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ون هب  د   بخشنده  و مهربانانم خدا

لت آن نیست هک همه گناه کار هستند و باید مجازات شوند بلکه رد آن است هک چیه        بی گناهی مجازات نشود »   «. هنر عدا

 

 مقدهم

چارچوب اقنون  می باشد هک رد  کاربا رعض ادب و احترام خدمت دانشجویان زعزی و محترم این جزوه    رد  خصوص مباحث حقوق 

 . می باشد  ار و رافه اجتماعی ک

 :واژه گان کلیدی 

 .کار ، اضاهف کاری ، کارگاه  کار ، انواعحقوق  تعریف 

 .ربای ردیافت افیل این جزوه میتوانید هب آردس اینترنتی زری مراجعه بفرمائید 
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  قانون کار
 

 تعریف حقوق کار 

 

ر به همه ی روابط عمومي ناشي از انجام کار برای دیگریحاکم است مشروط به اینکه اجرای کار با حقوق کا

 .  تبعیت اگر نباشد مي توان شغل آزاد یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد 

  ویژگی حقوق کار 

 حقوق کار دارای چه ویژگي هایي است ؟

 . حقوق کار یک رشته جدید و جوان حقوقي است .  1

 (.از کارگر حمایت مي کند ) مقررات حقوق کار جنبه ی حمایتي دارد .  2

 (.کار ؛ که برخالفش نمي توان توافق کرد  حقوقآمره بودن .  3

 در خصوص قانون کار دو ضمانت اجرا وجود دارد که عبارتند از؛

 .باطني قرارداد  ؛ضمانت اجرای حقوقي( الف 

ب کیفری قرار مي گیرد که دادستان کارفرمای متخلف را مورد تعقیب ضمانت اجرای کیفری ؛ مورد تعقی( ب 

 . قرار کي دهد 
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  تعاریف کلی و اصولی : فصل اوّل 

ها، مؤسسات تولیدی، صنعتي، خدماتي  کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه  »قانون کار مقرر مي دارد ؛ 1ماده 

 «. باشند و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون مي

 چه کساني مکلف به تبعیت از قانون کار هستند ؟باتوجه به ماده فوق 

بیمارستان ، شرکتهای تجاری ، نانوایي ) ها کارفرمایان، کارگران، کارگاه در جواب به این سوال مي توان گفت ؛

 .  ، صنعتي، خدماتي و کشاورزی( جزو کارگاه مي باشد ) ، مؤسسات تولیدی( و دفتر وکالت 

کارگر از لحاظ این قانون کسي است که به هر عنوان در مقابل دریافت  »انون کار مقرر مي دارد ؛ق 2ماده 

با توجه به این ماده  «.کند کارفرما کار مي السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست حق

اگر مجاني )  مي توان گفت که کارگر کسي است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعي

( درخواست ) اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به دستور ( کار کند کارگر نمي باشد 

 . کارفرما کار مي کند 

کارفرما شخصي است حقیقي یا حقوقي که کارگر به درخواست و به  »قانون کار مقرر مي دارد ؛ 3ماده 

دار  و به طور عموم کلیه کساني که عهده  ران و مسئوالنمدی. کند السعي کار مي حساب او در مقابل دریافت حق

شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتي است که نمایندگان  اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب مي

در صورتي که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید . گیرند در قبال کارگر به عهده مي مذکور

 «.تنپذیرد در مقابل کارفرما ضامن اسآن را  و کارفرما

در مقابل دریافت حق السعي  1به درخواست و به حساب اوبر اساس این ماده کارفرما شخصي است که کارگر 

دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما  و به طور عموم کلیه کساني که عهده  مدیران و مسئوالنکار مي کند و 

مسئوالن مذکور در قبال کارگر به عهده مي گیرند  رفرما مسئول کلیه تعهداتي است کهشوند و کا محسوب مي

در صورتي که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد مقابل کارفرما 

 . ضامن است 

 .قسام حقوق شغلي است حقوق کار یک رشته کاربردی مي باشد و مربوط به بخش خصوصي است و یکي از ا

کارگاه محلي است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا  »قانون کار مقرر مي دارد ؛ 4ماده 

ساختماني، ترابری مسافربری، خدماتي، تجاری،  کند، از قبیل مؤسسات صنعتي، کشاورزی، معدني،  کار مي

                                                           

 .کسي که وسایل در اختیارش قرار مي گیرد و در خانه و یا در جایي کار را انجام مي دهد  - 1
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اند، از قبیل نمازخانه،  یساتي که به اقتضای کار متعلق به کارگاهکلیه تأس، ها تولیدی، امکان عمومي و امثال آن

خانه، کالسهای  ای، قرائت حرفه ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه ناهارخوری، تعاوني

سوادآموزی و سایر مراکز آموزشي و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسالمي و بسیج کارگران، ورزشگاه و 

  «.باشند ها جزء کارگاه مي ذهاب و نظایر آن یل ایاب ووسا

تا یک  کند ا نماینده او در آنجا کار مياست که کارگر به درخواست کارفرما ی 2محلي براساس این ماده کارگاه

مثال ؛ بیمارستان خصوصي یک کارگاه است و پزشک ، دفتر . رابطه کاری شکل  بگیرد کارگاه گفته مي شود 

عدد تاکسي مي خرد و برای هر تاکسي یک راننده استخدام مي کند و این تاکسي  22ل دیگر فردی وکیل و مثا

 .مي شود یک کارگاه 

 .  کارگاه برای بخش خصوصي است :  نکته

قانون کار مي توان گفت که متعلقات کارگاه جزو کارگاه بحساب مي آید ، مانند ؛  4در ادامه در خصوص ماده 

و این مهد کودک  د زن استخدام مي کند و برای بچه های آنها مهد کودکي دایر مي کندکارخانه ایي که چن

  .  هم جزو متعلقات کارخانه است 

کارگاه  که هیچ یک از این ضلع های رابطه کار ( 3کارفرما ( 2کارگر  ( 1رابطه کار دارای سه ضلع مي باشد ؛

 . را نمي شود حذف کرد 

خیاطي مي کنند این جا مشمول قانون کار نیست امّا اگر یک شاگرد بیاورند مشمول مثال ؛ در خانواده ایي همه 

 . قانون کار مي شود 

آیا کارگر بیشتر به کارفرما وابسته است یا به کارگاه ؟ مثالً کارفرمایي فوت مي کند شخصي هم به عنوان 

وند مالک جدید و در اینجا جواب سال در نزد این متوفي کار مي کند و حال بچه های متوفي مي ش 22کارگر 

 . کارگر را نمي دهند 

 . اصل استمرار تا وقتي که کارگر یا کارخانه برجاست کارگران به آن کارخانه وابستگي دارند، نه به کارفرما 

و شرط مي گذارد و مي گوید من این کارخانه را مي خرم به مي فروشد ( ب) کارخانه را به شخصي ( الف ) 

 . و به بدهي های قبل از تاریخ فالن کاری ندارم فالن قیمت 

                                                           

  . هرجایي مي تواند باشد چه سقف داشته باشد و چه سقف نداشته باشد  -2
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اصلي در قانون کار پذیرفته ایم به نام اصل استمرار کارگاه به این معنا که تا وقتي کارگاه یا کارخانه پابرجاست 

کارگران به آن کارگاه وابستگي دارند نه به کارفرما ، طبق این اصل کارفرما نمي تواند اگر کارگاه را جا به جا 

 . کنند کارگران را اخراج کند 

ها  کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه »قانون کار بیان مي دارد ؛ 5ماده 

کارگران، کارفرمایان، نمایندگان طبق این ماده مشمولین قانون کار شامل ؛« .باشند مشمول مقررات این قانون مي

 . مي باشند  ها کارگاهکارآموزان و نیز  ، هاآن

 ـ نمایندگان کارگران کیست ؟ 

کارگران از میان خودشان نمایندگاني تعیین مي کنند برای انجمن صنفي کارگران که اگر در جایي کارفرما 

نماینده ( حمایت کننده )ظلم کرد این نماینده حق کارگر را از کارفرما بگیرد چون تمام کارگران همپای 

 . ثال؛ً اعتصاب رانندگان مترو کارگران هستند، م

 . متأسفانه این نمایندگان در کشور ما ایران ضعیف هستند ولي در کشورهای صنعتي خیلي قویتر مي باشند 

 ـ نماینده کارفرما کیست ؟

نماینده کارفرما کسي است که اصطالحاً به آن مي گوئیم مدیر کارخانه ، مثال ؛ سرمایه داری که کارخانه ایي 

مي کند مدیر گفته مي شود که این مدیر اداره  دازی مي کند مي شود کارفرما و کسي که کارخانه راان هرا

 .نماینده کارفرما هم مي باشد 

 ـ یک مدیر کارگر است یا کارفرما ؟

 . شخص مدیر هم ، از لحاظ حقوقي کارگر است و زماني که اخراج مي شود باید به اداره کار شکایت کند 

 نه قائم مقام کارفرما است یا نماینده ؟ـ مدیر کارخا

نماینده مي باشد چون ، قائم مقام مثل وارث قائم مقام متوفي بدهي های متوفي را باید پرداخت کند این حقوق 

 . به قائم مقام انتقال مي یابد ولي نماینده چنین نمي باشد 

را بفروشي نمي توانم اجاره بدهم امّا قائم  نماینده مثل وکیل حدود اختیارات دارد مثالً اگر کسي گفت خانه ام

 . مقام هر کاری مي تواند انجام دهد ، چیزی که کارفرما گفته را باید انجام دهد

 

بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم،  »قانون کار مقرر مي د ارد؛ 6ماده 

کشي از دیگری  اجبار افراد به کار معین و بهره مي ایران، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسي جمهوری اسال
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ها  این نژاد، زبان و مانند ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،

د سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دار

 «. اسالم و مصالح عمومي و حقوق دیگران نیست برگزیند شغلي را که به آن مایل است و مخالف

مثالً ؛ زن و مرد . برابر هستنددر استخدام در این ماده اصل منع تبعیض و بهره کشي اصول مهم مي باشدکه همه 

 .با هم مساوی هستند چه کارفرماهای دولتي چه بخش خصوصي 

  

  داد کارقرار: فصل دوم 

 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن: مبحث اوّل 

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبي یا شفاهي که به موجب آن کارگر  »قانون کار مقرر مي د ارد؛ 7ماده 

 .دهد موقت برای کارفرما انجام مي السعي کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر در قبال دریافت حق

ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور  حداکثر مدت موقت برای کارهایي که طبیعت آن - 1 تبصره 

 .وزیران خواهد رسید اجتماعي تهیه و به تصویب هیأت

در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد  ،ها جنبه مستمر دارد یي که طبع آندر کارها - 2تبصره  

 .این ماده یکي از مهمترین مواد قانون کار مي باشد  «.شود دائمي تلقي مي

 ـ آیا قرارداد کار همان عقد اجاره اشخاص است ؟ 

ما در فقه عقد اجاره داریم که به سه نوع تقسیم مي شود ؛ عقد اجاره اشخاص ، عقد اجاره اموال و عقد اجاره 

 . حیوان 

جام داده است ، بعضي ها معتقد هستند که قراردادکار در قانون مدني فصل عقد و اجاره چنین تقسیم بندی را ان

همان اجاره اشخاص است و در فقه در عقد اجاره کارفرما اسمش مستأجر و کارگر اجیر و حجرت هم مزدی 

 .است که به کارگر در قبال کارش پرداخت مي شود، گفته مي شود 

فع کار و کارگر استفاده مي کند و کارگر هم در دلیل اینکه به کارفرما مستأجر گفته مي شود این است که از منا

 . مقابل اجرت کاری را که انجام مي دهد به اجیر خطاب مي شود که این موارد اصطالحات فقهي مي باشند 
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 ـ دیدگاه فقه های شورای نگهبان در خصوص قانون کار چه می باشد ؟

فقه های شورای نگهبان اعتقاد داشتند که نیازی هنگامي که قانون کار ایران بعد از انقالب در حال تصویب بود 

به قراردادکار نیست و عقد اجاره اشخاص که در متون فقهي و قانون پیش بیني شده برای تعیین روابط بین 

