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    كاركاركاركار    قراردادقراردادقراردادقرارداد    ----    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 :آن انعقاد ياساس طيشرا و كار قرارداد فيتعر - اول مبحث

 موقت مدت يبرا را يكار يالسع حق افتيدر قبال در كارگر آن موجب به كه اي يكتب قرارداد از است عبارت كار قرارداد -7ماده 

 .دهد يم انجام كارفرما يبرا رموقتيغ مدت اي

 و هيته ياجتماع امور و كار وزارت توسط دارد رمستمريغ ي جنبه ها آن عتيطب كه ييكارها يبرا موقت مدت حداكثر -1 تبصره

 .ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به

 .شود يم يتلق يدائم قرارداد نشود، ذكر قرارداد مدت كه يصورت در دارد، مستمر ي جنبه ها آن عتيطب كه ييكارها در -2 تبصره

 ازاتيامت از كمتر ييايمزا كارگر يبرا كه بود خواهد نافذ يصورت در آن يبعد راتييتغ اي كار قرارداد در مذكور شروط -8ماده 

 .ديننما منظور قانون نيا در مقرر

 :است يالزام ليذ طيشرا تيرعا قرارداد بستن زمان در كار قرارداد صحت يبرا -9ماده 

 .قرارداد مورد تيمشروع -الف

 .قرارداد موضوع بودن نيمع -ب

 .نظر مورد كار انجام اي اموال تصرف در نيطرف يشرع و يقانون تيممنوع عدم -ج

 .برسد اثبات به صالح يذ مراجع در ها آن بطالن كه آن مگر است، كار يقراردادها ي هيكل صحت بر اصل -تبصره

 :باشد ليذ موارد يحاو ديبا ن،يطرف قيدق مشخصات بر عالوه كار قرارداد

 .ابدي اشتغال آن به ديبا كارگر كه يا فهيوظ اي حرفه اي كار نوع -الف

 .آن لواحق و مبنا مزد اي حقوق -ب



 .ها يمرخص و التيتعط كار، ساعات -ج

 .كار انجام محل -د

 .قرارداد انعقاد خيتار - ه

 .باشد نيمع مدت يبرا كار چه چنان قرارداد، مدت -و

 .دينما جابيا محل اي شغل عادت و عرف كه يگريد موارد -ز

 و محل كار ي اداره به آن از نسخه كي كه گردد يم ميتنظ نسخه چهار در قرارداد باشد يكتب كار قرارداد كه يموارد در -تبصره

 در شورا فاقد يها كارگاه در و كار ياسالم يشورا ارياخت در گريد ي نسخه و كارفرما نزد نسخه كي و كارگر نزد نسخه كي

 .رديگ يم قرار كارگر ي ندهينما ارياخت

 نيطرف از كي هر دوره نيا خالل در. ندينما نييتع كار يشيآزما ي دوره نام به را يمدت گريكدي توافق با توانند يم نيطرف -11ماده

 قطع كه يصورت در. دينما قطع را كار ي رابطه باشد، داشته خسارت پرداخت به الزام كه آن يب و يقبل اخطار بدون دارد حق

 را كار ي رابطه كارگر چنانچه و بود خواهد يشيآزما ي دوره تمام حقوق پرداخت به ملزم يو باشد كارفرما طرف از كار ي رابطه

 .بود خواهد كار انجام مدت حقوق افتيدر مستحق فقط كارگر دينما قطع

 و ماه كي ماهر، مهين و ساده كارگران يبرا مدت نيا حداكثر. شود مشخص كار قرارداد در ديبا يشيآزما ي دوره مدت -تبصره

 .باشد يم ماه سه باال، سطح تخصص يدارا و ماهر كارگران يبرا

 ي مؤسسه در ادغام د،يتول نوع رييتغ شكل، هر به انتقال اي فروش ليقب از كارگاه، تيمالك وضع در يحقوق رييتغ نوع هر -12ماده 

