از مزد را خواهند 3 از 

، پدر،  سرقانون کار همزمان با فوت هم  73روز مرخصی موضوع ماده    3باشد. ضمنًا زمان استفاده از  می  جداگانه قابل استفاده

 باشد.نمی بوده و قابل انتقال و استفاده در زمانهای دیگرمادر و فرزندان و یا ازدواج دایم 
  

در قانون کار و مقررات تبعی برای کارفرمایان تکلیفی ، آیا در مورد اعطای مرخصی تحصیلی به کارگران مشمول قانون کار -33
 پیش بینی شده است؟
که یکی از انواع مرخصی بدون حقوق بوده و  قانون کار 16ر از مرخصی تحصیلی موضوع ماده غیه در مقررات قانون کار ب

ه از آن موکول به توافق طرفین است پیش بینی خاصی در مورد تحصیل کارگران مشمول این قانون در موسسات استفاد
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وط به وجود مقررات آموزشی در واحد منن آموزش عالی یا مأموریت آموزشی و نظایر آن بعمل نیامده است و استفاده از آ
 قرارداد کار منعقده فی مابین طرفین خواهد بود. یا عرف و روال در کارگاه و یا پیش بینی موضوع درمربوط و 

  
قانون کار پیش بینی شده است عالوه بر مرخصی استحقاقی ساالنه کارگر است یا باید از  67آیا مرخصی حج که در ماده  -34

 االنه استفاده شود؟س صی محل مرخ
امتیازی جدا از مرخصی استحقاقی ساالنه نبوده و از محل همین مرخصی ، قانون کار 67ماده مرخصی پیش بینی شده در 

تواند از مرخصی بدون حقوق می  ود. بدیهی است چنانچه کارگر ذیربط مرخصی استحقاقی ذخیره نداشته باشدشمی  استفاده
کارفرما مکلف به موافقت با ، ده از این مرخصیدر هر حال در صورت درخواست کارگر به استفا کهیناستفاده نماید توضیح ا

 آن خواهد بود.
 

بعضی از کارفرمایان نسبت به بازخرید مرخصی کارگران ،  ستحقاقی در زمان اشتغالرغم قانونی نبودن بازخرید مرخصی اعلی -35
 کنند تکلیف چیست؟ی م اقدام و وجوه مربوط را به آنان پرداخت

 روز از مانده مرخصی استحقاقی کارگران خود به خود برای سنوات بعد ذخیره 9در هر سال ، ارقانون ک 66در اجرای ماده  
خصوص نظر به اینکه مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده فقط در موارد خاتمه قرارداد کار قابل محاسبه گردد و در این  می

کند لذا چنانچه نسبت به بازخرید ونًا مورد پیدا نمیبدین لحاظ بازخرید مرخصی در زمان اشتغال قان  .باشدمی و پرداخت
این امر در ماهیت قضیه تغییری ایجاد نکرده و با منظور داشتن مرخصی استحقاقی کارگران در زمان اشتغال اقدام شده باشد  
صی استحقاقی جزء دریافتی کارگران از بابت بازخریدی مرخ،  ز(ور  9ذخیره قانونی مرخصی استحقاقی استفاده نشده )هر سال  

 شود.می بدهی آنان به کارفرما محسوب
  

آید یا بر مبنای حق السعی قرارداد کار بر مبنای مزد کارگر بعمل می  ذخیره شده کارگر در هنگام خاتمه های بازخرید مرخصی  -36
 او؟

ورد پرداخت دستمزد مربوط به ایام منزله روزهای کار آنان بوده و همچنانکه در م هایام مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران ب
حقاقی استفاده نشده نیز باید بر شود در هنگام خاتمه قرارداد کار بازخرید مرخصی استمرخصی در حین اشتغال عمل می

 اساس حق السعی کارگر محاسبه و پرداخت گردد.
  

 استحقاقی ساالنه کارگر را بازخرید نمود؟ توان مرخصی در چه شرایطی می  -37
قانون کار بازخرید ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده تنها در موارد فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا  72د به ماده مستن

ماده  فازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه پیش بینی شده و در سایر موارد با عنایت به مفهوم مخالب
اری مرخصی استحقاقی ساالنه در حقوق کار مبنی بر لزوم استراحت کارگران و جلوگیری مذکور و با التفات به فلسفه و علل برقر

 مرخصی ساالنه کارگران و حتی ذخیره مرخصی آنان میسر نخواهد بود.بازخرید ، از فرسودگی نیروی کار
  

یل است و این تعطیل را به حساب معمول است که در ماه مبارک رمضان کارگاه تعط  ادر برخی از کارگاهها از جمله رستورانه  -38
 گذارند آیا این رویه به لحاظ مقررات قانون کار معتبر است؟مرخصی کارگران می 

گاه ر ادر کارگاهی استفاده کارگران از مرخصی استحقاقی ساالنه در ماه مبارک رمضان با تعطیل ک،  براساس عرف و روال چنانچه
 تلقی و به عنوان شرایط کار کارگران آن کارگاه معتبر خواهد بود. معمول بوده باشد رویه مزبور عرف کارگاهی
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صی ساالنه کارگران به ساعت تعیین شود تا به عنوان مثال بتوان در برخی مواقع به جهت سهولت کار بهتر است مرخ -39
تر محاسبه نمود. آیا تر و دقیق کنند سریعاز تعطیل توافقی هفتگی استفاده می  هساعتی و یا مرخصی کارگرانی را ک   های مرخصی 

 توان مرخصی را به ساعت تبدیل کرد؟می 
قانون کار بدون احتساب جمعه و تعطیالت رسمی  64به موجب ماده  از آنجا که میزان مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران

 هائیعه )بدون توجه به توافقساعت کار هفتگی و تعطیل روز جم  44با توجه به    روز کاری تعیین گردیده و از طرفی  26معادل  
باشد )مگر دقیقه می 20اعت و س 7که ممکن است کارگر و کارفرما در زمینه تنظیم ساعت کار نموده باشند( هر روز کار معادل 

دل و با ساعت کار قانونی( در ازاء یکسال کار معاآنکه طرفین با ساعات کار کمتری توافق کرده باشند( لذا هر کارگر )تمام وقت  
دقیقه( حق استفاده از مرخصی   40ساعت و    190شود )جمعًا  دقیقه محاسبه می  20ساعت و    7روز کاری که هر روز آن معادل    26

 استحقاقی را خواهد داشت.
  

ه مسر و فرزندان و نیز ازدواج دایم پیش بینی شده، مادر، قانون کار برای فوت پدر 73های موردی که در ماده آیا مرخصی  -40
 است جزئی از مرخصی استحقاقی سالیانه است و یا جدا از آن باید مورد استفاده قرار گیرد؟ در صورت تکرار ازدواج دایم استفاده

 روز مرخصی چه حکمی دارد؟ 3از 
رگران همسر و اوالد به کا، م و یا فوت پدر و مادرقانون کار که به مناسبت ازدواج دای 73موردی موضوع ماده  هایمرخصی
قانون کار   64شود جدا از مرخصی استحقاقی ساالنه کارگر بوده و ارتباطی با مرخصی استحقاقی سالیانه موضوع ماده  داده می

روز  3استفاده از روز مرخصی برای ازدواج دایم( نیز محدودیتی در  3د و در مورد بند الف ماده یاد شده )استفاده از ندار
 یم پیش بینی نشده است.مرخصی برای تکرار ازدواج دا

  
ن مشمول چه دهد اشتغال ایشابرد انجام می کارگری خارج از شیفت کاری خود وظایف کارگری را که در مرخصی به سر می  -41

 گیرد؟نوع مقرراتی قرار می 
از مرخصی در محل ی کارگران بوده و کارگری که به دلیل استفاده  برخورداری از مرخصی استحقاقی سالیانه از جمله حقوق قانون 

افقت کند الزامی نسبت به جایگزین کردن فرد دیگری را بجای خود نخواهد داشت. ضمنًا کارگری که موکارگاه حضور پیدا نمی
اری وی با رعایت شرایط برد را انجام دهد اضافه ککند در غیر شیفت کاری خود وظایف کارگری که در مرخصی به سر میمی

برند به کار محاسبه و پرداخت خواهد شد. از طرفی ارجاع وظایف کارگرانی که در مرخصی به سر می قانون 59مقرر در ماده 
 افق کارگران اخیر خواهد بود.سایر کارگران همان شیفت منوط به تو

  
شده رخصی استحقاقی قانونًا چه تمهیداتی پیش بینی در صورت مخالفت کارفرما با درخواست کارگر برای استفاده از م -42

 است؟
ار گردد و در صورت بروز اختالف نظر اداره کتاریخ استفاده از مرخصی با توافق طرفین تعیین می،  قانون کار  69منطبق با ماده  

از سوی کارگر موافقت و امور اجتماعی قطعی خواهد بود به این لحاظ کارفرما باید در صورت درخواست مرخصی استحقاقی 
د استفاده کارگر از مرخصی اعالم نماید بدیهی است در صورت مخالفت کارفرما با تقاضای کارگر این یا مخالفت خود را در مور

مرقوم نیز  69رگر از مرخصی مورد درخواست نخواهد بود بلکه همانگونه که حکم ماده امر الزامًا به معنی عدم استفاده کا
 کند.و قابلیت اجرائی پیدا میر قطعی اداره کار محل در موضوع اختالف معتبر تصریح دارد نظ

  
، روز  3روز مرخصی با استفاده از مزد را پیدا کرده است حال اگر در بین این    3کارگری به دلیل فوت پدر خود حق استفاده از   -43

 روز مرخصی منظور نمود یا خیر؟ 3زء توان جروز جمعه و یا تعطیل رسمی واقع شود آیا این تعطیالت را می 
روز مرخصی  3انون در موارد احصاء شده در این ماده قانونی حق استفاده از انون کار برای کارگران مشمول این قق 73ماده 

روز حادث شود احتساب آن جزء  3با استفاده از مزد را مقرر داشته است چنانچه تعطیالت هفتگی و رسمی در فواصل این 
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مرقوم مورد  73مزد که در ماده  روز مرخصی با استفاده از  3و عبارت روز مرخصی با روح حمایتی بودن قاعده قانونی  3این 
 کند.تاکید قرار گرفته است تناسب پیدا نمی

  
عه چنانچه کارگری روزهائی از هفته را غیبت داشته و یا در مرخصی استحقاقی و یا استعالجی باشد پرداخت مزد روز جم -44

 کند؟وی چه صورتی پیدا می 
ساعت کارکرد داشته  44روز و یا به عبارت دیگر کمتر از  6کارگرانی که در هفته کمتر از ، قانون کار 62ماده  2در اجرای تبصره 

باشد   روز کار کرده  5باشند به همان نسبت از مزد و مزایای روز جمعه آنان کسر خواهد شد مثالً چنانچه کارگری در طول هفته  
گردد ایام مرخصی استحقاقی و مرخصی استعالجی از این شود متذکر میکسر می ی روز جمعه ویبه میزان از حقوق و مزایا

بطور مثال اگر کارگری چند روز از هفته را در مرخصی استحقاقی و یا استعالجی بسر برده باشد با ، باشدقاعده مستثنی می
 روز جمعه بطور کامل برخوردار خواهد شد.د و مزایای گردد از مزقه کار کارگر محسوب میتوجه به اینکه این ایام جزء ساب

  
گیرند چه کارگران نوبتکار در زمان استفاده از مرخصی استحقاقی نیز مشمول استفاده از فوق العاده نوبتکاری قرار می   -45

 توجیهی برای آن وجود دارد؟
 7/7/57مورخ    62602صویبنامه شماره  به بند یک تقانون کار مستند به تبصره الحاقی  ایام مرخصی استحقاقی کارگران مشمول  

شورای انقالب جزء روزهای کار آنان محسوب بوده و استفاده از آن نباید  2کمیسیون شماره  31/3/59هیات وزیران مصوب 
 کارگر در  کارگر نوبت کار تغییری ایجاد نشده واصوالً در ایام مرخصی در “نوبتکار بودن”  ،  موجب کاهش در دریافتی آنان گردد

گردد و لذا کلیه مزایائی که قانونًا به این دسته از کارگران ایام مرخصی نیز عرفًا جزء کارگران نوبتکار کارگاه مربوط محسوب می
 .گیرد در ایام مرخصی نیز باید به آنان پرداخت شودتعلق می

  
 خود در مقطع معینی از سال استفادهاستحقاقی  جمعی برای سالهای متمادی از مرخصی    در کارگاهی کارگران طبق موافقت  -46
 کنند تغییر یکجانبه آن از سوی کارفرما چه حکمی دارد؟می 

تغییر توافق جمعی نحوه استفاده قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه که در سنوات گذشته در مقطع زمانی مشخصی از 
 قت کارگران ذینفع خواهد بود.جلب مواف الهای متمادی انجام شده است منوط بهسال و بطور مستمر برای س

  
روز از مرخصی خود را ذخیره  9تواند بیش از آیا در صورت مخالفت کارفرما با استفاده کارگر از مرخصی استحقاقی وی می  -47

 نماید؟
مرخصی  و مابقیروز از مرخصی ساالنه خود نبوده  9از  کارگر در هر سال مجاز به ذخیره بیش، قانون کار 66مستند به ماده 
باید مورد استفاده می  روز کاری )برای کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال نداشته باشند( اجباراً   17ساالنه وی یعنی  

َ  برای جلوگیری از تضییع حق کارگر در رابطه با مخالفت کارفرما با استفاده کارگر ، کارگر از مرخصی ساالنه قرار گیرد. ضمنًا
اند به اداره کار و امور اجتماعی محل کارگاه مراجعه و مشکل خود را مطرح نماید که در این حالت اداره کار رأسًا تومی ذینفع

برای هر  نماید. در این حالت این تصمیممی تاریخ استفاده کارگر از مرخصی را تعیین و به طرفین یعنی کارگر و کارفرما اعالم
 .دو طرف الزم االتباع خواهد بود

 
 منظور از “سال” در احتساب مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران چیست؟ سال تقویمی یا سال کاری کارگر؟ -48

ماه بعد   12سال کاری کارگر است که از تاریخ شروع به کار آغاز و تا  ،  “سال” چه در احتساب مرخصی ساالنه و چه در ذخیره آن
عرف و روال سال تقویمی شمسی ،  کان سهولت محاسبه و ایجاد هماهنگیامه دارد هر چند که در برخی کارگاهها به جهت  ادام

 است.
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تواند در طول سال از مرخصی می   آیا استفاده از مرخصی ساالنه مربوط به هر سال موکول به خاتمه سال است یا اینکه کارگر  -49
 مربوط استفاده نماید؟

بایستی حداکثر تا پایان همان سال مورد استفاده وط به هر سال میقانون کار مرخصی استحقاقی مرب  66و  64از مواد  مستفاد  
 قرار گیرد. ضمنًا در مورد مرخصی استحقاقی مربوط به ماههای آخر هر سال چنانچه امکان استفاده در همان سال میسر نباشد

 ده کارگر محسوب نمود.روز مرخصی ذخیره ش 9توان آن را به حساب می
  

کند که کارگر جانشینی می  کارفرما موافقت با استفاده از مرخصی استحقاقی ساالنه را موکول به این، ههادر برخی از کارگا -50
کند که دستمزد کارگر جانشین را خود می  برای مدت استفاده از مرخصی تعیین نماید و یا حتی در برخی موارد کارگر را مکلف

 اخت کند حکم قانون در این باره چیست؟پرد
کند تکلیفی برای تعیین جانشین خود ندارد و اگر این تعیین جانشین به می از مرخصی استحقاقی خود استفاده کهکارگری 

 درخواست کارفرما صورت پذیرفته باشد طبعًا پرداخت دستمزد کارگر جانشین به عهده کارفرما خواهد بود.
  

نماید می   ور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضاءحضوسته )زنجیره ای( و تمامی کارهایی که همواره  در کارهای پی  -51
چنانچه بین کارفرما و نمایندگان قانونی کارگر در زمینه جدول زمانی استفاده کارگران از مرخصی ساالنه توافقی حاصل نشود 

 تکلیف چیست؟
تبصره و کارفرما اختالف بروز کند حکم ماده  این کارگری مذکور در هایقانون کار بین تشکل 69چنانچه در اجرای تبصره ماده 

 .در خصوص الزم االجرا بودن نظر اداره کار و امور اجتماعی محل نافذ خواهد بود 69
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 یکار آموز و کار آموز: بخش سیزدهم
 
 آیا کارآموزان نیز مشمول قانون کار هستند؟ -1

 مشمول مقررات این قانون  هاکارگاهو نیز  کارآموزان    نمایندگان آنان و، ایانکارفرم،  کلیه کارگران،  اد ماده پنج قانون کارستنبه ا
 . آمده است 118الی  112باشند ضمنًا مقررات مربوط به تعریف کارآموز و قرارداد کارآموزی در مواد می
  
 گر شود تکلیف چیست؟ی کار چنانچه کارفرما مانع ادامه کارآموز -2

رگر شود و از این طریق خسارتی به وی وارد گردد امه کارآموزی کاع ادبدون دلیل موجه مان،  یان مدتچنانچه کارفرما قبل از پا
 . تواند به مراجع حل اختالف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمایدمی کارگر

  
 ه برخوردکارگاه قبلی نباشد با وی چگون  حصیل در مراکز کارآموزی حاضر به ادامه کار دروزش و تکارگری که پس از طی دوره آم  -3

 ؟شودمی 
تواند برای مطالبه خسارت مندرج می در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد کارفرما

 . نون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نمایداین قا در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختالف موضوع
  
ه و برای مدتی معین که زائد بر سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توأم سال سن داشت  18  تا  15کارآموزانی که بین   -4

 با کار اشتغال دارند تابع چه مقرراتی هستند؟
ال نباشد در برای مدت معین که زائد بر سه س، حرفه ای خاص فراگرفتن افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور

سال تمام بیشتر   18سال کمتر نبوده و از    15از    هاآن  مشروط بر آنکه سن،  با کار اشتغال دارندآموزی توام  کار  کارگاهی معین به
بود ولی ساعت کار آنان از شش  ون خواهنداین قان  84الی  79نباشد تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 

 . اید تجاوز نمایدساعت در روز نب
  

شوند در طول مدت کارآموزی با کارگاه چگونه است و حقوق می  از سوی کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی انی که طه کارگرراب -5
 به چه نحو خواهد بود؟ هاآن و مزایای 

 این قانون برای کارآموزی در 112موزی کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده مدت کارآ، رقانون کا 113با عنایت به ماده 
شوند از هر لحاظ جزء سوابق کارگران ذیربط بوده و این قبیل کارگران نیز همانند سایر ارآموزی پذیرفته مییکی از مراکز ک

افزایشات ناشی از ، مرخصی استحقاقی، و پاداشنجمله عیدی مزبور از کلیه مزایای قانونی مکارگران شاغل در کارگاه در مدت 
 . ند بودر برخوردار خواهجرای مصوبات مزدی شورایعالی کاا
  

 باشد؟می  با آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد چه هاآن مراکز کارآموزی چه نوع مراکزی هستند و تفاوت -6
تماعی ار مراکزی هستند که توسط وزارت کار و امور اجنجم قانون کی شده در مبحث اول فصل پمراکز کار آموزی پیش بین

( ایجاد شده و جدا از ، دی و خدماتی )مراکز جوار کارگاه و بین کارگاهیتولی، های صنعتیراسًا و یا با همکاری واحد
امور  وزارت کار وقی و با کسب پروانه از باشند که وسیله اشخاص حقیقی یا حقومی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد

کارآموزی توام با کار اشتغال  نوان کارآموز بهافرادی که در کارگاهی معین به ع گرددمی متذکر. گردندمی اجتماعی تاسیس
 . نیز بیشتر نباشد سال تمام 18سال کمتر نبوده و از  15از  هاآن بایستی اوالً دارای قرارداد کارآموزی بوده و ثانیًا سنمی دارند

 
 شود؟می  موزانی بر مدت کارآموزی شامل چه نوع کارآامه کار در واحد مربوط به میزان حداقل دو براتعهد اد -7
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تعهد اشتغال بکار به میزان حداقل دو برابر مدت تحصیل صرفًا در مورد انجام کارآموزی کارگرانی که مطابق توافق کتبی منعقده 
طبیعتًا چنانچه ترتیب قانون کار پیش بینی شده است که  114“ب” ماده شوند در بند می رآموزی معرفیبا کارفرما به مراکز کا

 . برای کارآموز الزم الرعایه خواهد بود رعایت شود 114ه مقرر در ماد
در دوره   شوندمی   رفی کارگرانی که به موجب توافق کتبی با کارفرما برای فراگرفتن حرفه یا ارتقاء مهارت به مراکز کارآموزی مع  -8

 زی مشمول چه نوع حقوق و مزایائی خواهند بود؟کارآمو
چنانچه کارآموز کارگری باشد که مطابق توافق کتبی منعقده با ، قانون کار 112ند الف ماده در قراردادهای کارآموزی موضوع ب

تند به بند “ب” د الزامی است مسل قانونی مزعالوه بر اینکه رعایت مقررات حداق،  کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی شده است
ان قبل از اشتغال به کارآموزی کمتر باشد و مدت مبنای وی در دورگر نباید از مزد ثابت و یا مزد قانون مرقوم مزد کار  113ماده 

 . شودمی کارآموزی از هر نظر جزء سابقه کار کارگر منظور
  
 د؟گیرن می  ماعی قرارمین اجتآیا کارآموزان نیز مشمول مقررات قانون تأ -9

وضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ارآموزان آزاد مبه استثناء ک، ی اسالمی ایرانقانون کار جمهور 112کارآموزان موضوع ماده 
اجتماعی قانون تامین اجتماعی در زمره مشموالن قانون اخیر محسوب بوده و سازمان تامین  33مزبور با استفاده از مدلول ماده  

 . باشدمی گانتماعی به این دسته از بیمه شد اجقانون تامین 3د تامین اجتماعی موضوع ماده کلف به رعایت موارنونًا مقا
  

آیا در قانون کار ایران راجع به کارآموزی در خارج از کشور مقرراتی پیش بینی شده است؟ اگر کارگری به موجب سند رسمی  -10
هد این تعهد چه حکمی ماه در کارگاه ادامه کار د 72از کشور مثالً  ره کارآموزی در خارجدو نزد کارفرما تعهد کند که پس از طی 

 دارد؟
مقررات مربوط به “کارآموز و مراکز کار آموزی” موضوع مبحث اول فصل پنجم قانون کار در ارتباط با  صرفنظر از اینکه

شوند و گذراندن می اعی انجامرت کار و امور اجتموزااست که در مراکز و موسسات کارآموزی تحت نظارت  هائیکارآموزی
گردد تعهد فرد به انجام خدمت نمی  فوق االشاره محسوبوزی موضوع مبحث  ارج از کشور از مصادیق کارآمدوره آموزش در خ

را بوده الجماه پس از طی دوره آموزش در خارج از کشور به موجب سند رسمی در هر حال برای متعهد الزم ا  72مثالً به مدت  
قانون  25ده ت موقت موضوع مافین در حکم قراردادهای با مدمدت تعهد شده سپری نشده باشد قرارداد کار طر و مادام که

 . کار بوده و حق استعفاء یا ترک کار و اصوالً فسخ یکجانبه قرارداد کار برای متعهد موجود نخواهد بود
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 یکارهای فصل: بخش چهاردهم
 
 هستند؟ هائی فصلی چه فعالیت ای هفعالیت -1

شوند مانند می از سال انجام طع مشخص و معینیکه بنا به ماهیت خود در مقافصلی کارهائی هستند  هایفعالیت
 هایکسانیکه در فعالیت. برنج کوبی و نظایر آن، کارخانجات قند هایماهیگیری و یا برخی ازفعالیت، کشاورزی هایفعالیت

 . شوندمی ارگران فصلی نامیدهداشته باشند کشتغال فصلی بکار ا
  
آیا این کارگران ،  نیاز کارگاه پس از اتمام فصل کار نیز مشغول کار بوده اندگذشته به دلیل    ز کارگران فصلی در دو سالتعدادی ا  -2

 شوند؟می  هنوز هم فصلی شناخته
دو سال گذشته بنا  بکار داشته و تنها در یکی و فصلی کارگاه اشتغال چنانچه کارگر یا کارگرانی که اصوالً در مشاغل غیرمستمر

تغییر عمده ای داده نشده باشد  هاآن در صورتی که در ماهیت مشاغل، اده اندار بکار ادامه دبضرورت پس از اتمام فصل ک
 . شوندمی مادامی که در مشاغل قبلی اشتغال داشته باشند همچنان کارگر فصلی شناخته

  
ابقه کار این فت مزد دارند؟ سرای این مدت استحقاق دریاونه است؟ آیا ببا کارفرما در غیر فصل کار چگ رابطه کارگران فصلی -3

 شود؟می  کارگران چگونه محاسبه
اولیه و  در غیر فصل کار رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر فصلی و کارفرما بحالت تعلیق در آمده و با توجه به قرارداد کار

دمت نیز تنها محاسبه سنوات خ نخواهد شد ضمنًا در موقع مزدی پرداخت، ربرای غیرفصل کا، از سوی کارگر قبول شرایط کار
 . مجموع فصول کار بعنوان سابقه کار مفید مالک عمل قرار خواهد گرفت

  
به وراث او تعلق ضوع نظریه شورای عالی کار چنانچه یکی از کارگران فصلی در غیرفصل کار فوت نماید آیا حق سنوات مو -4

 خواهد گرفت؟
محدوده زمانی بین خاتمه فصل کار تا شروع فصل کار بعدی بطور و مزدی آنان در ان فصلی که رابطه کاری بق کار کارگرسوا

شمول مزایای گردد در هر حال محفوظ بوده و در صورت فوت این قبیل کارگران در فاصله بین دو فصل کار ممی موقت قطع
 . شودمی آنان پرداخت بود که به وراث قانونی ی کار خواهندشورایعال 70 /27/7ضوع نظریه مورخ سنوات خدمت مو

  
کار معین و ، گیرد یا هر سه نوع قرارداد کار یعنی موقتمی  آیا در کارهای فصلی نوعی خاص از قرارداد کار مورد استفاده قرار -5

 تواند منعقد شود؟می  نیزدائم در کارهای فصلی 
 کار،  هر یک از انواع سه گانه قرارداد کاراد نداشته و در  ن کار موضوع آن قراردو یا نبود  قرارداد کار ارتباطی با فصلی بودن  نوع
 ضمنًا در مورد کارهای فصلی تعطیل موقت فعالیت به عللی که فصلی بودن کار اصوالً در ارتباط با آن. تواند فصلی باشدمی

 30ظر در ماده پیش بینی مورد ن و یا حوادث غیرقابل  قوه قهریه توان بهنمی طقًا و به تبع قانوناً کند را منمی علل مورد پیدا
قانون کار منتسب نمود و ثانیًا پرداخت دستمزد و مزایای مقرره در قرارداد کار به کارگر در فاصله زمانی دو فصل کار و یا در 

 لیه و یا الحاق شفاهیداد کار اوموکول به پیش بینی آن در قرار  30ه  در مدت تعطیل موقت موضوع مادهای غیر فصلی  فعالیت
 . ن خواهد بودیا کتبی بعدی آ

  
چنانچه فعالیت یک واحد دایمی باشد اما همه ساله مقطع معینی از سال را کارگاه فعالیت نکند آیا اطالق کار فصلی به آن  -6

 باشد؟صحیح می 
 فصلی به فعالیت  شود اطالق صفتمی  راراله تکنی از سال امری استثنایی نبوده و همه سه تعطیل کارخانه در مقطع معیچنانچ

ضمنًا در فعالیتهای فصلی تعطیل کار در دوره زمانی حد فاصل پایان فصل کار و شروع فصل بعدی . باشدمی شرکت بالاشکال
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 و لذا شوندمی لیتها به میل و اراده خود آنرا پذیراارگران با اشتغال در این فعاها مستتر بوده و کدر طبیعت این نوع فعالیت
 تهای بالاراده مورد نظر در قانون بیمه بیکاری دانسدر زمره بیکاری توان آنرانمی
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 رشورای اسالمی کا: بخش پانزدهم
 
ویت شورای اسالمی کار ل در مشاغل دایم کارگاه به عضکارگری که دارای قرارداد کار مدت موقت با کارفرماست به دلیل اشتغا -1

 کار وی منقضی شده است تکلیف چیست؟ مدت قرارداد، راایان اعتبار دوره شودر آمده است و قبل از پ
به عنوان شرایط الزم برای نمایندگی کارکنان در شورای اسالمی کار  در قانون شورای اسالمی کار به داشتن قرارداد کار دایم

ای سالمی کار که بربات قانون شوراهای ایت به تبصره یک و سه ماده یک آیین نامه انتخاره یی نشده است و بنظر با عنااشا
با مدت موقت برای انتخاب انتخاب کنندگان اشتغال در یکی از مشاغل دائم واحد را شرط کرده است داشتن قرارداد کار 

علی ایحال و از آنجا که عضویت در . باشدیم در یکی از مشاغل دایم کافی شوندگان قانونًا ایرادی نداشته و صرف اشتغال
ون شورای اسالمی کار مستلزم اشتغال در کارگاه و به عبارت دیگر وجود رابطه استخدامی قان   2“ب” ماده    ا با استفاده از بندشور
اهد ر نتیجه لغو عضویت در شورا خوباشد طبیعتًا از دست دادن شرط اخیر موجب سقوط سمت نمایندگی و دمی حدبا وا
 . بود
  
به عضویت شواری اسالمی کار در آمده باشد بعد از انقضای وقت وفق مقررات  رداد کار با مدت مچنانچه کارگری با انقضای قرا  -2

 تواند استمرار یابد؟می  شورامدت قرارداد در چه صورتی عضویت وی در 
کار آیند چنانچه دارای قرارداد کار مدت موقت با می های کارگری دربه عضویت تشکلکارگرانی که متعاقب انجام انتخابات 

کند به این جهت با انقضای قرارداد موقت و قطع ه اعتبار کارگر بودن معنی و مفهوم پیدا مین مصونیت آنان بفرما باشند چو
بدیهی است در  یندگی است مورد پیدا نخواهد کرده کارگری و کارفرمائی ادامه نمایندگی و ماالً مصونیت که حاصل نمارابط

و به تبع آن مصونیت کارگر در محدوده اعتبار مدت قرارداد دوره نمایندگی    ر موقت باقی ماندهصورت تکرار و تمدید قرارداد کا
 . تداوم خواهد داشت

  
مرجع رسیدگی به موضوع چه مراجعی  ، عضویت اعضای شورای اسالمی کار مبنی بر تخلف از وظایف قانونی در صورت سلب   -3

 هستند؟
از وظایف قانونی و یا  هاآن ا در زمینه تخلفیت” اعضای شوراهباط با “سلب عضوقانون شورای اسالمی کار در ارت 7ماده 

و  22این قانون بوده و برا ساس ماده مزبور مرجع نخستین رسیدگی هیأت موضوع ماده  2فقدان شرایط مذکور در ماده 
ن عام دادگستری( تعییت شده باشد دادگاه صالح )دادگاههای سلب عضوی ع رسیدگی به اعتراض فردی که از ویمرج

 . اندگردیده
  
در قرارداد کار با مدت موقت چنانچه کارگر داوطلب عضویت در شورای اسالمی کار شده باشد اثر انقضای مدت قرارداد کار بر  -4

 کاندیداتوری وی چیست؟
ان بوده و لذا ر کارگر بودن آن ت در شوراهای اسالمی کار به اعتبار برای عضویکاندیداتوری کارگران مشمول قانون کااعتبار 

لهذا در مورد کارگرانی . نانچه به دالیلی این صفت از فردی سلب شده باشد نامزدی او برای عضویت نیز منتفی خواهد بودچ
شوراهای اسالمی کار داوطلب   مه انتخاباتماده یک آیین نا  3اساس تجویز تبصره  که دارای قرارداد کار مدت معین بوده و بر  

تا هنگامی معنی خواهد داشت که رابطه کارگری و کار فرمایی آنان با کارفرمای  هاآن د کاندیداتوریشون در شورا می عضویت
بوده مدت معین در حکم خاتمه رابطه طرفین گردد انقضای مدت در قراردادهای کار با می متذکر. مربوط خاتمه نیافته باشد

  .انونی خواهد بودن مورد اطالق اخراج فاقد توجیه قو در ای
ه بر اساس قرارداد کار با مدت موقت بکار گرفته شده و به عضویت شورای اسالمی کار در آمده است در صورت کارگری ک  -5

 چگونه خواهد بود؟حکم مراجع حل اختالف با توجه به مصونیت کارگر ، اخراج
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ی با کارفرما باقی مانده خاتمه قرارداد وچنانچه یکسال به  ت موقت بکار گمارده شده است  رارداد کار با مدکارگری که بموجب ق
های کار با مدت موقت در بدیهی است در قرارداد. های کارگری را بنمایدتواند درخواست کاندید عضویت در تشکلمی باشد

خیص داده قانون کار تش 28موضوع ماده  گری مشمول مقرراتمرجع حل اختالف کارگر عضو تشکل کار  صورتی که به نظر
 . جام وظایف و امور شورایی برای کارگر حداکثر تا پایان مدت قرارداد موقت اعتبار خواهد داشتادامه کار و ان شود حکم

 
 طبقه بندی مشاغل؟حدود اختیارات شورای اسالمی کار در زمینه تهیه متمم طرح  -6

باشد از این رو می تاختیارات مدیری ه بندی مشاغل از انجام تغییرات در طرح طبقهیه و اجرای متمم و با توجه به اینکه ت
بندی مشاغل بوده لیکن مدیریت توافق و تمایلی به این موضوع نداشته چنانچه خواسته شورای اسالمی تهیه متمم طرح طبقه

بعمل آمده و  مدیریت شرکت در این خصوص توافقی میان شورا و این باره نخواهد داشت مگر آنکه قبالً باشد الزامی نیز در 
بایست حسب می یفی در این مورد بر عهده گرفته باشد که بدان عمل ننموده است که در این صورتیریت تعهد و تکلمد

 . تقاضای شورا موضوع در مراجع حل اختالف مورد رسیدگی واقع شود
  

ی شورای ًا باید از اعضاانضباط کار لزومان کارگران در کمیته ر تشکیل شده است نمایندگدر واحدهائی که شورای اسالمی کا -7
تواند خارج از اعضای خود نمایندگانی را جهت عضویت در کمیته انضباط کار انتخاب و معرفی می  اسالمی کار باشند یا شورا

 نمایند؟
مقررات تعیین  5بند “الف” ماده  ر نماینده کارگران به صراحتورای اسالمی کار تشکیل شده است دو نفئی که شها کارگاهدر 
دو نفر نماینده شورای اسالمی کار بوده و عضویت نمایندگان مزبور در شورای اسالمی ، 8/2/1370وارد قصور و… مصوب م

ر نماینده منتخب تواند دو نفواحد در صورت صوابدید میمدنظر آیین نامه نبوده است و به این ترتیب شورای اسالمی کار 
 . نماید نضباط کار معرفیعضویت در کمیته ا خود را جهت

  
نماید این نمایندگان باید می  ی حل اختالف را تشکل حائز اکثریت استان انتخاب و معرفی هاهیأتمایندگان کارگران در ن  -8

 دارای چه شرایطی باشند؟
اکثریت توسط کارگری حایز    ی حل اختالف تشکلهاهیأتاعضای    وجب ماده یک آیین نامه مربوط به انتخابدر صورتی که بم

رگری و کارفرمائی تعیین و اداره کل کار و امور اجتماعی استان کتبًا معرفی نمایندگان کارگران در هیأت ره کل سازمانهای کاادا
ه نسبت به انتخاب و تشکل مزبور موظف است حداکثر ظرف یک ما حل اختالف را از تشکل کارگری حائز اکثریت بخواهد

چنانچه معرفی نمایندگان مذکور به ترتیب فوق انجام شده ختالف اقدام نماید ی حل اهاهیأتدر دگان کارگران معرفی نماین
 . و بندهای چهار گانه آن ذکر شده است 4باشد شرایط عضویت نمایندگان کارگران همان است که در ماده 