 . کارگر و کارفرما کافي است 

قانون مدني  قراردادکار قراردادی جدید و نویني است و به هیچ عنوان قابل قیاس با عقد اجاره اشخاص در فقه و

نمي باشد در واقع روابط صنعتي گسترده و مدرن با میلیون ها کارگر محتاج این است که قراردادهای جدیدی 

 . هم منعقد گردد و در حالي که عقد اجاره اشخاص مربوط به روابط کاری ساده و ابتدایي است 

   تعریف قراردادکار  

به موجب که  کتبي یا شفاهيرداد کار عبارت است از قرارداد قرا »در بیان تعریف قراردادکار باید گفت که ؛

موقت برای کارفرما انجام  کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر السعي آن کارگر در قبال دریافت حق

 «.دهد مي

قانون کار کتبی بودن یا شفاهی بودن قرارداد بیانگر چه خصوصیتی از قانون کار  7ـ در ماده 

 می باشد؟

ن و شفاهي بودن در این ماده بیانگر این است که قراردادکار یک عقد رضایثي مي باشد در مقابل عقد کتبي بود

 . تشریفاتي پس در نهایت قراردادکار یک عقد رضایي است 

بیانگر چه « السعی به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق» قانون کار عبارت  7ـ در ماده 

 می باشد ؟

ردادکار یک عقد معوض در مقابل عقد غیرمعوض مي باشد و کارگر در قبال کارش بیانگر این است که قرا

 . دستمزد مي گیرد 

 در قراردادهای کار انجام کار دو خصلت دارد ؛ 

انجام کار قائم به شخص است یعني اینکه کارگر شخصاً کار خودش را باید انجام دهد و قابل وکالت و .  1

 . نیابت نمي باشد 

کار یک عقد مستمر مي باشد که در مقابل عقد آني است که عقد کار و عقد اجاره از عقود مستمر قرارداد.  2

 . مي باشند یعني اینکه پي در پي ادامه دارد 
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قراردادکار یک عقد الحاقي است یا مي توان گفت قراردادکار جنبه الحاقي دارد و عقد الحاقي عقدی است که 

تعیین کرده است ، در خصوص عقود الحاقي دو مورد باید مورد توجه قرار به موجب قانون شرایط را از پیش 

 بگیرد ؛ 

 . همه مقررات قانون کار الحاقي نیست ( الف 

 . به مذاکره در مورد آن و توافق اقدام کنند  اگر قاعده آمره نبود طرفین قرارداد مي توانند نسبت( ب 

 ـ انواع قراردادکار را نام ببرید ؟

 . ئم ، قرارداد موقت و قراردادهای انجام کار معین قرارداد دا

ها جنبه غیر  حداکثر مدت موقت برای کارهایي که طبیعت آن »قانون کار که مقرر مي دارد  7ماده  1طبق تبصره 

حداکثر مدّت « وزیران خواهد رسید مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعي تهیه و به تصویب هیأت

 . ای که طبیعت آنها جنبه ی غیرمستمر دارد موقت برای کاره

منظور قانونگذار این است که شما برای قراردادهای موقت فقط برای کارهایي مي توان استفاده کرد که جنبه 

و اگر کاری ، طبیعت مستمر داشت نمي شود برایش قرارداد موقت بسته شود ، مانند ؛  3غیرمستمر دارند

 . حسابداری در کارخانه ایي 

در صورتي که  ،ها جنبه مستمر دارد یي که طبع آندر کارها »قانون کار که مقرر مي دارد 7ماده  2طبق تبصره 

 «.این ماده یکي از مهمترین مواد قانون کار مي باشد« .شود مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي

در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشده باشد  این تبصره دو پهلوای است در کارهایي که جنبه مستمر دارد

« در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشده باشد»قرارداد دائمي تلقي مي شود پس بنابراین با توجه به عبارت 

 . کارفرمایان به این استناد مي کنند و در کارهای مستمر هم قرارداد موقت بکار مي برند 

گر مدت قرارداد بیشتر از سي روز باشد باید قراردادکار بسته شود و این تبصره به قانون کار ا 7ماده  3بنابرتبصره 

 . نوعي حمایتي است 

قانون کار این تبصره از یک حق نام مي برد به نام حق سنوات که عبارت است از مبلغي که  7ماده  4در تبصره 

است با آخرین حقوق دریافتي کارگر  در پایان قراردادکار به کارگران پرداخت مي گردد و میزان آن برابر

 . ضربدر سالهای خدمتش و این تبصره یک قاعده آمره است 

                                                           

  . دیوار در اطراف زمین  یعني اینکه کارهایي که سریع به اتمام مي رسد مانند کشیدن -3
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شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتي نافذ  »قانون کار مقرر مي دارد که ؛ 8ماده  

این ماده به شروط ضمن « .مایدمنظور نن خواهد بود که برای کارگر مزایایي کمتر از امتیازات مقرر در این قانون

، شروط در صورتي نافذ است که برای کارگر مزایایي کمتر از امتیازات مقرر در این قانون العقد اشاره مي کند 

 . ننماید که آمره بودن مقررات کار را اشاره مي کند 

است که غیرقابل  عقد غیرنافذ عقدی است که معیوب و عیب دارد و قابل اصالح مي باشد و عقد باطل عقدی

 ( . نافذ ) اصالح کردن است 

برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل » قانون کار مقرر مي دارد که ؛ 9ماده 

  :الزامي است

 .مشروعیت مورد قرارداد -الف  

 .معین بودن موضوع قرارداد -ب 

 .ال یا انجام کار مورد نظرعدم ممنوعیت قانوني و شرعي طرفین در تصرف امو -ج 

 

 «.ها در مراجع ذیصالح به اثبات برسد اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطالن آن -تبصره  

قانون مدني مي باشد و شرایط اساسي صحت قراردادکار همان شرایطي است که  192معادل این ماده ، ماده 

 ي باشد که شرایط صحت قراردادهای کار عبارتند ؛ موضوع شرایط صحت برای معامله ها است ، م

 .مشروعیت مورد قراردادـ 

 .معین بودن موضوع قرارداد ـ

 . ـ اهلیت طرفین 

 . ـ قصد و رضای طرفین 

 . این شروط باید در تمام عقدهای معامالت بکار رود 

که قرارداد کار هم باید دارای بنابراین برای اینکه یک قرارداد صحیحاً واقعه شود چهار شرط اساس الزم است 

 چهار اصل اساسي باشد که عبارتند از ؛

 قصد و رضا .  1

 . انعقاد یک قرارداد بدون قصد و رضای طرفین اصوالً منعقد نمي شود 
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 قانون کار ذکر نشده است ؟ 9ـ چرا قصد و رضای طرفین در ماده 

ذا در هر موردی که قانو کار سکوت کرده باشد زیرا قانونگذار این را بصورت زیادی بدیعي فرض کرده است ل

 . به قانون مدني مراجعه مي کنیم 

 در خصوص قراردادهای کار اعالم اراده از ناحیۀ کارفرما دو خصوصیت دارد ؛

 . این اعالم اراده یکطرفه است و شخص به عنوان متقاضي مي تواند این شرایط را بپذیرد یا نپذیرد ( الف 

رد که ایجاب از ناحیۀ کارفرما است واقعه مي شود و قبول از طرف کارگران مي باشد که جنبه جمعي دا( ب 

 . باشد و این ایجاب و قبول است که یک قرارداد را بوجود مي آورد ( جمعي ) ممکن است چند نفر 

ي باشد و قابل در یک قرارداد اگر قصد نباشد قرارداد باطل است حتّي اگر بعداً هم تنفیذ شود امّا رضا چنین نم

اصالح شدن است ، قانون مدني در خصوص اینکه رضای طرفین مورد مخدوش قرار نگیرد اشتباه و اکراه را 

اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله » قانون مدني مقرر مي دارد ؛ 222معرفي کرده است در این خصوص ماده 

باعث مخدوش کردن ( اشتباه و اکراه ) دو مورد در نهایت این «  .است که مربوط به خود موضوع معامله باشد

 . مي گردد ( طرف ) رضای طرفین 

  اشتباه 

 221و  222با توجه به سکوت قانون کار در مورد اشتباه که عیب رضا در قراردادکار مسدود شود ما باید به مواد 

ه در خود موضوع قرارداد یا قانون مدني مراجعه بنمائیم و مقررات کلّي مندرج در قانون مدني در خصوص اشتبا

 . شخصیت طرف در مورد قراردادکار هم صادق است 

  اکراه 

قانون مدني استناد نمود ، قانون مدني اکراه را تعریف نکرده  223تا  199در خصوص اکراه مي توان به مواد 

 . و کره( ي اکراه شونده یعن) مُکرهِ  ـ (  یعني اکراه شده ) ؛ مکرهَ  است و اصطالحاتي که داده شده است مانند

مراجعه  199در خصوص اکراه هم با توجه به سکوت قانون کار باید به قواعد و مقررات قانون مدني در ماده 

کرد و همچنین بین حالت اکراه و اضطرار تفاوت قائل شده اند ، حالت اضطرار جنبه دروني دارد یعني خود 

ه است امّا حالت اکراه جنبه بیروني دارد و طرف دیگری شخص شرایط اضطراری را برای خودش بوجود آورد

این شرایط را ایجاد کرده است همچنین باید توجه کنیم که حالت اکراه هم مي تواند در ابتدای قرارداد و هم در 

 . حین اجرای قرارداد ایجاد شود که در هر دو حالت از موارد عدم نفوذ قرارداد محسوب مي شود 
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 اهلیت طرفین .  2

قانون کار ناظر است به اهلیت طرفین در نهایت اینکه چه کسي از لحاظ قانون مدني اهل محسوب  9بند ج ماده 

 . مي شود ؟ در واقعه کسي که عاقل ، بالغ و رشید باشد اهل به حساب مي آید 

  اهلیت کارفرما 

 کارفرما یا حقیقي هستند یا اینکه حقوقي مي باشند ؛

 اشد شامل ؛ عاقل بودن ، بالغ بودن و رشید بودن وی است شخص حقیقي ب کارفرمااگر . 

 

 حال اگرکارفرما یک شخصیت حقوقي باشد اهلیتش چگونه است ؟ 

اهلیت شخصیت حقوقي کارفرما به این مفهوم است که شخص حقوقي باید در راستای اهداف اساسنامه و بر 

قي هم نیز باید در راستای اختیاراتي که به طبق آن چیزی که به ثبت رسیده فعالیت کند و مدیران شخص حقو

موجب اساسنامه دارند انجام وظیفه بنمایند در این صورت شخص حقوقي دارای اهلیت خواهد بود مثالً ؛ اگر 

 . مدیری در یک شرکت خارج از موارد اساسنامه تصمیم بگیرد در اینجا اهلیت نخواهد داشت 

  اهلیت کارگر 

خاص حقوقي به عنوان کارگر معرفي نمي شوند ، مثالً ؛ اگر کسي مجنون باشد کارگر شخص حقیقي است و اش

مي تواند در مشاغل ابتدایي و ساده مشغول به کار کردن شود امّا انعقاد قرارداد از ناحیۀ وليٌ و قیم باید صورت 

نظر دایرۀ سرپرستي که  بگیرد و دستمزد این شخص مجنون هم باید در اختیار وليٌ یا قیم قرار بگیرد تا اینکه زیر

 .  ناظر مي باشد بر امور محجورین، خرج شود 

شخص سفیه هم مي تواند کار کند و انعقاد قراردادش باید تحت نظر قیم و وليٌ او باشد و دستمزد و مزایای این 

زندگي شخص سفیه باید به قیم و وليٌ داده شود و همانند مجنون تحت نظر دایرۀ سرپرستي خرج شود تا اینکه 

  . خودشان را اداره کنند 

  صغیر نبودن 

 11سال تمام مي باشد که این قاعده آمره است و اگر کسي فرد زیر  11قانون کار سن کار کردن  79طبق ماده 

که این سن مشخص شده برای پسران مشکلي وجود سال تمام را به کار کردن وادارد مجرم محسوب مي شود 

ا مشکل سني مواجه مي شویم که با توجه به اینکه قانون مدني عام و قانون کار ندارد ولي در خصوص دختران ب