 مؤثر است افتهي تيقطع قراردادشان كه يكارگران يقرارداد ي رابطه در ها، نيا امثال و مالك فوت كارگاه، شدن يمل گر،يد

 .بود خواهد سابق يكارفرما حقوق و تعهدات مقام قائم د،يجد يكارفرما و باشد ينم

 منعقد ينحو به كار مقاطعه با را خود قرارداد است مكلف دهنده مقاطعه ابد،ي يم انجام مقاطعه قيطر از كار كه يموارد در -13ماده 

 .دينما اعمال خود كاركنان مورد در را قانون نيا مقررات يتمام كه گردد متعهد كار مقاطعه آن در كه دينما

 مراجع يرأ برابر را كارگران به مانكارانيپ يبده باشند يم موظف انيكارفرما و بوده ممتاز ونيد جزء كارگر مطالبات -1 تبصره

 .ندينما پرداخت كار، انجام حسن ضمانت جمله من مانكار،يپ مطالبات محل از يقانون

 ليتحو از روز 45 انيپا از قبل اي و بپردازد كار مقاطعه با قرارداد انعقاد به فوق بيترت خالف بر دهنده مقاطعه چه چنان -2 تبصره

 .بود خواهد كارگران قبال در كار مقاطعه ونيد پرداخت به مكلف د،ينما حساب هيتسو موقت،

 كار قرارداد قيتعل - دوم مبحث

 قيتعل حال به كار قرارداد شود، متوقف موقتاً نيطرف از يكي تعهدات انجام يآت مواد در مذكور امور ي واسطه به چنانچه -14 ماده

 بر اول حالت به) مزد شيافزا و يبازنشستگ لحاظ از( خدمت ي سابقه احتساب با كار قرارداد ها آن رفع از پس و ديآ يم در

 .گردد يم



 سوابق جزء جبهه، در كارگران ي داوطلبانه شركت مدت نيهمچن و) رهيذخ و اطياحت ضرورت،( فهيوظ نظام خدمت مدت -تبصره

 .شود يم محسوب آنان كار و خدمت

 است، خارج نيطرف ي اراده از آن وقوع كه ينيب شيپ قابل ريغ حوادث بروز اي و هيقهر ي قوه ي واسطه به كه يمورد در -15ماده 

 با كار يقراردادها گردد، رممكنيغ موقت طور به كارفرما اي كارگر تعهدات انجام و شود ليتعط كارگاه از يقسمت اي تمام

 ياجتماع امور و كار وزارت با فوق موارد صيتشخ. ديآ يم در قيتعل حال به شود يم ليتعط كارگاه از قسمت آن اي تمام كارگران

 .است

 كنند، يم استفاده مزد اي حقوق بدون يها يمرخص گريد اي و يليتحص يمرخص از قانون نيا مطابق كه يكارگران قرارداد -16ماده 

 .ديآ يم در قيتعل حال به سال دو مدت به و يمرخص طول در

 .است ديتمد قابل گريد سال دو يبرا يليتحص يمرخص -تبصره

 در قيتعل حال به فيتوق مدت در شود ينم تيمحكوم حكم به يمنته يو فيتوق و گردد يم فيتوق كه يكارگر راردادق -17ماده 

 .گردد يم باز خود كار به فيتوق رفع از پس كارگر و ديآ يم

 تيمحكوم حكم به يمنته اختالف حل مراجع در فيتوق نيا و باشد كارفرما تيشكا سبب به كارگر فيتوق چه چنان -18ماده 

 مطابق كه وارده انيز و ضرر جبران بر عالوه است مكلف كارفرما و شود يم محسوب كارگر خدمت سابقه جزء آن مدت نگردد،

 .دينما پرداخت زين را يو يايمزا و مزد پردازد، يم كارگر به دادگاه حكم

 اجاتياحت رفع يبرا باشد، نشده مشخص مذكور مراجع طرف از كارگر فيتكل كه يزمان تا است مكلف كارفرما-تبصره

