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    متفرقهمتفرقهمتفرقهمتفرقه    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ----    دوازدهمدوازدهمدوازدهمدوازدهم    فصلفصلفصلفصل

 انيپا و شروع زمان مدت، ديق با كار انجام يگواه كارگر، درخواست به بنا كار قرارداد انيپا از پس مكلفند انيكارفرما -187 ماده

 .ندينما ميتسل يو به را شده انجام كار نوع و

 يها كارگاه كارگران زين و ياستخدام خاص مقررات و نيقوان ريسا اي يكشور استخدام قانون مشمول اشخاص -188 ماده

 انجام يو اول ي طبقه از كي درجه ينسب شاوندانيخو و همسر و كار صاحب توسط منحصراً ها آن كار انجام كه يخانوادگ

 .بود نخواهند قانون نيا مقررات مشمول شود، يم

 .باشد ينم است شده حيتصر مذكور موارد به نسبت مختلف، فصول در كه يگريد فيتكال انجام مانع ماده نيا حكم -هتبصر

 مراتع، ها، جنگل نباتات، انواع وه،يم درختان از يبردار بهره و پرورش به مربوط يها تيفعال ،يكشاورز بخش در -189 ماده

 و داشت كاشت، و عسل زنبور و انيآبز پرورش نوغان، صنعت ور،يط و انيماك پرورش و ديتول و يدامدار زين و يجنگل يها پارك

 نيا از يقسمت شمول از تواند يم رانيوز أتيه بيتصو و كار يعال يشورا شنهاديپ به ،يكشاورز در ها تيفعال ريسا و برداشت

 .گردد معاف قانون

 و خدمه) ييايدر و ينيزم ،ييهوا( نقل و حمل كاركنان ادان،يص حقوق اي مزد ها، يمرخص و التيتعط كار، مدت -190 ماده

 ي لهيوس به ها آن درآمد و مزد از يقسمت اي تمام كه است ينحو به كارشان طرز كه يكارگران زين و نيمعلول منازل، نيمستخدم

 كه ييها نامه نييدرآ رد،يگ يم انجام متناوب ساعات در نوعاً ها آن كار كه يكارگران نيهمچن و شود يم نيتأم نيمراجع اي انيمشتر

 حاكم قانون نيا مواد سكوت موارد در. گردد يم نييتع ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به و نيتدو كار يعال يشورا توسط

 .است

 مستثنا قانون نيا مقررات از يبعض شمول از موقتاً مصلحت حسب بر توان يم را نفر ده از كمتر كوچك يها كارگاه -191 ماده

 رانيوز أتيه بيتصو به كار يعال يشورا شنهاديپ با كه بود خواهد يا نامه نييآ موجب به استثنا موارد و مصلحت صيتشخ. نمود

 .ديرس خواهد

 به كه يا نامه نييآ طبق را ياجتماع امور و كار وزارت ازين مورد اطالعات و آمار مقرر، مهلت در موظفند انيكارفرما -192 ماده

 .ندينما ميتسل و هيته رسد يم ياجتماع امور و كار ريوز بيتصو



 متخصص كادر نيتأم منظور به مورد حسب يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزرات و ياجتماع امور و كار وزارت -193 ماده

 ناظر مسائل ي نهيزم در را الزم يها آموزش اند، شده نييتع سرپرست عنوان به واحدها در كه يافراد به لزوم صورت در يسرپرست

 به مورد حسب و هيته كار يعال يشورا توسط مربوط ي نامه نييآ. داد خواهند كار بهداشت و يمنيا و كار روابط ،يانسان روابط به

 .رسد يم يپزشك آموزش و درمان بهداشت، و ياجتماع امور و كار يوزرا بيتصو

 سپاه جيبس مقاومت يروين با خود، يواحدها كارگران ينظام آموزش ي نهيزم در مكلفند ها كارخانه انيكارفرما -194 ماده

 .دارند مبذول را الزم يها يهمكار ياسالم انقالب پاسداران

 به و هيته مسلح، يرهاين يبانيپشت و دفاع و ياجتماع امور و كار نيوزارت مشترك يهمكار با ماده نيا يياجرا ي نامه نييآ -تبصره

 .ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو

 است مكلف ياجتماع امور و كار وزارت مبتكر، و مخترع، متخصص، مولد، يكارگر يروهاين قيتشو منظور به -195 ماده

