
ر تولیدبررسی هزینه های غیر مستقیم  قانون کار ب

«باسمه تعالی»



ارتاریخچه قانون ک



مشروطیتتاریخچه
در دوران مشروطه قانونی بهه نوهوان قهانون•

ل کههار تیههوشد نشههه و تواهها ات هها  تشهه  
ث ر نخست ن اتحادشه های کارگری تحه  تها

1284سهها  سوس ال سهتی در انهششهه ههای 
.بود
اتحادشه کارگران چاپخانه ها در تاهران •

رش و 

اولپهلوی 
1307سا  •

تیوشد قانون مهنی •
رابطه کارگر و کارفرما در اشهن•

عقد اجاده  اسا  هها تهاب  
بود که ح م آن در جشخهص

قانون مههنی 517تا 512مواد 
. مقرر شهه اس 1307میوب 



دومپهلوی تاریخچه
20دهه •

های گسترده کارگریها و انتراضانتیاب•
ه گسترش اتحادشه های کهارگری و فشهار به•

دول  وق  بهرای وعه  قهوان ن حمهاشتی ا 
ن روی کار

1325سا  •
ه ئ  و شران الشحه قهانون کهار کهه هو هه•

حمههاشتی ب شههتری ا  کههارگران داشهه  را 
انون برای تیوشد ناهاشی و قه. )تیوشد کرد

ک شهن به مجلس فرستاده نشه و صهرفا  شه
(.میوبه ه ئ  و شران باقی مانه

1328سا  •
 ه اهاتح  نووان قانون قانون کار ههشه •

و اهرای گزارش کم س ون پ شه و هوهر
با رگهههانیر مربهههوا بهههه کهههارگران و 

.هبه تیوشد مجلس رس کارفرماشان
به صورت آ ماششی برای شک سا •
1325نس   به الشحه قانون کهار سها  •

موارد حمهاشتی کمتهری بهرای کهارگران 
.داش 

1337سا  •
ان با هم اری کارشواسانی ا  سا مدول  •

وشه  قانون ههشه کار را نب ن المللی کار
آ ماششهی.)و به تیوشد مجلهس رسهانه

(برای دو سا 
.ودقانون کار کشاور ی مستثوی شهه ب•

1353سا  •
ل ن تیوشد قانون کار کشاور ی برای او•

بار

1357سا  •
را دول  پ ش نوشس قانون کار ههشههی•

آماده کهرده ILOباهم اری کارشواسان 
.بود



پس از پیروزی انقالب اسالمیتاریخچه

موسسه کار و تهام ن اهتمهانی 1360در سا  •
شهاد طهر . )پ ش نوشس قانون کار را تا ه کرد

شهه با مع ارههای مهورد انترهار ه هوت دوله  
(سا گار ن ود

ر جحمد اودلی  و شر کهار وقه  ( 1361سا  )•
ا  کمهک همعهیبها را قهنلنایه پیشانلیس

ههر نهو نوش  که فقاای هامعه مهرس ن قم
وعه  تعاههات دخال  دول  در روابه  کهار و 

ی را موافق موا شن شهرنخارج ا  توافق طرف ن
را ه ئ  دول  وق  په ش نهوشس.)نمی دانس 

(نپذشرف 

ر و تا ه پ ش نوشس قانون کها( 1362سا  )•
ه ا ای تعاه کارفرما به ت ع   ا  قانون کار به

(.قهشرا عمن ن)است اده ا  ام انات دولتی 

الشحه قانون کار به تیهوشد1364در سا  •
. شهه ئ  دول  رس ه و به مجلس فرستاده

الشحه قانون کار به تیهوشد1366در سا  •
سی شورای نگا ان پس ا  برر. مجلس رس ه

و میوبه مجلسر آن را مغاشر با اح ام اسالم
.قانون اساسی دانس 

نماشوهگان مجلس پهس ا  چوهه بهار اصهال •
ورای قانون کار با  هم نتوانستوه موافقه  شه