خر تخصیص مي کند عام مدني مقدم مي باشد علیهذا خاص مؤ خر و قانونن قانون کار مؤخاص است و همچنی
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مقدم را پس در خصوص سن دختران باید به قانون کار رجوع کنیم و تخطي کردن از این باعث مجازات شدن 

 . رد مي شود ف

 ـ آیا خانم های متأهل برای کارکردن رضایت شوهر الزام آور می باشد ؟

در این مورد قانون کار سکوت کرده است امّا قانون مدني برای کارکردن خانم ها در بیرون اصل را بر این 

ل زن منافي مشروط به اینکه اشتغا( شاغل شود ) حق کار کردن را دارد ( زن ) گذاشته است که یک خانم 

 . حیثیات خانوادگي باشد یا مانع ایفای وظایف زناشوئي باشد و این موارد را دادگاه صالح مشخص مي نماید 

 

منظور « موضوع قراردادکار باید معین باشد » قانون کار بیان می دارد  9ماده « ب » در بند ـ 

 از این معین بودن چیست ؟ 

قانون کار مراجعه نمود که مقرر مي دارند؛  12ماده « الف ، ب » ندهای برای جواب به این سوال مي توان به ب

 .ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد نوع کار یا حرفه یا وظیفه -الف  

 .حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن -ب 

د و همچنین منظور از معین بودن موضوع قرارداد این است که در هر قراردادکاری باید نوع کار دقیقاً قید گرد

 .  حقوق و مزایای کارگر نیز در قبال کار انجام شده مشخص شود 

برای کارمندان دولتي پست های سازماني وجود دارد که مقام کارمندی شخص را مشخص مي کند و کارگر 

 . دارای این پست سازماني نمي باشد و تعهد مي کند که برای کارفرما کاری را انجام دهد 

قانون  211، این تلقین شده است از ماده « مشروعیت مورد قرارداد » قانون کار بیان مي دارد ؛ 9بند الف ماده 

مدني لذا کارها باید مشروع باشند چنانچه اگر کاری غیرمشروع باشد چنین قراردادی موجب بطالن قراردادکار 

  . خواهد شد 

ت و مدعي بطالن باید بطالن خود را ثابت نماید    قانون کار اصل را بر صحت قرار داده اس 9بنابراین تبصرۀ ماده 

 ( .اثبات کند ) 

 این قانون مراجعه ذی صالح چه مراجعه ایی می باشد ؟ 9ـ طبق تبصرۀ ماده 

رسیدگي به درخواست بطالن در مورد قراردادهای کار چون یک امر حقوقي است در صالحیت دادگاههای 

کار صالح به رسیدگي بطالن نمي باشند زیرا رسیدگي به بطالن  عمومي دادگستری مي باشد لذا دادگاه های

 . یک امر حقوقي است 
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  شرایط شکلی شرایط کار 

 ـ آیا قراردادکار الزم است که کتبی باشد یا شفاهی هم کفایت می کند ؟

د قراردادکار هم مي تواند بصورت کتبي و هم بصورت شفهي باشد یعني هیچ الزامي وجود ندارد چون یک عق

 . رضایي است ولي کتبي بودن قرارداد مورد تشویق قانونگذار قرار گرفته است 

قانون کار چند مورد شرایط شکلي پیش بیني شده و قانونگذار اسرار کرده که این شرایط در  12بنابراین در ماده 

 قرارداد قید شود که این شرایط عبارتند از ؛

  :ت دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشدقرارداد کار عالوه بر مشخصا؛  1۱ماده  » 

 . ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد نوع کار یا حرفه یا وظیفه -الف  

 . حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن -ب 

 . ساعات کار، تعطیالت و مرخصیها -ج 

 . محل انجام کار -د  

 . تاریخ انعقاد قرارداد -ه 

 . برای مدت معین باشدمدت قرارداد، چنانچه کار  -و  

 « .موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید -ز  

در مواردی که قرارداد کار کتبي باشد قرارداد در چهار نسخه » این قانون چنین مقرر مي دارد ؛ 12تبصره ماده 

ه نزد کارفرما و نسخه یک نسخ گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و تنظیم مي

 «. د گیر ختیار نماینده کارگر قرار ميهای فاقد شورا در ا دیگر در اختیار شورای اسالمي کار و در کارگاه

در این تبصره کارفرما را الزام مي دارد که قرارداد کار کتبي نوشته شود و آن را به ادارات مشخص شده در 

 .هدتبصره تحویل د

  دوره آزمایشی 

قانون کار بیان شده که در این دوره کارگر را  11مایشي هم یکي از شرایط شکلي مي باشد که در ماده دوره آز

 .مورد آزمایش قرار مي دهند تا اینکه قرارداد مدت دار و دائم را با کارگر ببندند 

در خالل این . یندتوانند با توافق یکدیگر مدتي را به نام دوره آزمایشي کار تعیین نما طرفین مي ؛ 11ماده  » 

آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را  اخطار قبلي و بي دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون



 
15 

 

پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشي  در صورتي که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به. قطع نماید

قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را 

 « .بود

و موقتي و متزلزل بودن بنابراین الزامي در این دوره آزمایشي وجود ندارد و این دوره بصورت اختیاری است 

کر این قانون ذ 11دورۀ آزمایشي یعني اینکه زمان و مدت برای آن دوره مشخص کرده اند که در تبصرۀ ماده 

حداکثر این مدت برای . مدت دوره آزمایشي باید در قرارداد کار مشخص شود »شده که جنین بیان مي شود ؛

  «.شدبا رای تخصص سطح باال سه ماه ميدا کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و

 

 خصوصیت دوره آزمایشی  

 .ارداد را فسخ کنند در این مي باشد که طرفین مي توانند به راحتي قر

  آثار دوره آزمایشی 

پرداخت حقوق تمام دوره  قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم بهآثارش در این مي باشد که اگر 

آزمایشي خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام 

 .کار خواهد بود

و شرایط شکلی قانون کار ( صحت قرارداد ) برای عدم رعایت شرایط ماهوی ـ ضمانت اجرا 

 چیست ؟

 ؛  که عبارتند از کالً در قانون سه نوع ضمانت اجرا داریم

 .ضمانت اجرای بطالن  .1

 .ضمانت اجرای عدم نفوذ  .2

 . ضمانت اجرای قابلیت فسخ  .3

  بطالن ضمانت اجرای 

 ـ در چه صورت قرارداد باطل است ؟

 . رعایت نشود قرارداد محکوم به بطالن مي باشد ( قانون کار  9ماده ) شرایط ماهوی  زماني که

 ـ بطالن در قانون مدنی و بطالن در قانون کار چه تفاوتی دارند ؟



 
16 

 

 در قانون مدنی

بطالن به گذشته سرایت مي کند از همان تاریخ عقد بیع که انجام شده در صورت بطالن تمامي معامالت دیگر  

 .خواهند شد باطل 

 در قانون کار 

بطالن بي مفهوم نیست و از زماني است که شخص بطالن را کشف مي کند و به گذشته سرایت نمي کند و 

نمي توان به هیچ عنوان ( قانون کار ) دارای جنبه حمایتي مي باشد و نکته قابل توجه این است که در این قانون 

 .حق شخص را تضییع کرد 

  نفوذ  عدمضمانت اجرای 

همانگونه که بیان شد عقد غیرنافذ عقدی است اصالح شدني و قراردادکار هم نیز یک عقد غیرنافذ مي باشد و 

 .توسط شخصي که مورد اکراه قرار گرفته مي توان آن را اصالح نمود 

   ضمانت اجرای قابلیت فسخ  

به طرفین یا یکي از آنها اختیار فسخ منظور همان خیارات فسخ مي باشد که در قراردادها پیش بیني مي شود و 

 .مي دهد 

 ـ آیا در قراردادکار طرفین می توانند حق فسخ داشته باشند ؟

شرط فسخ در قراردادهای خصوصي کاربرد دارد امّا در قراردادهای کار شرط فسخ وجود ندارد چون بر خالف 

کارفرما است و اصوالً چنین چیزی وجود  حقوق کار مي باشد و عمالً شرط فسخ به نفع( قانون  )آمره قواعده 

 .ندارد 

، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل،  هر نوع تغییر حقوقي در وضع مالکیت کارگاه »مقرر مي دارد ؛12ماده 

ها، در رابطه قراردادی  کارگاه، فوت مالک و امثال این تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملي شدن

حقوق  باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و اردادشان قطعیت یافته است مؤثر نميکارگراني که قر

 «  .کارفرمای سابق خواهد بود

که هر  اصل استمرار کارگاه این ماده یکي از قوانین مهم قانون کار است که یک اصل را بیان مي کند به نام

دادی کارگران که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نوع تغییر حقوقي در وضع مالکیت کارگاه در رابطۀ قرار

چند نمونه را بیان کرده است که این نمونه ها تمثیلي               12براتي تغییر در وضع مالکیت ماده . نمي باشد 

 .مي باشند،در تغییر وضع مالکیت کارگاه انتقال اختیاری و قهری است مانند اینکه کارخانه ها خصوصي شوند 
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آیا شخصی که یک سهام کارخانه دولتی را خریداری کرده می تواند کارگران سابق همان ـ 

 کارخانه را اخراج کند ؟

قانون کار بدست آورد که در قسمت پایاني این ماده چنین بیان مي کند ؛  12پاسخ این سوال را مي توان از ماده 

که از اصطالح قائم مقامي «   .ابق خواهد بودحقوق کارفرمای س کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و...» 

کارفرمای جدید کارخانه دولتي را مالک شود و از ) استفاده مي کند یعني به محض اینکه این اتفاق رخ دهد 

کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای سابق است چنانچه اگر کارفرمای جدید ( دولتي به خصوصي تبدیل شود 

کارگران را پرداخت مي کرد ، باید بر علیه کارفرمای سابق اقدام به ( دستمزد )  مدعي باشد که نباید حقوق

 .طرح دعوا نماید 

دهنده مکلف است قرارداد  مقاطعه. یابد در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مي »مقرر مي داد ؛ 13ماده  

تعهد گردد که تمامي مقررات این قانون را مقاطعه کار م  خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن

 «   .در مورد کارکنان خود اعمال نماید

طبق این ماده شرکتي که در مناقصه برنده مي شود مقاطعه کاری یا پیمانکار گفته مي شود و وزارت کار بعنوان 

 . کارفرما مي باشد 

باشد و به موجب همین ماده در صورتي که این ماده یکي دیگر از اصل استمرار کارگاه در حقوق کار ایران مي 

دستگاه های دولتي اجرا و انجام پگروژه ایي را از طریق مناقصه به شرکت های بخش خصوصي واگذار نماید و 

این شرکتها پاسخگوی مطالبات کارگران خویش نباشند کارگران حق دارند مستقیماً به کارفرما یعني                

 .گذارنده پیمان مراجعه و ایفای تعهد را از آنان درخواست کنند دستگاه های دولتي وا

بدهي . باشند مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف مي» بیان مي دارد ؛ 1تبصره 

منجمله ضمانت حسن انجام کار، . مطالبات پیمانکار پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانوني از محل

 «.خت نمایندپردا

به موجب این تبصره مطالبات کارگران را جزو دیون ممتازه محسوب کرده اند بنابراین کارگران از لحاظ 

 .مطالبات بر سایر طلبکاران اولویت دارند 

دهنده بر خالف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا  چنانچه مقاطعه »بیان مي دارد ؛ 2تبصره 

حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال  تسویه. روز از تحویل موقت 41از پایان قبل 

 «. کارگران خواهد بود

روز از زمان تحویل موقت  41به موجب این تبصره شرکت های دولتي را موظف کرده تا اینکه به مدت 

ست در صورتي که هر کدام از شرکتهای ضمانت حسن انجام کار را به تأخیر بیاندازد بدیهي ا% 11پرداخت 
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با کارگران % 11از محل این ( مقاطعه دهنده ) پروژه ، مطالبات کارگران را پرداخت ننماید شرکت دولتي 

 . تصویه حساب خواهد نمود 

  تعلیق قراردادکار: مبحث دوم 

 

