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كارگرتعريف
وقحق،مزدازاعمالسعیحقدريافتمقابلدرعنوانهربهکهاستکسیقانوناینلحاظازكارگر-2ماده،

.کندمیکاركارفرمادرخواستبهمزاياسايروسودسهم

كارفرماتعريف
حقتدريافمقابلدراوحساببهودرخواستبهکارگرکهحقوقیياحقیقیاستشخصیكارفرما-3ماده

ايندهنمهستندکارگاهادارهدارعهدهکهکسانیکلیهعمومطوربهومسئوالنومديران.كندمیكارالسعی
بهگركارقبالدرمذکورنمايندگانکهاستتعهداتیکلیهمسئولكارفرماوشوندمیمحسوبكارفرما
راآنكارفرماوبنمايدتعهدیخوداختیاراتازخارجكارفرمانمايندهکهصورتیدر.گیرندمیعهده
.استضامنكارفرمامقابلدرنپذيرد

وظیفهنظامخدمت
دواتحداكثربايدكارگرولی،آیدمیدرتعلیقحالتبهكارقراردادوظیفهنظامخدمتدوراندر-19ماده

کارهبآنمشابهشغلدرباشدشدهحذفویشغلچنانچهوبرگرددخودسابقكاربهخدمتپايانازپسماه
.شودمیمشغول

قانون كار
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مزايای پايان خدمت
مطابقکهکارگریبهاستمکلفکارفرما،موقتمدتيامعینكار،کارقراردادخاتمهصورتدر-24ماده

براوبمتنيامتوالیازاعم،سابقهسالهربرایاستداشتهاشتغالكاربه،بیشترياساليک،قرارداد
.نمایدپرداختویبهكارپايانمزايایعنوانبهحقوقماهيکمعادلمبلغیحقوقآخريناساس

تعريف مزد
پرداخـتكارگـربهكارمقابلدرکهآنهامجموعیاونقدیغیریانقدیوجوهازاستعبارتمزد-35ماده

.شودمی

ياواركانجاممیزاناساسبرکهصورتیدروساعتیمزد،باشدمرتبطكارانجامساعاتبامزدچنانچه-1تبصره
ینمعزماندركارانجاممیزانياوشدهتولیدمحصولاساسبرچنانچهوكارمزد،باشدشدهتولیدمحصول

.شودمینامیده،ساعتیكارمزد،باشد

باکهمادهاینموضوعشمولقابلمشاغلوکارمزدوساعتیکارمزد،ساعتیمزدبهمربوطمزایایوضوابط-2تبصره
موضوعاركساعاتحداكثر.گرددمیتعیینرسیدخواهداجتماعیاموروکاروزیرتصویببهکارعالیشورایپیشنهاد
.نمايدتجاوزكارقانونیساعتحداكثرازنبايدفوقماده

قانون كار
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مزد ثابت
شغلتبعبهپرداختیثابتمزايایوشغلمزدمجموعازاستعبارت،ثابتمزد-36ماده.

تبعبهپرداختیثابتمزايایازمنظورنیستندمشاغلارزیابیوبندیطبقهطرحدارایکههاییکارگاهدر-1تبصره
تپرداخـكـارعادیساعاتدرمزدترمیمبرایوكارمحیطياشغلماهیتحسببرکهاستمزایایی،شغل
.غیرهوشغلالعادهفوق،سرپرستیمزايای،كارسختیمزايایقبیلاز.گرددمی

رامبنامزد،پایهوگروهمزداستدرآمدهاجرامرحلهبهمشاغلبندیطبقطرحکههايیكارگاهدر-2تبصره
.دهدمیتشکیل

ايشافزپاداش،مندیعايلهكمکوخواربار،مسکنهزينهكمکقبیلازایانگیزهورفاهیمزايای-3تبصره
.شودنمیمحسوبمبنامزدوثابتمزدجزوساالنهسودوتولید

