
 

 طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

 قانون كار

 13/10/1369مصوب 

    اشتغالاشتغالاشتغالاشتغال    وووو    آموزشآموزشآموزشآموزش    ----    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 يكارآموز مراكز و كارآموز - اول مبحث

 :مراكز كارآموزي -1

 كارگران، يفن دانش بردن باال زين و كار ندگانيجو مستمر و مولد اشتغال منظور به و ياساس قانون اهداف ياجرا در -107 ماده

 .سازد فراهم را الزم يآموزش امكانات است مكلف ياجتماع امور و كار وزارت

 .باشند يم ياجتماع امور و كار وزارت با الزم يها يهمكار به موظف نفع يذ يها سازمان و ها وزارتخانه  -تبصره

 كشور مختلف نقاط در موجود صنعت نوع استقرار به توجه با و ازين حسب بر است موظف ياجتماع امور و كار وزارت -108 ماده

 :دينما اقدام مهارت مختلف سطوح در ليذ يكارآموز مراكز توسعه و جاديا يبرا

 رماهريغ انيكارجو و كارگران آموزش يبرا يكارآموز مراكز -الف

 به شرفتهيپ يها تخصص ميتعل و مهارت يارتقا ،يبازآموز يبرا يمورد يها تخصص و مهارت ليتكم يكارآموز مراكز -ب

 يا حرفه آموزش انيمرب و ماهر ماهر، مهين انيكارجو و كارگران

 يكارآموز مراكز انيمرب آموزش يبرا يمرب تيترب مراكز -ج

 و درمان بهداشت، وزارت مانند( ربط يذ يها سازمان و ها وزارتخانه يهمكار با جانبازان و نيمعلول خاص يكارآموز مراكز -د

 ...)و جانبازان اديبن د،يشه اديبن ،يپزشك آموزش

 ريز مستقل طور به يعموم محاسبات قانون تيرعا با يادار و يمال نظر از قانون نيا 108 ماده در مذكور آموزش مراكز -109 ماده

 .شد خواهند اداره ياجتماع امور و كار وزارت نظر

 شيخو ازين مورد ماهر مهين و ماهر كارگر آموزش امر در مشاركت منظور به يخدمات و يديتول ،يصنعت يواحدها -110 ماده

 به ياجتماع امور و كار وزارت با را الزم يها يهمكار ،يكارگاه نيب اي و كارگاه جوار يكارآموز مراكز جاديا به نسبت مكلفند

 .آورند عمل



 نيب و كارگاه جوار يكارآموز مراكز در آموزش امر به مربوط جزوات و استاندارها ،ياجتماع امور و كار وزارت -1 تبصره

 .دينما يم اقدام مزبور مراكز انيمرب نيتأم و ميتعل مورد در و هيته را يكارگاه

 ريوز شنهاديپ به مورد حسب بر يكارگاه نيب و كارگاه جوار يكارآموز مراكز جاديا به مربوط مقررات و ها دستورالعمل -2 تبصره

 .ديرس خواهد رانيوز اتيه بيتصو به ياجتماع امور و كار

 آموزش منظور به زين آزاد يا حرفه و يفن آموزشگاه ،ياجتماع و كار وزارت توسط يكارآموز مراكز ليتشك بر عالوه -111 ماده

 .شود يم سيتأس ياجتماع امور و كار وزارت از پروانه كسب با ،يحقوق اي يقيحق اشخاص ي لهيوس به ن،يمع ي حرفه اي صنعت

 نظارت ي نحوه زين و انيمرب و مسئول تيصالح و آزاد يكارآموز مؤسسات و يفن تيصالح صيتشخ به مربوط ي نامه نييآ -تبصره

 .ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به ياجتماع امور و كار ريوز شنهاديپ با مؤسسات نيا بر ياموراجتماع و كار وزارت

 :كارآموز و قرارداد كارآموزي -2

 :شود يم اطالق ليذ افراد به كارآموز قانون، نيا مقررات لحاظ از -112 ماده

 اي و يكارآموز مراكز در نيمع مدت يبرا مهارت يارتقا اي يبازآموز خاص، ي حرفه گرفتن فرا يبرا فقط كه يكسان -الف

 .ننديب يم آموزش آزاد يها آموزشگاه

 در نباشد، سال سه بر ديزا كه نيمع مدت يبرا خاص، يا حرفه گرفتن فرا منظور به يكارآموز قرارداد موجب به كه يافراد -ب

