
 قرارداد كار:   دوم فصل

  

    انعقاد آن  اساسي  قرارداد كار و شرايط  ـ تعريف  اول مبحث

   مـدت    را بــراي   كــاري السـعي    حــق  دريافــت   كارگر در قبال   آن موجب  به  كه  يا شفاهي    از قرارداد كتبي  قرارداد كار عبارتست    ـ۷  ماده 

 .دهد  مي  كارفرما انجام  براي  غيرموقت  يا مدت موقت

   و بــه   تهيــه   كــار و امــور اجتمــاعي     وزارت  غيرمستمر دارد توسط      آنها جنبه     طبيعت    كه   كارهايي   براي   موقت  حداكثر مدت   ـ۱  تبصره 

 . خواهد رسيد  وزيران  هيأت تصويب

 .شود  مي  تلقي  در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي  مدتي كه  مستمر دارد، در صورتي  آنها جنبه  طبيعت  كه در كارهايي  ـ۲  تبصره 

   كمـتر از امتيــازات       كــارگر مزايــايي     براي   نافذ خواهد بود كه         در صورتي     آن   بعدي   مذكور در قرارداد كار يا تغييرات          شروط  ـ ۸   ماده 

 . منظور ننمايد  قانون مقرر در اين

 :  است  الزامي  ذيل  شرايط  قرارداد رعايت  بستن  قرارداد كار در زمان  صحت براي  ـ۹  ماده 

  مورد قرارداد الف ـ مشروعيت 

  قرارداد  موضوع  بودن  ـ معين ب 

 . كار مورد نظر  يا انجام  اموال  در تصرف  طرفين  و شرعي  قانوني  ممنوعيت  ـ عدم ج 

 . برسد  اثبات  به  ذيصالح  آنها در مراجع  بطالن ، مگر آنكه  كار است  قراردادهاي  كليه  بر صحت اصل  ـ تبصره 

 : باشد  موارد ذيل ، بايد حاوي  طرفين  دقيق  بر مشخصات قرارداد كار عالوه  ـ۱۰  ماده 

 . يابد  اشتغال  آن  كارگر بايد به  كه اي  يا وظيفه  كار يا حرفه  ـ نوع الف 

    آن  ـ حقوق يا مزد مبنا و لواحق ب 

  و مرخصيها  كار، تعطيالت  ـ ساعات ج 

  كار  انجام د ـ محل 
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  انعقاد قرارداد  ـ تاريخ ه 

 . باشد  معين  مدت  كار براي  قرارداد، چنانچه و ـ مدت 

 . نمايد ، ايجاب  يا محل  شغل  و عادت  عرف  كه ز ـ موارد ديگري 

  فهرست          ۲          ۱
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   و يــك  كــار محــل  اداره  بــه  از آن   نسخه    يك گردد كه   مي  تنظيم    باشد قرارداد در چهار نسخه      قرارداد كار كتبي    كه در مواردي   ـ تبصره 

 كارگر    فاقد شورا در اختيار نماينده         كار و در كارگاههاي       اسالمي  ديگر در اختيار شوراي     نزد كارفرما و نسخه     نسخه    نزد كارگر و يك     نسخه

 .گيرد قرار مي

   حق   از طرفين   هر يك   دوره   اين در خالل  .  نمايند   كار تعيين     آزمايشي   دوره   نام   را به   يكديگر مدتي   توانند با توافق     مي طرفين  ـ۱۱  ماده 

   كــار از طــرف   رابطــه   قطــع كه در صورتي  .  نمايد    كار را قطع     باشد، رابطه    داشته    خسارت   پرداخت    به  الزام  آنكه  و بي   اخطار قبلي   دارد، بدون  

   مسـتحق     نمايـد كـارگر فقـط       كار را قطــع  كارگر رابطه  خواهد بود و چنانچه   آزمايشي   دورة  حقوق تمام  پرداخت  به  ملزم  كارفرما باشد وي

