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 مقدمه

به عنوان یکی از سرفصل های آزمون دکتری نیمه متمرکز حقوق   98در سال ست که صلی ای و احقوق کار یکی از دروسی تخصص

متون فقه   -اریحقوق اد -حقوق اساسی)این سرفصل نیز همانند سایر سرفصل ها .شده استضافه تخصصی این شاخه ا سدروبه عمومی 

 .رتبه داوطلبان این شاخه خواهد داشت اثیر خوبی در این سرفصل ت تسلط بر مطالببنابراین  .اشدبمی  4دارای ضریب  (حقوق عمومی

توان مطرح کرد؛ این است که این درس همانند ان آزمون دکتری حقوق عمومی میوطلبو دایکی از نکات مهمی که درباره حقوق کار 

این د؛ بنابراین آشنا باشنحقوق کار قوانین و مقررات ران تحصیل خود بارها با در دوحقوق اساسی و حقوق اداری نیست که داوطلبان 

 .شودپاشنه آشیل داوطلب این شاخه محسوب می  سرفصل

ای از طرح  سابقهارشد و نه در آزمون دکتری،  ون کارشناسیحقوق کار این است که تا کنون نه در آزم قابل ذکر درباره یکی دیگر از نکات 

ها دقیقا کدام بخش توان گفت که در صد نمی  و صدبراین به طور دقیق ناب .جود ندارداز حقوق کار و یا قوانین و مقررات حقوق کار وسوال 

شود سواالت آزمون دکتری حقوق عمومی در بخش حقوق کار حال پیش بینی می اما به هر .د بودار خواهحقوق ک سرفصل آزمونیزء ج

 خارج از این مباحث نباشد:

 (ینون تامین اجتماعقا -نون بیمه بیکاریقا -مانند قانون کار قوانین و مقررات مربوط به حقوق کار) 

 آرای وحدت رویه مرتبط با قانون کار 

  (ه دلیل اشتراکات فراوانب)ق اداریقوق کار و حقوین حما بنظرات مشترک 

 (و تعاریف اجتماعی -اقتصادی -فلسفی -مبانی تاریخی -نظریاتمطالب مبنایی در حقوق کار) 

  (جزوات -کتب-مقاالت )رفرنسنظرات اساتید 

  کارفرما(-مربوط به کار کارگر)مساله های حقوق کار 

 بوده که   کتاب جامع و کاربردی حقوق کار؛ در نظر گرفته شدهعمومی  لبان دکتری حقوقبا توجه به نکات فوق کتابی که برای داوط

 طرح کنیم؛ف این کتاب تالیدر  سعی کردیم  دیگر نیزوع موضوارد فوق دو مدهد؛ اضافه بر همه موارد فوق را پوشش می خوشبختانه 

 یقیحقوق تطب

 اسناد بین المللی کار
درصد  30تا ه در این کتاب پوشش نداده باشیم؛ هر چند به هر حال همیشه یاید ک دکتری ب این مباحث سوالی در کنیم خارج از ان نمی بنابراین گم

منبع بسیار خاصی مطرح شده باشد که متوجه آن   ه و یا ازجود نداشتسواالت ممکن است از مباحث و مسائلی باشد که امکان حدس زدن آن و

چوب چارمهمترین آنها که مورد استفاده قرار گرفت که منبع  50در تالیف این کتاب نزدیک به ق عمومی جهت آشنایی داوطلبان حقو .نبوده باشیم

  -عراقیعزت اهلل دکتر مرحوم  (دو جلدی )قوق کار حیر کتاب بی نظ -عبارتند از: حقوق کار دکتر سید محمد هاشمیکتاب را تشکیل داده اند؛ 

کتاب حقوق کار   -دکتر ابدی ر کا ی قی و تطب المللن یکتاب حقوق ب -کتر سعید رضا ابدییسته د شا کار -کار دکتر عراقی حقوق بین الملل تحول 

کتاب  -قبادیحسین سی کار دکتر آیین دادر -موحدیانکتاب حقوق کار  -کتاب حقوق کار دکتر کورش استوارسنگری -ابوالفضل رنجبریدکتر 

حقوق  کتاب  -نون کار در نظم دکتر سید احمد رفیعیقا -نامدارحقوق کار دکتر کتاب  -کتاب حقوق کار فرشید هکی  -حقوق کار حسن خسروی

حقوق تامین  -یان طاهرحمد سلمحقوق کار م  -سیر تحول و تاریخچه حقوق کار  دکتر سید محمد هاشمی -یعیدکتر رف  ( جلد اول و دومکار)

زین العابدین  رحقوق کا -استوار سنگریتامین اجتماعی دکتر  وق حق -کتر بابک درویشی ه حقوق کار دجزو  -اجتماعی در نظم دکتر عمران نعیمی

 شیدفر

قرار   داوطلبان حقوق عمومی  رفرنس اصلی در مطالعهعنوان ترین حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به در پایان هرچند در تألیف این کتاب عالی 

غزشی در ارائه صحیح مطالب صورت گرفته)کما اینکه بدون نقص تنها ایزد  ل واسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیاناً اشتباهی و یا گیرد یک خ

مسلماً کمک شما است که   .ید سانبر 1م و یا ایمیل زیر باریتعالی است( در هنگام مطالعه عالمت زده و به اطالع نویسندگان از طریق آی دی تلگرا

  .گذراند که این کتاب چاپ اول خود را می نده محترم باشد نیز در یاد خوانکند؛ و این نکته تر می تر و پخته ا غنی کتاب ر

 آذرماه یکهزار و سیصد و نودوهشت  

 
 

 shamabadi. abolghasem@yahoo. com:ایمیل- a_shamabadi@ : آی دی تلگرام  -  1
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 ایران(  حقوقند؟ )تهس ن کارونچه کسانی مشمول قاتم: یسمبحث ب

 ر قانون کااصل شاملیت  گفتار اول: 

ت ررا مول مق ش کهدر مواردی این ابر بن عدم شمول استثناء«ست و نون کار اصل ال قا»شمو ینکهکار یعنی ا نقانواملیت از اصل ش ورمنظ

این اصل   .ودهد بخوا کار نومشمول قان ، گر در مورد او درست باشدکار ننواع هدر صورتی ک ،دباش دد تردینسبت به فردی مورص خاستخدامی ا

ن نوقامشمول ، پیشین نین قوادر کار باز کرد و حقوق ود را در جای خ 1369و  1337ن کار سال ینقوا  ویبتص با ویژهه ب ی و یجصورت تدربه 

ر د مگباش یرانگبیا حقوق  نر شامل همه مزدبگیرامقررات کا که شد اصل بر این 1337 لاکار س در قانون .داشت ییاثنجنبه است، نکار بود

ا به گیر رق بحقوکلیه افراد کرد و پیدا کار وسعت زیادی ن وقان شمولزه و گستره وح، هنتیج رد .باشد هردا ک ثناست یحاًانون صر آنچه ق

 دکتر ابوالفضل رنجبری( ) .ددا تی قرارحمای رر چتیز، خاصمقررات استخدامی ن لیمشمو ت ودولمستخدمین ی نااستث

 و

 و

 و

 در اینجا ذکر شده است.نشده بلکه چند مورد برای آشنایی و بررسی ذکر  ها ستثناءتوجه: در ذیل همه ا و

 و

 و

 ستناء استثر اول قانون کامشمواردی که از گفتار دوم: 

 1:انقالب اسالمی یدهانها 
  یرسمنه دجزو ب، حال این با  .شدندکیل  یاز تشحسب ن ر ب، الب اسالمیقی انیروزاز په پس بودند ک ییاهدنها، یالبهای انقادنه، ییخظ تارلحابه 

، میاسال رای س شولجم 1359ل اسقانونی این نهادها در جایگاه  ت واراخصوص اختی در مابهارگونه برای رفع ه .ندشدمحسوب نمی ، تولد

عدم ) واحده  ده صره مامطابق تب . رده استدر این خصوص رفع ک ی را تمالات احابهام، بیتر ت ین دو برد ه عمل آوب ی البنقهادهای اتعریفی از ن

 از ین هنا بکه ب دگردیم قالاط ییهابه ارگان  یانقالب یهانهاد» : (1359 ر یت 13 در یبانقال یکنان نهادهاارک کار دربارهن نواقمقررات  لشمو

است که  یآوردای زم بهال .است«ده آم دوجوبه  یقانونگذار اجعمر  بیتصوبا  (به بعد 1357 لسا همن ب 22) رانیای الماسانقالب  دوران بعد از

   .تندسهقواعد مخصوص به خود  ی( داراح لمس یهاروین ر ی)نظ یعموم جنبه یمشاغل دارا یوقحق هاینظام یمتمادر  باًیر قت

 می«ب اسالن انقالبنیاد مسک - یوزدآمسوا تنهض -ید بنیاد شه - یگدزنسا هادقبیل »ج زا بیقالادهای اناحده کارکنان نهده ون ماق ایبامط

این نهادها شامل موارد  نتیجتا ، شد یررس{ ببی}جهت آزمونانقال هادهایکه درباره ن چهآنالبته  .داشنبیون کار نمن ل مقررات قاشموه مبوده ک

 است:  لیذ

 قم   یغاتتبل رتدف ◆

 

 امه نب یصوتوضوع ماسالمی  بی انقالدهافهرست نها، لت )تصویر پیوست( دو ئتیهم حتردبیر م 1394-6-23مورخ  2141-81430شماره نامه  مطابق هنجا کآاز  - 1

 باقی دقوت خو به انکماک ریزه شرح ور بذکم تلذا فهرس، تساشته ادی ناتغییرتاکنون تور اریخ صداز ت زیرانرم ومحت ئتیه 1368-4-6مورخ  255 ت/116462اره شم

 .بودخواهد ن ازیرحترم وم ئتیهیب صویی و تاراشنهاد وزارت امور اقتصادی و دنوط به پیر مت مذکور فهرسهرگونه تغییر د است. ضمناً

 ت قملیغابدفتر ت •

 میاساللیغات ان تبمساز •

 هنگیفر انقالب عالی شورای •

 یگاهنشد داجها •

 میالسا هید انقالبش بنیاد •

 ینم خمیداد امامیته امک •

 ده خردادپانز دبنیا •

 در یب اسالمانقال اد جانبازانبنی، نرایوز ئتیه1368-12-12 رخمو 1035/ ت/7-2079به موجب مصوبه شماره اسالمی)  البان انقجانبازاد مستضعفان و نیب •

 ده است(ح گردیاصال میالسن انقالب اازجانبا وان عفمستضت بنیاد باران به عوزیر ئتیه یهاامهنب یصوت

 اسالمی نقالبامسکن  دبنیا •
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 اسالمیسازمان تبلیغات  ◆

 یهنگفر  بقال ان لیعاای روش ◆

 یانشگاه د داهج ◆

 اسالمی قالب د انشهی بنیاد ◆

 ام خمینیماامداد کمیته  ◆

 خرداد  زدهپانبنیاد  ◆

  ۱۳68/ ۱۲/۱۲ مورخ ۱۰۳۵/ ت/۷-۲۰۷۹اره مبه شوصوجب م)به م اسالمیب الانبازان انقجو  عفانمستض دبنیا ◆

  ن ازاجانب تضعفان وسم دانیبرت عبا به رانزیو ئتیه  یهامهنابیدر تصوسالمی ب اانقالزان اببنیاد جان ،وزیران ئتیه 

 ست(ردیده ااسالمی اصالح گ الب انق

 اسالمیب نقال مسکن ابنیاد  ◆

   :اندشده ارد قبلی اضافه  به مو بریره که توسط مقام دارندوجود  دهای انقالبیهان سه  ،مواردن یاز  یر ابه غ هالبت

 میهی علهاهحوز تامرکز خدم ✓

 می اسال بنقالا گیی فرهنپژوهش مؤسسه ✓

 یه( العالمص)یفطالمصهمعاج ✓

ور قرار کای مذنهاده حوزه عملکرد درر ال حاضر حو دده ون کار بونمشمول قا قبالً که کنانی از کارسته آن د : »این ماده واحده 1ه تبصر ق ابمط

 «.باشندیم مستثنااین ماده واحده  شمول زد ایرنگمی

  سازندگی  ادجه از:  اندعبارتاست که ه نمود اره بی اشای انقالهداهنیق صادز مخی ابه بر ، فوقه ده واحدام، شودکه مشاهده می  طورهمان

 .یاسالمنقالب بنیاد مسکن او  یسوادآموزضت هن، یاد شهیدنب، د کشاورزی(هان ج)اکنو

ه جنبه در بماند نهاار ه چهست کا ن روش ،کرده است ت»از قبیل« استفاده عباراز  روموارد مذک قبل از احصاء، ماده واحده کهنیه اه باما با توج

ی نیز یگر دی البای انقبه نهاده وانتمی احده( ماده و 2 )در تبصره هاد انقالبیف نعریه به تو با توج قراتب فونظر به م، حصری نه  د ونردا مثیلیت

ئه  راموارد ا  نای زای ایبندم سیتق( رکاوق حقو قلمرو مبانی  -جلد اول -راکوق )حق دوب تازه خاترنجبری در ک ابوالفضلکه دکتر  کردره اشا

 : است هکرد

 : زا اندعبارت  و  اندده شیجاد ارای اسالمی  شو جلس صویب مبی که با تی انقال نهادها دسته اول:

 (1359مصوب بنیاد شهید) .1

 ( 1359صوب می)مالسب اقال یاد مسکن اننب .2

 ( 1362ب  )مصوقالب نای هادگاهاددادسراها و  .3

 (1365ب صوجمهوری)منهاد ریاست  .4

 ( 1363 بوصم)یوزآمادوس ضتنه .5

 از:   اندتاربع و  نداهدآمبه وجود  رانوزی هیئت یا انقالب ب شورایی که بنا به تصویایدههان م:دو تهدس

 ( 1359 ی)مصوبانقالب فرهنگد تاس .1

 (1359)مصوب ینیمخام ام کمیته امداد .2

 (1358صوب  ین)ممزواگذاری  هنفرهفت هیئت .3

 (1359ن)مصوب  بنیاد مستضعفا .4

 ( 1368وب ص)ممقی  مسالت االیغتب تردف .5

 ( 1361)مصوب سالمیات ابلیغان تسازم .6

 ( 1361)مصوب  خرداد 15د بنیا .7
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 ( 1360)مصوب هایارندتااسو عمرانی  یدیخدمات تول  مراکز گسترش .8

 ( 1360وب )مصنیراملی ا صنایع نسازما .9

 ( 1361مصوب )نوبطق جاننوسازی م وستاد مرکزی بازسازی  .10

 ( 1363 وبشگاهی)مصجهاد دان .11

 :نداه دشم ادیگر ادغ یهاهخانوزارت ا وا نهادهو یا ب وزارتخانه تبدیل  بهن ماز ورمر به البی که قان ینهادها م:وه سدست

 (یشاورز زارت کی)ادغام با ودگزنارت جهاد سازو .1

 ت دفاع( راانقالب اسالمی)ادغام با وز ن ارسداپا وزارت سپاه .2

 ی(مظاانت ی در نیرو انقالب اسالمی)ادغام یهاتهیمک .3

 ی(مب اسالی انقالهادادگاه و هاارسدادم در می)ادغاالاس بنقالا انیدستاد .4
فهرست  این ممکن است به  نیز  هدآیندر ور نیستند و کرد مذبه موا منحصراً صرفاًی انقالبای ادهنه ی دارند و لق جنبه تمثیفو ارداست موبدیهی 

   .دردگ هفاضا اردیوم

با  یا ه آ ح شد کمطر ز آغاز پرسش ا کنند ایناره می اد را یتدمایا خ یا صنعتی یدیلحد تواود چن ه د شدای هایادخی از نه با توجه به اینکه بر 

  ز اکه پیش  ینمسلم این پرسش در مورد کسا ورطبهر؟ هستند یا خی جر خارنون کام از شمول قاه هان آن واحدکناکار، ه واحدهدتصویب ما

 آن درپاسخ زیرا  ؛باشد ست مطرحتوانمین ندگرفتر راق اهآنکی از ی در کعملزه حو س درو سپ نداهدوبون کار دها مشمول قانهاین ناد اایج

  .کار بودند نقانو مشمول افراد همچنانن  ای ، و برابر آن ود اده شده بدماده واحده  رهتبص

ون  قان سدری م ر ظه نی بول باشد( می1369 وب)مص یرانار جمهوری اسالمی اکنون بر قا حده مقدماوتاریخ تصویب این ماده مهم: ه کتن یک

 زیرا:  ،ت کرده اسواحده را نسخ ن اده ن میا، راک

 لغو نکرده    ه رادحوا ادهاست و این م هنمود شاورزیکار و کار ک  ینانن قوشدغی مل به  فقط اشاره  قانون کار 200 هادم الًوا

  .است

 ًیان(لها داومحمدج).ودشیماص نخن  انوق سخ ضمنیان ، الحقنون عام ه قاست کاین ا قاعده کلی ثانیا 

 زیرا  ه است؛ ی باقی نماندامبها ، دندم شدغای اخانه دیگر تیا در وزار ل و بدی خانه تارته به وزقالبی کدر خصوص نهادهای انوم: هم دته مکن

   .دستنج هخار کار ننو قا ولاص از شمامی خخدررات است و مقنین قوا زال پیروی یلقانون کار به د 188اد ماده تناسه ب اهآنکارکنان 

ر نون کا قا مولز شی مذکور ااهادهرکنان نکا از م گروهه کداشود کح میطرم سؤالنقالبی این اهای نهاد دیگرورد در م اما

  مشخص  دقیق  طوربه  بایستیمگر ین د ایبه ب ود؟ شه نهادهای انقالبی نیز می ه ب تسوابای شامل واحده  اناستث یا این رج هستند و آخا

  د همه بای ی اصلل کلی و اصوبه توجه  با  هستند؟ آن خارجکسانی از قلمرو چه و  دنگیر میر احده قراو  هداده مدومح  ی درکسان چه که د شو

و چه  اندبوده  احدهاین وام ااستخد پیش در از چه ،ی با واحد خود دارندرمایفرکا ی ورابطه کارگر  هرا ک نهادهابسته به این وای نان واحدهارککا

یی نها تن آنکه م پس از ، ابهامی ونههرگ فع ر رأیمه و این ه اب . قانون کار دانست مولمش ،باشنددرآمده  م ادختبه اس حده وا ه ماد بویتص از پس 

ماه  آذر 19 مصوب حدهاوماده یکِ  تبصره بر اساس .تصویب کرد یاحدهاوه اسالمی مادی ارس شومجل ،دش  تأییدمجمع ر د قانون کار

ی سلیحاتغیرتلیدات که تو تمؤسساالب یا سایر قنی ادهاابه نهوابسته  یتامدو ختی صنع، یدتولی ایحده واکارکنان »، 1369

 ز و نی حفاظت فنی و بهداشت کار هط بربو»مقررات م :هد حه واود مادو برابر خ د«بود کار خواهن ونانقه مقررات یمشمول کل ،دارند

ات  ررارند و مشمول مقل دتغاشا ار به ک ی انقالباهداهدر نه ک ینکناکار زا سته د رد آنمو در خارجی اتباع تغاله اشوط ببرمقررات م

 « .خواهد بود االجراالزم ، داشنبمین ی خاصتخداماس

 :وابسته به   یهاشرکت  و مؤسسات ونهادهای انقالبی  7/1374/ 15خ مور 120شماره  رویه توحد یرأدر  عدالت اداری انیود نکته مهم

ابل  رقغی تشخص و ت لعلیه دوت دولت اره کار را شکایاد علیه نانحیه آحه از ناو ر طم ایتشک ی و تلق دولتی تاسسمؤداد در عرا  هاآن

   .ته استاخشن واندگی در دییطرح و رس
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   :و  مؤسساتان ارکنو ک کنندی ب کار مالقخدماتی وابسته به نهادهای ان وتی صنع، ولیدیهای تدواح ر ی که دکارکناننکته

   .ندقوانین کار هست مولمش ،دارناتی دغیرتسلیح  ت ادیتولکه ها نهاداین  بهته بسوا ایه ت شرک

  اصلی و  ان رکناکه ب منحصرکار  نقانو ز شمولمستثنا شدن اه ک رسدمینظر ه ب ،ن کار استوبر شمول قان صلا ه ه اینک: نظر بهکتن

  ورای وب شه مصدماده واح یک هتبصر  .اهآن ه ته بسابی ویدتول راکز و م هاکارخانهو نه  هم(لی میخ) ی باشدبستادی نهادهای انقال

؛ زیرا رداگذی منباقی  گیرینتیجه ین ا  یدی درتردمی سالس شورای ا لمج 1369ه سال بومصه اینکضمن  . است ن امر میه د یمؤالب نیز انق

یر غ تادتولیه ک ت سساؤمیر اس یا  ب های انقالتی وابسته به نهادماو خدعتی نص، تولیدی ی»کارکنان واحدها این مصوبه یک  صره تب طبق

 «.بود خواهند ول کلیه مقررات کارمشم ارنداتی دتسلیح

 تی:دول ایه ت شرک 
 ما تصویب کمسیون استخد به 5/3/1352خ اریوری در تم کش اتخداسقانون  2ماده  ( پ)دبنع دولتی موضو یهاشرکت دامی خمقررات است