 شتريب تمام سال 18  از و نبوده كمتر سال 15 از ها آن سن كه آن بر مشروط دارند، اشتغال كار با توأم يكارآموز به نيمع يكارگاه

 .نباشد

 يمعرف يكارآموز مراكز به كارفرما با منعقده يكتب توافق مطابق كه باشند يكارگران است ممكن الف بند كارآموزان -1 تبصره

 .ندينما يم مراجعه يكارآموز مراكز به رأساً و ستندين شاغل كه باشند يداوطلبان اي و شوند يم

 شنهاديپ با ب بند در مذكور داوطلبان يكارآموز ي دوره فيتكال و حقوق رش،يپذ طيشرا به مربوط يها دستورالعمل -2 تبصره

 .رسد يم ياجتماع امور و كار ريوز بيتصو به كار، يعال يشورا

 از شوند، يم رفتهيپذ يكارآموز مراكز از يكي در يكارآموز يبرا 112 ماده كي تبصره مطابق كه يشاغل كارگران -113 ماده

 :بود خواهند برخودار ريز حقوق

 .شود يم محسوب كارگر سوابق جزء لحاظ هر از مدت نيا و شود ينم قطع يكارآموز مدت در كارگر ياستخدام ي رابطه -الف

 .بود نخواهد كمتر مبنا مزد اي و ثابت مزد از يكارآموز مدت در كارگر مزد –ب

 پرداخت كارگر به يخانوادگ يها تيمسئول و يزندگ ي نهيهز جبران يبرا كه ييها العاده فوق و ها كمك ،يرنقديغ يايمزا -ج

 .شد خواهد پرداخت كماكان يكارآموز ي دوره در شود يم

 گردد، وارد كارگر به يخسارت قيطر نيا از و شود يكارآموز ي ادامه مانع موجه ليدل بدون مدت، انيپا از قبل كارفرما چنانچه

 .دينما خسارت مطالبه و مراجعه قانون نيا در مندرج اختالف حل مراجع به تواند يم كارگر



 :است مكلف شود يم رفتهيپذ يكارآموز مراكز از يكي در يكارآموز يبرا 112 ماده) 1( ي تبصره مطابق كه يكارگر- 114 ماده

 يها نامه نييآ و مقررات و نموده شركت يكارآموز يها برنامه در منظم طور به و بپردازد يكارآموز به مقرر مدت انيپا تا -الف

 .برساند انيپا به تيموفق با را يكارآموز ي دوره و دينما مراعات را يآموزش واحد

 .ورزد اشتغال كار به كارگاه همان در يكارآموز مدت برابر دو حداقل ،يكارآموز ي دوره يط از پس -ب

 ي مطالعه يبرا تواند يم كارفرما نباشد، كارگاه در كار ي ادامه به حاضر يكارآموز اتمام از پس كارآموز كه يصورت در -تبصره

 .دينما خسارت افتيدر يتقاضا و مراجعه قانون نيا موضوع اختالف حل مراجع به يكارآموز قرارداد در مندرج خسارت

 قانون نيا 84 يال 79 مواد در مذكور نوجوان كارگران به مربوط مقررات تابع ،112 ماده ب بند در مذكور كارآموزان -115 ماده

 .كرد نخواهد تجاوز روز در ساعت شش از آنان كار ساعت يول بود خواهند

 :باشد ليذ مطالب يحاو ديبا نيطرف مشخصات بر عالوه يكارآموز قرارداد -116 ماده

 نيطرف تعهدات -الف

 كارآموز سن –ب

 كارآموز مزد -ج

 يكارآموز محل -د

 .شد خواهد داده ميتعل مصوب، استاندارد طبق كه يشغل اي حرفه - ه

 )لزوم صورت در( قرارداد فسخ طيشرا –و

 .بدانند الزم قرارداد در را آن ذكر يقانون مقررات حدود در نيطرف كه يگريد شرط نوع هر -ز

 حدود از كه است مجاز يصورت در) قانون نيا 80 ماده موضوع( تمام سال 18 سن تا نوجوانان كار با توأم يكارآموز -117 ماده