 . كار خواهد بود  انجام  حقوق مدت دريافت

   و بـراي     مــاه  ماهر يـك     و نيمه    ساده   كارگران   براي   مدت  حداكثر اين .  شود   بايد در قرارداد كار مشخص      آزمايشي    دوره  مدت  ـ تبصره 

 .باشد  مي  ماه  باال سه  سطح  تخصص  ماهر و داراي كارگران

غام        ، تغيــير نـوع     هر شكل   به  يا انتقال   فروش  ، از قبيل    كارگاه    مالكيت   در وضع   تغيير حقوقي    هر نوع    ـ۱۲  ماده     در موسسـه     توليـد، اد

باشــد و     موثــر نمـي     اسـت     يافتـه    قطعيــت   قراردادشــان   كــه  كارگراني   قراردادي   اينها، در رابطه      و امثال     مالك  ، فوت   كارگاه   شدن  ديگر، ملي 

 . خواهد بود  سابق  و حقوق كارفرماي  تعهدات مقام  جديد، قائم كارفرماي

 منعقــد   نحــوي كار به   قرارداد خود را با مقاطعه       است   مكلف  دهنده يابد، مقاطعه    مي   انجام   مقاطعه   كار از طريق     كه  در مواردي   ـ۱۳   ماده 

 . نمايد  خود اعمال  را در مورد كاركنان  قانون  اين  مقررات  تمامي كار متعهد گردد كه  مقاطعه  در آن نمايد كه

   مراجــع   را برابـر رأي       كــارگران   بــه  پيمانكاران   باشند بدهي   مي   موظف   و كارفرمايان      بوده   ممتازه   كارگر جزء ديون     مطالبات  ـ۱   تبصره 

 . نمايند  كار، پرداخت  انجام  حسن  ضمانت  پيمانكار، منجمله  مطالبات  از محل قانوني

  روز از تحويـل     ۴۵   از پايــان     كار بپردازد و يـا قبـل          انعقاد قرارداد با مقاطعه       فوق به    ترتيب   بر خالف   دهنده  مقاطعه   چنانچه  ـ۲   تبصره 

 . خواهد بود  كارگران  كار در قبال  مقاطعه  ديون  پرداخت  به  نمايد، مكلف  حساب ، تسويه موقت

  فهرست          ۲          ۱
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  قرارداد كار  ـ تعليق  دوم مبحث

 در   تعليــق  حــال  شود، قرارداد كار به      موقتاً متوقف  از طرفين  يكي  تعهدات  انجام  امور مذكور در مواد آتي  واسطه  به چنانچه  ـ۱۴  ماده 

 .گردد  برمي  اول  حالت به)  مزد  و افزايش  بازنشستگي از لحاظ(   خدمت  سابقه  آنها قرارداد كار با احتساب  از رفع آيد و پس مي

  ، جـزء سـوابق       در جبهــه    كــارگران  داوطلبانه    شركت   مدت  و همچنين )   و ذخيره   ، احتياط   ضرورت(   وظيفه   نظام   خدمت   مدت  ـ تبصره 

 .شود  مي  محسوب  و كار آنان خدمت

 يـا    ، تمــام   اسـت    خـارج    طرفين  از اراده  آن  وقوع  كه بيني  پيش  غيرقابل  و يا بروز حوادث  قهريه  قوه  واسطه  به  كه در موردي  ـ۱۵  ماده 

با كــارگران        گردد، قراردادهـاي      غيرممكن  طور موقت    كارگر يا كارفرما به       تعهدات   شود و انجام       تعطيل   از كارگاه    قسمتي    يــا آن    تمــام    كــار 

 .  است  كار و امور اجتماعي  موارد فوق با وزارت تشخيص. آيد  در مي  تعليق  حال شود به  مي  تعطيل  كه  از كارگاه قسمت

كنند، در    مي  حقوق يا مزد استفاده       بدون   هاي  و يا ديگر مرخصي       تحصيلي    از مرخصي    قانون   اين   مطابق    كه  قرارداد كارگراني    ـ۱۶   ماده 