 ین مرکز سازما جز به ، کشوری دامستخاانون ق 2ماده  پ()دبن ضوعمو هایشرکت یهکل میر استخداین مصوبه به اموا 1 ماده . یدسرمجلسین 

مستخدمینی که  2 ادهق مبط .ن دانسته استآررات مول مقدولتی را مش ایهبانک نگ و ت جزاره به وبستاو هایشرکت، انایر ستایی تعاونی رو

ی تصدی براکه  یمینمستخدبوده و  ن آ تارقر ل مشموند مشو یما ه یشداستخدام محدود او مدت ن شرکتتمر ل مسغ ایکی از مش برای تصدی

ر تدامراجع صالحی بتصوی آن به شد که نمونه نداهاستخدام خو ییهاادب قراردجبه مو ،آینددر رکتخدمت شبه ت معین قت و مدمشاغل مو

که   ط افرادیفق و د یستنار نن کقانو لمومش کر الذفوق ستخدمانشود که ممی  مشخص 3ه دامنطوق م زا . ر اساسنامه شرکت برسدور دکذم

 ورما  مانازس ییدأتهده شرکت و ع بر اغل کارگری شن متعیی .بودکار خواهند  ونقان مقرراتتابع  وندده یا بشی استخدام شر کارگ مشاغل ایبر 

  تمر غل مسامشدر و استخدام ه به صورت کارگر ی کدمینمستخ  هداین ما هر مطابق تبص . ابق( استی کشور)سماتخداس اداری و 

   .تندکار هس ول قانونود و مشمنخواهند ب 3ماده  م ل حکموشم ارنداشتغال د 2 هادوع مموض

  5 ماده ق ن مطابنیچمو ه 1ت دولتی ارائه دادهشرک زاون قاناین  4ماده  هیفی کبا تعر ، الب اسالمینقا در بعد ازتی دول هایشرکتاما در مورد 

 یاهدستگاه ریت کلیهقانون مدی 117ه ادم ابقمط 2. است ی نامیدهایر جا تگاها دسی ردولت یاهکتشر شوری که ریت خدمات کمدی انونق

کلیه » قرر کرده است:م نوقانین ا 117ماده  .تری اسات کشون مدیریت خدمنوقاود( مشمول شمی دولتی نیز )که شامل شرکت  اییاجر 

ت وزار ، شونداره میری ادبرهم معظ مقامقیم مست ر نظر یزکه  ییهاانمزاسو  تو تشکیالمؤسسات ، نهادها یانثاستبه ییاجرا هایهدستگا

دیوان  شاریمست هایهیئت ، قضات وعلمی  هیئت اعضاء، دارند ق بی( تط3)ادهر مر دعریف مذکوتی که با تردولی غیی عمومنهادها، تالعااط

ی اهروصوص نید و در خونشمینون ن قاای قرراتمل شموم ان رهبریم و مجلس خبرگظا حت نمصل یص تشخ مجمع، انبهشورای نگ، محاسبات

   .دشومیعمل رهبری  قام معظمبق نظر مو انتظامی مطاامی نظ

 ن وقان  ( 14)هدباشد و جدول موضوع مامی 1370بمصولت کارمندان دو تپرداخماهنگ قانون نظام هع اب ایای قضات تز و مقوق ح -1 تبصره

   .دیابش میایز فا ( 200( و)12)یب بهتتر به ن گروه آناص اعداد مبنای ور خصور دمذک

 وعمجموت فاالتبهمعادل ما، نداینموظیفه میام انج ییقضا ایهپست ی که در تدر ممسلح دنیروهای  ییان قضاه قضات نظامی سازمب -2 هصر تب

   .ددگرمیت ژه پرداخالعاده ویری فوقگستداد زترامهمر قضات تسحقوق و مزایای م رصدهشتاد د اتان آن دریافتی

حداقل و  ، نانودهم این قصل دهم و سیز ف رراتاز مق حوهای مسلکنان نیر برخورداری کاررای وا بق کلاندهی افقت فرممو تدرصور -3ه صر بت

ی ر نیروهاکیفیت خاص خدمتی ده ب جهبا تو ل و شاغل غ شامتیازات متعلقه به ، جاآنون ( قا136ررات ماده)قم رعایتان با ر دریافتی آنکثداح

 

 :ستشده اشرکت دولتی چنین تعریف  مات کشوریخد مدیریتقانون  4مطابق ماده  - 1

م مقا ویسزاسی ابالغی اسانون اق (44) اصلهای کلی ستوجب سیابه م دولت هایصدیی از تقسمت مانجا یراون بنقا موجببه است کهی دتصاگاه اقنب: دولتیت شرک" 

 باشد.دولت می متعلق به آن سهام و هیرماس %50بیش از و  دجایا، دگردب میولت محسوایف دجزء وظ رهبری

 منفردا یا اهام آنهس %50از  م که بیشاداد شده مایجا شترکایا مدا ی منفردولت یهاشرکت تی ولمؤسسات دو، هاانهتخروزا یگذارهیسرماق ریه از طی کشرکت تجار هر 

 "دولتی است.ت باشد شرک رالذکق فوانی می سازواحدها تعلق بهکا مترشم

 ه بود:مدضمون آن مبدی قانون استخدام کشوری 1ده بند ح ما در دولتی ا شرکتام

ریق که از طتجارتی رکت ش ره دولت باشد. هتعلق بمآن ه رمایس %50از یش شود و بیجاد رکت اش رتصوبهنون زه قااکه با اجاست  زمانی مشخصیاحد ساو یولتشرکت د" 

 "ود.شی میقدولتی تلت شرک، تاس دولتی هایشرکتم آن متعلق به سها %50ز ش اکه بی یزمان تای ایجاد شود لتدو هایرکتشاری ذگمایهرس

 هاآنر بقانون  شمول که ییهادستگاهلیه ک و یدولت هایتکر، شلتیویردغ  مومیهادهای ع ا نؤسسات یم، تیت دولؤسسام، هاانه زارتخوئی:کلیه اجرا دستگاه -5ه ماد - 2

ه نامید جرائیادستگاه  ولتیدهای و بیمه  هانکبا ،زینک مرکاب، ایرانع ی صنایسازسازمان گسترش و نو، نفت ایرانشرکت ملی یل از قب ام استر و یا تصریح نذکمستلزم 

 ند.شویم
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  این می ات استخدار طبق مقرری کاسخت دهالعافوقن از می کماکایروهای انتظادان نکارمن  .گرددیپرداخت مو  همحاسب ( 2/1) با ضریبح مسل

  .باشندمی برخوردار نانون قل دهم ایفص ردور ذکم یهاالعادهفوق ر ب  وهرو عالنی

قانون رند از شمول این ادغال اشت ییاجر ا ایهاهتگسد ر ان دایر  میی اسالرهوجم ارقانون ک ( مطابق 124اده)مایت ا رعه بک یدانکارمن -4تبصره 

  .اشندبمی ناتثمس

مالی و ، استخدامی، کیالتیشتات قررمشمول م جهراخامور وزارت سیاسی  هایپستر شاغل د انمندکارسیاسی و  کارمندان -5ره تبص

 «.دت خواهند نموتبعی قانون  ینی از اپشتیبان یاهپست در اغل ی شرسیاسیغ دانمنند و کارباشمی  1352مصوب  جهخار امور تراطی وزابضان

 هایدارشهر: 

ر جلسه  ان دوزیر  ئتهی .اره کردشا هایاریده  و هاشهرداریکارکنان به  نتوامی انون کارق ولشده از شم انتثمسنان کارک ترینمهم از 

 مستخدمان ، هنامآیین  2 ده ام .کردب ویکشور را تص یهایارردشهان کنارکدامی استخ نامهآیین ، شوررت کوزا دابه پیشنه ابن 15/8/1381مورخ 

و فقط  یستندنکار  قانون  ولسه گروه اول مشم که ه است ردم کتقسی ارگر ک و موقت، رسمی ، بته ثاستد ار هچها را به یشهردار

 بهنا هرداری بش در رگر اک لاغمش، ن مادهبق تبصره همیط .ستندآن هبعدی  و اصالحات 1369یر مشمول قانون کار مصوب خه اگرو

   .ندشور مشخص می شوک ریزیبرنامه و یتمدیر مان زشور و سا رت ک وزا دییتأو   هاشهرداریهر یک از   پیشنهاد

در تاریخ   ان(تهر داریرشه زا )غیر ور شکها سراسر کارکنان شهرداری رهبادری رواستخدام کش  نقانو ی شمولوناز سوی دیگر الیحه قان

یل وضعیت دبت ریکشو خدامتبه قانون اس  نون کارز شمول قاسسات اان این مؤنو کارکد سییب ر به تصو بنقالی ااورر شد 27/06/1358

  . ندگیر یمکار قرار  در دایره شمول مقررات قانونی اتدمخ یمشاغل کارگر  راغل دکنان شاراید توجه داشت که تنها کل بحا با این  .دتنافی

ی داماستخ ر ازنظ شهرداریدمان مستخ لیطورکبه  .اشندبی کشور میاهداریهر ش کارکنان یامداستخ امهنین یآ اتع مقررکارکنان شهرداری تاب

 ند:سته چهار گروه

نان کر پرداخت کا ماده یک »قانون نظام هماهنگ  ع وموضوق های جدول حقه ز گرویکی ا در ین ثابت که طبق حکم رسمی دمتخسم -1 

  . ه باشندتخدام شد« اسدولت

   .شندشده با استخدام 1345به کشوری مصو ستخداما  ونبر اساس قان  که یرسم نیخدمستم -2 

  .دیآیدرممشخص به استخدام  کارو  عینرای مدت مب ادوجب قراردم به  قت کهودم مخمست -3

   .باشندمی 1369ل قانون کار مصوب که مشمو یدارشهر ن خدماتی گرارکا -4

 اه اریدهی: 
رات ر ق تابع م هااریدهیارکنان دهیار و ک . ه استن رسیدوزیرا ئتیهب به تصوی 7/4/1383خه موردر  یز ن هارییادهامی استخد نامهآیین

بع  تا ،تسمسکوت ا  همناآیین واردی که در این یر ماسو  خصیستفاده از مر اعی و اجتما مین أت نظر  از 9و طبق ماده  نداهنامن ییآ ین ا استخدامی

  10ده )ما .ودشسیدگی میاری رت ادخلفایدگی به تقانون رس ر وون کاقاناس یز بر اسی نیارهد انرکنکات تخلفا نون کار هستند و بهاق

 (نامهینیآ

 ایران یالماس جمهوری یمایصداوس: 
 ده است: کر  قسیم وه تر گبه چهار  امستخدمان سازمان ر 1375 رخمو ن رایای جمهوری اسالم یمایسصداو ی استخدام نامهآیین

 رسمی .1

 اعی اجتم ن میأت ن نوقا  ولشمی مرسم .2

 ی دادقرار .3

 کار مول قانون مش مزدروز .4

 هودنب نامهآیین  ن ع ایتاب  و شوندمیعین به کار گمارده ت ممد زد برای انجام کارهای مشخص وزمت روبه صورکه  ستنده ینکارکنااخیر دسته 

  . مول قانون کار هستندشمو 

 عیامتاج تأمین نسازما 
عمومی  قحقو ء اشخاص حقوقیزجحقوقی ز دیدگاه است و ای ارو ادلی ل ماو استقال قیوقحت خصیرای شاجتماعی دا تأمینان سازم

های عمومی غیردولتی دانه ترسواحده فهاده مبق طا)م .ودش محسوب می غیردولتیعمومی  سه مؤسقانونگذار این سازمان یک  ظر ازن .دباشمی

  2 در ماده ر سنگری(استوا شورک )دکتر .رسیدبه تصویب  28/12/1389ریخ ی جدید سازمان در تاخداماست همناآیین ( 1373مصوب 
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  20 ده مطابق ما دچنر ه .ندامهنان ییآررات که هر دو مشمول مق ردیگی مت صورت بثابت و موث  حالتدو  رددر سازمان م ادتخسا، نامهآیین

اید ولی اگذار نموی قوقیا حیقی اشخاص حق به تمخدید رت خر خود را به صواز د نیمور تخدما شی ازبخ ماد انجتوانمی سازمان  نامهینیآ

،  ی رکاالعملحق  اددرقرا قالبر و د  تی آنمعامال نامهآیین و  مانچارچوب اساسنامه ساز رده و دنبو راتابع قانون ک هراً اظمذکور نیز  ایدهرارداق

ام بر تخداس گونهچ هیماعی جتا ینتأمزمان اس یماخداستررات بدین ترتیب در مق .دد بوخواهن و ساعتی یامشاورهکارشناسی ، یکاراطعهقم

 ی( برجنضل روالفاب)دکتر   .ندخدامی سازمان هستست ا هنامآیین ابع مقررات ت نان آنکارک هده است و کلیشن ینیبپیشنون کار اقمبنای 

 و اماکن متبرکه:  ی ضور دسآستان ق 
و   هاالئمثامن حرم حضرت رکنان یز کای و نضور  دسستان قآ  یکز ر م و اریاد ایهبخشکارکنان ، الب قر انرهب 21/7/1370 خ ربا فرمان مو

  1393/ 9/9خ که نامه مور رطوان هما امخارج شدند؛  رات قانون کارمقر ول تان مبارکه از حوزه شمبه آس وابسته و بقاع متبرکه دجادیگر مس

 های فعالیته ک دهایی استود به واححدم صرفاًا ثنتاس نای  ،است اجتماعی گویای آن ورامو کار  تخدمت وزار روابط کار و جبران مدیرکل

   .رندشده و فعالیت دا تأسیسرعی تباعی و  فاهداف غیرانت ا ب واقتصادی داشته یر غ

مدارس علوم دینی ، ایاکت ، هاهینیحس، دجمسا، و کارکنان بقاع متبرکه م اخد نشدمستثنا  نامهآیین  26/11/1373ر مورخه وزیران د هیئت

د که بارها تمدید کر تصویب سال  5 ر را برای مدتاک نقانو 191ده وع مار موضقانون کا موادی از ولشم ی ازیدولعام غیرت  اتفقوومو  وقوفهم

-31-27-26-25 مواد  ارد استثناوم نامهآیین این  1طبق ماده  . تاس ه ودسال ب 5مدت  یبرا 16/8/1394در مورخه  و آخرین تمدیدست ه اشد

  4 س ماده بر اسا .شودشامل می  د نرایا کمتر خادم د ر فسه نبی را که اماکن مذهط فق  3ده ماق وده و طببر اک نوقان 58و  51 -32-41

 و به  دکنیه میهتسازمان اوقاف و امور خیریه  هکت سای دستورالعملس اسبر اشده ا ثنه مواد استین در زمینطرفین ر بروابط کا نامهآیین

   .سدریم ناازمدر س ه ولی فقیهمایندیب نتصو

 آزاد اسالمیشگاه دان -ج: 
ال  و تا سآورد  سابحبهکار  نشمول قانو از مصادیق وانتمینان آن را کرکا و ی ماسال ه آزاد ادانشگ، ارک قانون 4و  3-2نظر گرفتن مواد در با 

المی حاکمیت سا آزاد  انشگاهد و رکنانمی کاداختت خاصی بر رابطه اساررمق ،رسید به تصویب اه نشگی این داخداماست هامنن ییآکه  1371

  گی و رسیدورد م ف حل اختال تشخیص و هایئتیهشاکیان در ی اوعد ،یاعاجتممور ا و کار واحده ف و مراجعه برت بروز اختالصو در نداشت و

  .فتر گی مقرار  رأی صدور

 رای د اسالمی مصوب شوآزا شگاهدانمه سنااسا  .است  ل شده کی شت 1361در سال  اعیفنت رامی غیعمو نهادیک  وانعنبه سالمی اد اه آزاشگدان

اساس   اینبر  .کرد محولن آ یاامن هیئت هب ری دانشگاه راو کارکنان ادا میلع تئیهای ی اعضماداستخرات قر تصویب م، لی انقالب فرهنگیعا

ی هانامهآیین صویب ت با .یدرسب تصوی می بهالسا انشگاه آزاد نان درککااستخدامی  نامهآیین  علمی و  هیئت ضای ی اعمادخستا  هنامینیآ

 ابالغ اعی اجتمامور  ای کار وهداح شرح زیر به و را به  1371/ 24/3 خروم 53655اره شم هشنامی بخاعوزارت کار و امور اجتم، ورمذکمی استخدا

به  ی نگب فرهانقال لیعاورای ش  131و  128-127-102 جلسات  دره اسالمی ک انشگاه آزاداساسنامه د 12ه ماد حد بن کهینا بهر نظ» نمود:

ب تصوی .است ر قانونیابی اعتنون و دارادر حکم قا (یهعلیلاع تاهللرضوان)یخمینمام ا حضرت 1363فرمان مورخ ت به نایا عتصویب رسیده و ب

ف و  ه وظایملج را ازی آن یااز قوق و دستمزد و محه رفالمی و تع آزاد اس گاهانشاداری د کنانکار وی علم تهیئ عضایامی ااستخدررات مق

  هاای دانشگنما هیئت 25/1/1371 جلسهصورت  6و  5 ایدهه بن ند بستم  ینکهبه ار اعالم نموده است و نظ زبوره مشگاامنای دان  هیئتارات یتاخ

خ  ر تاری د ی«ادار رکنانکا درفه حقوق و دستمز ع ت و استخدامی »مقررات « وایاقوق و مز فه حتعر   وی علم تهیئ خداماست امهنن آیی» المید اسآزا

ت خاص ارمقر کم قوانین و یاد شده در ح یامدخستا رراتو مق  اههنامین یآ .دانشگاه یاد شده رسیده است  یامنا هیئتبه تصویب  1371/ 25/1

نان ارکنیز کو  یعلم هیئتکلیه اعضای  1/1371/ 25 از تاریخ، نیرااسالمی اوری جمه رکاون انق 188ده ستند به مالذا م ه و بود دامیختاس

 یان(لها جوادمحمد).قانون کار خارج خواهند بودات  قررمی از شمول مزاد اسالنشگاه آاری دااد

ر وماعی با صدو امور اجت کار زارتو» که لتدالین اسبا ا ،شد الت اداریدعان دیو میل آن تقداطخواسته ابی به شکایت، بخشنامه ینا قبامتع 

 قرار  96حکومت قانون کار مصوب سال ت تح  ،قبل از این تاریخ اتکه را  اسالمی د اه آزادانشگ اننککار 3/1371/ 42 -65553 بخشنامه

  .است ور خارج ساختهبزم ن وانقمول از ش ،دنتداش

 و

 و

 و
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 (خیلی مهم است)شرایط کارو دوم: بیست مبحث 

 و

 و

 و

 و
 

 : ساعات کار دومگفتار 
زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در   ی ایران ساعات کار در این قانون، مدتوری اسالمهر جمن کامطابق قانو

قانون کار و   51این امر از قسمت آخر ماده  .باشدت در هفته می ساع 44روز و ساعت در شبانه 8این مدت،  .دهدر میرااختیار کارفرما ق

 :رددگمیآن معلوم  تبصره یک 

 غیر به .ددهمی قرار کارفرما اختیار در کار انجام منظور به را خود وقت یا نیرو کارگر  که است زمانی مدت قانون این در کار ساعت - 51ماده »

 .ساعت تجاوز نماید 8شبانه روز نباید از  در  کارگران کار ساعات است شده مستثنی قانون  این در که مواردیاز

  و مقرر میزان  از کمتر  هفته روزهای از بعضی در  را کار ساعات تواندمی  نانآ قانونی نمایندگان یا نماینده کارگران، توافق  با ارفرمکا - 1تبصره 

 .ساعت تجاوز نکند  44ز ا هفته هر   کار ساعات مجموع که آن  شرط  به کند تعیین میزان  این بر   اضافه وزهار دیگر  در

 کار، به  توجه با روز شبانه  در کار ساعات  ، آنان قانونی اننمایندگ یا نماینده  ، کارگران توافق با تواندیم رماکارف کشاورزی کارهای در  - 2تبصره 

 «.ایدمن  تنظیم  مختلف فصولو عرف 

در  .مایدساعت تجاوز ن 8روز نباید از است، ساعات کار کارگران در شبانه قانون مستثنی شده  بدین ترتیب که به غیر از مواردی که در این 

ه، کمتر از  فتتواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هن، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میه یک آمده است که کارفرما با توافق کارگراتبصر 

   .ندساعت تجاوز نک 44به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از   .نداین میزان تعیین ک میزان مقدور و در دیگر روزها اضافه بر 

  ساعت و   7)به عبارت دیگر .دقیقه خواهد بود20/7: روز  6م بر ساعت بوده که با تقسی 44ساعات کار در هفته  ه:نکت

 (:شودمی دقیقه  20ساعت و  7 سی و سه صدم ساعت که همان

 .شودمی دقیقه  20/7که   33/7 = 6تقسیم بر  44

  :ز  روز ا 5که در  کنندمیکارگر را به گونه ای تنظیم  معموال ساعات کار ؛دباشمینند با توجه به اینکه ساعات کار روزانه عددی ر نکته

 قانون کار( 51ماده   1)تبصره .ساعت کار کند 4و در روز ششم)پنج شنبه(   ساعت 8هفته روزی 