  
 عی است؟کارگری استان با چه مرج های ن تشکلتعیین تشکل حائز اکثریت از بی -9
لزومًا اداره کل ، قانون کار 164ی حل اختالف موضوع ماده هاهیأتبه انتخاب اعضاء ک آیین نامه مربوط ر اجرای ماده ید

وراهای کارگری استان )کانون هماهنگی ش  هایتشکلبایست تشکل حائز اکثریت را از بین  سازمانهای کارگری و کارفرمائی می
های منطقه( تعیین و سپس اداره کل کار و امور ندگان کارگران واحدران و مجمع نمایفی کارگکانون انجمنهای صن،  اسالمی کار

ذکور ابالغ اجتماعی مراتب را کتبًا جهت انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیأت حل اختالف حوزه مربوط به تشکل م
 . نماید

  
شده نسبت به معرفی   تعیین  هایدر مهلتل تشکل مزبور  تشکی  ارفرمائی استانی تشکل نشده و یا در صورتچنانچه تشکل ک   -10

 نمایندگان هیأت تشخیص اقدام نکند تکلیف چیست؟
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تشخیص چنانچه کانون انجمنهای صنفی ی هاهیأتآیین نامه مربوط به انتخابات نمایندگان کارگران در  11با عنایت به ماده 
ان مورد نظر در هیأت تشخیص ت به معرفی نمایندگانون مذکور نسبک،  ی استان تشکیل نگردیده و یا ظرف مهلت مقررکارفرمائ

تواند در اجرای تفویض اختیار مقام محترم وزیر کار و امور اجتماعی نسبت می مبادرت نکرده باشد واحد کار و امور اجتماعی
 . ی تشخیص اقدام نمایدهاهیأتان در ه انتخاب و صدور اعتبارنامه نمایندگان مدیرب
  

 ه عضویت شورای اسالمی کار انتخاب شوند و یا در انتخاب اعضای شوراها مشارکت نمایند؟توانند بمی   قت نیزیا کارگران موآ  -11
ان شاغل هیأت وزیر  30/4/64ن شوراهای اسالمی کار مصوب  ماده یک آیین نامه انتخابات قانو  3از آنجا که مستند به تبصره  

غول فعالیت باشند کارکنان دارای قرارداد کار با ایم واحد مربوطه مشکی از مشاغل دشود که در یمی دایم به افرادی اطالق
اب کننده در مدت معین نیز چنانچه در مشاغل دایم کارگاه بکار اشتغال داشته باشند حق خواهند داشت به عنوان انتخ

رای ان به عنوان عضو شوخاب این کارگربدیهی است انت. شوراها کاندید و انتخاب شوند انتخابات شرکت و یا به عنوان عضو
زودتر از تاریخ انقضای مدت دو  هاآن  ایجاد ننموده و چنانچه تاریخ انقضای قرارداد کار  هاآن اسالمی تغییر در نوع قرارداد کار

د با باشمی وجود رابطه استخدامی بین فرد و واحد مربوطشورا باشد از آنجا که عضویت در شورا مستلزم  ساله عضویت در
 . در شورا نیز خاتمه خواهد یافت هاآن یتدت قرارداد کار عضوانقضای م

  
مخالفت نماید چه  قانون شوراهای کار با اخراج عضو شورای اسالمی موافقت یا 22چنانچه هیأت تشخیص موضوع ماده  -12

 شود؟می  آثاری بر آن وارد
شورای اسالمی کار )هیأت قانون  22ضوع ماده تشخیص مو طعی هیأتقانون کار در مواردی که نظر ق 28نبط از ماده مست

اعضای شوراهای اسالمی کار و دیگر ، تشخیص انحراف و انحالل شوراها( عدم موافقت با اخراج نمایندگان قانونی کارگران
کارگران ند سایر به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مان باشد اشخاص مزبور کماکان  28خاص مذکور در ماده اش
. باشدمی ام وظایف و امور محوله خواهند بود و مرجع رسیدگی به اعتراض کارفرما هیأت حل اختالفشغول کار و نیز انجم

اختالفات کارگری و ت با اخراج باشد رسیدگی به پرونده همانند دیگر موافق 22بدیهی است چنانچه رای هیأت تشخیص ماده
 دکر طی خواهد را 157ه کارفرمایی سیر مقرر در ماد
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  بیمه بیکاری  بیمه و: بخش شانزدهم
 
نین افرادی در ی مشمول قانون کار به این معنی است که اگر چهاکارگاهسال در  15آیا غیرقانونی بودن اشتغال افراد کمتر از  -1

 نخواهد گردید؟ هاآن اعی نیز شاملقانونی مقرر در قانون تامین اجتم های حمایت حین کار در کارگاه دچار حادثه شوند
ین اجتماعی به کلمه “بیمه شدگان” اشاره شده و با عنایت به اینکه قانون تامین اجتماعی قانون تام 70 جا که در ماده از آن  

 وی را از شمول مقررات قانون، انون کار به فردباشد و صرف اثبات عدم شمول مقررات قنمی انون کارفقط شامل مشمولین ق
قانون کار اشتغال  79علیرغم ممنوعیت مقرر در ماده سال  15فردی با سن کمتر از سازد لذا چنانچه نمی اجتماعی خارجتامین

ستمری از کار فاده وی از مزایای قانون تامین اجتماعی از جمله مبکار یافته و بیمه شده باشد و سپس دچار حادثه گردد است
قانون کار در  176رت مجازات مقرر در ماده بدیهی است که در هر صو. ن کار نخواهد داشتافتادگی مغایرتی با مقررات قانو
 . باشدمی است قابل اعمال قانون کار اقدام به بکارگیری افراد زیر پانزده سال نموده 79مورد کارفرما که بر خالف ماده 

  
ق و مزایای او در ما نسبت به پرداخت حقور نباشد آیا کارفرودن کارگر چنانچه وی به دلیل بیماری قادر بکادر صورت بیمه نب -2

 لیف دارد؟مدت بیماری تک
که بیمه نشده و به دلیل بیماری  در قانون کار و مقررات مرتبط در زمینه تکلیف کارفرما برای پرداخت مزد و مزایا به کارگرانی

ا مسئول تامین اجتماعی کارفرم قانون 36طبق ماده ار نباشند قواعد خاصی پیش بینی نشده است اما و یا حادثه قادر بک
باشد و همانگونه که در قسمت پایانی ماده مرقوم آمده است تأخیر می و بیمه شده به سازمان پرداخت حق بیمه سهم خود

ن هدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود ضمپرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعکارفرما در 
مان تأمین اجتماعی بیمه نماید تخلف از اجرای این ماده ما مکلف است کارگران را نزد ساز قانون کار کارفر  148ه  اینکه برابر ماد

 . به دنبال خواهد داشت این قانون را 183قانونی مجازات مندرج در ماده 
  

است وجود  ان آور تشخیص داده شدهاستانی سخت و زی  های شسته کردن کارگرانی که کارشان در کمیتهآیا الزامی برای بازن   -3
 دارد؟

شود در صورت تمایل و واجد می  استانی سخت و زیان آور تشخیص داده  هایکه کار آنان توسط کمیته  کارگران بیمه شده ای
 یی آن الزامی درانون کارهای سخت و زیان آور و آیین نامه اجراتوانند درخواست بازنشستگی نمایند و در قمی رایط بودنش

 . شودنمی ری کارگران مالحظزمینه بازنشستگی اجبا
  
 بیماری را به وی پرداختازمان تامین اجتماعی در مواقعی که کارگر بیمار و قادر بکار نیست غرامت دستمزد سه روز اول  چرا س  -4

 نماید؟نمی 
در صورتی که  ،ه به سبب بیماری باشدل بکار ومعالجدر مواردی که عدم اشتغا، قانون تامین اجتماعی 62طبق بند یک ماده 

 . ود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شدبیمار در بیمارستان بستری نش
در کارگاه ، رفرمابنابر توافق صریح و یا ضمنی کا، روز اول بیماری کارگران 3بدیهی است چنانچه پرداخت غرامت دستمزد 

 . نخواهد بود  و بطور یکجانبه از طرف کارفرما قابل تغییر  ف و روال کارگاه محسوبل به عنوان عررویه معمو،  معمول بوده باشد
  

د یا باید بر مبنای دستمزد مقطوع تعیین شده توسط آیا کارفرما تکلیفی به کسر حق بیمه از دستمزد واقعی کارگران را دار -5
 تأمین اجتماعی اقدام نماید؟ سازمان

طی با دستمزد مقطوع تعیین شده جهت دریافت کسورات بیمه ارتبا  تامین اجتماعی دستمزد  قانون  35ماده  هر چند بر اساس  
تواند کارگران می انی کمتر از میزان دستمزد واقعیواقعی دریافتی کارگران ندارد لکن از آنجا که تعیین دستمزد مقطوع به میز

 هائیزم است در این زمینه با هماهنگیرند متضرر سازد لذا البمی  ستگی بسرآنهایی را که در سالهای پایانی قبل از بازنش  بویژه
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قی از این قبیل کارگران گیرد ترتیبی اتخاذ شود که حق بیمه از دستمزد واقعی کارگران بیمه شده کسر گردد تا حمی که صورت
 . تضییع نشود

  
ازمان تأمین اجتماعی بر یا در میزان مزدی که سگیرد آمی  رتکارگران که بر اساس مصوبات شواریعالی کار صو افزایش مزد -6

 کند موثر است یا خیر؟می  قانون تأمین اجتماعی تعیین 35و  31پایه اختیار ناشی از مواد 
قانون تأمین اجتماعی و  35و  31مواد ده از طرف سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اختیار ناشی از دستمزد مقطوع تعیین ش

توسط شورایعالی أمین اجتماعی صورت گرفته و با حداقل مزد تعیین شده ه و تصویب شورایعالی تاد هیأت مدیربه پیشنه
 . قانون کار هیچگونه ارتباطی ندارد 41کار موضوع ماده 

  
 اجتماعی؟مان تأمینلیف کارفرمایان نسبت به کسر حق بیمه و ارسال آن به شعب سازتک -7

اخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین ی کارفرما مسئولیت پردمین اجتماعقانون تأ 36به موجب ماده 
ه شده را کسر و باضافه سهم خود سهم بیم، باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا به کارگرمی یاجتماع

پرداخت آن داری کند شخصًا مسئول مه شده خوددر صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بی. آنرا به سازمان تأدیه نماید
رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده ، یا عدم پرداخت آنتأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه . خواهد بود
 . ودنخواهد ب

  
د در اینگونه ارگر بدهکنند کارفرما کار سبک به ک می  اجتماعی توصیه پزشکی سازمان تأمین های در برخی مواقع کمیسیون -8

 لیف چیست؟مواقع تک
ًَ در مورد کارگرانی است که از  92اختیار شورای پزشکی در زمینه توصیه کار مناسب در تبصره یک ماده  قانون کار منحصرا 

در این کار و یا در معرض ابتال تشخیص داده شوند که    ورد معاینه قرار گرفته و مبتال به بیماری ناشی از رای پزشکی مطرف شو
مربوط مکلف خواهند بود کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی   ورت کارفرما و مسئولینص

 . لذکر پیش بینی توصیه ارجاع کار سبک نشده استمورد اخیر ادر قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند و غیر از 
  
پزشکی   های ام شوراست؟ آیا منظور همان کمیسیونقانون کار کد  92ماده    صره یکمنظور از شورای پزشکی نام برده شده در تب  -9

 باشد؟می  سازمان تأمین اجتماعی 
ی موجود در منطقه در زمان بیماری کارگر است شورای پزشک، کار قانون 92مراد از شورای پزشکی مذکور در تبصره یک ماده 

 . باشدمی  درمان و آموزش پزشکی،  هداشتاعی وابسته به وزارت بن اجتمپزشکی سازمان تأمی  هایدر حال حاضر کمیسیون  که
  

 شود؟می   هتماعی نسبت به بیمه شدآیا تأخیر در ارسال لیست بیمه از طرف کارفرمایان مانع انجام تعهدات سازمان تأمین اج  -10
دید اعتبار ن تأمین اجتماعی از تمازمابرخی از شعب س، بیمه هایایان در ارسال لیستدرمواردی که به علت تاخیر کارفرم

 نمایند ذکر این نکته ضروری بنظرمی درمانی کارگران و انجام مسئولیت و تعهدات خود در قبال آنان امتناع هایدفترچه
در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع  قانون تأمین اجتماعی تاخیر کارفرما 36ده د که مطابق قسمت اخیر مارسمی
قانون مرقوم در صورتی که کارفرما از ارسال  40مقابل بیمه شده نخواهد بود و حسب ماده ت و تعهدات سازمان در ئولیمس

ه و وصول بیمه را راسًا تعیین و از کارفرما مطالب  تواند حقمی  ماید سازماناین قانون خودداری ن   39صورت مزد مذکور در ماده  
 . نماید

  
توانند می  باشند نیزنمی  ی الزم است آیا بیمه شدگانی که مشمول قانون کاربیمه بیکاری چه شرایط ری برای استفاده از مقر -11

 برخوردار از مقرری بیمه بیکاری باشند؟
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ه شخص بوده و به عبارت دیگر ای قانون بیمه بیکاری شمول قانون کار باستحقاق به استفاده از مزای شرط الزم برای یافتن
قانون کار و بند الف  148مقررات قانون بیمه بیکاری نیز قرار خواهد داد )ماده ن قانون فرد را مشمول ایصرف شمول مقررات 

ف و یا شبهه در خصوص شمول و یا بیکاری( و در صورت بروز اختال قانون تأمین اجتماعی و نیز ماده یک قانون بیمه  4ماده 
ار قاطع دعوی خواهد بود و از آنجا که موضوع فصل نهم قانون کف  ول مقررات قانون کار رای قطعی مراجع حل اختالعدم شم

استنکاف سازمان تأمین قانون بیمه بیکاری معرفی کارگر بیکار شده با واحد کار و اموراجتماعی است لذا  4مستند به ماده 
 . باشدمی هه قانونیوجمقرری بیمه بیکاری برای بیمه شده بیکار فاقد ی از انجام تعهد خود در زمینه برقراری اجتماع

  
اقدام به قطع مقرری ،  کنند در صورت اشتغال مجدد در حین استفاده از مقرری می   کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده  -12

توان از مشاغل قابل قبول برای می  ه گردی راست که آیا پرداختن به دستفروشی و دورسئوال این ا. شودمی  بیکاری آنانبیمه 
 دانست؟طع مقرری بیمه بیکاری ق

اشتغال بکار ، آیین نامه اجرایی آن 17قانون بیمه بیکاری و ماده  8ماده  2منظور از اشتغال مجدد موضوع بند الف و تبصره 
ر مجموعه کار و اشتغال جامعه کارگری به جزء شغل قابل قبول و پذیرفته شده درا  هاآن غلی است که عرفًا بتواندر مشا
 دوره گردی و نظایر آن از مصادیق شغل به مفهوم یاد شده شناخته، ینی چون دستفروشیرد و به این لحاظ عناوآوحساب 

 . اری کارگر موضوعیت نخواهد داشتتغال بکار مجدد و قطع مقرری بیمه بیکبه عنوان اش  هاآن  شود و به این اعتبار تلقینمی
  

 آید؟می  در کارگاه به حساب جزء سابقه کار کارگراناری آیا ایام استفاده از مقرری بیمه بیک -13
دت دریافت مقرری در قوانین کار و تأمین اجتماعی و نیز در قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرائی آن در مورد احتساب م

بیمه آنان به حق  بینی نشده است اما این ایام جزء سابقه پرداختارگاهی کارگران مقرراتی پیش بیمه بیکاری جزء سوابق ک
گردد بنابراین محسوب داشتن مدتی که کارگران از مقرری بیمه بیکاری می  فوت و بازنشستگی منظور،  کار افتادگی کلیلحاظ از  
 . رما خواهد بودزء سوابق کار کارگاهی منوط به توافق کارفکنند جمی استفاده

  
دون میل و اراده تشخیص داده شده است در حل اختالف قانون کار بع ری در ایام بیماری اخراج و بیکاری وی در مراجکارگ -14

 شود؟می  این صورت آیا وی مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری 
رسد ولی می  وجیه بنظرمزدی با کارفرما غیرقابل تن استراحت پزشکی به دلیل فقدان رابطه کاری و  هر چند اخراج کارگر در زما

یمه بیکاری در صورت اظهارنظر اداره کار و امور اجتماعی محل مبنی بر غیرارادی بیکار شده از مقرری ب  رداین امر مانع استفاده ف
در این زمینه تکلیف  قانون بیمه بیکاری نخواهد بود و 6“الف” ماده بودن بیکاری کارگر بشرط داشتن شرایط مندرج در بند 

آیین نامه اجرایی مربوط   8مرقوم و نیز ماده    قانون  3ست که در ماده  ا  ای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی قانونًا همانواحده
 . مقرر شده است

  
امتناع یمه بیکاری به افراد معرفی شده از سوی اداره کار آیا سازمان تأمین اجتماعی حق دارد نسبت به برقراری مقرری ب -15

 نماید؟
وقوع بیکاری صراحتًا با واحد کار و امور  مه بیکاری تعیین تاریخبیآیین نامه اجرایی قانون  3که مستند به ماده  از آنجا

ر اجتماعی مزبور است که از قانون بیمه بیکاری با معرفی واحد کار و امو 4اجتماعی بوده و بیمه شده حسب داللت ماده 
ه برای بیکاران معرفی شدی  ری مستمری بیکاری از سوی سازمان تأمین اجتماععدم برقرا،  ع خواهد شدمزایای این قانون منتف

 . فاقد مستند قانونی خواهد بود
  

 است؟تعلق مقرری بیمه بیکاری به کارگرانی که فصلی بوده و یا قرارداد کار موقت دارند چگونه  -16
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مطلع ل تغال از ماهیت موقت پروژه و یا طرح محل اشتغادر هنگام شروع اش هاو پروژه هااز آنجا که کارگران شاغل در طرح
)کار فصلی(  هاآن ماهیت کار، نمایند و نیز در مورد کارگران فصلیمی اقدام به انعقاد قرارداد کار، م و اطالعبوده و با این عل

د و این کارگران با پذیرش آیمی پس از اتمام فصل کار تا شروع فصل بعدی به حالت تعلیق درر اصوالً به نحوی است که کا
بیکاری خارج از میل و اراده به بیکاری ناشی از اتمام پروژه و یا بیکاری حدفاصل   اطالق،  تغال یافته اندر اشاین نحوه کار به کا

 . ددو فصل کار با قانون بیمه بیکاری انطباق ندار
  

سنواتی   های ایهپ  کنند آیا به این ایاممی   بیمه بیکاری استفادهدر واحدی کارگران به دلیل اجرای طرح تغییر ساختار از مقرری    -17
 گیرد؟می  تعلق 

ری و کنند فاقد رابطه کامی کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده، با توجه به اینکه در زمان اجرای طرح تغییر ساختار
 طیبنابراین در شرای. ی منوط به توافق کارفرماستباشند احتساب این مدت جزء سوابق کار کارگاهمی با کارگاه مربوطمزدی 

. کندنمی سنواتی این مدت نیز مورد پیدا هایشود اعطای پایهنمی جزء سابقه خدمت کارگران منظور که ایام تغییر ساختار
مزدی ناشی از  هاین بعد از تغییر ساختار با حفظ سابقه کار قبلی و تأثیر افزایشکار کارگرا الزم به یادآوری است که ادامه
 . گیردیم مصوبات شواریعالی کار صورت

  
شود می  جود اینکه بر اساس مقررات تشخیص بیکاری بدون میل و اراده در اختیار واحد کار و امور اجتماعی است دیدهبا و -18

 گردد منطق این کار چیست؟می  تالف منوطرای مراجع حل اخ که این تشخیص به
و اراده و تاریخ وقوع بیکاری  تشخیص بیکاری بدون میل،  آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری  3ه ماده  هر چند که مستند ب

 الزم و انجام  هایلکن این امر مسلم است که این تشخیص بدون بررسی،  بعهده واحد کار و امور اجتماعی گذاشته شده است
د که با عنایت شومی  در همین رابطه است که توصیه شده و. باشد  تواند مبنای درستی داشتهنمی تحقیق امکان پذیر نبوده و

یت مراجع حل اختالف موضوع فصل نهم قانون کار در زمینه رسیدگی به اختالفات کارگری و کارفرمایی و بویژه مساله به صالح
 . بر پایه رای قطعی مراجع یاد شده مبتنی باشد تشخیص مزبور، کار حساس فسخ قرارداد

  
س علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از مدار، تکایا، سینیه هاح ، مساجد، می دانیم خدام و کارکنان بقاع متبرکه -19

 بیکاری به آنان نیزول مقررات قانون بیمه لیکن آیا این استثنا به معنی عدم شم اندشمول موادی از قانون کار مستثنی شده
 باشد؟می 

ام غیرتولیدی حسب آیین نی موقوفه و موقوفات عدیمدارس علوم ، تکایا، حسینیه ها، مساجد، تبرکهخدام و کارکنان بقاع م
 اندثنی شدههیأت وزیران از شمول موادی از قانون کار به ترتیب مذکور در آیین نامه فوق مست 26/11/73نامه مصوب مورخ 

نان از آ موجبی برای عدم استفاده، بت به کارکنان مزبوربا توجه به کلیت شمول قانون کار نس هااین معافیت بدیهی است
 . اری نخواهد شدمقرری بیمه بیک

  
بن ، عائله مندی  کنند مشمول مزایای رفاهی حین اشتغال مانندمی  آیا در مدتی که کارگران از مقرری بیمه بیکاری استفاده -20

 باشند؟می  یره نیزکارگری و غ
باشند به این لحاظ کارفرما می  اری و مزدی با کارفرماکارگران فاقد رابطه ک،  از مقرری بیمه بیکاری  نظر به اینکه در زمان استفاده

، مسکن هایینهکند مانند کمک هزمی تکلیفی نسبت به پرداخت مزایای رفاهی که در زمان اشتغال به کارگران پرداخت
 منوط به توافق کنند صرفاً ه از مقرری بیمه بیکاری استفاده میبن کارگری ندارد و دادن این مزایا به افرادی ک مندی وعائله
 . ما خواهد بودکارفر
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رگری مشمول دارند چنانچه مجددًا در واحدهای کامی  آیا افراد بازنشسته که از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت -21
 بن کارگری شامل آنان خواهد شد؟قانون کار شاغل شوند 

و در این زمینه کلیه بازنشستگان  نسبت به اشخاص بوده ارریافت بن کارگری صرفًا شمول مقررات قانون کشرط استحقاق د
در بخش خصوصی شاغل   دارند چنانچهمی  از جمله کارگرانی که بازنشسته شده و از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت

ن زمینه چنانچه سازما  ینبن کارگری نیز برخوردار خواهند بود و در ا  گیرند و در نتیجه از مزایایمی  انون کار قرارشوند مشمول ق
تأمین اجتماعی در خصوص ادامه پرداخت مستمری بازنشستگی به دلیل اشتغال کارگر بازنشسته مقررات محدود کننده ای 

 . شودنمی کار ت به بازنشستگان شاغل در واحدهای مشمول قانونامر مانع از شمول قانون کار نسب داشته باشد این
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 فمراجع حل اختال: بخش هفدهم
 
 حل و فصل اختالفات کارگری؟ آیا سازش طرفین در جریان رسیدگی در مراجع حل اختالف قانونی است؟ نقش سازش در -1

اساس اصوالً محاکم بر  .  دانند سازش استمی  عویدهد و بعضی آنرا بهترین طریق پایان دیم  یکی از طرقی که به دعوی پایان
عًا محق باشد ولی دالیل نداشته باشد و یا نتواند دالیل و ممکن است شخص واقند نمایمی اعالم حق دالیل ابرازی طرفین

قوق واقعی که اصحاب دعوی خود بیشتر و بهتر به ح از آنجا. خود را ارائه نماید و در نتیجه حکم محکمه علیه او صادر گردد
یز به نحو مطلوبی تفاده نموده و دعوی ن سرا به سازش تشویق نماید صاحب حق از حق خود ا هاآن اگر عواملی، خود واقفند

نقش روابط  بویژه اینکه با عنایت به، دعاوی کارگری و کارفرمائی نیز از این حکم کلی مستثنی نیستند. خاتمه خواهد یافت
کارفرما  سازش کارگر و، یفیت تولید و یا خدمات کارگاهمه حیات کارگاه و افزایش کمیت و بهبود کحسنه کارگر و کارفرما در ادا

الزم به تذکر است که سازش محتاج به قواعد و ترتیبات خاصی نبوده و طرفین .  ساسیت بیشتری برخوردار استاز اهمیت و ح
 . تم نمایندتوانند آنرا به سازش خمی حله از اختالفدر هر زمان و در هر مر

 
 ز طریق سازش حل و فصلرگری در وهله نخست اکا قانون کار پیش بینی شده است که اختالفات 157از آنجا که در ماده  -2

حکم ماده مزبور نخواهد   در مواردی که در این زمینه اقدامی نشده آیا رسیدگی به اختالف در مراجع حل اختالف مغایر با،  شوندمی 
 بود؟

که سازش مذکور در  استاصوالً به این معنی ، عی و تسلیم دادخواستیا کارفرما به واحد کار و امور اجتمامراجعه کارگر و 
گردد برای واحد کار و امور می متذکر. قانون کار حاصل نشده و شاکی خواستار رسیدگی در مرجع قانونی است 157اده م

لزوم کسب اطالع از طرفین مربوط هیچگونه تکلیفی در زمینه    هایا مراجع حل اختالف در قانون کار و آیین نامهاجتماعی و ی
 . ر این باره صورت گرفته یا نه پیش بینی نشده استه اصوالً مذاکراتی دینکدر خصوص سازش و ا

 
نده قانون کار در این زمینه و تنظیم گزارش چگونگی خاتمه دادن به اختالف به طریق سازش و نقش مراجع رسیدگی کن -3

 وسط مراجع مزبور؟اصالحی ت
 رسندمی له از رسیدگی به توافقشخص ثالث در هر مرح یگرطرفین دعوی مستقیمًا و یا از طریق میانجی در مواقعی که

می را به مرجع رسیدگی تقدیم توانند یا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و شروط خود را برای سازش اعالم و سند رسمی تنظیمی
طبق شرایط اعالمی که ط خود را اعالم و از مرجع درخواست نمایند گی شرط و شرونمایند و یا اینکه مستقیمًا در جلسه رسید 

رش اصالحی تنظیم گردد که در حالت اخیر مرجع مراتب سازش و شروط طرفین را در صورتجلسه خود درج و بر اساس گزا
وراث و قائم  بین طرفین و گزارش اصالحی مزبور. داردمی ش اصالحی تنظیم و شکایت را مختومه اعالمتقاضای آنان گزار

قانون آیین  184تواند ماده می ش اصالحی و الزم االجرا بودن آنمستند تنظیم گزار. ودد بمقام آنان نافذ و معتبر خواه
 . دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی باشد

 
سازش طرفین در مراجع حل  متعاقب امکان اعتراض به آرای مبتنی بر سازش هیأت تشخیص؟ اجرای گزارش اصالحی که -4

 چگونه است؟ شودمی  اختالف تنظیم
هر چند بر اساس سازش و توافق حاصله فی ما بین طرفین انشاء شده باشد ،  ی تشخیص هاهیأتم صادره از ناحیه  کلیه احکا

تثنایی در نه اسی حل اختالف خواهند بود و در این زمیهاهیأتقابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در ظرف مهلت قانونی 
مرجع حل اختالف صرفًا نسبت به درج ، صول سازشدیهی است چنانچه پس از حبمقررات قانونی پیش بینی نشده است 

 آنچه که اصطالحًا گزارش اصالحی نامیده شرایط آن سازش به ترتیبی که واقع شده در صورتجلسه اقدام و نسبت به تنظیم
 ی و انقالب در امور مدنیمقانون آیین دادرسی دادگاههای عمو 184ه ماده تند بگزارش مزبور مس، شود مبادرت نمایدمی
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نافذ و معتبر بوده و مانند احکام  هاآن مجلس شورای اسالمی نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام 1379مصوب فروردین 
 . شودمی گاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشتهداد 
 
 باشد؟می  أت حل اختالفهیبه  ی تشخیص نیز قابل اعتراض و ارجاعهاهیأت آیا آراء سازشی صادره از سوی -5
تشخیص ظرف مواعید مقرر در قانون کار قابل اعتراض و ارجاع به هیأت حل اختالف   یهاهیأته آراء و تصمیمات متخذه  کلی
 . ده و آراء سازشی یا توافقی صادره نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بودبو
 
ل شود ولی بعدًا کارفرما و یا کارگر از رگر و یا کارفرما سازشی حاصکاریان رسیدگی در مراجع حل اختالف بین نچه در جچنا -6

 اجرای احکام دادگستری بخواهد؟ تواند اجرای آن را از واحدمی  آیا ذینفع، اجرای سازش حاصله امتناع نماید
ء مراجع مزبور راشود به منزله آمی ف بین طرفین حاصلحل اختال سازش و توافق که در جریان رسیدگی و در جلسات مراجع

در صورت توافق و ، بنا به مراتب فوق. فصل نهم قانون کار به مرحله اجرا در خواهند آمد 166و  159فاد مواد بوده و طبق م
درج در صورتجلسه ن رای منبایستی در متمی  ه فقط درج توافق حاصله در متن رای الزامی است بلکه جزئیات آن نیزن ،  سازش

 . مرجع قید گردد
 
شود ترتیب می   یست به تسویه حسابهای ارائه شده از سوی کارفرما که در جلسات رسیدگی تسلیمبامی   آیا مراجع حل اختالف  -7

 توجه قرار دهند؟اثر داده و آن را مورد 
گردد چنانچه از سوی کسی که می هاختالف ارائکلیه تسویه حسابهائی که در جریان رسیدگی به یک پرونده به مراجع حل 

شود مورد انکار قرار نگیرد )شخص خط یا مهر یا امضاء منتسب به خود را انکار نکند( می  ابرازسویه حسابهای مذکور علیه او ت
ند و قانون مدنی س 1284ود )شخص مدعی ساختگی بودن آن نشود( با عنایت به تعریف موضوع ماده و یا مجعول اعالم نش

تکلیف اثبات ، گیرد بدیهی است در صورت انکارمی و رای مراجع مورد توجه قرار له مهم اثبات دعوی بوده و در تصمیماز اد
به این ترتیب کارگران در هنگام امضاء . خواهد بودصحت سند با صاحب )ارائه کننده( سند و در مورد جعل با مدعی جعل 

 . ایندامضاء تسویه حساب مبادرت نم و صرفًا در مقابل وجوه دریافتی به الزم کرده باید به مفاد آن دقتمی تسویه حساب
 
گی است پرونده ای به دلیل شکایت یکی از اصحاب دعوی نسبت به رای هیأت تشخیص در هیأت حل اختالف مطرح رسید -8

 هد بود؟دهد ادامه رسیدگی چگونه خوامی  ولی در جریان رسیدگی معترض از شکایت خود انصراف
یأت حل اختالف ارجاع شده است در صورت انصراف س اعتراض احد از طرفین به هسااردی که پرونده ای صرفًا بر ادر مو

صدور قرار سقوط شکایت نموده و پرونده را جهت اجرای باید مبادرت به  می  هیأت فارغ از رسیدگی بوده و،  معترض از اعتراض
 .اعاده نماید امور اجتماعی مفاد رای هیأت تشخیص به واحد کار و

 
شود که قسمتی از مطالبات کارگران را طی چند رما ضمن ارائه مدارک مدعی می کارف، سیدگی به شکایت کارگرانر در جریان -9

دریافتی را دارند ادعاهای فوق چه اثری در نتیجه   های کارگران ادعای بالمحل بودن چکفقره چک تسویه حساب نموده است اما  
 ف خواهد داشت؟یدگی مراجع حل اختالرس

در مورد ،  کارگران از بابت موضوع خواسته مبلغی طی چک دریافت کرده باشند سیدگی مراجع حل اختالف چنانچهر  در جریان
مراجع حل اختالف مجاز به صدور رای نخواهند بود و کارگران در ، ادر شده استآن قسمت از مطالبات که بابت آن چک ص

 . دادگستری مراجعه نمایند امبایست به مراجع عمی یدریافت هایبودن چک صورت بالمحل
 
 164ی تشخیص و حل اختالف موضوع ماده هاهیأتمقررات مربوط به ابالغ در آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات  -10

 باشد؟می  قانون کار به چه ترتیبی 

http://www.modiryat.ir/


👉   modiryat.ir 

95 

ز طریق مأمور ابالغ در نشانی و اجتماعی محل  آنها توسط واحد کار و امورا  یهاو پیوست  هاابالغ دعوتنامه  -آیین نامه  7ماده  
 . اعالم شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد

آن را به شخص خوانده یا نماینده   هایدعوتنامه و پیوستروز قبل از تاریخ تشکیل جلسه    3مأمور ابالغ مکلف است حداقل  
گشت گیرنده ت نامه و اخذ امضاء یا اثر ان دعوادگی گیرنده  ضمن درج نام و نام خانو،  دادهو یا به یکی از بستگان وی تحویل  

 . ودت دهدآن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد کار و امور اجتماعی ع، در نسخه ثانی برگ ابالغ
 یا خودداری از  گان وی از دریافت دعوت نامهنماینده یا بست، در صورت امتناع خوانده، آیین نامه 7برابر تبصره یک از ماده  
 . نامه یا نسخه ثانی آن قید و موضوع به گواهی مأمور ابالغ خواهد رسیدمراتب در دعوت، ضای نسخه ثانیام
مأمور ابالغ باید با نصب ، صورتی که هیچکدام از افراد فوق در محل حاضر نباشنددر ، آیین نامه 7ماده  2حسب تبصره  

 . آن را امضاء و اعاده نماید در نسخه ثانی دعوتنامه قید و را نی خوانده مراتبحاوی مواد زیر در محل نشا اعالمیه ای
 نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده -1
 تالفمحل حضور و نام مرجع حل اخ -2
 تاریخ جلسه با ذکر سال و ماه و روز و ساعت -3
 محل مراجعه کرده استتاریخ روزی که مأمور برای ابالغ به  -4
به شرط آنکه شماره نمابر قبالً توسط ، بالغ دعوت نامه از طریق نمابر )دورنگار(ا، آیین نامه فوق 7ه از ماد 3ره س تبصبر اسا 

به واحد کار و اموراجتماعی محل اعالم شده باشد بالمانع است دراین صورت ارسال نمابر باید   مخاطب دعوتنامه به طور کتبی
 . د مأمور مربوط رسیده باشدبه تأیی

، قانون کار 164ی تشخیص و حل اختالف موضوع ماده هاهیأتگی تشکیل جلسات آیین رسیدگی و چگون  8بق با ماده منط 
بطه کار با کارفرما یا پس از تعطیل دایم کارگاه در حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل دیگری اگر کارگر یا کارآموز پس از قطع را

ر اجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابالغ توسط اداره مه به اداره کار و امودعوتنا،  فعست ذینمت داشته باشند بنا به درخوااقا
 . مذکور صورت خواهد گرفت

چه هر کدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبالً اعالم داشته و یا قبالً ابالغی در آن محل آیین نامه چنان 9طبق ماده  
و امور اجتماعی اطالع دهد در غیر اینصورت ابالغ   ید خود را به واحد کارانی محل جدباید نشه وی صورت گرفته تغییر دهد  ب

 . گرددمی به نشانی قبلی قانونی محسوب
 
 شود؟می  خواست در خارج از کشور چگونه انجامابالغ داد -11

از کشور بوسیله ت در خارج انقالب در امور مدنی ابالغ دادخواسقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  71مطابق ماده 
هر  مأمورین مزبور دادخواست و ضمایم آنرا به وسیله مامورین سفارت و یا. آیدمی سیاسی یا کنسولی ایران بعمل مامورین