 .آيد  درمي  تعليق حال  به  دو سال  مدت  و به  مرخصي طول

 .  تمديد است  ديگر قابل  دو سال  براي  تحصيلي مرخصي  ـ تبصره 

 در    تعليــق  حــال  بـه   توقيف شود در مدت  نمي   محكوميت   حكم  به  منتهي   وي گردد و توقيف   مي  توقيف  كه قرارداد كارگري  ـ۱۷  ماده 

 .گردد كار خود باز مي  به  توقيف  از رفع آيد و كارگر پس مي

   محكوميــت   حكـم    بــه  منتهــي   اختــالف   حــل   در مراجع    توقيف   كارفرما باشد و اين       شكايت  سبب  كارگر به    توقيف  چنانچه  ـ۱۸   ماده 

   حكــم  مطــابق   كــه  وارده  ضرر و زيــان    بر جبران    عالوه   است  شود و كارفرما مكلف    مي  كارگر محسوب   خدمت   جزء سابقه   آن نگردد، مدت

 . نمايد  را نيز پرداخت  وي پردازد، مزد و مزاياي  كارگر مي  به دادگاه

   خــانواده  احتياجــات    رفع   باشد، براي    نشده    مذكور مشخص    مراجع   كارگر از طرف     تكليف   كه   تا زماني    است  كارفرما مكلف   ـ تبصره 

 . نمايد  پرداخت اش  خانواده  به الحساب طور علي  او را به  درصد از حقوق ماهيانه  پنجاه ، حداقل وي

   خــدمت   از پايان   پس  كارگر بايد حداكثر تا دو ماه     ولي  آيد،   درمي   تعليق   حالت   قرارداد كار به وظيفه  نظام  خدمت  در دوران ـ ۱۹  ماده 

 .شود  مي كار مشغول  به  آن  مشابه  باشد در شغلي  شده  حذف  وي  شغل  خود برگردد و چنانچه كار سابق به

  فهرست          ۲          ۱
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   كارگر خودداري    از پذيرفتن    تعليق   حالت   از رفع     كارفرماپس   چنانچه ۱۹و   ۱۷،  ۱۶،  ۱۵از موارد مذكور در مواد          در هر يك    ـ۲۰   ماده

در ( نمايـد       مراجعـه    تشـخيص      هيأت   روز به  ۳۰   مدت   دارد ظرف     ميشود و كارگر حق        محسوب   غيرقانوني    اخراج   در حكم     عمل  كند، اين 

به     اســت  بــوده  موجـه    داليــل   كــارگر مســتند بــه   نپذيرفتن    كند كه   كارفرما نتواند ثابت   و هرگاه)  باشد   نداشته     كارگر عذر موجه    كه صورتي  ،  

را  باشد و اگر بتواند آن      مي  كارگاه    به  مراجعه  از تاريخ    حقوق يا مزد وي   كار و پرداخت    كارگر به   بازگرداندن    به  مزبور مكلف   هيأت   تشخيص

 . نمايد  پرداخت  وي  مزد به روز آخرين ۴۵ كار   سابقه  ازاء هر سال  كند به اثبات

عالم         كار به    انجام    خود را براي     ، آمادگي   تعليق   حالت   از رفع    روز پس  ۳۰ حداكثر      عذر موجه    كارگر بدون    چنانچه  ـ تبصره     كارفرمـا ا

   كارگر مشمول    صورت   در اين  شود كه   مي  شناخته   ننمايد، مستعفي     مراجعه   تشخيص     هيأت    كارفرما، به     و استنكاف   از مراجعه  نكند و يا پس  

 . حقوق خواهد بود  آخرين  ماه  يك  بازاء هر سال  سنوات اخذ حق

  فهرست          ۲          ۱
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  قرارداد كار  ـ خاتمه  سوم مبحث