 ؟ودشی مریال حقوق می گیرد؛ مطلوب است محاسبه نمایید مزد یک ساعت کارگر چقدر   14660  کارگری روزانهمساله: 

=  01466تقسیم بر  33/7        0002مزد یک ساعت کار کارگر 
 به نوع کار و اوضاع و احوال مختلف حاکم بر انواع کار استثنائاتی هم وارد شده است:  با توجه  51  ر مادهد بر مدت اشاره شده 

 رهای کشاورزی کا .1

با توجه به کار، عرف و روز را بانهش نی آنها، ساعات کار درکارگران، نماینده یا نمایندگان قانو با توافق دتوانمی رمادر کارهای کشاورزی، کارف

 .فصول مختلف تنظیم نماید

 آور و زیرزمینیکارهای سخت، زیان .2

ه زمان انجام ک ار در روز کارهایی استبه موجب قانون کار، ک . ت در هفته استساع 36و  ز ر روعت دسا 6ساعات کار در این نوع کارها، 

یکی، محیط کار، غیر استاندارد بوده  آور، کارهایی است که در آنها عوامل فیز کارهای سخت و زیان .شب باشد 22بامداد تا  6از ساعت آن 

غلی و  ش آن، بیماری که نتیجه گرددعی جسمی و روانی در وی ایجاد می های طبیتیظرف ر ازالتشتغال کارگر، تنشی به مراتب باکه در اثر ا

 . باشدعوارض ناشی از آن می 
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 کار متناوب .3

تواند به حساب ی م لاص بر ئیبه عنوان استثنات، کار متناوب را به صورت متوالی قلمداد نماییم، از این جه 51 اگر ساعات مقرر در ماده

فواصل تناوب  .گیردروز صورت می بلکه در ساعات معینی از شبانه یابدانجام نمی ی نوعاً در ساعات متواله کار متناوب کاری است ک .بیاید

نباید از هنگام فه اضاار ک ساعات کار و فواصل تناوب و نیز در کارهای متناوب  .ور او در کارگاه الزامی نیستو حضکار در اختیار کارگر است 

با توافق طرفین و نوع کار و ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب  .داشروز بیشتر بت در شبانه ساع 15شروع تا خاتمه جمعاً از 

است   رگر کادر اختیار به فواصل تناوب در ابتدا مقرر گردیده که فواصل تناوب ر است که راجعالزم به ذک .گرددتعیین می  عرف کارگاه 

 .آیدوضعیت، یک نوع تعارض پیش مین گردد با توجه به ایمی ن شده فواصل تناوب با توافق طرفین تعیینپس بیاس

 کار نوبتی  .4

در کار  .دشومی  قعهای آن، در صبح یا عصر یا شب وابه نحوی که نوبت .که در طول ماه گردش دارداری رت است از ک کار نوبتی عبا

جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی  لکن  هفته تجاوز نماید، درساعت  44روز و ر شبانهساعت د 8ممکن است ساعات کار از نوبتی، 

 . ساعت تجاوز کند 176نباید از 

 ر اضافیکا .5

ه  ارجاع کار اضافی ب . اشدبمیلزامی صورت می گیرد؛ اضافه کاری عات کار اسا بر  وهعال با توافق کارگر و کارفرماساعات انجام کاری که 

  4نبايد از اوضاع عادی ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران در  .پذیر استبا وجود شرایط امکان العادهدر اوضاع عادی و فوق کارگران 

ساعت در   8 العادهدر اوضاع فوقین حداکثر اضافه کاری مچن؛ هفین طر  فقمگر در موارد استثنایی یا توا، ساعت در روز تجاوز نمايد

 .وافق طرفینر در موارد استثنایی با تمگباشد روز می

 شرایط حاکم بر اضافه کاری از قرار ذیل است: 

ره  تبص).باشدمیساعت در روز امکانپذیر  4با توافق کارگر و کارفرما و حداکثر به میزان  در شرایط عادی اضافه کاری  -1

 قانون کار( 59ماده  ذیل

مستحق دریافت فوق العاده ای  ازای هر ساعت اضافه کاری  بهم اضافه کاری می نماید که مبادرت به انجاکارگری  -2

 (59)بند ب ماده .% مزد عادی ساعتی خواهد بود 40معادل 

 ر( قانون کا 61)ماده .باشدمیدر کارهای سخت و زیان آور انجام اضافه کاری ممنوع  -3

شرایط اضطراری به شرح   .تاسساعت در روز امکانپذیر  8انجام اضافه کاری حداکثر به میزان  اضطراری رایطش در -4

 :باشدمی یل قابل احصاء ذ

کارگر نتواند به ایفای تکالیف در کارگاه اقدام نماید به جهت   کارگاه در اثر قوه قهریه تخریب شده باشد و یا اینکه -الف •

 سابق ه به وضع رگاکا لیتعاتسریع در اعاده ف

یف در کارگاه اقدام نماید به جهت  ارگر نتواند به ایفای تکالک یش بینی شود و یا اینکهدر صورتی که وقوع حادثه ای پ -ب •

 . تسریع در اعاده فعالیت کارگاه به وضع سابق

اضافه  وع شر از بل ساعت ق 48خصوص تشخیص حالت فورس ماژور یا اضطراری، کارفرما می بایست حداکثر تا در  -5

در صورت عدم   .سدکاری به تایید آن مرجع بر  فهماید تا موضوع لزوم اضای مراتب را به اداره کار محل اعالم نکار

 قانون کار( 60)ماده .باشدمیامت به کارفرما تایید اداره کار و انجام اضافه کاری، کارفرما مکلف به پرداخت غر

 . گرددمیام دادگاه حقوقی انج  و تعیین میزان خسارت در دباش میرت خساد مراجع حل اختالف کار، مرجع تایی* 

ساعت اضافه کاری کرده  60اگر این کارگر در ماه گذشته  .کندمی ق دریافت ریال حقو 4400000ی ماهیانه گر مساله: کار

 وب است محاسبه نمایید مزد اضافه کاری که به وی قابل پرداخت است؟ باشد؛ مطل

0000044تقسیم بر  220 = 20000ک ساعت کار کارگرد یمز   
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=  20000ضرب در40% 0008کارگرساعت  یکوق العاده اضافه کاری ف    

20000+ تقسیم بر 8000  = 28000یکارگر با احتساب فوق العاده اضافه کار یمزد ساعت   

00028ضرب در 60 = 0080016ساعت اضافه کاری کارگر   60مزد    

 ساعات کار: صور مختلفاب حتسا اب  فوق العاده قابل پرداخت به کارگران

 . ت نیستاخردپ   اده ای به کارگر قابلفوق العدر روز کاری هیچ  -1

 . مزد عادی به عنوان فوق العاده شب کاری به کارگر قابل پرداخت است %35در شب کاری  -2

  ادی د عمز %35ط آن بخش از ساعات انجام کار که در شب صورت می گیرد؛ فوق العاده ای معادل در کارهای مختل -3

 .است بل پرداخت قا

 .داخت استپرل ابمزد عادی به کارگر ق الوه بر ع %35در کارهای متناوب  -4

 .پرداخت استدر کارهای نوبتی میزان فوق العاده قابل پرداخت به کارگر با توجه به نوع کار در جدول ذیل قابل  -5

 

روز    6 -22شب کار  22-14عصرکار   14-6صبح کار  

 بعد 

 خترداپ  فوق العاده قابل

 -- --- -- روز  30

 ادی % مزد ع 10 --- روز  15 روز  15

 مزد عادی 15% روز  10 روز  10 روز  10

 مزد عادی 22.5% روز  15 --- روز  15

 مزد عادی 22.5% روز  15 روز  15 ---

 مزد عادی  35% روز30 ---- ---

 )و کودکان(کار نوجوانان.6

 ک کودوم مفه -اول

سال  کنوانسیون حقوق کودک ؛ چنانکه شودمیروی سن تعیین  ز ا کی به مرحله باالتر معموال عبور از کوداز دیدگاه موازین حقوقی، 

اما در برخی کشورها عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز در تعیین مفهوم   اشدسال تمام نرسیده ب18به ، کودک را فردی می داند که 1989

  .دارند کودک دخالت

ی که کودک بدانها می پردازد و هم نوع هایفعالیتطبیعت  همکان دست یافت باید آنکه بتوان به سیاست مشخصی در خصوص کار کود ایبر 

دیگر باید مشخص کرد که در چه مواردی کار جنبه غیرعادالنه دارد و منجر به  به عبارت  . ا( لحاظ شودرابطه بین او و طرف مقابل)کارفرم

به طور نمونه  کنندمیهای جزئی تر تقسیم  تسمفعالیت خود را به ق؟ در برخی بخش های جدید اقتصادی کارگاه ها شودمیدک کو اراستثم

مخصوصا  شودمی؛ باعث استثمار کودکان کنندمیدر خانه( واگذار  را به خانواده ها )کار موسسات بزرگ تولید پوشاک که قسمت هایی از کار

 . در ایران وجود داشته است زباالی بافی که از دیر و یا مشاغل ق باشدمیین اجتماعی نیز کار و تامات قررز ما اینکه نوعی فرار 

د؟ چنین به نظر می رسد که در بیشتر موارد اقتصادی به کار مشغول هستن هایفعالیتپرسش دیگر این است که کودکان در کدام بخش از 

)جز در ؛تاساشتغال آنان نادر  و در بخش های جدید اقتصادی کنندمیر ر رسمی کاغی  ه و افتی کودکان در بخش کشاورزی یا بخش سازمان

 مزارع بزرگ(

 :بین المللی کار  سازمان یائمکل د یردباولین که )کار یالملل ین تر بدف یرعامل مد ینبه عنوان اولعقاید آلبرت توماس  مهم  

ته و یکی از  سازمان بین المللی کار را آشکار ساخ ایجاد یک ورتضر  چیز ر در خصوص وضع نابسامان کودکان خردسال بیش از ه( بود

سنامه این سازمان ضمن اصول کلی جزوه  به همین دلیل در مقدمه اسا .اولیه در تاسیس سازمان بین المللی کار بود یاه انگیزه
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)که  19441در دو اعالمیه مهم ن امر بر ای . ستا عالیت ها و اقدام هایی که باید صورت گیرد، حمایت از کودکان )و نوجوان( ذکر شدهف

   .صول بنیادین کار( مجددا تاکید شده است)در خصوص ا 1998درآمد( و اعالمیه  نازمخشی از اساسنامه سابه عنوان ب

 :و   عیکه به مسئله کار کودکان توجه نموده است؛ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتمامهمترین سند سازمان ملل متحد  مهم

به تعیین حداقل سن اشتغال به کار نیز توجه  ینجاه آموزش اجباری و مکه در آن عالوه بر اشاره ب باشدمی 1966مصوب  نگیفره

که بردگی، بندگی و کار اجباری را منع و حمایت از   1966ب بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصو بعد از این سند، میاق .ه استشد

تایید همه دولت  بهتثنای یکی دو دولت )که به اس1989انسیون حقوق کودک مصوب ز همه کنور اهمتو م دکنمیکودکان را اعالم 

این   . ان به شمار می رودلترین سند بین المللی در مورد کودکهای عضو سازمان ملل متحد و از جمله ایران رسیده است( که کام

رد عبارتند  ؛ این مواکندمی تکلیف دولت ها محسوب حقوق را  این از اع دفکنوانسیون از یک سلسله حقوق برای کودکان نام می برد و 

 از:

  ری از حمایت های قانونی در برابر استثمار اقتصادی رداوخبر حق 

  کندمیکه آموزش و پرورش کودک را تهدید مجبور نشدن به کاری. 

 زندطمه میکودک را لدی تصااق و مجبور نشدن به کاری که سالمت و شکوفایی جسمی، عقلی، روحی، معنوی، اخالقی. 

 اجتماعی ، اداری، قانونی تدابیر »طریق که از  کندمیه کنوانسیون را مکلف دنیر ق کودک دولت های پذکنوانسیون حقو  :مهم نکته  

 مهم()2. اجرای آن را تسهیل کنند «آموزشیو 

 ده سال و در مورد  باید پانزلی ر کطو  به حداقل سن سازمان بین المللی  138شماره  نامهمقاولهمطابق  :خیلی مهم نکته

سال)و در مورد کشورهای در حال توسعه   15و  13اما می توان به نوجوانان بین  ؛د شباعه چهارده سال سال کشورهای در حال توس 

 )دکتر عراقی( .به تشخص مقامات مسئول هر کشور ارجاع کردسال را( کارهای سبک   14و  12بین 

 یابد  شهاک سالگی نیز 16ست به سالگی است و با شرایطی ممکن ا 18آور یا زیان  ناکخطرای رهسن شروع در کا :مهم نکته. 

ای موثر کار کودکان و باال بردن ، »الغ نامهمقاوله 1هدف از سیاست ملی تعیین سن شروع به کار، مندرج در ماده  : 138 نامهمقاوله  1ماده 

 «.ی و فکری دست یابندان امکان دهد به کاملترین حد رشد جسمبه نوجوانکه  شد با حیتدریجی حداقل سن اشتغال یا پذیرش به کار در سط

رکن حقوق   به عنوان یکی از چهارو ذکر»ریشه کنی موثر کار کودکان«  1998تصویب اعالمیه اصول و حقوق بنیادین کار به سال  با

 نامه مقاوله دولت ایران هر چند به این  . بنیادین قرار گرفت هایمهناله مقاودر زمره  138شماره  نامهمقاولهاعالمیه،  2در ماده  بنیادین کار 

ن به شمار  اعالمیه جزء جدانشدنی آ 4ما با توجه به راهکارهای پیش بینی شده در سند ضمیمه اعالمیه)که به صراحت بند است ا هدنشملحق 

 . بین المللی کار گزارش دهد را به دفتر مفاد آن  رایاج  صوصخ ( وظیفه دارد هر سال نتیجه اقدام ها و پیشرفت های حاصل شده درآیدمی

کنفرانس   یعنی »ریشه کنی موثر کار کودکان« در جهت تحقق بخشیدن به اصل مذکور در اعالمیه،  اعالمیه یاد شده و  یبیک سال پس از تصو

 ک«ال کار کوددترین اشکو بمح  رایب »ممنوعیت کار کودک و اقدام فوریرا در خصوص  182شماره  نامهمقاولهالمللی کار  بین

ظرف مدت کوتاهی که از زمان تصویب آن می  ق آرا به تصويب رسید؛يی به اتفاانتثبه صورت اسکه  182 نامهمقاوله .تصویب کرد

   .ده اندگذرد بیشتر دولت های عضو بدان ملحق ش

این   . استملحق شده  ران به آن اي ولت ه دک  ای است نامهمقاوله ، اين سند اولین پس از استقرار نظام جمهوری اسالمی

و تابع نظام مقرر در  آیدمیبه شمار  بنیادین کار هاینامهمقاوله جزء به تصویب رسیده است؛  1998ند پس از اعالمیه هر چ نامهمقاوله

آنها در  یکارگیر یعنی به ان ودکز کا نی بدترین موارد سوء استفادهاز تصویب آن، نه تنها ممنوعیت بلکه محو و ریشه کَ و هدف  اعالمیه است

  ریشه کنی و برچیدن و  ممنوعیت، نامهمقاولهبر اساس این  .و نیز کارهای خطرناک بوده است یق، نامشروع و غیراخالغیرانسانی هایفعالیت

 . باشد باید »اولویت بزرگ هر نوع اقدام ملی و بین المللی« بدترین اشکال کار کودک

 :سال با رعایت   18زیر  دافراشتغال ازم است که ذکر این نکته ال .می داند سال 18زیر  ه افرادمها ک رکود هناممقاولهاین  مهم

بدترین اشکال« قرار در زمره » باشدمیکه خطرناک نیست و قانونی  هایفعالیت مقررات حداقل سن شروع به کار در 

 
 .سیدصویب ردلفیا به تفیالنشست  رداین اعالمیه  - 1
ای  یند و برنماینی پیش ب نت کار کودکاو ساعاشرایط  هزمین در اسبیرات منرمق ص وشخموع به کار کودک شررا برای  نین حداقلیسن یا ساز جمله اینکه  - 2

 ند.کنرر سبی را مقمنا ایجرها و ضمانت ا مجازات ی آنراین اجتام
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 .نگیرند؛ ممنوع نخواهد بود

قانونی  ن سل سالگی را حداق 12ه سن یکسانی در نظر گرفته و هموار1 3371و  1328 -2513 هایل درست است که قوانین کار مصوب سا

لمللی کار نزدیک کرده  ازین بین ااین سن را باال برده و به مو 1369قانون کار سال مجاز برای کار کردن تعیین کرده بودند اما 

  .است

  15 زیر  اطفالر گماردن ، به کااین قانون است که مطابق آن  79ست؛ ماده ه ا کردره شایکی از موادی که به کودک ا 1369 در قانون کار مصوب

ار تخلف به حبس از  ر صورت تکر متخلفان از این حکم قابل تعقیب کیفری هستند و به پرداخت جریمه و د 176و برابر ماده  ممنوع است سال 

 . روز محکوم خواهند شد 180روز تا  91

سال داشته باشند؛  15سن زیر  یدکار کارآموزان نبا قانون 112چرا که مطابق ماده  شودمی موزان نیز ارآل کشامو عام است  79مقرره ماده 

 . کارآموزی ممنوع کرده بودی به صورت سال و حت  15به کار گماردن اطفال زیر   1337کار سال قانون  16البته ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ننوجوانا)کودکان و( شرایط کار  -دوم
خصوص بر مقرراتی درباره این دو گروه بود که در  لمنان و کودکان« مشت، فصل چهارم با عنوان»شرایط کار ز1337کار سال ون قاندر 

شرایط کار زنان    1369در قانون کار سال  .یان آور در نظر گرفته شده بودکودکان موازینی درباره حداقل سن شروع به کار، کار شب و کارهای ز

 .به این گروه از کارگران اختصاص یافته است «نشرایط کار نوجوانایجه مبحث پنجم از فصل سوم با عنوان » ت و در نتاس  شدهرح مطجداگانه 

نیم  ساعات کار روزانه کارگر نوجوان،  .شودمی ر نوجوان نامیده کارگ دارد؛  سال سن  18تا  15بین کارگری که قانون کار،  80برابر ماده 

 .گرددیفرما تعیین مر اکارگر و ک ا توافقبترتیب استفاده از این امتیاز   .است  ی کارگران مولمع کارت  ساعت کمتر از ساع 

  :بنابراین در   ؛ سال ممنوع است 15 ز کمتر ا طفالزیرا طبق قانون کار به کار گماردن ا  کارگر کودک نداریم قانون کار  در  مانکته

 . دپرداخت شوقش حقوید با صورت استفاده از کودک نبایستی حقش تضییع شود و 

 یط ذیل الزامی است: ار نوجوانان رعایت ش به طور کلی در خصوص نحوه کار کردن

 
 ممنوع است«  وزان کارآموحتی به عن ن اطفال کمتر از دوازده سالدمارکار گ ده بود:»بهآم 7133ل اس قانون کار 16ر ماده د - 1

  بیر حسوامن قانو 85 دهمارضی بین تعا زه قیم کار کند؟ و از این حیثجانیاز به ا بدون المستق تواندمی یز مصغیر م آیا

 رد؟د دار وجواک انونق با

ل  ر اشتغاتصمیم بگیرد و به کاخود راسا تواند م ندارد می ا قیولی ی هزااجبه  زییان ور محجور نیست یگ ده سال 9یک دختر  نچو :الاو
 . ورزد

انون  ق 85ده مابه ه توج اب و شودب می سومحیر ممیز صغ (سالگی 9دختر در سن نزدیک به  یاسال دارد)پانزده  تر ازکه کمپسری  :ثانیا
 د.ابی الغند به کار اشتواتی ولی یا قیم م  هزجابا احسبی  امور

باشد.« می  او ه قانونی نمایند  ی ه، ولی علیلی مولاحقوق م موال و وط به انی»در کلیه امور مربقانون مد  1183ه مطابق ماده جا ک از آن :اثالث
ه  را ن زی؛ ستیجه پذیرفتنی نو چهیین دیدگاه به ا  ماتد ار بفرس ه کارا ب  و ا سته،ب  داد ار و قرای سو نیز از  ودخ یِ فرزند ودکک تواند در زمان می 

ره امور  داولی در ا  اختیار هبوط ب ات مرر مقرربن لحاظ به همیاست و  مربوط به نظم عمومی ین امری و قانون کار از قوان 79 ا ماده هنت

موخر   اصخن قانو( 1319وب صم ی)حسب ن امورقانو نی و د م انونق به بتز نسین 1369ر سال کان لکه قانو ب  .مولی علیه حکومت دارد

 .)مهم( می زند خصیص ن را تآ و دشوی م  وبحسمبر عام 

 است؛ هر   1369ر مصوب کایب قانون بر تصو ر و موخ 1370ن سال آتغییر  تاریخ که *دنیقانون م 1210د ماده در مور  ه:نکت
ف نظر وجود  ال تاخر است یا نه؟ یذ نپامکامقدم  خاص  موجب ه ب عام  یصتخصم از هبه نک خاص و ایر ب عام موخر وص صچند در خ

  ت ولی والی کیه بر تر عمل، لبته دا ص شد.توان قائل به تخصیی مورد هم ملمای اصول در این از ع ته ای س د ظر به ن ا امد ردا

 د. ورمی آ  یشپ ن کار رانوقامقرر در کم حعی مختلف، مواردی از تخلف از ماعوامل اجتقهری و 

ود مگر آنکه ر نمد محجوشر دمیا عن نوج نبلوغ به عنوا  سن بهبعد از رسیدن  نوامی تس را نیچ ک: »ه1210اده م*

در پسر پانزده  غ سن بلو » (:1370 لحی سا)اصالن مدنیوقان 1210ماده تبصره  ن او ثابت شده باشد«شد یا جنو عدم ر

 «ت.س ا ریتمام قم الس دختر نه در وسال تمام قمری 
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 کارگران  یبرا یکیمکان لی سابدون استفاده از  و از حد مجاز ش یو حمل بار با دست ب 1خطرناکآور و  ان یسخت و ز یارجاع کارها

 . ممنوع است

  ،ناکه کارگر  شودمی ن دستور روش  ن ی از ا . ار معمولی کارگران استاعت کاز س ر کمتت نیم ساع ساعات کار روزانه کارگر نوجوان 

 . ساعت است  41آنان  یبرخوردارند و ساعات کار هفتگ ف یساعت تخف 3از  یروز کار 6 یعنیهفته نوجوان در 

 ممنوع استی و اضافه کاری برای کارگران نوجوان انجام شب کار. 

