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مقدمه  
مجمع تشخیص مصلحت نظام و 29/8/1369قانون کار جمهوري اسالمی ایران، مصوب 164به استناد ماده 

با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادالنه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیر
رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانبه گرایی و اصل رایگان بودن تشریفاتی بودن 

میختالف کار، به شرح ذیل تصویب دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل ا
.شود

اصول کلی-فصل اول 
آئین نامه به شرح ذیل می باشد:تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این-1ماده

مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل آئین دادرسی کار:-1
رعایت و تبعیت از آن می باشند.اختالف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به

قانون کار 157ر ماده هیأت هاي تشخیص و حل اختالف پیش بینی شده دمراجع حل اختالف کار:-2
ز و کارفرما رسیدگی می نمایند.می باشند که به دعاوي بین کارگر یا کارآمو

شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون براي یت:حصال-3
جع حل اختالف کار مقرر شده است.مرا

شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و براي خود اقامه دعوا می نماید و نتیجه اصیل:-4
به طور مستقیم به او برمی گردد.دادرسی 

شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده نماینده:-5
.ردادي باید فقط شخص حقیقی باشداست؛ نماینده قرا

ادعا یا دفاع قابل استناد باشد.ه اي است که در مقام نوشتسند:-6
تشریفات سند رسمی صادر می شود.نوشته اي است که بدون رعایتسند عادي:-7
ق قوانین و نوشته اي است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صالحیت وي، طبسند رسمی:-8

مقررات صادر می شود.
داخلی به این سمت کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابالغ مأمور ابالغ:-9

منصوب می شود.
پاکنویس شده دادنامه می گویند.به رأيدادنامه:-10



قواعدي هستند که با توافق نیز نمی توان از اجراي آن ها خودداري نمود؛ از قبیل رعایت قواعد آمره:-11
قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع 41ع تبصره ماده حداقل مزد قانونی (موضو

قانون کار).51ماده 1تبصره 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوي و اختالفات فردي یا جمعی بین کارگر یا کارآموز و -2ماده
بر اساس این آئین نامه در کارفرما که ناشی از اجراي قانون کار و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد،

جع حل اختالف کار انجام می شود.مرا
مراجع حل اختالف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده -3ماده

رابر قانون درخواست نموده باشد.وي رسیدگی به دعوا را ب
مراجع حل اختالف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و -4ماده

حق شناخته می شوند.رأي صادر نمایند واال مستنکف از احقاق 
مراجع حل اختالف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به -5ماده

اردي که در قانون معین شده است.رکنند؛ مگر در موصورت عام و کلی حکم صاد
رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختالف کار جز در مواردي که قانون ترتیب دیگري تعیین نموده -6ماده

.بدوي و تجدیدنظر صورت می گیردباشد، در دو مرحله
به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله باالتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین -7ماده

.انون ترتیب دیگري معین کرده باشدآن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آنکه قدر
هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند رأي مراجع حل اختالف کار را تغییر دهد و یا از اجراي -8ماده

اردي که قانون معین نموده باشد.جلوگیري کند مگر مرجع باالتر، آن هم در موآن

صالحیت-فصل دوم 
باشد.یدگی به دعواي کار تابع مشمول قانون کار در صالحیت مراجع حل اختالف کار میسر-9ماده 
آخرین محل مراجعه خواهان براي اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که-10ماده

کارگاه در آن واقع است.
ی، آخرین کارگاه قانون کار باشد، کارگاه اصل46چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده -11ماده

محسوب می شود.
نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد انچه آخرین محل کار کارگر معلومنچ-12ماده

نیز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده 
الك تقدیم دادخواست خواهد بود.م



بوده و حاکمیت مقررات در قراردادي که طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور -13ماده
کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود.
ك صالحیت تاریخ تشخیص صالحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی کننده می باشد، مال-14ماده

تقدیم دادخواست است.
چنانچه هیأت حل اختالف، هیأت تشخیص را صالح به رسیدگی بداند، هیأت تشخیص مکلف به -15ماده

