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اعیوزارت کار و امور اجتم-وزارت دادگستري

تعاریف و اصول کلی-فصل اول

ت از یلف به تبعکميشاورزکو یخدمات، یصنعت، يدیموسسات تول، ارگاه هاک، ارگرانک، انیارفرماکه یلک-1ماده 
.باشندین قانون میا

، حقوق، اعم از مزدیافت حق السعیه به هر عنوان در مقابل درکاست یسکن قانون یارگر از لحاظ اک-2ماده 
.ندکیار مکارفرما کا به درخواست یر مزایسهم سود و سا

افت حق یارگر به درخواست و به حساب او در مقابل درکه کیا حقوقییقیاست حقیارفرما شخصک-3ماده 
نده یارگاه هستند نماکه عهده دار اداره کیسانکه یلکران و مسئوالن و به طور عموم یند. مدکیار مکیالسع

یارگر به عهده مکور در قبال کندگان مذینماه کاست یه تعهداتیلکارفرما مسئول کشوند و یارفرما محسوب مک
رد در مقابل یارفرما آن را نپذکد و یبنمايارات خود تعهدیارفرما خارج از اختکنده یه نماکیدر صورت.رندیگ
.ارفرما ضامن استک

موسسات ل یاز قب.ندکیار مکنده او در آنجا یا نمایارفرما کارگر به درخواست که کاست یارگاه محلک-4ماده 
.و امثال آنهاین عمومکاما، يدیتول، يتجار، یخدمات، يمسافربر، يترابر، یساختمان، یمعدن، يشاورزک، یصنعت

، رخوارگاهیش، هایتعاون، ينهارخور، ل نمازخانهیاز قب؛ ارگاه هستندکار متعلق به کيه به اقتضاکیساتیه تاسیلک
و یز آموزشکر مرایو سايسوادآموزيالس هاک، قرائت خانه، يآموزشگاه حرفه ا، حمام، درمانگاه، كودکمهد 



ارگاه کر آنها جزو یاب و ذهاب و نظایل ایورزشگاه و وسا، ارگرانکج یو بسین مربوط به شورا و انجمن اسالمکاما
.باشندیم

ین قانون میاارگاه ها مشمول مقررات کز یارآموزان و نکندگان آنان و ینما، انیارفرماک، ارگرانکه یلک-5ماده 
.باشند

ست و هشتم قانون یستم و بیب، بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم-6ماده 
ران از هر قوم و یممنوع و مردم ايگریشی از دکن و بهره یار معکاجبار افراد به ، رانیایاسالميجمهوریاساس

از نخواهد بود و همه افراد ینها سبب امتیزبان و مانند ا، نژاد، د و رنگبرخوردارنيه باشند از حقوق مساوکله یقب
ل است و مخالف یه به آن ماکرا یس حق دارد شغلکت قانون قرار دارند و هر یسان در حمایکاعم از زن و مرد 

.ندیست برگزیگران نیو حقوق دیاسالم و مصالح عموم

ارکقرارداد -فصل دوم

انعقاد آن یط اساسیار و شراکف قرارداد یتعر-مبحث اول

یافت حق السعیارگر در قبال درکه به موجب آن کیا شفاهییتبکار عبارت است از قرارداد کقرارداد -7ماده 
.دهدیارفرما انجام مکير موقت برایا مدت غیمدت موقت يرا برايارک

ار و امور کر مستمر دارد توسط وزارت یجنبه غعت آنها یه طبکییارهاکيثر مدت موقت براکحدا-1تبصره 
.دیران خواهد رسیات وزیب هیه و به تصویتهیاجتماع

قرارداد ، ر نشودکدر قرارداد ذیه مدتکیدر صورت، عت آنها جنبه مستمر داردیه طبکیارهایکدر -2تبصره 
.شودیمیتلقیدایم

یاییارگر مزاکيه براکنافذ خواهد بود یآن در صورتيرات بعدییا تغیار کور در قرارداد کشروط مذ-8ماده 
.دین قانون منظور ننمایازات مقرر در ایمتر از امتک

:استیل الزامیط ذیت شرایار در زمان بستن قرارداد رعاکصحت قرارداد يبرا-9ماده 

ت مورد قراردادیمشروع-الف

ن بودن موضوع قراردادیمع-ب

.ار مورد نظرکا انجام ین در تصرف اموال یطرفیو شرعیت قانونیعدم ممنوع-ج



.صالح به اثبات برسدیه بطالن آن در مراجع ذکمگر آن ، ار استکيه قراردادهایلکاصل بر صحت -تبصره

:ل باشدیموارد ذيد حاویبا، نیق طرفیار عالوه بر مشخصات دقکقرارداد -10ماده 

.ابدید به آن اشتغال یارگر باکه کيفه ایا وظیا حرفه یار کنوع -الف

.ا مزد مبنا و لواحق آنیحقوق -ب

.هایالت و مرخصیتعط، ارکساعات -ج

.ارکمحل انجام -د

.خ انعقاد قراردادیتار-هـ

.ن باشدیمدت معيار براکچنانچه ، مدت قرار داد-و

.دیجاب نمایا، ا محلیه عرف و عادت شغل کيگریموارد د-ز

نسخه از آن به یکه کگردد یم میباشد قرارداد در چهار نسخه تنظیتبکار که قرارداد کيدر موارد-تبصره
ار و در کیاسالميار شورایگر در اختیارفرما و نسخه دکنسخه نزد یکارگر و کنسخه نزد یکار محل و کاداره 

.ردیگیارگر قرار مکنده یار نمایفاقد شورا در اختيارگاه هاک

ن دوره یند. در خالل این نماییار تعکیشیرا به نام دوره آزمایگر مدتیدیکتوانند با توافق یمن یطرف-11ماده 
ار را قطع کرابطه ، ه الزام به پرداخت خسارت داشته باشدکآن یو بین حق دارد بدون اخطار قبلیاز طرفیکهر 
خواهد یشیملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايارفرما باشد وکار از طرف که قطع رابطه کیدر صورت.دینما

.ار خواهد بودکافت حقوق مدت انجام یارگر فقط مستحق درکند یار را قطع نماکارگر رابطه کبود و چنانچه 

مه ماهر یارگران ساده و نکين مدت برایثر اکحدا.ار مشخص شودکد در قرارداد یبایشیمدت دوره آزما-تبصره
.باشدیتخصص سطح باال سه ماه ميرگران ماهر و دارااکيماه و برایک

، دیر نوع تولییتغ، لکا انتقال به هر شیل فروش یاز قب، ارگاهکت کیدر وضع مالیر حقوقییهر نوع تغ-12ماده 
ه قراردادشان کیارگرانکيدر رابطه قرارداد، نهایو امثال اکفوت مال، ارگاهکشدن یمل، گریادغام در موسسه د

.سابق خواهد بوديارفرماکقائم مقام تعهدات و حقوق ، دیجديارفرماکباشد و یافته است موثر نمیت یقطع

لف است قرارداد خود را با مقاطعه کمقاطعه دهنده م، ابدییق مقاطعه انجام میار از طرکه کيدر موارد-13ماده 
نان کارکن قانون را در مورد یمقررات ایتمامه کار متعهد گردد که در آن مقاطعه کد یمنعقد نمايار به نحوک

.دیخود اعمال نما



ارگران را کاران به کمانیپیباشند بدهیان موظف میارفرماکون ممتازه بوده و یارگر جزو دکمطالبات -1تبصره 
.ندیپرداخت نما، ارکمن جمله ضمانت حسن انجام ، ارکمانیاز محل مطالبات پیمراجع قانونيبرابر را

45ا قبل از یار بپردازد و کب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه یچنانچه مقاطعه دهنده بر خالف ترت-2تبصره 
.ارگران خواهد بودکار در قبال کون مقاطعه یبه پرداخت دلفکم، ندیه حساب نمایتسو، ل موقتیروز از تحو

ار کق قرارداد یتعل-مبحث دوم

ار کقرارداد ، ن موقتا متوقف شودیاز طرفیکیانجام تعهدات یور در مواد آتکچنانچه به واسطه امور مذ-14ماده 
ش یو افزایار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگکد و پس از رفع آنها قرارداد یآیق در میبه حال تعل

.گرددیه بر میمزد) به حال اول

ارگران در کت داوطلبانه کن مدت شریره) و همچنیاط و ذخیاحت، ورتفه (ضریمدت خدمت نظام وظ-تبصره
.شودیار آنان محسوب مکجزو سوابق خدمت و ، جبهه

ن یه وقوع آن از اراده طرفکینیش بیر قابل پیا بروز حوادث غیه و یقوه قهره به واسطهکيدر مورد-15ماده 
ن کر ممیارفرما به طور موقت غکا یارگر کل شود و انجام تعهدات یارگاه تعطکاز یا قسمتیتمام ، خارج است

.دیآیق در میشود به حال تعلیل میه تعطکارگاه کا آن قسمت از یارگران تمام کار با کيقراردادها، گردد
.استیار و امور اجتماعکص موارد فوق با وزارت یتشخ

ا مزد یهاي بدون حقوق یگر مرخصیا دیو یلیتحصیمرخصن قانون از یه مطابق اکیارگرانکقرارداد -16ماده 
.دیآیق در میو به مدت دو سال به حال تعلیدر طول مرخص، نندکیاستفاده م

.د استیگر قابل تمدیدو سال ديبرایلیتحصیمرخص-تبصره

ف یشود در مدت توقیت نمیومکم محکبه حیمنتهيف ویگردد و توقیف میه توقکيارگرکقرارداد -17ماده 
.گرددیار خود باز مکف به یارگر پس از رفع توقکد و یآیق در میبه حال تعل

به یف در مراجع حل اختالف منتهین توقیارفرما باشد و اکت یاکارگر به سبب شکف یچنانچه توق-18ماده 
لف است عالوه بر کارفرما مکشود و یارگر محسوب مکمدت آن جزو سابقه خدمت ، ت نگرددیومکم محکح

.دیز پرداخت نمایرا نيويایمزد و مزا، پردازدیارگر مکم دادگاه به که مطابق حکان وارده یجبران ضرور و ز



رفع يبرا، ور مشخص نشده باشدکارگر از طرف مراجع مذکف یلکه تکیلف است تا زمانکارفرما مک-تبصره
الحساب به خانواده اش پرداخت یانه او را به طور علیماهحداقل پنجاه درصد از حقوق ، ياجات خانواده ویاحت
.دینما

ثر تا دو ماه کد حدایارگر باکیول، دیآیق در میار به حالت تعلکفه قرارداد یدر دوران خدمت نظام وظ-19ماده 
ار کحذف شده باشد در شغل مشابه آن به يار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وکان خدمت به یپس از پا

.شودیشغول مم

ق از یارفرما پس از رفع حالت تعلک) چنانچه 19(، )17(، )16(، )15ور در مواد (کاز مواد مذیکدر هر -20ماده 
ارگر حق دارد ظرف کشود و یمحسوب م، یر قانونیم اخراج غکن عمل در حیا، ندکيارگر خوددارکرفتن یپذ

ارفرما کگاه د) و هرارگر عذر موجه نداشته باشنکه کید (در صورتیص مراجعه نمایات تشخیروز به ه30مدت 
لف به کات مزبور میص هیبه تشخ، ل موجه بوده استیارگر مستند به دالکرفتن یه نپذکند کنتواند ثابت 
باشد و اگر بتواند آن را اثبات یارگاه مکخ مراجعه به یاز تاريا مزد ویار و پرداخت حقوق کارگر به کبازگرداندن 

.دیپرداخت نماين مزد به ویروز آخر45ار کند به ازاي هر سال سابقه ک

ار کانجام يخود را برایآمادگ، قیروز پس از رفع حالت تعل30ثر کارگر بدون عذر موجه حداکچنانچه -تبصره
شناخته یفمستع، دیص مراجعه ننمایات تشخیبه ه، ارفرماکاف کا پس از مراجعه و استنیند و کارفرما اعالم نکبه 

.ن حقوق خواهد بودیماه آخریکارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاي هر سال کن صورت یه در اکشود یم

ارکخاتمه قرارداد -مبحث سوم

:ابدییر خاتمه میاز طرف زیکیار به کقرارداد -21ماده 

.ارگرکفوت -الف

.ارگرکیبازنشستگ-ب

.ارگرکیلکار افتادگیکاز -ج

.آنیا ضمنیح ید صریار با مدت موقت و عدم تجدکيانقضاي مدت در قراردادها-د

.ن استیار معکه مربوط به کییار در قراردادهاکان یپا-هـ

.ارگرکياستعفا-و



تبا به کخود را يار خود ادامه داده و بدوا استعفاکماه به یکند موظف است کیه استعفا مکيارگرک-تبصره
د یارفرما اعالم نماکتبا به کروز انصراف خود را 15ثر ظرف مدت که حداکیدهد و در صورتارفرما اطالعک

ارگاه کیاسالميارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف آن را به شوراکشود و یمیتلقیمنتفيوياستعفا
.ل دهدیارگران تحوکنده یا نمایو یا انجمن صنفیو 

ارگر در موارد فوق کار و مربوط به دوره اشتغال کاز قرارداد یه ناشکیمطالباتهیلک، ارکان یدر پا-22ماده 
.پرداخت خواهد شديویارگر و در صورت فوت او به وارث قانونکبه ، است

، ین اجتماعیتوسط سازمان تاميمستمريو برقراريو انجام مراحل اداریف وراث قانونیلکن تییتا تع-تبصره
الحساب و یبه طور عل، یافتین حقوق دریزان آخریبه میست نسبت به پرداخت حقوق متوفن سازمان موظف ایا

.دیاقدام نمايفل وکماه به عایله تحت ت3به مدت 

از ، قیتعل، ياریکب، یبازنشستگ، يماریب، از فوتیناشيهايا مستمریافت حقوق یارگر از لحاظ درک-23ماده 
.خواهد بودین اجتماعیط مربوط به آنها تابع قانون تامیو شرایتیمقررات حماا یو یو جزییلکیافتادگارک

ه مطابق کيارگرکلف است به کارفرما مک، ا مدت موقتین یار معک، ارکدر صورت خاتمه قرارداد -24ماده 
متناوب بر اساس ا ییاعم از متوال، هر سال سابقهيار اشتغال داشته است براکبه ، شتریا بیسال یک، قرارداد

.دیپرداخت نمايار به وکان یپايایماه حقوق به عنوان مزایکمعادل ین حقوق مبلغیآخر

ن به یاز طرفیکچ یمنعقد شده باشد ه، نیار معکانجام يا برایمدت موقت و يار براکگاه قرارداد هر-25ماده 
.حق فسخ آن را ندارندییتنها

.ص و حل اختالف استیتشخيات هایت هین قراردادها در صالحیاز نوع ایبه اختالفات ناشیدگیرس-تبصره

ار باشد پس از اعالم کا محل یارگاه و که بر خالف عرف معمول کار کط یر عمده در شراییهر نوع تغ-26ماده 
اختالف ات حل یهيرا، در صورت بروز اختالف.قابل اجرا است، محلیار و امور اجتماعکاداره یتبکموافقت 

.و الزم االجرا استیقطع

رات کارگاه را پس از تذکیانضباطين نامه هایا آییارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و کهر گاه -27ماده 
ار عالوه بر مطالبات و حقوق کیاسالميارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شوراکد ینقض نما، یتبک

پرداخته يبه و» حق سنوات«ارگر را به عنوان کن حقوق یماه آخریکار معادل کمعوقه به نسبت هر سال سابقه
.دیار را فسخ نماکو قرارداد 

اد یدر هر مورد از موارد .الزم استیار هستند نظر مثبت انجمن صنفکیاسالميه فاقد شوراکییدر واحدها
ات حل یق هیعدم حل اختالف از طرص ارجاع و در صورتیات تشخیشده اگر مساله با توافق حل نشد به ه



یق در میار به حالت تعلکقرارداد ، مراجع حل اختالفیدگیدر مدت رس.و اقدام خواهد شدیدگیاختالف رس
.دیآ

در یا انجمن صنفیار و کیاسالميا شورایار نبوده و کیاسالميه مشمول قانون شوراکییارگاه هاک-1تبصره 
ن ی) ا158ص (موضوع ماده (یات تشخیارگر باشند اعالم نظر مثبت هکنده یفاقد نماا یده باشد یل نگردکیآن تش

.استیار الزامکقانون) در فسخ قرارداد 

ه با کاست یارگاه ها به موجب مقرراتکیانضباطين نامه هایموارد قصور و دستورالعمل ها و آی-2تبصره 
.دیخواهد رسیاجتماعار و امور کر یب وزیار به تصوکیعاليشنهاد شورایپ