 مورد   مل بار درح ؛ مقدارست ممنوع ا کارگران نوجوان  یبرا ی کیمکان  ل یوسا ستفاده از ن ا بدوو  ازاز حد مج ش یحمل بار با دست و ب

 2)نهایتاً(.کیلو است 10کیلو و برای دختر نوجوان   20نوجوان پسر کارگر 

 ممنوع است  و اخالق نوجوان مضر به سالمت یارجاع کارها. 

  ممنوع استنوجوان  اضافه کار به کارگر ارجاع . 

 استممنوع سال   18به کارگران کمتر از  زیان آورو  سخت یاارهک ارجاع . 

 به کار گیری کارگران نوجوان نسبت به انجام معاینات پزشکی و انجام آزمایشات مربوطه نسبت به   ف هستند قبل از لککارفرمایان م

   .ندماین ان نوجوان اقدام نمایند و هر ساله نسبت به تمدید این گونه اقدامات پزشکی اقدامکارگر 

  :و   شودمیدر آنجا انجام  ایطی که کاربه علت ماهیت آن یا شر  هکمشاغل و کارهایی  در هک مقرر داشته استقانون کار  84ماده  نکته

  تشخیص این امر با وزارت کار وامور  .سال تمام خواهد بود 18ر است، حداقل سن کار برای سالمتی یا اخالق کار آموزان و نوجوانان زیان آو

 ت هر چند کلی 84است و در ماده  83ه دای جسمی کارگر در مکه تاکید بر روی سالمت رسدمی  نظره ب .اهد بودخو اعیجتما

ه کارهایی که به سالمتی اخالق نوجوان  مطابق این ماد .است منتها منظور سالمتی روان و روحی و اخالقیسالمتی ذکر شده 

 آسیب می رسانند دو دسته اند:

نسی جهای ه جنبهک بهداشتی درمانی رابرخی از کارهای توان می ی این دسته اآورند بر یانا زهیتماکارهایی که  -1

 . مثال زد ؛دارد

ها و  خانهدر قهوه یال پذیرای ثم ؛کارهایی که به علت شرایطی که در آن انجام می شوند به اخالق نوجوان زیان آورند  -2

 ...ها وانجام کار در حمام

سال   18ق کارگری باالی الکارهایی که به اخ مطابق نظر مقنن نباشد و شاید تفکیک بینق و دقیها المث یندر عین حال شاید ا

رو است که تشخیص این امر به  از این سال از آن مصون نیستند به آسانی مقدور نباشد  18اما کارگران زیر  ؛ رساندآسیب نمی

 . شده است عهده وزارت کار گذاشته 

لی قابل پرداخت  غش ه؛ میزان فوق العادهر شب شب کاری کرده است 1391ه اول سال ما 6در ای لهسا ده کارگر شانز مساله:

منوع کرده است؛ کارکردن کارگر استناد به حکم مقرر در قانون کار که شب کاری را برای کارگر نوجوان م به وی را مشخص نمایید؟ با

ارت نیز به کارگر خس فوق العاده شب کاری % 35ه بر پرداخت عالوست ف اموظما فر و کار باشدمینوجوان در شب منطبق با قانون کار ن

 .تعیین میزان خسارت با دادگاه است .جوان پرداخت نمایدون

 

 

 

 

 

 
ه میا کلآ که مشخص گرددد و کنن روش طرناک راخهای راکریف تعاق و ید مصدزمینه باین درا ون گذارنیست و قان ر مشخصانون کاق 83  ادهدر م "رناکطخ "مه کل - 1
 یر.ر است یا خن آوو زیا تخطرناک همان کارهای سخ
 7013 مصوبوجوان نو  زن انرانیکی برای کارگمکن وسایل وا دست و بدین نامه مربوط به حمل بار بیآ - 2
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  . دبقیه باشاز تر کم ساعات کار نوجوانان باید هانامهمقاولهبا توجه به : 1نواران نوجبین المللی درباره کار کارگ هاینامهمقاوله تشریح 
از نوجوانان ذکر   اقداماتی که باید صورت گیرد حمایت هایفعالیتو در ضمن اصول کلی جز و  در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار

  عمدتا مربوط به تدوین که  .در مشاغل مختلف تصویب شده استن متعددی درباره حداقل س هاینامهمقاولهدر این خصوص  .شده است

  .باشدمی ربه شرایط کار نوجوانان و حتی شروع به کا عومجاز شر سن  اقلحد

  . به تصویب رسید 1919ین اجالس سازمان بین المللی کار در سال در صنایع در اول رد تعیین حداقل سندر مو  نامهمقاوله نخستین 

وسسات صنعتی عمومی و  م ارگاه ها ر کل دسا 14بعنوان یک اصل کلی به کارگماردن کودکان کمتر از  5ره ماش نامهمقاولهطبق 

 : بر این اصل کلی دو استثناء وارد شده است .خصوصی ممنوع شد

 نظارت مقامات مسئول مورد تایید و  ایحرفه مدارس فنی  -1

 .ار مشغولندک کارگاه های خانوادگی که در آن منحصرا اعضای یک خانواده به -2

برای دو  نامهمقاوله همچنین در آن  .در دفتری ثبت نمایندتاریخ تولد  ر را با ذک الس 16ز اسامی کارگران کمتر اکارفرمایان مکلف شدند 

 . ته شده بودمقررات خاص در نظر گرف هند و ژاپن برخیکشور 

با  ها یاراما نظربه سیاست سازمان بین المللی کار در باالبردن مع شدمیگام مثبتی محسوب  1919در سال  5شماره  نامهمقاولهاگرچه تصویب 

شماره  نامهمقاولهدر مورد تعیین حداقل سن در صنایع جایگزین  1937مصوب  59شماره  نامهمقاولههر چه بیشتر از نوجوانان،  تهدف حمای

 .گردید 5

   :تعیین شد ه است تنها آن دسته از کارگاه های   ال س 15حداقل سن کاردر موسسات صنعتی  نامهمقاوله طبق این نکته

  ده اند که کار انجام شده در آنها برای حیات و سالمت جسمی یا روح و اخالق افراد ش استثناء اصلین ز اخانوادگی ا

یز باید در مورد کارهایی که احتمال دارد چنین خطری را موجب شوند حداقل سن  دولتها ن .شاغل خطری نداشته باشد

 .سال معین نمایند 15  از بیش

 
ری سپه د رضامحمامه های بین المللی ه نلمقاو عهجموکتاب م -یعراقر کتالمللی کار د وق بینقاب حکتاست: ه شده ه استفادقالو م ین کتاببخش از چند یف ایندر تال - 1

 ست.نی اال آزمومکان طرح سوخش و اب این بلت مطاهمیمت ااین قس بر کیدتا دلیل -ین مولوی(حس)رانیه اع حقوق موضو و یالملل نیجوان در اسناد بون نکارگراحقوق و 

 (هکیدکتر  -رنجبریدکتر  -ابدیدکتر )نوجوا در رابطه با کار کارگر ن هانامهمقاوله
 .باشدمی زیر  شرحبه   هانامهمقاولهدرون  این حقوق در

  5شماره  هناممقاولهسال :  18و لزوم ثبت اسامی کارگران کمتر از  هانامهمقاولهدر بعضی وجود حداقل سن  -1

   1941مصوب  15شماره   هناممقاولهو همچنین  1937مصوب  59شماره  نامهمقاولهو همچنین  1119مصوب 

شماره  نامهمقاوله و همچنین  1970مصوب  133شماره  هاینامهمقاولهر دوجود مرخصی ها و تعطیالت  -2

که این   1936ژوئن  24مصوب  52شماره  نامهمقاولهو  146شماره  نامهمقاولهو همچنین  1937مصوب  140

 .شودمی محسوب هم  ت به عنوان حقوق کارگران نوجوانمرخصی ها و تعطیال

 . پرداخته شده است 25شماره  نامهمقاولهو   1949مصوب  95 هانامهمقاولهدر در رابطه با مزد  -3

ر  سن نوجوانان که د برای تایید سالمتی و تناسب نوع کار با ن نوجواناشکی زمعاینات پ  -4

 .باشدمی  1965مصوب   124،   1964مصوب  77، 1921مصوب   16ره ماش هاینامهمقاوله

 نامهمقاوله، 1946مصوب  90شماره  نامهمقاوله، 1919مصوب  6شماره  نامهمقاولهموضوع نوجوانان  شبِ کار -5

 1948مصوب  79شماره 

صوب م 102ین توصیه نامه و همچن 162توصیه نامه شماره  ا کاهش ساعات کار نوجوانان ب ر رابطهد -6

1981   

   1952وب  مص 93که در توصیه نامه شماره  مرخصی ساالنه نوجوانان  -7

 1921 مصوب 14شماره   ، توصیه نامهممنوعیت کار شبانه نوجوانان -8
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   :سال را ثبت کنند 18اسامی کارگران کمتر از  هکلف شدند مک یانرماکارف ،نامهمقاوله طبق اين  نکته . 

   :که بر اساس  است مللی کار درباره حداقل سن اشتغال در دریا کنفرانس عمومی سازمان بین ال 1920مصوب  7شماره  نامهمقاوله نکته

 .دسال نبايد در کشتی استخدام شده و يا کار کنن 14کمتر از د اافر نامهمقاوله این 

  :سال  18کنفرانس عمومی درباره حداقل سن مسئوالن آتش انداز کشتی افراد کمتر از  1821مصوب  15شماره  هنامهلومقاطبق  نکته

است که در بندری امکان استخدام  دیردر مو تنها استثنای پیش بینی شدهو  .ه عنوان سوخت انداز در کشتی استخدام شوندنباید ب

سال سن   16سال از دو نفر که کمتر از  18به جای هر یک نفر متصدی سوخت باالتر از ن اوتمی حال این ر د .سال نباشد 18فرد باالی 

مشاغل تعیین شده   گر حداقل سن شروع به کار در این نوع شغل بسیار باالتر از دی شودمینطورکه مشاهده هما . نداشته باشند استفاده کرد

سخت و خطرناک که گرم کردن و تصدی امور  هایفعالیتداقل سن باال در ح در تعیینار ی کمللعلت این امر سیاست سازمان بین ال  .است

   . سوخت کشتی  از آن جمله به شمار می رود

  در مورد سفیداب سرب یافت که   13ماره ش نامهمقاولهدر توان می )باال بودن سن اشتغال(ز این سیاستنشانه های دیگری اه: نکت

 .کندمیکارهایی که با این مواد ارتباط دارد ممنوع اعالم  ردسال را  18  از متر استخدام نوجوانان ک

 :وکارهای زير زمینی   یگیریکار در کشاورزی، ماه ديگری هم در رابطه با حداقل سن هاینامه مقاوله  نکته

 :وجود دارد

 نوع موسسه   چیید در هرا نبا الس 14افراد کمتر از  کهاست  حداقل سن در کشاورزیراجع به  01شماره   نامهمقاوله

 .عمومی، خصوصی به جز سازمانی که برای حضور آنان در مدرسه تدوین شده است به کار گمارد کشاورزی

 انس عمومی سازمان که  فر توسط کن 1959ژوئن  19مصوب  حداقل سن اشتغال ماهیگیرانمربوط به  112شماره  نامهمقاوله

 . شوند مادری استخهی گیامی نباید در کشتی ها سال 15افراد زیر 

 به   1965ژوئن  22اختصاص یافته که در اجالس  حداقل سن اشتغال در کارهای زیر زمینیمربوط به  123شماره  نامهمقاوله

در معادن و کارهای  سال 16افراد کمتر از ردن مابه کارگ نامهمقاولهتصویب کنفرانس عمومی سازمان رسیده که به موجب این 

 .ع استونممزیر زمینی 

  :حداقل مرخصی سالیانه کارگران سه هفته استسازمان بین المللی کار  1970مصوب  132شماره  نامهمقاولهموجب  ه ب نکته .  
م می دارد که مرخصی با  عالضمن خدمت ا ایحرفهدر جهت ترغیب آموزش های  1973مصوب  140شماره  نامهمقاولهن همچنی

 . شودمیرداخت مزایای مناسب به کارگر داده طی ساعات کار با پ و  دت معیندر م یشوزاستفاده از مزد برای هدف های آم

  :ی است مربوط به اعطای مرخصی ساالنه به میزان چهار هفته و یا دست کم  که در ارتباط با مرخص 146شماره  نامهمقاوله نکته

 . تاکید شده است صی افراد بالغ رخمساوی با م

   :درباره ممنوعیت و   182شماره نامهمقاوله، باشدمیو حداقل سن اشتغال نوجوانان  ا ب رابطه  که در ای نامهمقاوله آخرین نکته

 نامهله اومقاز نظر این بنابراین با توجه به اینکه  .باشدمی  1999ژوئن  17کار کودک مصوب دام فوری برای محو بدترین اشکال اق

 1.گرددن هم میانمل نوجواشا اینابر بن ؛باشدمیسال  18شامل کلیه افراد زیر  کودکان

   :موزان پس از یک سال خدمت  سال از جمله کار آ 16در سند بین المللی دیگر درباره مزد اشاره شده است که اشخاص کمتر از  نکته

 . روز کار باشد 12دست کم معادل ه  متوالی حق مرخصی ساالنه با استفاده از مزد را دارند ک

 
کنوانسیون و تو صیه نامه  یجرابرای اار کود ک، ال کین اشکرتبدور ممنوعیت و محو منظ ید بهجداد تصویب اسنبه  ازنیبا توجه به  :ده استممه آنااوله این مقدر  - 1
کودک  رکال کاشین اترثر بدمحو مؤاین که  به توجهد و با باشکودک میه کار در زمین اساسیاد اسن که از یالدمی 1973تغال مصوب سال اشی پذیرش اداقل سن برح

 امین بازپروری وت وع کارهانتمامی این ر ساختن کودکان مورد نظر ازو ه دنیاز برایگان و  ه ایرش پایور پ  شتن اهمیت آموزش ودا ردر نظا ع بوری و جامام فقدا مستلزم
 می نماید. ویبصکار تی مللنس بین النفراک وبکار کودک مص وبه مح طمربوه طعنامآوری قو با یادشد بایآنها م خانواده هایازهای ه به نیجمن توا ضآنه جتماعیاری زگاسا

 .دشو می دهرسال به کار ب 18ز ص کمتر ااد کلیه اشخانسیون، اصطالح کودک در موروکن از نظروله نامه: مقا وم ایند دهطبق ما
 ت:سیر از مواردشامل  کار کودککل ین شح بدتره نامه اصطالمقاول این 3ه دظر ماز نین اهمچن

 ی گه بردابمش شیوه های ی یادگبرکلیه اشکال  -الف
 تولید زشت انگاری  ،گریروسپی کودک برای رضه ن یا ع درک استفاده، فراهم -ب
عریف شده تربوطه مللی لمبین ااهدات که در معای ونه در به گچاق مواد مخد و قاای تولیریژه ببو ونی،یر قانغ ای ت هلیاضه کودک برای فععرکردن یا  ده ، فراهماستفا-پ
 .اند
  د.اشته باشدودکان ضرر متی ، ایمنی یا اختالفات کالی سرد برااحتمال دا شود،ام می جنا ا شرایطی که در آنن یآاهیت م لیلی که به دکار -ت
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   18آن جوانان زیر  2که مطابق ماده  در صنعت استکار شب جوانان بوط به ر م 1919بر اکت 29وب مص  6شماره  نامهمقاوله  

غیر از موسسه هایی که کار   . صی صنعتی یا در هر شعبه ای از آنها استخدام شوندسال نباید در شب در هیچ موسسه عمومی یا خصو

 .فقط توسط اعضای یک خانواده انجام می گیرد هاآن

  ن یا .است  یکشاورز یکار شب کودکان و نوجوانان شاغل در بخش ها تیدر رابطه با ممنوع 1291مصوب  14 اره شم 1نامه ه یتوص

شود   میتنظ یاه که مقررات کار به گون کندمی هیمعنا که به دولتها توص نیبد .کرده است یسن بندیطبقه کی جادیسند مبادرت به ا

 :که

o  استراحت شبانه داشته باشند یلاوتمساعت   10قل  داح یکشاورز درشاغل   سال 14کودکان کمتر از . 

o استراحت شبانه داشته باشند یساعت متوال 9حداقل  سال 16تا  14 ن ینوجوانان ب. 

 صور مختلف کار و ساعات کار

  . ند ساعت بیشتر کار بک 44از د ایبنیشتر کار بکند و در هفته ساعت ب 8هر کارگر در روز نباید از  کارهای عادی  -1

 .کند میساعت کار  190در طی یک ماه   .کند می دقیقه کار    20ساعت و   7روز   رگر در اهر ک

 

 کارهای سخت  -2

 

  ک یروز است؛  7هر هفته  .ر کند ساعت کا 36ساعت و در هفته  6از  شیب د یهر کارگر در روز نبا

 ( جمعه استز رو ا در کشور م ل ی)روز تعط.است یاجبار ل یروز تعط

صبح تا   6از  ی و ی است که ساعات کار ی کارگرروز کار  .روزکار شامل صبح کار و عصر کار است  وز کار( )رکار صبح -۳

 .ظهر باشد  14

 .شب باشد  22ظهر تا  14ارگری است که ساعات کاری وی از ک )روز کار( کارعصر  -4

 .صبح فردا باشد  6 ا شب ت 22ساعات کاری وی از کارگری است که  کار شب  -۵

 .شودمی ایی هستند که بعضی از ساعات کار در روز و بعضی در شب انجام  رهاک مختلط   کارهای -6

ن نمی رساند بلکه در  صورت متوالی ساعت کار را به پایاکار تناوبی کاری است که کارگر به  کارهای متناوب  -۷

رد، در  وجود دا باشد می ر کارگر یاختا عنوان فواصل تناوب که در ساعات انجام کار فواصلی تحت

وب ساعت کار و فاصله ی تناوب و نیز کار اضافی از هنگام شروع تا خاتمه نبایستی  رهای متنا اک

 .ساعت طول بکشد  15یش از ب

  در نوبت شب بوده و انجام  که بخشی از ساعت کار در روز و بخشی از ساعت کار کارهایی هستند  )نوبتکاری( نوبتی یکارها-8

به عبارت دیگر کارهایی  .یز می گویند ی شیفتی ن اکه کاره باشد میه صورت یکنواخت نب ارک

 .هستند که در طول ماه گردش داشته باشند 

شام یا حتی   صبحانه،  هد که ساعاتی برای ناهار، د قانون کار نشان می  15الف ماده مفهوم مخ ساعات نماز و ناهار  ته: نک

رمضان ساعاتی   ارک بدر ماه مپیش بینی نشده است صرفا ن نواقعات انجام فرایض دینی در سا

پس   ؛شود میجزو ساعات کار کارگر محسوب  شودمی که صرف افطار و انجام فرایض دینی 

محسوب  و ساعات کار کارگر نیز جز  شودمی ایاب و ذهاب کارگر به تبع آن ساعاتی که صرف 

 .ستا ه اکارگر زمان ورود به کارگ ساعت کار  شروع .شودمین

 

 
در  ند کها عاتاطال یکسری یوحاا نامه ه هیتوص نیابران.  بشدده باهم آم نامه هی صتو شکل است به مذکور ممکن سازمانمصوبه  ،کار یمللال نیمان بزسا امهسنابرابر اس  - 1

 .اده استم 18ا ت 12  معموال وده بو ها نند مقاوله نامهمابالغ آن ا طید و شراباشقشرها نمی ریبه سا یتسر ابلود و قش یعنوان م یعتخاص صن هروگ ایطبقه  کیخصوص 
 د:ائل شرا ق ریز یش هانق توان یها م نامه هی توص یبرا