.نگا ان را به دس  آورنه

رهام با تش  ل مجم  تشهخ   میهلح  ن•
در مجمه  1369نااشتا  قانون کهار در سها  

. هتشخ   میلح  نرام به تیوشد رس

:نقهعمنشراموارد
 نتلوگا وبر وآب-بدولتیار -الف

وگمرکاتوهافرودگاهبوادرا است اده-ج
وکاالهاخرشهحق-دآهنراهوهاهاده

 ااست اده-هدولتیموسساتمحیوالت
پروانه-ودول ایب مهوبان یخهمات

با رگانیکارتوبرداریباره



مقدمه



ارشاکله قانون ک

فصل های 
قانون کار

تعاریف و 
اصول کلی قرارداد 

کار

رشرایط کا

حفاظت فنی
و بهداشت 

کار

آموزش و 
اشتغال

تشکل های 
کارگری و 
کارفرمائی

مذاکرات و 
پیمانهای 

دسته جمعی 
کار

خدمات 
رفاهی 
کارگران

مراجع حل 
اختالف

شورای 
عالی کار

جرائم و 
مجازات ها

مقررات 
متفرقه

قانون کار 

فیل 12در 

ماده203و 

تور م شهه اس 

دشراش  اساسی انعقا•

کارتعل ق قرارداد •

کارخاتمه قرارداد •

ه ران خسارت ا  هر •
ای ق  ل و پرداخ  مزاش

پاشان کار



1369ویژگی های قانون مصوب سال 

ی ام ان تعل ق قرارداد کار و دوره آ ماشش
.  به قانون کار اعافه شه

ماده در قانون کار 69مواد قانون ا  
ماده افزاشش 203به 1337میوب سا  

.شاف 

(  60در دهه )در  مان تیوشد قانون کار 
اقتیاد کشور نمهتا  دولتی بود و بخش
خیوصی سام انهکی در اقتیاد کشور 

. داش 

افزاشش موان  برای کارفرما در ها  
فسخ قرارداد کار  .مزاشای پاشان کار افزاشش شاف 

خهمات رفاهی کارگران فیلی با نووان 
به قانون اعافه شه که کارفرما را م لف
می کوه تا امور رفاهی مثل مس نر 

وس له اشاب و ذهابر ام انات ور شی و 
.را برای کارگران فراهم سا د... 



1369تغییرات قانون کار پس سال 

یر مقررات اشتغا  ن روی انسانر 1373سا  در •
ی ب مه و توم ن اهتمانی در مواطق آ اد تجهار

وشد به تیهصوعتی هماوری اسالمی اشران-
.مجلس رس ه

جسدثناه ا اماهیید امدلج  ار 1381در سا  •
یلچد ایمثدااجدا  ان دااجدایه گه اهده ا

.به تیوشد مجلس رس هیه قهنلنا

ه ر قانون رف  برخی موان  تول ه1387در سا  •
لهس و سرماشه گذاری صوعتی به تیهوشد مج

ن آن  تغ  راتی برای قهانو8رس ه که در ماده 
.کار پ ش ب وی شهه بود

  ر قانون رف  موان  تول ه رقابه1394سا  در •
وشد تیهکشهور بهه پذشر و ارتقای نرام مالی 

رفه  قهانون 8مشهابه مهادهمجلس رس ه کهه 
بهه 41ماده در 1387سا موان  تول ه میوب 

. پرداختهه اسه موادی ا  قهانون کهار اصال  
(21و10ر7مواد)

شهرو  1385فرآشوه اصال  قانون کار ا  سا  •
الشحه اصال  قانون کهار 1391شه و در سا  

معهه به مجلس رف  که انتراعات گسترده ها
ه را کارگری را به دن ا  داش  و مجلس الشح

.کوار گذاش 

الشحههه 1395دولهه  شهها دهم ن ههز در سهها  •
اد را به مجلس فرست( بوه86)اصال  قانون کار

س که مشابه الشحه دول  دهم بود و نااشتا  په
ا  انتراعات هامعه کارگریر دول  الشحهه را 