 :يابد  مي  از طرق زير خاتمه  يكي قرارداد كار به  ـ۲۱  ماده 

  كارگر ـ فوت الف 

  كارگر ـ بازنشستگي ب 

  كارگر  كلي ـ از كار افتادگي ج 

   آن  يا ضمني  تجديد صريح  و عدم  موقت  كار با مدت  در قراردادهاي دـ انقضاء مدت 

    است كار معين  به  مربوط  كه  كار در قراردادهايي ـ پايان ه 

 . كارگر وـ استعفاي 

  كـه   دهد و در صورتي       كارفرما اطالع      خود را كتباً به       و بدواً استعفاي      داده   كار خود ادامه    به   ماه    يك   است   كند موظف    استعفاء مي     كه   كارگري  ـ تبصره 

ظف        مي    تلقي   منتفي    وي   نمايد استعفاي    كارفرما اعالم      خود را كتباً به       روز انصراف    ۱۵    مدت   حداكثر ظرف  ست    شود و كـارگر مو شت      ا ستعفا و         رونو  ا

 . دهد  تحويل  كارگران  و يا نماينده  صنفي  و يا انجمن  كارگاه  اسالمي  شوراي را به  از آن انصراف

فوت     كارگر و در صورت      ، به    كارگر در موارد فوق است        اشتغال    دوره    به   از قرارداد كار و مربوط       ناشي   كه    مطالباتي     كار، كليه    در پايان  ـ۲۲   ماده   او     

 . خواهد شد  پرداخت  وي  قانوني  وارث به

   نسـبت    اسـت    موظف    سازمان   ، اين    اجتماعي    تأمين    سازمان    توسط   مستمري     و برقراري     اداري     مراحل     و انجام     قانوني    وراث    تكليف  تا تعيين    ـ تبصره 

 . نمايد  اقدام  وي  تكفل  تحت  عائله  به  ماه  سه  مدت  و به الحساب طور علي ، به  حقوق دريافتي  آخرين  ميزان  به  حقوق متوفي  پراخت به

تادگي      ، تعليـق   ، بيكاري   ، بازنشستگي    ، بيماري   از فوت    ناشي   هاي  حقوق يا مستمري       دريافت   كارگر از لحاظ     ـ۲۳   ماده  لي     ، ازكاراف  و يـا     و جزئـي     ك

 . خواهد بود  اجتماعي  تأمين  قانون  آنها تابع  به  مربوط  و شرايط  حمايتي مقررات

به           سال   قرارداد، يك     مطابق    كه    كارگري     به   است  ، كارفرما مكلف     موقت    يا مدت    قرارداد كار، كار معين        خاتمه   در صورت    ـ۲۴   ماده  شتر،  يا بي كـار     

يان     مزاياي    عنوان  حقوق به      ماه   يك   معادل    حقوق مبلغي      آخرين     براساس    يا متناوب    از متوالي    ، اعم   سابقه    هر سال    براي   است   داشته   اشتغال به         پا كار     وي    

 . نمايد پرداخت

 .را ندارد  آن  فسخ  حق  تنهايي  به  از طرفين يك  باشد هيچ ، منعقد شده  كار معين  انجام  و يا براي  موقت  مدت  قرارداد كار براي هرگاه  ـ۲۵  ماده 

 .  است  اختالف  و حل  تشخيص هاي  هيأت  قراردادها در صالحيت  اين  از نوع  ناشي  اختالفات  به رسيدگي  ـ تبصره 
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 كار    اداره  كتبي   موافقت  از اعالم   كار باشد پس     و يا محل   كارگاه    معمول    عرف  برخالف  كار كه    در شرايط    تغيير عمده    هر نوع   ـ۲۶  ماده

 . االجرا است  و الزم  قطعي  اختالف  حل  هيأت ، رأي  بروز اختالف در صورت.   اجراست ، قابل  محل و امور اجتماعي

