
  

 طوسی خیریه خواجه نصیربنیاد 

آیین نامه ها، تصویب نامه ها، خبشنامه ها و 
دستورالعملها

 كارگراني حقوق و مزد مرخصیها، و تعطیالت كار، مدت چگونگي نامه آیني 
 به آا درآمد و مزد از قسميت یا متام كه است حنوي به كارشان طرز كه

 :شود مي تأمني مراجعني یا مشرتیان وسیله
 ١٣/۴/١٣٧٢مصوب 

 ۵۴٨١٧ مشاره پیشنهاد به بنا ١٣٧٢.۴.١٣ مورخ جلسه در وزیران هیأت 
 ماده استناد به و اجتماعي امور و كار وزارت  ٢١/۴/١٣٧١ مورخ

  كار، مدت چگونگي نامه آیني ایران، اسالمي مجهوري كار قانون) ١٩٠(
 است حنوي به كارشان، طرز كه كارگراني حقوق و مزد مرخصیها، و تعطالت

 مراجعني یا مشرتیان وسیله به آا درآمد و مزد از قسميت یا متام كه
 :منود تصویب زیر شرح به را شود مي تأمني

 كارگراني حقوق و مزد مرخصیها، و تعطیالت كار، مدت چگونگي نامه آیني
 به آا درآمد و مزد از قسميت یا متام كه است حنوي به كارشان طرز كه
 شود مي تأمني مراجعني یا مشرتیان  وسیله 

 طرز كه كارگراني حقوق و مزد و ها مرخصي تعطیالت، كار، مدت - ١ ماده 
 وسیله به آا درآمد و مزد از قسميت یا متام كه است حنوي به كارشان
 .بود خواهد نامه آیني این موجب به شود، مي تأمني مشرتیان  یا مراجعه

 و مراجعني از دریافيت وجوه از كارگر مزد كه مواردي در - ٢ ماده 
 قرارداد در دریافيت وجوه از كارگر مزد سهم باید شود مي تأمني مشرتیان

 توسط ثابيت مزد پرداخت مذكور وجوه بر عالوه گاه هر و شود مشخص كار
 .گردد معني قرارداد در آن میزان باید باشد شده تعهد كارفرما

 مراجعني یا مشرتیان سوي از انعام عنوان حتت عرفًا كه وجوهي - تبصره 
 عنوان به آا از ذكري كار قرارداد در و شود مي پرداخت كارگران به

 .شود مني حمسوب مزد جزو نشده مزد از خبشي

 به توجه با چنانچه نامه آیني این مشمول هاي كارگاه در - ٣ ماده 
 یا كارفرما وسیله به مراجعني یا مشرتیان از دریافيت وجوه كار، ماهیت

 با كارگر مزد سهم پرداخت حنوه و چگونگي شوند، آوري مجع دیگر طرق
 .شود مي تعیني) كارفرما و كارگر ( طرفني تراضي



 موضوع مراجعني یا مشرتیان از دریافيت درآمد و مزد جمموع - ۴ ماده 
 از نباید حال هر در گريد مي تعلق كارگر به كه نامه آیني این) ٢( ماده

 .باشد كمرت قانوني مزد حداقل

 و تعطیالت از استفاده نظر از نامه آیني این مشمول كارگران - ۵ ماده 
 و باشند مي كار قانون سوم فصل از سوم مبحث مقررات تابع ها مرخصي

 مأخذ كه صورتي در. شود مي پرداخت كارفرما توسط مذكور ایام مزد
 نشده مشخص كار قرارداد در ها مرخصي و تعطیالت ایام براي مزد پرداخت
 ماه آخرین كاركرد روزهاي در دریافيت مزد میانگني حماسبه، مأخذ باشد،
 .است كارگر

 و گريد مي قرار كاري اضافه العاده فوق حماسبه مبناي كه مزدي - ۶ ماده 
 حداقل از كمرت نباید ها مرخصي و رمسي تعطیل و مجعه روزهاي مزد نیز
 .باشد قانوني مزد

 كار پایان مزایاي و سنوات حق حقوق، یا مزد حماسبه مأخذ - ٧ ماده 
 از عبارت كار قانون) ٣٢( و) ٣١( ،)٢٧( ،)٢٠( ،)١٨( مواد موضوع
 .بود خواهد او كار روز) ٩٠( نود آخرین در كارگر دریافيت مزد متوسط

 و مزد كه كارگاه در دیگري رویه و عرف وجود صورت در - ٨ ماده 
 كارگران براي شده مقرر نامه آیني این در كه چه آن از بیش مزایایي

 .بود خواهد حاكم رویه و عرف مهان باشد گرفته نظر در