. رسانندمی ه اطالع دادگاهفرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه بمی اندهوسیله ای که امکان داشته باشد برای خو
این اقدام را وزارت امور خارجه بطریقی که ، امورین سیاسی یا کنسولی نباشندم، ور محل اقامت خواندهی که در کشدر صورت

 . دهدمی مقتضی بداند انجام
 

قابل طرح در مراجع حل  هاآن ولی محل کار خارج از کشور است آیا دعاوی  در مواردی که طرفین قرارداد ایرانی هستند -12
 خواهد بود؟ ار ایراناختالف قانون ک 

قانون  164ی تشخیص و حل اختالف موضوع ماده هاهیأتآیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات  3اده م 4طبق تبصره 
ه حاکمیت خارج از کشور باشد در صورتی ک، ایرانی هستند هاآن در قرارداد کاری که طرفین، واردی که محل کاردر م، کار

یب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات مورد توافق طرفین نباشد و ترتذ یا مقررات کشور محل انجام کار ناف
 . محل تقدیم دادخواست خواهد بودایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران 

 

http://www.modiryat.ir/


👉   modiryat.ir 

96 

 بالغ دادخواست چگونه خواهد بود؟اند نشانی خوانده را معین نماید نحوه اچنانچه خواهان نتو -13
در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را ، عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاههای 73اده برابر م

ت نشانی اعالم ناتوانی کند بنا به درخواسپس از اخطار رفع نقص از تعیین ، قانون مرقوم 72ه به ماده معین نماید یا با توج
راالنتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد کثی هایبت در یکی از روزنامهیک نوخواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست 

 . باشد تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یکماه
 

 شود؟می  ابالغ به چه نحوی انجاممنحل شده  های در دعاوی مربوط به ورشکسته و شرکت -14
تگی یا مدیر تصفیه ابالغ خواهد شد م آن به اداره تصفیه امور ورشکسضمای دادخواست و، در دعاوی مربوط به ورشکسته

اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر ، صفیه نباشندمنحل شده که دارای مدیر ت هایضمنًا در دعاوی مربوط به شرکت
قانون آیین  3و 2 هایصرهد )تبثبت شرکتها معرفی شده است ابالغ خواهد شل در آخرین محلی که به اداره قبل از انحال 

 . ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی(دادرس
 

 شهرداری باشد ابالغ باید چگونه انجام شود؟اگر خوانده یک موسسه یا سازمان دولتی و یا  -15
لتی و سازمانهای ات دوالب در امور مدنی در دعاوی راجع به اداری دادگاههای عمومی و انققانون آیین دادرس  75 حسب ماده 

علق مت هاآن و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه هاو موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریوابسته به دولت 
. شودمی  ه اول رسید اخذام او ابالغ و در نسخبه دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مق

در این مورد . شودمی مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده، دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراقیس در صورت امتناع رئ
فتر دادگاه به ریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر داستنکاف از گرفتن اوراق اخطا

برابر تبصره ماده قانونی فوق  .ی به تخلفات اداری محکوم خواهد شدیدگصالحه اعالم و به مجازات مقرر در قانون رسمراجع 
اوراق اخطاریه و ضمایم به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم االشاره در دعاوی مربوط به شعب مراجع باال یا وابسته به دولت 

 . واهد شدمقام او ابالغ خ
به مدیر یا قائم مقام اشخاص حقوقی دادخواست و ضمایم آن  ایرقانون یاد شده در دعاوی راجع به س 76ماده با توجه به  

این قانون ابالغ  72و 69، 68ایت مقررات مواد او با دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه با رع
ق به آدرس آخرین ورااوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد ااده مرقوم هرگاه ابالغ طبق تبصره یک از م. خواهد شد

 . ثبت شرکتها معرفی شده ابالغ خواهد شدمحلی که به اداره 
 

رما که در دو تاریخ متفاوت صورت گرفته است برای لحاظ داشتن حق طرفین پس از ابالغ رای هیأت تشخیص به کارگر و کارف  -16
 ست؟زم ااعتراض به رای مرجع بدوی چه تمهیداتی ال ه از فرجه مقرر برای در استفاد

ی تشخیص در هاهیأتی تشخیص نظر به اینکه آراء صادره از هاهیأتصادره از سوی  در خصوص مهلت اعتراض به احکام
به دالیل مختلف باشند و می نونی از سوی هر یک از دو طرف قابل اعتراض و ارجاع به هیأت حل اختالفمهلت مقرره قا

شکاالت احتمالی بعدی الزم است به منظور پیشگیری از بروز ا، گیردینم موالً ابالغ حکم به هر دو طرف همزمان صورتمع
اریخ ابالغ به طرفی که ابالغ به وی موخر انجام شده است تاریخ تشکیل جلسه هیأت حل اختالف حداقل پانزده روز پس از ت

است تا پانزده روز پس از لف واحد کار و امور اجتماعی مک، احد از طرفینول اعتراض از سوی لهذا پس از وص. تعیین شود
 . رف دیگر )ابالغ موخر( از دعوت هیأت حل اختالف و طرح پرونده در هیأت اخیر خودداری نمایدابالغ به ط

 
 شود؟می  چگونه انجامیابد و تصمیم گیری و صدور رأی در آن می  جلسات هیأت تشخیص با چند نفر رسمیت -17 

، قانون کار  164اختالف موضوع ماده    ی تشخیص و حلهاهیأتگی تشکیل جلسات  چگون   آیین رسیدگی و  10با توجه به ماده  
هد شد ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خوا
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تشخیص همه اعضاء حضور   هیأتدر صورتی که در جلسه اول  .  شودمی  اتخاذ  ا اکثریت آراءبوده و تصمیمات هیأت به اتفاق ی
یابد این می  ی است رسمیتنماینده واحد کار و اموراجتماع  هاآن  نفر از اعضاء که الزامًا یکی از   2بعدی با حضور    جلسه،  نیابند

 . جلسه در حکم جلسه اول خواهد بود
فاق یا اکثریت آراء حاصل ات، چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیأت تشخیص ، رنامه فوق الذک از آیین 26در اجرای ماده  

د کار و امور جدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحجلسه ت، نشود
 . اجتماعی محل به منزله رأی هیأت تشخیص خواهد بود

 
 کند؟می  یری و صدور رأی یم گیابد و با چه اکثریتی تصممی  ر عضو رسمیتف با چند نفجلسه هیأت حل اختال -18

قانون اتخاذ  ی تشخیص است مگر در مواردی کههاهیأتکه مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء ، فهیأت حل اختال 
یابد و آراء آن به اتفاق می ضاء رسمیتنفر از اع 7جلسات آن با حضور حداقل ، تصمیم را مستقیمًا به آن محول نموده باشد

در صورت تساوی آراء رای گروهی که نماینده واحد کار و امور . رددگمی رای صادر 9رای از  5رای یا  7از ای ر 4یا اکثریت 
 . قاطع خواهد بود، اجتماعی جزء آن است

 
کایت کارگر و یا کارفرما از رای هیات ت آیا ش بین طرفین اجرا شده است در این صور،  رأی هیأت تشخیص پس از صدور ابالغ  -19

 حل اختالف خواهد بود؟روزه قابل رسیدگی در هیأت  15ر فرجه خیص دتش
رما اعتراض به رای اجرا شده موضوعیت نداشته و در در صورت اجرای حکم هیأت تشخیص و تصفیه حساب کارگران با کارف

ت به رد شکایت مبادرباید  می  این هیأت،  ه در هیأت حل اختالفی پروندصورت اقامه شکایت به اداره کار محل و طرح احتمال
 . شاکیان بنماید

 
ز این فرجه قانونی با روز تعطیل روز پس از ابالغ خواهد بود حال اگر آخرین رو 15مهلت اعتراض به رای هیأت تشخیص  -20

 برخورد کند تکلیف چیست؟
و روز تسلیم غ رای قانون کار( روز ابال  159و 142وع مواد )موض در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیأت تشخیص

ور با تعطیل ضمنًا چنانچه آخرین روز مهلت مزب.  شودنمی مور اجتماعی محل جزو ایام مزبور محسوباعتراض به واحد کار و ا
. طیالت صورت گیردا تعتواند در اولین روز پس از تعطیل یمی اعم از جمعه یا تعطیالت رسمی مصادف شود تسلیم اعتراض

بین ذینفع و واحد کار و امور اجتماعی اختالف ، تراضع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعکه راج بدیهی است در مواردی
 . نده به اعتراض قاطع استنظر مرجع رسیدگی کن، نظر باشد

 
قانون   164اختالف موضوع ماده  ی تشخیص و حلهاهیأتآیا در قانون کار و آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات  -21

 ؟راجع به “واخواهی” پیش بینی شده استمقرراتی مرقوم 
هی” مقرراتی پیش بینی نشده و احکام های مربوط در رابطه با “واخوادر قانون کار جمهوری اسالمی ایران و آیین نامه

بالغ به طرفین ظرف مهلت تعیین شده اقانون مرقوم در صورتی که پس از  159ی تشخیص عمومًا مستند به ماده هاهیأت
ی حل اختالف خواهند هاهیأتهی مستقیمًا قابل تجدید نظر )پژوهش( در قرار بگیرند بدون واخوا  هاآن  اض کتبیرد اعترمو
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور  308الی  305ًا احکام و مقررات واخواهی موضوع مواد ضمن. بود

 .ددهمی تشکیلرا  مدنی
 

لیم دادخواست نموده است چنانچه کارگاه محل کار شاکی کتهای مقیم خارج از کشور مبادرت به تساز شر   شخصی علیه یکی   -22
 توانند وارد رسیدگی شوند؟می  شده باشد آیا مراجع حل اختالف صرفًا به این دلیل که شاکی ایرانی است در خارج از ایران واقع
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ل داشته باشد و در زمینه عالیت آن در کشور خارج است بکار اشتغاار و فاع ایرانی در شرکتی که محل استقراز اتبچنانچه یکی  
نماید رسیدگی به شکایت نامبرده از حیطه وظایف و اختیارات و صالحیت اخراج و مطالبات در ادارات کار ایران اقامه دعوی 
اجع ذیربط کشور محل در مر دخواست مشارالیه باید طبق مقرراته و دامراجع حل اختالف فصل نهم قانون کار خارج بود

 . کارگاه بررسی و اتخاذ تصمیم گردداستقرار و فعالیت 
 

 انون کار صالحیت رسیدگی به شکایات کارگران خارجی فاقد پروانه اشتغال معتبر را داراآیا مراجع حل اختالف مقرر در ق -23
 حیت هستند تکلیف این اشخاص چیست؟باشند در صورتی که فاقد صالمی 
زله قانون مرقوم به من 120نداشتن پروانه کار معتبر با عنایت به ماده ، مذکور قانون کار بویژه بند“ج” ماده 9ماده  توجه به با

داد کار موضوع قرار،  ممنوعیت تبعه بیگانه از انعقاد قرار داد کار بوده و قراردادهایی که بدون رعایت این شرط منعقد شده باشد
فصل نهم قانون مذکور نیز صالحیت رسیدگی و ت در اینصورت مراجع حل اختالف موضوع بدیهی اسد قانون کار نخواهد بو

توانند به دادگاههای می  نماید اینگونه اشخاص در صورت انجام کارمی  یادآوری.  اهند داشتحل و فصل اختالفات ناشیه را نخو
 . نمایند ادخواستنی طرح دمدر اساس مبحث اجاره اشخاص در قانون حقوقی دادگستری مراجعه و ب

 
آیا این مراجع صالحیت رسیدگی به  حل اختالف در زمینه صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه مسئولیتی دارند وآیا مراجع  -24

 باشند؟می  اختالف بین تبعه خارجی فاقد پروانه کار و کارفرما را دارا
اره کل اشتغال اتباع بیگانه ررات مربوط در صالحیت و از وظایف ادار و مقن که صدور پروانه کار در چهارچوب قانوامور مربوط ب

باشد و در این زمینه برای مراجع حل اختالف قانونًا تکلیفی می  اختیارات محوله  و نیز واحدهای کار و امور اجتماعی در محدوده
های د پروانه کار و ماالً بطالن قراردادانه فاقبیگهای قانونی اشتغال اتباع ممنوعیت ضمنًا با توجه به. پیش بینی نشده است

بکار تبعه بیگانه مورد پیدا نکرده و محمل قانونی ورود به رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختالف در زمینه بازگشت ، مربوط
 . نخواهد داشت

 
موضوع ماده  الفو حل اختی تشخیص هاهیأتونگی تشکیل جلسات آیین رسیدگی و چگ 122برابر قسمت پایانی ماده  -25

قانون ،  ی اطالعات کافی در زمینه کارحقیق باید از کارکنان رسمی یا پیمانی واحد کار و امور اجتماعی که دارامأمور ت،  قانون کار  164
مواجه  با کمبود پرسنل رسمی و یا پیمانی  کار و سایر مقررات مرتبط باشد معیین گردد با توجه به مراتب فوق چنانچه اداره کار

 تکلیف چیست؟ اشدب
از آیین  22ن کار در ماده بودن مأمور تحقیق به دلیل لزوم ثبات کاری و اشراف آنان به مقررات قانوضرورت رسمی یا پیمانی 

من تأکید بر ی تشخیص و حل اختالف پیش بینی و لحاظ گردیده است لذا ضهاهیأترسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات 
انی مواجه باشد استفاده از نیروی انسانی خارج از اجتماعی با کمبود پرسنل رسمی یا پیم ورکار و اماجرای آن چنانچه واحد 
 . تا حصول بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز به صورت رسمی یا پیمانی خالی از اشکالی خواهد بوددو نوع استخدام فوق 

 
قانون   164تشخیص و حل اختالف موضوع ماده    ی اههیأتجلسات  آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل    12  ماده  3طبق تبصره    -26

با توجه به این . شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند توانند در صورت تمایل با درخواست کتبی و هزینهمی  کار طرفین
 در پرونده نیز خواهند بود؟تبصره آیا طرفین مجاز به اخذ رونوشت از مدارک محرمانه مضبوط 

قانون کار  164ی تشخیص و حل اختالف موضوع ماده هاهیأتن رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات ییآ 12ماده  3تبصره 
ین جهت اخذ رونوشت از مکاتبات محرمانه مضبوط در پرونده منجمله گزارشهای مأمور تحقیق و بازرسان حقی را برای طرف

 . نمایدنمی کار ایجاد
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ب جایگزین کردن نماینده مستعفی به اختالف استعفاء داده است ترتی یأت حلز عضویت در هیکی از نمایندگان کارگران ا -27
 باشد؟می  چه نحو
وزیر کار و امور اجتماعی یکی از موارد  7/2/1370ی حل اختالف مصوب هاهیأتنامه مربوط به انتخاب اعضاء آیین  12ماده 

ی حسب ماده وزارت کار و امور اجتماع نی همینس قسمت پایار هیأت را استعفاء دانسته و براسااز دست دادن عضویت د
نماید که در این رابطه تشریفات مربوط به انتخاب می گزینمورد نماینده جدید را بر اساس این آیین نامه انتخاب و جای

شدن  یب جایگزیندهد به این ترتمی  ن نامه را تشکیلآیی  4الی   1ی حل اختالف موضوع مواد  هاهیأتنمایندگان کارگران در  
 . گیردمی با رعایت ضوابط یاد شده صورتدیگری به جای نماینده مستعفی  فرد
 

 ی حل اختالف نیاز به اعتبارنامه دارند؟هاهیأتستری و فرمانداران برای حضور در جلسات آیا رؤسای دادگ -28
خاب اعضاء هیأت حل مربوط به انتنامه آیین 14قانون کار و ماده  160به ماده  رئیس دادگستری و فرماندار محل مستنداً 

شوند و تا زمانی که می ضو هیأت حل اختالفع، صرفًا به اعتبار سمت و نمایندگی از سوی واحدهای متبوع خوداختالف 
ه یدا کرده و نیازی به صدور اعتبارنامدر هیأت حل اختالف ادامه پ  هاآن  باشند خود به خود عضویتمی های فوق را داراسمت

 . باشدنمی آنان وزارت کار برایاز سوی 
 

اهای اسالمی کار استان جهت عضویت در مراجع حل اختالف ارگری به عنوان نماینده کارگران از طرف کانون هماهنگی شورک   -29
کلیف شود باشد تمی  ساعات اداری تشکیل انتخاب شده است حال اگر کارفرما مخالف حضور وی در جلسات این مراجع که در

 چیست؟
 164ماده    ی تشخیص و حل اختالف موضوعهاهیأتیل جلسات و نحوه رسیدگی  ن رسیدگی و چگونگی تشکآیی  42برابر ماده  
ی تشخیص و حل اختالف در ساعات اداری تشکیل گردد کارفرمایان و نیز مراجع هاهیأتدر صورتی که جلسات ، قانون کار

واحد کار و امور اجتماعی اشند موافقت نمایند و  مراجعی که عضو آن ب  در جلسات  ذیربط مکلفند با مأموریت نمایندگان  اداری
کند مخالف حضور وی می اینکه واحدی به دلیل نیازی که به وجود نماینده کارگران پیدا. یدنمامی موضوع مذکور را پی گیری

با ، هن و صدور اعتبارنامانتخاب شدبایست قبالً و پیش از معرفی و ه میدر جلسات هیأت تشخیص باشد موضوعی است ک
بدیهی است کسر حقوق نماینده .  زم بعمل آیدراهای اسالمی کار استان و اداره کل کار مربوط هماهنگی الکانون هماهنگی شو

 . فته شده باال مخالفت دارداز آیین نامه گ 42کارگر به دلیل حضور وی در جلسات هیأت تشخیص و حل اختالف با ماده 
 

حضور و  کنند مجاز بهمی  ضا هیأت حل اختالف در جلسات هیأت شرکتیان که به عنوان اعگان کارگران و کارفرماآیا نمایند -30
 ی حل اختالف دیگر اداره کل با همان اعتبارنامه واحد هستند؟هاهیأتمشارکت در رسیدگی و صدور رای در 

صدور ، شدن افرادی حل اختالف و برگزیده اههیأتضاء مراحل تشریفات مربوط به انتخاب اع از آنجا که پس از طی
ی حل اختالف اداره کل هاهیأتشان برای اعتبار عضویت ستانی بههای منتخبان از سوی وزارت کار یا واحدهای اتبارنامهاع

ره نیز های صادماره یک یا دو( و نگاه به اعتبارنامهگردد نه برای هیأت حل اختالف خاص )مثالً هیأت حل اختالف شصادر می
ی حل اختالف اداره هاأتهیین شدن نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات ست لذا حضور و جایگزمؤید این مراتب ا

 . کندنمی ای پیداکل مخالفتی با مقررات آیین نامه
 

اعتبارنامه برای افراد ف و صدور فرمایان جهت عضویت در هیأت حل اختالپس از برگزاری انتخابات و تعیین نمایندگان کار -31
کارفرمایان و دولت تشکیل و در چندین جلسه به  ، مرکب از نمایندگان کارگران، ف با کامل شدن اعضاءهیأت حل اختال، منتخب

شود تکلیف می  مایان باطل اعالمنماید پس از چندی انتخاب نمایندگان کارفرمی  ها رسیدگی و صدور رای تعدادی از پرونده
 های در دست اقدام چطور؟چیست؟ تکلیف پرونده اندی قطعی شدهیدگی شده که منجر به صدور راهای رسدهپرون
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بینی شده در آیین نامه مربوط انجام و ی حل اختالف وفق مقررات پیشهاهیأته انتخاب نمایندگان کارفرمایان در چنانچ
فت حل اختالف دریا  یهاهیأتویت و حضور در جلسات  را جهت عضاعتبارنامه خود  ،  آیین نامه  11ماده  افراد منتخب در اجرای  

صادر شده باشد از جریان رسیدگی   هاآن  تخابات نهایی شده و رای قطعی در موردکرده باشند پرونده هایی که تا تاریخ ابطال ان
اعتبارنامه برای افراد صدور  ضمنًا تا برگزاری انتخابات مجدد و. بودخارج و احکام صادره معتبر و دارای نفوذ قانونی خواهد 

قدام را جهت طرح در هیأت حل اختالف به ادارات در دست ا  هایپرونده  توانمی  از اطاله رسیدگیمنظور جلوگیری    منتخب به
امه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه کار حوزه فعالیت استان ارسال و ارجاع نمود و این اقدام در انطباق با ماده یک آیین ن 

 . رسدمی ل اداره کل کار راه حل مناسبی بنظرحل اختالف در مح ل اختالف بوده و تا تشکیل هیأتهیأت حرسیدگی 
 

 هایدر واحدهائی که تشکل کارگری دارند آیا کارفرما قبل از اخراج کارگر باید نظر شورای اسالمی کار کارگاه و یا دیگر تشکل -32
 رگری را استعالم نماید؟کا

ی تشخیص و حل اختالف موضوع هاهیأت تشکیل جلساتآیین رسیدگی و چگونگی  17ر و ماده قانون کا 27حسب ماده 
در مواردی که اخراج کارگر به استناد ، این قانون و نیز به استناد رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 164ماده 
 ارگران باشدمی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کرای اسالدر کارگاهی که دارای شو، ت گرفته باشدقانون کار صور 27ماده 

، در صورت اعالم نظر،  تشکل کارگری موجود در کارگاه و نظریه تشکل مذکور،  نظر  کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعالم
 . بوداد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد در غیر اینصورت استن. به مرجع رسیدگی کننده ارائه نماید

 
 ت رسیدگی هستند؟عوت از کارگر و کارفرما برای حضور در جلسازم به دی تشخیص و حل اختالف ملهاهیأتآیا  -33

قانون  164ی تشخیص و حل اختالف موضوع ماده هاهیأتبه استناد ماده یازده آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات 
ده خوان ، نبرای یک نوبت الزامی است عدم حضور خواها ت تشخیص ز طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی هیأکار دعوت ا

مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود ضمنًا برابر تبصره ماده فوق االشاره حضور یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات 
 . بودحکم حضور خود کارگر و کارفرما خواهد  نماینده هر یک از طرفین دعوی که کتبًا معرفی شده باشد در

 جلسه رسیدگی کتبًا دعوتل اختالف از طرفین اختالف برای حضور در ی حهاهیأت، قانون کار 162از طرفی در اجرای ماده  
ف نیست مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیأت حل اختال   هاآن  عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام االختیار.  کنندمی

ضمن اینکه . دنمایمی وتخیص دهد در اینصورت فقط یک نوبت تجدید دعی تشمگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضرور
و شوراهای  هاانجمن، توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسانمی ی حل اختالفهاهیأتر قانون کا 163مطابق ماده 

ان را در خصوص موضوع آن  شاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطالعاتخدماتی و ک، صنعتی، اسالمی واحدهای تولیدی
 . استماع نمایند

 
مراجع حل اختالف آیا برای واحد کار و امور اجتماعی تکلیف قانونی برای پی امتناع کارفرما از اجرای رای قطعی  صورت در -34

 ی بخواهد؟دگسترت اجرای حکم را از دایره اجرای احکام داگیری اجرای رای وجود دارد یا کارگر ذینفع باید مستقیمًا درخواس
ش درخواست محکوم له احکام قطعی در بعد از صدور رای قطعی مبتنی بر پذیررائی هر چند رویه و عملکرد ادارات کار اج

از آنجا که در قانون باشد اما  می  زمینه اجرای حکم و انجام مکاتبات اداری برای ارسال سوابق به دوایر اجرای احکام دادگستری
ی نه برای ادارات کار تکلیفی پیش بینن زمیی تشخیص و حل اختالف در ایهاهیأتای آراء قطعی ز اجرکار و آیین نامه طر
توان در صورت مراجعه افراد ذینفع ضمن تفهیم مقررات آنان را جهت ارائه درخواست اجرای رای و می نگردیده است لذا

ی هاهیأتآیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات  38 ضمنًا برابر ماده. ادگستری راهنمائی نمودتسلیم مدارک به اجرای د
ی تشخیص هاهیأتاعالم قطعیت آراء  ،  در صورت استعالم مراجع قضائی،  رقانون کا  164ل اختالف موضوع ماده  ص و حتشخی

 . ن آراء مذکور استو حل اختالف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابالغ و قطعی شد
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ه نحوه رسیدگی و اجرایی این وزارتخانه در زمین د از وزارت کار و امور اجتماعی و یا ادارات کل ستادی شوی م بعضًا مالحظه -35
اختالف آید آیا مگر دستگاههای مزبور در اتخاذ تصمیم و اصدار رای مراجع حلمی   و صدور آرای مراجع حل اختالف شکایت بعمل

 دارند؟ دخالت
و کارفرمائی مستقل  یکار به عنوان مراجع اختصاصی رسیدگی به اختالف کارگر انونمراجع حل اختالف موضوع فصل نهم ق

ی تشخیص و حل اختالف هاهیأتکنند و این وزارتخانه در هر یک از می ر و ادارات کل کار اجرائی و ستادی عملاز وزارت کا
ن نماینده در کنار و بطور مساوی با دیگر یباشد تنها یک نماینده داشته و امی نفره 9و نفره  3به ترتیب  هاآن که ترکیب

در این رابطه برای رای نماینده وزارت کار در مقایسه با رای سایر اعضاء امتیازی  ًا حق دادن یک رای را دارد ون نمایندگان قانو
 . نیز در نظر گرفته نشده است

 
توانند در خصوص می  اجع حل اختالف را ندارندمر وزارت کار و امور اجتماعی که سمت عضویت درآیا مسئولین و مقامات  -36

 و صدور رای دخالت نمایند؟ نحوه رسیدگی 
 احراز رابطه کارگری و کارفرمائی و تشخیص شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به افراد با توجه به قوانین و مقررات

لین اداری وزارت کار و امور اجتماعی قانونًا مجاز سئوتشخیص و حل اختالف بوده و مقامات و م  یهاهیأتجاری در صالحیت  
باشند و اشخاصی که نسبت به آراء قطعی صادره از مراجع حل نمی  دگی در مراجع مذکورالت در صدور رای و نحوه رسیبه دخ

ت به دیوان واسقانون دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخ 11ماده  2ه استناد بند توانند بمی اختالف اعتراض داشته باشند
 . مذکور تقاضای رسیدگی نمایند

 
 باشند؟می  یت اظهارنظر در خصوص موجه بودن و غیرموجه بودن اخراج را دارااجع اداری و یا قضائی صالحآیا مر -37

 صرفاً وص موجه یا غیرموجه بودن اخراج کارگران  ان اظهارنظر در خصقانون کار جمهوری اسالمی ایر  165و    157به موجب مواد  
 . باشدیم در صالحیت مراجع حل اختالف موضوع فصل نهم این قانون

 
وسسات دولتی علیرغم اینکه درآمد و مخارج آن در بودجه کل کشور منظور نشده است از پرداخت مبلغ رای قطعی یکی از م  -38

 رکت قانونی است؟ا عمل ش کند آیمی  رداخت محکوم به دولت استناده قانون نحوه پمرجع حل اختالف خودداری و ب
و موسسات   هامربوط به وزارتخانه  65 /15/8تی مصوب  لت و عدم تامین اموال دولموضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دو

صادره از مراجع حل  ی آراء قطعیبنابراین اجرا. گرددمی در بودجه کل کشور منظور هاآن دولتی است که درآمد و مخارج
گردد نمی نظوردر بودجه کل کشور م  هاآن  مؤسسه یا شرکت دولتی بوده لیکن درآمد و مخارج،  رماکارف  اختالف در مواقعی که
 . باشدنمی مشمول قانون مرقوم

 
هانه و توسل به نحوه به ب و موسسات دولتی بر خالف واقع و علیرغم داشتن اعتبار الزم هاچنانچه مشخص شود وزارتخانه -39

 ف چیست؟تکلی انداجرای رای قطعی مراجع حل اختالف استنکاف نموده لت ازپرداخت محکوم به دو
و موسسات  هاحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی چنانچه ثابت شود وزارتخانهطبق قانون ن 

لین مستنکف توسط محاکم مسئو  مسئول یا  اندخت محکوم به استنکاف نمودهپردامشمول این قانون با وجود تامین اعتبار از  
د و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت ولتی محکوم خواهند شصالحه به یکسال انفصال از خدمات د

 . باشدبر محکوم له شده باشند ضامن خسارت وارده می
 

 ل اختالف را از دایره اجرا تقاضا نماید؟مراجع حاند توقف عملیات اجرایی حکم صادره از وتمی  آیا وزارت کار و امور اجتماعی -40
تعطیل یا توقیف و یا قطع اجرای حکم تنها به موجب قرار دادگاهی که دستور ، ام مدنیقانون اجرای احک 24مستند به ماده 

ر به له دای حکم را دارد و یا با ابراز رسید محکوم اجرای حکم را داده و یا دادگاهی که صالحیت صدور دستور تأخیر اجرای
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امور اجتماعی چنین صالحیتی پیش بینی نشده برای وزارت کار و  وصول محکوم به یا رضایت کتبی وی امکان پذیر بوده و
 . است

 
ل اختالف ح توانند از اجرای رای قطعی مراجعمی  آیا مأموران دولت بطور کلی و به خصوص مدیران واحدهای دولتی  -41

 خودداری نمایند؟
مقامی که باشند هر گاه تی در هر مرتبه و قانون مجازات اسالمی “هر یک از مستخدمین و ماموران دول 56ماده  بر اساس

برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام و اوامر دادگاهها و دادسراها یا هر گونه امری که 
 ”. ددرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شق، قانون مات قانونی صادر شده باشد بر خالفقااز م
 

قانون کار رسیدگی  164ی تشخیص و حل اختالف موضوع ماده هاهیأتآیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات  3 ماده -42
امور اجتماعی محل  واحد کار ویا نمایندگان قانونی وی به  ذینفع در مراجع حل اختالف را منوط به تسلیم دادخواست از سوی

 بجای اداره کار به محاکم عمومی دادگستری مراجعه و اقامه شکایت شود کارگرمی  دهشناخته است در این زمینه بعضًا مشاه
ف موضوع فصل نهم قانون ل اختالنماید و این مراجع نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و رای به اعتبار رسیدگی مراجع حمی 
برای طرح شکایت مقرر است نیز مهلت یکساله که ند که تا ورود آن به دفتر ثبت دادخواست اداره کار محل کنمی  صادرکار 

توان تاریخ ثبت دادخواست در مراجع قضائی را به منزله طرح شکایت در اداره کار می  سئوال این است که آیا. شودمی  منقضی 
 به رسیدگی تلقی نمود؟ ت ورودمحل جه
اختالف موضوع ماده ی تشخیص و حل  هاهیأتآیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات    43ماده    ند به موجب“هر چ
قانون کار مقرر گردیده »سایر مواردی که در آیین نامه پیش بینی نگردیده مطابق مقررات آین دادرسی مدنی خواهد بود«   164

 دادخواست از سوی خواهان به دبیرخانه واحد کار و، نی شدهکر پیش بیآیین نامه فوق الذ  5در ماده اینکه  معهذا با توجه به
قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقالب در امور  339و  48تسلیم گردد و با عنایت به اینکه در مواد امور اجتماعی 
لیهذا با توجه به شده است عادخواست به مرجع دیگر لحاظ نارائه دتجویزی در مورد قطع مرور زمان با ، 1379مدنی مصوب 

ربوط به مراجع حل اختالف قانون کار از تاریخ تسلیم دادخواست به ورد شکایتهای مقطع مرور زمان در م، آیین نامه 5ماده 
 ”. گیرددبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی صورت می

 53246در پاسخ به استعالم شماره    قوقی دولتمعاونت دفتر امور ح  82 /20/8مورخ    40372توضیح اینکه جوابیه باال به شماره  
 . رت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی اعالم گردیده استکل تنظیم و نظااداره  17/7/1382مورخ 

 
مراجع حل اختالف را ی صادره از چنانچه واحد کار و امور اجتماعی و یا مقامات وزارت کار و یا دستگاههای دیگر رای قطع -43
 ایند؟رای اقدام نم توانند در زمینه تجدید نظر درخالف تشخیص دهند آیا می  ایر قانون ومغ

به هر حال قابل تجدیدنظر در مراجع حل اختالف و یا واحد کار  هاآن  آراء قطعی مراجع حل اختالف صرفنظر از صحت و سقم
وان عدالت اداری قانونًا مجاز به رسیدگی و تنها دیو حتی دادگاهها نبوده ا و دستگاهها و امور اجتماعی و یا سایر سازمانه

 . باشدمی هاآن نقض مجدد و احیانًا 
 

تواند از مراجع می  مواد مصرفی و غیره( از سوی کارگر باشد آیا، چنانچه کارفرما مدعی وارد شدن خسارت به کارگاه )ابزار کار -44
صورت آیا مراجع حل اختالف صالحیت رسیدگی خواهند و در این خسارت طلب نماید کارگر را به جبران حل اختالف اجبار 

 داشت؟
رسد می قانون کار ساکت است و بنظر، دگی و صدور رای راجع به ضرر و زیان وارده از سوی کارگر به کارفرماخصوص رسیدر 

 صدور رای بابت و احیاناً  عدم وجود سوء نیت کارگر در این موردکه تشخیص میزان تقصیر کارگر و همچنین احراز وجود و یا 
 . اجع قضایی باشدالحیت مرو صجبران زیان وارده به کارفرما بر عهده 
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 کارگری به اتهام اخذ رشوه اخراج شده است تکلیف مراجع حل اختالف چیست؟ -45

مطابق ، شده باشد ایی قرار گرفته و بازداشت و محکومچنانچه کارگر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب مقامات انتظامی و قض
ه مساله اخذ رشوه در مراجع انتظامی و قضایی مطرح نگردیده چنانچ نقانون کار عمل خواهد شد لیک  18و    17با ضوابط مواد  

 . تار نمایدقانون کار و تبصره یک آن با کارگر رف 27تواند برابر ضوابط ماده می کارفرما، و کارگر توقیف نشده باشد
 

 فرما در جلسات رسیدگی اعالمرست کاف خود با کارفرما در اداره کار محل تشکیل پرونده داده اتباط با اختالکارگری در ار -46
دارد که از کارگر در مراجع قضائی شکایت کرده و خواستار متوقف شدن رسیدگی در مراجع حل اختالف تا روشن شدن پرونده می 

 کنند؟قف رسیـدگی پیدا می ف تکلیف به توآیا مراجع حل اختال. گرددمی  ری در دادگاه دادگست
در مراجع دادگستری به هیچ وجه نافی صالحیت و حق مراجع حل اختالف موضوع  رکارگ مطرح بودن شکایت کارفرما علیه

حت رسیدگی به لحاظ موضوع هر چند که دو پرونده ت، فصل نهم قانون کار در رسیدگی به اختالف حادث بین کارگر و کارفرما
اره صرفًا منوط به تشخیص و نظر مرجع شق االنبوده و صدور قرار اناطه از سوی مراجع حل اختالف فو،  ندبا یکدیگر باشمرتبط  

 . رسیدگی کننده خواهد بود
 

 ی بر برائت کارگرری مرجع قضایی مبتن. شودکارگری تحت اتهام و شکایت وارده از سوی کارفرما بازداشت و توقیف می  -47
 رفرما در جلسات رسیدگی مدعیت کاده اسمتناع کارفرما از ابقاء بکار وی به اداره کار شکایت برن شخص به دلیل اای. باشدمی 
نمود می   بایست بعد از قطع رابطه با او و در طی دوران بازداشت و به موقع نزد اداره کار تسلیم دادخواستمی   شود که کارگرمی 

 نی است؟ی کارفرما متکی به دالیل قانوآیا ادعا
ما توقیف و جریان رسیدگی در مراجع قضائی به ارفرایت کقانون کار ناظر به موردی است که کارگر به موجب شک  18ه  حکم ماد

