
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 تحوالت قوانین کار ایران در مورد مزد و حقوق

 1394پیشنهاد دستمزد 
موضوع مزد و حقوق از جمله مسائلی است که همزمان با تغییر مقررات و قوانین 

مربوط به چگونگی تعیین حداقل  ها مربوطه تغییراتی یافته است. این تغییرات و دگرگونی
مزد کارگر و سایر سطوح مزدي و حمایت از مزد کارگران و جلوگیري از توقیف 

 غیرقانونی و سرانجام برداشت از حقوق و مزد کارگران از لحاظ قانونی است.
 بینی نشده است. ذالک در برخی از مقررات و قوانین گذشته کشور ما مساله مزد پیش مع

، نظامنامه کارخانجات و 1302آبان  25رمان والی کرمان و بلوچستان در چنانکه در ف
در مورد مزد  1307و قانون مدنی مورخ سال  1325مرداد  19مؤسسات صنعتی مصوب 

تعریفی به عمل نیامده است. ولی در طرح مصوب شوراي عالی کار و وزارت پیشه و 
مزد کارگر باید به پول رایج  مقرر شده است: 24به موجب ماده  28/2/1325هنر مصوب 

روز پرداخت شود مگر در مواردي که به موجب  15کشور و در پایان هر هفته یا 
 نامه مربوط که به تصویب هیات وزیران رسیده به نحو دیگري مقرر شده باشد. آیین

حداقل مزد کارگر به اقتضاي نقاط مخلتف کشور باید طوري باشد که تامین هزینه 
و عائله او را بنماید. حداقل مزد در نقاط مختلف و به وسیله هیات مذکور زندگی کارگر 

در اول هر سال براي مدت یک سال معین و با تصویب شوراي عالی کار به  41درماده 
 موقع اجرا نهاده خواهد شد.

پرداخت مزد نباید در روزهاي تعطیل انجام گیرد. مزد کارگر زن و مرد در شرایط برابر 
ن خواهد بود. مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از کار، یکسا

 سایر قروض حتی دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود.
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چهارم مزد کارگر را در قبال طلب خود توقیف  توانند بیش از یک بستانکاران کارگر نمی
فع آنان قابل توقیف و کنند. نفقه زن و اطفال کارگر از این قاعده مستثنی است و به ن

 برداشت است.

  1328قانون کار مصوب 
به موجب ماده یک قانون فوق دستمرد عبارت است از وجهی که در مقابل ساعات کار و 

 کارمزد عبارت است از مبلغی که در مقابل محصول کار روزانه به کارگر تادیه می شود.
درصد بیش از مزد  10می کنند دستمزد کسانی که در تمام مدت ماه به طور نوبتی کار 

 35عادي آنان در روز خواهد بود. به کارگر غیرنوبتی براي انجام کار در شب 
 درصداضاله به تناسب ساعات کار پردخت می شود.

 7/3/1337قانون کار مصوب 
 قانون فوق، مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد و یا هرگونه مزایاي  4به موجب ماده 

 شود. مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میغیرنقدي که در 
روز در روز غیرتعطیل در کارگاه به کارگر پرداخت  15مزد یا حقوق باید در آخر هر 

آن با  شود. چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق به صورت غیرنقدي باشد نحوه تحویل
کند  ر میموافقت طرفین خواهد بود. مزد کارگري که در تمام مدت ماه به طور نوبتی کا

 35درصد بیش از کارگر غیرنوبتی است. فقط به کارگران غیرنوبتی براي کار در شب  10
 شود. درصد اضافه بر مزد ساعات عادي کار پرداخت می

حداقل مزد کارگر عادي با توجه به حوائج ضروري و هزینه زندگی در نقاط مختلف 
 نفره باشد. 4خانواده کننده زندگی یک  کشور باید طوري باشد که تامین
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سال یک بار به وسیله  2حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا براي صنایع مختلف هر 
شود  وپس از تایید  هیاتی مرکب از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر پیشنهاد می

 شود.  وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شوراي عالی کار به موقع اجرا نهاده می
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 بندي کنند. کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلف کارگاه خود را از نظر مزد طبقه
 مزد کارگر زن و مرد براي کار برابر یکسان خواهد بود.-
مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض -

دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر بیش از حتی 
تواند بیش از  توان توقیف کرد. همچنین کارگر نمی چهارم مزد او را نمی یک

یک چهارم مزد خود را در مقابل هرگونه بدهی حواله نماید مگر در مورد 
 بدهی خرید اجناس ضروري زندگی که از شرکت تعاونی خرید کرده باشد.

النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع  نفقه و کسوه افراد واجب
 مقررات قانون مدنی است.

 1369آبان  29قانون مصوب 
هاي قانونی که کارگر به  الذکر کلیه دریافت قانون فوق 34به موجب ماده 

هاي مسکن،  مندي، هزینه اعتبار قرارداد کار اعم از مزد و حقوق، کمک عائله
بار، ایاب و ذهاب و مزاباي غیرنقدي، پاداش افزایش تولید،  سود خوار

 السعی نامند.  نماید را حق ها دریافت می ساالنه و نظایر آن
دارد: مزد عبارت است از وجوه نقدي یا غیرنقدي و یا  مقرر می 35ماده 

 شود. ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می مجمموع آن
شته است که مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مقرر دا 36ماده 

 مزایاي ثابت پرداختی به تبع شغل.
اي از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و  تبصره: مزایاي رفاهی و انگیزه

مندي، پاداش افزایش تولید و سود ساالنه جزو مزد ثابت و مزد  کمک عائله
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ی مرتب و در روز غیرتعطیل شود. مزد باید در فواصل زمان مبنا محسوب نمی
 و ضمن ساعات کار 

 به وجه نقد کشور و یا با تراضی به وسیله چک عهده بانک پرداخت شود.
روز محاسبه و به کارگر  31روز حقوق و مزایا باید بر اساس  31هاي  در ماه

پرداخت گردد. براي انجام کار برابر در شرایط برابر که در کارگاه انجام 
به زن و مرد مزد برابر پرداخت گردد. تبعیض در تعیین مزد بر گیرد باید  می

، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.  اساس سن
وقت و یا کمتر از ساعت قانونی  مزد و مزایاي کارگرانی که به صورت نیمه

تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعت کار انجام شده محاسبه و 
شود. در مواردي که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت  اخت میپرد

شود باید ارزش نقدي تعیین شده براي این گونه  غیرنقدي پرداخت می
 ها معقول و منصفانه باشد. پرداخت

دارد شوراي عالی کار همه ساله موظف است میزان حاقل  مقرر می 41ماده 
صنایع مختلف با توجه به  مزد کاگران را براي نقاط مختلف کشور یا

 معیارهاي ذیل تعیین نماید.
حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی از سوي بانک مرکزي 

شود. حداقل مزد بدون توجه به مشخصات  جمهوري اسالمی ایران اعالم می
اي باشد  هاي کار محول شده باید به اندازه جسمی و روحی کارگران  ویژگی

ده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم که زندگی یک خانوا
شود را تعیین کند. کارفرمایان نباید در انجام کار در ساعات تعیین شده  می

قانونی به هیچ کارگري کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت 

۴ 
 



 
 
 
 

نمایند. در غیر این صورت ضامن تأدیه تفاوت مزد پرداخت شده و حداقل 
حداقل مزد تعیین شده براي کارگران باید منحصراً به  باشند. مزد جدید می

هاي غیرنقدي که به موجب قرارداد  صورت نقدي پرداخت شود. پرداخت
شود به عنوان پرداختی است که عالوه بر حداقل مزد است.  کار انجام می

، تعطیالت رسمی و مرحضی  کارگران کارمزدي براي روزهاي جمعه
ها در  ند و مأخذ محاسبه، میانگین کار مزد آناستحقاق دریافت مزد را دار

هاست. مبلغ پرداختی در هر حال نباید از  روزهاي کارکرد آخرین ماه کار آن
حداقل مزد کمتر باشد. چنانچه کارگر به کارفرماي خود مدیون باشد در قبال 

تواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه  دیون کارگر تنها می
چهارم کل مزد کارگر بیشتر  د. در هر حال این مبلغ نباید از یکبرداشت کن

 باشد.
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 معیارهاي تعیین حداقل دستمزد در ایران:
به تامین زندگی کارگران و خانواده هاي  1369قانون کار ایران مصوب  41در ماده 

حداقل دستمزد  آنان اشاره شده و جهت لحاظ کردن تغییرات هزینه زندگی در
 شاخص نرخ تورم به عنوان مبنا اعالم شده است .