تصمیم هیأت حل اختالف می باشد.تبعیت از 
مراجع حل در صورتی که کارگر یا کارفرما براي رسیدگی به اختالفات خود بر اساس قانون کار به -16ماده

اختالف کار مراجعه نمایند و مراجع مزبور رأي به عدم صالحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان 
عب عدالت اداري به شایستگی مراجع حل اختالف کار رأي دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم ش

.دیوان عدالت اداري می باشند
یا سایر مراجع دادگستري به شایستگی مراجع حل اختالف در صورتی که دادگاه هاي عمومی-17ماده

قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در 28کار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛ به استناد ماده 
، پرونده را براي تشخیص صالحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ 29/1/1379امور مدنی مصوب

کشور الزم االتباع است.ن عالیرأي دیوا
در صورت اختالف در صالحیت بین شوراي حل اختالف دادگستري و مراجع حل اختالف کار -18ماده

.رفتار خواهد شد18/4/1387قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 16طبق ماده 
ه باشند مبادرت بچنانچه مراجع حل اختالف کار صالحیت ذاتی براي رسیدگی به دعوا نداشته -19ماده

صدور قرار رد دعوا می نمایند.
ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه هم عرضدر مواردي که بین مراجع حل اختالف کار -20ماده

.ل مزبور، الزم االتباع می باشدیک اداره کل اختالف در صالحیت محلی محقق شود، نظر اداره ک
ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو هم عرضچنانچه بین مراجع حل اختالف کار -21ماده

ران خدمت الزم االتباع می اداره کل اختالف در صالحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جب
باشد.

وکالت-فصل سوم 
اینده تام االختیار انتخاب و معرفی نمایند.  هر یک از طرفین دعوا می توانند براي خود یک نفر نم-22ماده
ا عادي انتخاب و معرفی می نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی ی-23ماده
شود.



چنانچه مرجع رسیدگی کننده در اصالت سند عادي که به موجب آن نماینده معرفی شده است -24ماده
اصالت سند استعالم نماید.خصوص تردید کند باید از اصیل در 

اختیارات اصیل در دعوا را دارد.نماینده معرفی شده تام االختیار محسوب می شود و همه -25ماده
نظرخواهی از رأي هیأت تشخیص را خواهد داشت االختیار در صورتی حق تجدیدنماینده  تام-26ماده

ج شده باشد.فی نامه نمایندگی درکه به طور صریح این مطلب در معر
در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تام االختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا -27ماده

نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تام االختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه 
یدگی کننده به دادرسی ادامه داده و رأي ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکان پذیر باشد؛ مرجع رس

صادر می نماید؛ در غیر این صورت باید براي یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در 
ینده تام االختیار معرفی نماید.جلسه بعد حاضر شود یا نما

ستدادخوا-فصل چهارم 
تسلیم دادخواست است که از سوي کارگر، رسیدگی در مراجع حل اختالف کار منوط به -28ماده

.فاه اجتماعی محل تقدیم می گرددکارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و ر
، خوانده، تاریخ تقدیم شده و رسیدي مشتمل بر نام خواهاندادخواست پس از وصول فوري ثبت -29ماده

م کننده دادخواست داده می شود.ت به تقدی(روز، ماه، سال) و شماره ثب
چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیم کننده دادخواست -30ماده

نخواهد بود.29ماده داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بوده و نیازي به صدور رسید مقرر در
شرایط ذیل باشد:واست باید حاوي دادخ-31ماده

برگه هاي چاپی مخصوص نوشته شود.بر روي -1
به زبان فارسی باشد.-2
درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد -3

کارگاه نیز قید می شود.ر وي درنوع شغل و میزان سابقه کا
اقامتگاه خوانده. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر درج نام، نام خانوادگی و -4

امتگاه قانونی وي محسوب می شود.بودن، اق
.خواسته و شرح آن-5
.ا یا اثر انگشت دادخواست دهندهامض-6
تگاه شخص حقوقی نوشته چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقام-7

.خواهد شد



ورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، الزم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، در ص-8
وي نیز به سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی 

دادخواست پیوست گردد.
یک نسخه باشد.ده دعوا به اضافهدادخواست و پیوست هاي آن باید به تعداد خوان-9