محکومیت وی منتهی نشود که با تحقق این مراتب یعنی توقیف به سبب شکایت کارفرما و برائت وی از اتهام منتسبه تکلیف 
اساسًا قبل از ینه ین زماخت مزد و مزایای ایام بازداشت کارگر خواهد بود و در اسوابق کار و پردرفرما به ابقاء کارگر با حفظ کا

مابین خاتمه یافته رابطه کارگری و کارفرمائی فی، تصمیم و رای قطعی مرجع قضائی و روشن شدن تکلیف نهایی پرونده
ین ترتیب عدم شکایت کارگر در مراجع حل فراهم کند به ا به شکایت در مراجع حل اختالف شود تا الزام کارگر رااستنباط نمی

کند باعث می برد و بعدًا به حکم دادگاه از اتهام وارده برائت حاصلمی بازداشت و توقیف بسر ی درکه و اختالف در ایامی
 . اسقاط حق او برای بازگشت بکار و حق السعی ایام توقیف نخواهد شد

 
مینه در این ز  ت کهخراج شده است در جلسات رسیدگی کارفرما عنوان داشته اسمیل اموال شرکت ا  کارگری به اتهام حیف و  -48

پرونده یی در مراجع قضائی دادگستری مطرح و تحت رسیدگی است آیا مراجع حل اختالف مکلفند تا روشن شدن نتیجه 
 دست اقدام نگاه دارند؟پرونده را در ، رسیدگی به پرونده در دادگستری

شوند ولی این می د مبری شناختهباشناشخاص مادام که از سوی مراجع قضایی محکوم نگردیده ، یه در اتهامات کیفرگر چ
اختالف موضوع فصل نهم قانون کار در زمینه رسیدگی به دالیل عنوان شده از سوی امر نافی صالحیت و اختیارات مراجع حل

این الزم و در نظر گرفتن همه جوانب امر در    هایبا بررسیبه صالحیت خود و    توجهتوانند با  می  جع مذکورکارفرما نبوده و مرا
 . خصوص اتخاذ تصمیم نمایند

 
کارگری با تسلیم دادخواست به اداره کار محل تشکیل پرونده داده است کارفرما در جلسات مراجع حل اختالف قانون کار  -49

حدود تأثیر این ادعا در . ضائی نیز دعوی کیفر دارندکارگر در مراجع ق یتن در ارتباط با موضوع شکاشود که طرفیمی  مدعی 
 گیری مرجع رسیدگی کننده اداره کار چه اندازه است؟مصمیت
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، قانون کار 164ی تشخیص و حل اختالف موضوع ماده هاهیأتآیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات  30بر اساس ماده 
 رد دعوی مطرح در مراجع حل اختالف در سایر مراجع قضائی موکیفری مرتبطی با ی همزمان دعو، ین طرفین دعویچنانچه ب

صدور رای موکول به تعیین تکلیف دعوی ،  رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیأت موثر در رای مرجع حل اختالف باشد
 . کیفری در مراجع مذکور خواهد بود

 
 اختالف قانون کار نقشی پیش بینی شده است؟ی مراجع حلتصمیم گیریها  کار در  ای ستادی و اجرایی وزارتآیا برای واحده  -50

 انضباطی کار چطور؟ های و آیا دخالت این واحدها در تصمیم و صدور رای مراجع فوق قانونی است؟ در مورد کمیته
اصل  لحوظ داشتنرفرمائی مبه اختالفات کارگری و کا ی تشخیص و حل اختالف قانون کار در رسیدگیهاهیأت هایاز ویژگی

ع قانونی مذکور است و به این لحاظ نمایندگان کارگران و کارفرمایان و سه جانبه گرایی در ترکیب اعضاء تشکیل دهنده مراج
برای نماینده وزارت گیری و صدور رای نیز ی مزبور نماینده دارند و از نقطه نظر شرکت در تصمیمهاهیأتدولت بطور برابر در 

که مسئوالن اداری منجمله مدیرکل کار  رسدمی ذکر این نکته نیز ضروری بنظر. ختصاص یافته استیک رای ا نونًا فقطکار قا
، ادارات کل ستادی و اجرایی، و اصدار آراء دخالتی ندارند و اصوالً هیچ محمل قانونی برای دخالت وزارت کار هادر رسیدگی
 هایدر ترکیب کمیته. رای مراجع حل اختالف وجود ندارد ی و صدورتصمیم گیر ارکنان و مسئوالن اداری درک، مدیران کل

کارگری و نیز   هایکنند نمایندگان تشکلانضباط کار هم که در واحدهای کارگری به موجب مقررات تشکیل و انجام وظیفه می
و نقض  د قصورت تعیین مواروزارت کار در چارچوب مقررانماینده مدیریت و سرپرستان عضویت داشته و مستقل از 

 . کنندمی قانون کار اتخاذ تصمیم و صدور رای 27ماده  2ضوع تبصره وانضباط کار م هایو آیین نامه هادستورالعمل
 

 زبور؟درباره استقالل مراجع حل اختالف و ایفای نقش نظارتی وزارت کار در کار رسیدگی و صدور رای مراجع م -51
ای داشته و بر اساس ر ار در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود استقاللکوضوع فصل نهم قانون مراجع حل اختالف م

نمایند و سیاست وزارت کار و اموراجتماعی می  دالیل ابرازی و مدارک و مستندات ارائه شده طرفین اتخاذ تصمیم و اصدار رای
کور در جهت اجرای صحیح و دقیق ذ ضرور هدایت مراجع م رسیدگی کننده و در صورت همواره عدم مداخله در کار مراجع

 . عی و رعایت انجام مراحل رسیدگی قانونی بوده استتبقوانین کار و مقررات 
 

تواند از ادامه اشتغال همسرش با این استدالل که شغل زن منافی مصالح خانوادگی اوست جلوگیری نماید؟ در می  آیا مرد -52
 مرجع باید مورد رسیدگی قرار گیرد؟م ف بین زن و شوهر در کدااین زمینه موضوع اختال

تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت می قانون مدنی “شوهر 1117ماده  به هر چند مستند
قانون   15ند به ماده  انوادگی و حیثیات” مستخود یا زن باشد منع کند” لیکن تشخیص “منافات” حرفه و صنعت با “مصالح خ

گاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی و داد تواند با تایید می گوید “شوهرمی ت خانواده کهایحم
عم از حقوقی یا دارد؛ کارفرما امی آیین نامه اجرایی قانون یاد شده که بیان 14یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید” و ماده 

که در استخدام اوست خاتمه دهد   دارقانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهر  15د ماده  ناتواند به استهنگامی میحقیقی  
که دادگاه قبالً “به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی اوست رسیدگی کرده و نظر 

. به دادگاه ارائه و منتظر صدور حکم دادگاه باشد راباید دالیل خود می شاندادگاه بوده و لذا ای صرفًا با، موافق داده باشد”
َ  در هیچ یک از مقررات و قوانین لزوم کسب اجازه از شوهر برای استخدام زن پیش بینی نشده استض  .منًا
 

وده تی مجددًا وی را اخراج نمنموده ولی پس از مد کارفرما رای قعطی هیأت حل اختالف در مورد ابقاء بکار کارگر را اجرا -53
 تواند باشد؟می  اکی چهجدد ش ست موضع مراجع حل اختالف در زمینه شکایت ما

رای قطعی مراجع حل اختالف الزم االجرا بوده و لذا چنانچه حکم بر اعاده بکار کارگر اخراجی صادر گردیده باشد کارفرما مکلف 
 مجدداً کارفرما  ،  ز اجرای رای و ابقاء بکار کارگرپس ا  ه نماید بدیهی است چنانچهیط سابق به کار اعادخواهد بود کارگر را با شرا
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اقدام به اخراج وی نماید موضوع اخراج به عنوان یک مورد جدید قابل رسیدگی در مراجع حل اختالف خواهد بود که در این 
اعاده بکار  کم برتواند حمی ار نگیرد مرجعرجع رسیدگی کننده قرحالت چنانچه دالیل کارفرما در مورد اخراج مورد تایید م

ضمنًا .  موجه شناختن اخراج رأی بر فسخ رابطه و پرداخت حق سنوات صادر خواهد کردرت و  مجدد صادر نماید در غیر اینصو
دم استنکاف نموده است عکارگر شخصًا از مراجعه به کارگاه ، چنانچه احراز گردیده باشد که پس از صدور رای بازگشت بکار

تواند در مراجع حل اختالف از می ل شده باشدتشکی انچه در این زمینه پرونده ای در اداره کاروط چنمراجعه وی به واحد مرب
 . موارد قصور و یا حتی ترک کار تلقی و بر این مبنا اصدار رای گردد

 
مورد  أت تشخیص ده اما این موضوع در رای هینمومی  ونی پرداختعلیرغم اینکه کارفرما به کارگر کمتر از حداقل مزد قان  -54

باشد آیا هیأت حل اختالف بدون توجه به عدم اعتراض می   عترض به رای مزبور نیز کارفرماست و متوجه و صدور رای قرار نگرفته ا
 کارگر به رای هیأت تشخیص باید مابه التفاوت حداقل مزد را برای کارگر اصدار رای نماید؟

ه هیأت حل اختالف شخیص بیکی از طرفین به رای صادره از هیأت تاعتراض  مواردی که پرونده ای در اثرهر چند اصوالً در 
باید در چهارچوب اعتراض معترض باقیمانده و مجاز به اصالح و یا نقض رای می ارجاع و مطرح رسیدگی است هیأت صرفاً 

ر رای مورد اعتراض قانونی دا جائی است که مقررات آمره  یکن این محدودیت تباشد لنمی  به ضرر معترض و به نفع طرف دیگر
و در مواردی که هیأت حل اختالف با موارد نقض صریح مقررات آمره قانونی در رای معترض عنه   ه باشدمصون از تعرض ماند

 هایتا حداقل، تراض مانده باشدهر چند در آن قسمت مصون از اع،  شود بطور قطع مکلف خواهد بود رای مزبور رامی  مواجه
 . نماید قانونی اصالح

 
 سًا نسبت به صدور رای تصحیحی اقدام نمایند؟ستند راآیا مراجع حل اختالف مجاز ه -55

ی تشخیص و حل اختالف پیش بینی شده هاهیأتآیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات    39همانگونه که در تبصره ماده  
 ه بدون ورود به ماهیت حکم رایمقرر در تبصر تواند به ترتیبمی صادرکنندهنشده باشد مرجع  است مادام که رای اجرا

آیین نامه با این مضمون “سایر مواردی که در این آیین نامه پیش بینی  43ضمنًا با توجه به ماده . صادر نمایدتصحیحی 
دادرسی قانون آیین    309فاد از ماده  در این زمینه مستنگردیده است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود” که  

نوشتن رای سهو قلم و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد مراجع حل  تنظیم و های عمومی و انقالب هر گاه دردادگاه
 . توانند با رعایت ترتیب یاد شده راسًا یا به درخواست ذینفع رای تصحیحی صادر نمایدمی اختالف

 
 کارگر، اده بکار کارگرور حکم اعه بودن دالیل اخراج و صدرد عدم احراز موجدر موا، قانون کار 165اس ماده آنجا که بر اس از -56
روز مزد نماید تکلیف مراجع حل   45تواند اعالم عدم تمایل به بازگشت بکار و دریافت حق سنوات به میزان هر سال سابقه کار  می 

 اختالف چیست؟
ول رگر به قبباشد الزم است اختیار کازگشت کارگر بکار نی بر غیرموجه بودن اخراج و بات حل اختالف مبچنانچه رای هیأ

موضوع تبصره ماده ، روز آخرین مزد 45بازگشت به کار و دریافت حق السعی یا دریافت حق سنوات خدمت به میزان سالی 
اصله بعد از وی باید بالف، جهت بازگشت بکارم تمایل کارگر در صورت عد. قانون کار با ذکر مبلغ در متن رای درج گردد 165
 . اعالم و رونوشت آن را نیز به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم نماید ه کارفرمامراتب را کتبًا ب، غ رایابال 
 

ت تالف در نهایچنانچه به دالیلی رسیدگی به شکایت کارگر اخراجی در مراجع حل اختالف طوالنی شود و هیأت حل اخ -57
حق السعی   ا تنها مکلف به پرداخت قسمتی ازکارفرما ر  تواندمی   نماید آیاکم اعاده بکار صادر  اخراج را موجه تشخیص نداده و ح

 معوقه کارگر بنماید؟
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قانون کار در صورتیکه هیأت حل اختالف اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد موظف است ضمن صدور  165بر اساس ماده 
ی کمتر از حق السعی مورد مبلغ ن نماید مگر آنکه درز تاریخ اخراج تعییر حق السعی کارگر اخراجی را هم ام بازگشت بکاحک

 . استحقاقی یا عدم دریافت حق السعی بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد
 

کم تواند اجرای حمی  باشد آیا کارفرماارگر دیده چنانچه در رای قطعی مراجع حل اختالف کارفرما مکلف به اعاده کارگر به ک  -58
 در شغلی بجز شغلی که قبل از اخراج در آن شاغل بوده بنماید؟ شتغال کارگرو بطور مثال ا را موکول به شرایطی 

 قانون کار بدون 180کارفرمای مربوط مستند به ماده ، پس از صدور حکم قطعی مراجع حل اختالف مبنی بر اعاده بکار کارگر
ه و امتناع از ارجاع بکار ی صادره بوداجرای بموقع رادون هیچ شرطی مکلف به غییری در شرایط قبلی کار کارگر و بهیچگونه ت

 29با عنایت به ماده  ،  بدیهی است در این حالت.  و پرداخت حق السعی کارگر به منزله تعلیق غیرقانونی قرارداد کار خواهد بود
بوده و بور( به کارگر  السعی مربوط به مدت مزرت ناشی از تعلیق )پرداخت کلیه حق  پرداخت خساکارفرما مکلف به  ،  قانون کار

 . هیأت حل اختالف مستند به ماده مزبور مجاز به اصدار رای در این باره خواهد بود، ورت استنکافدر ص
 

 زد تکلیف چیست؟تأخیر وراگر کارفرما از اجرای رای قطعی مراجع حل اختالف خودداری و یا در اجرای آن  -59
این قانون از اجراء بموقع آراء قطعی و الزم االجرای مراجع   159اد ماده  ر خالف مفکارفرمایانی که ب،  ون کارقان   180بر اساس ماده  

ابر بر 200تا  20حل اختالف خودداری نمایند عالوه بر اجرای آراء مذکور با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 
  .ل مزد قانونی روزانه محکوم خواهد شدحداق

 
باشد به دلیل امتناع کارفرما از اجرای آن به دایره می  متضمن ابقاء بکار کارگر قانون کار که تالفرای قطعی مرجع حل اخ -60 

ار تسلیم شکایت داره ک تواند در مورد حق السعی ایام تعلیق به امی  اجرای احکام دادگستری فرستاد شده است آیا کارگر ذینفع
 نماید؟

کارگر بوده و حکم به دلیل امتناع کارفرما از اجرای رای  ن بازگشت بکارمتضممراجع حل اختالف قانون کار  چنانچه رای قطعی
در صورت طرح شکایت ذینفع برای حق السعی ایام .  بنابه درخواست کارگر شاکی به دایره اجرای احکام دادگستری رفته باشد

 . کندنمیمینه مخالفتی با قانون پیدا ی و صدور رای مراجع حل اختالف در این ز رسیدگ ،تعلیق
 

 باشد؟می  تصحیح آرای مراجع حل اختالف در چه صورت امکان پذیر -61
ی تشخیص و حل اختالف هرگاه در تنظیم رای اشتباه در هاهیأتآیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات  39برابر تبصره 
ی رخ دهد مرجع کی از اصحاب دعوافتادن یا کم و زیاد شدن نام یقلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم  ا سهومحاسبه ی

ضمنًا تمام موازین و ترتیبات .  ه باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نمایدتواند مادام که رای اجرا نشدمی  صادرکننده حکم
غیر قابل تفکیک رای اصلی  صالحی نیز رعات گردد و رای اصالحی ضمیمهرای امقرر برای صدور و ابالغ رای باید در مورد 

 .شودمی بمحسو
 

 به موقع آرای مراجع حل اختالف باشد با کدام مرجع است؟رسیدگی به جرایم کارفرمایان که ناشی از خودداری آنان از اجرای    -62
قانون کار در  آراء قطعی و الزم االجرای مراجع حل اختالفقع رسیدگی به جرایم کارفرمایان در زمینه خودداری از اجرای بمو

 . د آمدی است که این رسیدگی در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواههای کیفری دادگسترصالحیت دادگاه
 

که به طرفیت   فقانون کار کدام مرجع هستند و اجرای رای قطعی مرجع حل اختال  13مراجع قانونی مقرر در تبصره یک ماده    -63
 کند؟می  لیت اجرائی پیدابر علیه مقاطعه دهنده قاب پیمانکار صادر شده است چه موقع
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آنجا که به روابط کار و رابطه قراردادی بین کارگر و پیمانکار قانون کار تا  13مراجع قانونی پیش بینی شده در تبصره یک ماده 
لمًا و مستندًا به ماده شود مسمی  بدهی پیمانکاران به کارگران مربوط  منجمله تصمیم گیری و صدور رای نسبت به مطالبات و

نچه به تشخیص دوایر باشد و ضمنًا چنای تشخیص و حل اختالف موضوع فصل نهم قانون کار میهاهیأتقانون مرقوم    157
قابل اعمال نباشد اجرای ر اجرای آرای قطعی مراجع حل اختالف به طرفیت و به کارفرمائی پیمانکا، اجرای احکام دادگستری

 . اید علیه مقاطعه دهنده صورت گیردنیز مقرر است ب 13ه قسمت پایانی تبصره یک ماد رای همانگونه که در
 

دارد می  ر بودن در یک شرکت تعاونی به اعتبار شاغل بودن در این شرکت مزد نیز دریافتفردی عالوه بر عضویت و سهامدا -64
 دارند؟ انون کار صالحیت رسیدگی به دعاوی فی مابین راآیا مراجع حل اختالف ق

حل رسیدگی به اختالفات احتمالی ناشی از این رابطه مسلمًا در صالحیت مراجع  عضویت و سهامداری که صرفنظر از رابطه
( به دستور در صورت وجود رابطه کار تابع بین طرفین یعنی انجام کار معینی توسط عامل انجام کار )کارگر، اختالف نیست

، قانون کار 2به تعریف کارگر در ماده  با عنایت، عین و مشخص دریافت مزد و یا حقوق م گردانندگان و مدیران شرکت در ازاء
جدا و عالوه بر رابطه عضویت فی ما بین طرفین قطعی بوده و صالحیت مراجع ،  انون کاررابطه کارگری و کارفرمائی موضوع ق

مقررات این قانون  بطه اخیر بر اساس اصول وقانون کار به رسیدگی به اختالفات ناشی از را حل اختالف موضوع فصل نهم
 . رز خواهد بودمح
 

باشند و دعاوی مربوط به سود این سهام به عهده کدام می  ارارسیدگی به اختالف در مورد سهامی که کارگران در شرکت د -65 
 مرجع است؟

ان در ارتباط با نون کار نبوده و کارگراختالف کارگری و کارفرمائی موضوع قا، مربوطه وداختالف در مورد سهام و پرداخت س
 . شکایت نمایند باید همانند دیگر سهامداران به مراجع دادگستری مراجعه و طرحمی و مطالبه سودسهام 

  
 کنند تکلیف چیست؟حیت چنانچه دادگاههای عمومی دادگستری به صالحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صال -66

ردی که دادگاه به صالحیت مراجع غیر قضائی از در موا، مومی و انقالبدادرسی دادگاههای ع قانون آیین 28بر اساس ماده 
خود نفی صالحیت کند پرونده برای حل اختالف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و رای دیوان در خصوص تشخیص 

 . باشدمی عالزم االتبا 1365وب ه ای از قوانین دادگستری مصقانون اصالح پار 16ده صالحیت با عنایت به ذیل ما
 

 ی تشخیص الزامًا باید از فرم دادخواست نمونه استفاده شود؟هاهیأتا برای شکایت از آرای آی -67
قانون   164اده  وع می تشخیص و حل اختالف موضهاهیأتآیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات    3با توجه به ماده  

المکان بر روی برگهای مخصوص نوشته باشد که حتی امی ادخواستف منوط به تسلیم ددگی در مراجع حل اختال رسی، کار
 خواهد شد به این ترتیب در مرحله شکایت طرفین از رای هیأت تشخیص الزامًا نیاز به استفاده از فرم دادخواست نمونه

 . باشدنمی
 

رد صدور ی تشخیص موهاهیأتاینکه در  کارفرمائی بدون  اختالفات کارگری و  تواند نسبت به همه  می   الفحل اختآیا هیأت    -68
 رای قرار گرفته باشد وارد رسیدگی شود؟

رسیدگی نخستین نیز پیش بینی شده باشد   هاهیأتی حل اختالف به جز در مواردی که در قانون برای این  هاهیأتصالحیت  
 هاآن ی تشخیص مطرح و در موردهاأتهیکه قبالً در  ی به مواردی استقانون کار صرفًا رسیدگ 49اده م 3مانند مورد تبصره 

حکم مقتضی صادر گردیده است و لذا چنانچه موردی قبالً در حکم هیأت تشخیص نفیًا و یا اثباتًا مورد توجه قرار نگرفته و در 
ل ن نیز در هیأت حیدگی نخستیضمنًا رس.  حل اختالف نخواهد بود  أتحکم صادر نشده باشد قابل رسیدگی در هی  هاآن  مورد

 . پذیر خواهد بود که مورد در دادخواست خواهان عنوان گردیده باشداختالف منحصرًا در مواردی امکان 
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م در موضوع رسیدگی به شکایت کارگر و کارفرما مرجع تشخیص ضرورت ارجاع پرونده جهت تحصیل نظر کارشناسی کدا -69

ی هاهیأتل جلسات آیین رسیدگی و چگونگی تشکی 27ماده  ش بینی شده دراسان پیباشد؟ و آیا منظور از کارشنمی  مرجع
 کار شناسان رسمی هستند؟، قانون کار 164تشخیص و حل اختالف موضوع ماده 

ا نه با مراجع رسیدگی یتشخیص اینکه اتخاذ تصمیم و صدور رای در موضوع شکایت نیاز به تحصیل نظر کارشناسی دارد 
ی تشخیص و حل اختالف موضوع هاهیأت  ن نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلساتآیی  27در ماده  مذکور  کننده به ترتیب  

ی هاهیأتباشد طبیعی است که در این مورد با توجه به اینکه مرجع ارجاع پرونده مراجع قانونی می قانون کار 164ماده 
ضمنًا .  ناسان رسمی خواهند بودیز منظور کارشوم ن مرق  27ارشناسان پیش بینی شده در ماده  د کتشخیص و حل اختالف هستن

در ارتباط با اصل ماده تنظیم یافته و مربوط به مواردی است که نهایتًا با تصمیم هیأت رسیدگی کننده پرونده   27ده  تبصره ما
 . گرددمی به کارشناسی رسمی ارجاع

 
کیل هیأت یا نگهبان اداره کار در ساعات تش های ند منشی ن کار که با هیأت حل اختالف همکاری دارند ما هآیا به پرسنل ادار -70 

 توان حق حضور پرداخت نمود؟می  جلسات
در آیین نامه هیأت حل اختالف پرداخت حق حضور به غیر اعضاء هیأت حل اختالف پیش بینی نشده و در این زمینه 

اضافه کار زحمات همکاران دیگر فوق العاده توان با پرداخت می لذا در صورت لزوم. ندارد دستورالعمل دیگری نیز وجود
 . هبان و…( را جبران نمودنگ، )منشی

  
 باشد؟می  با کدام مرجع هاهیأتی تشخیص و حل اختالف چگونه است و انتخاب اعضای این هاهیأتترکیب  -71

است که انتخاب  تماعیر اجکه یکی از اعضای آن نماینده وزارت کار و امو باشدمی نفره 3هیأت تشخیص دارای یک ترکیب 
عضو دیگر هیأت تشخیص نماینده کارگران است که مرجع انتخاب وی کانون . باشدجتماعی میآن با مدیرکل کار و امور ا

 مایان یا مدیران صنایعرنفر سوم از اعضای هیأت تشخیص نماینده کارف. هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان خواهد بود
 . کندمی تخابصنفی کارفرمایان استان تعیین و ان هایمنانج نکانوباشد که ایشان را می
نفر آن نماینده کارگران هستند که از طرف کانون هماهنگی شوراهای اسالمی  3عضو است که  9هیأت حل اختالف مرکب از  

عضو دیگر  3.  شوندمی  ابنتخیا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه ا  وصنفی کارگران    هایکار استان یا کانون انجمن
نفر از اعضاء هیأت  3باشند که منتخب مدیران واحدهای منطقه هستند و باالخره می کارفرمایانهیأت حل اختالف نماینده 

 و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان  فرماندار،  حل اختالف نیز نمایندگان دولت بوده که شامل مدیر کل کار و امور اجتماعی
ن و تا زمانی که در پست خود باقی هستند عضو هیأت خواهند شاغیر از نمایندگان دولت که به اعتبار سمت .شندبامی هاآن

 . شوندمی بود دیگر اعضاء هیأت که نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشند برای مدت دو سال انتخاب
 

 شوری پرداخت حق حضور برای کارکنان دولت برایک ستخدام قانون ا 43ماده  2مه اجرائی قسمتی از تبصره ادر آیین ن  -72
 8در حالی که در اکثر واحدهای کار و امور اجتماعی جلسات هیأت حل اختالف بیش از ، جلسه پیش بینی شده است 8حداکثر 

 ای کارکنان مزبور چیست؟رجلسه در ماه است تکلیف پرداخت حق الزحمه حضور در جلسات ب
 قانون بودجه سال یاد شده بر 49تبصره و  1343هیأت حل اختالف در سنوات قبل به سال  ر اعضاءسابقه پرداخت حق حضو

هیأت وزیران پیش بینی شده و از ، در همین رابطه مرجع تعیین کننده میزان حق حضور اعضاء هیأت حل اختالف. گرددمی
ق حضور “متناسب با حجم کار و میزان امور ح ه میزانشود کمی وزیران در این باره نیز چنین نتیجه هیأت هایاولین مصوبه

ضمن آنکه بر اساس سنت مذکور حق حضور اعضاء مراجع ، وله” و بدون لزوم رعایت سایر مقررات پرداخت خواهد شدمح
قانون استخدام  43ماده  2متی از تبصره سحل اختالف همیشه مستقل و مجزا از حق حضور موضوع آیین نامه اجرایی ق

های جداگانه و خاص وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب امهظر مبلغ و چه از نظر سقف پرداخت( در تصویبنن  )چه از   کشوری
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 هآیین نامه اخیرالذکر( در این مورد فاقد وجه 8جلسه در ماه )موضوع ماده  8بنابراین تعمیم نصاب حداکثر . رسیده است
ماه بالمانع بوده حل اختالف به تعداد جلسات متشکله در هر  یهاهیأتء قانونی است و بنابراین پرداخت حق حضور اعضا

 . قانون استخدام کشوری نیز ندارد 43ماده  2و نیازی به اصالح آئین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 
 

 به بهانه اخیراً ار دایم در یک سازمان دولتی مشغول کار است و ک شخصی بر اساس مقررات قانون کار و به موجب قرارداد  -73
ریزی کشور با وی قطع رابطه گردیده است برخورد مراجع حل اختالف با موضوع به چه  عدم موافقت سازمان مدیریت و برنامه

 باشد و تکلیف کارگر چیست؟می  نحوی 
ررات قانون اس مقجوز قانونی برای ادامه کار کارکنانی که بر اسمافقت سازمان امور اداری و استخدامی و یا عدم صدور  عدم مو

ه و یا در اجرای احکام قطعی مراجع حل اختالف موضوع فصل نهم قانون کار به کار اعاده کار در آن سازمان بکار اشتغال داشت
طع رابطه کارگری و کارفرمائی جلب قکارکنان مزبور نبوده و مادامی که موافقت آنان به  اصوالً موثر در ادامه کار اندگردیده

یل موجه )به تشخیص مراجع یاد شده( کسب نگردیده باشد االشاره با ارائه دالافق مراجع حل اختالف فوقظر مونشده و یا ن
 . آنان خواهد بودای قانونی متعلقه به اشتغال آنان ادامه یافته و سازمان ذیربط مکلف به پرداخت حقوق و مزای

 
 اء حاصل نشود تکلیف چیست؟آر ه با وجود رسمیت جلسات هیأت حل اختالف اکثریتانچچن -74

مربوط پیش بینی خاصی برای موردی که هیأت حل اختالف با وجود رسمیت جلسه جهت  هاینامهدر قانون کار و آیین 
دید جلسه رسیدگی و تالش در تج عمل نیامده است و در اینگونه موارد توصیه بهیابد بنمی صدور رای به اکثریت آراء دست

یت اعضاء باشد توسط مدیر کل کار و یا نماینده به یک تصمیم که مورد پذیرش اکثر  هاآن  و رساندن  یأتجهت اقناع اعضاء ه
تالشها و اتخاذ تمهیدات مختلف  باشد لیکن در مواردی که علیرغممی وی که ریاست هیأت را عهده دار است مورد تاکید

ه هیأت حل اختالف دیگری که احیانًا در سطح استان ی بتواند پرونده را جهت رسیدگمی شود هیأتنمی لصمنظور فوق حا
 تشکیل شده و فعال است احاله نماید و در مواردی که در سطح یک استان هیأت حل اختالف دیگری تشکیل نشده باشد 

 . نمود عه هیأت حل اختالف مستقر در استان مجاور ارجاتوان پرونده را بمی
 

، نفر حاضر در جلسه 9مثالً از  نفر تشکیل شده است تشتت آراء باشد 9که جلسه آن با  در صورتی که در هیأت حل اختالف -75 
 نفر نظر دیگری تکلیف چیست؟ 3نفر یک نظر و  2نفر یک نظر داشته باشند و  4

آیین رسیدگی و چگونگی  35نتیجه با مفاد ماده ، همارش آراء متخذه از افراد حاضر در جلسچنانچه پس از رای گیری و ش
نکند باید با تجدید جلسه و مذاکره و تبادل نظر اعضاء و  ی تشخیص و حل اختالف انطباق پیداهاهیأتشکیل جلسات ت

پرونده ، است در صورت عدم حصول نتیجه مرقوم اصدار رای نمود بدیهی 35ایجاد هماهنگی نهایتًا منطبق با مراتب ماده 
ف استانهای ی حل اختال هاهیأتان فاقد چنین هیأتی باشد در یکی از  تر در هیأت حل اختالف همعرض استان و چنانچه اسام

 . همجوار مطرح و حکم الزم صادر خواهد شد
 

 ت دارند؟آیا طرفین پرونده )کارگر و کارفرما( نیز در صدور رای مراجع حل اختالف دخال -76
آراء جدا و مستقل از طرفین دعوی بوده و  تصمیم گیرندگان و صاحبان، فصل نهم قانون کاروع در مراجع حل اختالف موض

 . طرفین دعوی در رسیدگی و صدور حکم دخالتی ندارندبعبارت دیگر 
 

مزبور صالحیت رسیدگی به  چنانچه دو نفر از اعضاء هیأت حل اختالف از عضویت در هیأت استعفاء نمایند آیا هیأت -77
 های ارجاعی را خواهد داشت؟وندهپر

، قانون کار 164تالف موضوع ماده ی تشخیص و حل اخهاهیأترسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات ن آیی 35طبق ماده 
ء نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت لذا با استعفای یک یا دو نفر از اعضا 7جلسات هیأت حل اختالف با حضور حداقل 
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های قانونی و صدور رای نجام رسیدگید ازم برای رسمیت یافتن جلسات وجود داشته باشب الدر صورتی که حد نصا، هیأت
 . دبالمانع خواهد بو

 
در یکی از واحدهای کار و امور اجتماعی به علت حجم کار دو یا چند هیأت حل اختالف تشکیل شده است آیا اعضاء یک   -78

 ت داشته باشند؟ضو شرک دیگر به عنوان ع ی هاهیأتتوانند در می  هیأت
شوند با عنایت به می حل اختالف انتخابی هاهیأتان که برابر مقررات مربوط به عنوان اعضاء فرماینمایندگان کارگران و کار

حل  یهاهیأتحضور و جایگزین شدن آنان در جلسات ، های صادره و به اعتبار عضویت شان در این هیأت هااعتبارنامه
 . ال مانع خواهد بوده کل باختالف واحد ادار

 
داری از حق السعی ایام بیکاری و نیز استفاده از یر موجه بودن اخراج و اثبات وجود تعلیق برای برخورو یا غ احراز موجه -79

 مقرری بیمه بیکاری در صورت موجه بودن اخراج تابع چه ضوابط و بر عهده کدام مرجع است؟
 ختالف موضوع فصل نهم این قانونجع حل اغیرموجه بودن اخراج کارگر به عهده مراموجه یا  نون کار تشخیص  اساسًا از نظر قا

مدارک و مستندات ابرازی طرفین به موضوع اختالف رسیدگی و ، ع نیز حسب مورد و با توجه به دالیلباشد و این مراجمی
ت حق السعی ایام تعلیق همراه با به پرداختکلیف کارفرما ، نمایند و در صورت ناموجه بودن اخراجمی حکم مقتضی صادر

و لحاظ داشتن مدت آن به عنوان سابقه کار با مراجع حل گیرد و در این زمینه تشخیص تعلیق می ر کارگر قرارت به کابازگش
گیرد یم  ضوابطی صورت  باشد ضمنًا استفاده کارگران مشمول قانون کار از مقرری بیمه بیکاری در چهارچوب قواعد واختالف می

 . مربوط پیش بینی شده استاجرائی  ه در قانون بیمه بیکاری و آیین نامهک
 

 ف کارگری و کارفرمائی را در مرجعی غیر از واحد کار و امور اجتماعی طرح و اقامه دعوی نمود؟توان اختالمی  آیا -80
ند تسلیم و اقامه کنند و این کتعیین مین مشخص و بایست دعاوی خود را در مرجعی که قانومی اصل این است که افراد

باید اقامه  هند مراجعه نمایند و در این زمینهخوامی یست که جهت طرح دعوی به هر دادگاهی که خودی اشخاص ن حق برا
آیین  3تعیین نموده صورت گیرد و به همین جهت ماده  هاآن شکایت با توجه به صالحیت ذاتی مراجع که قانون برای

دارد که رسیدگی می قانون کار مقرر 164ماده ف موضوع اختال  ی تشخیص وحلهاهیأتشکیل جلسات چگونگی ترسیدگی و 
 حل اختالف منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل در مراجع

 . شوداالمکان بر روی برگهای مخصوص نوشته و حتی فارسی بودهباشد ضمن اینکه دادخواست باید کتبی و به زبان می
 

که شاکی مشمول قانون کار نبوده و رابطه آن رابطه مشارکت است در جریان رسیدگی به یک پرونده کارفرما مدعی است  -81
رسیدگی شود   واند واردتمی   رابطه کارگری و کارفرمائی است آیا،  چنانچه مرجع حل اختالف احراز نماید که بر خالف ادعای کارفرما

 یف به مرجع دیگری احاله نماید؟ت تعیین تکلیا باید پرونده را جه
باشد و لذا چنانچه مراجع حل اختالف موضوع فصل نهم قانون می به یک دعوی با خود دادگاه تشخیص صالحیت رسیدگی

 قانون مرقوم خواهند  157د به ماده  آنرا مستنی از  کار قراردادی را قراردادکار تشخیص دهند صالحیت رسیدگی به اختالفات ناش
 . داشت

 
 ر نیست ولی در این باره مدرکی ارائه نکرده است تکلیف چیست؟کارفرما مدعی است که کارگر شاکی مشمول قانون کا -82 

 کمیت مقرراتبا توجه به عام بودن مقررات قانون کار چنانچه از سوی خوانده دعوی مدارک و دالیل قابل قبولی در جهت حا
، رسیدگی کننده احراز رابطه مزدی یا حقوقی بین طرفین از سوی مرجع دعای خواهان واستخدامی خاص ارائه نشود صرف ا