شرايط مزد
یاوركشرايجنقدوجهبهكارساعاتضمنوتعطیلغیرروزدرومرتبزمانیفواصلدربایدمزد-37ماده

:شودپرداختذیلشرایطرعایتبابانکعهدهچکوسیلهبهطرفینتراضیبا

آنرداختپ،باشدشدهتعیینساعتیياروزانهصورتبهمزدمبلغ،كارگاهعرفياقرارداداساسبرچنانچه-الف
صورتدكاركرروزهایياوكارساعاتنسبتبهباريکروزپانزدهياهفتهياروزپاياندرمحاسبهازپسباید

.گیرد

خرآدربایدپرداختاین،باشدماهانهصورتبهمزدپرداخت،كارگاهعرفياقرارداداساسبرکهصورتیدر-ب
.شودمینامیدهحقوقمذكورمزدحالایندر.گیردصورتماه

ودشپرداختكارگربهومحاسبهروزيکوسیاساسبربايدحقوقومزاياروزهيکوسیهایماهدر-تبصره

قانون كار
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حق ماموريت
اعـزامخدمـتمحلازخارجهایماموريتبهبعدیموافقتيادادقرارموجببهکهکارگرانیبه-46ماده

روزانهیمبنامزدیاثابتمزدازكمترنبايدالعادهفوقاین.گیردمیتعلقماموريتالعادهفوقشوندمی
.نمايدتامینراآنهابرگشتورفتهزينهباوسیلهاستمکلفكارفرماهمچنین.باشدكارگران

دوراصلیكارگاهمحلازكیلومتر50حداقلكارانجامبرایكارگرکهشودمیاطالقموردیبهماموريت-تبصره
.نمایدتوقفماموريتمحلدرشبيکحداقلباشدناگزيریاوشود

مشاغل سخت و زيان آور
درساعت36وروزدرساعتششازنبايدكارساعات،زیرزمینیوآورزیانوسختکارهایدر-52ماده

.نمايدتجاوزهفته

قانون كار

اضافه كاری و شرايط آن
 در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است -59ماده:

.موافقت كارگر -الف

.اضافه بر مزد هر ساعت كار عادی%( 40)پرداخت -ب

مگر در موارد استثنايی با )ساعت در روز تجاوز نمايد 4كار اضافی ارجاعی به كارگران نبايد از ساعات-تبصره
( .توافق طرفین
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تعطیلی جمعه و جمعه كاری
باشدمیمزدازاستفادهباكارگرانهفتگیتعطیلروز،جمعهروز-62ماده.

ضرورتیانوعحسبکههاییکارگاهدریاورانیاتوبوس،برق،آبنظیرعمومیخدماتبهمربوطاموردر-1تبصره
یلتعطروزحکمدرروزهمانشودتعیینتعطیلبرایديگریروزمستمرطوربه،طرفینتوافقياوكار

.استاجباریهفتهدرمعینروزيکتعطیلحالهربهوبودخواهدهفتگی

جمعهوزرتعطیلازاستفادهعدممقابلدر،كنندمیكارجمعهروزهایترتیباینبهعنوانهربهکهكارگرانی
.كردخواهنددريافتمزدبراضافه(40%)

يکلمعادكارگرهفتگیتعطیلروزمزد،باشدروزششازكمترهفتهدركارروزهایكهصورتیدر-2تبصره
.بودخواهدهفتهدركارروزهایدرویدريافتیحقوقيامزدمجموعششم

تعطیلروزدوازكارگرانشانقانونیكارساعت44وهفتهدركارروز5انجامباكههايیكارگاه-3تبصره
.بودخواهدكارگرانروزانهمزدبابرابرهفتگیتعطیلروزدوازيکهرمزد،كنندمیاستفاده

قانون كار

نوبت كاری
یارعصیاصبحدرآنهاینوبتکهنحویبه،داردگردشماهطولدرکهکاریازاستعبارتنوبتیکار-55ماده