باشد، ثبت نشده و به جریان نمی افتد و 31چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده -32ماده
اثري نخواهد داشت.هیچ
بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در -33ماده

مواردي که رسیدگی فوري اقتضا دارد، با تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به 
ود که فاصله پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوري معین ش

.روز جلسه کمتر از سه روز نباشدبین ابالغ و 

ابالغ-فصل پنجم
یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابالغ خواهد شد؛ همچنین وقت -34ماده

خواهان و خوانده ابالغ می شود.رسیدگی به 
و به صورت کتبی به طرفین ابالغ می دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوري -35ماده

شود. در غیر این صورت، ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مأمور ابالغ و از طریق تنظیم اخطاریه و 
سال آن به طرفین صورت می پذیرد.ار

ریه باید حاوي مطالب زیر باشد:اخطا-36ماده
.شخصات طرفین دعوام-1
.خواسته دعوا-2
.جلسهتاریخ و ساعت تشکیل -3
.محل حضور و نام مرجع حل اختالفنشانی -4
کننده محلی براي درج نام و نام خانوادگی مأمور ابالغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت-5

ابالغ و امضاي آنها.
، روز، ماه و سال با تمام حروف.محلی براي درج مکان و تاریخ ابالغ به ساعت-6

اخطاریه حداقل در سه نسخه، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه هاي از تنظیم بعد-37ماده
.تحویل می گردددیگر براي ابالغ به طرفین دعوا به مأمور ابالغ



مأمور ابالغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابالغ نموده و در -38ماده
ز سوي نیز ابالغ را گواهی نماید ابالغ اوراق در نشانی اعالم شده ارد و خودبرگ دیگر اخطاریه، رسید بگی

خواهان به عمل خواهد آمد.
ر شود. ابالغ به نماینده ددر صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابالغ می-39ماده

.حکم ابالغ به اصیل خواهد بود
نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعالم شده به یکی از هر گاه مأمور ابالغ -40ماده

بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهري آنان براي تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابالغ نماید و در 
اعاده نماید. انگشت گیرنده اخطاریه آن را برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثر

الغ این ب، مأمور اا از گرفتن اوراق خودداري نمایندهرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند ی-41ماده
موضوع را در برگهاي اخطاریه قید و امضا می نماید سپس برگ دوم را به نشانی اعالم شده الصاق و برگ اول 

صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، کار را به همراه سایر اوراق اعاده می نماید. در این
.ید، اوراق مربوط را دریافت کندو رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رس

هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به -42ماده
س دفتر آن مقام ابالغ خواهد شد.به رییباالترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا

، اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا 42در دعاوي مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده -43ماده
فتر شعبه مربوط ابالغ خواهد شد.به رییس د

مدیر تصفیه ابالغ یا در دعاوي مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی -44ماده
.خواهد شد

در دعاوي مربوط به شرکتهاي منحل شده که داراي مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین -45ماده
.معرفی شده است، ابالغ خواهد شدمدیر قبل از انحالل درآخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها 

در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداري 45و 44، 43، 42چنانچه اشخاص مذکور در مواد -46ماده
نمایند، یا اینکه مأمور ابالغ نتواند به دلیل عدم اجازه براي ورود به کارگاه، ابالغ را به اشخاص مذکور انجام 

.عمل خواهد شد41دهد، برابر مقررات ماده 
انی خوانده نباشد یا قبل از در صورتی که نشانی اعالم شده از سوي خواهان در دادخواست، نش-47ماده

أمور ابالغ موضوع را در برگ مابالغ، نشانی خوانده تغییر کند و مأمور ابالغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، 
اخطاریه قید و اوراق را اعاده می نماید؛ در این مورد موضوع به طور کتبی به اطالع خواهان می رسد و به وي 

د تا نشانی جدید را اعالم نماید، در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده نسبت ده روز مهلت داده می شو
رجع رسیدگی کننده رد خواهد شد.به اعالم نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وي با قرار م



پس از اخطار رفع نقص 47چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده -48ماده
از تعیین نشانی اعالم ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختالف مفاد دادخواست یک 