 . مثبت وجود رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین طرفین خواهد بود
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خیص دهند آیا نیز کار است تش هاآن  موضوع  دهایی کهرارداتوانند قرارداد کار را از قمی   مراجع حل اختالف با چه ضوابطی   -83 
 ف عنوان قرارداد برای تشخیص کافی است؟صر

عواملی که به تشخیص شمول یا . باشدمی کارگری و کارفرمائی با مراجع پیش بینی شده در فصل نهم قانون کاراحراز رابطه 
رات و نظام دستور از کارفرما و رعایت مقری کسب ی یعنکند تابعیت حقوقمی عدم شمول قانون کار نسبت به افراد کمک

عنوان قرارداد پیمانکاری اشخاص را از شمول قانون کار خارج  اه و نیز تابعیت اقتصادی یعنی دریافت مزد است و صرفکارگ
 . نخواهد کرد

 
کار در واحدهای کار و ون مقررات قان توانند به شکایات اشخاص که بر اساس می  آیا مراجع حل اختالف مقرر در قانون کار -84

 ار دارند رسیدگی نمایند؟اجتماعی اشتغال بکامور 
، اجع حل اختالف موضوع فصل نهم قانون کار که در چهارچوب اختیارات و وظایف قانونی خودبا توجه به صالحیت عام مر

را  اختالف بین کارگر و کارفرمانه ی به هر گوصالحیت رسیدگ، های اداری و انجام وظایف سازمانی ادارات کارجدا از مسئولیت
کارگران مشمول قانون کار شاغل در وزارت کار و یا ادارات لذا رسیدگی به شکایت  ،  قانون کار خواهند داشت  157  در اجرای ماده

ل و ح تشخیص ی هاهیأتکار نیز از موارد رسیدگی به اختالف کارگری و کارفرمائی تلقی و در اجرای مراتب فوق در صالحیت 
 . باشدمی ختالفا
 

 وی را بر عهده بگیرند؟توانند وکالت یکی از طرفین دعمی  خیص یا حل اختالفی تشهاهیأتا اعضاء آی -85
قانون کار پیش بینی خاصی   164ی تشخیص و حل اختالف موضوع ماده  هاهیأتدر آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات  

بعمل  هاهیأتت در جلسات کارفرمایان جهت شرک بول نمایندگی کارگران یاقاز پذیرش و  هاهیأتدر مورد ممنوعیت اعضاء 
باشند بلحاظ عدم می  هاهیأتگیرنده در  بعنوان عضو رسیدگی کننده و تصمیم  هاهیأتینکه اعضاء  لکن نظر به ا.  نیامده است

یا کارگر  بعنوان نماینده کارفرماد شکایاتی که خو توانند در جلسه رسیدگی بهنمی امکان جمع بین مدعی و رسیدگی کننده
 .نمایندتحت عنوان عضو هیأت رسیدگی کننده اعالم رای و نظر اند بوده
 

 توانند در این زمینه به مراجع حل اختالف شکایت نمایند؟می   چنانچه کارفرما از بیمه کردن کارگران خوداری نماید آیا کارگران  -86
بصورت فردی یا جمعی و طی شکوائیه از  نمودن کارگران( چنانچهالزام کارفرما به بیمه قانون کار ) 183 درخواست اجرای ماده

ضمنًا چنانچه بدون . باشدمی اختالف گردد قابل رسیدگی و صدور رای مستند به ماده مرقوم تسلیم مراجع حلطرف کارگران 
 ا کارگر یا کارگران رامشخص گردد که کارفرم، ردی توسط بازرس کاطرح شکوائیه از طرف کارگران و با بازرسی ادواری یا مور
 . بعمل خواهد آمدکردن کارگران  بیمه نکرده است اقدام قانونی جهت رفع تخلف و بیمه

 
آیا مراجع حل اختالف مقرر در قانون کار نیز مکلف به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به نحوه رسیدگی در دادگاهها  -87 
 ند؟باش می 

ل و متکی بودن رای بر دالی، یل و مدارک ابرازی طرفینضاوت از جمله توجه به دالوابط مسلم رسیدگی و قرعایت اصول و ض
 . و بطور کلی رعایت آئین و مقررات رسیدگی در مراجع حل اختالف نیز ضروری والزامی استامارات قانونی 

 
آیا مرجع  ار کارفرما به اجرای رای رگر به کار و جهت اجبی مبنی بر اعاده کادر صورت موجه نشناختن دالیل اخراج و صدور را -88

تواند به استناد این رای همه می  کارگر، کارفرما از اجرای رایت را “در صورت استنکاف تواند در رای خود این عبارمی  حل اختالف
، ه استناد آند” درج و اداره کار بادگستری اقدام نمایماهه نسبت به وصول حقوق و مزایای ایام بالتکلیفی خود از طریق اجرای د

 نماید؟را همه ماهه از دایره اجرای احکام دادگستری تقاضا اجرای رای 
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تواند به استناد این رای همه ماهه نسبت به وصول حقوق و می کارگر، ذکر عبارت “در صورت استنکاف کارفرما از اجرای رای
اگر چه . باشدمی د قانونیا عبارت مشابه فاقد مستن” و ی. ی اقدام نمایدطریق اجرای دادگسترمزایای ایام بالتکلیفی خود از 

کند ولی حتی کارگران شاغل هم کارگر اخراجی حکم فرد شاغل را پیدا می، یافتن رای و قطعیت با صدور رای بازگشت بکار
 . ادخواست نمایندمطالبات خود طرح د چنانچه حقوق ماهانه آنان پرداخت نشود الزم است هر ماهه برای وصول

 
مدت بالتکلیفی کارگر مزبور  وجهی از بابتارگر اخراج شده آیا کارفرما تکلیفی در خصوص پرداخت در صورت دعوت بکار ک  -89

 خواهد داشت؟
نونی دایر بر پس از رسیدگی در مراجع حل اختالف و صدور رای قا، چنانچه دعوت بکار مجدد کارگر اخراجی ازطرف کارفرما

ان استخدام قانون کار صورت گرفته باشد این دعوت بکار بعنو 165 ی سنوات خدمت موضوع مادهاخراج و تعیین مزایا تأیید
لیکن چنانچه دعوت بکار کارگر توسط کارفرما در . دید تلقی و وجهی تحت عنوان ایام بالتکلیفی بکارگر تعلق نخواهد گرفتج

گونگی توافق طرفین داخت حق السعی منوط به چور رای صورت پذیرد پراختالف و قبل از صدخالل رسیدگی در مراجع حل 
 . خواهد بود

 
بایست صرفًا به مورد یا موارد اعتراض شاکی از رای هیأت تشخیص رسیدگی کند در می   فنکه هیأت حل اختالبا توجه به ای  -90 

 اید؟ورود به رسیدگی نم تواند خارج از قاعده فوقمی  چه صورتی هیأت حل اختالف
قانون  164 ی تشخیص و حل اختالف موضوع مادههاهیأتی تشکیل جلسات آیین رسیدگی و چگونگ 36 با توجه به ماده

هیأت حل اختالف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیأت تشخیص تنها در چهارچوب اعتراضات ایراد شده ، کار
د باشد ضمنًا برابر آمره قانونی در رای مشهوارزی نسبت به مقررات ه مشخصًا تخلفات باتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنک
تند که یک طرف صرفنظر از اقامه یا عدم اقامه دعوی از سوی طرف انونی مقرراتی هستبصره ماده یاد شده مقررات آمره ق

ت ر( رعایت حداکثر ساعاقانون کا 41ماده  دیگر موظف به اجرای آن باشد از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی )موضوع تبصره
 . کار و حفاظت فنی ل مربوط به ایمنیقانون کار( و وظایف طرفین در مورد مسائ 51ره یک ماده قانونی کار )موضوع تبص

 
یا توانند مطلبی در ذیل رای و می  اعضاء هیأت، حل اختالف در صورتجلسه و در دفتر مربوط آیا پس از درج رای مرجع -91

 ؟وص رای صادر شده بنمایندند و اظهارنظری در خصصورتجلسه بنویس
ی هاهیأتنظرات کلیه اعضاء ، رسیدگی ف و روال معمول مراجعقانون کار و بر اساس عر 159در اجرای قسمت اخیر ماده 

بدیهی است پس . ددبطور خالصه در صورتجلسه درج و ثبت گر، تشخیص و حل اختالف باید عینًا و یا در صورت توافق آنان
ه احداز اعضاء از طلبی در صورتجلسه فاقد محمل قانونی خواهد بود مگر اینکدرج هر گونه م، صدور رایاز اتخاذ تصمیم و یا 

اء صورتجلسه خودداری نماید که در این صورت تنها استنکاف وی به گواهی سایر اعضاء رسیده و در ذیل رای صورتجلسه امض
 .منعکس خواهد شد

 
 مراجع حل اختالف چیست؟خراج عنوان شده است تکلیف علت ا، عطیل کارگاهدر مواردی که ت -92

از رسیدگی و ظهور اعتبار قضییه محکوم بها و قابلیت اجرائی آن  ع حل اختالف فراغت مراجعاز مهمترین آثار آراء قطعی مراج
حل ی تشخیص و هاهیأت چگونگی تشکیل جلسات آیین رسیدگی و 39است که در این زمینه مستند مراتب مذکور ماده 

شد باید بانمی تغییر رای صادره دارد مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد ومی اختالف است که مقرر
توجه داشت که حسب تبصره ماده مرقوم هر گاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات فاحش دیگری 

تواند مادام که رای اجرا نشده می  مرجع صادر کنندهیکی از اصحاب دعوی رخ دهد  و یا زیاد شدن نام  قلم افتادن یا کم    مثل از
 . تصحیح نمایدبه درخواست ذینفع آن را باشد 
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 ارای تشخیص نیز صالحیت تشخیص موجه یا غیر موجه بودن دالیل اخراج و صدور رای بازگشت به کار را دهاهیأتیا  -93
 باشد؟ف می حل اختال ا در صالحیت هیأتنکه این اختیار تنهباشند یا ایمی 

قانون   165ل اخراج پیش بینی شده در ماده  موجه یا غیر موجه بودن دالی ی حل اختالف در زمینه تشخیص هاهیأتاختیارات  
قانون  158ماده  نیز مستند به تبصرهی تشخیص در این باره نبوده و مراجع اخیر هاهیأتکار به هیچ وجه نافی اختیارات 

دور حکم بازگشت بکار ن صالحیت تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن دالیل اخراج و صقوم و مفهوم مخالف تبصره آمر
 . خراجی را خواهند داشتکارگر ا

 
 باشند؟می  آیا مراجع حل اختالف پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای  -94

ور اعتبار قضییه محکوم بها و قابلیت اجرائی آن راغت مراجع از رسیدگی و ظهمراجع حل اختالف ف  رین آثار آراء قطعیاز مهمت
ی تشخیص و حل هاهیأتآیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات  39ه این زمینه مستند مراتب مذکور ماداست که در 

باشد باید نمی ادرهمجدد و تغییر رای صی مجاز به رسیدگی دارد مرجع رسیدگی پس از صدور رامی اختالف است که مقرر
فاحش دیگری  ر محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهاتاشت که حسب تبصره ماده مرقوم هر گاه در تنظیم رای اشتباه دتوجه د

 که رای اجرا نشده  تواند ماداممی  مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادر کننده
 . ینفع آن را تصحیح نمایدباشد به درخواست ذ

 
آیا در اینگونه ، الف نگردیدهی تشخیص به عنوان مرجع حل اختهاهیأت  ای بهقانون کار اشاره  26با عنایت به اینکه در ماده    -95 

 بایستی مستقیمًا در هیأت حل اختالف مطرح شود؟می  موارد موضوع
تشخیص در رسیدگی   ار نافی حق هیأتقانون ک  26فات موضوع ماده  حل اختالف در اختال ا بودن رای هیأت  قطعی و الزم االجر

 . اخیر و لزوم ارجاع رای صادره به هیأت حل اختالف داردتنها حکایت از عدم قطعیت آراء مرجع  به اختالفات مزبور نبوده و
 

 هند چیست؟ش را موجه تشخیص ندوضعیت کارگری که مراجع حل اختالف دالیل اخراج -96
رأی؛ کارگر مورد مله هیأت تشخیص با اخراج کارگر موافقت ننمایند با قطعی شدن ردی که مراجع حل اختالف من جدر موا

 . تًا استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی زمان حین اشتغال را خواهد داشتنظر من شاغل تلقی و نتیج
 

 خت حق سنوات به میزان سالی یکماهرد آیا کارفرما مکلف به پرداورد تایید قرارگیمراجع حل اختالف م چنانچه اخراج در -97
 ج تقصیر عمدی کارگر تشخیص داده شود؟باشد حتی اگر دالیل اخرامی 

ل اخراج چنانچه به تشخیص مراجع ح. ر اساس مقررات قانون کار تکلیف کارگر اخراجی از دو صورت خارج نیستاصوالً ب
 27حقاق دریافت حق سنواتی به میزان مقرر در ماده گرفته باشد کارگر اخراجی استالیل موجهی صورت اختالف متکی به د

بالعکس در صورتیکه دالیل اخراج در مراجع یاد شده موجه شته )صرفنظر از کمیت و کیفیت دالیل اخراج( و قانون را دا
السعی   فرما مکلف به پرداخت کلیه حقراج( اعاده و کارخود )شغل قبل از اختشخیص داده نشوند کارگر اخراجی به کار سابق  

 . معوقه وی خواهد بود
 

ان مقرر در مواد قانون را داشته باشد کارگر استحقاق دریافت مزایای بیش از میز، اختالف چنانچه به تشخیص مراجع حل -98
ی کارگر اخراجی سالی دو ماه و بطور مثال برا یشتری محکوم نمایندتوانند کارفرما را به پرداخت مبلغ بمی  آیا مراجع مذکور

 مزایای پایان کار در نظر بگیرند؟
حقوق مربوط به خاتمه قرارداد کار در قانون د مختلف قانون کار و نیز سایر مزایایی که بعنوان میزان حق سنوات مذکور در موا

ر احتًا در هر مورد معین و مقرا خواهند داشت صرستحقاق دریافت آن رمرقوم پیش بینی شده است و کارگران ذینفع قانونًا ا
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در مواردی بجز  ،  داخت مبلغی بیش از میزان مقرر در قانون کارشده است و مکلف کردن کارفرما در آراء مراجع حل اختالف به پر
 . ی خواهد بودوجهه و مستند قانون که کارفرما و یا نماینده وی پرداخت وجه بیشتری را در قبال کارگر تعهد نمایند فاقد 

 
 رت اخراج پرداخت شود؟شوند خساباید به کارگرانی که بدون دلیل موجه اخراج می ، ون کارآیا بر اساس مقررات قان  -99

تنها در مواردی که مراجع حل اختالف . در قانون کار در زمینه پرداخت خسارت اخراج پیش بینی خاصی بعمل نیامده است
 زایای سنوات خدمت )حق سنوات( تعیینروز حقوق تحت عنوان م 30ل سادهند به ازای هر رگر را موجه تشخیص اخراج کا

راج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند حکم بازگشت به کار همراه با پرداخت حق السعی از تاریخ نمایند و در صورتی که اخمی
 . گرددمی اخراج تا تاریخ بازگشت به کار صادر

 
قانون کار استناد  165و یا ماده  158انند به تبصره ماده تومی  راجع حل اختالفآیا م، دت قرار داد موقتدر صورت انقضاء م -100

 ر ابقاء بکار کارگر صادر نمایند؟و حکم ب
ور حکم ابقاء قانون کار قرارداد کار با مدت موقت در صورت انقضاء مدت خاتمه یافته تلقی و صد  21با عنایت به بند “د” ماده 

 . نون کار در اینگونه موارد فاقد وجاهت قانونی استقا 165و یا ماده  158ه ماده و استناد به تبصربکار 
 

تواند مجددًا وارد می  مرجع رسیدگی کننده دریابد که در قضاوت خود اشتباه کرده است آیا، ه پس از صدور رای چنانچ -101
 نماید؟ رسیدگی شده و از رای سابق خود عدول

یا حل اختالف موضوع فصل نهم قانون کار قابل عدول و  ی تشخیص وهاهیأتک از اعضاء شده از سوی هر ی آراء اعالم
و آراء مراجع یاد شده که با رعایت مقررات مربوط و بر اساس آراء انفرادی هر یک از اعضاء اصدار یافته باشد برگشت نبوده 

صادر کننده رای ظر از سوی مرجع قابل تجدید نده و به هیچ وجه ده در قانون کار بودارای اعتبار قانونی و پیش بینی ش
 . نخواهد بود

 
جددًا به کارگاه مراجعه نموده و کارفرما با پذیرش مجدد وی موافقت نموده است آیا کارگر کارگری پس از مدتی ترک کار م -102

 شد؟تواند نسبت به سابقه قبلی ادعایی داشته بامی  مزبور
خدمتی بدون اجازه کارفرما و یا مجوز قانونی صورت گرفته  حدوث فاصلهفرمایی و نتیجتًا طه کارگری و کار چنانچه قطع راب

قه کار کارگر از تاریخ اشتغال مجدد وی محاسبه خواهد گردید مگر اینکه اشتغال مجدد با پذیرش سابقه قبلی کارگر ساب،  باشد
 . از سوی کارفرما صورت گیرد

 
 ع رابطه بعمل آمده مازاد بر احتیاج کارگاه باشد آیا هیأتوی قطل اختالف کارگری که با  به تشخیص هیأت ح  در صورتی که  -103
 اخراج را تایید نماید؟تواند می 

هائی که توسط هیأت حل اختالف انجام خواهد شد مراتب مازاد بودن کارگر مورد تأیید هیأت حل اختالف چنانچه با بررسی
را پذیرفته و ضمن تعیین حق سنوات وی او را جهت بر ابطه قانون کار قطع ر 165ده واند مستند به ماتمی رار گیرد هیأتق

 . ی بیمه بیکاری معرفی نمایدخورداری از مستمر
 

در مراجع حل در زمینه مطالبات معوقه اقامه دادخواست نموده است در جریان رسیدگی موضوع  ،  کارگری به اداره کار محل  -104
 ما وی را اخراج نموده است اقدام هیأت رسیدگی کننده چگونه است؟رسیدگی اظهار داشته که کارفرشاکی در جلسات ، اختالف
مشکل پایان رابطه کارگری و کارفرمایی ،  ه در حین رسیدگی به اختالف کارگر و کارفرما در زمینه حقوق و مزایای ضمن کارچنانچ

یی در این زمینه راهنمایی را به طرح دادخواست جداگانه ید کارگر اخراجی بامی جع حل اختالف“ اخراج” مطرح شود مر
 . نماید

http://www.modiryat.ir/


👉   modiryat.ir 

115 

 
 ت رسیدگی به شکایات دسته جمعی کارگران را نیز دارند؟آیا مراجع حل اختالف صالحی -105

ختالف جمعی باشد ماهیتًا با ا اختالف فردی کارگری و کارفرمائی اعم از اینکه بصورت شکایت انفرادی و یا دسته جمعی
در ی تشخیص و حل اختالف هستند که به طریق مقرر هاهیأتسته جمعی نیز یات دت بوده و مرجع رسیدگی به شکامتفاو

 . نمایندمی فصل نهم قانون کار و آیین نامه مربوط به موضوع شکایت رسیدگی و اصدار رای
 

های ئولیتکه در ارتباط با تعهدات و مسمراجع حل اختالف اجرای آرای قطعی  آیا سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف به -106
شعب ،  بکار برای کارگران و منظور داشتن حق السعی برای آنانباشد؟ ضمنًا با وجود صدور رای بازگشت می  ازمان اصدار یافتهس

تالف در این ار و مراجع حل اخکنند آیا وزارت ک می  های درمانی افراد خودداری چهسازمان تامین اجتماعی از تمدید اعتبار دفتر
 دارند؟زمینه مسئولیتی 

الرعایه بوده و سازمان تامین اجتماعی نیز در رسمی و الزم از اینکه آراء قطعی صادره از مراجع حل اختالف از جمله اسنادجدا 
شکل عدم اصوالً م،  ی داردباید آنرا مرعمی  که در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای آن سازمان است  چهارچوب آن قسمت از آراء

با وظایف و مسئولیتهای کارگران توسط واحدها و شعب سازمان تامین اجتماعی در ارتباط  های درمانتامین اعتبار دفترچه
داری به قانون دیوان عدالت ا 11ماده  2رسد ذینفعان بتوانند مستندًا به بند می وزارت کار و اموراجتماعی نبوده و به نظر

 . ی در دیوان طرح شکایت نمایندمان تامین اجتماعطرفیت ساز 
 

 ی تشخیص؟هاهیأتده صالحیت هیأت حل اختالف در ورود به رسیدگی به آرای محدو -107
به استثنای مواردی که قانون رسیدگی نخستین را در صالحیت هیأت حل اختالف شناخته باشد در دیگر موارد هیأت مزبور 

ه موارد اعتراض بوده و تشخیص و در محدودالی اصحاب دعوی به رای هیأت  الیل اعتراض احتمح به رسیدگی به دصرفًا صال
اگر دالیل معترض برای نقض ، ض احد از طرفین به هیأت حل اختالف ارجاع گردیده باشدچنانچه پرونده تنها بر اساس اعترا

 . واهد بودرای هیأت تشخیص خاعتراض و تایید  هیأت حل اختالف مکلف به رد، رای معترض به کافی نباشد
 

بل طرح و تجدید رسیدگی در شخیص بدون اینکه مورد اعتراض طرفین واقع شده باشد قاصادره از ناحیه هیأت تآیا رای  -108
واهان باشد و اگر پرونده نه بر مبنای اعتراض به رای هیأت تشخیص بلکه بر اساس دادخواست جدید خمی  هیأت حل اختالف

 چه حکمی خواهد داشت؟ اختالف مطرح شود در هیأت حل
رفته باشد ارجاع پرونده به هیأت یأت تشخیص در موعد قانونی مورد اعتراض طرفین قرار نگحکم صادره از ناحیه ه چنانچه

ف نه بر اساس باشد ضمنًا در صورتیکه ارجاع پرونده به هیأت حل اختال می حل اختالف و رسیدگی هیأت فاقد توجیه قانونی
ن انجام شده باشد بطور مسلم رسیدگی س دادخواست جدید خواهاه از هیأت تشخیص بلکه بر اساتراض به رای صادراع

 . ل اختالف فاقد توجیه قانونی خواهد بودنخستین در هیأت ح
الم خود صرفنظر و اع هر گاه شاکی قبل از اتمام رسیدگی و صدور رای مقتضی توسط مرجع حل اختالف بطور کلی از شکایت 

ر “قرار سقوط شکایت” بوده و پس از صدور قرار مزبور ف اصوالً مکلف به اصداکی عنه بنماید مرجع حل اختالرضایت از مشت
بدیهی است چنانچه پس از صدور قرار مزبور . تواند نسبت به همان خواسته مجددًا طرح دادخواست نمایدنمی اکیش

ار امر مختومه )قضیه بایست با استناد به اعتبمی د مرجع حل اختالفن خواسته طرح گرددادخواست مجددی نسبت به هما
 . حکوم بها( به صدور "قرار رد شکایت" اقدام نمایدم
 

باشد نمی   رای هیأت تشخیص مبتنی بر بازگشت به کار کارگر صادر گردیده است اما شاکی حاضر به ادامه همکاری با کارفرما  -109
 باشد؟ت قابل اجرا می روز سنوات خدم  45ان سالی  در خصوص استحقاق کارگر به میز  قانون کار  165  ن زمینه تبصره مادهآیا در ای
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کارفرما در توجیه اخراج کارگر مورد تایید هیأت تشخیص قرار نگرفته و هیأت مزبور حکم بر ابقاء  در مواردی که دالیل ابرازی
ا صراحتًا ظرف مهلت تواند عدم تمایل خود رمی باشدت بکار نداشته رگر تمایل به بازگشچنانچه کا، نمایدمی بکار کارگر صادر

 165گردد اجرای تبصره ماده می متذکر. هیأت حل اختالف اعالم نمایدقانون کار طی دادخواستی به  159ز مقرره در ماده رو 15
والً برای هیأت و تبصره آن اص تناد به ماده مزبورقانون مرقوم صرفًا پس از صدور رای هیأت حل اختالف ممکن بوده و اس

رای هیأت تشخیص  ،هی است در صورت عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقررهه قانونی خواهد بود و بدیتشخیص فاقد وجه
را جلب باید توافق کارفرما  قطعیت یافته و پس از آن چنانچه کارگر مایل به استفاده از امتیاز موضوع تبصره یاد شده باشد می

 . نماید
 

استخدامی شده است در صورت بروز اختالف یده شرط به عدم ایجاد رابطه ره قرارداد که به امضای طرفین رسدر یک فق -110
 بین نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختالف قانون کار چگونه خواهد بود؟مافی 

عهده مراجع حل اختالف  قانون کار به 2وع با مقررات ماده تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی در هر مورد و انطباق موض
حاکم بر روابط طرفین مورد بررسی نحوه اجرای آن و شرایط ، وجه به متن قراردادهر مورد الزم است عالوه بر تاست ک در 

ا عدم شمول مقررات دقیق قرار گرفته و اتخاذ تصمیم شود بدیهی است انتخاب عنوان قرارداد و یا نحوه تنظیم آن در شمول ی
قرار داد به عدم ایجاد رابطه استخدامی نیز   نخواهد داشت و صرف تصریح در  ایابطه طرفین تأثیر تعیین کنندهنون کار به رقا

 . به معنی عدم شمول قانون کار به طرف قرارداد نخواهد بود
 

تالف رسیدگی هیأت حل اختواند در می  رفته استی تشخیص مورد صدور حکم قرار نگهاهیأتآیا نسبت به مواردی که در  -111
 و انشاء رای گردد؟

رسیدگی نخستین نیز پیش بینی   هاهیأتبه جز در مواردی که در قانون برای این  ، ی حل اختالفهاهیأتزمینه صالحیت  در  
ر ی تشخیص مطرح و دهاهیأتصرفًا رسیدگی به مواردی است که قبالً در  ،  قانون کار  49ماده   3شده است مانند مورد تبصره  

چنانچه موردی قبالً در حکم هیأت تشخیص “نفیًا یا اثباتًا” مورد توجه قرار  ذاحکم مقتضی صادر گردیده است و ل هاآن مورد
ضمنًا رسیدگی نخستین نیز . نگرفته و در مورد آن حکم صادر نشده باشد قابل رسیدگی در هیأت حل اختالف نخواهد بود

 . باشده رد در دادخواست خواهان عنوان گردیدبود که مو امکان پذیر خواهدمنحصرًا در مواردی 
 

ی هاهیأتتوانند به عنوان اعضاء  می   ای اسالمی کارقانون شوراه  22ی تشخیص موضوع ماده  هاهیأتآیا نمایندگان عضو    -112
 حل اختالف انتخاب شوند؟

قانون  22ی تشخیص موضوع مادههاهیأت همزمان افراد در در قانون کار و مقررات تبعی اصوالً ممنوعیتی جهت عضویت
ات مربوط در قانون شوراهای حسب مورد رعایت مقرر  هاآن  چنانچه در انتخاب،  حل اختالف  یهاهیأتکار و  اسالمی  شوراهای  

، کار قانون 28ماده  النهایه از آنجا که وفق مقررات. شودنمی دیده، اسالمی کار و قانون کار جمهوری اسالمی ایران شده باشد
اعضاء شوراهای ، سیدگی به اخراج نمایندگان قانونی کارگرانمرجع بدوی ربعنوان  22تشخیص موضوع ماده  یهاأتهی

داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسالمی ، های صنفینمایندگان انجمن، نمایندگان کارگران ،اسالمی کار
تجدیدنظر در مواردی که  یهاهیأتدر ایت به اینکه شرکت اعضاء مراجع بدوی با عن ندایز اعالم شدهن ، کار در مراحل انتخاب

ی است که اعضاء مزبور در رسیدگی و اصدار رای در مراجع بدوی نیز ی تجدیدنظر مطرح رسیدگهاهیأتپرونده هایی در 
شود چنانچه می توصیه، تختالف اسا و مراجع حل اخالف موازین و اصول حاکم بر رسیدگی در دادگاهه اندمشارکت داشته

بدوی رسیدگی به اختالف مطرح رسیدگی است نمایندگانی جهت حضور دعوت شوند که در مرحله   حل  در هیأتهایی  پرونده
  .اندآن پرونده حضور نداشته
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به تحقیق داشته  ای نیاز چنانچه پرونده توانند به عنوان عضو مرجع حل اختالف انتخاب شوند ضمناً می  آیا بازرسان کار -113
 ت به عنوان مأمور تحقیق استفاده نمود؟وجود اعضاء هیأ توان ازمی  باشد آیا

توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختالف نمی  بازرسان کار و نیز کارشناسان بهداشت کار،  قانون کار  101ماده    2به استناد تبصره  
اء هیأت تشخیص ضمنًا انتخاب اعض  اند شرکت کننداظهار نظر کرده  هاآن  در مورده عنوان بازرس  نسبت به پرونده هائیکه قبالً ب

ی تشخیص هاهیأتنونی ندارد ولی برابر رویه معمول اصلح است عضو  و حل اختالف بمنظور امر تحقیق درباره شاکیان منع قا
ای در زمینه همان پرونده شرکت و صدور رجلسه رسیدگی اند در ای را انجام دادهیا حل اختالف که خود امر تحقیق پرونده

 . باشند نداشته
 

قانون شوراهای اسالمی کار در زمینه اخراج   22دانید مرجع تجدیدنظر در رای هیأت تشخیص موضوع ماده  می   ور کههمانط  -114
ار در این خصوص قانون ک  ست آیا اجرای دادگاه صالح بوده ا، قانون مزبور 28عضو یا اعضای شورای اسالمی کار مستند به ماده 

 ت؟تغییری ایجاد کرده اس
قانون شوراهای   22یص موضوع ماده  تشخ  مرجع رسیدگی به نظر و تصمیم هیأت،  قانون کار 28از ماده    نظر به اینکه مستفاد

از  دیده است لذاصراحتًا هیأت حل اختالف تعیین گر، اسالمی کار در خصوص اخراج عضو یا اعضاء شوراهای اسالمی کار
قانون کار جانشین دادگاه صالح  160موضوع ماده  ( هیأت حل اختالف14/12/69خ اجرای قانون کار جمهوری اسالمی )تاری

 . قانون شوراهای اسالمی کار خواهد بود 28ر ماده پیش بینی شده د
 

وحه مربوط به آن کارگاه ونده مطررگاهی که پردعوت از نماینده شورای اسالمی کا،  ی تشخیص و حل اختالفهاهیأتآیا در    -115
 ی است؟باشد ضرورمی 

قانون کار  157و  27کارفرما در مواد  از نظر حضور در رفع اختالفات بین کارگر و ها کارگاهکار در وظایف شوراهای اسالمی 
ده موضوع ماتشخیص  یهاهیأتبه  هاآن چنانچه این اختالفات در کارگاه مرتفع نگردد حل و فصل. مشخص شده است

نند برای احقاق حق به طرق مختلف قانونی متوسل توامی  مذکور  یهاهیأتنظر به اینکه  .  قانون مرقوم واگذار شده است  158
 . خواهد داشت  هاهیأتدعوت از نماینده شورای اسالمی کار یا لحاظ قراردادن نظرات آن بستگی به نظر و صالحدید    گردند لذا

 نی تشخیص هر یک از طرفیهاهیأته رسیدگی آئین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحو 5ماده  2اس تبصره ضمنًا بر اس
  .توانند یکنفر را بعنوان مطلع همراه داشته باشندمی
 

ه آیا مقررات قانون شوراهای اسالمی کار در زمینه لزوم رسیدگی ب، با تصویب و اجرای قانون کار جمهوری اسالمی ایران -116
 ند؟شوند در دادگاه صالح همچنان الزم االجرا هستمی  ا مخالفت شورای اسالمی کار مواجهائی که بهاخراج

و  158تبصره ماده  28، 27موجه یا غیر موجه بودن اخراج کارگر بموجب مواد نظر به اینکه در قانون کار اظهارنظر در خصوص 
شورای اسالمی ته و اینکه این قانون نسبت به قانون  قرار گرفل اختالف  قانون کار به عهده هیأت تشخیص و هیأت ح  165ماده  

دادگاه صالح اعالم داشته مؤخر است  وارد مخالفت شواری اسالمی کار با اخراج در صالحیتکار که صدور رای نهائی را در م
تواند اخراج می  در صورت  ه و کارگرلذا با اجرای قانون جدید کار رسیدگی راجع به موضوع اخراج در دادگاه صالح موردی نداشت

 . اجتماعی محل مراجعه و تسلیم دادخواست نماید به اداره کار و امور
 

ختالف مربوط به شهرستانی به جز شهرستان محل استقرار هیأت باشد آیا با های مطروحه در هیأت حل اچنانچه پرونده -117
ستری محل کارگاه ستری محل” باید فرماندار و رییس دادگئیس دادگاندار و ردارد “فرمقانون کار که مقرر می  160توجه به ماده 
 دعوت شوند؟
بعنوان دو نفر از نمایندگان دولت در هیأت   هاآن  یندگانفرماندار و رئیس دادگستری محل یا نما،  ون کارقان   160بر اساس ماده  

لذا . باشدمی هیأت حل اختالفل جلسات و تشکی و مراد از “محل” شهرستان محل استقرار اندحل اختالف تعیین گردیده

http://www.modiryat.ir/


👉   modiryat.ir 

118 

حل  ی مختلف بعنوان نمایندگان دولت در جلسات هیأتهاکارگاهایندگان فرمانداری و دادگستری محل استقرار شرکت نم
 . باشدنمی اختالف عملی

 
 ؟ی تشخیص به چه صورت استهاهیأتنحوه انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در  -118

در صورت ، ی تشخیص هایأتهایندگان کارگران و مدیران صنایع در آئین نامه مربوط به انتخاب نم 6و 2د د به موامستن
تشکیالت مزبور مکلفند ،  های صنفی کارفرمایان استاناستان و یا کانون انجمنتشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار  

تشخیص را  یهاهیأتدر  گان کارگران و کارفرمایان )حسب مورد(نمایند ، کل کارحداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعالم اداره 
 . انتخاب و معرفی نمایند

باید راسًا می اداره کل، ب و معرفی نمایندگان در مهلت مقررهصورت استنکاف تشکیالت یاد شده از انتخابدیهی است در 
 . نماید عتبارنامه به مقام محترم وزارت معرفیت صدور ارا جه آئین نامه فوق الذکر نمایندگان مذکور 11مستند به ماده 

قانون  136ماده  2له از تبصره ندگانیکه قبالً مستند به اختیارات حاصنمای، ضمنًا تا انتخاب نمایندگان به طریق مذکور در فوق
 . خواهند بود اند کماکان مشغول انجام وظیفهکار توسط مقام محترم وزارت انتخاب شده

 
های اند ولی اعتبار نامهواحدهای کار و امور اجتماعی اخیرًا انتخاب شده  ی تشخیص و حل اختالف در یکی ازهایأتهاعضاء    -119

ها تشکیل جلسه توانند با توجه به ضرورت کار قبل از صدور اعتبارنامهمی  ی مزبورهاهیأتیا آنان تا کنون صادر نشده است آ
 مایند؟داده و شروع به رسیدگی ن 

 ها و صدور رای در این مراجع منوط به داشتن اعتبارنامهدر تصمیم گیری که عضویت در مراجع حل اختالف و شرکت از آنجا
ون اعتبارنامه بمنزله دخالت افراد غیرمجاز در امر رسیدگی بوده و قابل تعقیب قانونی باشد لذا شرکت افراد بدمربوط می
 . خواهد بود

 
 حل اختالف انتخاب شود؟تواند به عنوان عضو هیأت می  خیص استهیأت تش که عضوآیا فردی  -120