 سابقه قانونی تعیین حداقل دستمزد در ایران  -4
موضوع تعیین حداقل دستمزد در کشور ما در اولین متن الیحه قانون کار در خرداد 

به تصویب شوراي عالی کار و هیات وزیران رسید پیش بینی شده است .  1325ماه 
قانون مذکور چنین مقدر می دارد : حداقل دستمزد کارگربه  24تبصره یک ماده 

هزینه تامین کارگر و عائله  او ( اقتضاي نقاط مختلف کشور باید طوري باشد که 
طبق آئین نامه هاي مربوط ) را بنماید . میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلفتوسط 

در اول هر سال براي مدت یکسال معین و با تصویب شوراي 31هیات مذکور در ماده 
گذارده خواهد شد . با بررسی قانون موارد ذیل قابل احصاء عالی کار به مورد اجرا 

 ست : ا
اوال : مقررات مربوط به تعیین حداقل دستمزد براي اولین بار در متن الیحه قانون 

شوراي عالی کار و هیات وزیران پیش بینی گردیده  1325کار مصوب خرداد ماه 
 است .

 ثانیا : در این قانون براي حداقل دستمزد قیودزیر پیش بینی گردیده است 
شور طوري باشد که تامین هزینه زندگی کارگر حداقل دستمزد در نقاط مختلف ک -1

 و عائله او را بنماید .
میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور بر حسب شرایط و اوضاع و احوال  -2

 متفاوت باشد .
هیاتی قبال میزان دستمزد را تعیین نماید و سپس به تصویب شوراي عالی کار  -3

 برسد .
ایجاب کند ممکن است در طی سال میزان حداقل هرگاه شرایط و اوضاع احوال  -4

 دستمزد تغییر یابد.
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به تصویب نهایی مجلس البته به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی و قانون مزبور 
به ترتیبی که در مصوبه شوراي  شوراي ملی نرسید و امکان تعیین حداقل دستمزد 

 1328ون مذکور تا سال عالی کار پیش بینی شده بود فراهم نگردید با این وجود قان
تبصره با  15ماده و 21اجرا می شد تا آن که در این سال قانون محدود تري شامل 

در مورد حداقل دستمزد چنین پیش بینی 10تغییرات بسیار تصویب شدکه در ماده 
 شده است :

حداقل دستمزد کارگر ساده باید طوري تعیین شود که زندگی او و یک زن و دو طفل 
نماید . میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشورو یا براي صنایع مختلف را تامین 

هر سال یک بار عنداالقتضاء به پیشنهاد هیاتی مرکب از فرماندار, رئیس انجمن و 
و یا نمایندگان آنها و نماینده وزارت کار و دو نفر نماینده از سوي رئیس بانک ملی 

ارگران تعیین و پس از تصویب شوراي عالی کار فرمایان و دو نفر نماینده از طرف ک
 کار براي اجرا ابالغ خواهد شد .

ریال تعیین گردید و از آن پس  31به مبلغ 1328حداقل دستمزد کارگران در سال 
 افزایش حداقل یاد شده ادامه یافت .

براي مدت یک سال پیش 1328با وجود آنکه اجراي آزمایشی قانون کار در سال 
ادامه یافت و در آن سال با همکاري  1337تا سال ولی عمل به آن  بینی شده بود ,

آن در مورد  22دفتر بین المللی کار قانون دیگري تدوین و تصویب شد که در ماده 
 حداقل دستمزد چنین مقرر می دارد :

حداقل دستمزد کارگر عادي با توجه به حوائج ضروري و هزینه زندگی , در نقاط 
طوري باشد که تامین زندگی یک مرد , یک زن و دو فرزند را مختلف کشور باید 

بنماید , حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور و یا براي صنایع مختلف هر دو سال 
یک بار توسط هیاتی مرکب از نمایندگان دولت , کارگر و کارفرما طبق آئین نامه 

ي عالی کار به خاصی پیشنهاد می شود و پس از تائید وزارت کار و تصویب شورا
موقع اجرا گذارده می شود . مادام که حداقل دستمزد جدید تعیین نشده , حداقل 

 دستمزد سابق به اعتبار خود باقی است .
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به طوري که مالحظه می شود در قوانین مذکور سه وجه مشترکدر مورد حداقل 
 دستمزد مالحظه می گردد :

تامین زندگی کارگر و خانواده وي  حداقل دستمزد باید به نحوي تعیین شود که  -1
 را که شامل کارگر همسر وي و دو فرزند است تامین نماید .

حداقل دستمزد بدوا به وسیله هیاتی مرکب از نمایندگان دولت , کارفرمایان و  -2
 کارگران مورد توافق قرار می گیرد و سپس به تصویب شوراي عالی کار می رسد .