 به ر الحاق دشود  بیتصو یند. چنانچه مقاوله نامه ارندا نهیزمه را درآن نام مقاوله کیقبول  یعضو آمادگ یها ره کشوک استگونه ای  به  حثب که موضوع یردادر مو -الف
ا رنامه ه اولمق کیدمه ش مقنق بیترت نیبدو  دوار کنمه دعب یل هادر سا وله نامهمقا بیوتص یبرااند راه را تو یم نامه هیصد، تووارم لیقب نیا در رد.ک دخواهن دیآن ترد

 کند.می فایا
 یمه، راه هانا هی صست و توا وضوع ل ماصو  و یادینت بررامق یوله نامه ، حاوقاموارد، م نیست. در اشده ا بیمل مقاوله نامه تصوکن مه عنوانامه ب هیص د توموار یخردر ب -ب

 د.ر دار ا در بر اتیجزئ حیتشر اجرا و
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 نکات مهم 

 :شب   22صبح الی  6بنابراین روزکار ساعت کار کارگران از  -عصر کار -ت می شوند: صبح کاربه دو قسمار تقسیم ککارگران روز  نکته

 . است

  :یار کارگر است و حضور او فواصل تناوب کار در اخت .کندمی ه تناوب استفاده ب کارگر از فاصله ای به نام فاصلدر کارهای متناو نکته  

  15ر و فواصل تناوب و نیز اضافه کاری نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از ساعات کا نوع کار،  ن در ای  .ی نیست اه الزامارگر کد

 . ساعت در شبانه روز بیشتر باشد

  صورمت یع ساعت در روز کار کند؛ من 8ت مانند شغل های نگهبانی چنانچه کارگر بیش از در کارهایی که تعطیل بردار نیس :نکته 

 . ساعت نگردد 176در چهار هفته متوالی بیش از ر در یک ماده و یا به عبارتی کار کارگ نکه میزانی؛ مشروط بر اباشدمین

  :محسوب رگاه به منزل می نماید؛ جزء کار کارگر مد از منزل به کارگاه و یا از کامدت زمانی که کارگر صرف رفت و آ نکته

 .یابدمیارگاه به جز در موارد ماموریت خاتمه خروج از کو به محض  محاسبه د وی به کارگاهورودو ب ساعت کار کارگر از .شودنمی 

  :احتساب تعطیلی مربوط  الزم به ذکر است این زمان بدون  .گرددمی ساعت تعیین  190روز(  30ساعات کار کارگر در یک ماه) نکته

ساعت را   220یانه حقوق د ماهرد خوکارک ماه صرف نظر از ساعات در رگر اکجا باید متذکر شد که هر در این  .باشدمیبه جمعه ها 

 .کندمیدریافت 

وه  ساعت  که به عال 30است با: حدودا مساوی  33/7روز ضرب در  4).شودیمساعت  220 ساعت به عالوه چهار جمعه: 190یعنی 

 ساعت(  220مساوی است با:  190+ 

عت و یک روز کارگر را  مزد یک ساطلوب است م؛ کندمی حقوق دریافت  مانتو 4400000ی حقوق ماهیانه اش مساله: کارگر

 محاسبه نمایید؟

4400000تقسیم بر  220 = 20000مزد یک ساعت کار کارگر   

=   20000ضرب در 33/7 2000یک روز کار کارگر مزد   

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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 تطبیقی حقوق کاربحث بیست و هفتم: م
که نظام  وپا سبب شددولت در ارگسترش این نوع ساختار  .ی اخیر استاهسده  ط بهولت ملی مربوت دانی به صورسدهی جوامع انسازمان

ان اروپای حقوقدانی هاآموزه گیریشکل ر و دشد می تعبیر  »حقوق مشترک«به که از آن م و حقوق کلیسا رمجدد به حقوق  وجهت زآمده ابر 

حقوق به  ی و تقسیم جاد حقوق ملای ه دریج بوق مشترک به تقوذ حفهش نکا . ده شدار نها به کن ایه زمهمی ایفا کرده بود تا اندا غربی نقش 

میراث برخالف حقوق مدنی که از  .گ ملی در مورد آن چشمگیر استن رن ای یی است کهارشته هحقوق کار از جمل .دیمی متعدد انجاهارشته

بیش از  و همانند حقوق عمومی  گرفته  شکل یب ملدر یک چارچوکار است، حقوق  ق کلیسا بسیار تأثیر پذیرفتهمشترک حقوق رم و حقو

 .است پایی وف ارورهای مختلکش  نی بهای فرهنگ حقوقی ننده تفاوتک مه منعکسه

های ونیگشورهای صنعتی پیشرفته از دگر همه ک .تأثیرند و نقاط مشترک ندارندبی یکدیگر  ی دری ملهااید تصور کرد که نمونهبا این همه، نب

 . ل دارندأثیر متقاب ان بر یکدیگر تشیرند و نظام حقوقیذپمی  ر تأثی داریسرمایهام نظ

 از کشوره ار برخی ر داک شکل گیری حقوق  ل:گفتار او

 آلمان

  و متفاوت کندمی ز اصول خاصی پیرویکه ا -را  مستقل به نام حقوق کار ایه جاد رشتای کارابتگمان، بی رهای مهم صنعتی،در بین کشو

  از اما  شد وفاکش منوزده قرن در بود پذیرفته ر ثا رم حقوق از که آلمان حقوقی نظام .شمرد آلمان  آن زا باید - ستوق مدنی ابا اصول حق

-تاریخی که شاخص مکتب .گرفت فاصله بود یافته انعکاس کدناپلئون، به موسوم انسه،رف مدنی قانون در که ایهگون هب فردگرایی و ییگراخرد

ها و  تل ماریخ نیست بلکه برآمده از ت ته عقل محض گفت حقوق ساخمی قاد از خردگراییانتدر ( 1861-1779) ی بوداویناش سایندهمترین ن

های صنفی  کلد بین فرد و دولت، در پی نابودی تشموجو أله خ ایی، باین مکتب در نقد فردگر  .ت است لو فرهنگ خاص هر م نگر هوشنمایا

اشند )جامعه مدنی( نادیده  د و دولت بتوانند حد فاصل بین فر می انسانی که  وامعج و  هاگروهاهمیت ان ود، بدین سبکرد و معتقد می  اشاره

افراد را   ه در کنار حقوق خصوصی که روابط بین کردند کمی تأکیدان آلمانی حقوقدانو جوامع،  اهگروهن ه اهمیت ای توجه ب با .شودمی هتفگر 

رد که موجودیت و  اعی توجه ک، باید به نظامی به نام حقوق اجتمشدبخمی ناسام ت راهای دولتی که فعالیمکند و حقوق عمومی  تنظیم

 نظریه  با .شودمی محسوب اجتماعی حقوق زا بخشی طبیعی، طور به، وق کاراز این دیدگاه، حق .کشدمی را به نظم اهگروهفعالیت 

  بدین ترتیب، دولتآمد، ونه آلمانی درخص نممش وجه صورت ه مفهوم بگرفت، این  که در قرن بیستم در این خصوص صورت یهایپردازی

  د اما خود به جای آنها تصمیم کنمی دارند، مشخص ود نیازاداره خ رایب عو جوام هاگروهادهایی را که چارچوب نه

   .درگینمی

 :نوسان بوده است ک در  تیاموکر ئت دراانه و قائت آمر قر  نبیهای سیاسی مانی، بر حسب دگرگونیبا این وصف، در طول قرن بیستم، نمونه آل

 . قرائت آمرانه حاکم بوده است دوم و سوم  در زمان حکومت رایش •

انی قرائت  گ دوم جهن جن یاپاگ جهانی اول( و نیز بعد از پس از جن )ی وایمار ه جمهوردوره کوتا رد •

 .دموکراتیک حاکم شد

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 
 

 و
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 (است مخیلی مه)کار شایسته چهلم:مبحث 

ل مان به سا زاس 87لی کار طی گزارشی که در نشست الملن دبیرکل سازمان بی خوان سوماویااز سوی   راولین بابرای  1ته شایس رکاح طالاص

   .شد کار گرفته رائه نمود بهژنو سوئیس ا در 1999

پهنه ای  .نمود یجدید صهعر وارد  ا ، حقوق کار رالمللی کارن از سوی دبیرکل سازمان بییالدی م1999در ر شایسته کا هوممف طرح

   .کار استهای حقوق دیاصرار سازمان بر حداقل هایی از با ازتابکه ب ار و نوآوری استمرو ویژگی ر از هر دبرخوردا

 :ارگران دولت نیوزلندک -کارفرمایان کویت -ران ایرانکارگزاایی مانند ورهکش  رات نظ ز نقطه ر شایسته ان کنفرانس کادر ای نکته- 

ای برای  مهم« »وسیلهدامات نی برای توسعه اقای ذهیده « »اچشم انداز»به منزله یک لت غنا: ویک و دمکز  ایانمر فکار

سب با سیاست تنای مدهاداراستان س و مجموعه دور از دستر دگی« »آرزوییشایسته زننداردهای اتدسترسی به اس

 . توصیف شد اف بازار کار«انعط

 ؛ ارتقای:شوددی تلقی می ف راهبردچهار ه راک و اشت زبه عنوان نقطه تمرک ایستهکار ش

  ـ   .و منع تبعیضـ تساوی مزد 3 . ق تشکلمایت از ح ح ها وـ آزادی انجمن 2 .کار اجباری ـ لغو1شامل:  حقوق بنیادین کار یک 

   .ن اشکال کار کودکتریبد  محوو  سن کارـ حداقل  4

 اشتغال دو ـ.   

 جتماعیحمایت ا سه ـ.   

 اعی؛ متجگفتگوی ا چهار ـ 

  . است  ها در گروه حقوق بنیادین کارتشکل  گفتگوی اجتماعی و البته آزادی ،در ایرانقی کار شایسته ظام حقونعمده  ضعف 

وجه را داراست که به هیچ  29رتبه  آنها موجود بوده،ای ارهآم اقلکه حد کشوری  41ن ایران در میا اص یا عملی، ر مفهوم خد من آنکه ض

 رکت نیروی کار«در مشاار« و »فاصله زنان و مردان د ک ز حبیش ا »ساعاتر باالی رخ بسیانبه دو اید آن ب ل یتحلمطلوب نبوده و در 

 .توجه نمود

ها نماگرک برنامه مستمر آمارگیری نماید، وجود ی میر نموثو  قعیری، واتحلیل آما شایسته بدون کار هایستیاکه بررسی کاز آنجا  نهمچنی 

 .باشدها میسر نمی به آن یا دسترسی همگانی اردی وجود ندماری دقیقر برخی حوزه ها نظام آداینکه چه  . است یرسط مراجع ذی ربط ضروتو

  :وان گفتمان  را به عن ه«شایست ار»ک سعهتو ه ملّیاست، برنامدولت موظف  :م توسعهچهار ن برنامهوقان  101ه دامطابق م نکته

 .نماید ب« تصویراییگبهناج»سهسعه، بر اساس راهبرد جدید عرصه کار و تو

ح،  عتی مطر بط صناعی و روامنیت اجتما به استانداردهای مربوط به اشتغال،نسبت  المللی کارنتی سازمان بین رد سد بر عملکمهمترین انتقا

کم اح بخش غیر رسمی م بوده و بر اقتصاد حاک بخش رسمی که فقط بر است بازار صنعتی دی تصااق هایر مدل بر سازمان ابتنای کا

 . رسمی را مورد توجه قرار داده است خش غیر حتی ب های اقتصادوزهدر تمام حهانی کار ر شایسته با رویکردی جااما ک .یستن

ه ا نقطسته ره جا « پیشنهاد و کار شایدان و زنان در هممر  رایه بیستکار شاصر »تأمین در دوران معا یلو رالیه آهدف اوان گزرش سازم

هدفی که  .نمود معرفی ماعی و گفتگوی اجتماعیجت، حمایت اکار، اشتغالق بنیادین وقای حقارت تژیک ارتچهار هدف استمرکز 

یت و کرامت ادی، برابری، امنآز ایطشر در شایستهر مولد و اکدستیابی به منظور  ان بهنان و مردها برای زت تنها در بستر ارتقای فرص

 سته را:یکار شااسی اسی اه رمحوتوان از این رو می .دگردحاصل می  سانیان

  ان  نامه سازماساس .است «ایی کارگران در دفاع از منافع خودتوان» ی از مشخصه های بارز این اصل،کی در کار: کرامت انسانی

 . است انستهانی دبه مخاطره افتادن صلح جه محرومیت را موجب  ی و دستتنگی، عدالت اچه خود بیی کار در دیبالمللبین

  :ل مبانی روابط استثماری  ن حاعیادی و کاالیی( که در ش مازاد مکننده)ارزمولد کاری است تولید  راس« کاالنز بو» ر ظناز کار مولد

   .گیرندکارگر قرار میبقه ند خارج از طدهمی جامان یرمولدغی که کار مزدبگیران یف ه به این تعر با توج .دنماید مییلرا باز تو

 
1  -Decent Work. 
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  ه به امنن مقاولهدوم ای بخش  .وجه است ری قابل تو حمایت در برابر بیکا اشتغالالی اعت عوضدر مو 1988مصوب  168نامه مقاوله

 . تپرداخته اس »اعتالی اشتغال مولد«

ویت  است فعالی را به منظور تقتا هدف اساسی سی استده د شاکیعضو ت هایه دولت، ب1964مصوب  122نامه لهمقاو 1ده مطابق ما

ذیل دانسته   واردم سیاست را مشتمل بر ین م اهداف ادر بند دونظیم و دنبال نماید و تآزاد  تخاببر ان یکامل و مولد و مبتن شتغالا

 ه است: ذیل دانست  تمل بر مواردسیاست را مش  اهداف اینبند دوم  ر داست؛ دنبال نمایند و 

 ده به کار و جویای اشتغال؛ص آماای همه اشخابر کار ودوج -1

 ؛ نظر دروودن حتی االمکان کار مد بمول -2

های هخود د از مهارتتوانب ممکن برای کارگر به نحوی که صت بهترین فرنتخاب شغل و ن آزادی اداهم بوفر -3

 .اده نمایدفتدر آن شغل اس

  :ب  برابری فرصت جهت کسا در مفهوم کار را باید ابتددر ری رابب .ان استتکالیف یکسعنای حقوق و برابری به م برابری

قوق  ی، حاعهمچون مزد، مزایای تامین اجتم شی از کاریکسان از امتیازات نا  ورداریبرخ ا حق بقاو متع هایی شغلیموقعیت 

  ستانداردهای آیلو ه امینن زای در .ودشمحسوب میالت اجتماعی برای تحقق عدار مانعی ن آن در کادسندیکایی دانست؛ اوصافی که فق

   .تدر فرصبری برا یاقبرابری در رفتار و ارت د:انده ای ارائه داهدف دو گانه

  فرصت 

 ی آزادی و برابر 

اه  ومی که در نگمفه .کندمی را ارائه و نوآوری راهر دو ویژگی استمرالمللی کار بین مان ازن کار شایسته در نگرش سبنابرای . دانست

ی کار تلقی شود  لالملن ن بیسازما یره رسالت و حوزه کارز عصایری اجز برای به دست آوردن تصوتمهیدی ساده و موان عنوبه  ند توامیحداقلی 

 .یدنمات را افاده میسالاستمرار راین منظر که از 

بنیادین،  وق حق به سومهای مومؤلفه شتن ضمن در بردا ولدی است کهمو اشتغال ز فعالیت ا کار شایسته عبارت ریف کار شایسته:تع

با  امنیت برابری و لیه بشر همچون آزادی، وحقوق ابه  ترامحا در جامعه در شرایط جتماعیاوضاع مطلوب گفتگوی ا جتماعی وحمایت ا

 . ستول اعمرعایت منزلت انسانی م

الصه  خ ستراتژی توسعه« »ا « وانیانسکرامت »تضمین در توان را می  سته کار شایکار ویژهِ ویا؛سوما ناخو از نظر دبیرکل آیلو، نکته:

 1.نمود

 رفت:د ت ذیل از بین خواهاالیط بروز حو در شرا دهده همه پیشنهاد نمیبکسانی حل یراه   ؛ت هدف اس  استاندارد بلکه یککار شایسته نه یک 

 شرایط غیرداوطلبانه بیکاری و فقر  -1

 باری وجود کار اج قوق کار واوز به ح ج ت -2

 تبعیضال ک و اعمکار کود -3

 ی و خستگی در محیط کار یازهای اساسی و اضطراب، افسردگین نآمد برای تامدر ایتکف عدم -4

 رگری ا کهای  تشکلود وج معد -5

 و

 و

 و

 و

 

ی  نت انسارامک نتضمیر »را د همه، این مشایست رای کی ایجاد سیاست هایی براگچگون وعوضم 2001سال  در المللی کار رانس بینکنفساز  ریر کل آیلو ددب- 1

  خالصه کرد. ص« و »استراتژی توسعه«اشخا
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 :مدو ش بخ
 ارکی قانون محشا

 (30ی ال 1مواد )
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 ون کارقان

ون قان ۳۳شزد: به دلیل اهمیت فصل اول و دوم قانون کار؛ فقط تا مادهوگ

  به صورت محشا کار شده است.الب حقوق کار را دارد؛ عمده مطکار که 

 و

 و

 و

 و

 و

 سود  همس، حقوق ،مزد از ماع یلسعاحق  ریافتد مقابل در عنوان ره هب که ستا یکس قانون ینا حاظل از کارگر- ۲ماده 

، طهابشد تا رده میاستفا ۱۳۳۷ون سال نند قاهمان «ستورد»بهتر بود از واژه )نکته: فرما رکا تاسبه درخو مزایا رسای و

 ۱ .کندر میاک  ( .ر آیدعیت به نظلزامی و تبا

ان اداری زمسا در چارچوبوی  وقی:تبعیت حق .ننددامی یار اصلعیمرا  تبعیت حقوقیر گرکار غی از  گرتشخیص کار  برایامروزه نکته: 

 هانی بر عهدپست سازم که از لحاظی را ایرر اداری کارهر ساعات مقغیره د ورکار ایل و ابزاکانات آن و محل و وسستفاده از امابا  اهکارگ

ی ولد؛ وردار باشصصی( برخفکری و تخهای کار در  ویژههب) کار  دی در انجامیاز الل ستقز اا بسا کارگرت چه نجام دهد؛ در این صور وست اا

 -راقیع )دکتر .دنکمی ت گوناگون نظار  هایه شیوه ار وی بک ا برو کارفرم د شومیکارگر محسوب  ، ن کارگاه استاسازمع همین که تاب

 شمی(تر هادک  -وارسنگریاست

گر از ار ص کبرای تشخی ویژهبه داند،میرگر رکاز غیارگر اک شخیصترا معیار  نآ تطبیعو  کارع نو رفیعی:داحم نظر مخالف: دکتر

خود را   نتیجه کار پیمانکار  ولی ،ندکی واگذار میرا به دیگرار خود کیروی ست کارگر نجویند و معتقد امی  ن مفهوم تمسکیبه ار پیمانکا

ر ستی معیاانچه در ت: چنشزدگو .جه استتیبه ن ارفرما تعهدک دتعه ت واس لهوسیبههد عگر تتعهد کاربه واقع:  ؛دکنمید هتع

وع کار و ) ن ن صورتغیر ای رد .ستر اولویت ااین نظر د، وقی( بودظر )تبعیت حقناگر  ،ارگر آمده بودک خیصاصلی تش

  .ستر اولویت اآن( دت طبیع

یت تبع که صورتی در لبتی ا .خواهد شده تشناخگر کارز وی نی ،ودشنیز گر شامل مدیر کارگاه ف کارریع: چنانچه تنکته

،  هیریت کارگام در مده جود سدر صورت و بنابراین .صادق است عنوان کارگر دباش تهمدیر وجود داشو ما بین کارفرکامل  ور طبهقوقی ح

  .وداهد بخو ن کار خارجگر و قانوعنوان کار  شمول از چنین شخصی 

وامل دیگری  ع و د شو  یتلقد توانمی  عامل ک ی نعنوابه ار یمع نیاه بلک ؛ستین کار عتیب طنها ت ر نکامایرگر از پاک صیتشخ ار یمعنکته: 

 ر نهایی معیاتمزد به تعیین رچنده ؛شدبایص این رابطه عوامل تشخ از جمله تواندمیارفرما ودن رابطه کارگر و کو یا معوض ب دزد مننما

  .تارگر از غیرکارگر نیسمیز کت

 

 .کندیمر مزد کا اقوق یت حافیقابل دردر م ماور کارفربه دست که به هر عنواننون کسی است ین قااظ حاارگر از لک - 1 دهما - 1

 .ودانون نخواهند بمقررات این قشمول مد شنباامی میخداست اتمقرر و یر قوانینسا یا یر وکشاستخدام  ونقان که مشمولاصی خاش -تبصره 

https://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowLaws&LawID=8639
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ده  دابه کارگر ایه رمز سمد ناشی اش یا درآصل از فرود حاسو ی ازیا سهمو درصد به صورت زد رماای کاز  به چهچنان کته:ن

 ارگری ک عابین از نومرداد فیحسوب و قرامزد م ماهیتًا باشدی مسط کارگر شده تو مانجا ر ازاء کار د صرفاًحال هره در از آنجا ک ، دوش

  .شدبامیکار  انونمشمول ق ییو کارفرما 

یا نحوه تنظیم  وان قرارداد وب عن خاانت تبعاً .ستا الفجع حل اختبا مرا 2با ماده  طباقان و  ییارفرماک گری و ص رابطه کار خیشت ه:نکت