یندگیط نماین داوطلبان واجد شرایار و همچنکیاسالميشوايارگران و اعضاکیندگان قانونینما-28ماده 
) 22ص (موضوع ماده (یات تشخیهیدر مراحل انتخاب قبل از اعالم نظر قطع، ارکیاسالميارگران و شوراهاک

ت خود در همان واحد ادامه داده و مانند یان به فعالکماک، فات حل اختالیهيار) و راکیاسالميقانون شوراها
.ف و امور محوله خواهند بودین وظایار و همچنکارگران مشغول کر یسا

ا ینده ین نمایمابیت در مورد اختالف فیاکافت شیات حل اختالف پس از دریص و هیات تشخیه-1تبصره 
خود را اعالم خواهند ییو نظر نهایدگیخارج از نوبت به موضوع رسفورا و ، ارفرماکارگران و کیندگان قانونینما

ت به یاکافت شیخ دریماه از تاریکثر ظرف مدت کات حل اختالف موظف است حدایدر هر صورت ه.داشت
د. ینمایدگیموضوع رس

(موضوع صیات تشخیه هکیا در مناطقیده و یل نگردکیار تشکیاسالميه شوراکییارگاه هاکدر -2تبصره 
يارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهاکه کن یا ایل نشده و کیار) تشکیاسالمي) قانون شوراها22ماده (
ص یات تشخیهیقبل از اعالم نظر قطع، یندگان انجمن صنفیا نمایارگران و کندگان ینما، باشدیار نمکیاسالم

ت خود در همان یان به فعالکماکات حل اختالف یهیینهايار) و راکیاسالمي) قانون شوراها22(موضوع ماده (
.ف و امور محوله خواهند بودین انجام وظایار و همچنکواحد ادامه داده و مشغول 

ار کان یپايایل و پرداخت مزایجبران خسارت از هر قب-مبحث چهارم

ارگر شناخته که یقرارداد از ناحق یموجب تعل، ارفرماکات حل اختالف یص هیه بنا به تشخکیدر صورت-29ماده 
ار کاز یقیارگر تعلکلف است کارفرما مکق را خواهند داشت و یاز تعلیافت خسارت ناشیارگر استحقاق درکشود 
.بازگردانديار سابق وکرا به 



(جنگ و ینیش بیر قابل پیا حوادث غین ها) و یل و امثال ایس، ه (زلزلهیارگاه بر اثر قوه قهرکچنانچه -30ماده 
ار یکارگران بکلف است کارفرما مک، ارگاهکت مجدد یار شوند پس از فعالیکارگران آن بکل گردد و یر آن) تعطینظا

.بگماردیار اصلکد به یآیه در آن به وجود مکیشده و مشاغليشده را در همان واحد بازساز

و در آمد یعموميبا استفاده از درآمدهاو یست و نهم قانون اساسیلف است با توجه به اصل بکدولت م-تبصره
ار شده یکارگران بکن معاش ینسبت به تامياریکمه بیجاد صندوق بیق ایز از طریت مردم و نکحاصل از مشاريها
يانات الزم را براکامی) اصل چهل و سوم قانون اساس2ن قانون و با توجه به بند (ی) ا4موضوع ماده (يارگاه هاک

.دیاشتغال مجدد آنان فراهم نما

د بر یارفرما باک، ارگر باشدکیا بازنشستگیو یلکیافتادگارکار به لحاظ از کچنانچه خاتمه قرارداد -31ماده 
.دیپرداخت نمايروز مزد به و30زان یبه میارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقکن مزد یاساس آخر

پرداخت ین اجتماعیه توسط سازمان تامکارگر است کیا بازنشستگیو ار افتادگی کاز ين وجه عالوه بر مستمریا
.شودیم

ارگر باشد (بنا به کار کاز یناشيرکو فیجسميهاییاهش تواناک، جهیار در نتکاگر خاتمه قرارداد -32ماده 
یقانونیندگانیا نمایار و کیاسالميشورایسازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفکیون پزشیسیمکص یتشخ

.دیپرداخت نماين حقوق به ویمعادل دو ماه آخر، لف است به نسبت هر سال سابقه خدمتکارفرما مکارگر) ک

ار و فوت کر یاز غیا ناشیار کاز یناشيهايماریا بیو یو جزییلکار افتادگیکص موارد از یتشخ-33ماده 
بر اساس ، شودیار مکه منجر به خاتمه قرار داد کیف محوله قانونیوظاارفرما در انجامکزان قصور یارگر و مک

.دیران خواهد رسیات وزیب هیبه تصویار و امور اجتماعکر یشنهاد وزیه به پکخواهد بود یضوابط

ارکط یشرا-فصل سوم

یحق السع-مبحث اول

نه یهز، يله مندئعاکمک، ا حقوقیار اعم از مزد کارگر به اعتبار قرارداد که کیقانونيافت هایه دریلک-34ماده 
یافت میر آنها دریسود ساالنه و نظا، دیش تولیپاداش افزا، ير نقدیغيایمزا، اب و ذهابیا، خواربار، نکمسيها
.نامندیمید را حق السعینما



یارگر پرداخت مکار به که در مقابل کا مجموع آنها یو ير نقدیا غیيمزد عبارت است از وجوه نقد-35ماده 
.شود

ار و کزان انجام یه بر اساس مکیو در صورتیمزد ساعت، ار مرتبط باشدکچنانچه مزد با ساعات انجام -1تبصره 
ن یار در زمان معکزان انجام یا مید شده و یارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولک، د شده باشدیا محصول تولی

.شودیده مینام، یارمزد ساعتک، باشد

ن یارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اکو یارمزد ساعتک، یمربوط به مزد ساعتيایضوابط و مزا-2تبصره 
ثر کحدا.گرددین میید تعیخواهد رسیار و امور اجتماعکر یب وزیار به تصوکیعاليشنهاد شورایه با پکماده 

.دیتجاوز نماارکیثر ساعت قانونکد از حدایار موضوع ماده فوق نباکساعات 

به تبع شغل. یثابت پرداختيایعبارت است از مجموع مزد شغل و مزا، مزد ثابت-36ماده 

یثابت پرداختيایستند منظور از مزایمشاغل نیابیو ارزيطرح طبقه بنديه داراکییارگاه هاکدر -1تبصره 
ار کيم مزد در ساعات عادیترميار و براکط یا محیت شغل یه بر حسب ماهکاست ییایمزا، به تبع شغل

.رهیفوق العاده شغل و غ، یسرپرستيایمزا، ارکیسختيایل مزایاز قب.گرددیپرداخت م

مزد مبنا را ، هیمشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پايه طرح طبق بندکییارگاه هاکدر -2تبصره 
.دهدیل مکیتش

ش یپاداش افزا، يعایله مندکمکخواربار و ، نکنه مسیهزکمکل یاز قبيزه ایو انگیرفاهيایمزا-3تبصره 
.شودید و سود ساالنه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمیتول

ا با یشور کج یار به وجه نقد راکل و ضمن ساعات یر تعطیمرتب و در روز غید در فواصل زمانیمزد با-37ماده 
:ل پرداخت شودیط ذیت شرایبا رعاکعهده بانکله چین به وسیطرفیتراض

پرداخت آن ، ن شده باشدییتعیا ساعتیمبلغ مزد به صورت روزانه ، ارگاهکا عرف یچنانچه بر اساس قرارداد -الف
رد صورت کارکيا روزهایار و کبار به نسبت ساعات یکا پانزده روز یا هفته یان روز ید پس از محاسبه در پایبا
.ردیگ

د در آخر ین پرداخت بایا، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، ارگاهکا عرف یه بر اساس قرارداد کیدر صورت-ب
شود. یده میور حقوق نامکن حال مزد مذیدر ا.ردیماه صورت گ

ارگر پرداخت کروز محاسبه و به یکو ید بر اساس سیا و حقوق بایروزه مزایکو یسيدر ماه ها-تبصره
.شود



د به زن و مرد مزد یرد بایگیارگاه انجام مکیکدر يط مساویه در شراکيار مساوکانجام يبرا-38ماده 
یو مذهبیاسیت و اعتقادات سینژاد و قوم، جنس، زان بر اساس سنین مییض در تعیتبع.پرداخت شوديمساو

.ممنوع است

ار اشتغال کن شده به ییتعیساعات قانونمتر از کا یمه وقت و یه به صورت نکیارگرانکيایمزد و مزا-39ماده 
.شودیافته محاسبه و پرداخت میار انجام کدارند به نسبت ساعات 

يد ارزش نقدیبا، شودیپرداخت مير نقدیاز مزد به صورت غین قسمتیه با توافق طرفکيدر موارد-40ماده 
.ن گونه پرداخت ها منصفانه و معقول باشدیاين شده براییتع

ا یشور و کنقاط مختلف يارگران را براکزان حداقل مزد یار همه ساله موظف است مکیعاليشورا-41ماده 
:دین نماییل تعیذيارهایع مختلف با توجه به معیصنا

یران اعالم میایاسالميجمهوريزکمرکه از طرف بانکیارگران با توجه به درصد تورمکحداقل مزد -1
.شود

ار محول شده را مورد توجه کيهایژگیارگران و وکیو روحیمشخصات جسمه کحداقل مزد بدون آن -2
یاعالم میه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمک، خانوادهیکیباشد تا زندگيد به اندازه ایقرار دهد با
.دین نمایشود را تام

متر از حداقل کيارگرکچ یبه هین شده قانونیار در ساعات تعیکانجام يه در ازاکان موظفند یارفرماک-تبصره
ه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و یند و در صورت تخلف ضامن تادید پرداخت ننماید جدین شده جدییمزد تع

.باشندید میحداقل مزد جد

ر یغيپرداخت ها.پرداخت شوديد به صورت نقدین قانون منحصرا بای) ا41حداقل مزد موضوع ماده (-42ماده 
ه اضافه بر حداقل مزد کشود یمیتلقیشود به عنوان پرداختیمینیش بیه در قراردادها پکبه هر صورت ينقد

.است

افت مزد را دارند و یاستحقاق در، یو مرخصیالت رسمیجمعه و تعطيروزهايارمزد براکارگران ک-43ماده 
د یدر هر حال نبایمبلغ پرداخت.ار آنها استکن ماه یرد آخرکارکيارمزد آنها در روزهاکن یانگیماخذ محاسبه م

.باشدیمتر از حداقل مزد قانونک

توان مازاد بر حداقل مزد یتنها م، يون وین دیون باشد در قبال ایخود مديارفرماکارگر به کچنانچه -44ماده 
.شتر باشدیرگر باکل مزد کچهارم یکد از ین مبلغ نبایدر هر حال ا.م دادگاه برداشت نمودکرا به موجب ح

.باشدیمیو تابع مقررات قانون مدنیارگر از این قاعده مستثنکسوه افراد واجب النفقه کنفقه و -تبصره



:دیارگر برداشت نماکتواند از مزد یل میارفرما فقط در موارد ذک-45ماده 

.ه قانون صراحتا اجازه داده باشدکيمورد-الف

.ارگر داده باشدکبه یمساعده وجهارفرما به عنوانکه کیهنگام-ب

.ارگر داده است طبق ضوابط مربوطهکارفرما به که کییاقساط وام ها-ج

.اضافه پرداخت شده باشدیچنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغ-د

باشد يه اجاره اکیده است) در صورتین گردیین تعیزان آن با توافق طرفیه مک(یمال االجاره خانه سازمان-هـ
.گرددین میین تعیبا توافق طرف

ارگاه تعهد کمصرف همان یت تعاونکاز شريد اجناس ضروریخريارگر براکآن از طرف یه پرداختکیوجوه-و
.شده است

.ن گرددییتعیزان اقساط پرداختید مین بایور در بند (ج) با توافق طرفکافت وام مذیهنگام در-تبصره

یخارج از محل خدمت اعزام ميت هایبه ماموريا موافقت بعدیه به موجب قرار داد کیارگرانکبه -46ماده 
ارگران کروزانه يا مزد مبنایمتر از مزد ثابت کد ین فوق العاده نبایا.ردیگیت تعلق میشوند فوق العاده مامور

.دین نماینه رفت و برگشت آنها را تامیله با هزیلف است وسکارفرما مکن یهمچن.باشد

یارگاه اصلکلومتر از محل کی50ار حداقل کانجام يارگر براکه کشود یاطالق ميت به موردیمامور-تبصره
.دیت توقف نمایشب در محل ماموریکر باشد حداقل یا ناگزیدور شود و 

و باال يمندش عالقه یعات و افزایل ضایت بهتر و تقلیفکیشتر و ید بیتوليزه برایجاد انگیبه منظور ا-47ماده 
ه به کين نامه اید را مطابق آییش تولیافت و پرداخت پاداش افزاین قرارداد دریطرف، ارگرانکبردن سطح درآمد 

.ندینمایشود منعقد مین مییتعیار و امور اجتماعکر یب وزیتصو

و یابیموظف است نظام ارزیار و امور اجتماعکوزارت يگریار دکاز یشکاز بهره يریبه منظور جلوگ-48ماده 
د و به مرحله اجرا یه نمایشور تهکدر يارگرکمشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل يطبقه بند

.در آورد

ف و ینه مزد و مشخص بودن شرح وظایار در زمکا بازار یارگاه کح یبه منظور استقرار مناسبات صح-49ماده 
يته طبقه بندیمکيارکن قانون موظفند با همیان مشمول ایارفرماک، ارگاهکت مشاغل مختلف در یدامنه مسئول



ار و امور کد وزارت ینند و پس از تایکه یمشاغل را تهيطرح طبقه بندذیصالح ا موسسات یارگاه و کمشاغل 
.به مرحله اجرا در آورندیاجتماع

يارگاه هاکمشاغل یابیطرح ارزیاجرایين نامه هایدستورالعمل و آییار و امور اجتماعکوزارت -1تبصره 
.ردکن و اعالم خواهد ییطرح است تعيخ اجرایارگران و تارکه ناظر به تعدد کن ماده را یمشمول ا

د یپردازند بایارگاه ها مکمشاغل در يطبقه بنديه طرح هایه به تهکيت موسسات و افرادیصالح-2تبصره 
.باشدیار و امور اجتماعکد وزارت یتایمورد 

ات حل یدر هیار و امور اجتماعکمشاغل با نظر وزارت يطرح طبقه بندياز اجرایاختالفات ناش-3تبصره 
.استیدگیاختالف قابل رس

، یار و امور اجتماعکن شده از طرف وزارت ییتعين قانون در مهلت هایان مشمول ایارفرماکچنانچه -50ماده 
از دفاتر یکین امر را به یانجام ا، یار و امور اجتماعکرده باشند وزارت کنیابیخود را ارزيارگاه هاکمشاغل 

)) واگذار خواهد 49) ماده (2ت (موضوع تبصره (یا اشخاص صاحب صالحیمشاغل و یابیارزیموسسات مشاور فن
.ردک

نه ی) هز50%معادل (يمه ایلف به پرداخت جرکامر منیمربوط به اينه هایارفرما عالوه بر پرداخت هزک-تبصره
ار و امور که توسط وزارت کیخیاز تار.ل استکيشور نزد خزانه دارکیمشاوره به حساب در آمد عموميها

.مشاغل را بپردازدیابیطرح ارزياز اجرایمزد ناشید مابه التفاوت احتمالیارفرما باکشود ین مییتعیاجتماع

مدت -مبحث دوم

ار یار در اختکا وقت خود را به منظور انجام یرو یارگر نکه کاست ین قانون مدت زمانیار در اکساعت -51ماده 
ارگران در شبانه روز کار کشده است ساعات ین قانون مستثنیه در اکير از مواردیبه غ.دهدیارفرما قرار مک

.دیساعت تجاوز نما8د از ینبا

از یار را در بعضکتواند ساعات یم، آنانیندگان قانونیا نماینده ینما، ارگرانکارفرما با توافق ک-1تبصره 
ه مجموع ساعات کند به شرط آن کن ییزان تعین میگر روزها اضافه بر ایزان مقرر و در دیمتر از مکهفته يروزها

.ندکساعت تجاوز ن44ار هر هفته از ک

ار کساعات ، آنانیندگان قانونیا نماینده ینما، ارگرانکتواند با توافق یارفرما مکيشاورزکيارهاکدر -2تبصره 
.دیم نمایعرف و فصول مختلف تنظ، ارکدر شبانه روز را با توجه به 



ساعت در هفته 36د از شش ساعت در روز و یار نباکساعات ، ینیرزمیان آور و زیسخت و زيارهاکدر -52ماده 
.دیتجاوز نما

حفاظت یعاليه توسط شوراکخواهد بود ين نامه ایبه موجب آیینیرزمیان آور و زیسخت و زيارهاک-تبصره
درمان و آموزش ، و بهداشتیار و امور اجتماعکيب وزرایه و به تصویار تهکیعاليار و شوراکو بهداشت یفن