 .دينما اقدام سال ي نمونه كارگران انتخاب مورد در يمقتض طرق به ساله همه

 مربوط، متعارف يها نهيهز ينيب شيپ و آن ياجرا ي نحوه و نمونه كارگران قيتشو يچگونگ و ماده نيا يياجرا ضوابط -تبصره

 .ديگرد خواهد نييتع ياجتماع امور و كار وزارت توسط

 ،يعلم يكارها رشد و كارگران شتريب يفكر ييشكوفا و يآگاه جهت در است مكلف ياجتماع امور و كار وزارت -196 ماده

 نيا و نديبب تدارك را گريد الزم يها آموزش و دياسال لم،يف ،يخدمات و يكشاورز صنعت، و علم يها نهيزم در يتخصص ،يعمل

 .دهد قرار آنان ارياخت در باشد الزم كه يگريد نحو هر اي و يگروه يها رسانه و ونيزيتلو و،يراد قيطر از را امكانات

 به و كنند مهاجرت روستا به شهر از باشند داشته قصد كه يكارگران يبرا خود امكانات به توجه با است مكلف دولت -197 ماده 

 .دينما فراهم را الزم التيتسه بپردازند يكشاورز كار

 در كشور، از خارج انيرانيا كار يروين ميتنظ يبرا ضرورت موارد در تواند يم ياجتماع امور و كار وزارت -198 ماده

 .دينما منصوب كار ي وابسته ران،يا ياسالم يجمهور يها يندگينما

 .گردد يم اعزام و منصوب خارجه امور ريوز موافقت از پس و نييتع ياجتماع امور و كار ريوز توسط كار، ي وابسته  -1 تبصره

 قانون نيا بيتصو از پس موظفند ياستخدام و يادار امور سازمان و خارجه امور و ياجتماع امور و كار نيوزارت -2 تبصره

 .برسانند رانيوز أتيه بيتصو به و هيته را ماده نيا موضوع يياجرا ي نامه نييآ

 را مربوط يياجرا يها نامه نييآ قانون، نيا بيتصو خيتار از ماه شش ظرف است مكلف ياجتماع امور و كار وزارت -199 ماده

 .برساند قانون نيا در مذكور مراجع بيتصو به و هيته

 بيتصو تا نباشد، ريمغا قانون نيا مقررات با كه 1337/12/26 مصوب كار قانون يياجرا يها نامه نييآ از دسته آن -تبصره

 .باشند يم اجرا قابل ماده نيا موضوع يها نامه نييآ

 .گردند يم لغو قانون نيا ريمغا يكشاورز كار و كار نيقوان آن، يياجرا يها نامه نييآ و قانون نيا بيتصو با -200 ماده



 اطالع به مناسب يها روش با را قانون نيا در مذكور فيتكال و حقوق ي هيكل ديبا ياجتماع امور و كار وزارت -201 ماده

 .برساند انيكارفرما و كارگران

 به و يطراح د،يجد كار قانون با ارتباط در را خود التيتشك و سازمان است مكلف ياجتماع امور و كار وزارت -202 ماده

 .برساند كشور ياستخدام و يادار امور سازمان بيتصو

 .باشند يم قانون نيا ياجرا مأمور يدادگستر و ياجتماع امور و كار وزرات -203 ماده

 ربط يذ يها وزارتخانه ي عهده به نيقوان ريسا اي و قانون نيا در كه بود نخواهد ييها تيمسئول و فيتكال رافع ماده نيا مفاد -تبصره

 .است شده نهاده قانون نيا مشمول يدولت يها كارگاه و مؤسسات و

 يشورا و مجلس اختالف مورد آن از يمواد و دهيرس ياسالم يشورا مجلس بيتصو به 1368 مهر 2 خيتار در كه فوق قانون

-20-15-13-8-7-3 مواد ميتتم و اصالح با و يبررس نظام مصلحت صيتشخ مجمع متعدد جلسات در است، گرفته قرار نگهبان

24-26-27-29-31-32-33-41-46-51-52-53-56-58-59-60-62-64-65-66-67-69-70-73-81-105-108-110-

  فصل كل-111-112-113-114-118-119-130-131-135-136-137-138-143-151-154-155-158-159-160-166

-190-189-188-)186-185-184-183-182-181-180-179-178-177-176-175-174-173-172-171 مواد( ها مجازات

 .ديرس نظام مصلحت صيتشخ مجمع يينها بيتصو به 1369 آبان 29 خيتار در تبصره 121 و ماده 203 بر مشتمل 203 و 191-202

 

 