به هزینه خواهان آگهی خواهد شد.نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار
مل اجرایی این ماده به پیشنهاد تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. دستورالع

ار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.شوراي عالی کار به تصویب وزیر تعاون، ک
هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبل اعالم داشته و یا از چنانچه در جریان رسیدگی-49ماده

ی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی قبل ابالغی در آن نشانی به وي صورت گرفته، تغییر دهد باید نشان
.ی قبلی، قانونی محسوب می گرددکننده اطالع دهد، در غیر این صورت ابالغ به نشان

ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند به جاي استفاده از مأمور ابالغ از طریق پست -50ماده
ماده به پیشنهاد شوراي عالی کار به تصویب وزیر تعاون، اوراق دعوا را ابالغ نمایند. دستورالعمل اجرایی این

.ار و رفاه اجتماعی خواهد رسیدک
ابالغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب -51ماده

این صورت ارسال دورنگار باید پذیر است. در ابالغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم شده باشد، امکان
ود. تا زمانی که انصراف از ابالغ به شبه تأیید مأمور ابالغ برسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه پرونده 

ه واحد طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم نشود، ابالغ از این طریق ب
مربوط معتبر خواهد بود.

توانند به همراه ابالغ رسمی مذکور در مواد قبل از میات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعیادار-52ماده
لسه را به اطالع مخاطب برسانند.زمان جطریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز

اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگري باشد، ابالغ اوراق دعوا -53ماده
ر ابالغ آن اداره صورت می گیرد.بوسیله مأمو

.به خواهان نیز رعایت خواهد شدتمام مقررات مربوط به ابالغ به خوانده، در ابالغ وقت جلسه-54ماده

جلسه رسیدگی-فصل ششم 
جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل می شود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت -55ماده

با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد و تصمیمات هیأت
نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات آن با رأي7جلسه هیأت حل اختالف با حضور حداقل -56ماده

کار و رفاه موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می گردد. ریاست جلسه با مدیرکل تعاون،
تماعی یا نماینده وي خواهد بود.اج



دعوت از طرفین براي حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین می توانند در جلسه -57ماده
رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا الیحه ارسال نمایند. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده حضور 

در شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروري بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود
ص نیز در جلسه حضور خواهد یافت.این صورت خود شخ

عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأي نخواهد -58ماده
بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در 

ابطال دادخواست صادر می نماید.ند، قرار ماهیت دعوا رأي صادر ک
نوبت مرجع رسیدگی کننده می تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط براي یک -59ماده

جلسه رسیدگی را تجدید کند.
مرجع رسیدگی کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت جلسه درج و به امضا -60ماده

شت آنها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضاي اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در یا اثر انگ
صورت جلسه قید و به تأیید اعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه 

رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد.به امضاي اعضاي حاضر در جلسه 
فین در صورت جلسه نوشته می شود:زیر عین اظهارات طردر موارد-61ماده

ی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.وقتی که بیان یک-1
ظهارات طرف دیگر استفاده نماید.چنانچه یکی از طرفین بخواهد از ا-2
ی درج عین عبارت را الزم بداند.در صورتی که هیأت به جهت-3

وراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از ا-62ماده
خواهان می تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش -63ماده

جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت.خواسته تا پایان اولین
یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضاي خوانده، هیأت تجدید در صورت تغییر-64ماده

.ه تجدید می شودجلسه را براي ارایه مدارك جدید از طرف خوانده الزم بداند، جلس
در پایان هر جلسه چنانچه به دالیل موجه، ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، -65ماده

.ته شده و جلسه تجدید خواهد شددالیل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشجلسه دیگري الزم باشد،
ان می تواند تا قبل از صدور رأي، دادخواست یا دعواي خود را مسترد دارد؛ در این صورت هخوا-66ماده
ابطال دادخواست صادر خواهد شد.قرار 
ودن اخراج اظهار نظر می در مواردي که مرجع رسیدگی کننده در خصوص موجه بودن یا نب-67ماده

صدور حکم، کند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ
رأي صادر می نماید.