 .نباشد مضر آنان يروح و يجسم رشد و سالمت يبرا و نبوده خارج آنان ييتوانا

 كار وزارت يآموزش ياستاندارها مطابق را يكاف زاتيتجه و ليوسا كارآموز، آموزش يبرا موظفند يكارآموز مراكز -118 ماده

 ديبا مذكور مراكز نيهمچن. اموزنديب او به را نظر مورد ي حرفه كامل، و منظم طور به و دهند قرار يو يدسترس در ياجتماع امور و

 .آورند فراهم را الزم امكانات يكارآموز طيمح در كارآموز يمنيا و سالمت نيتأم يبرا

 اشتغال - دوم مبحث

 مراكز. دينما اقدام كشور سراسر در اشتغال خدمات مراكز جاديا به نسبت است موظف ياجتماع امور و كار وزارت -119 ماده

 يمعرف و نام ثبت به نسبت اشتغال يها فرصت يبرا يزير برنامه و كار جاديا يها نهيزم ييشناسا ضمن تا موظفند مذكور خدمات

 .ندينما اقدام يخدمات و يكشاورز ،يصنعت ،يديتول مراكز به يمعرف اي و) آموزش به ازين صورت در( يكارآموز مراكز به كارانيب



 اشتغال از تيحما و يزير برنامه دفتر عنوان تحت يدفتر جاديا به موظف ها استان مراكز در اشتغال خدمات مراكز -1 تبصره

 .باشند يم مزبور دفاتر با يهمكار به موظف ماده نيا در مذكور مؤسسات ي هيكل و بود خواهند نيمعلول

 ياعطا قيطر از را نيمعلول ،)يعيتوز و يصنعت ،يكشاورز ،يديتول( يتعاون يها شركت جاديا در تا است موظف دولت  -2 تبصره

 مورد آنان خدمات اي ديتول از تيحما و كار انجام التيتسه يبرقرار و الزم يها آموزش و مدت دراز الحسنه قرض يها وام

 ابندي يم حضور ها آن در نيمعلول كه ها تبصره و ماده نيا موضوع مراكز ي هيكل در يمعمار موانع رفع به نسبت و داده قرار تيحما

 .دينما اقدام

 نيمعلول ازين مورد يرفاه التيتسه يبرقرار جهت در را الزم يها نامه نييآ تا است مكلف ياجتماع امور و كار وزات  -3 تبصره

 امور و كار ريوز بيتصو به و هيته كشور يستيبهز سازمان و رانيا نيمعلول ي جامعه از ينظرخواه با كار انجام مراكز در شاغل

 .برساند ياجتماع

 گانهيب اتباع اشتغال -مبحث سوم 

 اًيثان و بوده مشخص كار حق با  ورود ديرواد يدارا اوالً كه آن مگر شوند كار به مشغول رانيا در توانند ينم گانهيب اتباع -120 ماده

 .دارند افتيدر كار پروانه مربوطه، يها نامه نييآ و نيقوان مطابق

 :باشند ينم 120 ماده مقررات مشمول ليذ گانهيب اتباع  -تبصره

 .خارجه امور وزارت دييتأ با هستند يكنسول و كيپلماتيد يها تيمأمور خدمت در منحصراً كه يا گانهيب اتباع -الف

 .خارجه امور وزرات دييتأ با ها آن به وابسته يها سازمان و متحد ملل سازمان كارشناسان و كاركنان –ب

 .ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت دييتأ و متقابل ي معامله شرط به يخارج مطبوعات و ها يخبرگزار خبرنگاران -ج

 موافقت گانهيب اتباع يبرا مشخص كار حق با ديرواد صدور مورد در ليذ طيشرا تيرعا با ياجتماع امور و كار وزارت -121 ماده

 :كرد خواهد صادر كار ي پروانه و

 و التيتحص واجد داوطلب افراد كار به آماده يرانيا اتباع انيم در ياجتماع امور و كار وزارت در موجود اطالعات مطابق -الف

 .باشد نداشته وجود مشابه تخصص

 .باشد نظر مورد كار به اشتغال يبرا يكاف تخصص و اطالعات يدارا گانهيب ي تبعه -ب

 .شود استفاده يرانيا افراد يبعد ينيگزيجا و آموزش يبرا گانهيب ي تبعه تخصص از -ج

 ي نحوه و ها آن انتخاب طيشرا و اعضا تعداد به مربوط ضوابط. است اشتغال يفن أتيه با ماده نيا در مندرج طيشرا احراز  -تبصره