 معلق در قانون مدنی است ؟ لق در قانون کار همان قراردادـ آیا قرارداد مع

خیر ، این دو قرارداد فقط از لحاظ اسمي با هم شباهت دارد امّا از لحاظ مفهومي تفاوتهای زیادی بین این دو 

 . وجود دارد 

  تعریف معلق قرارداد کار 

 قرارداد کاری صحیحاً بین کارگر و کارفرما منعقد مي شود و مدت ها از اجرای آن مي گذرد سپس بر اثر

دخالت یک عامل خارجي اجرای قرارداد موقتاً متوقف مي گردد و پس از رفع مانع مجدداً قرارداد به حیات 

 .خود ادامه مي دهد 

یکي از طرفین  انجام تعهداتچنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتي  »قانون کار مقرر مي دارد ؛ 14ماده 

ها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت  رفع آن آید و پس از در مي متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق موقتاً

 «    .گردد به حالت اول بر مي( از لحاظ بازنشستگي و افزایش مزد )

  موارد تعلیق قراردادکار 

 موارد تعلیق قراردادکار از ناحیۀ کارگر ( الف 

 در چه مواردی قراردادکار از ناحیۀ کارگر معلق می شود ؟ ـ 

شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت  خدمت نظام وظیفهمدت  »که مقرر مي دارد ؛ 14ماده  1صرۀ ـ تب 1

اجتماعي  آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأمین داوطلبانه

ن حق بیمه دو سال آخر فرد میانگی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت. گردد محسوب مي

در زمان خدمت وظیفه قرارداد معلق مي شود و این جنبه « .   (2۸/1/13۶3اصالحي. )گردد بیمه شده تأمین مي

 . حمایتي دارد 

 عقد 

؛ تحقق آن منوط به شرطي دیگر  عقد معلق

 است 

عقد منجز ؛ تحقق آن منوط به شرطي دیگر 

 نمي باشد 
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قرارداد کارگراني که مطابق این قانون از مرخصي تحصیلي و یا دیگر  »و تبصرۀ آن مقرر مي دارد ؛ 1۸ـ ماده  2

  .آید و به مدت دو سال به حال تعلیق در مي  کنند، در طول مرخصي ق یا مزد استفاده ميهای بدون حقو مرخصي

 «.مرخصي تحصیلي بار دو سال دیگر قابل تمدید است  ـ تبصره 

گردد و توقیف وی  قرارداد کارگری که توقیف مي - 17ماده  »همین قانون مقرر مي دارند ؛ 1۶و  17ـ ماده  3

از رفع توقیف به کار  آید و کارگر پس شود در مدت توقیف به حال تعلیق در مي نميمنتهي به حکم محکومیت 

  .گردد خود باز مي

چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختالف منتهي به  - 1۶ماده  

ما مکلف است عالوه بر شود و کارفر سابقه خدمت کارگر محسوب مي حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء

  .وی را نیز پرداخت نماید  پردازد، مزد و مزایای جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر مي

کارفرما مکلف است تا زماني که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع  -تبصره  

اش پرداخت  الحساب به خانواده ز حقوق ماهیانه او را به طور عليدرصد ا احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه

 «   .نماید

  بازداشت کارگر 

 بازداشت به دو صورت مي باشد ؛

 .بازداشت با شکایت کارفرما ( الف 

 ( شاکي خصوصي . ) بازداشت با شکایت شخص غریبه( ب 

  شباهت این دو بازداشت 

 .در هر دو نوع قراردادکار معلق مي شود 

 تفاوت این دو نوع بازداشت 

اگر با شکایت کارفرما باشد و بعد کارگر تبرعه شود حقوق ایام بازداشت شده را باید کارفرما به کارگر 

پرداخت کند الکن اگر بازداشت به خاطر شکایت شخص غریبه یا ثالث باشد و کارگر تبرعه شود در اینجا باید 

حقوق ایام بازداشت شده را نمي تواند از کارفرما استرداد کند،حال  بعد از بازداشت کارگر به کار برگردد امّا

 . اگر کارگر محکوم شود  برابر حکم محکومیت با کارگر عمل خواهد شد 

اگر کارگر در شکایت به عمل آمد تبرعه شود جزو موارد معلق است امّا اگر تبرعه نشود جزو موارد : در نتیجه 

 .معلق نمي باشد 
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گفته مي شود اگر علت بیماری قادر به حضور در محل کار رگر که همان مرخصي استعالجي ـ بیماری کا 4

نباشد قراردادکار معلق مي شود و بعد از بهبود یافتن وی حق بازگشت به محل کار خود را دارد ، قانون کار در 

قانون کار مقرر  74 این خصوص ساکت است و جزئیات را ارجاع داده است به قانون تأمین اجتماعي ، در ماده

مدت مرخصي استعالجي، با تأیید سازمان تأمین اجتماعي، جزء سوابق کار و بازنشستگي کارگران  »مي دارد ؛

 « .محسوب خواهد شد

بیماری بر دو نوع تقسیم کرده است که شامل ؛ بیماری شغلي و بیماری غیرشغلي که این دو از لحاظ امتیازات با 

 .یکدیگر فرق مي کند 

 .ماری شغلي یعني ؛ به سبب شغل یا در حین انجام وظیفه دچار بیماری یا حادثه شود بی

 .حادثه شغلي یعني ؛ عملي است که ناآگاه انجام مي شود الکن بیماری به تدریج باعث بیماری مي شود 

ي مستعمره برای اگر این موارد مزبور باعث از کار افتادگي شود قراردادکار قطع مي شود و سازمان تأمین اجتماع

از کار افتادگي محسوب نمي شود و غرامت مقطوع نقص عضو به % 33شخص کارگر در نظر مي گیرد ، زیر 

از کارافتادگي جزئي است و برای کارگر از طرف کمیسیون سازمان % ۸۸تا % 33کگارگر تعلق مي گیرد ، بین 

 .از کار افتادگي کلّي است % ۸۸تعلق مي گیرد و باالی تأمین اجتماعي مستعمره بصورت ماهانه 

در زماني که کارگر بیمار مي شود به فرض مدت ده یا سي روز در، اینجا سازمان تأمین اجتماعي در این مدت 

  . باید حقوق کارگر را پرداخت کند 

ـ اعتصاب کارگران؛ سوالي که مطرح مي شود این است که آیا اعتصاب یک حق است برای کارگران یا  1

کشورهای اروپایي اعتصاب یک حق مي باشد و جالب این است که این حق اعتصاب هم برای کارگر  خیر؟ در

و هم برای کارمندان دولتي وجود دارد و در قانون اساسي این نیز مورد پذیرش قرار گرفته است امّا در کشور ما 

ر کرده است با این اوصاف کلمه و ایران چیزی به نام اعتصاب وجود ندارد و در این باره قانونگذار سکوت اختیا

قانون کار قانونگذار بطور  142طور صحیح نیامده است علیهذا در ماده واژه اعتصاب در قانون کشور ما ایران ب

 ضمني اعتصاب را پذیرفته است که این ماده از دو اصطالح نام مي برد که مفهوماً به معنای اعتصاب مي باشند ؛ 

 .کارگران کاهش عمدی از سوی ( الف 

 . تعطیلي کار ضمن حضور کارگر در کارگاه ( ب 

اگرکارگری دست به اعتصاب بزند مزدی دریافت خواهد کرد ؟ خیر ، زیرا قرارداد کار یک نوع قرارداد منجز 

 .مي باشد یعني اینکه کار کردن در قبال دریافت دستمزد 
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 ؟ ـ وضعیت قرارداد کارگر اعتصابی در زمان اعتصاب چگونه است

مي توان گفت که قرارداد معلق مي شود و جزو قرارداد تعلیق مي باشد و بعد از اتمام اعتصاب کارگر مي تواند 

 .به محل کار خود بازگردد و این به نوعي جنبه حمایتي دارد و کارفرما باید کارگر را بپذیرد 

     موارد تعلیق از ناحیه کارفرما( ب 

که از ارادۀ طرفین خارج است تمام یا قسمتي از اگر بر اثر یک حادثه غیرمتقربه  قانون کار 11ـ به موجب ماده  1

  ... کارخانه موقتاً تعطیل شود که در مدت تعطیلي قرارداد کار معلق خواهد بود،مثالً؛ آتش سوزی و 

از بازرسي از یک کارخانه خطری را تشخیص دهند و برای جلوگیری  در حین کار ـ هنگامي که بازرسان 2

حادثه کارخانه را تعطیل نماید که در اینجا کارگرها حقوق و دستمزد خود را دریافت مي کنند و دریافت 

دستمزد در زمان تعطیلي کارخانه به خاطر مقصر بودن کارفرما مي باشد و ضوابط ایمني را رعایت نکرده است و 

 ( .ق ک  121م ) تا زمان رفع خطر به همین شیوه مي باشد 

 تکالیف کارگران پس از رفع حالت تعلیق  

روز پس از رفع حالت تعلیق خود را به کارفرما جهت شروع به کار  32قانون کار باید ظرف  22به موجب ماده 

 . روز مي باشد  ۸2معرفي کنند البته در مورد خدمت وظیفه 

 شود ؟ ـ اگر ظرف مهلت مقرر کارگر بعد از رفع تعلیقی خود را معرفی نکند چه می 

به موجب قانون کار چنین کارگری در حکم کارگر مستعفي مي باشد در این صورت نتیجه این است که با 

پرداخت یک ماه از آخرین حقوق ضربدر سنوات خدمت به این کارگر پرداخت مي شود و رابطۀ کاری اش نیز 

 . ي شود به نوعي مي توان گفت که حق سنواتش از سوی کارفرما پرداخت مقطع مي شود 

روزه خود را بعد از رفع حالت تعلیق معرفی کند و کارفرما از  3۱ـ اگر کارگر در مهلت مقرر 

 حضور کارگر امتناع ورزد تکلیف چیست ؟

این امر در حکم اخراج غیر قانوني است و به محض اینکه کارفرما از پذیرش کارگر امتناع ورزد کارگر باید 

شکایت کند و در جلسه دادگاه کار اگر دالیل کارفرما موجه باشد قرارداد روز به دادگاه کار  32ظرف مدت 

روز آخرین حقوق ضربدر سنوات خدمت به کارگر حق سنوات پرداخت  41کار خاتمه مي یابد و کارفرما باید 

  به برگرداندن کارگر به کار کند و اگر دالیل کارفرما غیرموجه باشد در این صورت کارفرما محکوم مي شود 

 و همچنین پرداخت حقوق و مزایا از زمان اعالم آمادگي ( اعاده به کار) 

 .می باشد  ندر نتیجه تعلیق یک نهاد حمایتی به نفع کارگرا: نکته 
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  پایان یافتن قراردادکار 

 ـ در چه مواردی قرارداد کار خاتمه پیدا می کند ؟

  

 

 توضیحات بیشتر 

 قهریخاتمه : ل قسمت اوّ

 ـ در صورت فوت کارگر چه امتیازاتی به خانواده کارگر می رسد ؟ 

حق سنوات به خانواده متوفي تعلق نمي گیرد بنابراین کارفرما تکلیفي به پرداخت حق سنوات به خانواده کارگر 

هند کرد و استفاده الکن خانواده کارگر متوفي از سازمان تأمین اجتماعي مستعمری فوت دریافت خوارا ندارد 

 . از مستعمری تابع قانون تأمین اجتماعي است 

 ـ کسی که بازنشسته می شود چه امتیازاتی به وی تعلق می گیرد ؟ 

 ( . بازنسشته حساب مي شود = سنوات خدمت + شرایط سن ) بازنشستگي 

 . دریافت حق سنوات از کارفرما ( الف 

 . اجتماعي تا پایان عمر  مستعمری بازنشستگي از سازمان تأمین( ب 

 ـ از کار افتادگی کلی کیست ؟

 . از کار افتادگي کلي حساب مي شودذ که همانند قبل حق سنوات و حقوق اش حساب مي شود % ۸۸باالی 

 خاتمه قرارداد کار  موارد

 قرارداد کار  ارادی خاتمهـ  2

 . اراده کارفرما  ـ با

 .ـ با اراده کارگر 

 

