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    كاركاركاركار    ططططييييشراشراشراشرا    ----    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 يالسع حق - اول مبحث

 مسكن، يها نهيهز ،يمند عائله كمك حقوق، اي مزد از اعم كار قرارداد اعتبار به كارگر كه يقانون يها افتيدر ي هيكل -34 ماده

 .نامند يم يالسع حق را دينما يم افتيدر ها آن رينظا و ساالنه سود د،يتول شيافزا پاداش ،يرنقديغ يايمزا ذهاب، و ابيا خواربار،

 .شود يم پرداخت كارگر به كار انجام مقابل در كه ها آن مجموع اي و يرنقديغ اي ينقد وجوه از است عبارت مزد  -35 ماده

 محصول اي و كار انجام زانيم اساس بر كه يصورت در و يساعت مزد باشد، مرتبط كار انجام ساعات با مزد چنانچه -1 تبصره

 دهينام ،يساعت كارمزد باشد، نيمع زمان در كار انجام زانيم اي و شده ديتول محصول اساس بر چنانچه و كارمزد باشد، دشدهيتول

 .شود يم

 شنهاديپ با كه ماده نيا موضوع شمول قابل مشاغل و كارمزد و يساعت كارمزد ،يساعت مزد به مربوط يايمزا و ضوابط -2 تبصره

 دينبا فوق ماده موضوع كار ساعات حداكثر. گردد يم نييتع ديرس خواهد ياجتماع امور و كار ريوز بيتصو به كار يعال يشورا

 .دينما تجاوز كار يقانون ساعت حداكثر از

 .شغل تبع به يپرداخت ثابت يايمزا و شغل مزد مجموع از است عبارت ثابت، مزد -36 ماده

 ييايمزا شغل، تبع به يپرداخت ثابت يايمزا از منظور ستندين مشاغل يابيارز و يبند طبقه طرح يدارا كه ييها كارگاه در -1 تبصره

 كار، يسخت يايمزا ليقب از گردد يم پرداخت كار يعاد ساعات در مزد ميترم يبرا و كار طيمح اي شغل تيماه برحسب كه است

 .رهيغ و شغل ي العاده فوق ،يسرپرست يايمزا

 .دهد يم ليتشك را مبنا مزد هيپا و گروه مزد است آمده در اجرا مرحله به مشاغل يبند طبقه طرح كه ييها كارگاه در -2 تبصره

 ساالنه سود و ديتول شيافزا پاداش ،يمند عائله كمك و خواربار مسكن، نهيهز كمك ليقب از يا زهيانگ و يرفاه يايمزا -3 تبصره

 .شود ينم محسوب مبنا مزد و ثابت مزد جزو



 به نيطرف يتراض با اي كشور جيرا نقد وجه به كار ساعات ضمن و ليرتعطيغ روز در و مرتب يزمان فواصل در ديبا مزد -37 ماده

 :شود پرداخت ليذ طيشرا تيرعا با و بانك ي عهده چك ي لهيوس

 از پس ديبا آن پرداخت باشد، شده نييتع يساعت اي روزانه صورت به مزد مبلغ كارگاه، عرف اي قرارداد اساس بر چنانچه -الف

 .رديگ صورت كاركرد يروزها اي و كار ساعات نسبت به بار كي روز پانزده اي هفته اي روز انيپا در محاسبه

 صورت ماه آخر در ديبا پرداخت نيا باشد، ماهانه صورت به مزد پرداخت كارگاه، عرف اي قرارداد اساس بر كه يصورت در –ب

 .شود يم دهينام حقوق مذكور مزد حالت نيا در. رديگ

 .شود يم پرداخت كارگر به و محاسبه روز كي و يس اساس بر ديبا حقوق و ايمزا روزه كي و يس يها ماه در -بصرهت

. شود پرداخت يمساو مزد مرد و زن به ديبا رديگ يم انجام كارگاه كي در يمساو طيشرا در كه يمساو كار انجام يبرا -38 ماده

 .است ممنوع يمذهب و ياسيس اعتقادات و تيقوم و نژاد جنس، سن، اساس بر مزد زانيم نييتع در ضيتبع

 نسبت به دارند اشتغال كار به شده نييتع يقانون ساعات از كمتر اي و وقت مهين صورت به كه يكارگران يايمزا و مزد -39 ماده

 .شود يم پرداخت و محاسبه افتهي انجام كار ساعات

 نيا يبرا شده نييتع ينقد ارزش ديبا شود، يم پرداخت يرنقديغ صورت به مزد از يقسمت نيطرف توافق با كه يموارد در -40 ماده