حاصل نشود، جلسه تجدید می چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا براي اتخاذ تصمیم -68ماده
گردد.
مذکور در این آیین نامه و به هر دلیلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد در تمام موارد-69ماده

کمتر از پانزده روز خواهد بود.
چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعواي کیفري مرتبطی با دعواي مطروحه در مرجع حل -70ماده

رسیدگی کننده مؤثر در رأي که نتیجه آن به تشخیص مرجع اختالف، در مرجع دیگري مورد رسیدگی باشد
یفري خواهد بود.باشد، صدور رأي موکول به تعیین تکلیف دعواي ک

سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی -71ماده
خارج از ادر می نماید؛ چنانچه طرفین در ی کننده براساس سازش حاصله رأي صحاصل گردد، مرجع رسیدگ

نامه جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی کننده بر اساس سازش
رسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی مینماید و چنانچه سازش غیرمذکور مبادرت به انشاي رأي

سازش نامه انشاي رأي خواهد کرد.کننده با احراز صحت 
در ارتباط با سازش الزامی است.آمره رعایت قواعد -72ماده

ایرادهاي رسیدگی-فصل هفتم 
دعوا، در موارد زیر خوانده می تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت -73ماده

ایراد کند:
.حیت ذاتی یا محلی نداشته باشدمرجع رسیدگی کننده صال-1
دیگري از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی هم عرضیا مرجع دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع-2

ادعاي خواهان ارتباط کامل دارد.باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با 
ی براي اقامه دعوا نداشته باشد.خواهان اهلیت قانون-3
به خوانده ارتباط نداشته باشد.دعوا-4
در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وکیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد.  -5
شده و دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی-6

.حکم قطعی صادر شده باشد
.اثبات اثر قانونی نداشته باشددعوا بر فرض-7
.ع نباشدمورد دعوا مشرو-8
.نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشددعوا قطعی -9
.نفع نباشددر دعوا ذیخواهان -10



خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا والیت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا -74ماده
.ت او محرز نباشد، اعتراض نمایدرا داده است در صورتی که سم

سخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.اهلیت نداشته باشد می تواند از پاچنانچه خوانده -75ماده
مرحله از دادرسی ایراد نمایند.خواهان یا خوانده می توانند در هر-76ماده
ختم مذاکرات به عمل خواهد ایراد عدم صالحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از-77ماده
.آمد

ود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیم گیري خواهد کرد و در مرجع قبل از ور-78ماده
ایراد را صحیح دانست در مورد صورتی که ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسیدگی خواهد نمود. هرگاه مرجع

ل از رسیدگی به دعوا خودداري کرده و پرونده را به مرجعی که دعوا در آن جریان دارد ارسا73ماده 2بند 
ت به صدور قرار رد دعوا می کند.مبادر73می نماید و در مورد سایر بندهاي ماده 

در موارد زیر اعضاي مرجع رسیدگی کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را -79ماده
می توانند آنها را رد نمایند:ندارند و طرفین نیز

اینده یکی از مطروحه نفع شخصی داشته و یا نمهرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وي در دعواي -1
د.طرفین دعوا باشن

سوم از هر طبقه هرگاه عضو مرجع یا همسر وي با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه-2
را داشته باشد.

هرگاه دعواي کیفري یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وي با یکی از اصحاب دعوا در جریان -3
د و یا در سابق مطرح بوده باشد.شبا

چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مأمور -4
ق یا گواه اظهار نظر کرده باشد.تحقی

عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا -5
مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.ن مباشر یا متکفل امور عضو یکی از طرفی

در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و -80ماده
عرض دیگري که با عضو رد شده داراي رفاه اجتماعی می رساند، به تقاضاي شخص مزبور، عضو مرجع هم

تصمیم شرکت خواهد کرد و در ارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذهمان نمایندگی (ک
عرض در محدوده اداره عرض دیگري در محل نباشد از اعضاي نزدیک ترین مرجع همصورتی که مرجع هم

ل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.اداره ککل یا



ادله اثبات دعوا-فصل هشتم 
مقام دفاع به آن توسل  عبارت است از امري که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده دردلیل -81ماده
جوید.می