 .دينما پرداخت اش خانواده به الحساب يعل طور به را او ي انهيماه حقوق از درصد پنجاه حداقل ،يو ي خانواده

 انيپا از پس ماه دو تا حداكثر ديبا كارگر يول د،يآ يم در قيتعل حالت به كار قرارداد فهيوظ نظام خدمت دوران در -19ماده 

 .شود يم مشغول كار به آن مشابه يشغل در باشد شده حذف يو شغل چه چنان و برگردد خود سابق كار به خدمت

 كارگر رفتنيپذ از قيتعل حالت رفع از پس كارفرما چنانچه 19 و 17 ،16 ،15 مواد در مذكور موارد از كي هر در -20ماده 

 صيتشخ أتيه به روز 30 مدت ظرف دارد حق كارگر و شود يم محسوب يرقانونيغ اخراج حكم در عمل نيا كند، يخوددار

 به مستند كارگر رفتنينپذ كه كند ثابت نتواند كارفرما گاه هر و) باشد نداشته موجه عذر كارگر كه يصورت در( دينما مراجعه

 مراجعه خيتار از يو مزد اي حقوق پرداخت و كار به كارگر بازگرداندن به مكلف مزبور اتيه صيتشخ به است، بوده موجه ليدال

 .دينما پرداخت يو به مزد نيآخر روز 45 كار ي سابقه سال هر يازا به كند اثبات را آن بتواند اگر و باشد يم كارگاه به

 اعالم كارفرما به كار انجام يبرا را خود يآمادگ ق،يتعل حالت رفع از پس روز 30 حداكثر موجه عذر بدون كارگر چنانچه -تبصره

 كارگر صورت نيا در كه شود يم شناخته يمستعف د،يننما مراجعه صيتشخ أتيه به كارفرما، استنكاف و مراجعه از پس اي و نكند

 .بود خواهد حقوق نيآخر ماه كي سال هر يازا به سنوات حق اخذ مشمول

 قرارداد خاتمه - سوم مبحث

 :ابدي يم خاتمه ريز طرق از يكي به كار قرارداد -21ماده 



 .كارگر فوت -الف

 .كارگر يبازنشستگ –ب

 .كارگر يكل يكارافتادگ از -ج

 .آن يضمن اي حيصر ديتجد عدم و موقت مدت با كار يقراردادها در مدت يانقضا -د

 .است نيمع كار به مربوط كه ييقراردادها در كار انيپا - ه

 .كارگر ياستعفا -و

 دهد اطالع كارفرما به كتباً را خود ياستعفا بدواً و داده ادامه خود كار به ماه كي است موظف كند يم استعفا كه يكارگر -تبصره

 و شود يم يتلق يمنتف يو ياستعفا دينما اعالم كارفرما به كتباً را خود انصراف روز 15 مدت ظرف حداكثر كه يصورت در و

 كارگران ي ندهينما اي و يصنف انجمن اي و كارگاه ياسالم يشورا به را آن از انصراف و استعفا رونوشت است موظف كارگر

 .دهد ليتحو

 و كارگر به است فوق موارد در كارگر اشتغال ي دوره به مربوط و كار قرارداد از يناش كه يمطالبات ي هيكل كار، انيپا در -22ماده 

 .شد خواهد پرداخت يو يقانون وارث به او فوت صورت در

 موظف سازمان نيا ،ياجتماع نيتأم سازمان توسط يمستمر يبرقرار و يادار مراحل انجام و يقانون وارث فيتكل نييتع تا -هتبصر

 تكفل تحت ي عائله به ماه سه مدت به و الحساب يعل طور به ،يافتيدر حقوق نيآخر زانيم به يمتوف حقوق پرداخت به تنسب است

 .دينما اقدام يو

 يكل يافتادگ كار از ق،يتعل ،يكاريب ،يبازنشستگ ،يماريب فوت، از يناش يها يمستمر اي حقوق افتيدر لحاظ از كارگر -23ماده 