.دیخواهد رسکیپزش

است ییارهاکار شب کباشد و یم22بامداد تا 6آن از ساعت ه زمان انجام کاست ییارهاکار روز ک-53ماده 
.بامداد قرار دارد6تا 22ن یه زمان انجام آن بک

.شودیاز آن در شب واقع میاز ساعات انجام آن در روز و قسمتیه بخشکاست ییارهاکز یار مختلط نک

ن قانون ی) ا58فوق العاده موضوع ماده (ارگر از کشود یار شب محسوب مکه جزو کیساعات، مختلطيارهاکدر 
.دینمایاستفاده م

از شبانه روز ینیه در ساعات معکبل، ابدییانجام نمیه نوعا در ساعات متوالکاست يارکار متناوب ک-54ماده 
.ردیگیصورت م

ساعات ، متناوبيارهاکدر .ستینیارگاه الزامکارگر است و حضور او در کار یار در اختکفواصل تناوب -تبصره
.شتر باشدیساعت در شبانه روز ب15د از هنگام شروع تا خاتمه از ینبایار اضافکز یار و فواصل تناوب و نک

.گرددین مییارگاه تعکار و عرف کن و نوع یار و فواصل تناوب با توافق طرفکساعت شروع و خاتمه 

ا یآن در صبح يه نوبت هاکيبه نحو، دش دارده در طول ماه گرکيارکعبارت است از یار نوبتک-55ماده 
.شودیا شب واقع میعصر 

شود یدر صبح و عصر واقع ميار وکيند و نوبت هاکیار مکیه در طول ماه به طور نوبتکيارگرک-56ماده 
ا یه نوبت ها به صبح و شب و کی) و در صورت15%(، ردی) و چنانچه نوبت ها در صبح و عصر و شب قرار گ%10(

.ردکافت خواهد یدريارک) عالوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت 22%/5افتد (یعصر و شب ب

ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز 8ار از کن است ساعات کممیار نوبتکدر -57ماده 
.ندکساعت تجاوز 176د از ینبایار در چهار هفته متوالکن جمع ساعات کل، دینما

یتعلق ميار عادک) اضافه بر مزد ساعت 35%(یر نوبتیارگران غکار در شب تنها به کهر ساعت يبرا-58ماده 
.ردیگ



:ل مجاز استیط ذیارگر با شراکبه یار اضافکارجاع يط عادیدر شرا-59ماده 

.ارگرکموافقت -الف

.يار عادک) اضافه بر مزد هر ساعت 40%پرداخت (-ب

با یید (مگر در موارد استثنایساعت در روز تجاوز نما4د از یارگران نباکبه یارجاعیار اضافکساعات -تبصره
.ن)یتوافق طرف

ي)) و برا59(موضوع بند (ب) ماده (يارکارفرما به شرط پرداخت اضافه کص یبا تشخیار اضافکارجاع -60ماده 
8ن ماده یموضوع ايارکثر اضافه کدارد مجاز است و حدال ضرورت یه جهت مقابله با اوضاع و احوال ذکیمدت

.ن)یبا توافق طرفییساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنا

ور است. کجه حوادث مذیه نتکیم خسارتیا ترمینی و یش بیاز حوادث قابل پيریجلوگ-الف

زلزله و ، لیس، لیاز قبیعیا اتفاق طبیادثه ور به علت بروز حکت مذیه فعالکیدر صورت، ارگاهکت یاعاده فعال-ب
.گر قطع شده باشدیدینیش بیر قابل پیا اوضاع و احوال غی

موضوع را به ، ساعت48ثر ظرف مدت کلف است حداکارفرما مک، در موارد فوقیار اضافکپس از انجام -1تبصره 
.ن شودییو مدت آن تعیار اضافکاطالع دهد تا ضرورت یار و امور اجتماعکاداره 

لف به کارفرما مک، محلیار و امور اجتماعکتوسط اداره یار اضافکد ضرورت یدر صورت عدم تای-2تبصره 
.ارگر خواهد بودکپرداخت غرامت و خسارات وارده به 

، دهندیان آور انجام میو سخت و زكخطرنايارهاکا یار شبانه که کیارگرانکبه یار اضافکارجاع -61ماده 
.ممنوع است

هایالت و مرخصیتعط-مبحث سوم

.باشدیارگران با استفاده از مزد مکیل هفتگیروز تعط، روز جمعه-62ماده 

ا یه حسب نوع کییارگاه هاکا دریو یاتوبوس ران، برق، ر آبینظیدر امور مربوط به خدمات عموم-1تبصره 
ل یم روز تعطکن شود همان روز در حییل تعیتعطيبرايگریروز دبه طور مستمر، نیا توافق طرفیار و کضرورت 

.استين در هفته اجباریروز معیکل یخواهد بود و به هر حال تعطیهفتگ



ل روز جمعه ینند، در مقابل عدم استفاده از تعطکیار مکجمعه يب روزهاین ترتیه به هر عنوان به اکیارگرانک
.ردکافت خواهند یاضافه بر مزد در)%40(

یکارگر معادل کیل هفتگیمزد روز تعط، متر از شش روز باشدکار در هفته کيه روزهاکیدر صورت-2تبصره 
.ار در هفته خواهد بودکيدر روزهايویافتیا حقوق دریششم مجموع مزد 

ل یارگرانشان از دو روز تعطکیار قانونکساعت 44ار در هفته و کروز 5ه با انجام کییارگاه هاک-3تبصره 
.ارگران خواهد بودکبرابر با مزد روزانه یل هفتگیاز دو روز تعطیکمزد هر ، نندکیاستفاده م

ارگران به کیالت رسمیز جزو تعطیبهشت) نیارد11ارگر (کروز ، شورکیالت رسمیعالوه بر تعط-63ماده 
.دیآیحساب م

.ماه استیکجمعا ، ارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعهکساالنه یاستحقاقیمرخص-64ماده 
مزبور به نسبت یسال مرخصیکمتر از کار کيبرا.محسوب نخواهد شدیام مرخصیل جزو ایتعطير روزهایسا

شود. یافته محاسبه میار انجام کمدت 

استفاده از .باشدیهفته م5اشتغال دارند ان آور یسخت و زيارهاکه به کیارگرانکانه یسالیمرخص-65ماده 
.ردیگیار صورت مکان هر شش ماه یان در دو نوبت در پاکاالمیحت، ین مرخصیا

.ندکره یساالنه خود را ذخیروز از مرخص9ش از یتواند بیارگر نمک-66ماده 

نوبت یکيش فقط برایار خوکضه حج واجب در تمام مدت یفريارگر حق دارد به منظور اداکهر -67ماده 
.دیبدون حقوق استفاده نمایا مرخصییاستحقاقیماه به عنوان مرخصیک

.شودین مییرد تعکارکيبر حسب ماه هایارگران فصلکیاستحقاقیزان مرخصیم-68ماده 

گر و ارکن یدر صورت اختالف ب.شودین مییارفرما تعکارگر و کبا توافق یخ استفاده از مرخصیتار-69ماده 
.محل الزم االجرا استیار و امور اجتماعکارفرما نظر اداره ک

ارگران در کاز ینیه همواره حضور حداقل معکییارهاکی) و تماميره ایوسته (زنجیپيارهاکدر مورد -تبصره
ماه آخر ارگران را ظرف سه کیاستفاده از مرخصیلف است جدول زمانکارفرما مک، دینمایار را اقتضا مکيروزها

ارگران اعالم کندگان یا نماییا انجمن صنفیار کیاسالميد شورایم و پس از تاییسال بعد تنظيهر سال برا
.دینما

.شودیمنظور میاستحقاقیار جزو مرخصکروز یکمتر از کیمرخص-70ماده 



ارگاه کل یا تعطیارگر و کیلکار افتادگیکو از یا بازنشستگیار کا خاتمه قرارداد یدر صورت فسخ -71ماده 
.شودیو در صورت فوت او به ورثه او پرداخت ميارگر به وکیاستحقاقیمطالبات مربوط به مدت مرخص

ار پس از استفاده کط برگشت آنها به یارگران و مدت آن و شراکبدون حقوق ینحوه استفاده از مرخص-72ماده 
.ن خواهد شدییارفرما تعکاو و یقانوننده یا نمایارگر کیتبکبا توافق یاز مرخص

.با استفاده از مزد را دارندیاز سه روز مرخصيل حق برخورداریارگران در موارد ذکه یلک-73ماده 

.میازدواج دا-الف

.مادر و فرزندان، پدر، فوت همسر-ب

ارگران کیبازنشستگار و کجزو سوابق ، ین اجتماعید سازمان تامیبا تای، یاستعالجیمدت مرخص-74ماده 
.محسوب خواهد شد

ار زنانکط یشرا-مبحث چهارم

شتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از یز حمل بار بیان آور و نیسخت و ز، كخطرنايارهاکانجام -75ماده 
شنهاد یل موارد با پین قبیزان این نوع و مییدستورالعمل و تع.ارگران زن ممنوع استکيبرا، یکیانکل میوسا

.دیخواهد رسیار و امور اجتماعکر یب وزیار به تصوکیعاليشورا

د یباین مرخصیروز از ا45ان کاالمیحت.روز است90ارگران زن جمعا کمان یو زايبارداریمرخص-76ماده 
.شودیاضافه میروز به مدت مرخص14مان توامان یزايبرا.ردیمان مورد استفاده قرار گیپس از زا

د سازمان ین مدت با تاییگردد و ایار سابق خود باز مکارگر زن به ک، مانیزایان مرخصیپس از پا-1تبصره 
.شودیمحسوب ميجزو سوابق خدمت وین اجتماعیتام

.پرداخت خواهد شدین اجتماعیمان طبق مقررات قانون تامیزایام مرخصیحقوق ا-2تبصره 

ا یكارگر باردار خطرناکيار براکنوع ، ین اجتماعیسازمان تامکزشص پیه به تشخکيدر موارد-77ماده 
يترکار مناسب تر و سبکیسر حق السعکبدون ، يويان دوره بارداریارفرما تا پاک، ص داده شودیسخت تشخ

.دینمایبه او ارجاع م

یان دو سالگیرده تا پایلف است به مادران شکارفرما مکارگر زن هستند کيه داراکییارگاه هاکدر -78ماده 
یار آنان محسوب مکن فرصت جزو ساعات یا.ر دادن بدهدیم ساعت فرصت شین، پس از هر سه ساعتكودک



ز مربوط به کآنها مرایان و با در نظر گرفتن گروه سنکودکلف است متناسب با تعداد کارفرما مکن یشود و همچن
.دیجاب نمای..) را ا.وكودکمهد ، رخوارگاهیل شیان (از قبکودکينگهدار

شور کل کیستیتوسط سازمان بهزكودکرخوارگاه و مهدیسات و اداره شیضوابط تاس، ین نامه اجراییآی-تبصره
.شودیبه مرحله اجرا گذاشته میار و امور اجتماعکر یب وزیه و پس از تصویته

ار نوجوانانکط یشرا-مبحث پنجم

.سال تمام ممنوع است15از متر کار گماردن افراد کبه -79ماده 

د یشود و در بدو استخدام بایده میارگر نوجوان نامک، سال تمام باشد18تا 15ن یه سنش بکيارگرک-80ماده 
.ردیقرار گکیپزشيش هایمورد آزماین اجتماعیتوسط سازمان تام

مربوط در پرونده كشود و مدارد یبار تجدیکید سالیحداقل با، ارگر نوجوانککیپزشيش هایآزما-81ماده 
ند و چنانچه کیارگر نوجوان اظهار نظر مکییار با تواناکدر باره تناسب نوع کپزش.ضبط گردديویاستخدام

.ر دهدییارگر را تغکانات خود شغل کلف است در حدود امکارفرما مکار مربوط را نامناسب بداند ک

ب استفاده یارگران است ترتکیار معمولکمتر از ساعات کم ساعت ین، ارگر نوجوانکار روزانه کساعات -82ماده 
.ن خواهد شدییارفرما تعکارگر و کاز با توافق ین امتیاز ا

و حمل كان آور و خطرنایسخت و زيارهاکز ارجاع یار در شب و نکو انجام یار اضافکارجاع هر نوع -83ماده 
.ارگر نوجوان ممنوع استکيبرایکیانکل میاز وساش از حد مجاز و بدون استفاده یب، بار با دست

ا ییسالمتيشود برایار در آن انجام مکه کیطیت آن با شرایه به علت ماهکییارهاکدر مشاغل و -84ماده 
ن امر با وزارت یص ایتشخ.سال تمام خواهد بود18ار کحداقل سن ، ان آور استیارآموزان و نوجوانان زکاخالق 

.استیاجتماعار و امور ک



ارکو بهداشت یحفاظت فن-ل چهارمفص

اتیلک-مبحث اول

یعاليق شورایه از طرکییت دستورالعمل هایشور رعاکيو منابع مادیانسانيرویانت نیصيبرا-85ماده 
يماریاز بيری(جهت جلوگکیدرمان و آموزش پزش، ) و وزارت بهداشتین حفاظت فنی(جهت تامیحفاظت فن

، انیارفرماک، ارگاه هاکه یلکيبرا، شودین میار) تدوکط یارگر و محکار و کن بهداشت یو تاميحرفه ايها
.استیارآموزان الزامکارگران و ک

ار کو بهداشت یت اصول فنیلف به رعاکن فصل بوده و میز مشمول مقررات اینیخانوادگيارگاه هاک-تبصره
.باشندیم

ل یباشد از اعضاي ذیمیحفاظت فنين نامه هاین و آییه موازیمسئول تهیحفاظت فنیعاليشورا-86ماده 
:گرددیل مکیتش

.س شورا خواهد بودیه ریکا معاون او ییار و امور اجتماعکر یوز-1
.عیمعاون وزارت صنا-2
.نیع سنگیمعاون وزارت صنا-3
.يشاورزکمعاون وزارت -4
.معاون وزارت نفت-5
.فلزاتمعاون وزارت معادن و - 6
.یمعاون وزارت جهاد سازندگ-7
.ستیط زیس سازمان حفاظت محیری-8
.یفنيدو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته ها-9

.عیران صنایدو نفر از مد-10
.ارگرانکندگان یدو نفر از نما-11
.ر شورا خواهد بودیه دبکیار و امور اجتماعکار وزارت کیل بازرسکر یمد-12

ه یتهيتواند برایده و شورا در صورت لزوم میرسیار و امور اجتماعکر یب وزیشورا به تصوشنهادات یپ-1تبصره 
ته یمک، ف مربوط به شورایر وظایار و انجام ساکط یارگران در محکیمربوط به حفاظت فنين نامه هایطرح آی

.ل دهدکیارشناسان تشکب از کمریتخصصيها



یار و امور اجتماعکر یب وزیبه تصویحفاظت فنیعالياد شوراشنهیشورا با پین نامه دخلیآی-2تبصره 
.دیخواهد رس

خواهد یع مطابق دستورالعملیران صنایندگان مدیارگران و نماکندگان ینما، د دانشگاهیانتخاب اسات-3تبصره 
.دیخواهد رسیار و امور اجتماعکر یب وزیه و به تصویتهیحفاظت فنیعاليه توسط شوراکبود 

موجود را توسعه يارگاه هاکا یند و یاحداث نمايدیارگاه جدکه بخواهند کیو حقوقیقیاشخاص حق-87ماده 
در امر حفاظت ینیش بیمورد نظر را از لحاظ پيو طرح هایساختمانيار و نقشه هاکلفند بدوا برنامه کم، دهند

یار و امور اجتماعکوزارت .ارسال دارندیامور اجتماعار و کد به وزارت یاظهار نظر و تایيبرا، ارکو بهداشت یفن
ت یمزبور منوط به رعايارگاه هاکاز يبهره بردار.دیماه اعالم نمایکموظف است نظرات خود را ظرف مدت 

.خواهد بودیو بهداشتیمقررات حفاظت

ت موارد یلف به رعاکپردازند مین میا ورود و عرضه ماشیه به ساخت کیا حقوقییقیاشخاص حق-88ماده 
.باشندیمناسب میو حفاظتیمنیا

ش آنها مطابق یه آزماکیابزار و لوازم، دستگاه ها، ن هایاز ماشيش از بهره برداریلفند پکان میارفرماک-89ماده 
الزم را توسط يش هایشناخته شده است آزمايضروریار حفاظت فنکیعاليمصوب شوراين نامه هایآی

نسخه از یکمربوطه را حفظ و كانجام داده و مداریحفاظت فنیعاليد شورایز مورد تایکها و مراشگاه یآزما
.ندیارسال نمایار و امور اجتماعکاطالع به وزارت يآنها را برا