ی تشخیص هاهیأتانتخاب اعضاء  حل اختالف ممنوعیتی در زمینه  ی تشخیص و  هاهیأتدر مقررات مربوط به انتخاب اعضاء  
ت حل م در هیأیص و هتشخ ی حل اختالف پیش بینی نگردیده است اما فردی که هم در هیأتهاهیأتبعنوان اعضاء 

یأت ای که در هشارکت وی در جلسات هر دو هیأت به نحوی باشد تا در مورد پروندهعضویت دارد باید ترتیب م اختالف
در هیأت حل اختالف در زمینه همان پرونده اظهار نظر ننموده و در صدور رای شرکت ،  نموده  تشخیص اظهارنظر و صدور حکم

 . نداشته باشد
 

گاه انتخاب شده باشند آیا حضور آنان در جلسه هیأت قانونی نفر از اعضاء مراجع رسیدگی از یک کار ش از یک نچه بیچنا -121
 است؟

کارگر از یک کارگاه مشخص در هیأت تشخیص یا هیأت حل اختالف منع نشده ور بیش از یک نفر نماینده از نظر قانون حض
انتخاب شده و در های مختلف صنعت و خدمات  ان( از رشتهکارفرمایو حتی  است لیکن ترجیح آنست که نمایندگان کارگران )

 . حقیقت نمایندگان قاطبه اقشار خود باشند
 

ی تشخیص و حل اختالف هاهیأتالبدل برای  نند مبادرت به انتخاب نمایندگان علی توامی   و امور اجتماعی آیا واحدهای کار    -122
 نمایند؟

پیش بینی نمایندگان علی البدل ، الفتشخیص و حل اخت یهاهیأتط به تشکیل مربو ایهامهدر مواد قانون کار و آئین ن 
مورد نیاز هیأت تشخیص و هیأت حل اختالف توانند به تعداد می نشده است اما ادارات کل هاهیأتبرای عضویت در این 

 . دتشکیل دهند و بالطبع به تعداد مورد نیاز نیز نمایندگان اصلی داشته باشن
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قانون کار از طرف کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان جهت  158ماده  2یا نماینده کارگران که بر اساس بند آ -123

 قانون کار تفاوت دارد؟ 131ماده  4د با نماینده کارگران پیش بینی شده در بند شوتشخیص انتخاب می  عضویت در هیأت
قانون  131ماده  4مورد اشاره در تبصره کار اصوالً با “نمایندگان کارگران”  قانون 158اده م 2نمایندگان کارگران موضوع بند 

نخواهد داشت مگر اینکه کانون هماهنگی شوراهای  هاآن قانون کار ارتباطی با 28مرقوم توفیر داشته و ترتیب مقرر در ماده 
ی هاهیأتر  نمایندگان کارگران و مدیران صنایع د  باتانتخابه  آئین نامه مربوط    2اسالمی کار استانها بر اساس تبصره یک ماده  

وان نماینده کارگران از بنابه مراتب افرادیکه به عن.  تشخیص آنان را از میان “نمایندگان کارگران” انتخاب و معرفی نموده باشد
بدیهی است . ند بوداهشوند از لحاظ اخراج و تربیت رسیدگی مشابه کارگران دیگر خومی سوی کانون هماهنگی معرفی

توانند در مرحله می  28فوق االشاره در صورت اخراج مطابق ترتیب مقرر در ماده    131ماده    4در تبصره  نمایندگان کارگر مورد نظر  
قانون شوراهای اسالمی کار و در مرحله تجدیدنظر به هیأت حل اختالف موضوع   22تشخیص موضوع ماده  نخست به هیأت  

 . مایندن  شکایت ارقانون ک 160ماده 
 

نفر تقلیل یافته است کارفرما در مراجع حل اختالف  9ارگران یک واحد کارگری تعداد کارگران کارگاه به نفر از ک  3با اخراج  -124
نفر کارگر داشته و مشمول معافیت واحدهای زیر ده نفر از شمول بعضی از مواد  9که در حال حاضر کارگاه وی شود مدعی می 

 اسی صادر خواهد شد؟تصمیم مراجع حل اختالف بر چه اس. اردر قرار دکاقانون 
منتهی به شکایت به اداره مالک تصمیم و صدور رای مراجع حل اختالف تعداد کارگران شاغل در کارگاه به هنگام بروز اختالف 

بر کناری آنان به زیر ده نفر  با داشته و گرکار محل خواهد بود بنابراین چنانچه کارگاه به هنگام اخراج کارگران باالی ده نفر کار 
بر  یل یابد ادعای کارفرما در مراجع رسیدگی کننده مبنی بر اینکه تصمیم گیری و صدور رای نسبت به کارگران اخراجی بایدتقل

ی اصدار راو قانون کار صورت گیرد موضوعیت نداشته و برای این کارگران در اتخاذ تصمیم  191اساس آئین نامه اجرایی ماده 
 . اید کلیه مواد قانون کار لحاظ شودب
 

 در چه مواردی اعضاء مراجع حل اختالف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی و صدور رای را ندارند؟ -125
قانون کار در  164ی تشخیص و حل اختالف موضوع ماده هاهیأتآئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات  40ماده  برابر

 . شارکت در رسیدگی را ندارنداختالف حق حضور در جلسه و ممراجع حل ر اعضاء یموارد ز
گر یا کارفرمای کارگاه طرف شکایت هر گاه عضو هیأت یا همسر وی در دعوی مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده کار   -الف
 . باشد
از طبقات اول و دوم یا سببی درجه اول  سبی ابت ن هرگاه عضو مرجع حل اختالف یا همسر وی و یکی از اصحاب دعوی قر  -ب
 . ته باشدداش
 . ان باشدای در جریهرگاه دعوی کیفری یا حقوقی بین عضو هیأت یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوی در محکمه -ج
 . شدچنانچه عضو هیأت حل اختالف قبالً به عنوان عضو هیأت تشخیص در همان پرونده اظهارنظر کرده با -د
رونده به عنوان کارشناس یا بازرس کار یا گواه یکی از طرفین اختالف قبالً در همان پ چنانچه عضو هیأت حل اختالف -ـه

 . دخالت داشته باشد
در صورتی که ، رد هر یک از اعضاء را تقاضا نمایند، توانند در صورت جهات رد یادشدهمی ک از طرفین اختالفهر ی -1تبصره
عضو هیأت هم عرض دیگری که با عضو رد ، اعی محلار و امور اجتمبول کند به تقاضای رئیس واحد کرا قجهات رد  هیأت

در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی کارفرما یا دولت( است ، شده دارای همان نمایندگی )کارگر
ل دعوت به عمل رض در محدوده استان یا اداره کهمع ترین هیأتکه هیأت همعرض دیگری در محل نباشد از اعضاء نزدیک

 . خواهد آمد
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به  تراض به رای صادره نسبتتواند در هنگام اعمی  مدعی،  چنانچه هیأت تشخیص ادعای وجود جهات رد را نپذیرد -2تبصره  
و در صورت وارد و  رسیدگیاین مورد وجود علت رد نیز اعتراض خود را اعالم دارد در این صورت هیأت حل اختالف بدوًا در 

کند و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با تذکر عدم شرکت عضو یا اعضای رد شده می ره را نقضرای صاد، تراضمؤثر بودن اع
دهد و در صورتی که اعتراض را وارد و موثر تشخیص ندهد آن را با استدالل رد و به می تخاذ تصمیم عودتدر رسیدگی و ا

 . کندمی دگیدیگر رسی اعتراضات
 

 ًا مجاز به ورود به رسیدگی از شکایت نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختالف قانون کارری قانون آیا دادگاههای دادگست -126
 باشند؟می 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی به اختالف   15/10/66مورخ    507قانون کار و رای وحدت رویه شماره    157ماده  
َ  در صالحیت مراجع حل کارفرمکارگری و  قانون دیوان عدالت اداری نیز  11انون کار دانسته و ماده اختالف قائی را منحصرًا

آنچه مسلم است تنها . و حل اختالف را با این دیوان شناخته استی تشخیص هاهیأتشکایت و رسیدگی از آراء قطعی 
رای این وگرنه بباشد می ای احکام دادگاههای دادگسترییر اجرعهده دوااجرای آرای قطعی مراجع حل اختالف قانونًا به 

ف و چه به لحاظ دادگاهها هیچگونه صالحیتی چه در باب ورود به رسیدگی به شکایت از آراء صادره از مراجع حل اختال 
تندًا به الف مسع حل اختخودداری از اجرای این آراء پیش بینی نشده است به این ترتیب تمکین از اجرای آرای قطعی مراج

اداره   20/6/78مورخ    4509رای احکام دادگستری بوده و همانگونه که در اعالم نظر شماره  نونی اجقانون کار تکلیف قا  166ماده  
ییه نیز تصریح شده است ورود مراجع قضائی به رسیدگی از آراء قطعی مراجع حل اختالف قانون کار کل حقوقی قوه قضا

 . نداردجایگاه قانونی 
 

قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت ،  ای قطعی مراجع حل اختالف قانون کارآرآیا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از    -127
 باشد؟می  اداری 

نظر به اینکه در اصل یکصد و هفتاد و  27/10/68مورخ  87 ومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه طبق رای هیأت عم
تظلمات و اعتراضات ، ی رسیدگی به شکایاتارسالمی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت ادهوری ااساسی جمسوم قانون 

واحدهای دولتی از ، به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه
قانون  11شود و مستفاد از بند یک ماده می قصوصی اطالشمول مردم خارج و مردم به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خ

باشند علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی می  نیز مقصود از مردم اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصین  دیوا
 . باشدر هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمید
 

ند به چه مرجعی باید مراجعه ه از ناحیه مراجع حل اختالف اعتراض داشته باش ی صادررای قطع  چنانچه کارگر و یا کارفرما به  -128
 نمایند؟

های حل اختالف پیش بینی آراء صادره از سوی هئیتیا مرجعی بمنظور رسیدگی و تجدیدنظر در    هیأت،  در مقررات قانون کار
ر یک از طرفین به رای صادره از سوی مراجع انچه هی است چنبدیه. باشندمی االجراطعی و الزمنگردیده و آراء مذکور ق

مذکور تسلیم قانون دیوان عدالت اداری به دیوان  11ماده  2توانند به استناد بند می دگی کننده قانون کار معترض باشندرسی
 . دادخواست و درخواست رسیدگی و احقاق حق نمایند

 
کنند آیا رای می  مراجع حل اختالف در دیوان عدالت اداری شکایت ی قطعی بت به رادی که کارگر و یا کارفرما نسدر موار -129

 صادره باز هم قطعی و الزم االجرا است؟
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ی الزم االجرا بودن آراء قطعی مراجع حل اختالف و مجوز عدم تبعیت از تسلیم اعتراض به دیوان عدالت اداری بهیچ وجه ناف
الف دیوان ی تشخیص و حل اختهاهیأتاختن اجرای رای قطعی  توقف سار جهت مهند بود ضمنًا مرجع صالحیت دآن نخوا

 . باشدمی عدالت اداری
 

داده است تکلیف واحد کار و امور اجتماعی و نیز یکی از شعب دیوان عدالت اداری رای بر طرح پرونده در هیأت هم عرض  -130
 باشد؟می  ر دیوانی و نظت از راحل اختالف مکلف به تبعیمراجع حل اختالف چیست؟ آیا مرجع 

 کلیه واحدهای مربوط مکلف به اجرای رای اصدار یافته از سوی دیوان،  قانون دیوان عدالت اداری  21از آنجا که مستند به ماده  
پرونده بطریق  بدیهی است با طرح مجدد. مجدد پرونده در هیأت حل اختالف هم عرض الزامی خواهدبود طرح، باشندمی

در خصوص تبعیت از نظر دیوان در مورد ماهیت  وی دیوان اجرا شده بوده و مرجع رسیدگی تکلیفیه از سکم صادرح، مذکور
استقالل رای خود مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم   دعوی نخواهد داشت بلکه مکلف است با رعایت کلیه مقررات و با حفظ

ع مربوط وان که در این حالت رای مزبور برای کلیه مراجومی دیهیأت عماصدار یافته از ناحیه  مقتضی نماید مگر در مورد آراء
 . در موارد مشابه الزم االتباع است

 
ای را در هیأت هم عرض امور اجتماعی را مکلف نموده پروندهرای صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری واحد کار و  -131

شکیل شده ی منحل و هیأت جدیدی با اعضاء جدید بجای آن تده قبلدگی کننیأت حل اختالف رسیمطرح نماید نظر به اینکه ه
 تواند به عنوان هیأت هم عرض به پرونده رسیدگی نماید؟می  است آیا هیأت اخیر

د به توان می ف جدید چنانچه ترکیب اعضاء آن با هیأت حل اختالف قبلی متفاوت باشد این هیأتبا تشکیل هیأت حل اختال 
بق مورد حکم قرار گرفته و از سوی دیوان ایکه در هیأت حل اختالف سارض نسبت به پروندهف هم عل اختال عنوان هیأت ح

 . عدالت اداری نقض گردیده است وارد رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم نماید
 

باید  لزاماً رونده انماید آیا پمی  در مواردی که شعب دیوان عدالت ادرای رای به طرح پرونده در یک هیأت همعرض صادر  -132
ور اجتماعی که پرونده نخستین بار در آن مورد رسیدگی قرار گرفته مطرح شود یا در مراجع حل اختالف همان واحد کار و ام

 امور اجتماعی دیگری ارجاع نمود؟شود پرونده را به واحد کار و می 
یستی در هیأت حل اختالف همعرض بامی ت ادارییی بر اساس رای صادره از یکی از شعب دیوان عدالدر مواردی که پرونده

باید در هیأت حل اختالف هم عرض در همان اداره کل کار و امور می یدگی قرار گیرد اصوالً طرح پروندهمجددًا مورد رس
ف ل اختالهیأت ح،  صورت گیرد مگر اینکه در محدوده اداره کل مزبور،  قرار گرفته  پرونده قبالً در آن مورد رسیدگی  اجتماعی که

در هیأت حل اختالف اداره کل دیگری )ترجیحًا اداره کل کار مجاور(  تواندمی ت پروندهی موجود نباشد که در اینصوردیگر
 . مورد رسیدگی قرار گیرد

 
 وناً یابند آیا غیرقابل تجدیدنظرند یا قان مراجع حل اختالف اصدار می یوان عدالت اداری که علیه آراء قطعی آراء شعب د -133
 اعتراض کرد؟ هاآن نسبت بهتوان می 

صرفنظر از قید و یا عدم قید قابل ، ه از شعب بدوی دیوان عدالت اداری علیه آراء قطعی مراجع حل اختالفدرمورد آراء صادر
الف بلحاظ حفظ حرمت آراء صادره از مراجع حل اخت، اعالم گردیده باشددن و یا حتی اگر به اشتباه رای قطعی تجدیدنظر بو

قانون دیوان   18بایست مستند به تفسیر قانونی ماده  می  ور اجتماعیواحدهای کار و ام،  ت حقوق قانونی مراجع مزبورمراعا  و
ونت روابط کار وزارت کار و اسالمی و وفق مفاد بخشنامه شماره معامجلس شورای  1371عدالت اداری مصوب اول مهر ماه 

کلیه مدارک و مستندات درخواست تجدید نظرخواهی خود را همراه با ، انای دیوالغ رروز از تاریخ اب 20امور اجتماعی ظرف
 . مربوط به دیوان عدالت اداری تسلیم نمایند
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ح در هیأت حل اختالف هم عرض صادر ت اداری حکم بر ابقاء بکار کارگر بدون طردر رای صادره از یکی از شعب دیوان عدال  -134
 شده است تکلیف چیست؟

رای شعبه بدون ارجاع به هیأت حل اختالف همعرض  شعب دیوان عدالت اداری مبتنی بر این باشد که ادنامهنچه دچنا
عیت حل اختالف تعیین تکلیف نگردد در صورت قط قابلیت اجرائی داشته باشد و به این ترتیب در حکم دیوان برای مراجع

 م دادگستری مراجعه نماید روشن است اگر به رایی احکااجرا تواند جهت اجرای حکم بهمی یافتن رای شعبه بدوی ذینفع
 . شعبه بدوی در مهلت قانونی درخواست تجدید نظرخواهی بعمل آمده باشد حکم شعبه تجدیدنظر دیوان معتبر خواهد بود

 
 است؟ ند روزراء چدیوان عدالت اداری فرجه قانونی برای اعتراض از این آدر صورت قابل شکایت بودن آرای شعب بدوی  -135

طرفین و یا قائم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدیدنظر میباشد  آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از
خاص مقیم ایران بیست روز و برای مهلت درخواست تجدیدنظر برای اش.  گرددقید می  مهلت و مرجع تجدیدنظر در پایان رای

ر خارج از مهلت قانونی داده شود شعبه چنانچه دادخواست تجدیدنظ.  اریخ ابالغ رای استه از تدو مااشخاص خارج از کشور  
 . اداری( آیین دادرسی دیوان عدالت 40و  39)مواد . کندمی تجدیدنظر قرار رد آن را صادر

 
یابد و با چه اکثریتی می   یتر رسمشود و جلسات آن با چند نفمی   از چند نفر تشکیل  شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری   -136

 کند؟می  اتخاذ تصمیم
یابد می یک از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مرکب از یک رئیس و دو مستشار است که با حضور دو نفر رسمیت هر

ن دیوا  مستشار دیگری به انتخاب رئیس کل،  ول اتفاق آراءدر صورت عدم حص.  شود قطعی استمی  ه به اتفاق صادرو رأیی ک
 . آیین دادرسی دیوان عدالت اداری( 47)ماده . طعی استکند و رای اکثریت قمی سیدگی و صدور رای شرکتدر ر
 

، رحدر خصوص بازگشت به کار کارگر نزد دیوان عدالت اداری طچنانچه کارفرما به رای قطعی مرجع حل اختالف قانون کار  -137
توانند از صدور رای به می  فداره کار تسلیم شکایت کند آیا مراجع حل اختالی به االسعدعوی نماید و کارگر اخراجی در باره حق 

 نفع کارگر خودداری کنند؟
دالت اداری مانع از اجرای آرای قطعی شده نخواهد بود از آنجا که طرح شکایت از آراء قطعی مراجع حل اختالف در دیوان ع

قانون دیوان  19، 18، 15طرح قانونی الحاق پنج تبصره به مواد ده یک ره مامگر در مواردی که شعبه دیوان مستند به تبص) 
لذا در . دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی صادر نموده باشد(، مجلس شورای اسالمی 1372عدالت اداری مصوب 

مجدد ای هخواستبه دادیدگی خودداری مرجع از رس، ر ابقاء به کار کارگرموارد صدور رای قطعی مراجع حل اختالف مبنی ب
وط به ایام تعلیق پس از صدور رای قطعی مرجع تا تاریخ تمکین کارفرما به رای و اعاده کارگر به کارگر در زمینه حق السعی مرب

وان عدالت اداری نقض شده و مرجع بدیهی است چنانچه رای قطعی یاد شده توسط دی. خواهد بودکار فاقد مستند قانونی 
“حق سنوات” صادر نماید مبالغی که از بابت حق السعی برای اخراج کارگر را تایید و حکم بر پرداخت  ارفرمایل کهمعرض دال

ست به عنوان بدهی کارگر از مبلغ حق سنوات تعیین ایام تعلیق پس از صدور رای نخستین )رای نقض شده( پرداخت گردیده ا
گردد رای یم  راجع حل اختالف توسط دیوان عدالت اداری نقضرای م  دی کهگردد در موارمتذکر می. باشدمی  بل تهاترشده قا

 . نقض شده کان لم یکن خواهد بود
 

 کار هیأت حل اختالف آیا مراجع حل اختالفدر صورت صدور حکم دیوان مبنی بر توقف عملیات اجرائی رای بازگشت ب -138
 د؟نماینینه حق السعی کارگر اخراجی اصدار رای توانند در زممی 
ی حل اختالف موضوع ماده هاهیأتعملیات اجرائی آرای صادره از ناحیه رابطه با آراء دیوان عدالت اداری مبنی توقیف در 
ارگران قانونًا به ای رای صادره از هیأت حل اختالف در زمینه اعاده به کار کاجر، از آنجا که با صدور قرار دیوان، قانون کار 160

ت احتمالی کارگران ذینفع در زمینه حق السعی شکایا، رفع توقیف از رای صادره از سوی دیوان لذا تا. یدآمی حالت توقیف در
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باید مبادرت به صدور قرار اناطه می د هیأتایام پس از صدور رای هیأت حل اختالف قابل رسیدگی نبوده و در این گونه موار
 . نماید

 
ف چگونه رسیدگی بعدی در مراجع حل اختال، ن عدالت اداری ی دیواز سوصورت نقض رای قطعی هیأت تشخیص ا در -139

 شود؟می  انجام
زم االجرا بوده و رای صادره از هیأت تشخیص چنانچه در مهلت مقرره مورد اعتراض واقع نشده باشد در هر حال قطعی و ال

کار و امور اجتماعی واجب االطاعه  ز واحدو نیکار فرما ، نشده باشد برای کارگرتا زمانی که از سوی دیوان عدالت اداری نقض 
توان از اجرای آن جلوگیری نمود بدیهی است چنانچه رای هیأت تشخیص به هر دلیل از سوی دیوان عدالت نمی  وخواهد بود  

 قرارهیأت تشخیص مطرح و مورد رسیدگی    باید مجددًا درمی  باشد رای مزبور کان لم یکن بوده و پرونده  اداری نقض گردیده
رای .  آیین رسیدگی مبادرت به صدور رای مقتضی نماید  رات مربوط بهتواند در چهارچوب ضوابط و مقرمی  و هیأت اخیرگیرد  
باید توجه نمود که رعایت مقررات شکلی می باشد هر چند که تواند ماهیتًا عینًا همان رای قبلی هیأت تشخیصمی اخیر
 . دگی به عمل آمده باشدرسی
 

جع حل اختالف حکمی پیش بینی شده است؟ در صورت منفی ون کار برای متوقف ساختن اجرای آرای قطعی مرادر قان آیا  -140
 باشد؟می  بودن پاسخ صالحیت توقف اجرای رای با کدام مرجع

نشده   بینیقطعی مراجع حل اختالف پیش  مربوط موضوع توقف عملیات اجرایی مربوط به آراء    هایو آیین نامه  در قانون کار
جع مزبور ضمن تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری اعالم کند که است ولی در مواردی که معترض به آراء قطعی مرا

مستند به تبصره ماده یک ، کننده در صورت احراز مراتباجرای رای موجب ورود خسارت به وی خواهد شد شعبه رسیدگی 
بنی بر توقیف عملیات تواند دستور موقت ممی نون دیوان عدالت اداریقا 19 ،18 ،15حاق پنج تبصره به مواد طرح قانونی ال

 . اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد
 

ه مورد اجرا ستری بدادگبوسیله اجرای احکام  آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختالف قانون کار الزم االجرا بوده و -141
قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی مراجع حل اختالف قابل شکایت  11ماده  2ب بند از طرفی به موج. گذاشته خواهد شد

 ی تشخیص و حل اختالف درهاهیأتتواند مانع اجرای رای قطعی نمی  ین شکایتالبته ا. نزد دیوان عدالت اداری خواهدبود
تواند در دادخواست می  قانون دیوان شاکی  15های الحاقی به ماده اما چون طبق تبصره. شودستری بادگدایره اجرای احکام د

ه و درخواست صدور دستور موقت خود به دیوان مدعی ورود خسارت به خود در صورت اجرای رای قطعی مراجع حل اختالف شد
بط و ف اقدامات اجرائی از سوی دیوان تابع کدام ضواار توققر خواهیم بدانیم صدورمی  ،مبنی بر توقف عملیات اجرائی را بنماید

 تشریفات است؟
  .آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عینًا در اینجا آورده شود 18تا  13در جواب به سئوال فوق الزم است مواد 

قانون دیوان  11ماده در امات مراجع مصرح هر گاه شاکی ضمن شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقد -13ماده 
تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر می اهد شود که جبران آن در آتیه متعسر استعدالت اداری موجب ورود خسارتی خو

 . عی بنمایدتوقف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قط
واست صدور دستور درخ.  ح شودمطردخواست بدوی  تقاضای صدور دستور موقت باید ضمن طرح دعوی اصلی در دا  -1تبصره

از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعدًا  موقت در دادخواست جداگانه پس
 . حادث شده باشد

زم به ی دستور موقت مدیر دفتر شعبه مربوطه مکلف است بالفاصله پرونده را به ضمیمه گزارش الدر صورت تقاضا -2تبصره 
 . ساندرئیس شعبه برظر ن 
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کند و در صورت اتخاذ تصمیم می  ر موقت شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگیمرجع رسیدگی به تقاضای دستو  -14ماده  
مجدد نخواهد بود مگر آنکه امر حادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاب موضوع قابل طرح و رسیدگی ، به رد درخواست

 . نیستقابل تجدیدنظر قت ر مونماید قبول یا رد دستو
دالیل و مدارک الزم در جهت احراز فوریت و ضرورت امر ارائه شده باشد و موضوع در صورتی که از ناحیه شاکی  -15ماده 

این دستور از . نمایدمی ز بررسی تقاضا و دالیل و مدارک مربوطه دستور موقت صادرعملیات خاتمه نیافته باشد شعبه پس ا
 . است دخواست قابل اجرادا تاریخ تقدیم

عوی ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست دستور موقت تاثیری در اصل د -16ماده 
 . گرددمی بالاثر ناصلی یا قرار عدم صالحیت و قطعیت آ

گی و رای مقتضی وی خارج از نوبت رسید دع  صلنسبت به ا،  شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت  -17ماده  
 . صادر نماید

مدیر دفتر مکلف است ، شودمی آن به صورت دادنامه شعبه بدوی دیوان مبنی بر قبول دستور موقت یا رد تصمیم -18ماده 
 . رای ابالغ و اجراء به مرجع طرف شکایت ارسال نمایدآن را ب

 
 ضعی خواهدت دار دیگری باشد جریان دادرسی چه وبوت امری در مرجع صالحیه ثچنانچه رسیدگی در دیوان منوط ب -142

 داشت؟
مرجع صالحیت دار آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر گاه رسیدگی در دیوان منوط به ثبوت امری در    32در انطباق با ماده  

. شودمی غو مراتب به طرفین ابال  وقفدیگری است رسیدگی دیوان تا اعالم نتیجه قطعی رسیدگی از طرف مرجع مزبور مت
غ اخطاریه دیوان به مرجع صالحیت دار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح تاریخ ابال   ذینفع باید ظرف یکماه از
 سمتنماید واال در مورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتکی عنه ادعای وی در آن ق  موضوع به دیوان تسلیم
  .بالاثر تلقی خواهد شد

 
 شود؟می  در دیوان عدالت اداری در چه مواردی صادر خواستقرار اسقاط شکایت و ابطال داد -143

پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن مسترد دارد که در  تواند دادخواست خود را در مرحله بدوی قبل از وصولمی شاکی
  شاکیضمناً   مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نمایدتواند یک  می  ود و شاکیشیم  اینصورت قرار ابطال دادخواست صادر

ید که در این تواند قبل از اعالم پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدیدنظر از شکایت خود به کلی صرفنظر نمامی
یا  شاکی یا مشتکی عنه فوت که در صورتی. شود و دیگر شکایت قابل تجدید نیستمی صورت قرار اسقاط شکایت صادر

 . شود مگر پرونده معد برای صدور رای باشدمی  رفی قائم مقام قانونی او متوقفو مع  محجور شود دادرسی در دیوان تا تعیین
 . دهدمی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضاییه را تشکیل 29 و 31، 30مراتب باال موضوع مواد 

 
رسیدگی را دارند یا این دعوت  تامی به دعوت از طرفین دعوی برای حضور در جلسادیوان عدالت اداری الز شعبآیا  -144

 باشد؟می  اختیاری 
تواند در صورتی که مقتضی بداند هر یک از طرفین می آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه دیوان 23منطبق با ماده 

و ق و سواب هاتواند پروندهمی وان در صورت لزومنماید و همچنین شعبه دیوت شکایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح دع
ی که اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریهاست مطالبه کرده و مالحظه و مطالعه نماید واحد

ارسال یا ارسال نماید مگر اینکه را پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مدت مقرر پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه 
یاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در اینصورت باید پاسخ الزم یا توضیح کافی س ابراز پرونده یا سند منافی با مصالح

یا ه شعبه دیوان با لحاظ توضیح مزبور ارسال و یا ابراز سند یا پرونده را الزم دانست اسناد به شعبه دیوان بدهد و چنانچ
از سند یا پرونده متوجه او است به حکم شعبه دیوان برارائه نماید واال کسی که مسئولیت عدم ارسال اپرونده مورد مطالبه را 
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همین مجازات مقرر است برای موردی که .  شودمی  سال محکومبه انفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقالبی تا یک  
ربوط از تعیین م  قانون دیوان دارد و مسئول  11در بند الف ماده  نماینده واحدهای مذکور  از  شعبه دیوان احتیاج به اخذ توضیح  

 . اف نمایدنماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان و اداء توضیحات مورد نیاز استنک
 

مور اجتماعی هم عرض به واحد کار و اأت پرونده ای که رای قطعی آن در دیوان عدالت اداری نقض و جهت طرح در هی -145
 باشد؟می  در کدام هیأت حل اختالف مطرح شود با کدام مرجعپرونده فرستاد شده است تعیین اینکه این 

کار توسط دیوان عدالت اداری نقض و پرونده مربوط جهت تجدید رسیدگی   در مواردی که آراء قطعی مراجع حل اختالف قانون
م هیأت حل اختالف در کدا  گردد اینکه پروندهمی  موراجتماعی مربوط ارسالرض به اداره کل کار و ام عدر هیأت حل اختالف ه

 . شدبامی هم عرض مورد رسیدگی قرار گیرد یعنی تعیین مرجع رسیدگی همعرض با واحد اداره کار
 

رسیدگی   اداری که متضمن ورود بهلت  تکلیف مراجع حل اختالف قانون کار نسبت به آن قسمت از احکام شعب دیوان عدا  -146
 چیست؟ باشدمی  مائی ماهوی نسبت به اختالف کارگری و کارفر

ت از آراء و تصمیمات قطعی قانون دیوان عدالت اداری حاکمیت رسیدگی دیوان به اعتراضات و شکای  11ماده    2مستندًا به بند  
رسیدگی شکلی( بوده و رسیدگی ) هاآن یا مخالفت با راتمراجع حل اختالف قانون کار منصحرًا از حیث نقض قوانین و مقر

بدیهی است در موردی که ایراد دیوان در . باشدمی رمایان از حوزه صالحیت دیوان خارجکارگران و کارفماهوی به شکایات 
ه در دضمن اجرای رای صادره از سوی دیوان و طرح مجدد پرون ، قانون دیوان 21اظ رعایت حکم ماده ماهیت است به لح
نداشته و مکلف است با رعایت کلیه  ورد ماهیت دعوییأت مزبور تکلیفی در تبعیت از نظر دیوان در مه، هیأت حل اختالف

یم مقتضی نماید مگر در مورد آراء اصدار یافته از ناحیه مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصم،  مقررات و با حفظ استقالل رای خود
 . شدبااالتباع می ر برای کلیه مراجع مربوط در موارد مشابه الزمه در این حالت رای مزبوکهیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 
کارگر اخراجی به اداره کار در ، گربه کار کار  به دلیل امتناع کارفرما از اجرای رای قطعی هیأت حل اختالف در زمینه بازگشت -147

ت کارفرما قرار توقیف عملیات اجرائی رای عدالت اداری به درخواس نزمینه حق السعی تسلیم شکایت کرده است از طرفی دیوا
تالف در خصوص ابقاء به کار کارگر را صادر نموده است تکلیف مراجع حل اختالف درباره رسیدگی به حق هیأت حل اخ قطعی 

 مورد درخواست کارگر چیست؟السعی 
کلیه ، ع حل اختالف قانون کاراجرایی آراء قطعی مراج تبا صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف و توقیف عملیا

ی تشخیص و حل اختالف تا صدور رای قطعی هاهیأتای احکام دادگستری و نیز رسیدگی در ر دوایر اجرعملیات اجرایی د
تعلیق نیز گردد و این مراتب ناظر بر بازگشت به کار و دادخواست کارگر در زمینه حق السعی ایام یم دیوان قانونًا متوقف

 . خواهد بود
 

مراجع حل اختالف قانون کار را نزد دیوان عدالت اداری ندارند  کایت از آرای قطعی بعضًا واحدهای دولتی که قانونًا حق ش  -148
 توانند ورود به رسیدگی به آرای قطعی مراجع حل اختالف نمایند؟می  یا این مراجعنمایند آمی  در مراجع قضائی طرح دعوی 

هیأت عمومی   1368ال  س  39،  38،  37  هایمومی دیوان عالی کشور و آرای وحدت رویه شمارههیأت ع  74/19ماره ردیف  رای ش
آراء صادره از مراجع حل اختالف قانون   دیوان عدالت اداری مشعر بر این است که شرکتها و سازمانهای دولتی حق اعتراض به

تیب بدین تر، دالت اداری حق اعتراض دارند و الغیرآنهم دیوان ع، یک مرجع کار را ندارند و منحصرًا معترضین غیردولتی در
ی تشخیص و حل اختالف که قانونًا قطعی و هاهیأتوزی برای رسیدگی مجدد به آراء صادره از سوی مراجع قضائی مج

ز بر این ل حقوقی قوه قضائیه نیکاداره  20/6/78مورخ  4509اعالم نظر شماره ، جرا و غیرقابل اعتراض هستند را ندارنداالالزم
 . امر تصریح دارد
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الف در دیوان عدالت اداری نقض و حکم به طرح پرونده در هیأت هم عرض جهت نکه رای قطعی هیأت حل اختعلیرغم ای -149
د ااست هیأت حل اختالف همعرض در صدور رأی خود به حکم نقض شده هیأت قبلی اشاره و استنرسیدگی مجدد صادر شده 

 شود؟می  آن وارد کند چه ایرادی بهمی 
الت اداری موجودیت نداشته و از این رو استناد به آن نیز موضوعیت از تاریخ نقض در دیوان عدآرای قطعی مراجع حل اختالف  

رد او مستند شدن رای هیأت حل اختالف همعرض به رای نقض شده با موازین قانونی انطباق ندکند بنابراین متکی  نمی پیدا
 . قدام نمایدی و به صدور رای قانونی اتقالً و فارغ از رای نقض شده به پرونده رسیدگو این هیأت باید مس

 
ه رسیدگی ماهوی نموده و به این اعتبار چنانچه شعب دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختالف ورود ب  -150

 بود؟ف هم عرض چگونه خواهد آنرا نقض کند نحوه رسیدگی در هیأت حل اختال
 در چهارچوب صالحیت این دیوان یعنی رسیدگی به قانون صرفاً  11با عنایت به مادهآراء صادره از دیوان محترم عدالت اداری 

ف مستقر در قانون کار معتبر بوده و در مواردی که دیوان نسبت به ماهیت اشکاالت شکلی آراء صادره از مراجع حل اختال 
 توانند مبادرت بهمی حصاری خودل اختالف هم عرض در چهارچوب صالحیت ذاتی و ان نظر کرده باشد مراجع حردعوی اظها

ضمنًا هر یک از آراء . ینداصدار رای مقتضی در خصوص ماهیت دعوی با رعایت اشکاالت شکلی مورد نظر در آراء دیوان بنما
 . دیوان خواهد بود قطعی صادره از مراجع حل اختالف قابل شکایت و رسیدگی در

 
تواند به عنوان می  دیوان عدالت اداری  ص رسیدگی به پرونده شکایت دارند آیادر مواردی که کارگر و یا کارفرما در خصو -151

 صدار رای نماید؟مرجع رسیدگی کننده به اختالف طرفین رسیدگی و ا
از آراء و تصمیمات قطعی مراجع به اعتراضات و شکایات  رسیدگی دیوان، قانون دیوان عدالت ادرای 11ماده  2مستند به بند 

)رسیدگی شکلی( بوده و لذا رسیدگی  هاآن مقررات یا مخالفت بان کار منحصرًا از حیث نقض قوانین و حل اختالف قانو
 . باشدمی و کارفرمایان از حوزه صالحیت دیوان خارجماهوی به شکایت کارگران 

 
ما از رای نزد دیوان عدالت باشد به دلیل شکایت کارفرمی  ار کارگر اخراجی بتنی بر بازگشت به ک ف مرای هیأت حل اختال -152

شته است نقض کرده و حکم ی مرجع حل اختالف را با این استدالل که کارگر شاکی در کار خود در کارگاه قصور دادیوان را،  اداری 
 أت هم عرض چگونه باید باشد؟سیدگی و صدور رای هیه رنحو. دهدمی  به رسیدگی مجدد در هیأت حل اختالف همعرض

تأیید اخراج که ماهیتًا در صالحیت انحصاری رسیدگی مراجع  باط با تشخیص قصور کارگر و اعاده بکار و یاهر چند که در ارت
نیستند و صرفًا   اریاصوالً مراجع یاد شده مکلف به تبعیت از آراء صادره از شعب دیوان عدالت اد،  تحل اختالف قانون کار اس

مراجع اخیر موظف ،  تالفی شکلی به شکایات از آراء قطعی مراجع حل اخعنایت به صالحیت شعب مزبور در رابطه با رسیدگبا  
لیکن بهرحال چنانچه مرجع حل اختالف در ، باشندمی هبه رعایت ضوابط و اصول شکلی رسیدگی موضوع آراء شعب یاد شد

عنایت به منتفی بودن آراء قبلی و حکم بر اعاده به کار کارگر صادر نمایند با ما را احراز ننموده رفرنهایت قصور مورد ادعای کا
ق )عدم ارجاع کار و لف به محکومیت کارفرما به پرداخت تمامی حق السعی معوقه کارگر از تاریخ شروع تعلیمک، نقض شده

 . یربط خواهد بودر ذپرداخت حق السعی به کارگر( تا تاریخ صدور رای در حق کارگ
 

 شود؟می  نه انجاماشتباه و سهو قلم در تحریر احکام تصحیح رای چگو در صورت وجود ابهام در آرای دیوان و یا -153
اشتباه   هاآن  ر مفاد رای دیوان ابهام و اجمالی باشد یا در تحریرآیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر گاه د  38به استناد ماده  

ًَ یا به درخواست ذینفع از رای ریآمده باشد دیوان مپیش   و سهو قلم . فع اجمال و ابهام کرده یا آنرا تصحیح نمایدتواند راسا 
ام تصمیم اصالحی دیوان ممنوع شود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضممی دیوان در این مورد به طرفین ابالغ تصمیم

 .تاس
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 جمهوری اسالمی ایران قانون کار کامل متن
  

 کلی و اصول تعاریف -فصل اول
ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه -1ماده 
 باشند.می

السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر ان در مقابل دریافت حقکارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنو  -2ماده  
 کند.کارفرما کار میبه درخواستمزایا 
کند. السعی کار میکارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق  -3ماده  

شوند و کارفرما دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میهدهو به طور عموم کلیه کسانی که عمدیران و مسئوالن
گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات در قبال کارگر به عهده میمسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور

 خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، آن جا کار می کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در -4ماده 

 ساختمانی، ترابری, مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.کشاورزی، معدنی،
، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه  اند،کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه

های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسالمی خانه، کالسای، قرائتحرفهحمام، آموزشگاه
 شند.باذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه میو بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و

 باشند.ها مشمول مقررات این قانون مینیز کارگاه کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و  -5ماده 
بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی  -6ماده 

که باشند از حقوق کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله  ه کار معین و بهرهاجبار افراد بجمهوری اسالمی ایران،
اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند

اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ست و مخالفقانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل ا
 برگزیند.