.شودمیواقعشب

شودمیواقععصروصبحدرویکارهاینوبتوکندمیکارنوبتیطوربهماهطولدرکهکارگری-56ماده
وعصریاوشبوصبحبههانوبتکهصورتیدرو(%15)،گیردقرارشبوعصروصبحدرهانوبتچنانچهو(10%)

.کردخواهددریافتکارینوبتالعادهفوقعنوانبهمزدبرعالوه(%22/5)بیافتدشب
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مرخصی استحقاقی
 جمعا يک ماه، احتساب چهار روز جمعه و با استفاده از مزد کارگران مرخصی استحقاقی ساالنه -64ماده

به كار كمتر از يک سال مرخصی مزبوربرای . سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد . است 
.نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه می شود

ذخیره مرخصی
 روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند 9کارگر نمی تواند بیش از -66ماده.

شرايط كار اتباع خارجی
 مشخص اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اوال دارای روادید ورود با حق کار-120ماده

.بوده ، ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند 

:نمی باشند ( 120)اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده -تبصره

.ارجه اتباع بیگانه که که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خ-الف

.کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه -ب

.خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرح معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -ج

قانون كار

 70مرخصی ساعتی ماده

 72مرخصی بدون حقوق ماده

3روز مرخصی اضافی برای ازدواج و فوت
73همسر ، پدر ، مادر و فرزندان ماده 

 74مرخصی استعالجی ماده
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وظايف كارفرما در خصوص حق بیمه و زمان پرداخت آن
موقعدراستمکلفومی باشدسازمانبهشدهبیمهوخودسهمبیمهحقپرداختمسئولكارفرما-36ماده

.نمايدتأديهسازمانبهافزودهآنبرراخودسهمونمودهكسرراشدهسهم بیمهمزاياوحقوقيامزدپرداخت

یرتأخبودخواهدآنپرداختمسئول"شخصاكندخودداریشدهبیمهسهمبیمهحقكسرازكارفرماکهصورتیدر
.ودبنخواهدشدهبیمهمقابلدرسازمانتعهداتومسئولیترافعآنعدم پرداختيابیمهحقپرداختدركارفرما

بیمهحقمکلفندمی شودتأمینقانوناین31مادهدرمذکورترتیببهآنهادرآمدازقسمتییاتمامکهبیمه شدگانی-تبصره
.ودبخواهدبیمهحقپرداختمسئولكارفرماحالهردرولینمایندتأدیهکارفرمابهسازمانبهبرای پرداختراخودسهم

بپردازدسازمانبهبعدماهروزآخرينتاحداكثرراماههربهمربوطبیمهحقاستمکلفكارفرما-39ماده.
شورایویبتصبهکهمزدصورتارسالوتنظیمطرزآیین نامهدرکهترتیبیبهراحقوق بیمه شدگانیامزدصورتهمچنین

وناداسمزدصورتدريافتتاريخازماهششظرفسازمان حداكثر.نمایدتسلیمسازمانبهرسیدخواهدسازمانعالی
اين100مادهشرحمغايرت بهيااختالفيانقصمشاهدهصورتدرودادهقراررسیدگیموردراكارفرمامدارک
لتفاوتمابه اسازمانكندامتناعمدارکواسنادارائهازكارفرماهرگاهمی نمايدوصولرامابه التفاوتواقدامقانون
.كردخواهدوصولومطالبهوتعیین"رأسارابیمهحق

قانون تأمین اجتماعی

28



جرايم كارفرمايان در خصوص حق بیمه و زمان پرداخت آن قانون تأمین اجتماعی
ارسالعدم:

تأدیههبکارفرماینتشویقمنظوربهمربوطقوانینبرخیواجتماعیتأمینقانوناصالحقانون1ماده1تبصرهاستنادبه
ازکهکارفرمایانیاسالمیشورایمجلس1387/01/25مصوبهکارکنانبیکاریبیمهوبیمهحقبابتسنواتیمعوقهدیون