 قرارداد کار قهریخاتمه ـ 1

 .ـ فوت کارگر

 .ـ بازنشستگي 

 .ي کارگر ـ از کار افتادگي کلّ
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  ارادیخاتمه : قسمت دوم 

 ـ با اراده کارفرما یعنی ؟

خواسته های کارگران محسوب مي شود با توجه به اینکه امنیت شغلي یکي از مهمترین  ،همان اخراج مي باشد

 . قانون کار سعي دارد که اختیارات و ارادۀ کارفرما را در اخراج کارگران محدود کند 

 را اخراج کند ؟  آیا در هر زمانی که کارفرما اراده کند می تواند کارگر

  

 اخراج 

ـ اخراج 2

در : غیرموجه

صورتي که کارفرما 

نتواند موجه بودن 

 .ند اخراج را ثابت ک

 :ـ اخراج موجه1
حق اخراج  کارفرما

دارد و قانون هم 

مي کند به  حمایت

ق  27موجب ماده 

 ک اخراج موجه به

 . دو صورت است

نقض کردن ( ب

آیین نامه های 

انضباطي محل کار 

پس از تذکرات 

 .کتبي 

قصور کارگر ( الف 

ایف در انجام وظ

 . محوله

پرداخت ( ب 

مزد از تاریخ دست

 .اخراج 

به  1۸1طبق م ( الف

حکم دادگاه محکوم 

مي شود به بازگشت 

 .کارگر اخراجي 
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  تشریفات اخراج موجه 

 .انضباطي کارگر به شورای اسالمي کارخانه و جلب نظر مثبت این شورا ـ انعکاس موارد قصور و بي 1

ـ اگر شورا با اخراج کارگر مخالف باشد شکایت کارفرما به دادگاه کار ارسال و صدور حکم توسط دادگاه 2

 . کار صورت مي گیرد 

 . صرف بی انضباطی کافی نمی باشد : نکته 

 اخراج غیرموجه 

فسخ قرارداد از ناحیه ) کر شده است مي توان نتیجه گرفت که در اخراج همانطوری که در شکل فوق ذ

قانون کار را رعایت گردد و به هیچ عنوان کارفرما دارای اختیار مطلق در  1۸1و  27باید مقررات مواد ( کارفرما

 . اخراج کارگر نمي باشد 

  (استعفاء ) فسخ قراردادکار از ناحیه کارگر 

ر زمانی که خواست در قراردادهای دائم به کار خود پایان دهد و ـ آیا کارگر می تواند ه

 قرارداد را فسخ نماید؟

به موجب این تبصره قانون کار یکسری تشریفات برای ق ک  وجود دارد  21حکم این سوال در تبصره ماده 

 .ا دارند استعفاء در نظر گرفته است که این تشریفات الزامي مي باشند و اگر رعایت نشوند ضمانت اجر

 تشریفات استعفاء

 .ـ درخواست کتبي 

 .ـ پانزده روز ادامه کار 

ـ پس از پانزده روز از تاریخ تقدم دادخواست اگر کارفرما با درخواست استعفاء مخالفت کند کارگر مي تواند 

 .شکایت خود را در محاکم کار تقدیم کند 

 ضمانت اجرایی دارد ؟ ـ در صورت عدم رعایت تشریفات استعفاء توسط کارگری چه 

 .اگر کارگر رعایت نکند اصطالحاً ترک کار کرده است و از امتیازات استعفاء بهره مند نخواهد شد 

 ـ تفاوت ترک کار با استعفاء در چیست ؟

 . در استعفاء حق سنوات پرداخت مي شود امّا در ترک کار حق سنوات وجود ندارد 
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  قرارداد موقت ( خاتمه ) پایان 

زماني است که این قراردادها منقضي مي شود بنابراین در مورد « د»بند  21ن قرارداد موقت بر طبق ماده پایا

 .خاصي وجود ندارد  لقراردادهای موقت مشک

 ـ آیا به کارگرانی که قرارداد موقت دارند حق سنوات تعلق می گیرد یا خیر؟

عه نمود ، در این ماده پرداخت حق سنوات در ق ک مراج 24در خصوص پاسخ به این سوال مي توان به ماده 

 .قراردادهای موقت منوط به آن است که مدت قرارداد بیش از یکسال باشد 

در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به  »مقرر مي دارد که؛ 24ماده 

داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالي یا   لکارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغا

 «.نماید متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغي معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت

ـ آیا تمدید مکرر قراردادهای موقت این قراردادها را تبدیل به قراردادهای دائم می کند یا 

 خیر؟

ق ک قرارداد موقت فقط برای کارهایي است که طبیعت آنها جنبۀ غیرمستمر  7ماده  2اصوالً بر طبق تبصره 

اصوالً انعقاد قرارداد موقت برای کارهایي که طبیعت آنها جنبه مستمری داشته باشد ممنوع داشته باشد بنابراین 

 . است 

که مکرراً تمدید یا تجدید دادگاه های کار در جهت حمایت از کارگران قراردادهای موقتي را  1372در دهه 

قي مي کردند ، بعد از این جریان به سبب شکایت هایي که در دیوان عدالت اداری شد مي شد و قرارداد دائم تلّ

دیوان عدالت اداری در یک رأی وحدت رویه این کار را غیرقانوني دانسته و اجازۀ تمدید یا تجدید قراردادها 

 . مروزه تمدید یا تجدید قراردادهای موقت آن را تبدیل به قرارداد دائم نمي کند را به کارفرمایان نداد بنابراین ا

 

  قرارداد انجام کار معین 

 ؛ احداث راه به مسافت معین ،ي آغاز و پایان آن بطور تقریبي مشخص است، مانند هرگاه برای انجام کار معین

نظور اشتغال کارگر منعقد گردد این قرارداد م قراردادی به منصب ماشین آالت و امثاله ،ساختن بنای مشخص 

 . انجام کار معین نامیده مي شود 

  خاتمه یافتن قرارداد انجام کار معین 

 . هر زماني که کار انجام شود و به اتمام برسد در اینجا قرارداد این کار معین پایان یافته است 
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وقت و انجام کار معین پیش ق ک آیا فسخ یکطرفه در قراردادهای کار م 25ـ بر حسب ماده 

 بینی شده است یا خیر؟

امّا در مدت قرارداد هیچ یک از ( فسخ طرفیني ) در قراردادهای موقت و انجام کارمعین اقاله پذیرفته شده است 

هرگونه اختالف طرفین در این زمینه در دادگاه  21طرفین حق فسخ یکطرفه قرارداد را ندارند و برابر تبصرۀ ماده 

 . ار رسیدگي خواهد شد های ک

گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد  هر »مقرر مي دارد که؛ 21ماده 

  «.هیچ یک از طرفین به تنهایي حق فسخ آن را ندارد

 ق ک منظور از تغییر عمده در شرایط کار چیست ؟ 26ـ طبق ماده 

ه در شرایط کار که بر خالف عرف معمول کارگاه یا محل کار باشد به شرط در این ماده هرگونه تغییر عمد

 . موافقت کتبي اداره کار الزم االجراء خواهد بود 

چنانچه اگر تغییرعمده در شرایط کار مطابق با عرف کارگاه یا محل کار باشد اشکالي ندارد امّا اگر بر خالف 

کار نظر دهند و کسب موافقت اداره کار الزم است و در عرف باشد در این خصوص باید کارشناسان ادارۀ 

  .ی محاکم کار تعیین کننده خواهد بود أصورت اختالف بین طرفین ر

هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خالف عرف معمول کارگاه و یا محل کار  »؛مقرر مي دارد که  2۸ماده 

در صورت بروز اختالف،   ،محل، قابل اجرا است  اجتماعيباشد پس از اعالم موافقت کتبي اداره کار و امور 

 « .االجرا است رأی هیأت حل اختالف قطعي و الزم
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 تفاوت قراردادکار با قرارداد پیمانکاری 

  که عبارتند از ؛ تفاوت این دو قرارداد در شکل ذیل درج شده است

 قرارداد پیمانکاری قراردادکار

روی کار ـ موضوع در اختیار قراردادن نی1

 .مي باشد 

 .ـ موضوع محصول و نتیجه کار است 1

ـ کارگر دستمزدش را برحسب زمان 2

 .انجام کار دریافت مي کند 

 ـ اجرت پیمانکار بر طبق نتیجه کار2

 .پرداخت مي شود

ـ کارگر فقط مي تواند یک کارفرما 3

 .داشته باشد

ـ پیمانکار استقالل اقتصادی دارد و در 3

 . استمشتریان متعددی  دارایحال واحد 

ـ کارگر باید کار خود را شخصاً انجام 4

 . دهد 

ـ پیمانکار معموالً برای انجام کار مورد 4

 .تعهد کارکنان را به کار مي گیرد 

 

  تفاوت قرارداد وکالت و قرارداد کار 

مي آید که آیا کار و قرارداد وکالت وجود دارد این سوال پیش جه به شباهت هایي که بین قراردادبا تو

؟  ر محسوب مي شود یا خیر ؟ آیا وکیل هم کارگ) وکالت شباهتي با همدیگر دارند یا خیرو قرارداد قراردادکار 

ارداد با یکدیگر دارند منتهي تفاوت های زیادی بین علي رغم شباهت هایي که این دو قردر پاسخ به این سوال 

هم خیلي  رارداد وکالت را یک قرارداد کار تلقي کنیم ولي باآنها موجود است که باعث مي شود ما نتوانیم ق

 . وت دارند اتف

  تفاوت های بین قرارداد کار و وکالت 

ولي قراردادکار چون یک قرارداد معوض  مي تواند مجاني باشدقانون مدني  119وکالت طبق ماده  ـ قرارداد1

 .باشد  نمي تواند مجانياست 

است در حالي که در قراردادکار کارگر موظف است  عمل حقوقيانجام یک ـ در عقد وکالت وکیل مأمور 2

 . را انجام دهد  عملي مادی
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  تفاوت عقد شرکت با عقد کار 

و به کسي  مضارب مهمترین نوع عقد شرکت ، عقد مضاربه است یعني مشارکت کار و سرمایه به سرمایه گذار

 .گفته مي شود  عاملکه با پول مضارب کار مي کند 

 . خیر ـ در عقد مضاربه آیا عامل کارگر مضارب است ؟ 

 وت عقد مضاربه با عقدکار اتف 

در حالي که در قراردادکار کارگران به عنوان  در سود و زیان سرمایه شریک هستندـ در عقد مضاربه طرفین 1

ت در پایان ماه و فقط کارفرما متعهد اس در سود و زیان کارخانه سهمي ندارندطرف قرارداد به هیچ عنوان 

 .پرداخت کند را برابر قرارداد حقوق کارگران

و به هیچ عنوان در  فعالیت های اقتصادی خود را آزادانه و مستقالنه انجام مي دهدـ در عقد مضاربه عامل 2

 .است  کارگر در تبعیت محض حقوقي از کارفرماتبعیت از مضارب نمي باشد در حالي که در قراردادکار 

 کار  منابع حقوق 

 

 

 

 

 کار  منابع حقوق

 ـ منابع بین المللی 2

  

 

 ـ منابع داخلی1

 قانون اساسي ـ 

 قوانین عادی ـ 

 آیین نامه ها ـ 

 رویه قضایي ـ 

 عرف ـ 

 ـ پیمان های دسته جمعي

 دکترین ـ  
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  قانون اساسی 

 ـ چگونه قانون اساسی می تواند یک منبع برای حقوق کار باشد ؟

، در م چه نگرشي به حقوق کار داشته باشیآمدن قواعد حقوق کار در قانون اساسي بستگي دارد به اینکه ما 

 کشورساسي ا وننامّا قااسي باشد جایش در قانون اسه ران قواعد حقوق کار آن چنان بنیادین نیست ککشور ما ای

ار از قبیل حق اشتغال ، آزادی کار ، آزادی با تبعیت از حقوق فرانسه به تعدادی از حقوق بنیادین کما ایران 

 . سندیکایي و امثالهم را اشاره کرده است ولي جزئیات به قانون عادی ارجاع شده است 

  قوانین عادی 

 . ترین منبع قانون کار مي باشد که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است این قوانین مهم