 .باشد معقول و منصفانه ها پرداخت گونه

 با مختلف عيصنا اي و كشور مختلف نقاط يبرا را كارگران مزد حداقل زانيم است، موظف ساله همه كار يعال يشورا -41 ماده

 :دينما نييتع ليذ يارهايمع به توجه

 .شود يم اعالم رانيا ياسالم يجمهور يمركز بانك طرف از كه يتورم درصد به توجه با كارگران مزد حداقل -1

 به ديبا دهد قرار توجه مورد را شده محول كار يها يژگيو كارگران يروح و يجسم مشخصات كه آن بدون مزد حداقل -2

 .دينما نيتأم را شود يم اعالم يرسم مراجع توسط آن متوسط تعداد كه خانواده، كي يزندگ تا باشد يا اندازه

 ي شده نييتع مزد حداقل از كمتر يكارگر چيه به يقانون ي شده نييتع ساعات در كار انجام يازا در كه موظفند انيكارفرما -تبصره

 .باشند يم ديجد مزد حداقل و شده پرداخت مزد التفاوت مابه ي هيتأد ضامن تخلف، صورت در و نديننما پرداخت ديجد

 صورت هر به يرنقديغ يها پرداخت. شود پرداخت ينقد صورت به ديبا منحصراً قانون نيا 41 ماده موضوع مزد حداقل -42 ماده

 .است مزد حداقل بر اضافه كه شود يم يتلق يپرداخت عنوان به شود يم ينيب شيپ قراردادها در كه

 محاسبه مأخذ و دارند را مزد افتيدر استحقاق ،يمرخص و يرسم التيتعط و جمعه يروزها يبرا كارمزد كارگران -43 ماده

 يقانون مزد حداقل از كمتر دينبا حال هر در يپرداخت مبلغ. است ها آن كار ماه نيآخر كاركرد يروزها در ها آن كارمزد نيانگيم

 .باشد

 حكم موجب به را مزد حداقل بر مازاد توان يم تنها ،يو ونيد نيا قبال در باشد ونيمد خود يكارفرما به كارگر چنانچه -44 ماده

 .باشد شتريب كارگر مزد كل چهارم كي از دينبا مبلغ نيا حال هر در. نمود برداشت دادگاه



 .باشد يم يمدن قانون مقررات تابع و يمستثن قاعده از كارگر ي النفقه واجب افراد كسوه و نفقه -تبصره

 :دينما برداشت كارگر مزد از تواند يم ليذ موارد در فقط كارفرما -45 ماده

 .باشد داده اجازه صراحتاً قانون كه يمورد -الف

 .باشد داده كارگر به يوجه مساعده، عنوان به كارفرما كه يهنگام -ب

 .مربوطه ضوابط طبق است داده كارگر به كارفرما كه ييها وام اقساط -ج

 .باشد شده پرداخت اضافه يمبلغ محاسبه، اشتباه اثر در چنانچه -د

 نيطرف توافق با باشد يا اجاره كه يصورت در) است دهيگرد نييتع نيطرف توافق با آن زانيم كه( يسازمان ي خانه ي االجاره مال - ه

 .گردد يم نييتع

 .است شده تعهد كارگاه همان مصرف يتعاون شركت از يضرور اجناس ديخر يبرا كارگر طرف از آن پرداخت كه يوجوه -و

 .گردد نييتع يپرداخت اقساط زانيم ديبا نيطرف توافق با) ج( بند در مذكور وام افتيدر هنگام -تبصره

 ي العاده فوق شوند يم اعزام خدمت محل از خارج يها تيمأمور به يبعد موافقت اي قرارداد موجب به كه يكارگران به -46 ماده

 است مكلف كارفرما نيهمچن. باشد كارگران روزانه يمبنا مزد اي ثابت مزد از كمتر دينبا العاده فوق نيا. رديگ يم تعلق تيمأمور

 .دينما نيتأم را ها آن برگشت و رفت ي نهيهز اي لهيوس

 اي و شود دور ياصل كارگاه محل از لومتريك 50 حداقل كار انجام يبرا كارگر كه شود يم اطالق يمورد به تيمأمور -تبصره

 .دينما توقف تيمأمور محل در شب كي حداقل باشد ريناگز

 درآمد سطح بردن باال و يمند عالقه شيافزا و عاتيضا ليتقل و بهتر تيفيك و شتريب ديتول يبرا زهيانگ جاديا منظور به -47 ماده