 رانيوز أتيه بيتصو به ياجتماع امور و كار وزارت شنهاديپ با كه بود خواهد يا نامه نييآ موجب به أت،يه جلسات ليتشك

 .رسد يم

 :دينما اقدام ليذ افراد كار پروانه ديتجد و ديتمد صدور، به نسبت تواند يم ياجتماع امور و كار وزارت -122 ماده

 .باشد داشته اقامت رانيا در مداوم سال ده حداقل كه يا گانهيب ي تبعه -الف



 .باشد يرانيا همسر يدارا كه يا گانهيب ي تبعه –ب

 اي و مهاجرت معتبر كارت داشتن شرط به ياسيس پناهندگان و ياسالم يكشورها خصوصاً گانهيب يكشورها نيمهاجر –ج

 .خارجه امور و كشور يها وزارتخانه يكتب موافقت از پس و يپناهندگ

 افراد اي و دول از يبعض اتباع متقابل ي معامله عنوان به اي و ضرورت صورت در تواند يم ياجتماع امور و كار وزارت -123 ماده

 حق پرداخت از رانيوز أتيه بيتصو و خارجه وزارت دييتأ از پس) نباشد ياراد آنان تيوضع كه آن بر مشروط( را تيتابع بدون

 .دينما معاف كار پروانه ديتجد حق اي و ديتمد حق صدور،

 .شود يم ديتجد اي و ديتمد اي  صادر سال كي مدت يبرا حداكثر قانون نيا مواد تيرعا با  كار پروانه -124 ماده

 پانزده ظرف است مكلف كارفرما شود يم قطع كارفرما با گانهيب ي تبعه ياستخدام ي رابطه عنوان هر به كه يموارد در -125 ماده

 در را خود كار پروانه روز پانزده ظرف است مكلف زين گانهيب ي تبعه. كند اعالم ياجتماع امور و كار وزارت به را مراتب روز،

 را گانهيب ي تبعه اخراج لزوم صورت در ياجتماع امور و كار وزرات. دينما ميتسل ياجتماع امور و كار وزارت به د،يرس اخذ برابر

 .كند يم درخواست صالح يذ مراجع از

 را مراتب مربوطه ريوز كند، جابيا يياستثنا طور به را گانهيب ي تبعه يفور اشتغال كشور عيصنا مصلحت كه يموراد در -126 ماده

 بدون موقت كار ي پروانه گانه،يب ي تبعه يبرا ياجتماع امور و كار ريوز موافقت با و دينما يم اعالم ياجتماع امور و كار وزارت به

 .شد خواهد صادر مشخص، كار حق با ديرواد صدور به مربوط فاتيتشر تيرعا

 .بود خواهد گانهيب اتباع اشتغال يفن أتيه دييتأ مستلزم آن يتمد و است ماه سه حداكثر موقت كار ي پروانه اعتبار مدت -تبصره

 زانيم و خدمت مدت و تيتابع گرفتن نظر در با دولت ازين مورد گانهيب يفن نيمتخصص و كارشناسان ياستخدام طيشرا -127 ماده

 و يادار امور سازمان و ياجتماع امور و كار وزرات نظر اعالم و يبررس از پس ،يداخل كارشناس يروين به توجه با و ها آن مزد

 .بود خواهد ياسالم يشورا مجلس بيتصو با كشور، ياستخدام

 امور و كار وزارت طرف از ياسالم يشورا مجلس بيتصو از پس مورد هر در ،يخارج كارشناسان استخدام جهت كار پروانه

 .شد خواهد صادر ياجتماع

 وزرات نظر شود، يم گانهيب كارشناسان استخدام موجب كه يقرارداد گونه هر عقد به اقدام از قبل مكلفند انيكارفرما -128 ماده

 .ندينما استعالم گانهيب تبعه اشتغال اجازه امكان مورد در را ياجتماع امور و كار

 طيشرا زين و كار پروانه لغو و ديتجد د،يتمد صدور، ي نحوه جمله از گانهيب اتباع اشتغال به مربوط يياجرا يها نامه نييآ -129 ماده

 أتيه بيتصو به ياجتماع امور و كار ريوز شنهاديپ با قانون، نيا 121 ماده در مذكور گانهيب اتباع اشتغال يفن أتيه ياعضا انتخاب

 .ديرس خواهد رانيوز

 