  آیین نامه های دولتی 

 مرجع وضع آیین نامه های کار در کشور ما ایران چه مرجعه ایی است ؟ 

ر را تصویب کند و ه های قانون کاي را تأسیس کرده اند تا آیین نامبرای تصویب این آیین نامه ها یک پارلمان

قانون کار  1۸7 ادهم ، ارلمان را داردشده است که نقش یک پکار نامیده  يت عنوان شورای عالرلمان تحاین پا

وظیفه شورا  ،شود در وزارت کار و امور اجتماعي شورایي به نام شورای عالي کار تشکیل مي »مقرر مي دارد ؛ 

اعضای . به عهده آن واگذار شده است انجام کلیه تکالیفي است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه

 :شورا عبارتند از

 .وزیر کار و امور اجتماعي، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت -الف 

 دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعي و تصویب  -ب 

  .عضای شورای عالي صنایع انتخاب خواهد شدا هیأت وزیران که یک نفر از آنان از

 به انتخاب کارفرمایان( یک نفر از بخش کشاورزی )سه نفر از نمایندگان کارفرمایان  -ج 

  .به انتخاب کانون عالي شوراهای اسالمي کار( یک نفر از بخش کشاورزی )سه نفر از نمایندگان کارگران  -د  

که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعي بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال شورای عالي کار از افراد فوق تشکیل  

  .مجدد آنان بالمانع است گردند و انتخاب تعیین و انتخاب مي

 «   .کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود هر یک از اعضاء شرکت -تبصره  
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   اعضای شورای عالی کار 

به عنوان یک پارلمان اصل سه جانبه گرایي رعایت  عالي کارشورای  در تشکیل ؛ شورای عالی کارـ 1

مي خواهد برای بخش خصوصي و روابط  که هرگونه تصمیمي گردیده شده است مراد از این اصل این مي باشد

نمایندگان  دولت ، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارگری و کارفرمایي گرفته شود باید با مشارکت 

 .باشد   کارفرمایان

نتیجتاً این پارلمان دولتي نمي باشد و تنها آیین نامه ایي که با مشارکت سه جانبه گرفته مي شود قانون کار است 

به دلیل این که قانون کار برای بخش خصوصي آیین نامه هم وضع مي کند اما الباقي آیین نامه ها یک جانبه 

باشد و ( یک جانبه ) نمي تواند بصورت یکطرفه هستند ، بنابراین وضع هرگونه آیین نامه برای بخش خصوصي 

 . توسط دولت انجام گیرد بلکه باید با مشورت کارگران و کارفرمایان نیز باشد 

 ـ چرا باید سه نفر در این پارلمان از اعضای دولت باشند ؟

دولت هم چون برای رعایت قواعد آمره و حمایتي ، دادن ضمانت اجرا ، قواعد حقوق کار حضور نمایندگان 

 .الزامي است 

برای جلوگیری از بروز  ه اهمیت رعایت ایمني درکارخانه هابا توجه ب شورای عالی حفاظت فنی ؛ـ 2

حوادث شغلي تصویب آیین نامه های مربوطه به ایمني به شورای دیگر تحت عنوان شورای عالي حفاظت فني 

 راست که مقر قانون کار بیان شده ۶۸در ماده فاظت فني حتر کیب این اعضای شورای عالي  ،واگذار مي شود 

باشد و از اعضاء ذیل  های حفاظت فني مي نامه شورای عالي حفاظت فني مسئول تهیه موازین و آیین »مي دارد ؛

 :گردد تشکیل مي

 .وزیر کار و امور اجتماعي یا معاون او که رییس شورا خواهد بود - 1

 .معاون وزارت صنایع - 2

 .رت صنایع سنگینمعاون وزا - 3

 .معاون وزارت کشاورزی - 4

 .معاون وزارت نفت - 1

 .معاون وزارت معادن و فلزات - ۸

 .معاون وزارت جهاد سازندگي - 7

 .رییس سازمان حفاظت محیط زیست - ۶
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 .های فني دو نفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته - 9

 .دو نفر از مدیران صنایع - 12

 .مایندگان کارگراندو نفر از ن - 11

  .مدیر کل بازرسي کار وزارت کار و امور اجتماعي که دبیر شورا خواهد بود - 12

تواند برای  پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعي رسیده و شورا در صورت لزوم مي - 1تبصره  

نجام سایر وظایف مربوط به شورا، حفاظت فني کارگران در محیط کار و ا های مربوط به نامه تهیه طرح آیین

  .شناسان تشکیل دهد های تخصصي مرکب از کار کمیته

نامه داخلي شورا با پیشنهاد شورای عالي حفاظت فني به تصویب وزیر کار و امور اجتماعي  آیین - 2تبصره  

  .خواهد رسید

ان صنایع مطابق دستورالعملي خواهد انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیر - 3تبصره  

 « .فني تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعي خواهد رسید بود که توسط شورای عالي حفاظت

 

رعایت بهداشت و جلوگیری از بیماری های حرفه ایي مرجعه وضع این آیین  آیین نامه های بهداشتی ؛ـ 3

 .  نامه ها وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي است

قانون اساسي در صالحیت شورای عالي کار و شورای عالي  13۶بعد از انقالب ، شورای نگهبان به استناد اصل 

حفاظت فني در وضع آیین نامه های کار ایراد گرفته شد و علّت این ایراد هم  درهمین اصل مزیور مراجع وضع 

جع نیستند، برای تأمین نظر شورای نگهبان و آیین نامه های دولتي مشخص شده اند و این دو شورا جزو آن مرا

همچنین حفظ شورای عالي کار راه حلي در نظر گرفته شد این راه حل چنین بود که شورای عالي کار یا شورای 

 . عالي حفاظت فني آیین نامه های مربوطه را تهیه و تنظیم مي کند امّا تصویب نهایي آنها با هیأت وزیران است 

  رویه قضایی 

دیگر از منابع حقوق کار رویۀ قضایي مي باشد که در قانون کار نقش مهمي را ایفا نمي کند و علت این  یکي

 . است که اختالفات بین کارگران و کارفرمایان در محاکم دادگستری مورد رسیدگي واقعه نمي شود 

 ؟   اختالفات بین کارگران و کارفرمایان در چه مرجعه ایی مورد رسیدگی قرار می گیرد

این قانون دو راه برای حل اختالفات  117فصل نهم قانون کار به مراجع قانون کار اختصاص دارد که در ماده 

 پیش بیني شده است ؛ 
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 هایي در وزارت کار تشکیل شده که متشکل است از؛  در این خصوص با توجه به اصل سه جانبه گرایي هیأت

 

  دادگاه بدوی 

تشکیل شده است از یک نفر نماینده وزارت کار ، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر هم از نمایندگان 

کارفرمایان ، و رأی هایي که صادر مي شود توسط این دادگاه اقلب دو به یک مي باشد و نظر نهایي نظر نماینده 

 . دولت است 

بدوی رأی صادر کند محکوم علیه حق دارد ظرف پانزده روز از زمان ابالغ به دادگاه  در صورتي که دادگاه

 .تجدیدنظر اعتراض کند 

  دادگاه تجدیدنظر 

قانون کار دادگاه تجدیدنظر از نُه نفر تشکیل مي شود که در اینجا هم نیز اصل بر سه جانبه  1۸2بر طبق ماده 

 گان کارگران ، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر هم ازگرایي رعایت شده است که سه نفر از نمایند

 .د که برای مدت دو سال تشکیل مي شوند وزارت کار مي باشن

 مراحل رسیدگي به تخالفات کار 

فرجامي در دیوان یک هیأت 

اداری که وابسته به قوه  عدالت

 .قضاییه است 

 

به نام ) یک هیأت بدوی 

 (هیأت تشخیص 

 

هیأت ) یک هیأت تجدیدنظر 

 ( حل اختالف 

 

  157راه حل های ماده 

 حل اختالف در درون قوه مجریهـ  2

ا خارج مي کنیم یعني از قوه قضاییه اختالفات ر

  . و به قوه مجریه ارجاع مي دهیم 

 

  

 

 صلح و سازش ـ 1
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 ـ ساختار دادگاه های کار چگونه است ؟ 

 .در این دادگاه ها اصل سه جانبه گرایي پایدار مي باشد 

 ـ نحوۀ رسیدگی در دادگاه های کار چگونه است ؟ 

گاه بدوی الزاماً طرفین باید دعوت شوند یا اینکه خودشان یا نماینده اشان  که این نماینده اعم از وکیل در داد

دادگستری است و آیین دادرسي کار منطبق بر یکسری آیین نامه است که نحوه رسیدگي به اختالفات در 

 . دادگاه کار مشخص کرده است 

باشد ، داد بین طرفین است چه قرارداد کتبي و چه قرارداد شفاهي اساس رسیدگي در این دادگاه ها بر طبق قرار

اگر امری خارج از قرارداد مورد ادعا قرار گیرد باید در مراجعه قضایي مورد رسیدگي واقعه شود ، مثالً ؛ 

         قراردادی تنظیم شده و کارگر نسبت به امضاء ادعای جعل را دارد که این جعل در صالحیت دادگاه کار        

 .نمي باشد و قرار عدم صالحیت صادر مي کند

در دادگاه تجدیدنظر هم نحوه رسیدگي حضوری و ماهوی است ، که الزاماً طرفین باید در یک نوبت دعوت 

( شکل ) شوند و رسیدگي ماهوی در مقابل رسیدگي شکلي است و رسیدگي شکلي رسیدگي ایي است که فرم 

 . یرد امّا رسیدگي ماهوی براساس ماهیت است که طرفین باید حضور داشته باشند کار را مورد توجه قرار مي گ

 ؟ ( در موضوعات تخصیص ) ـ آیا در دادگاه کار قرار ارجاع امر به کارشناس هم وجود دارد 

پاسخ به این سوال مثبت مي باشد ، اگر یک موضوعي تخصصي باشد مي توان از کارشناسان رسمي دادگستری 

، کارشناس رسمي دادگستری به قید قرعه تعیین مي شود و نظر تخصصي خودش را باید اتخاذ  کمک گرفت

 .شد نماید و هزینه کارشناس بر عهدۀ متقاضي مي با

اگر موضوع تخصصي نباشد ولي الزم باشد که در خصوص پرونده تحقیقات محلي صورت گیرد برای این کار  

هیأت تحقیق هستند این هیأت تحقیق شبیه دادسرا است و نقش دادسرا هر چندتا دادگاه کار نیز دارای تعدادی 

را نیز انجام مي دهد که در صورت ارسال پرونده به این هیأت ها ، باید موضوع را مورد بررسي قرار داده و نظر 

 .خود را ارجاع دهند 
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ناس ـ اگر در صورتی که در یک امر تخصصی پرونده به یک کارشناس ارجاع گردد و کارش

آیا ) متخصص نظر خود را ارائه دهد آیا پیروی از این نظر برای دادگاه الزم است یا خیر ؟ 

 ( نظر کارشناس طرفیت دارد یا موضوعیت ؟ 

به عنوان یک اصل چه در آیین دادرسي مدني و چه در آیین دادرسي کار اطاعت یا پیروی از نظر کارشناس 

رأی خود را بر خالف نظر ( مستند و مستدل ) مي تواند با دلیل  برای دادگاه الزم و ضروری نیست و قاضي

 . کارشناسي صادر کند و این رأی تجدیدنظر قطعي و الزم االجراء است 

 در دو صورت پرونده های اختالفي در دادگاه کار وارد قوه قضاییه شده و تولید رویه قضایي مي کند ؛

واهد اجرا شود اگر محکوم علیه با رضایت متن حکم دادگاه آن زماني است که رأی یا حکم بخ مورد اوّل ؛

مي شود و شعبه کار را اجرا نکند به تقاضای محکوم له پرونده به یکي از شعب حقوقي دادگستری ارجاع 

مربوطه اقدام به صدور اجرائیه مي نماید و تعقیب عملیات اجرائي در واحد اجرای احکام دادگستری خواهد بود 

  . ه های کار واحد اجرای احکام وجود ندارد و علت این است که در قانون پیش بیني نشده ا ست چون در دادگا