د یبا، نندکد یا تولیرا وارد یو بهداشتیه بخواهند لوازم حفاظت فنکیا حقوقییقیه اشخاص حقیلک-90ماده 
درمان و ، و وزارت بهداشتیار و امور اجتماعکآن به وزارت يل را حسب مورد همراه با نمونه هایوسامشخصات

.ندیل اقدام نماین وسایردن اکا وارد یبه ساخت ، دیارسال دارند و پس از تایکیآموزش پزش

ياساس مصوبات شورالفند بر کن قانون می) ا85موضوع ماده (يه واحدهایلکان و مسئوالن یارفرماک-91ماده 
ه یانات الزم را تهکل و امیوسا، ارکط یارگران در محکن حفاظت و سالمت و بهداشت یتاميبرایحفاظت فنیعال

ت مقررات یاموزند و در خصوص رعایر را به آنان بکل فوق الذیاربرد وساکیار آنان قرار داده و چگونگیو در اخت
یو بهداشتیل حفاظتیاز وسايز ملزم به استفاده و نگهداریور نکافراد مذ.ندینظارت نمایو بهداشتیحفاظت

.باشندیارگاه مکمربوط يدستورالعمل هايو اجرايفرد

ار در معرض بروز کنوع ين در آنها به اقتضایه شاغلکن قانون ی) ا85موضوع ماده (يه واحدهایلک-92ماده 
یکیل دهند و حداقل سالکیتشکیور پرونده پزشکهمه افراد مذيبراد یار قرار دارند باکاز یناشيهايماریب

جه را در پرونده مربوط یالزم را به عمل آورند و نتيش هاینه و آزمایاز آنها معایدرمانیز بهداشتکبار توسط مرا
.ندیضبط نما



ا یار مبتال کاز یناشيمارینه شده به بیه فرد معاکنظر داده شود کیپزشيص شورایچنانچه با تشخ-1تبصره 
ور بدون کمذکیپزشيه شورایار او را بر اساس نظرکلفند کن مربوطه میارفرما و مسئولکدر معرض ابتال باشد 

.ندین نماییتعيگریدر قسمت مناسب د، یاهش حق السعک

ط یمجدد شراد یید و تایلف به بازدکمیار و امور اجتماعکوزارت ، یمارانین بیدر صورت مشاهده چن-2تبصره 
.ار خواهد بودکط یمحیمنیو بهداشت ایفن

ار کط یدر محیو بهداشتیمقررات حفاظتيارگران و نظارت بر حسن اجراکت کبه منظور جلب مشار-93ماده 
درمان و ، و وزارت بهداشتیار و امور اجتماعکه وزارت کییارگاه هاکدر ، هايماریاز حوادث و بيریش گیو پ

.ل خواهد شدکیار تشکو بهداشت یته حفاظت فنیمکص دهند یتشخيضرورکیآموزش پزش

ل کیارگاه تشکیو امور فنيو بهداشت حرفه اینه حفاظت فنیور از افراد متخصص در زمکته مذیمک-1تبصره 
، و بهداشتیار و امور اجتماعکيد وزارتخانه هایه مورد تایکیطیدو نفر شخص واجد شرا، ن اعضایشود و از بیم

ارفرما و کور با کته مذیمکان یارتباط ميشان برقرارفهیه وظکگردند ین مییباشند تعکیدرمان و آموزش پزش
.درمان و آموزش پزشکی می باشد، و وزارت بهداشتیار و امور اجتماعکوزارت 

ار و امور که توسط وزارت کخواهد بود ییب اعضا بر اساس دستورالعمل هاکیل و ترکینحوه تش-2تبصره 
.ه و ابالغ خواهد شدیتهکیدرمان و آموزش پزش، و وزارت بهداشتیاجتماع

ان کن قانون امی) ا85موضوع ماده (ينان واحدهاکارکا یارگران کا چند نفر از ییکه کيدر موارد-94ماده 
ته یمکتوانند مراتب را به یند مینماینیش بیا واحد مربوطه پیارگاه کار را در کاز یناشيماریا بیوقوع حادثه 

توسط فرد یستیز باین امر نیار اطالع دهند و اکو بهداشت یا مسئول حفاظت فنیار کو بهداشت یحفاظت فن
.ثبت گردد، شودیمين منظور نگهداریه به همکيمطلع شده در دفتر

ار را محقق نداند موظف است در اسرع کاز یناشيماریا بیوقوع حادثه ، ا مسئول واحدیارفرما کچنانچه -تبصره
ار کاداره .دیمحل اعالم نمایار و امور اجتماعکن اداره یک تریل و نظرات خود به نزدیوقت موضوع را همراه با دال

و اقدام الزم را معمول یدگیار به موضوع رسکن یور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسکمذیجتماعو امور ا
.دینما

موضوع ين واحدهایا مسئولیارفرما کار بر عهده کو بهداشت یمقررات و ضوابط فنيت اجرایمسئول-95ماده 
ا یارفرما کيور از سوکت مقررات مذیگاه بر اثر عدم رعاهر.ن قانون خواهد بودی) ا185ر شده در ماده (کذ

يز مجازات هایو نیو حقوقيفرکیور از نظر کا مسئول مذیارفرما کشخص ، رخ دهديحادثه ا، ن واحدیمسئول
.ن قانون مسئول استیمندرج در ا



ار را در کاز یه حوادث ناشیلکن قانون موظفند ی) ا85موضوع ماده (يا مسئوالن واحدهایارفرما ک-1تبصره 
عا به صورت یگردد ثبت و مراتب را سریاعالم میار و امور اجتماعکق وزارت یه فرم آن از طرکيژه ایدفتر و

.محل برسانندیار و امور اجتماعکبه اطالع اداره یتبک

، ارکو بهداشت یحفاظت فنين قانون برای) ا85موضوع ماده (يران واحدهایا مدیارفرما کچنانچه -2تبصره 
بدون یرات قبلکالزم و تذيارگر با وجود آموزش هاکارگر قرار داده باشند و کار یانات الزم را در اختکل و امیوسا

در صورت بروز .نخواهد داشتیتیارفرما مسئولکد یوجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمات
.ات حل اختالف نافذ خواهد بودیهيرا، اختالف

ارکیبازرس-مبحث دوم

یاجتماعار و امور کوزارت یل بازرسکاداره ، ین قانون و ضوابط حفاظت فنیح ایصحيبه منظور اجرا-96ماده 
:شودیل مکیل تشیف ذیبا وظا

ان آور و یسخت و زيارهاکمربوط به یتیژه مقررات حمایار به وکط یمقررات ناظر به شراينظارت بر اجرا-الف
.ارگران نوجوانکاشتغال زنان و ، ارگرکرفاه ، مزد، ارکمدت ، كخطرنا

.یمربوط به حفاظت فنيدستورالعمل هان نامه ها و یار و آیکح مقررات قانون یصحينظارت بر اجرا-ب

ه در معرض صدمات و کيه افرادیلکان و یارفرماک، ارگرانکییو راهنمایآموزش مسایل مربوط به حفاظت فن-ج
.ار قرار دارندکاز یاز حوادث و خطرات ناشیعات ناشیضا

شنهاد الزم جهت اصالح یپهیو تهیفنمقررات حفاظتياز اجرایاالت ناشکرامون اشیق پیو تحقیبررس-د
.ينولوژکتيشرفت هایمناسب با تحوالت و پ، ورکمربوط به موارد مذيزان ها و دستورالعمل هایم

ن گونه موارد به یايو آماریل عمومیه و تحلیمشمول و تجزيارگاه هاکار در کاز یبه حوادث ناشیدگیرس-هـ
.حوادثيریش گیمنظور پ

نه یدر زمیو بازرسیابیارزش، نترلک، يزیمسئول برنامه رکیدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت-1تبصره 
.نه به عمل آوردین زمیبوده و موظف است اقدامات الزم را در ايارگرکار و درمان کبهداشت 

ب یتعقيب و نواقص در صورت لزوم تقاضایاالت و معاکر اشکهمراه با تذ، به صورت مستمریبازرس-2تبصره 
.ردیگیمتخلفان در مراجع صالح انجام م



در بدو استخدام یو علميآموزش نظريار منوط به گذراندن دوره هاکیاشتغال در سمت بازرس-97ماده 
.است

ار و امور کوزارت كشنهاد مشتریار با پکارشناسان بهداشت کار و کط استخدام بازرسان ین نامه شرایآی-تبصره
ران یات وزیب هیبه تصویو استخداميو سازمان امور ادارکیدرمان و آموزش پزش،وزارت بهداشت، یاجتماع

ند و آنها را از کن یبازرسان را تامیه ثبات و استقالل شغلکن خواهد شد یتدويط به نحوین شرایا.دیخواهد رس
.هر نوع تعرض مصون بدارد

ل در هر یش حق دارند بدون اطالع قبیخوفیار در حدود وظاکارشناسان بهداشت کار و کبازرسان -98ماده 
توانند به یز میبپردازند و نین قانون وارد شده و به بازرسی) ا85موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده (

.دیل نمایاز آنها رونوشت تحصیا قسمتیمربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام كدفاتر و مدار

.دادستان محل خواهد بودیتبکمنوط به اجازه یخانوادگيارگاه هاکار به کورود بازرسان-تبصره

ارگران با آنها که کيبات موادکیار حق دارند به منظور اطالع از ترکارشناسان بهداشت کار و کبازرسان -99ماده 
ش الزم است در یآزمايه براکيبه اندازه ا، رندیگیار مورد استفاده قرار مکا در انجام یباشند و یدر تماس م

.ندیم نمایم خود تسلیمستقيرند و به روساینمونه بگ، دیمقابل رس

یعاليشنهاد شورایه با پکخواهد بود ين نامه ایار مطابق آیکیبازرسیر مقررات مربوط به چگونگیسا-تبصره
درمان و آموزش ، بهداشتر یو وزیار و امور اجتماعکر یب وزیار حسب مورد به تصوکو بهداشت یحفاظت فن

.دیخواهد رسکیپزش

ار و کر یژه حسب مورد با امضاي وزیارت وکيدارا، يارشناسان بهداشت حرفه اکار و که بازرسان یلک-100ماده 
د همراه آنها باشد و در یبایه هنگام بازرسکهستند کیدرمان و آموزش پزش، ر بهداشتیا وزییامور اجتماع

.ارگاه ارایه شودکن یا مسئولییمقامات رسميصورت تقاضا

اراتشان در یف و اختیار در موارد مربوط به حدود و وظاکارشناسان بهداشت کار و کگزارش بازرسان -101ماده 
.خواهد بودين دادگستریم گزارش ضابطکح

در جلسات مراجع حل ارشناس کتوانند به عنوان مطلع و یار مکارشناسان بهداشت کار و کبازرسان -1تبصره 
.ندیت نماکاختالف شر

مراجع حل اختالف نسبت به يریم گیتوانند در تصمیار نمکارشناسان بهداشت کار و کبازرسان -2تبصره 
.نندکت کشر، رده اندکه قبال به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کییپرونده ها



ا یه خود کند ینمایاقدام به بازرسیارگاهکتوانند در ینمار کارشناسان بهداشت کار و کبازرسان -102ماده 
ذینفع م در آن یشان به طور مستقیدرجه اول ایسببياز اقربایکیا یآنها تا طبقه سوم و یاز بستگان نسبیکی

.باشند

از خدمت دولت ينارکپس از بریچ مورد حتیار حق ندارند در هکارشناسان بهداشت کار و کبازرسان -103ماده 
ا یداده یه به آنان اطالعاتکا نام اشخاص را یشغل خود به دست آورده اند و يه به مقتضاکاسرار و اطالعات را 

.ندیفاش نما، رده اندکموارد تخلف را گوشزد 

.ن مربوط خواهند بودیمقرر در قوانين ماده مشمول مجازات هاین از مقررات ایمتخلف-تبصره

مشمول يارگاه هاکار به کارشناسان بهداشت کار و که مانع ورود بازرسان کیسانکگر یان و دیفرماارک-104ماده 
، ندینمايالزم به آنان خودداركا از دادن اطالعات و مداریشان شوند یفه ایا مانع انجام وظین قانون گردند و یا

.وم خواهند شدکن قانون محیمقرر در ايحسب مورد به مجازات ها

احتمال وقوع حادثه و يارشناس بهداشت حرفه اکا یار کص بازرس یبه تشخ، ین بازرسیهر گاه در ح-105ماده 
تبا به کلف هستند مراتب را فورا و کميارشناس بهداشت حرفه اکا یار کبازرس ، ارگاه داده شودکا بروز خطر در ی
.دهندم خود اطالع یس مستقیز به ریینده او و نیا نمایارفرما ک

حسب مورد گزارش بازرسان ، کیدرمان و آموزش پزش، و وزارت بهداشتیار و امور اجتماعکوزارت -1تبصره 
یل دادسرا از دادگاه عمومکیمحل و در صورت عدم تشیعمومياز دادسرايارشناسان بهداشت حرفه اکار و ک

دادستان بالفاصله .دیارگاه را صادر نماکاز یا قسمتیو مهر تمام كل و الیرد فورا تعطکمحل تقاضا خواهند 
.ور پس از ابالغ قابل اجرا استکنسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذ

و يارشناس بهداشت حرفه اکا یار که بازرس کصادر خواهد شد یل توسط مرجع مزبور در صورتیدستور رفع تعط
.د نموده باشندیتایب موجود را یرفع نواقص و معايدادگسترذیربط ارشناسان کا ی

.ارگاه را بپردازدکارگران کشود مزد یل میار تعطکه به علت فوق کیامیلف است در اکارفرما مک-2تبصره 

ارشناس بهداشت کا یار و کن ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس یموضوع ايمتضرران از قرارها-3تبصره 
ت یلف است به فورکنند و دادگاه مکت یاکبه دادگاه صالح ش، توانند از مراجع مزبوریارگاه مکل یو تعطيحرفه ا

.و قابل اجرا استیم دادگاه قطعیتصم.دینمایدگیو خارج از نوبت به موضوع رس

ار و امور کوزارت كشنهاد مشترین فصل به پیمربوط به ایاجرایين نامه هایدستورالعمل ها و آی-106ماده 
.دیران خواهد رسیات وزیب هیبه تصوکیدرمان و آموزش پزش، و وزارت بهداشتیاجتماع



آموزش و اشتغال-فصل پنجم

يارآموزکز کارآموز و مراک-مبحث اول

مراکز کارآموزي-1

ز باال بردن دانش یار و نکندگان یو به منظور اشتغال مولد و مستمر جویاهداف قانون اساسيدر اجرا-107ماده 
.الزم را فراهم سازدیانات آموزشکلف است امکمیار و امور اجتماعکوزارت ، ارگرانکیفن

.باشندیمیار و امور اجتماعکالزم با وزارت يهايارکموظف به همذینفع يوزارتخانه ها و سازمان ها-تبصره

نوع صنعت موجود در نقاط از و با توجه به استقرار یموظف است بر حسب نیار و امور اجتماعکوزارت -108ماده 
:دیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمایذيارآموزکز کجاد و توسعه مرایايشور براکمختلف 

.ر ماهریان غیارجوکارگران و کآموزش يه برایپايارآموزکز کمرا-الف

يتخصص هام یارتقاي مهارت و تعل، يبازآموزيبرايمورديل مهارت و تخصص هایمکتيارآموزکز کمرا-ب
.يان آموزش حرفه ایماهر و مرب، مه ماهریان نیارجوکارگران و کشرفته به یپ

.يارآموزکز کان مرایآموزش مربيبرایت مربیز تربکمرا-ج

(مانند وزارت ذیربط يوزارتخانه ها و سازمان هايارکن و جانبازان با همیخاص معلوليارآموزکز کمرا-د
...).اد جانبازان ویبن، دیاد شهیبن، کیدرمان و آموزش پزش، بهداشت

یت قانون محاسبات عمومیبا رعايو ادارین قانون از نظر مالی) ا108ور در ماده (کز آموزش مذکمرا-109ماده 
.اداره خواهند شدیار و امور اجتماعکر نظر وزارت یبه طور مستقل ز

مه ماهر مورد یارگر ماهر و نکت در امر آموزش کبه منظور مشاریو خدماتيدیتول، یصنعتيواحد ها-110ماده 
الزم را با وزارت يهايارکهم، یارگاهکن یا بیارگاه و کجوار يارآموزکز کجاد مرایلفند نسبت به اکش میاز خوین
.به عمل آورندیار و امور اجتماعک

ارگاه کجوار يارآموزکز کبه امر آموزش در مرااستانداردها و جزوات مربوط ، یار و امور اجتماعکوزارت -1تبصره 
.دینمایز مزبور اقدام مکان مراین مربیم و تامیه و در مورد تعلیرا تهیارگاهکن یو ب