.ا  مجلس پس گرف 



اهمیت قانون کار

کـار قـانـون

.اس کشورقانونمامترشناساسیقانونا بعه•

کارفرماوکارگرب نرواب کووههتور م•

بر).س اقانوناشنتاث رتح کشورهمع  ا ن میا ب شمع ش •
غ رومستق مصورتبهن رم ل ون42بهنزدشکرسمیآماراساس

(.هستوهاهتمانیتام نب مهپوششتح مستق م

کشورشاغلهمع  درصه23حهودکارو ارت*رسمیآماراساسبر•
وانتمین زراهاآنواق درکهن ستوهایب مهه چپوششتح 

.گرف نرردرکارقانونمخاطد

*سهل
امای ا
شهغلا

(می یلن)

نابیمهاش گه
ناجص  اوهمی
جاثمهع ا

(می یلن)

امعابیمها
ش گهناهمها
صا  قاهها

(می یلن)

لذاضایبان 
بیمهاج ا
یشل ا

(  ص )

139522.513.717.577 یگزارش دفتر ب مه های اهتمانی و ارت کارر تعاون و رفاه اهتمان*



نگرش به قانون کار
اهماهایه گا نگرش •

  اسهمث  به اشن قانون 
و بهها اشههن قههانون موافههق 

.هستوه

 ااهماهایه یامهینگرش •
یمو هبه قهانون کهار فعلهی 

اس  و با اشن قانون مخهالف
.هستوه

شهههت موافقهه  هامعههه 
کههههارگری ا  شهههههت 
مخال ههههه  هامعهههههه 

.س کارفرماشی ب شتر ا
1385بررسی نگرش کارگران و کارفرمایان به قانون کار؛ محمد جان عزیزی؛ عزت اله سام آرام؛ موسسه کار و تامین اجتماعی، 



نگرش به قانون کار

با ود فضای کسد وکار•
ر توانموه سا ی کارفرماشان د•

مهشرش  بوگاه ها

با  گذاشتن دس  کارفرما در•
مهشرش  مواب  انسانی

لزوم کاهش هزشوه های تول ه•

قانون کار مان  ن س •

قانون کار مان  اس •



هزینه های قانون کار

هزینه 

های 

قانون 

کار

مستقیم

غیر مستقیم

در قانون به صورت صریح از

آن به عنوان هزینه یاد شده است

مانند حق السعی، حق سنوات، 

عیدی و پاداش، فوق العاده ها و 

مزایا

در قانون صریحاً به عنوان 

هزینه آورده نشده است ولی در 

ی اجرا برای تولید هزینه ایجاد م

.کند



یمهزینه های غیر مستق



قیمفهرست هزینه های غیر مست
عدم توجه به 
تفاوت بخش 
های مختلف 
اقتصاد در 
قانونگذاری

قراردادهای 
کار مدت 

موقت و دائم

ق فسخ و تعلی
قرارداد کار 

ه پیمان های دست

جمعی و تشکل

های کارگری

ی بازرسی ایمن

کارو بهداشت 

د شکایات و رون

رسیدگی به 

ط اختالفات رواب

کار

طبقه بندی 

شغلی و بهره 

وری نیروی 

کار



خهمات

صوع 

کشاور ی

بوگاه های 
کوچک

بوگاه های بزرگ

نسخه ای واحد برای تمامی 
فعالیت های اقتصادی



نسخه ای واحد برای تمامی 
فعالیت های اقتصادی

ارهایکدرکهدرشاف م توانستانههدادهههو بررسیبامثا نووانبه•
ا درصه50ا ب شم انگ نطوربهکارکوانخهماته رانهزشوهخهماتی

بهر یکشاووصوعتیکارهایدرکهدههمیتش  لرابوگاههایهزشوه
*.اس کمترمراتد

. اسبرقرارن زکوچکوبزرگهایبوگاهبرایاختالفاشنطورهم ن•

ر مرکز آمار اشران1390ههو  داده ستانهه سا  *



قرارداد کار

ماده
7

موق  شا 
غ ر موق 

کت ی شا 
ش اهی

کارهای 
مستمر و 
قرارداد 
موق 

مزاشای 
قرارداد های 

موق 



ماده
7

موق  شا 
غ ر موق 

کت ی شا 
ش اهی

کارهای 
مستمر و 
قرارداد 
موق 

مزاشای 
قرارداد های 

موق 

دارد مااغیاامسدثبرای کارهاشی که ط  ع  آناا هو ه ح جیناام تاملق ا-1ت یره
.توس  و ارت کار و امور اهتمانی تا ه و به تیوشد ه ات و شران خواهه رس ه