در دادگاه تجدیدنظر کار مي تواند ظرف ( محکوم علیه ) کسي که حکم بر علیه اش صادر شده  مورد دوم ؛

 .سه ماه از تاریخ ابالغ از رأی صادره به دیوان عدالت اداری شکایت کند 

چه  اداری شکایت کند تکلیف اجرای حکمکوم علیه ظرف سه ماه به دیوان عدالت ـ اگر مح

 می شود ؟ 

است فرجام خواهي در دیوان عدالت اداری مانع و الزم االجرا با توجه به اینکه آراء هیأت تجدیدنظر قطعي 

ری وارد خواهد اجرای حکم نیست مگر اینکه فرجام خواه مدعي شود که اجرای حکم به او ضرر جبران ناپذی

ساخت که جبران آن در آینده دشوار است لذا دیوان مي تواند در قالب دستور موقت ، دستور توقیف عملیات 

 .اجرایي را بدهد 

 ( شکلی است یا ماهوی ) ـ نحوه رسیدگی دیوان چگونه است ؟

به دیوان رأی دیوان یک مرجعه فرجامي است و معموالً نحوه رسیدگي جنبه شکلي است در صورتي که شع

یعني پافشاری ( ابرام ) صادره را از دادگاه کار موافق با موازین قانوني تشخیص دهد آن را تایید خواهد نمود 

 .کردن 

امّا اگر در صورتي که دیوان عالي رأی را موافق با موازین قانوني تشخیص ندهد آن را نقض و رسیدگي را به 

ارجاع خواهد داد و در اینجا رأی ( دادگاه تجدیدنظر ) تین شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم نخس

  . اصرای نداریم 



 
35 

 

  پیمان های دسته جمعی 

قانون کار این پیمان های  142یکي دیگر از منابع داخلي حقوق کار پیمان های دسته جمعي مي باشد در ماده 

مابین یک یا  تعیین شرایط کار في عبارت است از پیماني کتبي به منظوردسته جمعي را تعریف نموده است که 

 ها از سوی دیگر و یا في از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانوني آن اتحادیه کارگریچند 

 .شود منعقد مي  های عالي کارگری و کارفرمایي ها و کانون مابین کانون

  انواع پیمان 

 
 

 سوال؟؟؟

 عقاد پیمان جمعی چیست ؟الزمه انـ 

 . وجود اتحادیه ها یا سندیکاهای کاگری مي باشد که این سندیکا باید قوی باشد 

 شرایط قانوني بودن پیمان های دسته جمعي

 عبارتند از ؛مي باشد و شرایط اعتبار قانوني پیمان های جمعي بیان شده است که دارای سه شرط  141در ماده 

 ( .آمره بودن رعایت شود ) کار تجاوز نکند  رتي معتبر است که از حداقل های قانونپیمان جمعي در صو( الف 

پیمان جمعي در صورتي معتبر است که با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانوني ( ب 

 ( .بر خالف قانون نباشد ) دولت مقایرت نداشته باشد 

 .  به تایید کارشناسان وزارت کار برسد( ج 

 انواع پیمان 

 پیمان جمعی ـ  2

پیماني است که بین اتحادیۀ  و بین کارگری و 

 . کارفرمایي است لذا حالت فردی ندارد 

 

  

 

 پیمان فردی ـ 1

پیماني است که بین یک کارگر و یک 

  . کارفرما منعقد مي شود 
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  عرف 

 یکي دیگر از منابع حقوق کار عرف مي باشد که دارای دو عنصر است و این دو عنصر عبارتند از ؛ 

 
 

  کارکردهای عرف در قانون کار 

 سوال ؟؟؟ 

 ـ عرف در قانون کار دارای چه کارکردهایی می باشد ؟

نگامي که در موضوعي قانون کار ساکت باشد عرف به عنوان برای پاسخ به این سوال مي توان بیان داشت ه

به عرف ارجاع داده شده  مورد صراحتاً 23جایگزین قانون عمل مي کند و همچنین در قانون کار در بیش از 

 . است 

  دکترین 

 .یکي دیگر از منابع فردی در قانون کار عقاید علمای حقوق یا دکترین تلقي مي شود 

 عناصر عرف 

 عنصر معنوی ـ  2

 . به اینکه آن عمل باید تکرار بشود  اعتقاد یعني

  

 

 عنصر مادی ـ 1

 .یک عمل  تکرار یعني
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  حقوق کار منابع بین الملل 

حقوق کار جزو حقوق داخلي مي باشد که حدود پنجاه درصد از منابع اش مربوط به حقوق بین المللي است 

 مثالً یک قاضي در اجرای حکم مي تواند به آیین نامه های بین المللي استناد کند 

 سوال ؟؟؟ 

 منابع بین المللی حقوق کار چه منابعه ایی می باشد ؟

مي باشد که عالمت اختصاری آن  سازمان بین المللي کارمان داریم که این پارلمان اسمش ما در دنیا یک پارل

این سازمان یک مصوباتي دارد که کشورهای عضو باید این مصوبات را رعایت بکنند که این  است و(  ILO)هم 

تمامي رعایت کردن مصوبات برای کشورهای عضو باعث یکنواخت سازی حقوق کار مي گردد و در دنیا 

 . کشورها اصول کلّي شان مشترک است 

 سازمان بین المللی کار  تاریخچه تأسیس 

کاخ در زماني که کنفرانس صلح در  جنگ جهاني اولپس از پایان  1919المللي کار در سال  سازمان بین

 ولزینیاز به پیدایش چنین سازماني در قرن نوزدهم به وسیله دوتن از صنعتگران   بر پا بود، شکل گرفت ورسای

پس از آنکه طرح  ،دمورد تأکید و پیگیری قرار گرفته بو" نیل لگرانددا"و  "رابرت اوون"یعني  فرانسویو 

توجه قرار در باسل مورد  1921المللي جهت تدوین قانون کارگران در سال  های بین مذکور در خالل همکاری

سازی استانداردهای  المللي در جهت بهینه با هدف تدوین مقررات و قوانین بین  (ILO )سازمان گرفت

 . گیری آنها متولد شدرللي کار و حصول اطمینان از بکامال بین

المللي صلح تدوین  کنفرانس بینبه وسیله کمیسیون کار در  1919های ژانویه و آوریل  در بین ماه ILO قانون

کشور بلژیک، کوبا، چکسلواکي، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، لهستان،  9این کمیسیون ترکیبي بود از نمایندگان  شد

 ا، و ایاالت متحده آمریکا که رهبری کمیسیون را ساموئل گامپرس، رئیس فدراسیون کارگری آمریکابریتانی

(AFL) نتیجه این نشست بروز سازمان سه جانبه گرایي بود که تنها سازماني بود که نمایندگان ،  بر عهده داشت

هشتم معاهده صلح ورسای فصل  ILO قانون داد گران را در یک نقطه سامان ميدولت، کارفرمایان و کار

 .است

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
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  ارکان سازمان بین المللی کار 

 .جنبه موقتي دارند و بصورت دائمي نمي باشد ـ مجمع عمومی ؛1

 .؛ همانند مجمع عمومي جنبه موقتي دارند و بصورت دائمي نمي باشد( هیأت مدیره )  ـ هیأت اجرایی2

 . ر کشور ژنو مستقل است دائمي است و د( دبیرخانه ) ؛ این مورد  ـ دبیرخانه3

نمایند آن از افراد  دو عضوعضو برخوردار مي باشند که  چهارهر کشوری یک هیأت نمایندگي دارد که از 

همان  یک عضو دیگر آن از نماینده کارفرمایانو  کارگران یک عضو آن از نمایندهاست و  دولت همان کشور

 .  کشور مي باشند 

 رمصوبات سازمان بین المللی کا 

 ( .مقاوله  نامه ) کنواسیون ( الف 

 .نامه توصیه ( ب 

 تعریف مقاوله نامه ؛ 

سندی است که به تصویب اکثریت اعضای مجمع عمومي رسیده و پس از تصویب اکثریت دولت های عضو 

مکلفند ظرف حداقل شش ماه و حداکثر دوازده ماه آن مکقاوله نامه ها را به نهاد قانونگذاری داخلي خود 

 .جاع دهند تا مراحل تصویب را پشت سر بگذارد ار

 تعریف توصیه نامه ؛

 . مقاوله نامه ها را دارند  مکملمقاوله نامه را دارند و یا جنبه  مقدمۀ توصیه نامه ها یا جنبه

زماني است که یک کشور از لحاظ اقتصادی یا از لحاظ فني توانایي پیوستن به کنواسیون را نداشته  مقدمه ؛

ذا در غالب یک توصیه نامه به آن کشور مهلتي داده مي شودتا اینکه ظرف آن مهلت داده شده بتوانند باشد ل

 .شرایط الزم را جهت پیوستن به مقاوله نامه را فراهم کنند 

در صورتي توصیه نامه جنبه مکمل دارد که مقاوله نامه شرایط و ضوابط کل را بیان مي کند ولي برای  مکمل ؛

 .و راهکارهای اجرایي توصیه نامه به تصویب برسد  بیان جزئیات
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 دامنه شمول قانون کار 

 . بر طبق یک اصل کلّي شمول قانون کار اصل است و عدم شمول استثناء مي باتشد 

کلیه کارگران، کارفرمایان،  »قرر مي دارد ؛قانون کار قلمرو قانون کار را مشخص کرده است که م 1ماده 

 «   .باشند ها مشمول مقررات این قانون مي کارآموزان و نیز کارگاهنمایندگان آنان و 

 سوال ؟؟؟ 

 ـ آیا کارآموز کارگر محسوب می شود یا خیر ؟

 قانون کار تعریف شده است که این دو نوع عبارتند از ؛ 112ابتدائاً باید گفت که دو نوع کارآموز در ماده 

به  ارتقاع مهارت برای مدت معینيیا  بازآموزییا  ایي خاص فراگرفتن حرفهدسته اوّل ؛ کارگراني که برای 

 ( .کارآموز به مفهوم عام کلمه است ) کارآموزی یا آموزشگاه های آزاد اعزام مي شود یکي از مراکز 

برای مدت معین که  فراگرفتن حرفه ایي خاصبه منظور   به موجب قرارداد کارآموزیدسته دوم ؛ افرادی که 

در کارگاه ایي معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند مشروط بر آنکه سن آنها از  نباشد زائل بر سه سال

 ( .کارآموز در مفهوم خاص کلمه است ) سال تمام بیشتر نباشد  1۶سال کمتر نبوده و از  11

اعات کاری کارآموز خاص در واقع نوجوان مي باشد که مي تواند هم کار کند و هم کارآموزی برود علیهذا س

این افراد نیم ساعت کمتر از الباقي کارگران در مفهوم عام مي باشد ولي کارفرمایان باید دستمزد کامل را به  

 .اینگونه افراد بپردازند و همچنین باید هر ساله تحت مراقبت پزشک قرار بگیرند 

  شرایط قرارداد کارآموزی 

ارآموزی باید لحاظ شود در هفتا بند دقیقاً قید شده است و قانون کار شرایطي که در قرارداد ک 11۸طبق ماده 

 این شرایط جنبه آمره داشته و بایدحتماً توسط کارفرما رعایت شود که عبارتند از ؛ 

 .تعهدات طرفین -الف  

 .سن کارآموز -ب 

 .مزد کارآموز -ج 

 .محل کارآموزی -د  

 .خواهد شد حرفه یا شغلي که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده -ه 

 (.در صورت لزوم )شرایط فسخ قرارداد  -و  
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 .هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانوني ذکر آن را در قرارداد الزم بدانند -ز  

  حقوق و دستمزد کارآموزان عام 

عهدات این ماده اختصاص دارد به حقوقي که کارآموزان عام از آن برخوردارند و تاین قانون  113در ماده 

برای کارآموزی  112کارگران شاغلي که مطابق تبصره یک ماده  »متقابلي که باید بسپارند که مقرر مي دارد ؛

 ؛خواهند بود شوند، از حقوق زیر برخوردار در یکي از مراکز کارآموزی پذیرفته مي

جزء سوابق کارگر شود و این مدت از هر لحاظ  رابطه استخدامي کارگر در مدت کارآموزی قطع نمي -الف  