تصریح به عدم ایجاد صرف  و تنخواهد داشای کنندهتعیین ثیرتأین رفار به رابطه طات قانون کول مقرر معدم شر شمول یا آن د

  .هد بودنخوااد راردطرف ق بهکار  شمول قانون دمععنی ه مز بنی استخدامی ابطهر

  به  ت مربوطمقررا زیو ن 1369وب سال مقررات قانون کار مص : 1392مورخ  هییضا ق  قوه یکل حقوق رهادا یر مشورتنظنکته: 

 الاشتغ خارجی اجازهر گکار  نکهای لوو ،خارجی و انی ق اعم از کارگران ایرمطل ر طوبهکارگران حمایت از ی در مورد جتماعا تأمینسازمان 

 یز تعلقنارجی به کارگر خاین حق  گیردمیعلق رگر ایرانی تابه کی ر که حق سنواتطومانت و لذا هاس الجرااالزمو  نافذشد ه بانگرفت

  .تخواهد گرف

به هر  ه ککسی هر 1369 مصوب سال ر ن کاقانو 2به موجب ماده  : 1392خ رمو هیی قضا قوه یحقوقاداره کل  یشورتم نظرنکته: 

ی یا سایر  قوانین خاص استخدام چنانچه مشمول ده و بوکارگر  ،ر کندکاا( ری)کارفرمواست دیگ به درخ عیالسحق یافتابل در مقی در عنوان

عی مااجت تأمین رراتمق، قانون مزبور  148 ماده اسسوده و بر ان قانون بمشمول ای ،نباشدر قانون کا 188 ور در مادهخاص مذک موارد

  .د بوداهیه خوالزم الرعا وی خصوصدر 

  که در شرکت  نشسته نیروهای مسلحبازاستعالم  ضر فر د :1393مورخ  هییاقض قوه یحقوقداره کل ا یمشورت نظر ته:نک

 ورد م و در  است یعید این مزایا حق سنوات وجمله ز او  گرددمیبرخوردار قانون کار ر در کوامی مزایای مذکند از تمکار می یخصوص

  .باشدمی طربذیای یمهبمان از ظر تحت پوشش سن وردیرا فرد مندارد ز  ر این امرفی ب کلیصی تکت خصوشر رسدمین به نظر ودممه نبی

  .بالمانع استآمره انین قو مغایرت با لحاظ عدم رت گیرد بهصو گراریمه اختیاری کبای مزبور کارفرم وارگر با توافق کچنانچه 

است شخص ن ممکپیمانکار ی است و شخص حقیق میشهر هکارگ :1394خ مور هییقوه قضا یوققکل حره ادا ینظر مشورت کته:ن

اما  ،شدبامی یر نگذاری به غبل واقاار است و لذا قرارداد ک لت عمدهعرگر( عهد شخص کا)ت شخصیت کارگر  مناًض .قوقی باشدحیا  و حقیقی

  به  ل تعهد ویاالصولییمانکار عوت پا فو ب ی( است رعکار ف)پیمان غیر به ذاریواگبل قااالصول ی لو ع کار جنبه شخصی نداشتهپیماند هتع

  .دشومیرثه منتقل و

د  رارداق نرابطه طرفییمانکاری قرارداد پ مورد در ولکن  ،( دارد)اداری انییا سازم صی( و)تخص ه فنیارفرما به کارگر جنبنظارت ککته: ن

وصول   هایهرا جام کار ونحوه ان و در خصوصوده نم عیینر را تنظمورد ار و نتیجه ک یی کلمشخط اًصرفدهنده اطعهو مق باشدمیموازی 

  .کندکار میخود   ابیمانکار به حسکند ولی پکار می اارفرمبه حساب ک کارگر  است که: روینازای ندارد؛ تدخاله نتیج

نشده جاد ای دامیه استخبطکت رامتیاز با شرا بصاح بینچه انچن :1395 خمور هییقوه قضا یکل حقوق اداره یتنظر مشور: نکته 

وق و نوان حقعشمول م، کت بیمهلزحمه دریافتی از شراحقر نتیجه د ،شدبامی رکت بیمه نش خدممتیاز مست؛ صاحب اباشد

  ی یضاع ق رجصداق با مم صیخخارج است و تش یم مدناحکا یارقانون اج 96ول ماده آن از شم فیتوق و ی مستمر نبودهمزایا

  .کننده استیدگیرس

مول تعریف  شخص را از ش السعیق حعدم دریافت  وماًلز اوالً -1 : 1396رخ مو هییقضاقوه  یوقاره کل حقاد یورتر مشنظته: نک 

حسوب شدن مرگر و کا 2ول تعریف ماده هت شمج یالسعحقین نی بر تعیق طرفین مبتواف و  لکه صرف تراضیب ،سازدمیخارج ن 2ماده 

حق بیمه  یا  السعیحق داختپرعدم  ثانیاً .ستن اپرداخت آ مکلف به ه کارفرماک شدبامیق ر توافثااز آ السعیحقخت دارو پ استفی کا

کارفرما  هرحالبه یست و ن دوی کار کن برای لسعیاحقمقابل ه در ک ل توافق نموده ا طرف مقابصی که بخبر ش عریف کارگر مانع شمول ت

  «... -2است وی نمودمه نر و بیرگزد کا پرداخت دستمه بکلف د مرداراقررات و قمابق مط
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: کهست ا هرر داشتقمرگر در تعریف کا 1369صوب ون کار منقا 2ماده» 1: 30/5/1384 مورخ 623اره شم وحدت رویه رأی

زایا به درخواست  م رسای و م سودهس، ققواز مزد حاعم  السعیریافت حققابل دم عنوان در هرون کسی است که بهقان نایظ کارگر از لحا»

  زحمه الحق، رارداد مشارکتتنظیم ق اب 1375لی سال تحصی ان در آغاز شاکی هوندمستندات پیوست پر چون حسب« .ندکمیکار رفرما اک

ش هم آموز سدر  ور مزب هریه قیه ش بدرصد 35 نعقدهرداد مرادریافت داشته و طبق قدرصد 65 میزانه ب آموزانه دانششهری حلم ز ود را اخ

 

فیت اداره ره طیدی بمح ... خانم ایتموضوع شک 78/619ه سه کالروندپ  سیدگی بهدر ر جدهمشعبه ه -1-فمه:المقد30/5/1384خمور 236شماره  هیروت وحد یرأ - 1

 هره شماناماددبه شرح رمان ک تان بم وعی شهرسر و امور اجتماالف اداره کال اختحو ی بدو یهاتئیهره ادراء صآ دیدنظر ازتج ،استهوخه کرمان ب وم جتماعی بو امور ار کا

مدت  یلیتحص یاهلسابم در  انشهرست رشوپرووزشآمه را از ادار فتیدریا وارداد قر هنگوچیهبه اینکه شکات  نظر، است دهصادر نمورأی  چنین  1380/11/15مورخ  1330

کوم ه محودموجه نب  روحهطحو مت شکات به نشکای هذایلع  ،نیستود شهمقانونی ررات مقتخلف از اختالف ه از مراجع حل در آراء صادرراین بناب .انداشته ندرا  اربه ک الاشتغ

استه وبخه حمیدی ب ...انم خ یدنظرجدتقاضای ت ضوعمو 7/81/238السه تکه به پروندرسیدگی  دری عدالت ادار وانظر دینتجدید هفتم عبهش -2-الف رد است. هب

 عاقبتم، أی صادر نموده استرچنین  12/ 1382/3ورخ م 238اره دادنامه شم ه شرحداری با عدالتان یود 18عبه ش 11/15/ 1380رخ مو 1330دادنامه شماره تجدیدنظر در 

شاکیه  القرآن نوان مربی مکتبدیپلمه به ع  خواهر دیداارگیری تعک و بهب ور جذنظن بم به مستاش شهرروپرآموزش و  رهبیتی اداامور تر آنقرتوسط واحد  عیهاطال رانتشا

 از ه واصله یت پروندکاح داشته و به غالر اشتماین ا ل بهاس 7ادعای مطروحه مدت  بنابهت و اسکار شده به  لمشغوعنوان مربی ن به القرآ بتدر مکطه بورریفات مطی تشا ب

ا آن برالقن مربی مکتبعنوا کیه بهاشتغال اش مراسوابق  داللته باشد و بیتی میارداد امور ترباست و طرف قردیده رگ قدالیها منعارا مشب د کارداماعی قراراجتامور  ور اداره کا

 ید ایمر مورد تا این و نمودهیدریافت م رآنالقب تکم از مسئول لهکار محو در قبال راد دستمزد خو ووق و حق تیده اسگرد رصادتوسط امور تربیتی  ست کهبی اکتابالغ 

ه گرفت ورتیاء دانش آموزان صلاز اووذه اخهای میهشهر لز محمشارالیها اه به اخت شددرقوق پ ه حرچگ .ه استگرفت اره کار قرادار 1378/ 31/1 مورخه ان اعزامی دربازرس

اشته و شتغال دل به این کار ارآن چندین ساب القتمکی عنوان مربه بم بن هرستاش ش و پرورشموزیتی آبرت  است امورورخکیه به دم است شاسلم تب آنچه کهامر هبناب است.

 یها توسطالار دستمزد مش تداخند پرچد. هر نمویت موق و دستمزد دریافقوله حر محکادر قبال د و شبایاستخدامی نمخاص  مقررات و شوری م کداخنون استول قاشمم

نون قا188 هدف مـاخالم مل مفهـومدلو بهتنــداً عه و مسو مقررات موضو مطابق قوانینت که سا ـهرت پذیرفتـو ان صوزنش آمداز والدین ه اشهری ذخا ن از محلآقرمکتب ال

ه ص دادخیا وارد تشی رخواه رظدنهذا تجدیلیع  .دارد ر انطباقذکالقانون فوق  190ماده  قاً بادقی یت وباشد و وضعیار میکانون ول قشمموضوع م خصوص ا درار مشارالیهک

در شتم ه شعبه -1-ب د.دگریمعرض صادر مه یئتهع به وضبه موگی یدس احاله رنه و ع أی معترض و نقض ربه ورود شکایت خواسته حکم  یدنظردتجه سخ دادنامف و با

رخ  ف موالختا حل هیئتی رأبه  اضاعتر ،هبه خواست مانعی کرامجتو امور ا اراداره ک به طرفیتی اع شج ...انم خیت ع شکاوموض 78/1876سه دگی به پرونده کالیرس

ان کرم شرورمربی در آموزش و پ  عنوانبه  کهدعی است کی ماش، تدر نموده اسأی صاچنین ر 1/1380/ 20خ رمو 109 شمارهه ح دادنامر به شرو بازگشت به کا 1377/9/8

 اکی وش ه است کهعیه آمددر الیحه دفا .رکنار نمودندکار ب ازا ایند ما رنمالم اع ت را علکه به ما آن بدون 10/3/1376 یخرتاینکه در رده تا اک فهانجام وظی لسا 11دت مبه 

در  و یز گردیدآنان واری نکبه حساب با ه ومحاسب ی آنانخدمت واتحساب نمودند و سن هتسوی رمانک و پرورش موزشآکل  با اداره 1375اه مهر م لوتا ا عاننفیدیگر ذ

به اوراق  توجه دید بارگداری خودن ای با آنهمکارز ا 1377ه ز مهرماه کار شدند و اارکت مشغول برت مشوص بهردادهائی راقد قع  ظیم وتنبا  1375 یلیل تحصاسی ابتدا

ر که گاآموزم سه %65 دارالقرآنان آموزی  شانفتی از داریشهریه د ای اینکهبنم ر مستقل بروه طعان بفگر ذینو دی اکیارداد مشارکت با شرجود قو و قهوراق سابو ا هروندپ 

و دیگر همکاران   شاکی بین ئیکارفرما ری وگکار احراز رابطهعدم  بنی برم عتراضد اورمده رأی ر کننادص هیئتص سه تشخیسهم مدر %35ند باشنفعان مییه ذیقب و شاکی

 ...دنظر خانم تقاضای تجدی موضوع 80/468کالسه  دهپرونه دگی بسیدنظر در رجدینجم تپ  بهشع -2-ب .ددگردر میت رأی صاایشکت و به رد سح اه صحیده خوانادار با وی

رأی صادر  نچنی 1/6/1382 رخمو 791ه شرح دادنامه شمار هوان بی دیدوه هشتم بشعب زره اصاد 20/1/1380 رخمو 109 هشمار امهدناظر در دجدیدنت ه خواستهشجاعی ب

صاء اح  ورشخدامی کو استی مور ادارازمان اس 6/6/1346مورخ 1301/9ماره امه شنخشب ا به موجبهخانهرتر وزاد قانون کارول ی مشملغش هایرشته  کهر به اینه است.نظودنم

راز اح ر عدمب نیه کار مبردااختالف احل  هیئتی رأایرادی به  اتبمره بایده بننگرد یانخشنامه مورد نظر ببر در مذکول مره مشاغ در ز رورشن آموزش و پ مربیایده و درگ

ت اسارد فوق م موهه مفنامه بدوی که دادظر خواندتجدی ضایقاتبا رد  ت لذایست وارد نرف شکایشاکی و اداره طار به وضعیت نون کاق ولمائی و شمفرکار و ارگریک رابطه

دادنامه ر در ظدندیخواسته تجه ری بوهگ...م یدنظر خانتجداضای قتع موضو 81/344ه کالسه به پروندی دگنظر در رسیدجدیدهم ت شعبه -3-ب .رددگیید و استوار میاناً تعی

 رابطه  عقدهند مبا توجه به قراردا ،است مودهن رأی صادرنین چ 1381/ 24/9 مورخ 531 شماره همدادنارح ش هدیوان ببدوی م شعبه هشت 20/1/1380 مورخ 116ه شمار

ه امدادن، هینظر خواود با رد تجدیددر وضع موج اهذلیع د اشباثر نمیب ترتیل د قابدااین قرار ودنعلی بج رفاست و ص هیدراز نگردطرفین احن بیکارفرمائی  ی وکارگر

واسته دین به خالسشم....انم خظر جدیدنتقاضای وع تضمو 80/537ونده کالسه ربه پ  یدگیرسدنظر در تجدی هارمشعبه چ -4-ب شود.ار میوتو اس ییدتا ی عیناًبدو

 ست. وده ایید نماتیناً ا ع ر یامه بدودادن 21/11/1381 مورخ 1778نامه شماره ن به شرح داددیوا مشته ه از شعبه درصا 20/1/1380 مورخ 118 ارهمه شمانادنظر در دددیتج

 20/1/1382 رخمو 119 رهنامه شماددادنظر در سته تجدیواخ گنجوئی به ... خانم تع شکایموضو 80/444پرونده کالسه  هدگی برسی درجدیدنظر جم تنبه پ شع -5-ب

ومی عم تیئه ه است.نمود توارتایید و اس عیناً وی را دبنامه دادر ظتجدیدن قاضایت با رد 1/6/1382 مورخ 790شماره شرح دادنامه ن به ایود هشتم بدویه شعب ازادره ص

ء به شرح ت آرایثراکشاوره با م نجاما رسی وبراز بحث و پس یل و کشت تجدیدنظر عبتشاران شؤسا و مسر و ی شعب بدویارؤسحضور  فوق باریخ ار توان عدالت اداری دید

ه به کی است ن کسوقانارگر از لحاظ این ککه » است تهمقرر داشرگر ایف کدر تعر 1369مصوب ن کار ونقا 2 ادهم یعموم ئتهیأی ر ی نماید.ر رأی ممبادرت به صدو آتی

آغاز ر شاکیان دپرونده مستندات پیوست د.« چون حسب کنمی ارک ت کارفرمااسدرخوه ایا بمزد و سایر سو سهم، ق وحقاز مزد  ماع السعی قدریافت حل ابنوان در مقع هر 

مزبور   یهبقیه شهر %35قده نعم بق قراردادطو  داشته دریافت %65 زانآموزان به می دانش شهریهمحل ز خود را احمه زالقح، د مشارکتراردانظیم قت با 1375 لییسال تحص

ه ستقرار رابطدر ا ن مؤثراکاز ارکی ی ه در نتیجده و نشپرداخت  و پرورشف اداره آموزش بردگان از طرد نامزتمدسین کیفیت ا و باه گرفت ارپرورش قر ش وآموز مهس در

ه صادرب ترتی به 1/6/1382 رخمو 790 و 791، 24/9/1381 مورخ 531، 1381/ 11//21مورخ 1778ماره شهای هدنامات.درش تحقق نیافته اسوو پر موزشآ با ادارهگری رکا

ناد قسمت اخیر  تبه اسرأی ن است. ای نونیاین قاصول و موازوافق باشد میعنی من مای  متضمنتیجتاًن بدوی که هایامهبر تایید دادن جدیدنظر مشعرت 5و  10و  4از شعب 
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ن مؤثر از ارکا ینتیجه یک و درنشده رش پرداخت و پرو وزشاداره آم ن از طرفنامبردگا مزدتدس یفیتاین ک ارش قرار گرفته و بروپو 

  531، 21/11/1381ورخ م 1778های شماره دادنامه ،است یافتهن ققزش و پرورش تحآمو ارهاد رگری بااک بطهدر استقرار را

ه  های بدوی کدنامهدا تأییدنظر مشعر بر تجدید 5و  10 و 4شعب ره از دبه ترتیب صا 1/6/1382ورخ م 790و  791 ،24/9/1381مورخ 

قانون دیوان  اصالحی 20ماده  اخیر متقسبه استناد  أیر ین ا .ستاقانونی  نوازیباشد موافق اصول و ممعنی می نمتضمن ای نتیجتاً

 «.است االتباعالزم یربطذ عمراجو سایر   یواند  برای شعبشابه اری در موارد مالت ادعد

ی ن شرکت حمل و نقل کاالنعقده بیمقرارداد  مندرج در  ه به شرایطبا توج 1: 10/6/1387 مورخ413یه شماره رو توحد رأی

ر  در سراس ندانروالهای شهو کا هانقل محموله  حمل و  نهنماینده شرکت مزبور در زمی انعنوهب دها شاکیان پرونا« بادپب کان » پیرهت

ونقل حمل مربوط به هایهزینهو تعیین  روی انسانیجذب نیدر های مذکور ایندگیاختیار نمو  تیکلتورست و مونوا وسیلهبهبزرگ  انرته

ه لیشرح آن ک ه به ارداد تنظیمی کقر 4ـ 10 مفاد بند ویژهبهو موتورسوار وانت ن گاز آن به رانندتی اقسمت خو پردا  ناروندمحموالت شه

مورخ  1812شماره  دادنامه، تشده اسول عهده نماینده محهو غیره ب یمه ب، یلیاتما، ریای از قبیل هزینه جدگننمایهای نهیهز

ح عی صحیمااجت تأمینطالبات بیمه سازمان به م بتنسواسته اعتراض به خکی شا د شکایتر  ی برشعبه بیست و هشتم مبن 9/10/1384

ری ذیربط جع ادامراشعب دیوان و سایر اری برای اد تدالان ع ون دیونقا 43و ماده  19ه ادم 2د تناد بنسبه ا یرأ این  .ن استو موافق قانو

  .استاالتباع شابه الزمر موارد مد

و  تل شده اس محو هندیبه عهده نما رهیغ و مهیب، یاتیمال، یجار  نهیهز لیاز قب یدگنینما یهانه یهز هیکل هکلیل این د : بهعبارت دیگربه)

 (.است رد شده یعاجتما تأمینازمان س مهیات بالبطه مبت براض نستبه خواسته اع  ی شاک تیشکا ،ی همینابر

 : 1397ورخ دیوان عدالت اداری م عمومی ئتیه 17-20ه وحدت روی رأی

  .تاسز ه در آراء محرتشاب :الًوا»

 

 هیئت یدگی: سرجع رم 87/332ونده: ه پرسکال 413ادنامه: اره دشم 10/6/1387 یخ:ارتجتماعی مین اتأ سازمان  ات بیمهعتراض به مطالب: 413شماره  هیرو تحدو یرأ - 1

ـ شعبه بیست و مقدمه: الف  داری.التدادیوانع  28و  23بشعه از درض آراء صاعارالم تع ا: و خواسته یتوضوع شکاآبادی. مت دش ...آقای  :اکیری. شاالت ادن عدادیوعمومی 

 20724ی هبد صورت هتراض ب ه اع تواس به خ 8تماعی شعبه جمین ان تأ مارفیت سازبه ط بادیدشتآ ....ی ت آقاع شکایوض مو 84/644 هده کالسپرون بهرسیدگی  هشتم در

ه نظر ب: موده استصادر ن چنین رأی 9/10/1384مورخ  1812ره اشمه رح دادنامش ن بهآ و نقض 0087140035کد  8به عشی ن اجتماع یأمسازمان ت 8/3/1384 رخمو

اصول و ث رعایت حیز گردیده و اناز و ابر ارائه اشد، بنه عتباری رأی معترضعبی ا ض یانقکه موجب دلی تو مسعتراض موجه د و ای ایراکاحیه شنا از اینکه

م اعالو  آن صادره رد ب یص و حکمابت تشخکایت شاکی غیرثونده واصله شاق پرراوه با مالحظ ینابرابنیست، ن ر آن واردی بم خلله گیفات رسیدیشرت