 نمايــد  ، نقـض     كتبي   از تذكرات    را پس   كارگاه   انضباطي  هاي نامه  قصور ورزد و يا آئين     محوله  وظائف  كارگر در انجام  هرگاه  ـ۲۷  ماده 

   يك  كار معادل     سابقه   هر سال    نسبت    به  و حقوق معوقه     بر مطالبات    كار عالوه     اسالمي  شوراي   نظر مثبت    اعالم  دارد در صورت   كارفرما حق

 . نمايد  و قرارداد كار را فسخ  پرداخته  وي به  »   سنوات حق«  عنوان  حقوق كارگر را به  آخرين ماه

   با توافق    اگر مساله  در هر مورد از موارد ياد شده   .   است   الزم  صنفي  انجمن   كار هستند نظر مثبت      اسالمي  فاقد شوراي    كه در واحدهايي 

  در مــدت .  خواهــد شــد    و اقــدام   رسيدگي     اختالف   حل   هيأت    از طريق    اختالف   حل   عدم   و در صورت    ارجاع   تشخيص     هيأت    نشد به    حل

 .آيد  درمي  تعليق  حالت ، قرارداد كار به  اختالف  حل  مراجع رسيدگي

   نگرديده    تشكيل   در آن   صنفي  كار و يا انجمن     اسالمي  و يا شوراي    كار نبوده    اسالمي  شوراي   قانون    مشمول   كه كارگاههايي  ـ۱  تبصره 

 .  است  قرارداد كار الزامي در فسخ)   قانون اين۱۵۸   ماده موضوع(   تشخيص  هيأت  نظر مثبت  كارگر باشند اعالم باشد يا فاقد نماينده

   كــار بـه   با پيشــنهاد شـورايعالي     كه  است  مقرراتي موجب  كارگاهها به  انضباطي هاي نامه موارد قصور و دستورالعملها و آئين     ـ۲  تبصره 

 .  خواهد رسيد  وزير كار و امور اجتماعي تصويب

 و    كــارگران   نماينــدگي    واجــد شــرايط     داوطلبـان       كــار و همچنيـن       اسـالمي    شوراهاي    و اعضاي    كارگران   قانوني  نمايندگان  ـ۲۸   ماده 

  و رأي )  كــار  اســالمي  شـوراهاي   قانون ۲۲   ماده موضوع(   تشخيص   هيأت    نظر قطعي    از اعالم  قبل   انتخاب    كار، در مراحل     اسالمي شوراهاي

 و امــور    وظـايف    انجـام     كار و همچنين      مشغول    و مانند ساير كارگران       داده    واحد ادامه   خود در همان   فعاليت    به ، كماكان    اختالف  حل هيأت

 . خواهند بود محوله

   قـانوني      يــا نماينـدگان      نماينــده    فيمــابين   در مورد اختــالف     شكايت   از دريافت    پس   اختالف   حل   و هيأت    تشخيص  هيأت  ـ۱   تبصره 

   حــل  هيـأت   در هـر صـورت    .   خواهنـد داشـت        خود را اعـالم     و نظر نهايي     رسيدگي    موضوع    به  از نوبت   و كارفرما، فوراً و خارج       كارگران

 . نمايد  رسيدگي  موضوع  به  شكايت  دريافت  از تاريخ  ماه  يك  مدت  حداكثر ظرف  است  موظف اختالف

ناطقي         نگرديده    كار تشكيل    اسالمي   شوراي   كه  در كارگاههايي      ـ۲  تبصره    قـانون    ۲۲   مــاده موضـوع  (   تشـخيص    هيـأت    كــه  و يا در م

 و يـا       كــارگران  باشد، نماينـدگان     كار نمي    اسالمي   شوراهاي   قانون   مورد نظر مشمول     كارگاه   و يا اينكه     نشده  تشكيل)  كار   اسالمي  شوراهاي

يأت      نهايي   و رأي )  كار   اسالمي  شوراهاي  قانون ۲۲   ماده موضوع(   تشخيص     هيأت    نظر قطعي     از اعالم  ، قبل    صنفي  انجمن   نمايندگان    حــل  ه