 ا  امد ودارد ر در صورتی کهه مسثماکه ط  ع  آناا هو ه کارهاشی در -2ت یره
.ر قرارداد دائمی تلقی می شودقاج  ج اذیاانشل 



ماده
7

موق  شا 
غ ر موق 

کت ی شا 
ش اهی

کارهای 
مستمر و 
قرارداد 
موق 

مزاشای 
قرارداد های 

موق 

(1394کشورر سا قانون رف  موان  تول ه رقاب  پذشر و ارتقای نرام مالی )

وص و در فرم مخییثب باشه به صورت بیشاجداس ا  داقراردادهای با –3ت یره 
 ار که توس  و ارت کار و امور اهتمانی در چاارچوب قوان ن و مقررات تا ه و در اخت

طرف ن قرار می گ ردر باشه



ماده
7

موق  شا 
غ ر موق 

کت ی شا 
ش اهی

کارهای 
مستمر و 
قرارداد 
موق 

مزاشای 
قرارداد های 

موق 

ن در کارهاشی که هو ه مستمر داردر بسهتن قهرارداد ههای موقه  و تمهشهه متهوالی آ
.مش لی نهارد

. اس جمای اشغ  امامترشن دغهغه هامعه کارگری بحث 





قانون کار 
اختیارات 
مدیریتی 

کارفرما را 
محدود کرده 

.است
نقش تشکل های 

کارگری در 
مدیریت بنگاه

مدیریت نیروی 
انسانی

نقل و انتقال و 
ایجاد تغییر در 

بنگاه

گسترش قراردادهای کار موق 
(درصه قراردادها95ب ش ا  )



ماده
7

موق  شا 
غ ر موق 

کت ی شا 
ش اهی

کارهای 
مستمر و 
قرارداد 
موق 

مزاشای 
قرارداد های 

موق 

(1394قانون رف  موان  تول ه رقاب  پذشر و ارتقای نرام مالی کشورر سا )

ارکرد کارفرماشان موظ وه به کارگران با قرارداد موق  به نس   مههت که–4ت یره 
.مزاشای قانونی پاشان کار به موخذ هر سا  شک ماه آخرشن مزد پرداخ  نماشوه



دوره آزمایشی

ب ن شک تا سه ماه•

هر شک ا  طرف ن می توانوهه بههون اخطهار •
.کووهقط  ق لی رابطه کار را 

  برای اول ن بار در قانون کهار میهوب سها•
.آورده شه1369

ه حام ان حقو  کارگران دوره آ ماششی را به•
ائم نووان تضم وی برای انعقاد قراردادهای د

.می دانوه



قطع همکاری 
کار

تعل ق 
قرارداد کار

خاتمه 
قرارداد کار



تعل ق 
قرارداد کار



وظ  هنرام خهم  

اه برو  حوادث غ ر قابل پ ش ب وی و تعط لی کارگ

مرخیی تحی لی

(ودتوق ف موجر به ح م مح وم   نش)توق ف کارگر 

باشهفرماکارش اش نل بهکهتوق  ی

تعل ق 
قرارداد کار



هاشگزشوی کارگر در  مان تعل ق•

وران با گردانهن کارگر به کار پس ا  د•
تعل ق

تعل ق 
قرارداد کار



«17مه  ا»
 ه  نمهی قرارداد کارگری که توق ف می گردد و توق ف وی موتای بهه ح هم مح وم: قهنلنایا  

.گرددا  می پس ا  رف  توق ف به کار خود بو کارگر می آشه به حا  تعل ق در توق فشود و در مهت 