اقرار، اسناد و امارات می باشند.ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختالف کار به ترتیب شامل -82ماده
ایت شرایط اماره محسوب شود.گواهی گواهان می تواند با رع

ذکور با اقرار ماید، ادعاي میک از طرفین در خصوص ادعاي طرف مقابل اقرار نصورتی که هردر -83ماده
ادعا دلیل دیگري الزم نمی باشد.ثابت شده و براي اثبات آن 

اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگري نافذ -84ماده
را ملزم قرار داده باشد.ون آننیست مگر در موردي که قان

خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که براي اثبات ادعاي خود در اختیار دارد ضمیمه -85ماده
دادخواست نماید، همچنین طرفین دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که 

فاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی که در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و ر
مدارکی در جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداري تشکیل می شود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد 

.ش مدرك در صورتجلسه قید می شودمراتب پذیر
ا در اثبات ادعا با مرجع رسیدگی به مدارك و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آنه-86ماده

دن به آنها دالیل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدالل از ترتیب اثر دااست و چنانچه مرجع
.خودداري خواهد کرد

بین طرفین و میزان مزد و مزایاي باالتر از ارایه دالیل و مدارك دال بر وجود رابطه کار فیما-87ماده
حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دالیل و مدارك بر تأدیه حقوق مذکور و یا 

رابطه طرفین به عهده کارفرماست.عدم شمول مقررات قانون کار به 
ب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی کننده دلیل اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موج-88ماده

ز قبیل تحقیق محلی و کارشناسی.بر امري شناخته می شود ا
، قرار مرجع رسیدگی کننده می تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا-89ماده

تحقیق محلی صادر نماید.
ر قرار تحقیق محلی مشخص زم است به تفکیک دموضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند ال-90ماده

گردند.
تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق -91ماده 

انجام شود. مأمور تحقیق، باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که داراي 
ر مقررات مرتبط باشد معین گردد.ه کار، قانون کار و سایاطالعات کافی در زمین



اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است براي مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان -92ماده
کارت شناسایی خود را ارایه کند.مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است 

مرجع رسیدگی کننده می تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را -93ماده
د نفر از اعضاي خود محول نماید.به بازرس کار یا به یک یا چن

تحقیق کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهاي مرتبط و با استماع اظهارات -94ماده
دي که از سوي طرفین معرفی می شوند یا افرادي که خود تشخیص می دهد و با بررسی و اطالعات افرا

شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقعمدارك و دفاتري که
ر کتبی به طوبررسی الزم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به 

مرجع گزارش می نماید.
ر محل تحقیق کننده می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد د-95ماده

تحقیق حضور داشته باشند.
چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگري واقع باشد، مرجع -96ماده

کننده می تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به رسیدگی 
اجتماعی اخیرالذکر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه

مام گزارش تحقیق عودت به انضحداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را 
خواهد داد.

کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل رسیدگیاز طرفین و تأیید مرجعچنانچه به تقاضاي یکی -97ماده
کننده اعالم می درخواستبا تعیین مهلت، مراتب را به شخصکنندهنظر کارشناسی باشد، مرجع رسیدگی

ي، موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛حسب تعرفه رسمی دادگسترنماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر
اد به سند مورد نظر عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استن

.خواهد بود
کننده، به تشخیص خود، پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید، رسیدگیدر صورتی که مرجع-98ماده

هزینه کارشناسی بر عهده خواهان می باشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، پرداخت 
دامه داده و رأي صادر می مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد، رسیدگی را ا

نماید.
خوانده مرجع چنانچه هزینه کارشناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکومیت -99ماده

صادره علیه خوانده ملحوظ نماید.رسیدگی کننده مکلف است هزینه کارشناسی را طبق تعرفه در رأي 



راي-فصل نهم 
چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، پرونده آماده صدور رأي باشد، صرف نظر از حضور یا -100ماده

خواهد بود.ع مکلف به صدور رأي عدم حضور هر یک از طرفین مرج
پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی کننده، در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به -101ماده

اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأي خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه
.شودمیقید 