 . خواهند بود  و امور محوله  وظايف  انجام  كار و همچنين  و مشغول  داده  واحد ادامه  خود در همان  فعاليت  به  كماكان اختالف
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  كار   پايان  مزاياي  و پرداخت  از هر قبيل  خسارت  ـ جبران  چهارم مبحث

 شــود كارگـر     كــارگر شــناخته     قــرارداد از ناحيـه     تعليــق   كارفرما، موجــب     اختالف   حل   هيأت    تشخيص     بنا به   در صورتيكه    ـ۲۹   ماده 

 . باز گرداند وي   كار سابق  از كار را به  كارگر تعليقي  است  و كارفرما مكلف  را خواهد داشت  از تعليق  ناشي  خسارت استحقاق دريافت

 گــردد  تعطيل)   و نظاير آن     جنگ(  بيني  پيش    غيرقابل  و يا حوادث   )  اينها   و امثال    ، سيل  زلزله(   قهريه    بر اثر قوه      كارگاه  چنانچه  ـ۳۰   ماده 

 و    شــده   واحــد بازسـازي       را در همـان        بيكـار شـده       كــارگران   است  ، كارفرما مكلف     مجدد كارگاه     از فعاليت     بيكار شوند پس      آن  و كارگران  

 . بگمارد كار اصلي آيد به وجود مي  به  در آن  كه مشاغلي

 از   حاصــل   و درآمــدهاي    عمومـي    از درآمــدهاي      و با استفاده      اساسي   قانون   و نهم   بيست   اصل   به  با توجه    است   مكلف  دولت  ـ تبصره 

 و   قانون  اين ۴   ماده  موضوع   كارگاههاي    بيكار شده    كارگران   معاش  تأمين   به  نسبت  بيكاري    ايجاد صندوق بيمه    و نيز از طريق   مردم مشاركت

 . نمايد  فراهم  مجدد آنان  اشتغال  را براي  الزم  امكانات  اساسي  قانون  و سوم  چهل اصل ۲ بند   به با توجه

خرين      كارگر باشـد، كارفرمــا بايـد براســاس           و يا بازنشستگي     كلي   از كارافتادگي   لحاظ  قرارداد كار به    خاتمه  چنانچه  ـ۳۱  ماده   مـزد     آ

 .  نمايد  پرداخت  وي روز مزد به ۳۰   ميزان  به  حقوقي  خدمت  سابقه  هر سال  نسبت كارگر به

 .شود  مي  پرداخت  اجتماعي  تأمين  سازمان  توسط  كه  كارگر است  و يا بازنشستگي  ازكارافتادگي  بر مستمري  عالوه  وجه اين 

شخيص      بنـا بـه   ( از كار كارگر باشد      ناشي   و فكري   جسمي   تواناييهاي    ، كاهش    قرارداد كار در نتيجه     اگر خاتمه   ـ۳۲  ماده  سيون      ت    كمي

   هر سال   نسبت   به  است  كارفرما مكلف)  كارگر   قانوني    كار و يا نمايندگان       اسالمي  شوراي   با معرفي    منطقه  و درمان  بهداشت  سازمان  پزشكي

 . نمايد  پرداخت  وي  حقوق به  آخرين  دو ماه ، معادل  خدمت سابقه

 قصــور    كــارگر و مـيزان       از غير كار و فوت       از كار يا ناشي      ناشي    و يا بيماريهاي    و جزئي    كلي   موارد ازكارافتادگي     تشخيص ـ ۳۳   ماده 

 پيشنهاد وزير كار و امور      به  خواهد بود كه   ضوابطي  شود، براساس    قرارداد كار مي   خاتمه  منجر به  كه  قانوني   محوله  وظايف كارفرما در انجام 

 . خواهد رسيد  وزيران  هيأت  تصويب  به اجتماعي
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