بر حسب مورد یارگاهکن یارگاه و بکجوار يارآموزکز کجاد مرایدستورالعمل ها و مقررات مربوط به ا-2تبصره 
.دیران خواهد رسیات وزیب هیبه تصویاجتماعار و امور کر یشنهاد وزیبه پ

ز یآزاد نيو حرفه ایآموزشگاه فن، یار و امور اجتماعکتوسط وزارت يارآموزکز کل مراکیعالوه بر تش-111ماده 
ار و امور کسب پروانه از وزارت کبا ، یا حقوقییقیله اشخاص حقیبه وس، نیا حرفه معیبه منظور آموزش صنعت 

شود. یمسیتاسیاجتماع

ان و یت مسئوالن و مربیآزاد و صالحيارآموزکو موسسات یت فنیص صالحین نامه مربوط به تشخیآی-تبصره
ات یب هیبه تصویار و امور اجتماعکر یشنهاد وزین موسسات با پیبر ایار و امور اجتماعکز نحوه نظارت وزارت ین

.دیران خواهد رسیوز

يارآموزکارآموز و قرارداد ک-2

:شودیل اطالق میارآموز به افراد ذک، ن قانونیاز لحاظ مقررات ا-112ماده 

يارآموزکز کن در مرایمدت معيا ارتقاي مهارت برایيبازآموز، فراگرفتن حرفه خاصيه فقط براکیسانک-الف
.نندیبیآزاد آموزش ميا آموزشگاه هایو 

د بر سه یه زاکن یمدت معيبرا، خاصيبه منظور فراگرفتن حرفه ايارآموزکه به موجب قرارداد کيافراد-ب
متر کسال 15ه سن آنها از کمشروط بر آن ، ار اشتغال دارندکتوام با يارآموزکن به یمعیارگاهکدر ، سال نباشد
.شتر نباشدیسال تمام ب18نبوده و از 

ز کارفرما به مراکمنعقده با یتبکه مطابق توافق کباشند یارگرانکن است کارآموزان بند (الف) ممک-1تبصره 
.ندینمایمراجعه ميارآموزکز کستند و راسا به مرایه شاغل نکباشند یا داوطلبانیشوند و یمیمعرفيارآموزک

ور در بند کداوطلبان مذيارآموزکف دوره یالکحقوق و ت، رشیط پذیمربوط به شرايدستورالعمل ها-2تبصره 
.رسدیمیار و امور اجتماعکر یب وزیبه تصو، ارکیعالياد شوراشنهی(ب) با پ

رفته یپذيارآموزکز کاز مرایکیدر يارآموزکي) برا112) ماده (1ه مطابق تبصره (کیارگران شاغلک-113ماده 
:ر برخوردار خواهند بودیاز حقوق ز، شوندیم

ارگر کن مدت از هر لحاظ جزو سوابق یشود و ایقطع نميارآموزکارگر در مدت کیرابطه استخدام-الف
.شودیمحسوب م



.متر نخواهد بودکا مزد مبنا یاز مزد ثابت و يارآموزکارگر در مدت کمزد -ب

به یخانوادگيت هایو مسئولینه زندگیجبران هزيه براکییها و فوق العاده هاکمک، ير نقدیغيایمزا-ج
.ان پرداخت خواهد شدکماکيارآموزکشود در دوره یارگر پرداخت مک

ارگر کبه یق خسارتین طریشود و از ايارآموزکل موجه مانع ادامه یبدون دل، ان مدتیارفرما قبل از پاکچنانچه 
.دین قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمایتواند به مراجع حل اختالف مندرج در ایارگر مک، وارد گردد

یرفته میپذيارآموزکز کاز مرایکیدر يارآموزکي) برا112) ماده (1تبصره (ه مطابق کيارگرک-114ماده 
:لف استکشود م

ت نموده و مقررات و کشريارآموزکيبپردازد و به طور منظم در برنامه هايارآموزکان مدت مقرر به یتا پا-الف
.ان برساندیت به پایرا با موفقيارآموزکد و دوره یرا مراعات نمایواحد آموزشين نامه هایآی

.ار اشتغال ورزدکارگاه به کدر همان يارآموزکحداقل دو برابر مدت ، يارآموزکدوره یپس از ط-ب

يتواند برایارفرما مک، ارگاه نباشدکار در کحاضر به ادامه يارآموزکارآموز پس از اتمام که کیدر صورت-تبصره
افت یدرين قانون مراجعه و تقاضایبه مراجع حل اختالف موضوع ايارآموزکمطالبه خسارت مندرج در قرارداد 

.دیخسارت نما

ور در مواد کارگران نوجوان مذکتابع مقررات مربوط به ، )112ور در بند (ب) ماده (کارآموزان مذک-115ماده 
.درکار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کساعت ین قانون خواند بود ولی) ا84(ی) ال79(

:ر باشدیمطالب زيد حاوین بایعالوه بر مشخصات طرفيارآموزکقرارداد -116ماده 

.نیتعهدات طرف-الف

.ارآموزکمزد -ج

.يارآموزکمحل -د

.م داده خواهد شدیتعل، ه طبق استاندارد مصوبکیا شغلیحرفه -هـ

.ط فسخ قرارداد (در صورت لزوم)یشرا-و

.ر آن را در قرارداد الزم بدانندکذین در حدود مقررات قانونیه طرفکيگریهر نوع شرط د-ز



مجاز ین قانون) در صورتی) ا80سال تمام (موضوع ماده (18ار نوجوانان تا سن کتوام با يارآموزک-117ماده 
.آنان مضر نباشدیو روحیسالمت و رشد جسميآنان خارج نبوده و برایه از حدود توانایکاست 

يرا مطابق استاندارد هایافکزات یوسایل و تجه، ارآموزکآموزش يموظفند برايارآموزکز کمرا-118ماده 
حرفه مورد نظر را به او ، املکقرار دهند و به طور منظم و يدر دسترس ویار و امور اجتماعکوزارت یآموزش

انات الزم را کاميارآموزکط یمحارآموز در کیمنین سالمت و ایتاميد برایور باکز مذکن مرایهمچن.اموزندیب
.فراهم آورند

اشتغال-مبحث دوم

شور اقدام کز خدمات اشتغال در سراسر کجاد مرایموظف است نسبت به ایار و امور اجتماعکوزارت -119ماده 
يفرصت هايبرايزیار و برنامه رکجاد یاينه هایزمییور موظفند تا ضمن شناساکز خدمات مذکمرا.دینما

ز کبه مرایا معرفیاز به آموزش) و ی(در صورت نيارآموزکز کاران به مرایکبیاشتغال نسبت به ثبت نام و معرف
.ندیاقدام نمایو خدماتيشاورزک، یصنعت، يدیتول

و يزیتحت عنوان دفتر برنامه ريجاد دفتریز استان ها موظف به اکز خدمات اشتغال در مراکمرا-1تبصره 
یبا دفاتر مزبور ميارکن ماده موظف به همیور در اکه موسسات مذیلکن خواهند بود و یال معلولت از اشتغیحما

.باشند

ن را از یمعلول، یعیو توزیصنعت، يشاورزک، يدی(تولیت تعاونکجاد شریدولت موظف است تا در ا-2تبصره 
ت از یار و حماکالت انجام یتسهيالزم و برقراريقرض الحسنه دراز مدت و آموزش هايوام هايق اعطایطر
ن ماده و یز موضوع اکه مرایلکدر يت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماریا خدمات آنان مورد حماید یتول

.دیاقدام نما، ابندیین در آنها حضور میه معلولک، تبصره ها

یالت رفاهیتسهيالزم را در جهت برقرارين نامه هایلف است تا آیکمیار و امور اجتماعکوزارت -3تبصره 
ه یشور تهکیستیران و سازمان بهزین ایاز جامعه معلولیار با نظرخواهکز انجام کن شاغل در مرایاز معلولیمورد ن

.برساندیار و امور اجتماعکر یب وزیو به تصو



گانهیاشتغال اتباع ب-مبحث سوم

ار کد ورود با حق یرواديه اوال داراکار شوند مگر آن کران مشغول به یتوانند در ایگانه نمیاتباع ب-120ماده 
.افت دارندیار درکپروانه ، مربوطهين نامه هاین و آییا مطابق قوانیثان، مشخص بوده

:باشندی) نم120ل مشمول مقررات ماده (یگانه ذیاتباع ب-تبصره

د وزارت امور یهستند با تایینسولکو یکپلماتیديت هایه منحصرا در خدمت مامورکه کگانه یاتباع ب-الف
.خارجه

.د وزارت امور خارجهیوابسته به آنها با تایيارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان هاکنان و کارک-ب

.ید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیبه شرح معامله متقابل و تاییها و مطبوعات خارجيخبرنگاران خبرگزار-ج

گانه یاتباع بيار مشخص براکد با حق یل در صدور روادیط ذیت شرایبا رعایار و امور اجتماعکوزارت -121ماده 
:ردکار صادر خواهد کموافقت و پروانه 

ار افراد داوطلب واجد کآماده به یرانیان اتباع ایدر میار و امور اجتماعکمطابق اطالعات موجود در وزارت -الف
.جود نداشته باشدالت و تخصص مشابه ویتحص

.ار مورد نظر باشدکاشتغال به يبرایافکاطالعات و تخصص يگانه دارایتبعه ب-ب

.استفاده شودیرانیافراد ايبعدینیگزیآموزش و جايگانه برایاز تخصص تبعه ب-ج

ط یضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرا.اشتغال استیات فنین ماده با هیط مندرج در ایاحراز شرا-تبصره
ار و امور کشنهاد وزارت یه با پکخواهد بود ين نامه ایبه موجب آی، اتیل جلسات هکیانتخاب آنها و نحوه تش

.رسدیران میات وزیب هیبه تصویاجتماع

:دیل اقدام نمایذد پروانه افراد ید و تجدیتمد، تواند نسبت به صدوریمیار و امور اجتماعکوزارت -122ماده 

.ران اقامت داشته باشدیه حداقل ده سال مداوم در اکيگانه ایتبعه ب-الف

.باشدیرانیه همسر اکيگانه ایتبعه ب-ب

ارت معتبر کبه شرط داشتن یاسیو پناهندگان سیاسالميشورهاکگانه خصوصا یبيشورهاکن یمهاجر-ج
.شور و امور خارجهکيوزارتخانه هایتبکو پس از موافقت یا پناهندگیمهاجرت و 



از یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضیتواند در صورت ضرورت و یمیار و امور اجتماعکوزارت -123ماده 
د وزارت امور خارجه و ینباشد) پس از تایيت آنان ارادیه وضعکت را (مشروط بر آن یا افراد بدون تابعیدول و 

.دیار معاف نماکد پروانه یا حق تجدید و یحق تمد، پرداخت حق صدورران از یات وزیب هیتصو

.شودید میا تجدید یا تمدیسال صادر یکمدت يثر براکن قانون حدایت مواد ایار با رعاکپروانه -124ماده 

لف است کارفرما مکشود یارفرما قطع مکگانه با یتبعه بیه به هر عنوان رابطه استخدامکيدر موارد-125ماده 
لف است ظرف پانزده روز کز میگانه نیتبعه ب.ندکاعالم یار و امور اجتماعکمراتب را به وزارت ، ظرف پانزده روز

در یار و امور اجتماعکوزارت .دیم نمایتسلیار و امور اجتماعکبه وزارت ، دیار خود را در برابر اخذ رسکپروانه 
.ندکیدرخواست مذیصالح گانه را از مراجع یصورت لزوم اخراج تبعه ب

ر یوز، ندکجاب یاییگانه را به طور استثنایبيشور اشتغال فورکع یه مصلحت صناکيدر موارد-126ماده 
تبعه يبرایار و امور اجتماعکر ید و با موافقت وزینمایاعالم میار و امور اجتماعکمربوطه مراتب را به وزارت 

.صادر خواهد شد، ار مشخصکد با حق یفات مربوط به صدور روادیت تشریار موقت بدون رعاکپروانه ، گانهیب

اشتغال اتباع یات فنید هید آن مستلزم تاییثر سه ماه است و تمدکار موقت حداکمدت اعتبار پروانه -تبصره
.گانه خواهد بودیب

ت و یاز دولت با در نظر گرفتن تابعینگانه مورد یبین فنیارشناسان و متخصصکیط استخدامیشرا-127ماده 
ار و امور کو اعالم نظر وزارت یپس از بررس، یارشناس داخلکيرویزان مزد آنها و با توجه به نیمدت خدمت و م

ار جهت کپروانه .خواهد بودیاسالميب مجلس شورایبا تصو، شورکیو استخداميو سازمان امور اداریاجتماع
ار و امور کاز طرف وزارت یاسالميب مجلس شورایدر هر مورد پس از تصو، یارشناسان خارجکاستخدام 

.صادر خواهد شدیاجتماع

یگانه میارشناسان بکه موجب استخدام کيلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار دادکان میارفرماک-128ماده 
.ندیگانه استعالم نمایتبعه بان اجازه اشتغالکرا در مورد امیار و امور اجتماعکنظر وزارت ، شود

د و لغو پروانه یتجد، دیتمد، گانه از جمله نحوه صدوریمربوط به اشتغال اتباع بیاجرایين نامه هایآی-129ماده 
ر یشنهاد وزیبا پ، ن قانونی) ا121ور در ماده (کگانه مذیاشتغال اتباع بیط انتخاب اعضاي هیات فنیز شرایار و نک
.دیران خواهد رسیات وزیب هیبه تصویار و امور اجتماعک



یارفرمایکو يارگرکيل هاکتش-فصل ششم

اصل يو در اجرایانقالب اسالميو دفاع از دستاوردهایغ و گسترش فرهنگ اسالمیتبلبه منظور-130ماده 
و یخدمات، يشاورزک، یصنعت، يدیتوليارگران واحدهاکران یایاسالميجمهوریست و ششم قانون اساسیب

.ندیاقدام نمایاسالميس انجمن هایتوانند نسبت به تاسیمیصنف

نسبت به ، یغیتبليوه هایف و شیدر انجام وظایتوانند به منظور هماهنگیمیاسالميانجمن ها-1تبصره 
یاسالميانجمن هایهماهنگیانون عالکدر سطح استان ها و یاسالميانجمن هایهماهنگيانون هاکس یتاس
.ندیشور اقدام نماکل کدر 

ن یموضوع ایاسالميرد انجمن هاکارات و نحوه عملیف و اختیحدود وظا، لکیتشین نامه چگونگیآی-2تبصره 
ران یات وزیب هیه و به تصویتهیغات اسالمیو سازمان تبلیار و امور اجتماعک، شورکن ید توسط وزارتیماده با
.برسد

ران و به منظور حفظ حقوق و منافع یایاسالميجمهوریست و ششم قانون اساسیاصل بيدر اجرا-131ماده 
ارگران که خود متضمن حفظ منابع جامعه باشد، ک، انیارفرماکارگران و کيو بهبود وضع اقتصادیمشروع و قانون

ند.ینمایصنفيل انجمن هاکیتوانند مبادرت به تشیا صنعت میحرفه یکان یارفرماکار و کمشمول قانون 

ل کیتوانند نسبت به تشیمیصنفيانجمن هایف محوله و قانونیدر انجام وظایبه منظور هماهنگ-1تبصره 
.ندیشور اقدام نماکل کدر یصنفيانجمن هایانون عالکدر استان و یصنفيانون انجمن هاک

ت یم اساسنامه با رعایموظف به تنظل کیمربوطه به هنگام تشيانون هاکو یصنفيه انجمن هایلک-2تبصره 
یجهت ثبت میار و امور اجتماعکم به وزارت یو تسلیب آن در مجمع عمومیو طرح و تصویمقررات قانون

.باشند

یعاليشورا، ین اجتماعیتامیعاليشورا، ارکیعاليران در شورایان ایارفرماکندگان یه نمایلک-3تبصره 
یصنفيانجمن هایانون عالکر آن توسط یار و نظاکین المللینفرانس بک، ارکو بهداشت یحفاظت فن

.خواهند شدیمعرفیار و امور اجتماعکر ین صورت توسط وزیر ایانتخاب و در غ، لکیدر صورت تش، انیارفرماک

نده یا نماییانجمن صنف، ارکیاسالمياز سه مورد شورایکیتوانند یفقط م، واحدیکارگران ک-4تبصره 
ارگران را داشته باشند.ک



يانون هاکو یصنفيرد انجمن هاکارات و نحوه عملیف و اختیحدود وظا، لکیتشین نامه چگونگیآی-5تبصره 
ات یب هیه و به تصویار تهکیعاليتوسط شورا، ن قانونیب ایخ تصویماه از تاریکثر ظرف مدت کحدا، مربوطه