 ياجتماع امور و كار ريوز بيتصو به كه يا نامه نييآ مطابق را ديتول شيافزا پاداش پرداخت و افتيدر قرارداد نيطرف كارگران،

 .ندينما يم منعقد شود يم نييتع

 يبند طبقه و يابيارز نظام است موظف ياجتماع امور و كار وزارت ،يگريد كار از يكش بهره از يريجلوگ منظور به -48 دهما

 .آورد در اجرا مرحله به و دينما هيته كشور در يكارگر مشاغل عرف و مشاغل استاندارد از استفاده با را مشاغل

 تيمسئول ي دامنه و فيوظا شرح بودن مشخص و مزد ي نهيزم در كار بازار اي كارگاه حيصح مناسبات استقرار منظور به -49 ماده

 مؤسسات اي و كارگاه مشاغل يبند طبقه ي تهيكم يهمكار با موظفند قانون نيا مشمول انيكارفرما كارگاه، در مختلف مشاغل

 .آورند در اجرا ي مرحله به ياجتماع امور و كار وزارت دييتأ از پس و كنند هيته را مشاغل يبند طبقه طرح صالح، يذ

 را ماده نيا مشمول يها كارگاه مشاغل يابيارز طرح يياجرا يها نامه نييآ و دستورالعمل ،ياجتماع امور و كار وزارت -1 تبصره

 .كرد خواهد اعالم و نييتع است طرح ياجرا خيتار و كارگران تعداد به ناظر كه

 وزارت دييتأ مورد ديبا پردازند يم ها كارگاه در مشاغل يبند طبقه يها طرح ي هيته به كه يافراد و مؤسسات تيصالح -2 تبصره

 .باشد ياجتماع امور و كار



 قابل اختالف حل أتيه در ياجتماع امور و كار وزارت نظر با مشاغل يبند طبقه طرح ياجرا از يناش اختالفات -3 تبصره

 .است يدگيرس

 يها كارگاه مشاغل ياجتماع امور و كار وزارت طرف از شده نييتع يها مهلت در قانون نيا مشمول انيكارفرما چه چنان -50 ماده

 اي و مشاغل يابيارز يفن مشاور مؤسسات دفاتر از يكي به را امر نيا انجام ياجتماع امور و كار وزارت باشند، نكرده يابيارز را خود

 .كرد خواهد واگذار) 49 ماده 2 تبصره موضوع( تيصالح صاحب اشخاص

 

 به مشاوره يها نهيهز ٪50 معادل يا مهيجر پرداخت به مكلف امر نيا به مربوط يها نهيهز پرداخت بر عالوه كارفرما -تبصره

 كارفرما شود يم نييتع ياجتماع امور و كار وزرات توسط كه يخيتار از. است كل يدار خزانه نزد كشور يعموم درآمد حساب

 .بپردازد را مشاغل يابيارز طرح ياجرا از يناش مزد ياحتمال التفاوت مابه ديبا

 كار مدت - دوم مبحث

 قرار كارفرما ارياخت در كار انجام منظور به را خود وقت اي روين كارگر كه است يزمان مدت قانون نيا در كار ساعت -51 ماده

 .دينما تجاوز ساعت 8 از دينبا روز شبانه در كارگران كار ساعات است شده مستثنا قانون نيا در كه يموارد از ريغ به. دهد يم

 از كمتر هفته يروزها از يبعض در را كار ساعات تواند يم آنان يقانون ندگانينما اي ندهينما كارگران، توافق با كارفرما -1 تبصره

 .نكند تجاوز ساعت500 از هفته هر كار ساعات مجموع كه آن شرط به كند نييتع زانيم نيا بر اضافه روزها گريد در و مقرر زانيم

 با روز شبانه در كار ساعات آنان يقانون ندگانينما اي ندهينما كارگران توافق با تواند يم كارفرما يكشاورز يكارها در -2 تبصره

 .دينما ميتنظ مختلف فصول و عرف كار، به توجه

 .دينما تجاوز هفته در ساعت 36 و روز در ساعت شش از دينبا كار ساعات ،ينيرزميز و آور انيز و سخت يكارها در -52 ماده

 بهداشت و يفن حفاظت يعال يشورا توسط كه بود خواهد يا نامه نييآ موجب به ينيرزميز و آور انيز و سخت يكارها -تبصره

 .ديرس خواهد يپزشك آموزش و درمان بهداشت، و ياجتماع امور و كار يوزرا بيتصو به و هيته كار يعال يشورا و كار