تأمینقانون39مادهموضوعنامهآئینوقانونایندرمذکورترتیببهشدگانبیمهحقوقومزدصورتارسالوتنظیم
يامزدصورتارسالمورددرشودمیمعینمزبورسازمانقبلیموافقتکهترتیبیبهیاکنندخودداریاجتماعی
.باشندمیماههمانبیمهحقمبلغ%10میزانبهنقدیجريمهپرداختبهملزم،نکنندعملحقوق

پرداختعدم:

سومتوسعهبرنامهقانون113مادهاصالحوکشورصنایعنوسازیتسهیلمقرراتازبخشیتنظیمقانون11مادهاستنادبه
.گیردمیتعلقجريمه%2تأخیرماههرازاءبهنشدهپرداختبدهیازبخشییاتمام

االجراءحقجريمه:

:اجتماعیتامینقانون50مادهاجرايیهنامهآئینطبق

هباجرائیهابالغازپسکهمیباشداجرائیهبرگدرمندرجمبلغعشرنیممعادلاجرائیعملیاتاجرایحق-90ماده
.استشدهمقرربدهیوصولبرایکهاستترتیبیبهماناالجراءحقوصول.میگیردتعلقبدهکار

:االجراءحقجريمهبخشودگی

اوازءاالجراحقنصفبدهدراخودبدهیپرداختترتیباجرائیهابالغازپسیکماهمدتظرفبدهکارچنانچه-91ماده
.شدخواهددریافت
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ايمزدمتوسطماهيکمعادلمبلغیمی کندازدواجباراولینبرایکهمردیازنشدهبیمهبه-۸5ماده
.می شودپرداختكمک ازدواجعنوانبهزیرشرایطرعایتباحقوق

.باشدنشدهقطعكارفرمابااواستخدامیرابطهازدواجتاریخدر-1

.دباشپرداختهسازمانبهراكارروزبیستوهفتصدبیمهحقحداقلازدواجتاریخازقبلسالپنجظرف-2

.باشدرسیدهثبتبهازدواجرسمیدفتردروبودهدائمازدواجعقد-3

بهکهازدواجازقبلسالدوظرفشدهبیمهدریافتیجمعازاستعبارتمادهاینموضوعمتوسطحقوقیامزد-1تبصره
.24برتقسیمشده استبیمه پرداختحقآنمأخذ

نفردوهربهازدواجكمکباشندمادهايندرمذكورشرايطواجدازدواجعقدطرفینکهصورتیدر-2تبصره
.شدخواهدداده

كمک ازدواجقانون تأمین اجتماعی
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حق اوالد
نقوانیاصالحقانونبموجب)می شودپرداختشدهبیمهفرزنددوتامنحصرا  عائله مندیكمک-۸6ماده

:كهآنبرمشروط(استشدهمنتفیفرزندتعدادشرط،خانوادهوجمعیتتنظیم

.باشدداشتهراكارروزبیستوهفتصدبیمهحقپرداختسابقهحداقلشدهبیمه-1

درياحصیلتپايانتاباشندداشتهاشتغالتحصیلبهمنحصرا  ياوباشدكمترسالهجدهازاوفرزندانسن-2
.نباشندكاربهقادرقانوناين91مادهموضوعپزشکیكمیسیونهایطبق گواهیعضونقصيابیماریاثر

هردرفرزندهربرایمختلفمناطقدرسادهكارگرروزانهمزدحداقلبرابرسهمعادلعائله مندیكمکمیزان
.می باشدماه

یمهببهحقوقيامزدپرداختموقعدربایدومی باشدكارفرماعهدهبهعائله مندیكمکپرداخت-۸7ماده
.شودپرداختشده

فصلدررمذکوطریقبهشودحاصلکارفرماوشدهبیمهبیناختالفیعائله مندیکمکپرداختمورددرهرگاه-تبصره
.شدخواهدکارعملقانوناختالفحل

قانون تأمین اجتماعی
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