 مختلف و صنایع مختلف تعیین می گردد . حداقل دستمزد براي نقاط -3
براي تمامی کشور یکسان تعیین میشد و طی این 1347البته حداقل دستمزد تا سال 

به موجب  1348ریال بالغ گردیده بود و از سال  44مدت حداقل دستمزد روزانه به 
براي مناطق مختلف مورد توجه مساله تعیین حداقل دستمزد  1337قانون کار مصوب 

ر منطقه حداقل دستمزد ار گرفت و تمام کشور به سه منطقه تقسیم شد و براي هقر
تا زمان وقوع 1350خاص آن منطقه تعیین گردید . روند افزایش دستمزد از سال 

 ) ارائه شده است .1در جدول شماره (1357انقالب اسالمی در سال 
سالهاي  درصد افزایش حداقل مزد طی –) 1جدول شماره (                

 1357لغایت 1350
 روند افزایش حداقل دستمزد سال 
 نسبت به سال قبل%  5/5افزایش  1350
1351 "    3/6  %"     " 
1352 "    2/11  %"     " 
1353 "      5/15   %"    "    
1354 "    9/9    %"    "  
1355 "   6/16    %"    "  
1356 "    15    %"    "    
1357 "    14   %"     " 
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 به بعد :1358حداقل دستمزد از سال 
با توجه به جهت گیري هاي انقالب اسالمی در زمینه استقرار عدالت  1358در سال 

کارگران تغییر جدي و حفظ حقوق کارگران و اقشار آسیب پذیر حداقل دستمزد روزانه 
افزایش یافت و عالوه بر آن ریال  567به 1357ریال روزانه در سال 210کرد و از 

بجز حداقل دستمزد دو عامل دیگر نیز بدان افزوده شد : و آن پرداخت به سایر 
 سطوح دستمزدي و دیگر پرداختها نظیر حق مسکن و غیره بود .

نیز هر ساله براساس معیار هاي تعیین شده و به اجرا گذاشته شده است  1359از سال 
 به شرح ذیل است : 1368تا سال  2که روند آن طبق جدول شماره 

 
 1386تا  1358میزان حداقل دستمزد از سال  –) 2جدول شماره (

 سال
 

حداقل 
دستمزد 

روزانه ( ریال 
( 

درصد 
 افزایش

 تورم 
(در 

 صد )

حق  
 سنوات

( ریال 
( 

سایر 
پرداختهاي 

 ماهانه (ریال)

جمع کل 
دریافت 
 ماهانه 
 (ریال)

1358 567 270 4/11 60 
سال به ماخذ 

 20070 قبل

 22158 بن کاال3000 108 35/2 9/11 635 1359

 22110 بن کاال3000 60 8/22 - 635 1360

 22210 بن کاال3000 160 2/19 - 635 1361

 22210 بن کاال3000 60 8/14 - 635 1362

 22210 بن کاال3000 60 4/10 - 635 1363

 24685 بن کاال3000 85 9/6 13 720 1364
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 24660 بن کاال3000 60 7/23 - 720 1365

 25860 بن کاال3000 60 8/17 5 760 1366

 28960 بن کاال4000 60 9/28 9 830 1367

 31960 بن کاال7000 60 4/17 - 830 1368

 37060 بن کاال7000 60 9 20 1000 1369

 57370 بن کاال7000 60 7/20 7/6 1677 1370

 75070 بن کاال7000 60 4/24 35 2267 1371

 96880 بن کاال7000 60 9/27 32 2994 1372

 123820 بن کاال7000 60 2/35 9/29 3892 1373

 167050 بن کاال7000 60 49 27 5333 1374

 214330 بن کاال7000 125 5/32 5/29 6907 1375

 261585 بن کاال7000 125 3/17 22 8482 1376

 متاهل10000 210 1/20 20 12061 1378
 مجرد6000

37240 
368040 

 متاهل10000 380 6/12 5/26 15267 1379
 مجرد6000

468390 
464390 

 متاهل10000 470 4/11 24 18930 1380
 مجرد6000

578370 
574370 

 متاهل10000 580 8/15 6/22 23282 1381
 مجرد6000

703620 
699620 

 864090 متاهل10000 710 6/15 22 28446 1382
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 860090 مجرد6000

 1086920 بن کاال20000 900 2/15 9/24 35534 1383

 1266280 بن کاال40000 1020 1/12 9/14 40842 1384

 دایم50000 1385
 موقت60000

3/22 
6/46 

7/13 1250 
 مسکن100000
بن 100000

 کاال

1701250 
2001250 

1386 61000 22 17 1250 
 مسکن100000
بن 100000

 کاال
2031250 

 
ترتیب مالحظه می شود که هر سال عالوه بر حداقل دستمزد سایر سطوح بدین 

دستمزدي و پایه سنوات و نیز مبلغ بن کاالهاي اساسی نیز تعیین می گردد و بر 
همین اساس همزمان با افزایش حداقل دستمزد ارقام مذکور فوق نیز افزایش می 