 .بود خواهد ياجتماع نيتأم قانون تابع ها آن به مربوط طيشرا و يتيحما مقررات اي و يجزئ و

 كي قرارداد، مطابق كه يكارگر به است مكلف كارفرما موقت، مدت اي نيمع كار كار، قرارداد ي خاتمه صورت در -24ماده 

 ماه كي معادل يمبلغ حقوق نيآخر اساس بر متناوب اي يمتوال از اعم سابقه، سال هر يبرا است داشته اشتغال كار به شتر،يب اي سال

 .دينما پرداخت يو به كار انيپا يايمزا عنوان به حقوق

 فسخ حق ييتنها به نيطرف از كي چيه باشد شده منعقد ن،يمع كار انجام يبرا اي و موقت مدت يبرا كار قرارداد هرگاه -25ماده 

 .ندارد آنرا

 .است اختالف حل و صيتشخ يها أتيه تيصالح در قراردادها نيا نوع از يناش اختالفات به يدگيرس  -تبصره

 يكتب موافقت اعالم از پس باشد كار محل اي و كارگاه معمول عرف خالف بر كه كار طيشرا در عمده رييتغ نوع هر -26ماده 

 .است اجرا قابل محل، ياجتماع امور و كار اداره



 نقض ،يكتب تذكرات از پس را كارگاه يانضباط يها نامه نييآ اي و ورزد قصور محوله، فيوظا انجام در كارگر هرگاه -27ماده 

 سابقه سال هر نسبت به معوقه حقوق و مطالبات بر عالوه كار ياسالم يشورا مثبت نظر اعالم درصورت دارد حق كارفرما د،ينما

 .دينما فسخ را كار قرارداد و پرداخته يو به »سنوات حق« عنوان به را كارگر حقوق نيآخر ماه كي معادل كار

 با مسأله اگر ادشدهي موارد از مورد هر در. است الزم يصنف انجمن مثبت نظر هستند كار ياسالم يشورا فاقد كه ييواحدها در

. شد خواهد اقدام و يدگيرس اختالف حل أتيه قيطر از اختالف حل عدم صورت در و ارجاع صيتشخ أتيه به نشد حل توافق

 .ديآ يم در قيتعل حالت به كار قرارداد اختالف، حل مراجع يدگيرس مدت در

 ليتشك آن در يصنف انجمن اي و كار ياسالم يشورا اي و نبوده كار ياسالم يشورا قانون مشمول كه ييها كارگاه -1 تبصره

 كار قرارداد فسخ در) قانون نيا 185 ماده موضوع( صيتشخ أتيه مثبت نظر اعالم باشند كارگر ي ندهينما فاقد اي باشد دهينگرد

 .است يالزام

 يعال يشورا شنهاديپ با كه است يمقررات موجب به ها كارگاه يانضباط يها نامه نييآ و ها دستورالعمل و قصور موارد  -2 تبصره

 .ديرس خواهد ياجتماع امور و كار ريوز بيتصو به كار

 و كارگران يندگينما طيشرا واجد داوطلبان نيهمچن و كار ياسالم يشوراها ياعضا و كارگران يقانون ندگانينما -28ماده 

 و) كار ياسالم يشوراها قانون 22 ماده موضوع( صيتشخ أتيه يقطع نظر اعالم از قبل انتخاب، مراحل در كار، ياسالم يشوراها

 انجام نيهمچن و كار مشغول كارگران ريسا مانند و داده ادامه واحد همان در خود تيفعال به كماكان اختالف، حل أتيه يرأ

 .بود خواهند محوله امور و فيوظا

 يقانون ندگانينما اي ندهينما نيماب يف اختالف مورد در تيشكا افتيدر از پس اختالف حل أتيه و صيتشخ أتيه -1 تبصره

 حل أتيه صورت هر در. داشت خواهند اعالم را خود يينها نظر و يدگيرس موضوع به نوبت از خارج و فوراً كارفرما، و كارگران