  .شود محسوب مي

  .مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود -ب 

های خانوادگي به  هایي که برای جبران هزینه زندگي و مسئولیت العاده ها و فوق مزایای غیر نقدی، کمک -ج 

  .اهد شدکماکان پرداخت خو شود در دوره کارآموزی کارگر پرداخت مي

چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتي به  

 « .داختالف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمای تواند به مراجع حل کارگر وارد گردد، کارگر مي

یشي حقوق و مزایای کامل خود را باید دریافت کنند و دقیقاً قید شده است در مدت دورۀ آزما 114و در ماده 

مدت دوره کارآموزی جزو سنوات خدمتشان به حساب مي آید ولي متقابالً باید دو برابر مدت کارآموزی به 

 .کارخانه محل خدمتش تعهد خدمت بسپارد 

  استثناء از قانون کار 

 سوال ؟؟؟

 چه کسانی از شمول قانون کار مستثناء هستند ؟

اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و  »؛قانون کار که مقرر مي دارد  1۶۶طبق ماده  بر

منحصراً توسط صاحب کار و  ها خانوادگي که انجام کار آنها مقررات خاص استخدامي و نیز کارگران کارگاه

  .انون نخواهند بودشود، مشمول مقررات این ق همسر و خویشاوندان نسبي درجه یک از طبقه اول وی انجام مي

حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده  -تبصره  

 «.باشد است نمي

بلکه تحت شمول قانون مدیریت و خدمات  کارمندان دولت مشمول قانون کار نمی باشند (الف 

 .کشوری هستند



 
41 

 

 سوال؟؟؟

 چرا کارمندان دولت مشمول قانون کار نمی باشند و قانون اختصاصی خودشان را دارند ؟

علّت این است چون کارمندان دولت اعمال حاکمیتي انجام مي دهند  در پاسخ به این سوال مي توان گفت که

بنابراین کساني که اعمال حاکمیتي انجام مي دهند باید از قوانین استخدامي خاص خودشان برخوردار باشند در 

حالي که کارگران اعمال تصدی انجام مي دهند نتیجتاً کساني که اعمال تصدیگری انجام مي دهند کارگر 

و کساني که اعمال حاکمیتي انجام مي دهند کارمند محسوب                   مشمول قانون کار مي باشند تحتو هستند

 .مي شوند و تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار مي گیرند 

سازمان ها و دستگاه هایی هستند که گروه دیگری که از مشمول قانون کار مستثناء مي باشند ( ب 

مانند ؛ آستان قدس رضوی که خود یک نهادی مي باشد که  مقررات خاص استخدامی دارندقوانین و 

قانون استخدامي خاص خودش را دارد و کساني که در آستان قدس استخدام مي شوند و مشغول کار هستند 

 .کارمند نمي باشند زیرا این شرکت دولتي محسوب نمي شود و بلکه خصوصي مي باشد 

که انجام کار در آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و  اه های خانوادگیگکارگران کار(  پ

 .خویشاوندان نسبي درجه یک از طبقه اوّل وی انجام مي شود 

 سوال؟؟؟

 کارگاه خانوادگی چه کارگاه ایی است ؟

 قانون کار کارگاه ایي هستند که منحصراً انجام کار توسط؛  1۶۶با توجه به ماده 

 .صاحب کار . 1

 .همسر . 2

 .کارگاه خانوادگي محسوب مي شوند ( و مادر و فرزندان   پدر) خویشاوندان نسبي درجه اوّل از طبقه اوّل . 3

اگر همین خانواده خدمه یا کارگری را استخدام کنند عنوان کارگاه خانوادگي بر این خانواده مصداق پیدا    

 .نمي کند 

دگي مشمول قواعد حمایتي حقوق کار مي باشد رعایت ضوابط ایمني بنابراین در تنها موردی که کارگاه خانوا

 پس از اخذ مجوز قضایيو بهداشتي در محیط کارگاه خانوادگي است به همین منظور بازرسان کار حق دارند 

 . نسبت به بازرسي از کارگاه خانوادگي اقدام نماید 
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 مشاغل کشاورزی (  ت

با پیشنهاد شورای عالي اورزی که بخش وسیعي را شامل مي شود قانون کار در بخش کش 1۶9به موجب ماده 

 . از این قانون معاف کرد  قسمتيمي توان کارگران این بخش را از شمول  تصویب هیأت وزیرانو  کار

 ؛ این ماده ایجاد شده است چنین مي باشد انتقادی که بر

انون خاصي وجود داشت به نام قانون کار برای کساني که در بخش کشاورزی کار مي کردند ق 13۸۶تا سال 

جایگزین آن گردید و مقرر شد که  1۶9این قانون ملغي شد و ماده  13۸۶در سال  1313کشاورزی مصوب 

ي قرار دارند و هم ان بخش کشاورزی در یک حالت بحرانآیین نامه ایي به تصویب نرسیده بنابراین کارگر

نون کار ساکت باشد بر اساس عرف نسبت به حل و فصل موضوع اقدام اکنون دادگاه های کار در مواردی که قا

 . مي کند 

 سوال؟؟؟

 . پاسخ به این سوال در انتقادات بیان شده است  وضعیت بحرانی کشاورزی را توضیح دهید ؟

ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان  مرخصي مدت کار، تعطیالت و»؛  قید شده که  19۱در ماده ( ث 

معلولین و نیز کارگراني که طرز کارشان به  خدمه و مستخدمین منازل، ( هوایي، زمیني، دریایي)حمل و نقل 

شود و  ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین مي نحوی است که تمام یا قسمتي از مزد و درآمد آن

هایي که توسط شورای  نامه گیرد، در آیین نوعاً در ساعات متناوب انجام ميها  کارگراني که کار آن همچنین

در موارد سکوت مواد این قانون حاکم . گردد تعیین مي عالي کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

        «.است

نون کار معاف کرده این افراد عبارتند از ؛ تعدادی از مستخدمین و کارگران را از شمول قسمتي از مقررات قا

معلولین و نیز کارگراني  خدمه و مستخدمین منازل، ( هوایي، زمیني، دریایي)کارکنان حمل و نقل  ، ماهي گیران

ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین  که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتي از مزد و درآمد آن

 .گیرد نوعاً در ساعات متناوب انجام ميها  کارگراني که کار آن شود و همچنین مي

از  موقتاً مصلحت بر حسب توان ميهای کوچک کمتر از ده نفر را  کارگاه» ؛مقرر می دارد  191ماده ( ج 

ای خواهد  نامه به موجب آیین مصلحت و موارد استثناء تشخیص این قانون مستثني نمود عضي از مقرراتبشمول 

 «.که با پیشنهاد شورای عالي کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدبود

نهایتاً قانونگذار هدفش این مي باشد که تا حد امکان شرکتهای کوچک  زیر ده نفر از شمول قانون کار خارج 

 (مقرر مي دارد ؛    191آیین نامه ماده .) نشوند و کارگران آن مشمول حمایت های قانوني قرار گیرند 



 
43 

 

  کار مدت 

 از ساعت کار چیست ؟منظور 

ساعت کار در شبانه روز حداقل هشت »  « ار تعریف شده است که مقرر مي دارد ؛ساعت ک 11اساس ماده بر 

این چهل و چهار ساعت مي تواند تنظیم شود که این یک قاعدۀ  ساعت و در هفته چهل و چهار ساعت مي باشد

 .آمره است 

 آور و زیر زمیني، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و در کارهای سخت و زیان» قانون کار ؛ 12ماده وفق 

  .ساعت در هفته تجاوز نماید 3۸

ای خواهد بود که توسط شورای عالي  نامه آور و زیر زمیني به موجب آیین کارهای سخت و زیان -تبصره  

کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان  حفاظت فني و بهداشت کار و شورای عالي

 «.و آموزش پزشکي خواهد رسید

  کار انواع 

 انواع کار قید شده است که مقرر مي دارند؛  17و  1۸،  11،  14مواد طبق 

یابد بلکه در ساعات معیني از شبانه روز  کار متناوب کاری است که نوعاً در ساعات متوالي انجام نمي - 14ماده  

 . اشاره نمود ، رستوران هانانوایي ها به  عنوان مثال مي توانبه  ،گیرد صورت مي

در کارهای متناوب،  و حضور او در کارگاه الزامي نیستفواصل تناوب کار در اختیار کارگر است  -تبصره  

ساعت در شبانه روز  11اضافي نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از  ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار

  .بیشتر باشد

  .گردد ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین مي 

ها آن در صبح یا  کار نوبتي عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت - 11اده م 

  .شود عصر یا شب واقع مي

شود  کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع مي کارگری که در طول ماه به طور نوبتي کار مي - 1۸ماده  

ها به صبح و شب و یا  و در صورتي که نوبت %11رار گیرد، و شب ق و چنانچه نوبتهای در صبح و عصر 12%

  .خواهد کرد العاده نوبت کاری دریافت عالوه بر مزد به عنوان فوق %1. 22عصر و شب بیفتد 

ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز  ۶در کار نوبتي ممکن است ساعات کار از  - 17ماده  

  .ساعت تجاوز کند 17۸چهار هفته متوالي نباید از  کار درنماید، لکن جمع ساعات 
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براین الزم است که همیشه تعداد معیني از تولید مي چرخد که بناساعت چرخه  24برخي از کارخانجات در در 

  در نهایت سه نوع شیفت داریم ؛کارگران در محل کار حضور داشته باشند که کارگران شیفتي گفته مي شود 

  14الي  ۸از ساعت صبح شیفت . 1

  22الي  14شیفت عصر از ساعت . 2

 روز بعد  ۸الي  22شیفت شب از ساعت . 3

 . کارگرها در این شیفت ها مي چرخند و طبق قرعه کشي کارگران را تقسیم مي کنند که 

 %31برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتي  »ارد ؛که مقرر مي دقانون کار  1۶طبق ماده بر 

 . به کارگر مي پردازند  «.گیرد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق مي

  کاری اضافه 

در شرایط عادی ارجاع کار اضافي به »؛بلیان مي دارد نجام اضافه کاری اقانون کار  در خصوص   19ماده 

  :کارگر با شرایط ذیل مجاز است

 .موافقت کارگر -الف  

  .اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی 4۱۴پرداخت  -ب 

مگر در موارد )  ساعت در روز تجاوز نماید 4نباید از ساعات کار اضافي ارجاعي به کارگران  -تبصره  

  «   . (استثنایي با توافق طرفین

 . با توجه به سه مورد مزبور در ماده موفق کارگر اضافه کاری انجام مي دهد بنابراین 

 کاری اجباری  اضافه

تصادی کارگاه را تهدید کند اق که حادثه ایي غیرمتفرقه هیأتهنگامي است اضافه کاری اجباری فقط در این 

کار اضافه کاری اجباری را  نقانو ۸2اساس ماده  این بر و د نمایندن تهدید را تأییکارشناسان اداره هم باید ای البته

کاری  ارجاع کار اضافي با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه»پیش بیني کرده است و مقرر مي دارد ؛

احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و  و برای مدتي که جهت مقابله با اوضاع و( 19موضوع بند ب ماه  )

 (مگر در موارد استثنایي با توافق طرفین )ساعت در روز خواهد بود  ۶کاری موضوع این ماده  حداکثر اضافه

  .بیني و یا ترمیم خسارتي که نتیجه حوادث مذکور است جلوگیری از حوادث قابل پیش -الف  
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عاده فعالیت کارگاه، در صورتي که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعي از قبیل، سیل، ا -ب 

  .بیني دیگر قطع شده باشد پیش زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل

ساعت،  4۶پس از انجام کار اضافي در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت  - 1تبصره  

  .اطالع دهد تا ضرورت کار اضافي و مدت آن تعیین شود داره کار و امور اجتماعيموضوع را به ا

در صورت عدم تأیید ضرورت کار اضافي توسط اداره کار و امور اجتماعي محل، کارفرما مکلف به  - 2تبصره  

  «   .کارگر خواهد بود پرداخت غرامت و خسارات وارده به

 

 
 

 

 

 