 آن انجام زمان كه است ييكارها شب كار و باشد يم 22 تا بامداد 6 ساعت از آن انجام زمان كه است ييكارها روز، كار -53 ماده

 .دارد قرار بامداد 6 تا 22 نيب

 مختلط، يكارها در. شود يم واقع شب در آن از يقسمت و روز در آن انجام ساعات از يبخش كه است ييكارها زين مختلط كار

 .دينما يم استفاده قانون نيا 58 ماده موضوع العاده فوق از كارگر شود يم محسوب شب كار جزء كه يساعات

 .رديگ يم صورت روز شبانه از ينيمع ساعات در بلكه ابد،ي ينم انجام يمتوال ساعات در نوعاً كه است يكار متناوب كار -54 ماده

 فواصل و كار ساعات متناوب، يكارها در. ستين يالزام كارگاه در او حضور و است كارگر ارياخت در كار تناوب فواصل  -تبصره

 و كار خاتمه و شروع ساعت. باشد شتريب روز شبانه در ساعت 15 از جمعاً خاتمه تا شروع هنگام از دينبا ياضاف كار زين و تناوب

 .گردد يم نييتع كارگاه عرف و كار نوع و نيطرف توافق با تناوب فواصل



 واقع شب اي عصر اي صبح در آن يها نوبت كه ينحو به دارد، گردش ماه طول در كه يكار از است عبارت ينوبت كار -55 ماده

 .شود يم

 چنانچه و ٪10 شود يم واقع عصر و صبح در يو كار يها نوبت و كند يم كار ينوبت طور به ماه طول در كه يكارگر -56 ماده

 بر عالوه ٪5/22 فتديب شب و عصر اي و شب و صبح به ها نوبت كه يصورت در و ٪15 رد،يگ قرار شب و عصر و صبح در ها نوبت

 .كرد خواهد افتيدر يكار نوبت العاده فوق عنوان به مزد

 جمع لكن د،ينما تجاوز هفته در ساعت چهار و چهل و روز شبانه در ساعت 8 از كار ساعات است ممكن ينوبت كار در -57 ماده

 .كند تجاوز ساعت 176 از دينبا يمتوال هفته چهار در كار ساعات

 .رديگ يم تعلق يعاد كار ساعت مزد بر اضافه ٪35 ينوبت ريغ كارگران به تنها شب در كار ساعت هر يبرا -58 ماده

 :است مجاز ليذ طيشرا با كارگر به ياضاف كار ارجاع يعاد طيشرا در -59 ماده

 كارگر موافقت -الف

 يعاد كار ساعت هر مزد بر اضافه ٪40 پرداخت -ب

 ).نيطرف توافق با يياستثنا موارد در مگر( دينما تجاوز روز در ساعت 4 از دينبا كارگران به يارجاع ياضاف كار ساعات -تبصره

 جهت كه يمدت يبرا و) 59 ماده ب بند موضوع( يكار اضافه پرداخت شرط به كارفرما صيتشخ با ياضاف كار ارجاع -60 ماده

 مگر( بود خواهد روز در ساعت 8 ماده نيا موضوع يكار اضافه حداكثر و است مجاز دارد ضرورت ليذ احوال و اوضاع با مقابله

 ).نيطرف توافق با يياستثنا درموارد

 .است مذكور حوادث جهينت كه يخسارت ميترم اي و ينيب شيپ قابل حوادث از يريجلوگ -الف

 و اوضاع اي و زلزله ل،يس ل،يقب از يعيطب اتفاق اي حادثه بروز علت به مذكور تيفعال كه يصورت در كارگاه، تيفعال اعاده -ب

 .باشد شده قطع گريد ينيب شيپ رقابليغ احوال

 و كار اداره به را موضوع ساعت، 48 مدت ظرف حداكثر است مكلف كارفرما فوق، موارد در ياضاف كار انجام از پس -1 تبصره

 .شود نييتع آن مدت و ياضاف كار ضرورت تا دهد اطالع ياجتماع امور

 و غرامت پرداخت به مكلف كارفرما محل، ياجتماع امور و كار اداره توسط ياضاف كار ضرورت دييتأ عدم صورت در -2 تبصره

 .بود خواهد كارگر به وارده خسارات

 .است ممنوع دهند يم انجام آور انيز و سخت و خطرناك يكارها اي شبانه كار كه يكارگران به ياضاف كار ارجاع -61 ماده