 ه تاسرگ به خو زب عی تهرانین اجتماامت ت اداره کلیطرفی به دآباینحس...یت موضوع شکا 83/2297 کالسهنده رودگی به پ رسی روم دبه بیست و سـ شع ب ردد.گمی

زند پردات مید را به شرکمد خواز درآ یدرصد د وشنابمییه ه نقلیلدارای وسغل خود اینکه افراد شانده به دلیل ی خواوس ازی ارسالی هاساب تحو صورت به مطالبااض اعتر

ت استور سوار موادی عدرای تداستی شاکی رپربه س اپ ادبه پیک ب وفتوری معره پیک مونکایت: نظر به سه انمود رأی صادین رن چ 8/1384/ 30مورخ  1466نامه داد رحبه ش

ند ردازپ میعنوان حق کمیسیون  پا بهباد کترا به شرصدی ران دد از متقاضیمد خوصل درآاحو از ند ایمنشی میبارک یار مسافر د به امای متعلق به خوموتورسیکلت هه با ک

ست وا اری دادخدالت ادقانون دیوان ع  14و  11دتین به ما اًندهذا مستیعلشد، بانمی اریکلت برقرورسن موتاباحادپا و صبت بین شرک ارفرماییک و بطه کارگریات رحقیق رو د

یدنظر اضای تجدتقع موضو 84/2417ه کالس هپروند ی بهگسیددهم تجدیدنظر در رزبه یاـ شعج گردد. یم مالو اعود آن صادر به ورو حکم  صتشخی وجهم فرالتوصیصد

ین چن  1384/ 15/12ورخم 3518امه دادن رحاری به شدالت ادو سوم دیوان ع از شعبه بیستادره ص 1384/ 30/8ورخم 1466ه شمار مهبه دادنا سبتاعی نمتاجن تأمین ازمسا

گی و یدکیفیت رس بر ق امرباسوا بررسی بو نیامده  ثری بعملمؤو تراض موجه ع ر االشعااه فوق دناماه ددیدنظرخواه نسبت بجطرف تاز  کهر به این، نظته اسی صادر نمودرأ

ردد. هیئت گر میستواا تایید و یناًع دوی ی دادنامه برخواهجدیدنظت با ردین رابست، بناود نیشهنماید م ا ایجابدادنامه بدوی رکالی که فسخ و اش دراایررات نیز مقمال اع 

یت آراء بـه اوره با اکثرام مشجانو و بررسی  حثاز بس ل و پ کیدیوان تش شعبلبدل الیادرسان ع دو ستشاران رؤسا و مر ضوخ فوق با حیتاری در رلت اداعدا نیواعمومی د

  ید.مانرأی میصدور ه بادرت بـح آتی مشر

 :یاداریوان عدالت ومی دیئت عمه رأی

 حمل و نقل ه زمین ر بور دمزنده شرکت مایوان ننع ه پرونده ب انبا شاکی ک بادپا«پی» الی تهران ال کو نق لرکت حمین شبده ج در قرارداد منعقرط مندشرایه ا توجه بب 

ه بوط های مربیین هزینهعی و تنسانا ذب نیرویدر ج ذکورهای میندگیر نمااختیا و سیکلتتورمو وانت و وسیلهه ن بزرگ بسر تهرا هروندان در سراو کاالهای ش هاله وحمم

ی هاکلیه هزینه که به شرح آنظیمی نت ادقرارد 4ـ01 بند ادژه مفویرسوار به وتوت و مناو رانندگان بهی از آن اخت قسمتردپ  شهروندان و التمحمو لل و نقحم

رد  بنی بر متم و هش تبه بیسشع 9/10/4813مورخ  1812ره امه شمادناد شده است، حول  م نده ه عهده نماییره بمه و غیباتی،  الیم  ، نه جاریل هزیبیدگی از قنماین

 34اده م و 19اده م 2بند رأی به استناد این  ون است.ق قانفوام  عی صحیح ومااجت ینن تأم مابیمه ساز باتمطال هبت تراض نسبعا ه خواستهت شاکی بایشک

 یینعلی راز اداری ـ لتدامی دیوان ع وعم هیئت ست. رئیع اساتباالارد مشابه الزمودر م یربطذ جع اداریمرا رسای شعب دیوان وبرای اداری  تعدال واندی قانون
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تراضی   با ار یکشو د رایجقده است و به وجه نش نتعییماهانه  ی یاعتنه یا ساروزا خت مزد به صورتپردا، ار قانون ک 37مطابق ماده  :انیاًث

ه و یا  وزانر ، تیعصور سا ابطبق وجود اسناد پرداخت منضرورت  .دت خواهد شپرداخ رگرفرما به کا وی کارز سچک ا وسیلهبهفین طر

 که کارگر با تنظیمیناصرف و باشد  اشتهد ر اختیار را د قوق و اسناد آنزد و حم کند که کارفرما نحوه پرداختیضاء مقتا ماهانه

ر بـر نحوه پرداخت مالی ناظ رما اسنادینکه کارفبدون ا ،ده فت کـرریاو حقوق مربوط را دد که مزد کن معالتی ایادداش

قوق  ح خت مزد وپردا ه کارفرما مدعیمورد کهردر  ،روازاین .گر نخواهد بودق کارقوح پرداخت مزد و ن بریقید جکند مو هئارا را

زد  خت این مامثبته پردئه اسناد ت کرده ارادریاف را وی مزد و حقوق خود که  کندیمه ئارارگر به کا بر است و سندی منتسرگابه کمزایا  و

تسویه   احراز کارگر را برای وق به حقاسناد ناظر بر پرداخت مزد و  ار که ک دشء مندرج در گرآرا اتبمر توجه به او ب و حقوق الزامی است

و آیین  ن تشکیالتقانو 90ده و ما 12ه ماد 3ر اجرای بند یص شد و دتشخ راتمقر موافق و الزم دانسته صحیح ر گکار  فرما بار ب کاساح

  رأیاین  .دشومی  یبایجاد رویه تصو رأی عنوانبه گفته  یشپ ور با استداللمذک راء آ دمفا، 1392سال ان عدالت اداری مصوب رسی دیوداد

 « .استاالتباع زمالوط مرب حقوقی وات و اشخاص حقیقی ار دا، یلت ادار ان عدوار شعب دیی سایبرا

 هایعالیتفز ا ی در یک که قوقیهر شخص حقیقی یا ح :یفرد صنف :92صالحات با ا 82ب م صنفی مصوون نظا قان – 2 ماده

،  آزاد و صاحب حرفه و شغلر ویشهپ عنوانبهو د کنذاریگ مایهو خدمات فنی سردمات خ، توزیع، فروش، خرید، تبدیل، یدز تولا عماصنفی

ا ر  دخو اتدمخیا  محصول، قسمتی از کاالتمام یا  هم آورد وکسبی فرا ر یا وسیلهبی دای کس محلباشرت دیگران یا با م شخصه به  واهخ

  .شودمیشناخته صنفی   فرد، داردعرضهننده کفبه مصر جزئیو به صورت کلی یا تقیم مسیرمستقیم یا غ طور هب

کارگر  ی:ساختمانکارگران  یاجتماع ایهبیمه قانون  یالحاص 5اده و م 3ده ما  1تبصره  یاجرا نامهآیین  بد نب، 1ماده 

مستقیم  طور به عمیرات اساسی و تخریب ساختمانت، ناب یدتجد، توسعه، ایجادبا ه طدر راب ءاانح که به نحوی از  است دیفر تمانیخسا

  .باشدمیه و بازنشستگی نیمب نظر از خاص  رراتمقمشمول  دارد واشتغال 

 گرر ی کاشناسای ی:ران ساختمانکارگ یاعماجت هایهبیم قانون  یاصالح 5 و ماده 3 ماده 1تبصره  یجراا نامهنآیی 13ه ماد

ثبت نام و  اجعهبا مر اًرأس ،ین کد ملرا بوداین کارت و دا عتبار ه ابوده و این افراد در طول دور  ت فنیار مهه کارت ئارا وط بهمن نیاساختم

قرار  نامهآییناین  و مقررات فاد قانونمشمول م، (6 ماده « ت»بند  ضوعسهم بیمه شده )مو حق بیمه داختو پروق دشعب صن در یکی از 

  .یدام نمانمودن آنان اقدبیمه به و احذ مدرک یاد شده نسبت ( 4)ماده ت ایظف است با رعمو بطر ی ذ هد و شعرنیگمی
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 :سومش بخ
 ردیت کاربرراقم نین وقوا
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 1369مصوب  ارییمه بیکقانون ب 
 .د شنبامی مقررات این قانون مشمول  هستند  کشاورزی  تابع قوانین کار و کاره ن تأمین اجتماعی ککلیه مشمولین قانو  – 1ماده 

 : مستثنی هستندون گروههای زیر از شمول مقررات این قان –تبصره 

 .شستگان و ازکارافتادگان کلیبازن – 1

 . ریدگان اختیاشمه اد و بی شاغل آزم وحرف   صاحبان – 2

 . تباع خارجیا  – 3

 .اشد ب اره کبیکار شده و آماد و ارادهبدون میل ت که ای اس ین قانون بیمه شده بیکار از نظر ا – 2ماده 

 ار موقت کار بیکی لی عااید شوره به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیواحد مربوط  ساختار اقتصادی به علت تغییرات بیمه شدگانی که  – 1تبصره 

   .خواهند بودمقررات این قانون   نیز مشمولاخته شوند نش 

رفی واحد شوند با معسوزی و بیکار می یل، زلزله جنگ، آتش س  یل قب از  ه و غیر مترقبه دث قهری ه علت بروز حواببیمه شدگانی که  – 2ره تبص

 . ردکهند ااده خوعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفامور اجتماکار و 

 مقرر، به  حق بیمه است با دریافت مان تأمین اجتماعی مکلف اجتماعی است و سازهای تأمین ز حمایتوان یکی اکاری به عنیه ببیم – 3ماده 

  .ت نماید مه بیکاری پرداخشوند مقرری بیه طبق مقررات این قانون بیکار می ک نیدگاش بیمه 

 .نون منتفع خواهد شد ای این قاحل از مزایم عی ر اجتما ر و اموکا واحد  با معرفی کتبیبیمه شده بیکار  – 4ماده 

   . را دریافت خواهند کرد( ارک نونموضوع قامربوطه ) خسارات قوق و مزایا و کلیه حمشمول این قانون   بیکاران –تبصره 

  .هد شد اخت خواردپن و یط کارفرما تأم باشد که کال توس مه شده می مزد بی ( %3به میزان )کاری  حق بیمه بی – 5ماده 

  مچنین نحوه رسیدگیرما و هیمه شده و کارفچگونگی وصول آن، تکلیف بحق بیمه بیکاری،  و نحوه تشخیص تعیینبیمه شده مزد  –صره بت

و   ون نر قاد أمین اجتماعی ی حق بیمه سایر حمایتهای تاست که برابر اساس ضوابطی راض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد عتابه 

   .است بینی شدهجتماعی پیشاین تأم ات مقرر

 شت:داد اهنبیمه بیکاری را خومقرری  استحقاق دریافت ر صورت احراز شرایط زیر  یمه شدگان بیکار دب – 6ماده 

ین شمول ا  انون ازق ن ای( 2ماده ) ( 2ره )مشمولین تبص .ا داشته باشد ر اخت بیمهماه سابقه پرد( 6حداقل )بیمه شده قبل از بیکار شدن  –الف 

 .باشد می   مستثنی ند ب

آمادگی خود را برای   عیمااجتحدهای کار و امور ی به وام مراتب بیکاربا اعال از تاریخ بیکاری روز( 30ظرف )است  بیمه شده مکلف –ب 

ر خواهد پذیامکان  هما  ف تا سهل اختالح تهیأ صوجه و با تشخیعه بعد از سی روز با عذر ممراج .دهد  مشابه آن اطالع به کار تخصصی و یااشتغال 

 . ودب

واحدهای  سوادآموزی و یا سایر  ضتنهو  ار و امور اجتماعیواحد ک دآموزی که توسط های کارآموزی و سوادوره یکار مکلف است در بیمه شده ب –ج 

ماعی تسلیم  اجتتأمین را به شعب  وردر این مالزم د هی ار گواهر دو ماه یکبشود شرکت نموده و عیین می اجتماعی ت زارت کار و امورذیربط با تأیید و

 نماید

که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه   ند شومی یا مشاغلی گمارده به شغل ی بیمه بیکاری که در زمان دریافت مقرر کارگرانی – 1بصره ت

 .شد  د واهرداخت خ یکاری پب هبیم  قاز حساب صندو التفاوت دریافتی بیمه شدهباشد مابه  متعلقه کمتر  ریبیکا

ب  سومح  زکارافتادگی و فوت ستگی، اه از نظر بازنشبیمه شد  پرداخت حق بیمه، جزء سوابق بیکاری دریافت مقرری بیمه مدت  – 2 تبصره 

 .شد خواهد 

 ت:شرح زیر اس ری و میزان آن بمدت پرداخت مقرری بیمه بیکا  – 7ماده 

(  36ردین حداکثر) دائمی آن برای مج اجرای آزمایشی و یااز دوره  بیکاری اعم یمهزایای بری از مدار برخو جمع مدت پرداخت مقرری از زمان –الف 

 باشد:حق بیمه و بشرح جدول ذیل می س سابقه کلی پرداخت ساا بر ماه(  50ن حداکثر )متکلفی  رای متأهلین یاماه و ب

 مه داخت حق بیسابقه پر
 مدت پرداخت بیمه بی کاری 

 ل ان متاهیمه شدگ ب دمجر نبیمه شدگا

 ماه  12 ماه  6 ماه   24 ماه تا 6ز ا

 ماه  18 ماه  12 ماه   120ماه تا  25از 
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 ماه  26 ماه  18 ماه  180ه تا ما 121از 

 ماه  36 ماه  26 ماه  240  تا ماه  181از 

 ماه 50  ماه  36 ماه به باال  241

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 رائی قانون بیمه بیکارینامه اجآئین 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 ن اجتماعیتامیضوع قانون آور موزیان ت و سخ غل اشه م م ین ناآی
  

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 أمین اجتماعیقانون ت 

 و

 و
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 و

 و

 و

 و

 درسی کارآئین دا

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 آیین دادرسی کار ۱۱۱، ۵۰، 48یه مواد اصالح
 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 ات ایمنیو خدمفنی  ران حفاظتنامه مشاون یآی

 و

 و

 و

 و

 و

 هاهارگانی در ک نامه به کارگیری مسوول ایمآیین 
 و

 و
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 و

 و

 و

 و

 هداشت کارحفاظت فنی و ب  آیین نامه کمیته

 و

 و

 و

 و

 و

 کار قانون 99ه تبصره ماد وعضر موکا زرسیچگونگی بامه ناآیین 
 و

 و

 و

 و

 سخت وزیان آور   ن مشاغل ارگراقانون باز نشستگی پیش از موعد ک 

 

 و

 و

 و

 و

 وزیان آور سخت   غل شام  کارگراند عاز مو یشپ تگی ز نشسقانون با اجرائی نامهآئین 
 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 های کشور انون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانهق
 

 و
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 و

 و

 و

 و

 

 

 

 کشور هایرخانهکا ز تعطیل جلوگیری ا وصنعتی  یتان حمقانوایی نامه اجرآیین 
 و

 و

 و

 و

 و

 قانون کار «  49 هیک مادصره  وع تبوض م»هها ،بی مشاغل کارگارزیاا و ندی رح طبقه بائی ط امه اجر آئین ن

 

https://www.vekalatonline.ir/laws/14392/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%C2%AB%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-49-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%C2%BB/


 

 ( عمومی   ی حقوقدکتر مون )آز کار حقوق امع ج  کاربردی و تابک                                                                                                                                                     

 

40   

 
 

 

 

 :چهارمش بخ
  جزوات مقاالت و-کتب هم م نکات
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 ( حسن خسروی دکتر)حقوق کار 
   کندمی خدمات  ادجا ایید ثروت ی ای مادی و معنوی خود در راه تولوهن از نیر که انسا است از استفاده ای کار عبارت  ر کلسن:نظاز. 

؛ به عبارت  گرددمیمعین  شده ولیدکه ت لیه از طریق هدف ها و ارزش محصودطور عم لیت و کار به فعا فعریاساس این تر ب

اشد ی را که دارای چهار مشخصه زیر بانعمل انس عالیت ودر واقع ، ف  .کندمیایجاد ات ایش خدمفزتولید و ا برای دیگر کار زمینه را

 نمود: اطالق ر اکان تومی

 . و اراده باشدقصد   رویانسان از  یتلفعا .1

 . وقی انجام دهدا حققی ییحقور و تحت نظارت شخص یا اشخاص تبه دس .2

 . دال عوض مادی باشانجام این فعالیت ها باید در قب .3

 . د باشدمعه مفیشده برای شخص یا جاانجام  هایفعالیت .4

  ها برای استفاده   نو ماشیست ها، ابزار ز، دغ ز ماستفاده ا با که انسان  ملیاتی ع ه جموعد هکی(: مار)از دیدگاه دکتر خسروی و فرشیک

ی  ار دارار اساس این تعریف کب .ا تغییر می دهدرو ثر می گذارد و اجام می دهد و این اعمال نیز متقابال بر انسان ا ن انوی آره عملی از ماد

 ت ذیل است: صیسه خصو

 . نی است بد  ری وفعالیت فککار مبتنی بر  نخست: .1

 .گرددمیرضه عخدمتی یا  شودمیید تول یالییق کار، کاطر  از دوم: .2

 .گرددمیتمزدی پرداخت ، دسکار مجادر قبال ان سوم: .3

   ارفرمایان پا به عرصه  ک راده قویمقابل ات از کارگران و در در جهت حمای وق کارحقاصلی شکل گیری  منشاءبا توجه به اینکه

  فق و اتو؛ چرا که صرف باشدمیان کارگر  ه ویژهمنافع طرفین باز  تدولت و حمایت الخمستلزم د بط کاروارظیم ه است؛ تنوجود نهاد

سود ن کثر نمودبه حدا اصل آزادی ارادهاس ید و کارفرما بر اسماکار را تضمین ن حقوق بنیادین تواندمیردادی بودن قرارداد کار نقرا

 .شودمی صیب کارگر نفعت ن م نمتریر نتیجه کو منافع خود می اندیشد که د

  سه نین اقدامی، رابطه کار را در وضعیت حقوقی با چولت د .کار امری بدیهی جلوه می نماید روابط یتگری دولت درهدا ولت دخا«

  و  یارگر مان های کدخالت دادن نمایندگان دولت، سازی به معنا قوق کارگرایی در اصطالح ح سه جانبه  .داده استر قراانبه گرایی« ج

مشارکت به عبارت دیگر  .باشدمیر ه کابط و تدوین مسائل و امور مربو رحطذاری، گذاری، سیاستگانونقر، م روابط کاظینمایی در تکارفر 

  ینه مسائل کار، ناشی از اعمال زمصمیم در اتخاذ تایی و کارگری برای ی سامان های کارفرمعنی شرکای اجتماعینمایندگان دولت و 

 .استی ایربه گ سه جان صلا

  که طرف قرارداد کار همان کارگر و ؛ بلگرددمیلت هم طرف رابطه قرارداد کار وت که دمعنای این نیسبه  یرای سه جانبه گ :منکته مه

 . دارد نظیمیت ارشادی ودایتی،  دتا حالت نظارتی، ه عمت در رابطه کار، ول؛ اما دخالت دشدبامیکارفرما 

 و

 و

 و

 و

 و
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 هکید شیفر حقوق بشر( رویکردادی و )تحلیل اقتصق کارکتاب حقو
  روابط کار   تم سو سی آیدمیت در یک کشور به دس حقوقی  دی و اقتصا -جتماعیمحل تقاطع سه سیستم ار از حوزه روابط کا

ت  ی از آن صورسیستمبط کارگر و کارفرما به عنوان زیر روا ر کشور است کهژه هوی  یاقتصاد -شرایط سیاسیریسی از اظر به ماتن یصنعت

 .ددگر میبندی 

   زیر قابل دسته بندی است شرح یه بهمابان سرط کار بین نیروی کار و صاحری برای تبیین روابنظی رویکردها: 

ن است که این  بر آفع می داند و منا حدتوو کارفرما را دارای روی کار دیدگاه نی ین ا و وحدت منافع: ریاسازگ دیدگاه .1

 بخشد و اختالف منافع را سامان می ط کار بدون تضاد و ابروور اتوماتیک، اقتصادی به طل یک بنگاه عوام وحدت منافع فی مابین

 .هندددست می  ا فلسفه وجودی خود را ازکل هذا تشل

آن را طبیعی و نهادی می داند و  د و ید را می پذیر تول املوود تضاد منافع بین عیدگاه وجاین د ادی:نه دگاه کثرت گراییدی .2

 .داندی  روری متنظیم کننده این تضادها ض  ا به عنوان نهادهایر ییگری و کارفرماتشکل های کارد و فعالیت ا وجولذ

که در آن  است ری اتم اقتصادی سرمایه داهیت سیسعکاسی از مان ارگر و کارفرما،ک عمناف گاه تضاددر این دید گاه رادیکال:دید .3

