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    اصولاصولاصولاصول    وووو    ييييكلكلكلكل    ففففييييتعارتعارتعارتعار    ----    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 قانون نيا از تيتبع به مكلف يكشاورز و يخدمات ،يصنعت ،يديتول مؤسسات ها، كارگاه كارگران، ان،يكارفرما ي هيكل -1 ماده

 .باشند يم

 ريسا و سود سهم حقوق، مزد، از اعم يالسع حق افتيدر مقابل در عنوان هر به كه است يفرد قانون نيا لحاظ از كارگر-2 ماده

 .كند يم كار كارفرما درخواست به ايمزا

. كند يم كار يالسع حق افتيدر مقابل در او حساب به و درخواست به كارگر كه يحقوق اي يقيحق است يشخص كارفرما-3 ماده

 و شوند يم محسوب كارفرما ي ندهينما هستند كارگاه ي اداره دار عهده كه يكسان ي هيكل عموم طور به و مسئوالن و رانيمد

 كارفرما ي ندهينما كه يصورت در. رنديگ يم عهده به كارگر قبال در مذكور ندگانينما كه است يتعهدات ي هيكل مسئول كارفرما

 .است ضامن كارفرما مقابل در ردينپذ را آن كارفرما و ديبنما يتعهد خود اراتياخت از خارج

 ،يصنعت مؤسسات ليقب از كند، يم كار جا آن در او ي ندهينما اي كارفرما درخواست به كارگر كه است يمحل كارگاه -4 ماده

 به كه يساتيتأس ي هيكل .ها آن امثال و يعموم اماكن ،يديتول ،يتجار ،يخدمات ،يمسافربر ،يترابر ،يساختمان ،يمعدن ،يكشاورز

 آموزشگاه حمام، درمانگاه، كودك، مهد رخوارگاه،يش ها، يتعاون ،يناهارخور نمازخانه، ليقب از اند، كارگاه به متعلق كار ياقتضا

 كارگران، جيبس و ياسالم انجمن و شورا به مربوط اماكن و يآموزش مراكز ريسا و يسوادآموز يها كالس خانه، قرائت ،يا حرفه

 .باشند يم كارگاه جزء ها آن رينظا و ذهاب و ابيا ليوسا و ورزشگاه

 . باشند يم قانون نيا مقررات مشمول ها، كارگاه زين و كارآموزان و آنان ندگانينما ان،يكارفرما كارگران، ي هيكل -5 ماده

 و قوم هر از رانيا مردم ،و هشتم ستيب و ستميب نوزدهم، صولم و ادو اصل شش بند و سوم و چهل اصل چهار بند اساس بر -6 ماده

 و زن از اعم افراد ي همه و بود نخواهد ازيامت سبب ها نيا مانند و زبان نژاد، رنگ، و برخوردارند يمساو حقوق از باشند كه لهيقب

 و يعموم مصالح و اسالم مخالف و است ليما آن به كه را يشغل دارد حق كس هر و دارند قرار قانون تيحما در كساني مرد

 .نديبرگز ستين گرانيد حقوق

    

 