 ها يمرخص و التيتعط - سوم مبحث

 .باشد يم مزد از استفاده با كارگران يهفتگ ليتعط روز جمعه، روز -62 ماده



 اي و كار ضرورت اي نوع حسب كه ييها كارگاه در اي و ياتوبوسران برق، آب، رينظ يعموم خدمات به مربوط امور در -1 تبصره

 حال هر به و بود خواهد يهفتگ ليتعط روز حكم در روز همان شود نييتع ليتعط يبرا يگريد روز مستمر طور به ن،يطرف توافق

 عدم مقابل در كنند، يم كار جمعه يروزها بيترت نيا به عنوان هر به كه يكارگران. است ياجبار هفته در نيمع روز كي ليتعط

 .كرد خواهند افتيدر مزد بر اضافه ٪40 جمعه روز ليتعط از استفاده

 مجموع ششم كي معادل كارگر يهفتگ ليتعط روز مزد باشد، روز شش از كمتر هفته در كار يروزها كه يصورت در -2 تبصره

 .بود خواهد هفته در كار يروزها در يو يافتيدر حقوق اي مزد

 مزد كنند، يم استفاده ليتعط روز دو از كارگرانشان يقانون كار ساعت 44 و هفته در كار روز 5 انجام با كه ييها كارگاه -3 تبصره

 .بود خواهد كارگران روزانه مزد با برابر يهفتگ ليتعط روز دو از كي هر

 .ديآ يم حساب به كارگران يرسم التيتعط جزء زين) بهشتيارد 11( كارگر روز كشور، يرسم التيتعط بر عالوه -63 ماده

 يروزها ريسا. است ماه كي جمعاً جمعه، روز چهار احتساب و مزد از استفاده با كارگران ساالنه ياستحقاق يمرخص -64 ماده

 محاسبه افتهي انجام كار مدت نسبت به مزبور يمرخص سال كي از كمتر كار يبرا. شد نخواهد محسوب يمرخص اميا جزء ليتعط

 .شود يم

 ،يمرخص نيا از استفاده. باشد يم هفته 5 دارند اشتغال آور انيز و سخت يكارها به كه يكارگران ي انهيسال يمرخص -65 ماده

 .رديگ يم صورت كار ماه شش هر انيپا در و نوبت دو در االمكان يحت

 .كند رهيذخ را خود ساالنه يمرخص از روز 9 از شيب تواند ينم كارگر -66 ماده

 عنوان به ماه كي نوبت كي يبرا فقط شيخو كار مدت تمام در واجب حج ي ضهيفر يادا منظور به دارد حق كارگر هر -67 ماده

 .دينما استفاده حقوق بدون يمرخص اي ياستحقاق يمرخص

 .شود يم نييتع كاركرد يها ماه برحسب يفصل كارگران ياستحقاق يمرخص زانيم -68 ماده

 ي اداره نظر كارفرما و كارگر نيب اختالف صورت در. شود يم نييتع كارفرما و كارگر توافق با يمرخص از استفاده خيتار -69 ماده

 .است االجرا الزم محل ياجتماع امور و كار

 را كار يروزها در كارگران از ينيمع حداقل حضور همواره كه ييكارها يتمام و) يا رهيزنج( وستهيپ يكارها مورد در -تبصره

 ميتنظ بعد سال يبرا سال هر آخر ماه سه ظرف را كارگران يمرخص از استفاده يزمان جدول است مكلف كارفرما د،ينما يم اقتضا

 .دينما اعالم كارگران ي ندهينما اي يصنف انجمن اي كار ياسالم يشورا دييتأ از پس و

 .شود يم منظور ياستحقاق يمرخص جزء كار روز كي از كمتر يمرخص -70 ماده

 مربوط مطالبات كارگاه ليتعط اي و كارگر يكل يافتادگ كار از و يبازنشستگ اي كار قرارداد ي خاتمه اي فسخ صورت در -71 ماده

 .شود يم پرداخت او ي ورثه به او فوت صورت در و يو به كارگر ياستحقاق يمرخص مدت به

 يمرخص از استفاده از پس كار به ها آن برگشت طيشرا و آن مدت و كارگران حقوق بدون يمرخص از استفاده ي نحوه -72 ماده

 .شد خواهد نييتع كارفرما و او يقانون ي ندهينما اي كارگر يكتب توافق با



 :دارند را مزد از استفاده با يمرخص روز سه از يبرخوردار حق ليذ موارد در كارگران ي هيكل -73 ماده