براین رشد  ی کار گردیده و بنارونیبهره کشی از  ل تولید باعث خصوصی عوام  الکیتظریه های ارزش اضافی و استثمار، مبه نبنا 

ادالنه تصادی غیرعاق  وی کار به سیستم یر نسوی  بقاتی ازرت یک آنتی تز و واکنش طه صوگری بارهای ک سندیکاها و تشکل 

  تواند می نیز  در بلند مدت وتاه مدت آن افع کتشکل یابی طبقه کارگر عالوه بر من گاه در این دید . دباشمی  ک امعه، قابل فهم و درج

 یت کمال وکارمزدی ماعی جامعه)الغای سیستم اجت -صادیقتبندی ابنیادی و رادیکال در صورت اساسی در تغییرات  قشن

 .ا نمایندیفاخصوصی سرمایه( 

و   یفامی نمایندوابط کاری ادر ر اساس نقشی که فرد فرد عوامل تولیدبر  ه روابط کاررایدگان دیا قش اجتماعی افراد:دیدگاه ن  .4

 .ایدنمیل می  شناسانه حاکم بر آنها تحل  ی و اجتماعی و رواننگرهمتغیرهای ف

 و

 و

 وووووو
 

 است که  مکلف  لتهر دو نامهاولهمقاین  1ه بر اساس ماد .ر استکااظر بر آمارهای ن نامهمقاولهاین  آیلو: 160 شماره نامهمقاوله

   تلفیق و منتشر سازد:آوری، ردابع گتن منرفگظم و با در نظر من ورتیر را به صآمارهای اساسی مربوط به کا 

 ر صورت امکان، اشتغال ناقص و د اریبیک -الاشتغ  -فعالجمعیت  .1

 . فتهای مآخذ دست یاو به داده یل دقیق انجام داد حلی اینکه بتوان تجمعیت فعال براار توزیع ساخت .2

 گین درآمد و میانگین مدت کارمیان .3

 د ع مز توزی ار وساخت .4

 ارکزینه های نیروی ه .5

 مصرف قیمت هایهای  شاخص .6

  ای خانواررآمدهخانواده و در صورت امکان دهای نه هزی ضاءر صورت اقتار یا دوهزینه های خان .7

 ایهحرفکان بیماری های امو در صورت  ایه حرفآسیب های  .8

 ف های کاراختال .9

  هت جاه و توسعه مردم در تامین رفراه  ید دربا جتماعی هر کشوریا یط مشخ امهنلهمقاوبر اساس این  آیلو: 117شماره  نامهله مقاو

ردهای باید بهبود استاندای زی توسعه اقتصاداصلی برنامه ریدد و هدف یم گر فت اجتماعی وجود دارد؛ تنظپیشر به که  اییاء و نیازهارتق

د به طور خاص ماعی بایی اجتر سنتاصندگی و عگی خانواندز به  نوع آسیبیبرای ممانعت از ورود هر  نامهولهمقاین ا بر اساس .ی باشدزندگ

 ر: ی زیها صوص از روشد؛ به خوتالش ش

 بیاز اقدام مناسدر صورت نجر و عه میدانی علت و معلول مهامطال .1
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 .شودمیه تمرکز جمعیت منجر بی که نیاز اقتصاد در مناطقی یزی شهری و روستاییر ارتقاء برنامه .2

 هریش  قناطمتجمع در  جلوگیری از .3

ت هایی که نیروی انسانی  قسم در طق و منا سب در این عتی منانیی و ایجاد ساختار صطق روستار منا دگی دزن بهبود شرایط  .4

 .استجود فی موکا

   ر نوع  واژه »تبعیض« به مفهوم ه نامهولهمقاین ا در چارچوب .است غال و حرفه تبعیض در اشتظر به نا آیلو: 111ماره ش نامهمقاوله

ی است که برابری رفتار و  تماعاج ریشهیا اسی، ملیت قیده سیع رنگ، جنسیت، مذهب،  اس نژاد،بر استیاز ام داری ازیا برخورو  ومیتمحر 

 ست:مورد او تثناء از تبعض دموارد اس هناممقاوله مطابق  .ردصورتی از بین ببحوزه اشتغال را به   ا دررصت هف

یک   ه مربوط ب ایحرفه های صالحیت  ها و  یستگیشا ساستیاز که بر ا ام ی ازبرخوردار هر نوع استثناء، محرومیت و یا  .1

   .تبعیض به حساب نخواهد آمدود؛ ه ش گرفتظر معین در ن شغل

ور مساعدت و  به منظی و تدابیر ویژه ایی مقررات ی کارگری و کارفرماهااوره با سازمان پس از مش توانندمی ت هادول .2

های   موقعیت ،سئولیت های خانوادگیتوانی، مو نا لولیتمع  جمله جنسیت، سن،ز اخاص ه دالیلی حمایت از افرادی که ب

  تبعیض به شمار نمی  یز ینگونه مقررات نا .یم و تدوین نمایدتنظ ؛ اشندبمیاینگونه خدمات  یازمندی، نهنگو فر عی اجتما

 .رود

  تکرده اس تصویبرا  هامنمقاوله ران این ای .است ارباری کلغو اجان بین المللی کار ناظر به سازم  105شماره  نامهولهمقا . 

  الق اطکار یا خدماتی  ح کار قهری یا اجباری بهاصطال نامهمقاولهبر اساس این  .است  اردی کآزاه در خصوص : ک26ه رشما نامهمقاوله

  . رددگ ل باشد به وی تحمیب لداوطدادن آن  فع به میل و رضای خاطر برای انجامص ذی ن شخ ازات و بی آنکه هدید به مجکه با ت شودمی

 . ده استر را تصویب ک نامهولهمقااین  ایران

  های   یکی از رهیافت فرینرآایت از افراد کاحمزمینه سیاست اشتغال،  در . تاس ت اشتغال«»سیاسدر خصوص لو: آی 122 امهنمقاوله

 . کرده است  یبرا تصو نامهمقاوله ینا ن رایا . مدیریتی استنوین 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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 ریت دولتیآموزش مدیمرکز  -رچه روابط کاب کتا
  رجهانار دروابط ک چهیخ تار: 

 ی:نعتقبل از انقالب  ص

 ی تماعاج 0و  یحقوق مالاز هرگونه  بود و برده  یالک ش م ینرابطه ب ارباب  و برده مانند ین ب ه دوران رابط یندر ا که  ی دوران بردگ  

 .بود دهیمحروم گرد

 ه  ت کصور ین گرفت، به ارده را ب یاج یگر د یامو زارع با ن یترعدوره  ینگان، در اکم شدن برد ابود بکه  مصادف  یتهن فئودالوراد

 یومد و یهر معموالً ش یدهپد یک یبود که اول ینا  یتو رعوت برده بتوان گفت تفا یدشا .داشت به ارباب تعلق ینزمو  ینبه زم یترع

    .آمد یم ساببه ح یئتاسرو یا یدهپد

  ار داشت  قر  یخاص یوب حرفه هادر چارچو  یبازرگانو  یصنعت هایفعالیتکه مربوط به  ی صنفکه در نظام  ی،صنف دوران نظام

 .گرفتشکل  یاالرپدرس یوهبا شو   یبه صورت استاد شاگرد ابطه کارگر و کارفرمراعمدتاً 

 :یب  صنعتاز انقال  عدب
 : رار گرفته استق یدۀپد دو  یر ت تأثتح دوره  ینکار در اط بروا

 )ه  وزباحث مرتبط با ح، مرد و اقتصاد آزاداصالت ف  یها یهنظر  ایشیدفرانسه و پ یر ببا وقوع انقالب ک :  یتحول فکر الف

 .ار و کارکنان شکل گرفتندکروابط کار، حقوق 

 و شهرها   یصنعت ه مراکز ا باز روستت ر موجبات مهاج یدیولت یهاواحد یش زاو اف یصنعت شروع انقالب  : یعتل صنب ( تحو

 ه ینزم یجه و در نترد را فراهم آو ...  و یشغل یتمنکاهش ا ، یصنعت یدر واحدها تعداد کارگران یش اشاغل، ، افز متنوع 

 .یدگرد یجادط کار ابروا یواحدها یدایشپ

  ر حال حاضر در ها د یدهپد ین که ا ودمن یلمعه غرب تحمجا ا بهر یدیجد یها یدهپد دییتول یسترش واحدهاو گ یب صنعتانقال

 : ت است ازها عبار یده پد ینا  اهم .خورد یبه چشم م  یش شدن کم و ب یعتدر حال صن یاکشوره

 یاکز صنعتمر به شهر و  یانائوستهجوم ر .1

 .یرانزدبگو م ینعتص یداد کارگران در واحدهاع ت یشافزا .2

 رمکر  یهایبجائو جا یت شغلتنوع نوسانا .3

 . از آن  یناش یشغل  یها ءظنسو یجادا و  یشغل یتاهش امنک .4

 بزرگ یهرهادر ش یزندگ یدشوار .5

 هانس و الفت کاهش ا .6

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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 (لیالملبین ر در عرصهکا اهدی) نظام روابطنکات مقاله دکتر زالصه خ
 ات ارصختا

 ILO   کار: لمللیابین زمان اس ✓

  WCL :کارهانی ن ج اسیوکنفدر ✓

   WFT ری:کارگ هایاتحادیهفدراسیون جهانی  ✓

   ICFTU کارگری آزاد:  هایهدیاتحا یلمللان بی  نفدراسیونک ✓

 ل شوند: از شرایط زیر متشکی قق یکحبا ت توانندمی رگران کا کادر آمری

 و

 و

 و

 و

 و
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 وسویفضل اهلل م ید س ترکار دک  دقواعد عمومی قراردامقاله 
لت خادکارفرما ر و ه تدریج در روابط کارگب هادولت  ه شد کل ی د بتعمومی  به جنه ب کار با غلت( به حقوق ه جنبه خصوصی داش وق کار )کنی حقزمااز 

   .قشر وضع کردند ین دو ا صی بینخصو طه برا ه داشت درآمره ب ه جنمواین و شرایط و مقرراتی را ک  ده و کر

  .اشد بمیفرما و کارگر بین کار عدیل روابط ت  :ارک ت حقوقلارس

ه ضعیف تر از طرف  ین ک ز طرفا یها از یکردادر شدن از اصول کلی قراب که با دویترت یند ب می دانند؛ طرفه کار را یکتحول حقوق  دکتر عراقی

   .اند ته گفم ه  شرو«ی پحقوق حقوق کار را »عراقی ر گر دکتی دیسو از .نماید میتر یشبایت دیگر است؛ حم

ابل  دسته ق 4کاسته شود در ی کارگران امزاین ازی ا حتی از مده یش ای متوقف ( در زمان هفوق الذکر) تحول  ونگذاری و د قانرونل اینکه دالی

 است: ید بنتقسیم 

 و

 و

 و

 و

 و

 و



 

                                                                                 لیه        عدحقوقی  اراتانتش

  

47 

 
 

 

 

 

 :مجنپ بخش
 تست و خودسنجی 
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 ؟می شودروع ش یقرن از چه «ارک دیدج نتمد» ونن سیماز نظر س .1
 هفدهمرن ق -الف

 قرن هجدهم  -ب

 نوزدهم نقر  -ج

 میستقرن ب  -د

طبیعت  کردنه اهلی ب داند کهیانی مدکنندگتولیتمدن  یعنی دن کارتم را ، آنیح تمدن جدیدرتش دروزدهم، سن سیمون در آغاز قرن ن  .صحیح است ج گزینه

خود را از دیگر  ،ا انجام کارساند و بریبات مثخود را به ا سانیتردن و انسانی کردن آن، انه با طبیعت، راهم کرزاق مبان از طریید، انسدینش جب ر ایند .پردازندیم

 .کندمی پیدابه نفس د عتماش اویادی خر و آزبرت ویژگی به موجودیت،بت نس سیلهازد و بدین و سمیز ن متمایجاندارا

 ؟باشدمی «کارم مفاهی» جنبه از کدام به شارهتعریف ذیل ا .2

 «.رداشته باشدبدر عقالیی  نفع ده وبو توام دا کوشش و جهبت که از فعالیت ارادی انسان اسکار عبارت »
 دیم اقتصامفهو -الف

 حقوقیفهوم م  -ب

 اسییس -اعیاجتم مهومف  -ج

 لسفیفهوم فم  -د

 .برداشته باشد درنفع عقالیی  ده وبو توامشش و جهد ه با کوکاست  انی انسفعالیت اراد زعبارت اکار  .ح استحیص د ینهگز

 ؟سازدمی اننمای ر کا مفهوم کدام ط کار،بوار رد تبعیت«» .3
 یمفهوم اقتصاد -فلا

 یقهوم حقومف  -ب

 یسایس -یعمفهوم اجتما  -ج

 یسفلمفهوم ف  -د

  .دپردازنبه انجام آن می ویبعیت تحت تد و هندمی قرارار دیگری در اختی ود راخ عالیتف که افرادی تمعنی اساین به  قی:قوحمفهوم  .ح استصحی ب زینهگ

 .داشبمی د پرداخت مزدهتع بلدر مقا طرفین و تعهد انجام کار قبنا بر توافدو طرفه قی ه حقوطراب ته مهم:کن

 ؟باشدیتب ماز مکا یک کدام هگادید زناشی ا «ضاو تقا قانون عرضه» .4
 سموالریسکب مکت -الف

 الیسمتب لیبرکم -ب

 سیالیسموس بمکت  -ج

 سوسیال دموکراتمکتب   -د

رضاء و ا دجوییوثروت و ساد ایجی او بربوده قی اخال ی و نوجنبه معد قکار فاز رنسانس است؛ اه تفکر بعد مربوط ب که مادی هاز دیدگا .تسحیح اصب  گزینه

 :ی باشداد مفاه افرر مادی و اتحتیاجا

   ؛و تقاضا است رضهع کاال تابع بازار و قانون و همانند «فردگرایی»داافر ادی ارادهی بر آزنر مبتکا رال،لیبمکتب در 

 ستاتماعی لت اجعداف دبا هشتراکی دگی انک زی فراد دراز تالش و فعالیت همه ا تکار عبار سمسوسیالی کتبدر م. 

 ؟عی استجتماعدالت ا، هدف کارب م مکتاه کداز نگا .5
 سمیوالرمکتب سک -الف

 سمیالبریتب لکم -ب

 سمیالیوسس بمکت  -ج

 دموکرات الیسوسمکتب   -د

 .است اعیتمجالت ی با هدف عداکترااشزندگی  فراد در یکفعالیت همه ا و رت از تالش کار عبا یسموسیالسدر مکتب  .تسحیح اص ج گزینه

 ؟است «ف انسانتکلیحق و »یوعن، ذیل ردز مواا م یککدا نگاه زاکار  .6
 عنویم یدگاهد -الف

 اه مادیدیدگ  -ب

 ه اجتماعیگاددی -ج

 اه سیاسیدیدگ  -د

 یت: هبی مسیحمذ قی والاخز دیدگاه ا .استصحیح  الف گزینه

 .شودانسان میقی اخالو ، جسمی کار موجب رشد فکریمادی:  از نظر -1
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از لحاظ اجتماعی  و  دکنیگی پیدا مدا آمادخت با حدرای و شود؛ بمل می حکردن متکار ی که ازجنو با ر شدبخمیتحول  نسانبه ا رکار معنوی: نظ از -2

و در  ستا نانساحق و تکلیف  رکا کهان گفت تودر نتیجه می .امه دهددحیات خود ا تواند بهمیراد نفابدون کار  هجامع زیرا فه افراد است؛ار وظیک

 .گرددنسان نعالی اتترقی و انع شد که مباای ونهگ ید بهاکار بایط ص، شرواین خص

 ؟شودیمطرح مهای ذیل گاهیدد از یک ر کدامد «الییقنفع ع» .7
 یدیدگاه فلسف  -الف

 یداه اقتصدیدگا  -ب

  یاسیس -یماعدگاه اجتدی -ج

 حقوقیدیدگاه   -د

 وت است:اها متفگاهدالیی دی عقوص نفع صخدر  .ودشمیطرح کار م قوقفلسفی ح گاهیدددر  نفع عقالیی .تاس یحصحالف  گزینه

  :یحیتهبی مسمذ خالقی وادگاه دیاز  -اول 

 .شودسان میناقی فکری، جسمی و اخال وجب رشدکار ماز نظر مادی:  -1

حاظ ل ازو  کندمییدا دگی پات با خدا آمدوحی ار؛ بشودیمتحمل م کردنره از کاجی کو با رن بخشدحول میتر به انسان کاعنوی: ر ماز نظ -2

 ور حق کاتوان گفت که نتیجه می در .خود ادامه دهد اتیبه حتواند میافراد ن ن کاردو معه بزیرا جا است؛ ه افرادفوظیعی کار مااجت

 .ددرگن ننساتعالی او  ترقی که مانعای باشد اید به گونهر باوص، شرایط کر این خصو د است نتکلیف انسا

ودجویی و ارضاء س و روت ی ایجاد ثه و برادبوقی الو اخ د جنبه معنویقکار فا است؛رنسانس ز ر بعد افکبه ت مربوط ی کهه مادااز دیدگ -ومد

 :دشمی بایاجات مادی و رفاه افراد احت

 ست؛ا ااض قتو  رضهقانون ع و ازاربتابع  و همانند کاالافراد راده ای بر آزادی کار مبتن ل،لیبرا مکتبدر   -3

  .تاس جتماعیعدالت ا ا هدفب تراکییک زندگی اش رفراد داهمه فعالیت و ز تالش ا عبارتکار  مالیسسوسی بدر مکت  -4
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                                                                                 لیه        عدحقوقی  اراتانتش
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  اصـوالً ین کـار و مقـررات تبـع قـانو در ؟را دارد حل اختالف در هیات همزمان ص حق عضویته هیات تشخینمایندبه نظر شما آیا 

نانچـه حل اختالف، چ یها أتیکار و ه یاسالم یون شوراهاقان 22دهوضوع مام صیتشخ یهاأتید در ههمزمان افرا تیجهت عضو یتیممنوع

 .شودمین دهید باشد، هشد  رانیا یاسالم یکار و قانون کار جمهور یاسالم یدر قانون شوراهامقررات مربوط  تیدر انتخاب آنها حسب مورد رعا

 نـدگانیبـه اخـراج نما یدگیرـس  یبعنوان مرجع بـدو 22 مادهموضوع  صیتشخ یها أتیهن کار، قانو 28اده آنجا که وفق مقررات م از هیالنها

ران و کـارگ ینـدگینما ط یداوطلبان واجـد شـرا ،یصنف یهاانجمن انندگیکارگران، نما ندگانیکار، نما یاسالم یکارگران، اعضاء شوراها ینونقا

که  یدر موارد دنظریتجد  یهاأتیدر ه یمراجع بدوضاء شرکت اع نکهیبه ا تیناند با عاعالم شده ا زیدر مراحل انتخاب، نار ک یاسالم یشوراها

انـد  همشارکت داشـت زین یدر مراجع بدو یو اصدار را یدگیعضاء مزبور در رس است که ا یدگیمطرح رس  دنظریتجد  یهاأتیدر ه ییده هاپرون

حـل اخـتالف  أتـی در ه ییهارونـدهچه پچنان ودش می هیست، توصختالف امراجع حل ا در دادگاهها و یدگیرس  و اصول حاکم بر نیالف موازخ

 .ور نداشته اند به آن پرونده حض یدگیرس  یجهت حضور دعوت شوند که در مرحله بدو یندگانیاست نما یدگیمطرح رس 

 این کااارگر در حین ر دارد؛ ست که زیر سن بلوغ قرای را به کار گمارده اکارگر، یک کارخانه بزرگ تولیدی فرش ارفرمایک

 قـانون 70 ماده در که آنجا از ؟شودین اجتماعی میقوانین حمایتی تاممشمول گر این کار حال آیاشود؛ میدثه دچار حاخردسال 

 صرف و اشد ب نمی کار قانون مولینمش شامل فقط  اجتماعی تامین قانون اینکه به عنایت با و شده اشاره شدگان” “بیمه مهکل به اجتماعی مینتا

 15ارج نمی سازد لذا چنانچه فردی با سن کمتر از اجتماعی خانون تامینه فرد، وی را از شمول مقررات قار بک قانون مقررات شمول عدم اثبات

یای قـانون ردد استفاده وی از مزاه باشد و سپس دچار حادثه گقانون کار اشتغال بکار یافته و بیمه شد  79قرر در ماده علیرغم ممنوعیت م سال

بدیهی است که در هر صورت مجـازات مقـرر در  .تقانون کار نخواهد داش ار افتادگی مغایرتی با مقررات از کمستمری از جمله تامین اجتماعی 

 .ل می باشد ل نموده است قابل اعمارگیری افراد زیر پانزده ساقانون کار اقدام به بکا 79رد کارفرما که بر خالف ماده قانون کار در مو 176ماده 

 به می گردد؟سمحاچگونه  افه کاریفوق العاده اض 

 نحوه محاسبه اضافه کاری:

 حقوق ماهانه : 30مزد روزانه = 

 هدقیقه : مزد روزان 20ساعت و 7مزد یک ساعت کار عادی=

 مزد یک ساعت کار عادیعادی +  مزد یک ساعت کار %40مزد یک ساعت اضافه کاری=
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