 یابد...
است که مبالغ یاد شده  کرد این نکته اي که باید در مورد پایه سنوات خاطر نشان

براي هر سال مربوط به افرادي است  مشمول طرح طبقه بندي مشاغل نبوده و یا در 
واحد صنعتی طرح طبقه بندي مشاغل اجرا نمی شود . حال آنکه در واحدهایی که 
طرح طبقه بندي مشاغل اجرا می شود مبلغ یا شده مربوط به گروه یک بوده و مبلغ 

 ی گروههاي دیگر به نسبت معینی افزایش می یابد .پایه سنوات
نکته دیگري که باید مورد توجه قرار گیرد این استکه در مجموع در واحدهاي صنعتی 
عالوه بر دستمزد ثابت و دستمزد مبنا مبالغ دیگري تحت عناوین ذیل به طور 

 مستقیم و یا غیر مستقیم به کارگران پرداخت می شود :
تقیم : اضافه کاري , شب کاري , نوبت کاري, حق سرپرستی , پرداخت هاي مس -1

, حق جذب , پاداش افزایش تولید , عیدي و پاداش ساالنه , فوق العاده مدیریت 
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پاداش موردي , حق ایاب ذهاب , بن کاالي اساسی , حق مسکن , خواربار , حق 
 اوالد , حق سنوات , حق ماموریت .

مل یک وعده غذاي گرم و بعضا صبحانه , حق پرداخت هاي غیر مستقیم : شا -2
بیمه سهم کارفرما , حق بیمه بیکاري , صندوق کارآموزي , دوره هاي آموزش فنی و 

زي حرفه اي , بیمه مکمل خانواده , و حوادث , فضا و لوازم ورزشی , سواد آمو
کارگران , تسهیالت براي شرکت هاي تعاونی , سرویس ایاب ذهاب جایزه به 

ن هوشمند کارگران , کمک هاي غیر نقدي موردي وبه مناسبت هاي مربوط فرزندا
 به اعیاد و روزهاي ملی .

لباس کار براي مردان و زنان , کفش ایمنی , عینک ایمنی ,  –وسایل و لوازم  -3
روسري مخصوص خانم هاي کارگر , گوشی , دستکش , کفش و لباس براي 

 فرزندان  کارگران که در تحصیل پیشرفت هاي قابل مالحظه اي داشته اند .
ریال 61000با بررسی روند تغییرحداقل دستمزد می توان مالحظه کرد که این رقم 

 افزایش یافته است.
 نظرات اضاي انجمن -5

در خصوص تعیین حداقل دستمزد نظرات مختلفی از اعضاي انجمن دریافت شده 
 است که از مجموع این نظرات محورهاي ذیل قابل طبقه بندي و استخراج است :

 افزایش دستمزد بر اساس در صدي از حداقل دستمزد سابق  -5-1
 کنان دولت و کارگران افزایش حقوق  یکنواخت کار -1
 % در حداقل دستمزد ساالنه پیشنهاد می شود .8افزایش  -2
حقوق همان نرخ % ضمن اینکه حداقل 8افزایش پایه حقوق حداکثر به میزان  -3

 سال قبل باشد .
 . % حداقل دستمزد15افزایش  -4
توجه حداقل دستمزد با عنایت به پیش بینی نرخ تورم در سال آتی و همچنین با  -5

قانون کار , تعیین گردد  41ماده به مقتضیات بنگاهها و حداقل معیشت الزم موضوع 
. 
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 تعیین حداقل دستمزد به روش تلفیقی -5-2
مقداري از افزایش حقوق به صورت ثابت و مقداري از آن به صورت در صدي  -1

در صدي  %افزایش16ریال و نیز  20000باشد . (مبلغ پیشنهادي ثابت به ازاي روزانه 
 به صورت روزانه.)

% تورم به حداقل دستمزد و سایر سطوح 60در افزایش دستمزد سالیانه کارگران  -2
اضافه گردد تا کارگاههاي تولیدي امکان تولید محصول رقابتی را از دست دستمزدي 

 ندهند .
در تمام  1386دستمزد سال ×%16بر اساس ( 1386تعیین حداق دستمزد سال  -3

 ریال200000سطوح ) + 
در افزایش حداقل دستمزد از ترکیب در صد و عدد ثابت استفاده گردد تا از بروز  -4

 شکاف بیش از حد دستمزد بین گروههاي مختلف کارکنان بنگاهها جلوگیري شود .
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