 .مدائ ازدواج -الف

 .فرزندان و مادر پدر، همسر، فوت -ب

 .شد خواهد محسوب كارگران يبازنشستگ و كار سوابق جزء ،ياجتماع نيتأم سازمان دييتأ با ،ياستعالج يمرخص مدت -74 ماده

 زنان كار طيشرا - چهارم مبحث

 ،يكيمكان ليوسا از استفاده بدون و دست با  مجاز حد از شتريب بار حمل زين و آور انيز و سخت خطرناك، يكارها انجام -75 ماده

 و كار ريوز بيتصو به كار يعال يشورا شنهاديپ با موارد ليقب نيا زانيم و نوع نييتع و دستورالعمل. است ممنوع زن كارگران يبرا

 .ديرس خواهد ياجتماع امور

 مانيزا از پس ديبا يمرخص نيا از روز 45 االمكان يحت. است روز 90 جمعاً زن كارگران مانيزا و يباردار يمرخص -76 ماده

 .شود يم اضافه يمرخص مدت به روز 14 توأمان مانيزا يبرا. رديگ قرار استفاده مورد

 جزء ياجتماع نيتأم سازمان دييتأ با مدت نيا و گردد يم باز خود سابق كار به زن كارگر مان،يزا يمرخص انيپا  از پس -1 تبصره

 شود يم محسوب يو خدمت سوابق

 .شد خواهد پرداخت ياجتماع نيتأم قانون مقررات طبق مانيزا يمرخص اميا حقوق -2 تبصره

 داده صيتشخ سخت اي خطرناك باردار كارگر يبرا كار نوع ،ياجتماع نيتأم سازمان پزشك صيتشخ به كه يموارد در -77 ماده

 .دينما يم ارجاع او به يتر سبك و تر مناسب كار يالسع حق كسر بدون ،يو يباردار دوره انيپا تا كارفرما شود،

 هر از پس كودك يسالگ دو انيپا تا ردهيش مادران به است مكلف كارفرما هستند زن كارگر يدارا كه ييها كارگاه در -78 ماده

 است مكلف كارفرما نيهمچن و شود يم محسوب آنان كار ساعات جزء فرصت نيا. بدهد ردادنيش فرصت ساعت مين ساعت، سه

 رخوارگاه،يش ليقب از( كودكان ينگهدار به مربوط مراكز ها آن يسن گروه گرفتن نظر در با و كودكان تعداد با متناسب

 .دينما جاديا را...) و مهدكودك

 از پس و هيته كشور كل يستيبهز سازمان توسط كودك مهد و رخوارگاهيش ي اداره و سيتأس ضوابط ،يياجرا ي نامه نييآ -تبصره

 .شود يم گذاشته اجرا ي مرحله به ياجتماع امور و كار ريوز بيتصو

 نوجوانان كار طيشرا - پنجم مبحث

 .است ممنوع تمام سال 15 از كمتر افراد گماردن كار به -79 ماده

 سازمان توسط ديبا استخدام بدو در و شود يم دهينام نوجوان كارگر باشد، تمام سال 18 تا 15 نيب سنش كه يكارگر -80 ماده

 .رديگ قرار يپزشك يها شيآزما مورد ياجتماع نيتأم



 ياستخدام ي پرونده در مربوط مدارك و شود ديتجد بار كي يسال ديبا حداقل نوجوان، كارگر يپزشك يها شيآزما -81 ماده

 نامناسب را مربوط كار چنانچه و كند يم نظر اظهار نوجوان كارگر ييتوانا با كار نوع تناسب ي درباره پزشك. گردد ضبط يو

 .دهد رييتغ را كارگر شغل خود امكانات حدود در است مكلف كارفرما بداند

 ازيامت نيا از استفاده بيترت. است كارگران يمعمول كار ساعات از كمتر ساعت مين نوجوان، كارگر ي روزانه كار ساعات -82 ماده

 .شد خواهد نييتع كارفرما و كارگر توافق با

 دست، با بار حمل و خطرناك و آور انيز و سخت يكارها ارجاع زين و شب در كار انجام و ياضاف كار نوع هر ارجاع -83 ماده

 .است ممنوع نوجوان كارگر يبرا يكيمكان ليوسا از استفاده بدون و مجاز حد از شيب

 و كارآموزان اخالق اي يسالمت يبرا شود يم انجام آن در كار كه يطيشرا اي آن تيماه علت به كه ييكارها و مشاغل در -84 ماده

 .است ياجتماع امور و كار وزارت با امر نيا صيتشخ. بود خواهد تمام سال 18 كار سن حداقل است، آور انيز نوجوانان

 