.دیران خواهد رسیوز

ن یب ایماه پس از تصویکن ماده ظرف ی) ا3ور در تبصره (کندگان مذینامه نحوه انتخابات نمان یآی-6تبصره 
.دیخواهد رسیار و امور اجتماعکر یب وزیقانون به تصو

ران و یایاسالميجمهوریم قانون اساسیکو یاصل سيت در اجراکبه منظور نظارت و مشار-132ماده 
، یصنعت، یصنف، يدیتوليارگران واحدهاک، یاصل چهل و سوم قانون اساسن بر اساس مفاد مربوطه در یهمچن
ن اقدام کمسیتعاونيت هاکجاد شریتوانند نسبت به ایم، ار باشندکه مشمول قانون کيشاورزکو یخدمات

.ندینما

يت هاکشریانون هماهنگکجاد یتوانند نسبت به ایارگران هر استان مکن کمسیتعاونيت هاکشر-تبصره
یارگران استان ها مکن کمسيهایتعاونیهماهنگيانون هاکند و یارگران استان اقدام نماکن کمسیتعاون

يهایتعاونيزکه مریشور (اتحادکارگران کن کمسيهایتعاونیهماهنگیانون عالکل کیتوانند نسبت به تش
.ندیان) اقدام نماکاس-ارگرانکن کمس

ه یبا اتحاديارکموظف به همییو دارايو امور اقتصادين و شهرسازکمس، یاجتماعار و امور کيوزارتخانه ها
.دیبه ثبت خواهد رسیار و امور اجتماعکور توسط وزارت کمذيت هاکان بوده و اساسنامه شرکاس

ع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و یمفاد مربوط به توزيت در اجراکبه منظور نظارت و مشار-133ماده 
يشاورزکا یو یخدمات، یصنعت، یصنف، يدیتوليارگران واحدهاک، رانیایاسالميجمهوریچهارم قانون اساس

.ندیاقدام نمايارگرکع) یمصرف (توزیتعاونيت هاکجاد شریتوانند نسبت به ایم، ار باشندکه مشمول قانون ک

يت هاکشریانون هماهنگکس یتوانند نسبت به تاسیارگران مکع) یمصرف (توزیتعاونيت هاکشر-تبصره
یارگران استان ها مکع) یمصرف (توزيهایتعاونیهماهنگيانوهاکند و یارگران استان اقدام نماکمصرف یتعاون

مصرف يهایتعاونيزکه مریاتحاد«ارگران کمصرف يهایتعاونیهماهنگیانون عالکل کیتوانند نسبت به تش
.ندیاقدام نما» انکام-ارگرانکع) ی(توز

يهايارکموظف هستند تا همیصنعتين وزارتخانه هایو همچنیو بازرگانیار و امور اجتماعکيوزارتخانه ها
به یار و امور اجتماعکور توسط وزارت کمذیتعاونيت هاکان به عمل آورند و اساسنامه شرکه امیالزم را با اتحاد
.دیثبت خواهد رس



آن قسمت از مفاد يو حسن اجرایو اجتماعیالت صنفکمسایل و مشيریگیو پیبه منظور بررس-134ماده 
یدرمان، یاز خدمات بهداشتين منافع و بهره مندیه متضمن حفظ حقوق و تامکیست ونهم قانون اساسیاصل ب

يانون هاکس یتوانند به طور مجزا نسبت به تاسیران بازشسته میارگران و مدک، باشدیمکیپزشيو مراقبت ها
.ندیران بازنشسته شهرستان ها و استان ها اقدام نمایارگران و مدک

یعاليانون هاکس یتوانند نسبت به تاسیران بازنشسته استان ها میارگران و مدکيانون هاک-1تبصره 
.ندیشور اقدام نماکران بازنشسته یارگران و مدک

ین اجتماعیو سازمان تامکیدرمان و آموزش پزش، و بهداشتیار و امور اجتماعکيوزارتخانه ها-2تبصره 
.باشندیشور مکران بازنشسته یارگران و مدکیعاليانون هاکبا يارکموظف به هم

، اراتیف و اختیوظاياجرایدر امور تبادل نظر در چگونگیجاد وحدت روش و هماهنگیبه منظور ا-135ماده 
یانون عالکار در استان و کیاسالميشوراهایانون هماهنگکل کیتوانند نسبت به تشیار مکیاسالميشوراها
.ندیشور اقدام نماکل کار در کیاسالميشوراهایهماهنگ

ار کیاسالميشوراهايانون هاکرد کارات و نحوه عملیف و اختیحدود وظا، لکیتشین نامه چگونگیآی-تبصره
ب یه و به تصویتهیغات اسالمیو سازمان تبلیار و امور اجتماعکشور و کن ید توسط وزارتین ماده بایموضوع ا

.ران برسدیات وزیه

، صیتشخيات هایه، کاریران در سازمان جهانیایاسالميکارگران جمهوریندگان رسمیه نمایکل-136ماده 
توسط ، حسب مورد، ر آنیو نظایحفاظت فنیعاليشورا، ین اجتماعیتامیعاليشورا، حل اختالفيات هایه

ندگان کارگران انتخاب یا مجمع نمایکارگران و یصنفيانجمن هایکانون عال، کاریاسالميشوراهایکانون عال
.خواهند شد

.دیران خواهد رسیات وزیب هیکار به تصویعاليشنهاد شوراین ماده با پیاین نامه اجراییآی-1تبصره 

ر کار و یوز، جاد نشده باشندین فصل ایموضوع اییو کارفرمايکارگریعاليکه تشکل هایدر صورت-2تبصره 
.دیاقدام نمایعاليات هایشوراها و ه، ندگان مزبور در مجامعیتواند نسبت به انتخاب نمایمیامور اجتماع

ن فصل یموضوع ايو کارگرییاکارفرميتشکل ها، ف مربوطهیو حسن انجام وظایبه منظور هماهنگ-137ماده 
.ندیاقدام نمايالت مرکزیجاد تشکیتوانند به طور مجزا نسبت به ایاز قانون م

، ن کارگرانیان و همچنیکارفرمايکالت مرکزیو اساسنامه تشيمرکزيانتخابات شوراين نامه هایآی-تبصره
ه و یتهیوزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماع، کاریعاليندگان شورایمرکب از نمایونیسیجداگانه توسط کم

.دیران خواهد رسیات وزیب هیبه تصو



.نده داشته باشندیمذکور نمايک از تشکل هایتوانند در هر یه در صورت مصلحت میت فقیمقام وال-138ماده 

کار یدسته جمعيمان هایمذاکرات و پ-فصل هفتم

ط یا بهبود شرایو یا شغلیو يا حل مشکالت حرفه ایو يریش گیپ، یهدف از مذاکرات دسته جمع-139ماده 
ن ین مشارکت طرفیمقابله با مشکالت و تاميبراین ضوابطییق تعیکارگران است که از طریا امور رفاهید و یتول

ن یتوافق طرفا صنعت بایحرفه و ، ن ها در سطح کارگاهیر ایط و نظایر شراییا تغین و ییا از راه تعیدر حل آنها و 
.ل و مدارك الزم باشدیبه دالید متکین بایطرفيطرح شده از سويخواست ها.ابدییتحقق م

یق مذاکرات دسته جمعیجاد ضوابط از طریکه در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایهر موضوع-1تبصره 
برنامه ياست هایکشور و از جمله سيمشروط بر آن که مقررات جار، ردیتواند موضوع مذاکره قرار بگیباشد م

.م در مورد آنها را منع نکرده باشدیاتخاذ تصم، دولتيا

ن و یت شئون طرفیز اختالفات با رعاید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیبایمذاکرات دسته جمع
.ابدیادامه ، که موجب اختالل نظم جلسات گرددیاز هر گونه عمليبا خوددار

یتوانند از وزارت کار و امور اجتماعیموافق باشند مین مذاکرات دسته جمعیکه طرفیدر صورت-2ره تبص
جاد یایل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگینه مسایرا که در زمیطرفیتقاضا کنند شخص ب

ن کارشناس کمک به هر دو طرف ینقش ا.دینمایبه آنها معرفیدسته جمعيمان هایبه عنوان کارشناس پ، کند
.استیش برد مذاکرات دسته جمعیدر پ

ا یک ین یمابیط کار فین شراییکه به منظور تعیکتبیمانیکار عبارت است از پیمان دسته جمعیپ-140ماده 
یندگان قانونیا نمایا چند کارفرما و یک یک طرف و یکارگران) از ینده قانونیا نمایو یا انجمن صنفیچند (شورا 

.شودیمنعقد مییو کارفرمايکارگریعالين کانون ها و کانون هایمابیا فیگر و یديآنها از سو

مان ید متن پیبا، کار شودیمان دسته جمعیکار منجر به انعقاد پیکه مذاکرات دسته جمعیدر صورت-تبصره
قرار یمان دسته جمعین عقد پیار طرفیدر اختمان یدو نسخه از پ.ن برسدیطرفيم و به امضایدر سه نسخه تنظ

م وزارت کار و امور یتسل، دییو تایدگید و به منظور رسیگرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رس
.خواهد شدیاجتماع

:خواهند داشت کهیت اجراییو قابلیاعتبار قانونیکار هنگامیدسته جمعيمان هایپ-141ماده 



.ن نشده باشدییده است در آن تعیگردینیش بیکمتر از آنچه در قانون کار پییایمزا-الف

.ر نباشدیدولت مغایمات و مصوبات قانونیکشور و تصمين و مقررات جاریبا قوان-ب

.برسدید وزارت کار و امور اجتماعیبه تای، (الف) و (ب)يمان با بندهایا موضوعات پیعدم تعارض موضوع -ج

(الف) و يمان با بندهایا عدم تطابق پید در نظر خود در مورد مطابقت یبایوزارت کار و امور اجتماع-1تبصره 
.دیمان کتبا اعالم نماین پیروز به طرف30ن ماده را ظرف ی(ب) مذکور در ا

لف) و (ايبا موضوعات بندهایمان جمعیدر مورد عدم مطابقت مفاد پینظر وزارت کار و امور اجتماع-2تبصره 
مان ین پید کتبا به طرفیل و موارد مستند بایدال.کشور باشديو مقررات جاریل قانونیبه دالید متکی(ب) با

.ن ماده اعالم گرددی) هم1ظرف مدت مذکور در تبصره (

ک از یا هر یو یقبليمان هایا پین قانون و یکه اختالف نظر در مورد مواد مختلف ایدر صورت-142ماده 
ا یل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یمنجر به تعط، دیمان جدیانعقاد پين برایموضوعات مورد درخواست طرف

ن یاز طرفیکیص موظف است بر اساس درخواست هر یات تشخیکارگران شود هيد از سویتوليکاهش عمد
قرار داده و اعالم نظر یدگیرسعا مورد یموضوع اختالف را سر، یو کارفرمایيکارگريسازمان هاایاختالف و 

.دینما

تواند ظرف مدت ده روز از یرد مینظر مذکور را نپذیمان دسته جمعین پیک از طرفیکه هر یدر صورت-تبصره
ن قانون یات حل اختالف مندرج در فصل نهم ای)) به ه158ص (موضوع ماده (یات تشخیخ اعالم نظر هیتار

.دینمايو صدور رایدگیرسيمراجعه و تقاضا

خود را يو رایدگیرسیمان دسته جمعیافت تقاضا فورا به موضوع اختالف در پیات حل اختالف پس از دریه
.کندیکار اعالم میمان دسته جمعینسبت به پ

س اداره ین واقع نشود رییات حل اختالف ظرف سه روز مورد قبول طرفیشنهادات هیکه پیدر صورت-143ماده 
یم الزم به وزارت کار و امور اجتماعیجهت اتخاذ تصم، موظف است بالفاصله گزارش امر رایاجتماعکار و امور 
یکه مقتضيکارگاه را به هر نحو، تواند مادام که اختالف ادامه داردیران میات وزیدر صورت لزوم ه.اطالع دهد

.دیبداند به حساب کارفرما اداره نما

تواند ین نمیک از طرفیچ یگردد هیمنعقد مینیمدت معيکار که برایمعدسته جيمان هایدر پ-144ماده 
ص وزارت کار و یبه تشخییط استثناید مگر آن که شرایر آن را بنماییدرخواست تغ، ان مدتیقبل از پاییبه تنها

.جاب کندیر را ایین تغیایامور اجتماع



باشد و چنانچه یکار موثر نمیمان دسته جمعیپياجرادر ، يت از ویر مالکییا تغیفوت کارفرما و -145ماده 
.م محسوب خواهد شدیقديد قائم مقام کارفرمایجديکارفرما، کار استمرار داشته باشد

ا یکار منعقد ساخته و یمان دسته جمعیکار که کارفرما قبل از انعقاد پيانفراديه قراردادهایدر کل-146ماده 
يانفراديکه قراردادهايمگر در موارد،الزم االتباع استیمان دسته جمعیمقررات پ، دینمایپس از آن منعقد م

.باشندیمان دسته جمعیشتر از پیبییایمزاياز لحاظ مزد دارا

کارگرانیخدمات رفاه-فصل هشتم

و ن قانونیکارگران و کشاورزان مشمول ايرا برایو درمانیدولت مکلف است خدمات بهداشت-147ماده 
.خانواده آنها فراهم سازد

مه ینسبت به ب، ین اجتماعین قانون مکلفند بر اساس قانون تامیمشمول ايان کارگاه هایکارفرما-148ماده 
.ندینمودن کارگران واحد خود اقدام نما

کارگران ما با یها مستقین تعاونیمسکن و در صورت عدم وجود ايهایان مکلفند با تعاونیکارفرما-149ماده 
يان کارگاه هاین کارفرمایند و همچنیالزم را بنمايمناسب همکاریشخصين خانه هایفاقد مسکن جهت تام

.باشندیگر میا محل مناسب دیدر جوار کارگاه و یسازمانيبزرگ مکلف به احداث خانه ها

ها و يشهردار، يو امکانات وزارت مسکن و شهرسازیالت بانکیدولت موظف است با استفاده از تسه-1تبصره 
.دیالزم را بنمايهمکارذیربط ير دستگاه هایسا

بزرگ يو نوع کارگاه هایدولتيان و دستگاه هایکارفرما، و مشارکت کارگرانيزان همکارینحوه و م-2تبصره 
ه یتهيو مسکن و شهرسازیور اجتماعن کار و امیخواهد بود که توسط وزارتين نامه این ماده طبق آییمشمول ا
.دیران خواهد رسیات وزیب هیو به تصو

جاد یضه نماز ایفريادايمحل مناسب برا، ن قانون مکلفند در کارگاهیان مشمول ایه کارفرمایکل-150ماده 
ط و ساعات ید شرایت حال روزه داران بایو رعایم شعایر مذهبیتعظيام ماه مبارك رمضان برایز در ایند و نینما

ند ینمامیتنظيکارگران طوریندگان قانونیر نمایا سایکار و یاسالميو شورایانجمن اسالميکار را با همکار
ا یضه نماز و صرف افطار یفرياداياز اوقات کار را براین مدتیهمچن.ضه روزه نباشدیکه اوقات کار مانع فر

.اختصاص دهند، يسحر



و مانند آن) دور از ين (راه سازیمعيمدت محدود به منظور انجام کاريکه براییدر کارگاه ها-151ماده 
نهار و شام) ، مت (صبحانهیمناسب و ارزان قيان موظفند سه وعده غذایکارفرما، شوندیجاد میایمناطق مسکون

يارگاه ها به اقتضال کین قبیدر ا.گرم باشديد غذایک وعده آن بایکه حداقل ، ندیکارگران خود فراهم نمايبرا
.جاد شودیکارگران ايز براید خوابگاه مناسب نیبا، محل و مدت کار، فصل

رفت و برگشت يد برایصاحب کار با، یه عمومیله نقلیوسيکارگاه و عدم تکافويدر صورت دور-152ماده 
.ار آنان قرار دهدیه مناسب در اختیله نقلیکارکنان خود وس

الت الزم را یتسه، کارگران کارگاه خودیتعاونيجاد و اداره امور شرکت هایايمکلفند براان یکارفرما-153ماده 
.دین ها فراهم نمایل کار و امثال ایوسا، ل محلیاز قب

ر کار و امور یب وزیکار به تصویعاليشنهاد شوراین ماده با پیمربوط به نحوه اجراي ايدستورالعمل ها-تبصره
.دیخواهد رسیاجتماع

محل ، کشوریت بدنیو سازمان تربیان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعیه کارفرمایکل-154ماده 
.ندیجاد نمایمختلف ورزش اياستفاده کارگران در رشته هايمناسب برا

ین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانیجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین نامه نحوه ایآی-تبصره
ه و یکشور تهیت بدنیو سازمان تربیتوسط وزارت کار و امور اجتماع، نیو ساعات متعارف تمريا هنرییرزشو