باشد:میرأي شامل موارد زیر
.و تاریخ صدور رأيننده و شماره صادرکمرجع-1
ی اصحاب دعوا و نمایندگان آنها.نام و نام خانوادگ-2
ل مرجع راجع به هر یک از آنها.موارد خواسته به تفکیک و اعالم نظر مستد-3
ید به عدد و به حروف نوشته شود.در مورد محکوم به مالی مبلغ به جز و به کل با-4
مستندات قانونی صدور رأي به تفکیک هر یک از موارد خواسته.  -5
.بل اعتراض بودن و مهلت اعتراضقا-6
.آنهاکننده و امضايرسیدگیعضاي مرجع اسامی و سمت ا-7

باشد.   نمیمرجع رسیدگی پس از صدور رأي مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأي-102ماده 
م یا اشتباهات بین دیگري مثل از قلم افتادن لبه یا سهو قساشتباه در محایم رأي ظهرگاه در تن-103ماده 

یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده می تواند مادام که رأي اجرا نشده 
ید در باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر براي صدور و ابالغ رأي با

.شودمیغیر قابل تفکیک رأي اصلی محسوب مورد رأي اصالحی نیز رعایت گردد و رأي اصالحی ضمیمه
به رأي صادره در صورتجلسه، بعد از امضاي اعضاي مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نیز-104ماده

ضاي مرجع رسیدگی کننده می رسد.امضاي اع
به در سه نسخه صادر می شود، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگردادنامه حداقل -105ماده

گردد.طرفین دعوا ابالغ می
تنامه است.مقررات ابالغ دادنامه همان مقررات ابالغ دعو-106ماده

تجدیدنظر خواهی-فصل دهم 
هیأت حل اختالف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراي هیأت تشخیص است مگر در -107ماده

أت حل اختالف محول نموده باشد.مواردي که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هی



در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأي هیأت تشخیص روز ابالغ و روز اقدام جزء ایام مزبور -108ماده
پس از روز تعطیل صورت می محسوب نمی شود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض 

گیرد.
ره تعاون، کار و و اداذینفع در مواردي که راجع به سپري شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین -109ماده

دگی کننده به اعتراض قاطع است.مرجع رسیرفاه اجتماعی اختالف نظر باشد، نظر
هیأت حل اختالف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم -110ماده

خواهد نمود؛ مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزي نسبت به مقررات هیأت تشخیص قرار گرفته، رسیدگی
در حکم هیأت تشخیص مشهود باشد.آمره قانونی 

در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختالف، چنانچه کارگر بخواهد از حق -111ماده
ریخ صدور رأي، دادخواست خود را استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تا165مقرر در تبصره ماده 

ت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.تقدیم هیأت تشخیص نماید. رسیدگی به دعواي مذکور در هیأ

سایر مقررات-فصل یازدهم 
میزان حق حضور اعضاي هیأتهاي تشخیص و حل اختالف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه -112ماده

ران خواهد رسید.تصویب هیأت وزیاجتماعی به
تعداد جلسات هیأت هاي تشخیص و حل اختالف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره -113ماده

تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کثرت پرونده هاي مطرح شده، تعیین می شود. در هر حال بیش از پنج پرونده 
جع رسیدگی کننده ارجاع نمی شود.در یک روز به هر مر

در صورتی که جلسات هیأت تشخیص و حل اختالف در ساعات اداري تشکیل گردد، کارفرمایان -114ادهم
مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن می باشند، موافقت ذیربط و نیز مراجع اداري 

وضوع مذکور را پیگیري می نماید.نمایند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی م
معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگ هاي رسیدگی را تدوین و براي اجرا به سراسر کشور -115ماده

برگ هاي ارسالی استفاده نمایند.ارسال نماید. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند از نمونه 
اي عالی کار تهیه و در تاریخ توسط شور7/8/1391ماده در تاریخ 116این آیین نامه شامل -116ماده

الزم االجرا بوده و آئین 1/1/1392به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ 7/11/1391
قانون کار مصوب 164رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت هاي تشخیص و حل اختالف موضوع ماده 

د.ار و امور اجتماعی نسخ می گردوزیر ک3/10/1380