  
 قرارداد کار -فصل دوم

 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن -مبحث اول
السعی کاری را برای مدت قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق  -7ماده  

 دهد.موقت برای کارفرما انجام میموقت یا مدت غیر
موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به  حداکثر مدت -1تبصره 

 وزیران خواهد رسید.تصویب هیأت
 شود.مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می  در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که  -2تبصره  

مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگرمزایایی کمتر از امتیازات شروط  -8ماده 
 منظور ننماید.مقرر در این قانون

 عایت شرایط ذیل الزامی است:برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد ر -9ماده 
 مشروعیت مورد قرارداد. -الف
 موضوع قرارداد. معین بودن -ب
 عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. -ج

 اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطالن آنها در مراجع ذیصالح به اثبات برسد. -تبصره
 باشد: قرارداد کار عالوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل -10ماده 
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 ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.نوع کار یا حرفه یا وظیفه -الف
 د مبنا و لواحق آن.حقوق یا مز -ب
 ساعات کار، تعطیالت و مرخصیها. -ج
 محل انجام کار. -د
 تاریخ انعقاد قرارداد. -ه
 مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد. -و
 عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید. موارد دیگری که -ز 

گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک در چهار نسخه تنظیم میدر مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد    -تبصره
در اختیار نماینده   های فاقد شورایک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسالمی کار و در کارگاهنسخه نزد کارگر و

 گیرد.کارگر قرار می
به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خالل این دوره هر یک از طرفین   توانند با توافق یکدیگر مدتی راطرفین می  -11ماده  

صورتی که قطع رابطه   آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. دراخطار قبلی و بیحق دارد، بدون
د بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهکار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به

 کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
ماه و   برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت -تبصره

 باشد.میماه   دارای تخصص سطح باال سهبرای کارگران ماهر و
هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه   -12ماده  

باشد نها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمیکارگاه، فوت مالک و امثال ایدیگر، ملی شدن
 حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.ید، قائم مقام تعهدات وو کارفرمای جد

وی دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحیابد. مقاطعهدر مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می -13ماده 
 ن خود اعمال نماید.مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنامنعقد نماید که در آن

باشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می -1تبصره 
 ر, منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.مطالبات پیمانکاقانونی از محل

روز از تحویل   45ب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان  دهنده بر خالف ترتیچنانچه مقاطعه  -2تبصره  
 حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.موقت, تسویه

             
 مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار

چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتًا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق   -14ماده  
 گردد.ت اول بر میاز لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد( به حالرفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت )آید و پس از در می

آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین فه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانهمدت خدمت نظام وظی -1تبصره 
گردد.اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل اجتماعی محسوب میاشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین

 [1].گرددبیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین میمیانگین حق دریافت
مجمع  1380.7.14قانون تأمین اجتماعی مصوب (76( ماده )2شدگانی که مشمول اصالحیه تبصره )آن دسته از بیمه -2تبصره 

ق علیه باطل طی نموده های نبرد حن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبههشرط آتشخیص مصلحت نظام هستند به
 [2].شودمحسوب میآورحضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیانیا
بینی که وقع آن، از اداره طرفین خارج است، تمام شبه واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیدر موردی که    -15ماده   

تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا قسمتی از کارگاه
 و امور اجتماعی است. آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کارتعلیق در می حالشود بهیا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می
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های بدون حقوق یا مزد استفاده قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی -16ماده 
 آید.و به مدت دو سال به حال تعلیق در میکنند، در طول مرخصیمی

 لی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.مرخصی تحصی -تبصره
شود در مدت توقیف به حال تعلیق گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمیقرارداد کارگری که توقیف می -17ماده 
 گردد.از رفع توقیف به کار خود باز میآید و کارگر پسدر می
شد و این توقیف در مراجع حل اختالف منتهی به حکم محکومیت کارفرما باچنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت  -18ماده 

شود و کارفرما مکلف است عالوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق سابقه خدمت کارگر محسوب مینگردد، مدت آن جزء
 وی را نیز پرداخت نماید.پردازد، مزد و مزایایحکم دادگاه به کارگر می

تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد،برای رفع احتیاجات خانواده  ا مکلف استکارفرم -تبصره
 اش پرداخت نماید. الحساب به خانوادهدرصد از حقوق ماهیانه او را به طور علیوی، حداقل پنجاه

ماه پس از پایان   باید حداکثر تا دو ولی کارگر آید،در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می -19ماده 
 شود.برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول میخدمت به کار سابق خود

داری چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خود 19و  17، 16، 15در هر یک از موارد مذکور در مواد   -20ماده 
روز به هیأت تشخیص مراجعه  30شود و کارگر حق دارد ظرف مدت حکم اخراج غیر قانونی محسوب میاین عمل درکند، 

داشته باشد( و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دالیل موجه در صورتی که کارگر عذر موجهنماید )
به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه رداندن کارگرلف به بازگبوده است، به تشخیص هیأت مزبور مک

 پرداخت نماید.روز آخرین مزد به وی 45باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار می
رای انجام کار به کارفرما اعالم ی خود را بروز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگ 30چنانچه کارگر بودن عذر موجه حداکثر  -تبصره

شود که در این صورت مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیأت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته مینکند و یا پس از 
 سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر

            
 ارخاتمه قرارداد ک  -مبحث سوم

 یابد:قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می -21ماده 
 فوت کارگر. -الف
 بازنشستگی کارگر. -ب
 ازکارافتادگی کلی کارگر. -ج
 انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن. -د
 پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. -ه
 ای کارگر.استعف -و

رفرما اطالع ماه به کار خود ادامه داده و بدوًا استعفای خود را کتبًا به کا  کند موظف است یککارگری که استعفا می -تبصره
شود روز انصراف خود را کتبًا به کارفرما اعالم نماید استعفای وی منتفی تلقی می 15حداکثر ظرف مدت دهد و در صورتی که
انصراف از آن را به شورای اسالمی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل رونوشت استعفا و  و کارگر موظف است

 دهد. 
ر پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در د -22ماده 

 پرداخت خواهد شد. وارث قانونی ویصورت فوت او به
، این سازمان تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی -تبصره

ماه به عائله   الحساب و به مدت سهبه پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علیموظف است نسبت
 اید.تحت تکفل وی اقدام نم
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کلی های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، ازکارافتادگی کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری -23ماده 
 مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.و جزیی و یا

ت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مد  -24ماده 
ماه   از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک  داشته است برای هر سال سابقه، اعمبیشتر، به کار اشتغال

 نماید.حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت
برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق  هر گاه قرارداد کار -25ماده 

 فسخ آن را ندارد.
 های تشخیص و حل اختالف است.ی به اختالفات ناشی از نوع این قراردادها در صالحیت هیأترسیدگ -تبصره
عمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعالم موافقت کتبی هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خالف عرف م -26ماده 

 االجرا است.ف، رأی هیأت حل اختالف قطعی و الزممحل، قابل اجرا است.در صورت بروز اختال اداره کار و امور اجتماعی
از تذکرات کتبی نقض  های انضباطی کارگاه را پسنامههر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین -27ماده 

صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه نماید کارفرما حق دارد در
 حق سنوات" به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.عنوان "بهماه آخرین حقوق کارگر را   کار معادل یک

ورای اسالمی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی الزم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله در واحدهایی که فاقد ش
ف رسیدگی و اقدام خواهد تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختالف از طریق هیأت حل اختال با توافق حل نشد به هیأت

 آید.در میکار به حالت تعلیق شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختالف، قرارداد
هایی که مشمول قانون شورای اسالمی کار نبوده و یا شورای اسالمی کار و یاانجمن صنفی در آن تشکیل کارگاه -1تبصره 

این قانون( در فسخ قرارداد کار  158موضوع ماده  مثبت هیأت تشخیص )  نماینده کارگر باشند اعالم نظرنگردیده باشد یا فاقد
 الزامی است.

ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی های انضباطی کارگاهنامهموارد قصور و دستورالعملها و آیین -2تبصره 
 کار و امور اجتماعی خواهد رسید.کار به تصویب وزیر

کارگران و  ندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسالمی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگینمای -28ماده 
قانون شوراهای اسالمی  22موضوع ماده در مراحل انتخابات، قبل از اعالم نظر قطعی هیأت تشخیص )شوراهای اسالمی کار،

همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین خود در کار( و رأی هیأت حل اختالف، کماکان به فعالیت
 خواهند بود. انجام وظایف و امور محوله

هیأت تشخیص و هیأت حل اختالف پس از دریافت شکایت در مورد اختالف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی  -1تبصره 
رسیدگی و نظر نهایی خود را اعالم خواهند داشت. در هر صورت هیأت حل فورًا و خارج از نوبت به موضوع  کارگران و کارفرما،

 یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.ر ظرف مدتاختالف موظف است حداکث
ن قانو 22موضوع ماده هایی که شورای اسالمی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیأت تشخیص )در کارگاه -2تبصره 

باشد,نمایندگان می کار نمیتشکیل نشده و یا این که کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسال شوراهای اسالمی کار(
قانون شوراهای اسالمی کار(  22موضوع ماده قطعی هیأت تشخیص )کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی, قبل از اعالم نظر

و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و ه فعالیت خود در همان واحد ادامه دادهو رأی نهایی هیأت حل اختالف کماکان ب
 اهند بود.امور محوله خو

            
 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار -مبحث چهارم

ه کارگر شناخته شود کارگر در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختالف, کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحی -29ماده 
کلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما ماستحقاق دریافت

 گرداند.
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ن( تعطیل جنگ و نظایر آبینی)زلزله، سیل و امثال اینها( و یا حوادث غیر قابل پیشچنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه ) -30ماده 
ران بیکار شده را در همان واحد بازسازی بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگگردد و کارگران آن

 کار اصلی بگمارد. آید بهشده و مشاغلی که در آن به وجود می
درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل   دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از   -تبصره

های موضوع ماده نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاهنیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری  از مشارکت مردم و
 سوم قانون اساسی امکانات الزم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.اصل چهل و 2این قانون و با توجه به بند  4

ارفرما باید بر اساس آخرین مزد چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، ک -31ه ماد
روز مزد به وی پرداخت نماید.این وجه عالوه بر مستمری  30سال سابقه خدمت حقوقی به میزان کارگر به نسبت هر

 شود.توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که
بنا به تشخیص کمیسیون کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد )اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه،    -32ماده  

بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسالمی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر( کارفرما مکلف است به پزشکی سازمان
 خرین حقوق به وی پرداخت نماید.آماه  نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو

تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور  -33ه ماد
هاد شود. بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنوظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار میکارفرما در انجام

 وزیران خواهد رسید.یب هیأتوزیر کار و امور اجتماعی به تصو
            

 شرایط کار -فصل سوم
 السعیحق  -مبحث اول

مسکن، خواربار،   هایمندی، هزینهکلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق,کمک عائله  -34ماده  
 نامند.السعی مینماید را حقود ساالنه و نظایر آنها دریافت میغیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سایایاب و ذهاب، مزای

 شود.مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می -35ماده 
س میزان انجام کار و یا محصول شد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساچنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط با -1تبصره 

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

ه با و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده کضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد  -2تبصره 
گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین میپیشنهاد شورای عالی کار به

 فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
 ابت پرداختی به تبع شغل.مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ث -36ماده 

بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، هایی که دارای طرح طبقهدر کارگاه -1تبصره 
گردد از قبیل مزایای حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت میمزایایی است که بر

 یره.و غالعاده شغلمزایای سرپرستی، فوقسختی کار، 
 دهد.بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل میهایی که طرح طبقهدر کارگاه  -2تبصره  
مندی، پاداش افزایش تولید و سود ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائلهمزایای رفاهی و انگیزه -3تبصره 

 شود.نمی مزد مبنا محسوبساالنه جزو مزد ثابت و
مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین   -37ماده  

 بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:به وسیله چک عهده
تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از  وزانه یا ساعتیچنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت ر -الف

 یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.محاسبه در پایان روز 
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ورت ماه ص  در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر -ب
 شود.مزد مذکور حقوق نامیده میین حالتگیرد. در ا

 های سی و یکروزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.ماه  در -تبصره
پرداخت  گیرد باید به زن و مرد مزد مساویبرای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می -38ماده 

 میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.بعیض در تعیینشود. ت
مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت   -39ماده  

 شود.خت میمحاسبه و پرداساعات کار انجام یافته
شود، باید ارزش نقدی تعیین شده در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می -40ده ما

 منصفانه و معقول باشد.برای این گونه پرداختها
ختلف با ر و یا صنایع مشورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشو  -41ماده  

 ذیل تعیین نماید:توجه به معیارهای
 شود.حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می -1
ید به های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باحداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی -2

 شود را تأمین نماید.زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم میی باشد تاااندازه
کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده   -تبصره

 باشد.التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میهضامن تأدیه مابو در صورت تخلف جدید پرداخت ننمایند
این قانون منحصرًا باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیر نقدی به هر  41حداقل مزد موضوع ماده  -42ماده 

 مزد است. شود که اضافه بر حداقلشود به عنوان پرداختی تلقی میبینی میپیشصورت که در قراردادها
کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیالت رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه  -43ه ماد

ماه کار آنها است. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی   روزهای کارکرد آخرینمیانگین کارمزد آنها در
 باشد.
توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب رفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها میچه کارگر به کاچنان  -44ماده 

 نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.حکم دادگاه برداشت
 باشد.ی میررات قانون مدن النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقنفقه و کسوه افراد واجب -تبصره
 تواند از مزد کارگر برداشت نماید:کارفرما فقط در موارد ذیل می -45ماده 
 موردی که قانون صراحتًا اجازه داده باشد -الف
 هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد -ب
 ضوابط مربوطهاقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق  -ج
 چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد -د
ای باشد با توافق طرفین که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است( در صورتی که اجاره االجاره خانه سازمانی )مال -ه

 گرددتعیین می
 س ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجنا -و

 هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.  -تبصره
اده العشوند فوقه مأموریتهای خارج از محل خدمت اعزام میبه کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی ب -46ماده 

العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است این فوقگیرد.مأموریت تعلق می
 وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید.

کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر   کیلومتر از محل  50شود که کارگر برای انجام کار حداقل  مأموریت به موردی اطالق می  -تبصره
 شب در محل مأموریت توقف نماید.باشد حداقل یک
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به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش عالقمندی و باال بردن سطح درآمد   -47ماده  
مطابق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی   قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید راکارگران، طرفین،

 نمایند.شود منعقد میتعیین می
بندی کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقهبه منظور جلوگیری از بهره -48ماده 

 در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد. استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری مشاغل را با استفاده از 
ارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت به منظور استقرار مناسبات صحیح ک -49ماده 

مؤسسات  بندی مشاغل کارگاه و یاکارگاه, کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقهمشاغل مختلف در
 ی به مرحله اجراء درآورند.پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعبندی مشاغل را تهیه کنند وذیصالح، طرح طبقه

های مشمول این ماده را های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاهنامهوزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین -1تبصره 
 تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعالم خواهد کرد.کارگران و که ناظر به تعداد

پردازند باید مورد تأیید وزارت هامیبندی مشاغل در کارگاههیه طرحهای طبقهصالحیت مؤسسات و افرادی که به ت -2تبصره 
 باشد.کار و امور اجتماعی

امور اجتماعی در هیأت حل اختالف قابل بندی مشاغل با نظر وزارت کار و اختالفات ناشی از اجرای طرح طبقه -3تبصره 
 رسیدگی است.

های های تعیین شده از طرف وزارت کار و اموراجتماعی مشاغل کارگاهقانون در مهلت  چنانچه کارفرمایان مشمول این  -50ماده  
مشاور فنی ارزیابی مشاغل نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات خود را ارزیابی

 د.( واگذار خواهد کر49ماده  2موضوع تبصره و یا اشخاص صاحب صالحیت)
های مشاوره به هزینه %50ای معادل های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمهکارفرما عالوه بر پرداخت هزینه -تبصره

شود کارفرما ی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میداری کل است. از تاریخعمومی کشور نزد خزانهحساب درآمد 
 اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.ناشی از التفاوت احتمالی مزد باید مابه
            

 مدت -مبحث دوم
تیار کارفرما قرار ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اخ -51ماده 
 ساعت تجاوز نماید.  8رگران در شبانه روز نباید از  مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کادهد. به غیر از می

 تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می -1تبصره 
ساعت تجاوز  44هر هفته از روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار میزان مقرر و در دیگر

 نکند.
تواند با توافق کارگران, نماینده یا نمایندگان قانونی آنان, ساعات کار در شبانه روز با در کارهای کشاورزی کارفرما می -2تبصره 

 فصول مختلف تنظیم نماید.ف وتوجه به کار، عر
 ساعت در هفته تجاوز نماید. 36نباید از شش ساعت در روز و  آور و زیر زمینی، ساعات کاردر کارهای سخت و زیان -52ماده 

ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت نامهآور و زیر زمینی به موجب آیینکارهای سخت و زیان  -تبصره
 شکی خواهد رسید.کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزر و شورای عالیکا

کارهایی است که زمان انجام آن باشد و کارشبمی  22بامداد تا    6کار روزکارهایی است که زمان انجام آن از ساعت   -53ماده 
 دارد.بامداد قرار 6تا  22بین 

 شود.ط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع میکار مختل
 این 58العاده موضوع ماده شود کارگر از فوقر کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب مید

 نماید.قانون استفاده می
 گیرد.یابد بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت میجام نمیکار متناوب کاری است که نوعًا در ساعات متوالی ان   -54ماده  
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فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل  -تبصره
 یشتر باشد.ساعت در شبانه روز ب 15م شروع تا خاتمه جمعًا از اضافه نباید از هنگاتناوب و نیز کار

 گردد. ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می
اقع ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب و  کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول -55ماده 
 شود.می

و چنانچه نوبتها   %10شود  کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع میطور نوبتی کار می  ماه به  کارگری که در طول  -56ماده  
عالوه بر مزد به عنوان   %22.5عصر و شب بیفتد    و در صورتی که نوبتها به صبح و شب و  %15و شب قرار گیرد، در صبح و عصر

 خواهد کرد.بت کاری دریافتالعاده نوفوق
ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت درهفته تجاوز نماید، لکن جمع  8تی ممکن است ساعات کار از در کار نوب -57ماده 

 ساعت تجاوز کند. 176چهار هفته متوالی نباید از ساعات کار در
 گیرد.ق میاضافه بر مزد ساعت کار عادی تعل %35برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی  -58ماده 
 در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است: -59ماده 
 موافقت کارگر -الف
 اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی. %40پرداخت  -ب

 افق طرفین(.مگر در موارداستثنایی با توساعت در روز تجاوز نماید ) 4ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از  -تبصره
(و برای مدتی که جهت 59ماه   موضوع بند بکاری )ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه -60 ماده 

ساعت در روز خواهد بود  8کاری موضوع این ماده احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافهمقابله با اوضاع و
 :توافق طرفین(مگر در موارد استثنایی با )

 بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.جلوگیری از حوادث قابل پیش -الف
اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل،سیل، زلزله و یا اوضاع و  -ب

 بینی دیگر قطع شده باشد.پیشاحوال غیر قابل
ساعت، موضوع را به اداره کار و  48از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت پس  -1بصره ت

 اطالع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.امور اجتماعی
پرداخت غرامت و رما مکلف به در صورت عدم تأیید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارف -2تبصره 

 کارگر خواهد بود. خسارات وارده به
 دهند ممنوع است.آور انجام میارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان -61ماده 

            
 هاتعطیالت و مرخصی  -مبحث سوم

 باشد.ه از مزد میان با استفادروز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگر -62ماده 
هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه -1تبصره 

طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر توافق طرفین، به
 است.معین در هفته اجباریعطیل یک روز حال ت

اضافه بر  %40کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می
 مزد دریافت خواهند کرد.

یک ششم مجموع  ی کارگرمعادلدر صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگ -2تبصره 
 وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.مزد یا حقوق دریافتی

کنند، مزد ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می  44روز کار در هفته و    5هایی که با انجام  کارگاه  -3تبصره 
 د.ران خواهد بوتعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگهر یک از دو روز 

http://www.modiryat.ir/


👉   modiryat.ir 

135 

 آید.اردیبهشت( نیز جزء تعطیالت رسمی کارگران به حساب می 11عالوه بر تعطیالت رسمی کشور روز کارگر ) -63ماده 
ماه است. سایر روزهای   مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعًا یک -64ماده 

د شد. برای کار کمتر از یک سال, مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محسوب نخواه مرخصیتعطیل جزء ایام
 شود.محاسبه می

باشد. استفاده از این مرخصی، هفته می 5آور اشتغال دارند مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان -65 ماده 
 گیرد.کار صورت میماه   نوبت و در پایان هر ششاالمکان در دوحتی
 روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند. 9تواند بیش از کارگر نمی -66ماده 
ماه به عنوان   هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک  -67ماده  

 یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.مرخصی استحقاقی
 شود.های کارکرد تعیین میماه  مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب میزان -68ماده 
شود و در صورت اختالف بین کارگر و کارفرما نظر اداره تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می -69ماده 

 االجراء است.محل الزمکار و امور اجتماعی
ای کار را ای( و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهزنجیره) در مورد کارهای پیوسته -تبصره

ماه آخر هر سال برای سال بعد   کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سهنماید،اقتضا می
 ارگران اعالم نماید.انجمن صنفی یا نماینده کتنظیم و پس از تأیید شورای اسالمی کار یا

 شود.منظور میمرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی  -70 ماده 
در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به  -71ماده 

 شود.ورثه او پرداخت می استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او بهمدت مرخصی
و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران    -72ماده 

 نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد. توافق کتبی کارگر یا
 روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه  -73ماده 
 ازدواج دائم -الف
 مادر و فرزندان. فوت همسر، پدر، -ب

مدت مرخصی استعالجی، با تأیید سازمان تأمین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد  -74ماده 
 شد.

            
 شرایط کار زنان -مبحث چهارم

بدون استفاده از وسایل  آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست وانجام کارهای خطرناک، سخت و زیان -75 ماده 
ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به مکانیکی، برای کارگران زن

 تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ز از این مرخصی باید پس از زایمان رو 45االمکان روز است. حتی 90 مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعًا  -76 ماده

 شود.روز به مدت مرخصی اضافه می 14گیرد. برای زایمان توأمان مورد استفاده قرار
دد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی گرپس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می -1تبصره 

 شود.محسوب میجزء سوابق خدمت وی
 حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد. -2تبصره 

تشخیص  در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت -77ماده 
 نماید.سبتر و سبکتری به او ارجاع میالسعی کار مناپایان دوره بارداری وی بدون کسر حقداده شود، کارفرما تا
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در کارهایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه   -78ماده  
شود و همچنین کارفرما مکلف است د. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب میفرصت شیر دادن بدهساعت نیم ساعت

از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان )ب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتنمتناس
 و...( را ایجاد نماید.

یرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از نامه اجرایی، ضوابط تأسیس و اداره شآیین -تبصره
 شود.امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته میر وتصویب وزیر کا

             
 شرایط کار نوجوانان -مبحث پنجم

 سال تمام ممنوع است. 15به کار گماردن افراد کمتر از  -79ماده 
توسط سازمان شود و در بدو استخدام باید سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می 18تا  15ن کارگری که سنش بی -80ماده 

 آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.تأمین اجتماعی مورد
های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی آزمایش -81ماده 

ر مربوط را نامناسب بداند کند و چنانچه کادرباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر میکضبط گردد. پزش
 کارگر را تغییر دهد. کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل

استفاده از این امتیاز با ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب   -82 ماده  
 کارفرما تعیین خواهد شد.توافق کارگر و

دست،  آور و خطرناک و حمل بار باارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان -83 ماده 
 بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.بیش از حد مجاز و

شود برای سالمتی یا اخالق کارآموزان در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می  -84ه  ماد
 تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است. سال تمام خواهد بود. 18است، حداقل سن کار آورو نوجوان زیان

            
 هداشت کارحفاظت فنی و ب -فصل چهارم
 کلیات -مبحث اول

جهت برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی )  -85ماده  
ای و تأمین بهداشت کار و جهت جلوگیری از بیماری حرفهفنی( و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )تأمین حفاظت

 ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.کلیه کارگاهشود، براییط کار( تدوین میکارگر و مح
 باشند.های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار میکارگاه -تبصره
کیل باشد و از اعضاء ذیل تشهای حفاظت فنی مینامهشورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین -86ماده 
 گردد:می
 وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود -1
 معاون وزارت صنایع -2
 معاون وزارت صنایع سنگین -3
 معاون وزارت کشاورزی -4
 معاون وزارت نفت -5
 معاون وزارت معادن و فلزات -6
 هاد سازندگیمعاون وزارت ج -7
 زیسترییس سازمان حفاظت محیط  -8
 های فنیدو نفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته -9
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 دو نفر از مدیران صنایع -10
 دو نفر از نمایندگان کارگران -11
 مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود. -12

تواند برای تهیه طرح ه و شورا در صورت لزوم میا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیدپیشنهادات شور -1تبصره 
های تخصصی مرکب حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیتههای مربوط بهنامهآیین

 از کارشناسان تشکیل دهد.
 ار و امور اجتماعی خواهد رسید.اد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کنامه داخلی شورا با پیشنهآیین -2تبصره 
انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط  -3تبصره 

 فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.شورای عالی حفاظت
های موجود را توسعه دهند، مکلفند اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه  -87 ماده  

بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیشو نقشهبدوًا برنامه کار
اعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت اجتمموراظهار نظر و تأیید به وزارت کار و ا

 به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.های مزبور منوطبرداری از کارگاهماه اعالم نماید. بهره  یک
رعایت موارد ایمنی و حفاظتی   مکلف به  پردازنداشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می  -88ماده  

 باشند.مناسب می
های نامهها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیینبرداری از ماشینها، دستگاهکارفرمایان مکلفند پیش از بهره -89ماده 

مورد تأیید شورای و مراکز  ها  عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای الزم را توسط آزمایشگاهمصوب شورای
مربوط را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطالع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک

 نمایند.
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات  -90 ماده 

های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال همراه با نمونهحسب موردسائل را و
 این وسائل اقدام نمایند.دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن

شورای عالی حفاظت  س مصوباتاین قانون مکلفندبر اسا 85کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده  -91ماده 
حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده فنی برای تأمین

آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد الذکر را بهو چگونگی کاربرد وسایل فوق
 باشند.بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه میلزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وور نیز ممذک

این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از  85کلیه واحدهای موضوع ماده   -92ماده 
ر پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از راد مذکوهمه افکار قرار دارند باید برای

 نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.آنها معاینه و آزمایشهای الزم را به عمل آورند و
یا در معرض ابتال  ار مبتالچنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از ک -1تبصره 

السعی، در مسئولین مربوطه مکلف هستند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حقباشد کارفرما و
 قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.

نی و بهداشت شرایط ف  در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد  -2تبصره  
 خواهد بود.و ایمنی محیط کار

به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از  -93ماده 
ص وری تشخیهایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضردر کارگاهحوادث و بیماریها،

 تشکیل خواهد شد.دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
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شود و از بین ای و امور فنی کارگاه تشکیل میکمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه  -1تبصره 
ان و آموزش پزشکی اشت، درمهای کار و امور اجتماعی و بهدشخص واجد شرایطی که مورد تأیید وزارتخانهاعضاء، دو نفر

برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، شانکردند که وظیفهباشند تعیین می
 باشد. درمان و آموزش پزشکی می

مور اجتماعی و وزارت کار و ا نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که توسط وزارت -2تبصره 
 آموزش پزشکی تهیه و ابالغ خواهد شد.بهداشت، درمان و

این قانون امکان وقوع حادثه یا  85در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده  -94ماده 
توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا بینی نمایند میکارگاه یا واحد مربوطه پیشبیماری ناشی از کار را در

امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور هند و اینمسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطالع د
 شود ثبت گردد.نگهداری می

در اسرع وقت   محقق نداند موظف است چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را -تبصره
کار و امور اجتماعی محل اعالم نماید. اداره کار و امور اجتماعی  نظرات خود به نزدیکترین ادارهموضوع را همراه با دالیل و

 به موضوع رسیدگی و اقدام الزم را معمول نماید.مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار
در  ت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شدهمسئولی -95 ماده 
ای رخ دهد، خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثهاین قانون 85ماده  

 نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است. کیفری و حقوقی وشخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر
ای این قانون موظف هستند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه  85ماده    کارفرما یا مسئوالن واحدهای موضوع  -1تبصره 

طالع اداره کار و امور گردد ثبت و مراتب را سریعًا به صورت کتبی به اوزارت کار و امور اجتماعی اعالم میکه فرم آن از طریق
 اجتماعی محل برسانند.

این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات   85وضوع ماده  چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای م  -2تبصره  
رالعمل و مقررات کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای الزم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستوالزم را در اختیار

اختالف، رأی هیأت حل اختالف نافذ خواهد مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما
 بود. 

            
 بازرسی کار -مبحث دوم

ور اجتماعی با وظایف به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و ام -96ماده 
 شود:ذیل تشکیل می

آور و خطرناک، مدت ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیاننظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به    -الف
 کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.کار، مزد، رفاه

 ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی.نامهنظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین -ب
رگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کا -ج

 خطرات ناشی از کار قرار دارند.ناشی از حوادث و
ها و ی و تهیه پیشنهاد الزم جهت اصالح میزانبررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت ناشی از اجرای مقررات حفاظت فن -د

 تحوالت و پیشرفتهای تکنولوژی. به موارد مذکور، مناسب باهای مربوطدستورالعمل
های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه  -ه

 حوادث.
ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامهوزارت  -1تبصره 

 موظف است اقدامات الزم را در این زمینه به عمل آورد.درمان کارگری بوده و
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ی تعقیب متخلفان در وم تقاضابازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکاالت و معایب و نواقص و در صورت لز -2تبصره 
 گیرد.میمراجع صالح انجام

 های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره -97ماده 
زارت تماعی، ونامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجآیین  -تبصره

 آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.بهداشت، درمان و
این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقالل شغلی بازرسان را تأمین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون 

 بدارد.
ر در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبلی در هر موقع از شبانه هداشت کابازرسان کار و کارشناسان ب -98ماده 

توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می 85مشمول ماده روز به مؤسسات
 د.قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نماینمؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا

 های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.ورود بازرسان کار به کارگاه -هتبصر
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطالع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس  -99ماده 
ای که برای آزمایش الزم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند ه اندازهگیرند، بمورد استفاده قرار میباشند و یا در انجام کارمی

 و به رؤسای مستقیم خود تسلیم نمایند.
ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی نامهسایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین -تبصره

 ور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.کار و اممورد به تصویب وزیر و بهداشت کار حسب
ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی یا کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه -100ماده 

صورت تقاضای مقامات رسمی یا  اشد و دردرمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها بوزیر بهداشت.
 مسئولین کارگاه ارائه شود.

گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش  -101ماده 
 خواهد بود.ضابطین دادگستری

طلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختالف شرکت عنوان م توانند بهبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می -1تبصره 
 نمایند.
هایی که قبالً گیری مراجع حل اختالف نسبت به پروندهتوانند در تصمیمبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی -2تبصره 

 اند، شرکت کنند.مورد آنها اظهار نظر کردهبه عنوان بازرس در
توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان سببی شناسان بهداشت کار نمیار و کاربازرسان ک  -102ماده  

 یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.آنها تا طبقه سوم و
از برکناری از خدمت دولت اسرار و  بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس -103ماده 

اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطالعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد شغل خود به دست آوردهاطالعات را که به مقتضای
 اند، فاش نمایند.کرده

 مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.متخلفین از  -تبصره
های مشمول این قانون کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه  -104ماده 

ن خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطالعات و مدارک الزم به آناگردند و یا مانع انجام
 واهند شد.مقرر در این قانون محکوم خ

ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه -105ماده 
تب را فورًا و کتبًا به کارفرما یا نماینده او و نیز ای مکلف هستند مرابازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهدر کارگاه داده شود،
 خود اطالع دهند. به رییس مستقیم
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وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان   -1تبصره  
از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورًا قرار   ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسراحرفهبهداشت

قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ر تمام یاتعطیل و الک و مه
 ابالغ قابل اجرا است.