.دیران خواهد رسیات وزیب هیبه تصو

ن وزارت و سازمان یو با نظارت ایه کارگاه ها موظفند بر حسب اعالم وزارت کار و امور اجتماعیکل-155ماده 
ن یايضوابط نحوه اجرا.بپردازنديسواد آموزيجاد کالس هایبه ا، بزرگساالنيمسئول در امر سوادآموزيها

ر موارد آن مشترکا توسط یاران و سایانتخاب آموزش ، شرکت کارگران در کالس، ل کالسیتشکیچگونگ، فیتکل
.دیران خواهد رسیات وزیب هیه و به تصویتهيو نهضت سوادآموزیوزارت کار و امور اجتماع

ا یينامه نهضت سوادآموزیحداقل داشتن گواه، يمراکز کارآموزيشرط ورود کارگران به دوره ها-تبصره
.معادل آن است

حمام و ، يط کار مانند غذاخوریسات کارگاه از نظر بهداشت محیمربوط به تاسيدستورالعمل ها-156ماده 
ب و به مرحله یتصویمان و آموزش پزشکدر،خواهد بود که توسط وزارت بهداشتين نامه ایبرابر آیییدستشو

.اجرا در خواهد آمد



مراجع حل اختالف-فصل نهم

ر مقررات ین قانون و سایاياز اجرایه ناشکارآموز کا یارگر کارفرما و کن یبيهر گونه اختالف فرد-157ماده 
ق یدر مرحله اول از طر، ار باشدکیدسته جمعيمان هایا پییارگاهکيموافقت نامه ها، يارآموزکقرارداد ، ارک

يه شوراکیار و در صورتکیاسالميندگان آنها در شورایا نمایار آموز و کا یارگر کارفرما و کن یم بیسازش مستق
ارفرما حل و فصل کارگران و کینده قانونیا نمایارگران و کیق انجمن صنفیاز طر، نباشديار در واحدکیاسالم

و حل و یدگیرسیب آتیص و حل اختالف به ترتیتشخيات هایق هیعدم سازش از طرخواهد شد و در صورت 
.فصل خواهد شد

:شودیل مکیل تشین قانون از افراد ذیور در اکص مذیات تشخیه-158ماده 

.یار و امور اجتماعکنده وزارت ینفر نمایک-1
.ار استانکیاسالميشوراهایانون هماهنگکارگران به انتخاب کنده ینفر نمایک-2
ان استان در صورت لزوم و با یارفرماکیصنفيانون انجمن هاکع به انتخاب یران صناینده مدینفر نمایک-3

ص در یات تشخیل چند هکیتواند نسبت به تشیمیار و امور اجتماعکوزارت ، ات هایار هکزان یتوجه به م
.دیسطح هر استان اقدام نما

ات حل یم به هین تصمیحق دارد نسبت به ا، د اخراج شودیص بایات تشخیه مطابق نظر هکيارگرک-تبصره
.دینماياختالف مراجعه و اقامه دعو

ه ظرف کیگردد و در صورتیخ ابالغ آن الزم االجرا میروز از تار15ص پس از یتشخيات هایهيرا-159ماده 
ات حل اختالف یتبا به هکعتراض خود را مزبور اعتراض داشته باشد اين نسبت به رایاز طرفیکیور کمدت مذ

ات ینظرات اعضاي ه.و الزم االجرا خواهد بودیات حل اختالف پس از صدور قطعیهيد و راینمایم میتقد
.در پرونده درج شودیستیبا

ار کیاسالميشوراهایانون هماهنگکارگران به انتخاب کنده یات حل اختالف استان از سه نفر نمایه-160ماده 
ارگران و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کندگان یا مجمع نمایارگران و کیصنفيانون انجمن هاکا یاستان 

يس دادگستریفرماندار و ری، یار و امور اجتماعکل کر ینده دولت (مدیمنطقه و سه نفر نمايمدیران واحدها
، ات هایار هکزان یدر صورت لزوم و با توجه به م.گرددیل مکیسال تش2مدت يندگان آنها) برایا نمایمحل و 
.دیات حل اختالف در سطح استان اقدام نمایل چند هکیتواند نسبت به تشیمیار و امور اجتماعکوزارت 



ار و امور کيار و ضرورت به تعداد الزم در محل واحدهاکحل اختالف با توجه به حجم يات هایه-161ماده 
.ل خواهد شدکیتشيان خارج از وقت ادارکاالمیو حتیاجتماع

عدم .نندکیتبا دعوت مکیدگیحضور در جلسه رسين اختالف برایحل اختالف از طرفيات هایه-162ماده 
ه کمگر آن ، ستیات نیتوسط هيو صدور رایدگیار آنها مانع رسینده تام االختیا نماین یاز طرفیکحضور هر 

در هر حال .دینماید دعوت مینوبت تجدیکن صورت فقط یص دهد. در ایتشخيضرورن را یات حضور طرفیه
.دینمایالزم را صادر ميو رایدگیرس، ان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پروندهکاالمیات حتیه

يارشناسان انجمن ها و شوراهاکن و یتوانند در صورت لزوم از مسئولیحل اختالف ميات هایه-163ماده 
دعوت به عمل آوردند و نظرات و اطالعات آنان را در يشاورزکو یخدمات، یصنعت، يدیتوليواحدهایاسالم

.ندیاستماع نما، خصوص موضوع

ل جلسات آنها کیتشیص و حل اختالف و چگونگیتشخيات هایمقررات مربوط به انتخاب اعضاي ه-164ماده 
.دیخواهد رسیار و امور اجتماعکریب وزیه و به تصویار تهکیعاليتوسط شورا

ارگر کم بازگشت به کح، ص دادیر موجه تشخیارگر را غکاخراج ، ات حل اختالفیه هکیدر صورت-165ماده 
ارگر ک، ن صورت (موجه بودن اخراج)یر ایند و در غکیخ اخراج صادر میاو را از تاریو پرداخت حق السعیاخراج

.ن قانون خواهد بودی) ا27مندرج در ماده (زان یمشمول اخذ حق سنوات به م

ارگر به که بر اساس سابقه خدمت کلف است کارفرما مک، ارگر نخواهد به واحد مربوط بازگرددکچنانچه -تبصره
.بپردازديروز مزد و حقوق به و45نسبت هر سال 

ام کاحيله اجرایو به وسالزم االجرا بوده ، ارکصادره از طرف مراجع حل اختالف یآراي قطع-166ماده 
ه به کخواهد بود ين نامه ایضوابط مربوط به آن به موجب آی.به مورد اجرا گذارده خواهد شديدادگستر

.رسدیران میات وزیب هیبه تصويو دادگستریار و امور اجتماعکن یشنهاد وزارتیپ

ار کیعاليشورا-فصل دهم

فه شورا انجام یوظ.شودیل مکیار تشکیعاليبه نام شورایشوراییار و امور اجتماعکدر وزارت -167ماده 
ن مربوطه به عهده آن واگذار شده است. یر قوانین قانون و سایه به موجب اکاست یفیالکه تیلک

:شورا عبارتند ازياعضا



.است شورا را به عهده خواهد داشتیه رک، یار و امور اجتماعکر یوز-الف

ب یو تصویار و امور اجتماعکر یشنهاد وزیبه پيو اقتصادیر و مطلع در مسایل اجتماعیافراد بصدو نفر از -ب
.ع انتخاب خواهد شدیصنایعاليشوراينفر از آنان از اعضایکه کران یات وزیه

.انیارفرماک) به انتخاب يشاورزکنفر از بخش یکان (یارفرماکندگان یسه نفر از نما-ج

.ارکیاسالميشوراهایانون عالک) به انتخاب يشاورزکنفر از بخش یکارگران (کندگان یسه نفر از نما-د

مدت دو سال يه اعضاي آن برایبقیار و امور اجتماعکر یه به استثناي وزکل کیار از افراد فوق تشکیعاليشورا
.گردند و انتخاب مجدد آن بالمانع استین و انتخاب مییتع

.خواهند بوديرایکيننده در جلسه داراکت کاز اعضاي شریکهر -هتبصر

جلسات فوق ، در صورت ضرورت.دهدیل جلسه مکیبار تشیکار هر ماه حداقل کیعاليشورا-168ماده 
جلسات شورا با حضور هفت نفر از .شودیل مکیشورا تشيسه نفر از اعضايا تقاضایس و یالعاده به دعوت ری

.ت آرا معتبر خواهد بودیثرکمات آن با ایابد و تصمییت میاعضا رسم

یو اجتماعيو اقتصاديارگرکارشناسان مسایل ک.استیرخانه دایمیدبیکيار داراکیعاليشورا-169ماده 
یعاليار شورایه و در اختیاز را تهیاطالعات مورد نگر یار و دکط یمطالعات مربوط به روابط و شرا، رخانهیدبیو فن

.دهندیار قرار مک

ر یشنهاد وزیرخانه به پیمسئول دب.استیار و امور اجتماعکار در وزارت کیعاليرخانه شورایمحل دب-تبصره
در يرابدون حق ، ر شورایه به عنوان دبک، شودیار انتخاب مکیعاليب شورایو تصویار و امور اجتماعک

.ردکت خواهد کار شرکیعاليجلسات شورا

رخانه شورا و یار و وظایف دبکیعاليل و نحوه اداره شوراکیتشیمربوط به چگونگيدستورالعمل ها-170ماده 
یار به موجب مقرراتکیعاليان در شورایارفرماکارگران و کالبدل یو علین نحوه انتخاب اعضاي اصلیهمچن

ب یه و به تصویتهیار و امور اجتماعکر ین قانون توسط وزیب ایخ تصویثر ظرف دو ماه از تارکحداه کخواهد بود 
.دیران خواهد رسیات وزیه



جرایم و مجازات ها -ازدهمیفصل 

انات کط و امیبا توجه به شرایحسب مورد مطابق مواد آت، ن قانونیف مقرر در ایالکمتخلفان از ت-171ماده 
.وم خواهد شدکا هر دو محیو يمه نقدیا جریو مراتب جرم به مجازات حبس یخاط

ا یمانند نقص عضو و یه منجر به عوارضکگردد يسبب وقوع حادثه ایف قانونیالکه تخلف از انجام تکیدر صورت
طبق قانون ن موارد ینسبت به ا، ن فصلیمندرج در ايلف است عالوه بر مجازات هاکدادگاه م، ارگر شودکفوت 

.دیف نمایلکن تییتع

ل ممنوع است و متخلف عالوه بر پرداخت اجرت کن قانون به هر شی) ا6با توجه به ماده (يار اجبارک-172ماده 
روز تا 91و مراتب جرم به حبس از یانات خاطکط و امیبا توجه به شرا، افته و جبران خسارتیار انجام کالمثل 

هر گاه چند نفر به اتفاق .وم خواهد شدکبرابر حداقل مزد روزانه مح200تا 50معادل يمه نقدیا جریسال و یک
وم و کفوق محياز متخلفان به مجازات هایکبگمارند هر يار اجبارکرا به یشخص، موسسهیکق یا از طری

ن صورت یدر اه ک، از مباشر باشديه مسبب اقوکمگر آن .ا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بودکمشتر
.مسبب شخصا مسئول است

ن عالوه بر پرداخت اجرت یا متخلفیگمارده شوند متخلف يار اجبارکبه یچنانچه چند نفر به طور جمع-تبصره
وم خواهند کن ماده محیور در اکثر مجازات مذکو مراتب جرم به حدایانات خاطکط و امیبا توجه به شرا، المثل

.شد

) و 155(-)154(-)153(-)152(-)151(-)149ور در مواد (کاز موارد مذیکهر متخلفان از-173ماده 
ینده وزارت کار و امور اجتماعیسب نظر نماکه دادگاه با کیعالوه بر رفع تخلف در مهلت، )78قسمت دوم ماده (

هر بار تخلف ينفر برا100متر ازکيارگاه هاکدر ، ارگاهکارگران و حجم کبا توجه به تعداد ، ردکن خواهد ییتع
م کخ صدور حیارگر در تارکیکیصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمیکاز هفتاد تا يمه نقدیبه پرداخت جر

ور کمه مذیثر جرکبرابر حداقل مزد به حدا10، ارگاهکدر یارگر اضافکهر صد نفر يوم خواهند شد و به ازاکمح
.اضافه خواهد شد

هر مورد يبرا، )41) و تبصره ماده (59(-)45(-)38ور در مواد (کاز مواد مذیکمتخلفان از هر -174ماده 
نده یسب نظر نماکه دادگاه با کیا هر دو در مهلتیارگر و که حقوق یا تادیتخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف 

:وم خواهند شدکل محیب ذیتارگر به ترکهر يبه ازا، ردکن خواهد ییتعیار و امور اجتماعکوزارت 

.ارگرکیکبرابر حداقل مزد روزانه 50تا 20، نفر10تا يبرا-1



.ارگرکیکبرابر حداقل مزد روزانه 10تا5، نفر10نفر نسبت به مازاد 100تا يبرا-2
.ارگرکیکبرابر حداقل مزد روزانه 5تا 2، نفر100نفر نسبت به مازاد 100باالتر از يبرا-3

ي) برا92) و (82(-)81(-)80(-) (قسمت اول)78ور در مواد (کاز موارد مذیکمتخلفان از هر -175ماده 
سب نظر که دادگاه با کیا هر دو در مهلتیارگر و که حقوق یا تادیهر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف 

:وم خواهند شدکل محیب ذیارگر به ترتکهر يبه ازا، ردکن خواهد ییتعیار و امور اجتماعکنده وزارت ینما

.ارگرکیکبرابر حداقل مزد روزانه 100تا 30، نفر10تا يبرا-1
.ارگرکیکبرابر حداقل مزد روزانه 30تا 10، نفر10نفر نسبت به مازاد 100تا يبرا-2
رار کدر صورت ت.ارگرکیکبرابر حداقل مزد روزانه 10تا5، نفر100نفر نسبت به مازاد 100باالتر از يبرا-3

روز 120روز تا 19ا به حبس از یفوق و يثر جرایم نقدکبرابر حدا5/1تا 1/1ور از کمتخلفات مذ، تخلف
.وم خواهند شدکمح

) و 84(-)83(-)79(-)77(-)75(-)61(-)52ور در مواد (کاز موارد مذیکمتخلفان از هر -176ماده 
ه دادگاه با کیا هر دو در مهلتیارگر که حقوق یا تادیهر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف ي) برا91(
وم خواهند کل محیب ذیارگر به ترتکهر يبه ازا، ردکن خواهد ییتعیار و امور اجتماعکنده وزارت یسب نظر نماک

:شد

.ارگرکیکبرابر حداقل مزد روزانه 500تا 200، نفر10تا يبرا-1
.ارگرکیکبرابر حداقل مزد روزانه 50تا 20، نفر10نفر نسبت به مازاد 100تا يبرا-2
.ارگرکیکبرابر حداقل مزد روزانه 20تا 10، نفر100نفر نسبت به مازاد 100باالتر از يبرا-3

.وم خواهند شدکروز مح180روز تا 91ور به حبس از کمتخلفان مذ، رار تخلفکدر صورت ت

هر مورد ي) برا90) (قسمت اول ماده) و (89(-)87ور در مواد (کاز موارد مذیکمتخلفان از هر -177ماده 
نده یسب نظر نماکه دادگاه با کیا هر دو در مهلتیارگر و که حقوق یا تادیتخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف 

وم کل محیب ذیبه ترتيمه نقدیا جریروز و 120تا91به حبس از ، ردکن خواهد ییتعیار و امور اجتماعکوزارت 
:خواهند شد

.ارگرکیکبرابر حداقل مزد روزانه 600تا 300، نفر10تا يارگاه هاکدر -1
.ارگرکیکبرابر حداقل مزد روزانه 1000تا 500، نفر100تا11يارگاه هاکدر -2
.ارگرکیکبرابر حداقل مزد روزانه 1500تا800، نفر به باال1000يارگاه هاکدر -3

.وم خواهند شدکروز مح180روز تا 121متخلفان به حبس از ، رار تخلفکدر صورت ت



ا یيارگرکيل هاکت در تشید وادار به قبول عضویرا با اجبار و تهدیا اشخاصیشخص ، سکهر -178ماده 
و یقانونيل هاکجاد تشیز چنانچه از ایور گردد و نکمذيهال کت آنها در تشیا مانع از عضوی، دینمایارفرمایک

20از يمه نقدیو مراتب جرم به جریانات خاطکط و امیبا توجه به شرا، دینمايریآنها جلوگیانجام وظایف قانون
ومکا هر دو محیروز و 120روز تا 91ا حبس از یم کخ صدور حیارگر در تارکبرابر حداقل مزد روزانه 100تا 