 .دينما يدگيرس موضوع به تيشكا افتيدر خيتار از ماه كي مدت ظرف حداكثر است موظف اختالف

 قانون 22 ماده موضوع( صيتشخ أتيه كه يمناطق در اي و دهينگرد ليتشك كار ياسالم يشورا كه ييها كارگاه در -2 تبصره

 ندگانينما باشد، ينم كار ياسالم يشوراها قانون مشمول نظر مورد كارگاه كه نيا اي و نشده ليتشك) كار ياسالم يشوراها

 و) كار ياسالم يشوراها قانون 22 ماده موضوع( صيتشخ أتيه يقطع نظر اعالم از قبل ،يصنف انجمن ندگانينما اي و كارگران

 امور و فيوظا انجام نيهمچن و كار مشغول و داده ادامه واحد همان در خود تيفعال به كماكان اختالف حل أتيه يينها يرأ

 .بود خواهند محوله

 كار انيپا يايمزا پرداخت و ليقب هر از خسارت جبران - چهارم مبحث

 كارگر شود شناخته كارگر ي هيناح از قرارداد قيتعل موجب كارفرما اختالف، حل أتيه صيتشخ به بنا كه يصورت در -29 ماده

 باز يو سابق كار به را كار از يقيتعل كارگر است مكلف كارفرما و داشت خواهد را قيتعل از يناش خسارت افتيدر استحقاق

 .گرداند

 ليتعط) آن رينظا و جنگ( ينيب شيپ رقابليغ حوادث اي و) ها نيا امثال و ليس زلزله،( هيقهر ي قوه اثر بر كارگاه چنانچه -30ماده 

 واحد همان در را كارشده يب كارگران است مكلف كارفرما كارگاه، مجدد تيفعال از پس شوند، كار يب آن كارگران و گردد

 .بگمارد ياصل كار به ديآ يم وجود به آن در كه يمشاغل و شده يبازساز



 از حاصل يدرآمدها و يعموم يدرآمدها از استفاده با و ياساس قانون نهم و ستيب اصل به توجه با است مكلف دولت -تبصره

 ماده موضوع يها كارگاه ي كارشده يب كارگران معاش نيتأم به نسبت يكاريب ي مهيب صندوق جاديا قيطر از زين و مردم مشاركت

 .دينما فراهم آنان مجدد اشتغال يبرا را الزم امكانات ياساس قانون سوم و چهل اصل 2 بند به توجه با و قانون نيا 4

 نيآخر اساس بر ديبا كارفرما باشد، كارگر يبازنشستگ اي و يكل يكارافتادگ از لحاظ به كار قرارداد ي خاتمه چنانچه -31ماده 

 از يمستمر بر عالوه وجه نيا. دينما پرداخت يو به مزد روز 30 زانيم به يحقوق خدمت ي سابقه سال هر نسبت به كارگر مزد

 .شود يم پرداخت ياجتماع نيتام سازمان توسط كه است كارگر يبازنشستگ اي و يكارافتادگ

 صيتشخ به بنا( باشد كارگر كار از يناش يفكر و يجسم يها ييتوانا كاهش ي جهينت در كار قرارداد ي خاتمه اگر -32ماده 

 مكلف كارفرما) كارگر يقانون ندگانينما اي و كار ياسالم يشورا يمعرف با منطقه درمان و بهداشت سازمان يپزشك ونيسيكم

 .دينما پرداخت يو به حقوق نيآخر ماه دو معادل خدمت، سابقه سال هر نسبت به است

 قصور زانيم و كارگر فوت و ركاريغ از يناش اي كار از يناش يها يماريب اي و يجزئ و يكل يكارافتادگ از موارد صيتشخ -33ماده 

 شنهاديپ به كه بود خواهد يضوابط اساس بر شود، يم كار قرارداد ي خاتمه به منجر كه يقانون ي محوله فيوظا انجام در كارفرما

 .ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به ياجتماع امور و كار ريوز

 