ای و یا کارشناسان یا کارشناس بهداشت حرفهدستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار  
 و معایب موجود را تأیید نموده باشند. نواقص ذیربط دادگستری رفع

 شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می -2تبصره 
ای و تراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفهمتضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اع -3تبصره 

توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به میهتعطیل کارگا
 و قابل اجرا است.موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی

ماعی و وزارت های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتنامهدستورالعملها و آیین -106ماده 
 آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.بهداشت، درمان و

            
 آموزش و اشتغال -فصل پنجم
 کارآموز و مراکز کارآموزی -مبحث اول

 مراکز کارآموزی -1
ز باال بردن دانش فنی کارگران، در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نی -107ماده 

 اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی الزم را فراهم سازد.وزارت کار و امور
 باشند.ور اجتماعی میها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای الزم با وزارت کار و اموزارتخانه -تبصره
ز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیا -108ماده 

 توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:کشور برای ایجاد و
 جویان غیر ماهر.مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کار -الف
ارتقاء مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران  مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، -ب

 ای.ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفهو کارجویان نیمه
 مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی. -ج
اشت، درمان و مانند وزارت بهدها و سازمانهای ذیربط )معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانهمراکز کارآموزی خاص  -د

 شهید، بنیاد جانبازان و...(. آموزش پزشکی، بنیاد
این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل  108مراکز آموزش مذکور در ماده  -109ماده 
 امور اجتماعی اداره خواهند شد.ظر وزارت کار وزیر ن 

ی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش واحدهای صنعتی، تولید -110ماده 
ور اجتماعی به عمل ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهای الزم را با وزارت کار و اممکلفند نسبت به

 آورند. 
زوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و ج  -1تبصره  

 نماید. مورد تعلیم و تأمین مربیان مراکز مزبور اقدام میرا تهیه و در
جاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر دستورالعملها و مقررات مربوط به ای -2تبصره 

 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.و امور اجتماعیکار 
ای آزاد نیز به منظور آموزش عالوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه -111ماده 

 شود.سیس مین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تأمعیصنعت یا حرفه
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نامه مربوط به تشخیص صالحیت فنی و مؤسسات کارآموزی آزاد و صالحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت آیین  -تبصره
 اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.وزارت کار و امور

  
 موزیکارآموز و قرارداد کارآ -2

 شود:لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطالق می از  -112ماده 
کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا  -الف

 بینند.میهای آزاد آموزشآموزشگاه
ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در حرفه به منظور فرا گرفتن افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی -ب

سال تمام بیشتر  18سال کمتر نبوده و از  15کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر آن که سن آنها از کارگاهی معین به
 نباشد.
قده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی طابق توافق کتبی منعکارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که م -1تبصره 

 نمایند.داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و رأسًا به مراکز کارآموزی مراجعه میشوند و یامی
د دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند "ب" با پیشنها -2تبصره 

 رسد.تصویب وزیر کار و امور اجتماعی میهشورای عالی کار، ب
شوند، از حقوق برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می 112کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده  -113ماده 

 خواهند بود:زیر برخوردار
 شود.و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شودرابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی -الف
 مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. -ب
شود ولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت میهایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئالعادهمزایای غیر نقدی، کمکها و فوق  -ج

 کماکان پرداخت خواهد شد.یدر دوره کارآموز
چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، 

 مطالبه خسارت نماید.اختالف مندرج در این قانون مراجعه و تواند به مراجع حلکارگر می
 شود مکلف است:برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می 112( ماده 1کارگری که مطابق تبصره ) -114ماده 
های نامههای کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آیینتا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه -الف

 یان برساند.مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پاوزشی راواحد آم
 پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد. -ب

اند برای مطالبه خسارت تودر صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می  -تبصره
 ع حل اختالف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.کارآموزی به مراجمندرج در قرارداد

این قانون  84الی  79، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 112کارآموزان مذکور در بند "ب" ماده  -115ماده 
 ت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.ساعخواهند بود ولی

 قرارداد کارآموزی عالوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد: -116ماده 
 تعهدات طرفین. -الف
 سن کارآموز. -ب
 مزد کارآموز. -ج
 محل کارآموزی. -د
 .حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد -ه
 در صورت لزوم(.شرایط فسخ قرارداد ) -و
 رط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد الزم بدانند.هر نوع ش -ز 
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این قانون( در صورتی مجاز است که از حدود  80موضوع ماده سال تمام ) 18کارآموزی توأم با کار نوجوانان تا سن  -117ماده 
 اشد.نبوده و برای سالمت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نبن خارجتوانایی آنا

مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار  -118ماده 
بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او  و امور اجتماعی در

 محیط کارآموزی امکانات الزم را فراهم آورند.منی کارآموز دربرای تأمین سالمت و ای
            

 اشتغال -مبحث دوم
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز  -119ماده 

های اشتغال نسبت به ثبت نام و ریزی برای فرصتبرنامه های ایجاد کار وموظفند تا ضمن شناسایی زمینهخدمات مذکور
صورت نیاز به آموزش( و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام درمعرفی بیکاران به مراکز کارآموزی )

 نمایند.
ریزی و حمایت از اشتغال برنامه مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر -1تبصره 

 باشند.کلیه مؤسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور میمعلولین خواهند بود و
کشاورزی، صنعتی و توزیعی(، معلولین را از طریق اعطای تولیدی،  دولت موظف است تا در ایجاد شرکتهای تعاونی )  -2تبصره  
ز مدت و آموزشهای الزم و برقراری تسهیالت انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت الحسنه دراقرضوامهای

یابند اقدام نها حضور میها که معلولین در آمعماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصرهقرار داده و نسبت به رفع موانع
 نماید.
های الزم را در جهت برقراری تسهیالت رفاهی مورد نیاز معلولین نامهاست تا آیینوزارت کار و امور اجتماعی مکلف   -3تبصره  

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

            
 اشتغال اتباع بیگانه -سوممبحث 

توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اوالً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و اتباع بیگانه نمی -120ماده 
 های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.نامهآیینثانیًا مطابق قوانین و

 باشند:نمی 120ه اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماد -تبصره
 ای که منحصرًا در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه.گانهاتباع بی -الف
 کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت امور خارجه . -ب
 زارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.ی به شرط معامله متقابل و تأیید وخبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارج -ج

وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت   -121ماده  
 خواهد کرد:و پروانه کار صادر

کار افراد داوطلب واجد تحصیالت و  عی در میان اتباع ایرانی آماده بهمطابق اطالعات موجود در وزارت کار و امور اجتما -الف
 وجود نداشته باشد.تخصص مشابه

 تبعه بیگانه دارای اطالعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد. -ب
 از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود. -ج

هیأت فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و  احراز شرایط مندرج در این ماده با -تبصره
ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت نامههیأت، به موجب آییننحوه تشکیل جلسات

 رسد.وزیران می
 ید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید:تواند نسبت به صدور، تمدتماعی میوزارت کار و امور اج -122ماده 
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 ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.تبعه بیگانه -الف
 ای که دارای همسر ایرانی باشد.تبعه بیگانه -ب
جرت و یا یاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهامهاجرین کشورهای بیگانه خصوصًا کشورهای اسالمی و پناهندگان س -ج

 های کشور و امور خارجه.موافقت کتبی وزارتخانهپناهندگی و پس از 
تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد وزارت کار و امور اجتماعی می -123ماده 

زارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران از آنان ارادی نباشد( پس از تأیید و مشروط بر آن که وضعیتبدون تابعیت را)
 تجدید پروانه کار معاف نماید.پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق

 شود.پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می -124ماده 
شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده تبعه بیگانه با کارفرما قطع میی که به هر عنوان رابطه استخدامی در موارد -125ماده 

وزارت کار و امور اجتماعی اعالم کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر روز، مراتب را به
ی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع م نماید. وزارت کار و امور اجتماعاجتماعی تسلیاخذ رسید، به وزارت کار و امور

 کند.ذیصالح درخواست می
در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب   -126ماده 

اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون اید و با موافقت وزیر کار و امور نمامور اجتماعی اعالم میرا به وزارت کار و
 با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید

هد ماه است و تمدید آن مستلزم تأیید هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه خوا  مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه -تبصره
 بود. 

می کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و شرایط استخدا  -127ماده  
توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعالم نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری میزان مزد آنها و با

. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد شورای اسالمی خواهد بودصویب مجلسو استخدامی کشور، با ت
 اجتماعی صادر خواهد شد.پس از تصویب مجلس شورای از طرف وزارت کار و امور

شود، نظر وزارت یکارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه م  -128ماده  
 را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعالم نمایند.اعیکار و امور اجتم

های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز نامهآیین -129ماده 
با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به این قانون،  121هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده شرایط انتخاب اعضاء

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
            

 های کارگری و کارفرماییتشکل -فصل ششم
به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسالمی و دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی و در اجرای اصل بیست و شش  -130ماده 

به توانند نسبت ان کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی میجمهوری اسالمی ایرقانون اساسی
 تأسیس انجمنهای اسالمی اقدام نمایند.

های تبلیغی، نسبت به تأسیس کانونهای توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوهانجمنهای اسالمی می -1تبصره 
 انها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسالمی در کل کشور اقدام نمایند.اسالمی در سطح استهماهنگی انجمنهای

های اسالمی موضوع این ماده باید نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنآیین -2ه تبصر
 ت وزیران برسد.کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیأتوسط وزارتین کشور،

المی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اس -131ماده 
اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد, کارگران مشمول قانون قانونی و بهبود وضع

 توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.کاروکارفرمایان یک حرفه یا صنعت می
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توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای در انجام وظائف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می به منظور هماهنگی -1تبصره 
 کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند.صنفی در استان و

نی و نونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانوکلیه انجمنهای صنفی و کا -2تبصره 
 باشند.مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت میطرح و تصویب آن در

لی حفاظت فنی و کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عا -3تبصره 
عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و المللی کار و نظائر آن توسط کانون بینبهداشت کار، کنفرانس

 اجتماعی معرفی خواهند شد.در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور
می کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته توانند یکی از سه مورد شورای اسال کارگران یک واحد، فقط می -4تبصره 
 باشند.
های صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر مه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنناآیین  -5تبصره  

 واهد رسید.ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خظرف مدت یک
ماه پس از تصویب این قانون به تصویب   این ماده ظرف یک  3نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره  آیین  -6تبصره  

 اجتماعی خواهد رسید.وزیر کار و امور
نین بر اساس به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و همچ -132ماده 

یدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول، چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولمفاد مربوطه در اصل
 شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.توانند نسبت به ایجادقانون کار باشند، می

ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران توانند نسبت به  شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می  -تبصره
نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی توانند های هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها میاستان اقدام نمایندوکانون

های کار و امور اسکان( اقدام نمایند.وزارتخانه -اتحادیه مرکزی تعاونهای مسکن کارگرانتعاونیهای مسکن کارگران کشور )
مذکور همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهایاجتماعی، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به  

 توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.
هل و سوم و چهل و چهارم قانون به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چ -133ماده 

تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، اسالمی ایران، کارگران واحدهای  اساسی جمهوری
 توزیع( کارگری اقدام نمایند.تعاونی مصرف )توانند نسبت به ایجاد شرکتهایمی

توانند نسبت به تأسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران ان میتوزیع( کارگرشرکتهای تعاونی مصرف )  -تبصره
توانند نسبت به تشکیل کانون عالی توزیع( کارگران استانها مینمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف )ان اقداماست

 امکان" اقدام نمایند. -رانتوزیع( کارگاتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف )هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران"
های صنعتی موظف هستند تا همکاریهای الزم را با اتحادیه و همچنین وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بازرگانی  وزارتخانه

 اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.امکان به عمل آورند و
ت از مفاد اصل بیست و به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکالت صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسم -134ماده 

های پزشکی مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتمتضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهرهنهم قانون اساسی که
بت به تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته طور مجزا نستوانند بهباشد، کارگران و مدیران بازنشسته میمی

 نمایند.  شهرستانها و استانها اقدام
توانند نسبت به تأسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها می  -1تبصره  

 کشور اقدام نمایند.
ی تماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی موظف به همکارهای کار و امور اجوزارتخانه  -2تبصره  

 باشند.کارگران و مدیران بازنشسته کشور میبا کانونهای عالی
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به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظائف و اختیارات، شوراهای  -135ماده 
الی هماهنگی شوراهای انند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی و شوراهای اسالمی کار در استان و کانون عتومیاسالمی کار

 اسالمی کار در کل کشور اقدام نمایند.
نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسالمی کار موضوع این ماده آیین  -تبصره

 وزیران برسد. ن کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیأتوزارتیباید توسط
کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسالمی ایران در سازمان جهانی کار، هیأتهای تشخیص، هیأتهای حل  -136ماده 

آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسالمی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر  اختالف، شورای عالی
 یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.فی کارگران وکار، کانون عالی انجمنهای صن

 نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آیین -1تبصره 
عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی در صورتی که تشکلهای  -2تبصره 

 انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیأتهای عالی اقدام نماید.تواند نسبت بهمی
ن فصل از قانون های کارفرمایی و کارگری موضوع ایبه منظور هماهنگی و حسن انجام وظائف مربوطه، تشکل -137ماده 
 نسبت به ایجاد تشکیالت مرکزی اقدام نمایند.توانند به طور مجزامی

، جداگانه توسط های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیالت مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگراننامهآیین -تبصره
و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار کمیسیونی مرکب از 

 خواهد رسید.
 توانند در هر یک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند.مقام والیت فقیه در صورت مصلحت می -138ماده 

             
 مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار -مفصل هفت

ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور ی و یا حل مشکالت حرفهجمعی، پیشگیرهدف از مذاکرات دسته -139ماده 
تعیین   که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکالت و تأمین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راهرفاهی کارگران است

یابد. خواستهای طرح شده از ین تحقق میحرفه و یا صنعت با توافق طرفو یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه،
 سوی طرفین باید متکی به دالئل و مدارک الزم باشد.

تواند معی باشد، میجهر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته -1تبصره 
ای دولت. اتخاذ تصمیم در مورد جمله سیاستهای برنامهبگیرد, مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از موضوع مذاکره قرار

 آنها را منع نکرده باشد.
خودداری آمیز اختالفات با رعایت شئون طرفین و با  جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمتمذاکرات دسته

 موجب اختالل نظم جلسات گردد، ادامه یابد.از هر گونه عملی که
توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند میدر   -2تبصره 

ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی طرفی را که دربی
 جمعی است.اس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دستهکارشنجمعی به آنها معرفی نماید. نقش ایندسته
شورا یا انجمن جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند )پیمان دسته -140ماده 

نها از سوی دیگر و یا فیمابین قانونی کارگران( از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آیا نماینده صنفی و
 شود.منعقد میکانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی

تن پیمان در سه نسخه جمعی کار شود، باید مجمعی کار منجر به انعقاد پیمان دستهدر صورتی که مذاکرات دسته -تبصره
جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف عقد پیمان دسته برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفینتنظیم و به امضاء طرفین

 تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تأیید،
 نگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که:جمعی کار هپیمانهای دسته -141ماده 
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 بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.در قانون کار پیشمزایایی کمتر از آن چه  -الف
 با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. -ب
 دهای الف و ب، به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بن -ج

اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و ب مذکور در این  وزارت کار و امور -1تبصره 
 طرفین پیمان کتبًا اعالم نماید.روز به 30ماده را ظرف 

ماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی نظر وزارت کار و امور اجت -2تبصره 
مقررات جاری کشور باشد. دالئل و موارد مستند باید کتبًا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک ئل قانونی وبه دال

 همین ماده اعالم گردد.
اد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد در صورتی که اختالف نظر در مورد مو -142ماده 

انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی ایدرخواست طرفین بر
نهای کارگری و کارفرمایی، اساس در خواست هر یک از طرفین اختالف و یا سازماکارگران شود، هیأت تشخیص موظف است بر

 نماید. موضوع اختالف را سریعًا مورد رسیدگی قرار داده و اعالم نظر
تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعالم نظر جمعی نظر مذکور را نپذیرد میدر صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته  -تبصره

در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور ( به هیأت حل اختالف مندرج  158موضوع ماده  هیأت تشخیص)
 رأی نماید.

از دریافت تقاضا فورًا به موضوع اختالف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به هیأت حل اختالف پس 
 کند.میجمعی کار اعالمپیمان دسته

روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور در صورتی که پیشنهادات هیأت حل اختالف ظرف سه  -143ماده 
رش امر را، جهت اتخاذ تصمیم الزم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطالع دهد. در صورت بالفاصله گزااجتماعی موظف است
 اب کارفرما اداره نماید.ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حستواند مادام که اختالفلزوم هیأت وزیران می

تواند به تنهایی قبل از گردد، هیچ یک از طرفین نمیمنعقد میجمعی کار که برای مدت معینی های دستهدر پیمان -144ماده 
تغییر آن را بنماید، مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را پایان مدت، درخواست

 کند.ایجاب 
باشد و چنانچه کار استمرار داشته ر مؤثر نمیجمعی کافوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، در اجرای پیمان دسته  -145ماده 

 جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.باشد، کارفرمای
منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار    -146ماده  
االتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر الزم  جمعیپیمان دستهنماید، مقرراتمی

 از پیمان دسته جمعی باشند.
            

 خدمات رفاهی کارگران -فصل هشتم
ده آنها فراهم اشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانوادولت مکلف است خدمات بهد  -147ماده  
 سازد.
های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران کارفرمایان کارگاه -148ماده 

 نمایند.واحد خود اقدام
فاقد مسکن جهت کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیمًا با کارگران  -149ماده 
های های بزرگ مکلف به احداث خانههای شخصی مناسب همکاری الزم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاهخانهتأمین

 باشند.یمناسب دیگر مسازمانی در جوار کارگاه و یا محل
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های زی، شهرداریها و سایر دستگاهدولت موظف است با استفاده از تسهیالت بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسا  -1تبصره  
 الزم را بنماید.ذیربط همکاری

ل این های بزرگ مشموهای دولتی و نوع کارگاهنحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه -2تبصره 
تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی  اینامهماده طبق آیین
 خواهد رسید.

کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند، در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در  -150ماده 
کاری انجمن داران، باید شرایط و ساعات کار را با همرمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزهمبارکماه   ایام

نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. اسالمی و شورای اسالمی کار و یا سایر
 افطار یا سحری، اختصاص دهند.یضه نماز و صرفهمچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فر

سازی و مانند آن( دور از مناطق مسکونی ایجاد راهمنظور انجام کاری معین )  هایی که برای مدت محدود بهدر کارگاه  -151ماده  
خود فراهم نمایند، که صبحانه، نهار و شام( برای کارگران  کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت )شوند،می

فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز ها به اقتضای غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاهحداقل یک وعده آن باید
 برای کارگران ایجاد شود.

نان خود وسیله در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارک  -152ماده  
 اختیار آنان قرار دهد. نقلیه مناسب در

د و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیالت الزم را از قبیل محل، کارفرمایان مکلفند برای ایجا -153ماده 
 امثال اینها فراهم نمایند.وسائل کار و

ده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ما  -تبصره
 رسید. 
کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای  کلیه -154ماده 

 های مختلف ورزش ایجاد نمایند.در رشتهاستفاده کارگران
 نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری نامهآیین -تبصره

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

م وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسئول ها موظف هستند بر حسب اعال کلیه کارگاه  -155ماده  
الن، به ایجاد کالسهای سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کالس، بزرگسادر امر سوادآموزی

ار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکًا توسط وزارت کشرکت کارگران در کالس، انتخاب
 تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.ود کارگران به دورهشرط ور -تبصره
مانند غذاخوری، حمام و دستشویی برابر دستورالعملهای مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار  -156ماده 
 موزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.که توسط وزارت بهداشت، درمان و آای خواهد بودنامهآیین

            
 مراجع حل اختالف -فصل نهم

این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد  هر گونه اختالف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای -157ماده 
معی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و جهای کارگاهی یا پیمانهای دستهنامهموافقتکارآموزی،

ز طریق انجمن شورای اسالمی کار و در صورتی که شورای اسالمی کار در واحدی نباشد، اکارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در
ورت عدم سازش از طریق هیأتهای فصل خواهد شد و در صصنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و

 تشخیص و حل اختالف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
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 شود:هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می -158ماده 
 ر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.یک نف -1
 اهای اسالمی کار استان.یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شور -2
 یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان. -3
تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در امور اجتماعی میدر صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأتها، وزارت کار و 

 سطح هر استان اقدام نماید.
باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختالف مراجعه   که مطابق نظر هیأت تشخیصکارگری    -تبصره

 و اقامه دعوی نماید.
گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی االجرا میروز از تاریخ ابالغ آن الزم 15رأی هیأتهای تشخیص پس از  -159ماده 

نماید و رأی هیأت حل را کتبًا به هیأت حل اختالف تقدیم می  ض داشته باشد اعتراض خودرأی مزبور اعترااز طرفین نسبت به
 خواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.االجرااختالف پس از صدور قطعی و الزم

یا کانون راهای اسالمی کار استان  هیأت حل اختالف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شو  -160ماده  
کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران انجمنهای صنفی

مدیر کل کار و انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت )واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به
گردد. در صورت لزوم و با سال تشکیل می 2مدت س دادگستری محل و یا نمایندگان آنها( برایاجتماعی، فرماندار و ریی امور

اختالف در سطح استان اقدام تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حلتوجه به میزان کار هیأتها، وزارت کار و امور اجتماعی می
 نماید.
رورت به تعداد الزم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و با توجه به حجم کار و ض هیأتهای حل اختالف -161ماده 
 وقت اداری تشکیل خواهد شد.االمکان خارج از حتی
کنند. عدم حضور هر یک از هیأتهای حل اختالف از طرفین اختالف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبًا دعوت می -162ماده 

و صدور رأی توسط هیأت نیست، مگر آن که هیأت حضور طرفین را ضروری  ختیار آنها مانع رسیدگیاالتامطرفین یا نماینده
ماه   االمکان ظرف مدت یکنماید. در هر حال هیأت حتینوبت تجدید دعوت میتشخیص دهد. در این صورت فقط یک

 نماید.پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی الزم را صادر می
در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمنها و شوراهای اسالمی واحدهای  توانندهای حل اختالف میهیأت -163ماده 

 خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطالعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.تولیدی، صنعتی،
ل جلسات آنها توسط شورای حل اختالف و چگونگی تشکیمقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای تشخیص و  -164ماده 

 تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.عالی کار تهیه و به
در صورتی که هیأت حل اختالف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت  -165ماده 
موجه بودن اخراج( کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان د و در غیر این صورت )کنتاریخ اخراج صادر میالسعی او را از حق

 این قانون خواهد بود. 27ماه   مندرج در
چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال   -تبصره

 حقوق به وی بپردازد. روز مزد و 45
االجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختالف کار، الزم -166ماده 
ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی نامهشد. ضوابط مربوط به آن به موجب آییناء گذارده خواهداجر

 رسد.ران میو دادگستری به تصویب هیأت وزی
            

 شورای عالی کار -فصل دهم
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شود.وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است تشکیل می  در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار  -167ماده  
 :که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از 

 وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت -الف
و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران  دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی -ب

 اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.که یک نفر از آنان از 
 یک نفر از بخش کشاورزی( به انتخاب کارفرمایاناز نمایندگان کارفرمایان )سه نفر  -ج
 کشاورزی( به انتخاب کانون عالی شوراهای اسالمی کار. یک نفر از بخشسه نفر از نمایندگان کارگران ) -د

برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن  
 مجدد آنان بالمانع است.گردند و انتخابمی

 ای یک رأی خواهند بود.کننده در جلسه دارهر یک از اعضاء شرکت -تبصره
العاده به دعوت دهد.در صورت ضرورت، جلسات فوقماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می  شورای عالی کار هر -168ماده 

یابد و اعضاء رسمیت میشود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل میرییس و یا 
 ء معتبر خواهد بود.تصمیمات آن با اکثریت آرا

شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه،   -169ماده  
 دهند.به روابط و شرایط کار و دیگر اطالعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار میعات مربوطمطال

محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است.مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی   -تبصره
شورای عالی کار شرکت خواهد شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رأی در جلساتو تصویب شورای عالی کار انتخاب می

 کرد.
ی مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه دستورالعملها -170ماده 

ی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالاصلی و علیانتخاب اعضاء
 عی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتما  دو

            
 جرائم و مجازاتها -فصل یازدهم

واد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق م -171ماده 
 د.حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شجرم به مجازات

ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه
 ای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.عالوه بر مجازاتهشود، دادگاه مکلف است

المثل کار انجام این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف عالوه بر پرداخت اجرت  6ه  کار اجباری با توجه به ماد  -172ماده  
روز تا یک سال و یا جریمه نقدی  91از خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس یافته و جبران

به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به محکوم خواهد شد هر گاه چند نفر برابر حداقل مزد روزانه 200تا  50معادل 
ن المثل خواهند بود. مگر آمشترکًا مسئول پرداخت اجرتکار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و

 که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصًا مسئول است.
المثل، با توجه کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین عالوه بر پرداخت اجرت  چنانچه چند نفر به طور جمعی به  -تبصره

 کوم خواهند شد.امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محبه شرایط و
، عالوه بر رفع 78مت دوم ماده و قس 155 -154 -153 -152 -151 -149متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد  -173ماده 

مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و تخلف، در
قل نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حدا100های کمتر از ه، در کارگاهحجم کارگا
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برابر  10خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم
 خواهد شد. حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه

تخلف حسب مورد عالوه بر  ، برای هر مورد41و تبصره ماده    59  -45  -38متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد    -174ماده  
تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد رفع تخلف یا
 محکوم خواهند شد:هر کارگر به ترتیب ذیل کرد، به ازای

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 50تا  20نفر،  10برای تا  -1
 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 10تا  5نفر،  10نفر نسبت به مازاد  100برای تا  -2
 د روزانه یک کارگر.برابر حداقل مز 5تا  2نفر،  100نفر نسبت به مازاد  100برای باالتر از  -3

برای هر مورد تخلف حسب مورد  -92و  82  -81 -80 -قسمت اول() 78متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد  -175ماده 
تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین عالوه بر رفع

 ذیل محکوم خواهند شد:هد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیبخوا
 نه یک کارگر.برابر حداقل مزد روزا 100تا  30نفر،  10برای تا  -1
 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 30تا  10نفر،  10نفر نسبت به مازاد  100برای تا  -2
 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 10 تا 5نفر،  100نفر نسبت به مازاد  100برای باالتر از  -3

روز محکوم  120روز تا 91قدی فوق و یا به حبس از برابر حداکثر جرائم ن5/1تا  1/1در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به 
 خواهند شد.

هر مورد تخلف حسب مورد  برای 91و  84 -83  -79 -77 -75  -61 -52متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد  -176ماده 
رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین عالوه بر

 تیب ذیل محکوم خواهند شد:ترخواهد کرد، به ازای هر کارگر به
 رگر.برابر حداقل مزد روزانه یک کا 500تا  200نفر،  10برای تا  -1
 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 50تا  20نفر،  10نفر نسبت به مازاد  100برای تا  -2
 یک کارگر.برابر حداقل مزد روزانه  20تا  10نفر،  100نفر نسبت به مازاد  100باالتر از   برای -3

 د شد.روز محکوم خواهن 180روز تا  91در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از 
برای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه   90 قسمت اول ماده( و  ) 89  -87 متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد    -177ماده  

که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد   تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتیبر رفع تخلف یا
 جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:روز و یا 120تا  91کرد، به حبس از 

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 600 تا  300نفر،  10های تا در کارگاه -1
 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 1000تا  500نفر،  100تا  11های در کارگاه -2
 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 1500تا  800نفر به باال،  100های در کارگاه -3

 روز محکوم خواهند شد. 180روز تا  121فان به حبس از در صورت تکرار تخلف، متخل
هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا  -178ماده 

انونی آنها جلوگیری گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف ق در تشکلهای مذکورمانع از عضویت آنها
برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ  100تا  20مراتب جرم به جریمه نقدی از نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و

 شد.روز و یا هر دو محکوم خواهد 120روز تا  91صدور حکم یا حبس از 
های مشمول این فه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاهورود و انجام وظی  کارفرمایان یا کسانی که مانع -179ماده 

اطالعات و مدارک الزم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به قانون گردند یا از دادن
روز تا  91ورت تکرار به حبس از مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صبرابر حداقل 300تا  100پرداخت جریمه نقدی از 

 روز محکوم خواهند شد. 120
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االجرای مراجع حل اختالف این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و الزم 159کارفرمایانی که بر خالف مفاد ماده  -180ماده 
برابر  200تا  20به جریمه نقدی از  عالوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطینمایند، این قانون خودداری

 شد.حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند
کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار  -181ماده 
آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی در کاری غیر از آن چه در پروانه کار د و یا اتباع بیگانه راگمارن 

کار و امور اجتماعی اعالم ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی گردد مراتب را به وزارتتبعه بیگانه با کارفرما قطع می
 روز محکوم خواهند شد. 180روز تا  91حبس از  و مراتب جرم به مجازات

این قانون از تسلیم آمار و اطالعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی  192فرمایانی که بر خالف مفاد ماده کار -182ماده 
مورد با توجه به شرایط و بر الزام به ارائه آمار و اطالعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر خودداری نمایند، عالوه

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد. 250تا  50نقدی از امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه 
این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، عالوه بر تأدیه کلیه   148کارفرمایانی که بر خالف مفاد ماده    -183ماده  

تب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر سهم کارفرما( با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراکارگر )حقوق متعلق به
 حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت -184ماده 
هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا  پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یااموال شخص حقوقی

 به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف
های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در ت دادگاهدر صالحی 184تا  171رسیدگی به جرائم مذکور در مواد  -185ماده 

 خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.دادگاهدادسرا و 
جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و  -186ماده 

رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به وزیران میای که به تصویب هیأت نامهموجب آیینامور اجتماعی به
 مصرف خواهد رسید.

             
 مقررات متفرقه -فصل دوازدهم

کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و  -187ماده 
 را به وی تسلیم نمایند.دهپایان و نوع کار انجام ش

ها تخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاهاشخاص مشمول قانون اس -188ماده 
شود، منحصرًا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میخانوادگی که انجام کار آنها

 ین قانون نخواهند بود.مشمول مقررات ا
 باشد.لیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمیحکم این ماده مانع انجام تکا -تبصره
برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای در بخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره  -189ماده  

پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت، نوغان،  و نیزجنگلی  
تواند از شمول قسمتی از این قانون پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران میها در کشاورزی، بهو سایر فعالیت
 معاف گردد.

زمینی، دریایی( خدمه و  هوایی،ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل )و مرخصیمدت کار، تعطیالت  -190ماده 
معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مستخدمین منازل،

هایی نامهگیرد، در آیینعًا در ساعات متناوب انجام میکارگرانی که کار آنها نوشود و همچنینمشتریان یا مراجعین تأمین می
گردد. در موارد سکوت مواد این قانون تعیین میسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدکه تو

 حاکم است.
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از مقررات این قانون مستثنی   توان بر حسب مصلحت موقتًا از شمول بعضیهای کوچک کمتر از ده نفر را میکارگاه  -191ماده  
ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت نامهناء به موجب آیینمصلحت و موارد استثنمود. تشخیص 

 وزیران خواهد رسید.
ای که به نامهآیینکارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطالعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق  -192ماده 

 یه و تسلیم نمایند.رسد تهامور اجتماعی میتصویب وزیر کار و
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تأمین کادر متخصص  -193ماده 

ند، آموزشهای الزم را در زمینه مسائل ناظر اصورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین شدهسرپرستی در
 بهداشت کار خواهند داد.روابط کار و ایمنی وبه روابط انسانی، 

نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش آیین
 رسد.پزشکی می

ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود، با نیروی مقاومت بسیج سپاه کارفرمایان کارخانه -194ماده 
 همکاریهای الزم را مبذول دارند.پاسداران انقالب اسالمی

نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه آیین -تبصره
 وزیران خواهد رسید.یب هیأتو به تصو

به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه  -195ماده 
 مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید. طرق ساله به

های متعارف مربوط، بینی هزینهنه و نحوه اجرای آن و پیشضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمو -تبصره
 امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.توسط وزارت کار و

لف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، وزارت کار و امور اجتماعی مک -196ماده 
خدماتی، فیلم، اسالید و آموزشهای الزم دیگر را تدارک ببیند و این  های علم و صنعت، کشاورزی وزمینهعملی، تخصصی در

 باشد در اختیار آنان قرار دهد. های گروهی و یا هر نحو دیگری که الزمرسانهامکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و
ز شهربه روستا مهاجرت کنند و به دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند ا -197ماده 

 بپردازند تسهیالت الزم را فراهم نماید.کار کشاورزی
های برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگیتواند در موارد ضرورت  وزارت کار و امور اجتماعی می  -198ماده  

 اسالمی ایران، وابسته کار منصوب نماید.جمهوری
 گردد.وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می -1تبصره 
امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون  وزارتین کار و امور اجتماعی و -2تبصره 
 به تصویب هیأت وزیران برسانند.موضوع این ماده را تهیه و نامه اجراییآیین
های اجرایی مربوط نامهماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین  وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش -199ماده 

 مراجع مذکور در این قانون برساند.ا تهیه و به تصویبر
که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب  26. 1337.12های اجرایی قانون کار مصوب نامهآن دسته از آیین -تبصره
 باشند.ماده قابل اجرا میهای موضوع ایننامهآیین
 گردند.ای اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو میهنامهبا تصویب این قانون و آیین -200ماده 
ه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روشهای مناسب به اطالع کارگران و وزارت کار و امور اجتماعی باید کلی -201ماده 

 کارفرمایان برساند.
ان و تشکیالت خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازم  -202ماده  

 اداری و استخدامی کشور برساند.سازمان امور
 باشند.وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می -203ماده 
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های ن قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانهمفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهایی نخواهد بود که در ای -تبصره
 های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است.کارگاهذیربط و مؤسسات و

 
قانون فوق که در تاریخ دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و موادی 

ار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با و شورای نگهبان قراز آن مورد اختالف مجلس
 -66  -65   -64  -62  -60   -59  -58  -56  -53  -52  -51  -46  -41  -33  -32  -31  -29  -27  -26-  24-  20  -15  -12  -8  -7  -3اصالح و تتمیم مواد  

67-69-   70 - 73- 81- 105- 108- 110- 111- 112- 113- 114- 118- 119- 130- 131- 135- 136- 137- 138- 143- 151- 154- 155- 158 -159 - 
 - 188 -(186 -185 -184-183 – 182 -181 -180 -179 -178 -177 -176 -175 -174 -173 -172 -171مواد  ل مجازاتها )کل فص -166 -160
هزار یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یک  مشتمل بر دویست و سه ماده203 و202 -191 -190 -189

 ب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.و سیصد و شصت و نه به تصوی
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