.خواهد شد

يارگاه هاکار به کار و ماموران بهداشت کفه بازرسان یه مانع ورود و انجام وظکیسانکا یان یارفرماک-179ماده 
ط ینند در هر مورد با توجه به شراکيشان خوددایالزم به اكا از دادن اطالعات و مدارین قانون گردند یمشمول ا

م و در کت حیارگر پس از قطعکبرابر حداقل مزد روزانه 300تا 100از يمه نقدیبه پرداخت جریو امکانات خاط
.وم خواهند شدکروز مح120روز تا 91رار به حبس از کصورت ت

يو الزم اجرایبه موقع آراي قطعين قانون از اجرای) ا159ه بر خالف مفاد ماده (کیانیارفرماک-180ماده 
یانات خاطکط و امیبا توجه به شرا، ورکآراي مذيعالوه بر اجرا، ندیمانين قانون خودداریمراجع حل اختالف ا

.وم خواهند شدکارگر محکبرابر حداقل مزد روزانه 200تا 20ازيمه نقدیبه جر

شده است یارشان منقضکا مدت اعتبار پروانه یارند و که فاقد پروانه کگانه را یه اتباع بکیانیارفرماک-181ماده 
ه کيا در مواردیرند و ید شده است بپذیار آنها قکر از آنچه در پروانه یغيارکگانه را در یا اتباع بیار گمارند و کبه 

گانه با یتبعه بیار و امور اجتماعکگردد مراتب را به وزارت یارفرما قطع مکگانه با یتبعه بیرابطه استخدام
و یانات خاطکط و امیبا توجه به شرا، ندیاعالم ننمایامور اجتماعار و کگردد مراتب را به وزارت یارفرما قطع مک

.وم خواهند شدکروز مح180روز تا 91مراتب جرم به مجازات حبس از 

ار و کم آمار و اطالعات مقرر به وزارت ین قانون از تسلی) ا192ه بر خالف مفاد ماده (کانی یارفرماک-182ماده 
در هر ، یار و امور اجتماعکاز وزارت یعالوه بر الزام به ارایه آمار و اطالعات مورد ن،ندینمايخودداریامور اجتماع

برابر حداقل مزد روزانه 250تا 50از يمه نقدیو مراتب جرم به جریانات خاطکط و امیمورد با توجه به شرا
.وم خواهند شدکارگر محک

، ندینمايارگران خود خودارکمه نمودن ین قانون از بی) ا148ه بر خالف مفاد ماده (کیانیارفرماک-183ماده 
و مراتب جرم به یانات خاطکط و امیارفرما) با توجه به شراکارگر (سهم که حقوق متعلق به یلکه یعالوه بر تاد

.وم خواهند شدکمه مربوط محیمعادل دو تا ده برابر حق بيمه نقدیجر

ار انجام شده و طلب و کباشد اجرت المثل یاشخاص حقوقه یه تخلف از ناحکيلیه مواردکدر -184ماده 
ا هر دو یو يمه نقدیجر، اعم از حبسیت جزاییمسئولیول، پرداخت شودید از اموال شخص حقوقیخسارت با



فر کیه تخلف به دستور او انجام گرفته است و کاست یت حقوقیر مسئول شخصیا مدیر عامل یحالت متوجه مد
.ور اجرا خواهد شدکن مذیدرباره مسئول

يدادگستريفرکیيت دادگاه های) در صالح184) تا (171ور در مواد (کبه جرایم مذیدگیرس-185ماده 
.ور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمدکمذیدگیرس.است

ن وجوه تحت نظر یو از خواهد شد یوارکدر بانین قانون به حساب مخصوصیمقرر در ايجرایم نقد-186ماده 
یآموزش، یجهت امور رفاه، رسدیران میات وزیب هیه به تصوکين نامه ایبه موجب آییار و امور اجتماعکر یوز

.دیارگران به مصرف خواهد رسکیو فرهنگ

مقررات متفرقه -فصل دوازدهم

، د مدتیار با قکانجام یگواه، ارگرکار بنا به درخواست کان قرارداد یلفند پس از پاکان میارفرماک-187ماده 
.ندیم نمایتسليار انجام شده را به وکان و نوع یزمان شروع و پا

ارگران کز یو نین و مقررات خاص استخدامیر قوانیا سایيشورکاشخاص مشمول قانون استخدام -188ماده 
از یکدرجه یشاوندان نسبیخوار و همسر وکار آنها منحصرا توسط صاحب که انجام کیخانوادگيارگاه هاک

.ن قانون نخواهند بودیمشمول مقررات ا، شودیانجام ميطبقه اول و

، ح شده استیور تصرکنسبت به موارد مذ، ه در فصول مختلفکيگریف دیالکن ماده مانع انجام تیم اکح-تبصره
.باشدینم

، انواع نباتات، وهیاز درختان ميمربوط به پرورش و بهره برداريت هایفعال، يشاورزکدر بخش -189ماده 
ان یپرورش آبز، صنعت نوغان، وریان و طکید و پرورش مایو توليز دامداریو نیجنگليهاكپار، مراتع، جنگل ها

ب یار و تصوکیعاليشنهاد شورایبه پ، يشاورزکت ها در یر فعالیداشت و برداشت و سا، اشتکو زنبور عسل و 
.ن قانون معاف گرددیاز ایتواند از شمول قسمتیران میات وزیه

و ینیزم، ینان حمل و نقل (هوایکارک، ادانیمزد و حقوق ص، هایالت و مرخصیتعط، ارکمدت -190ماده 
از یا قسمتیه تمام کاست يارشان به نحوکه طرز کیارگرانکز ین و نیمعلول، ن منازلی) خدمه و مستخدمیاییدر

ار آنها نوعا در ساعات که کیارگرانکن یشود و همچنین مین تامیا مراجعیان یله مشتریمزد و درآمد آنها به وس



ران خواهد یات وزیب هین و به تصویار تدوکیعاليه توسط شوراکین نامه هاییدر آی، ردیگیمتناوب انجام م
.م استکن قانون حایوت مواد اکدر موارد س.گرددین مییتع، دیرس

ن یاز مقررات ایتوان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضیمتر از ده نفر را مککوچکيارگاه هاک-191ماده 
يشنهاد شورایه با پکخواهد بود ين نامه ایص مصلحت و موارد استثنا به موجب آییتشخ.نمودیقانون مستثن

.دیران خواهد رسیات وزیب هیار به تصوکیعال

ن یرا طبق آییار و امور اجتماعکاز وزارت یآمار و اطالعات مورد ن، ان موظفند در مهلت مقرریارفرماک-192ماده 
.ندیم نمایه و تسلیرسد تهیمیار و امور اجتماعکب وزیر یه به تصوکينامه ا

ن یحسب مورد به منظور تامکیدرمان و آموزش پزش، و وزارت بهداشتیار و امور اجتماعکوزارت -193ماده 
ين شده اند آموزش هاییه در واحدها به عنوان سرپرست تعکيدر صورت لزوم به افرادیادر متخصص سرپرستک

.ار خواهند دادکو بهداشت یمنیار و اکروابط ، ینه مسایل ناظر به روابط انسانیالزم را در زم

، و بهداشتیار و امور اجتماعکيب وزرایمورد به تصوه و حسب یار تهکیعالين نامه مربوط توسط شورایآی
.رسدیمکیدرمان و آموزش پزش

مقاومت يرویخود با نيارگران واحدهاکینه آموزش نظامیلفند در زمکارخانه ها مکان یارفرماک-194ماده 
.الزم را مبذول دارنديهايارکهمیج سپاه پاسداران انقالب اسالمیبس

يروهاینیبانیو دفاع و پشتیار و امور اجتماعکن یوزارتكمشتريارکن ماده با همیایاجرایین نامهیآ-تبصره
.دیران خواهد رسیات وزیب هیه و به تصویته، مسلح

یار و امور اجتماعکوزارت ، رکمخترع و مبت، متخصص، مولديارگرکيروهایق نیبه منظور تشو-195ماده 
.دیارگران نمونه سال اقدام نماکدر مورد انتخاب یلف است همه ساله به طرق مقتضکم

ينه هایش بینی هزیآن و پيارگران نمونه و نحوه اجراکق یتشوین ماده و چگونگیایضوابط اجرای-تبصره
.دین خواهد گردییتعیار و امور اجتماعکتوسط وزارت ، متعارف مربوط

ارگران و رشد کشتر یبيرکفیوفایکو شیجهت آگاهلف است در کمیار و امور اجتماعکوزارت -196ماده 
يد و آموزش هایاسال، لمیف، یو خدماتيشاورزک، علم و صنعتينه هایدر زمیتخصص، یعمل، یعلميارهاک

ه کيگریا هر نحو دیو یگروهيون و رسانه هایزیتلو، ویق رادین امکانات را از طریند و ایببكگر را تداریالزم د
.ار آنان قرار دهدیاختالزم باشد در 



ه قصد داشته باشند از شهر به روستا کیارگرانکيانات خود براکلف است با توجه به امکدولت م-197ماده 
.دیالت الزم را فراهم نمایبپردازند تسهيشاورزکار کنند و به کمهاجرت 

، شورکان خارج از یرانیار اکيروینمیتنظيتواند در موارد ضرورت برایمیار و امور اجتماعکوزارت -198ماده 
.دیار منصوب نماکوابسته ، رانیایاسالميجمهوريهایندگیدر نما

ر امور خارجه منصوب و اعزام ین و پس از موافقت وزییتعیار و امور اجتماعکر یتوسط وز، ارکوابسته -1تبصره 
.گرددیم

ب یموظفند پس از تصویو استخداميو امور خارجه و سازمان امور اداریار و امور اجتماعکن یوزارت-2تبصره 
.ران برسانندیات وزیه و به تصویب هین ماده را تهیموضوع این نامه اجرایین قانون آییا

ين نامه هایآی، ن قانونیب ایخ تصویلف است ظرف شش ماه از تارکمیار و امور اجتماعکوزارت -199ماده 
.ن قانون برساندیور در اکب مراجع مذیه و به تصویا تهمربوط ریاجرای

ر ین قانون مغایه با مقررات اک-26/12/1337مصوب -ارکقانون یاجرایيین نامه هایآن دسته از آ-تبصره
.باشندین ماده قابل اجرا میموضوع اين نامه هایب آییتا تصو، نباشد

ین قانون لغو میر ایمغايشاورزکار کار و کن یقوان، آنیاجرایيهان نامه ین قانون و آییب ایبا تصو-200ماده 
.گردند

مناسب به ين قانون را با روش هایور در اکف مذیالکه حقوق و تیلکد یبایار و امور اجتماعکوزارت -201ماده 
.ان برساندیار فرماکارگران و کاطالع 

، دیار جدکالت خود را در ارتباط با قانون کیسازمان و تشلف است کمیار و امور اجتماعکوزارت -202ماده 
.شور برساندکیو استخداميب سازمان امور اداریو به تصویطراح

.باشندین قانون میايمامور اجرايو دادگستریار و امور اجتماعکوزارت -203ماده 

ن به عهده یر قوانیا ساین قانون و یاه درکنخواهد بود یت هاییف و مسئولیالکن ماده رافع تیمفاد ا-تبصره
.ن قانون نهاده شده استیمشمول ایدولتيارگاه هاکو موسسات و ذیربط يوزارتخانه ها

يب مجلس شورایصد و شصت و هشت به تصویهزار و سیکخ دوم مهر ماه یه در تارکقانون فوق 
در جلسات ، نگهبان قرار گرفته استياز آن مورد اختالف مجلس و شورايده و موادیرسیاسالم



-)15(-)12(-)8(-)7(-)3م مواد (یو با اصالح و تتمیص مصحلت نظام بررسیمتعدد مجمع تشخ
)20(-)24(-)26(-)27(-)29(-)31(-)32(-)33(-)41(-)46(-)51(-)52(-)53(-)56(-
)58(-)59(-)60(-)62(-)64(-)65(-)66(-)67(-)69(-)70(-)73(-)81(-)105(-)108(-
)110(-)111(-)112(-)113(-)114(-)118(-)119(-)130(-)131(-)135(-)136(-)137(-)138(-
-)171ل فصل مجازات ها (مواد (ک، )166(-)160(-)159(-)158(-)155(-)154(-)151(-)143(
)172(-)173(-)174(-)175(-)176(-)177(-)178(–)179(-)180(-)181(-)182(-)183(-
سهوستیدوبرمشتمل) 203(و) 202(-)191(-)190(-)189(-)188(-))186(-)185(-)184(

صد و شصت و نه به یهزار و سیکست و نهم آبان ماه یخ بیتبصره در تاریکست و یصد و بیکماده و 
.ص مصلحت نظام رسیدیمجمع تشخیب نهاییتصو

یرفسنجانیبرهاشمکا-ص مصلحت نظامیمجمع تشخسیری

کد 
سیستم

کد مصوبهعنوان مصوبه (مقصد لینک)

680506))یبند چهار اصل چهل و سوم ((قانون اساس

680506)) یبند شش اصل دوم ((قانون اساس

680506)) یاصل نوزدهم ((قانون اساس

680506)) یستم ((قانون اساسیاصل ب

680506یست و هشتم قانون اساسیاصل ب

690829) ((قانون کار))17(، )16(، )15مواد (

690829) ((قانون کار))19ماده (



540403ین اجتماعیقانون تام

631030ارکیاسالميقانون شورا

690829ن قانون ((قانون کار))ی) ا158ماده (

631030ارکیاسالمي) قانون شوراها22ماده (

631030ارکیاسالمي) قانون شوراها22ماده (

631030ارکیاسالمي) قانون شوراها22ماده (

680506یست و نهم قانون اساسیاصل ب

690829ن قانون ((قانون کار))ی) ا4ماده (

680506ی) اصل چهل و سوم قانون اساس2بند (

690829((قانون کار))ن قانون ی) ا41ماده (

690829) ((قانون کار))49) ماده (2تبصره (

690829ن قانون ی) ا58ماده (

690829)59بند (ب) ماده (

540403((مرخصی زایمان))ین اجتماعیقانون تام

690829ن قانونی) ا85ماده (

690829ن قانونی) ا85ماده (

690829ن قانونی) ا85ماده (

690829ن قانونی) ا185ماده (

690829ن قانونی) ا85ماده (

690829ن قانونی) ا85ماده (

690829ن قانونی) ا85ماده (



690829ن قانونی) ا108ماده (

690829)112) ماده (1تبصره (

690829)112) ماده (1تبصره (

690829) 112بند (ب) ماده (

690829ن قانونی) ا84(ی) ال79مواد (

690829ن قانونی) ا80ماده (

690829)120ماده (

690829ن قانونی) ا121ماده (

680506یست و ششم قانون اساسیاصل ب

680506یست و ششم قانون اساسیاصل ب

680506یاصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساس

690829)158ماده (

690829ن قانون یفصل نهم ا

540403ین اجتماعیقانون تام

690829ن قانونی) ا27ماده (

690829ن قانونی) ا6ماده (

690829)149ماده (

690829)155(-)154(-)153(-)152(-)151مواد (

690829)78قسمت دوم ماده (

690829)38ماده (

690829)45ماده (



690829)59ماده (

690829)41تبصره ماده (

690829) (قسمت اول)78مواد (

690829)82(-)81(-)80مواد (

690829)92ماده (

690829)52ماده (

690829)61ماده (

690829)75ماده (

690829)77ماده (

690829)79ماده (

690829)84(-)83مواد (

690829)91ماده (

690829)87ماده (

690829) (قسمت اول ماده)89ماده (

690829)90ماده (

690829ن قانونی) ا159ماده (

690829ن قانونی) ا192ماده (

690829ن قانونی) ا148ماده (

690829)184) تا (171مواد (

26/12/1337371226مصوب -ارکقانون 

371226))1337ار ((کقانون 



530307يشاورزکار کقانون 

690829)3ماده (

690829)8(-)7مواد (

690829)12ماده (

690829)15ماده (

690829)20ماده (

690829)24ماده (

690829)27(-)26مواد (

690829)29ماده (

690829)33(-)32(-)31مواد (

690829)41ماده (

690829)46ماده (

690829)53(-)52(-)51(مواد 

690829)56ماده (

690829)60(-)59(-)58مواد (

690829)62ماده (

690829)67(-)66(-)65(-)64مواد (

690829)70(-)69مواد (

690829)73ماده (

690829)81ماده (

690829)105ماده (



690829)108ماده (

690829)114(-)113(-)112(-)111(-)110مواد (

690829)119(-)118مواد (

690829)131(-)130مواد (

690829)138(-)137(-)136(-)135مواد (

690829)143ماده (

690829)151ماده (

690829)155(-)154مواد (

690829)160(-)159(-)158مواد (

690829)166ماده (

690829ها ((فصل یازدهم))فصل مجازات 

690829)191(-)190(-)189(-)188مواد (

690829)203) و (202مواد (