شود ترمجا ات سه ماه ح س شا بشچوانچه توق ف کارگر موجر به -ت یره:ا1395جصالحیهاسهلا
  شهک کارفرما می توانه قرارداد کار کارگر را با پرداخ  حق سووات به ا ای هر سا  سابقه کهار معهاد

بهون صورت مجا ات کمتر ا  م زان فو  با ساشر مجا ات هار کارگردر . نماشهفسخ ماه آخرشن حقو ر 
.گردددرشاف  حق السعی به کار سابق با  می 

.شهه اس حذف17ماده :ان ا10آیینانهمهایه گه اهه ایمثااجدا

تعل ق 
قرارداد کار



خاتمه 
قرارداد کار
تعل ق 

قرارداد کار

فسخ قرارداد ا  
طرف کارفرما

پاشان کار و 
اتمام قرارداد کار

فوتر ا  
کارافتادگیر 
با نشستگی

فسخ قرارداد ا  
طرف کارگر



فسخ قرارداد ا  
طرف کارفرما



فسخ قرارداد ا  
طرف کارفرما

: در قرارداد های دائم

قهرارداد در انجام وظاشف محوله و شا نهم پاش وهی وی به تعاهاتی که به موحدکارگر قیور •
.کار در مقابل کارفرما به ناهه گرفته اس 

 هر سهاختار به ادامه خهم  کارگر ناشی ا  تقل ل حجم فعال   کارگهاه و تغ ن ا  کارگاه نهم •
. تول ه و دالشلی ا  اشن ق  ل

ارگر و به کار کارگر با توهه به نههم وههود ت هاهم به ن کهبه میلح  ن ودن ادامه اشتغا  •
.کارفرما و لزوم ح ظ نرم کارگاه



فسخ قرارداد ا  
طرف کارفرما

: در قرارداد های موقت و کار معین

هرگاه قرارداد کار برای مهت موق  شا برای انجهام کهار معه نرقانون کارر 25به استواد ماده •
ارفرمها صهرفا بوابراشن کر ه چ ک ا  طرف ن به توااشی حق فسخ آن را نهاردموعقه شهه باشه 

. قانون کار نمل کوه27کارفرما می توانه بر اساس ماده 
س ا  کارگاه را پهآئ ن نامه های انض اطی ور د و شا قیورهر گاه کارگر در انجام وظاشف محوله -27ماده )•

ه بهر نقض نماشهر کارفرما حق دارد در صورت انالم نرر مث ه  شهورای اسهالمی کهار نهالوتذکرات کت ی 
وان حهق به نس   هر سا  سابقه کار معاد  شک ماه آخرشن حقو  کارگر را بهه نوهحقو  معوقه مطال ات و 

.(کار را فسخ نماشهو قرارداد سووات به وی پرداخته 



فسخ قرارداد ا  
طرف کارگر

فسخ قرارداد ا  
طرف کارفرما

21تبصره ماده 

داده و کارگری که استع ا می کوه موظف اس  شک ماه به کار خهود ادامهه-ت یره
رف مههت حهاکثر ظهبه کارفرما اطال  دهه و در صورت  ه کت ا  استع ای خود را بهوا  
تلقهی مهی استع ای وی موت ینوماشه به کارفرما انالم کت ا  انیراف خود را رو 15

می شود و کارگر موظف اس  رونوش  اسهتع ا و انیهراف ا  آنهرا بهه شهورای اسهال
.کارگاه و شا انجمن صو ی و شا نماشوهه کارگران تحوشل دهه

فسخ قرارداد ا  
طرف کارگر



پاشان کار و 
اتمام قرارداد کار

فسخ قرارداد ا  
طرف کارگر

تغا  مربهوا بهه دوره اشهو ناشی ا  قهرارداد کهار که کل ه مطال اتیدر پاشان کارر -22ماده
  کارگر در موارد فو  اس  ر به کارگر و در صورت فهوت او بهه وراث قهانونی وی پرداخه

.خواهه شه
کارگر ا  لحها  درشافه  حقهو  شها مسهتمری ههای ناشهی ا  فهوت ر ب مهاری ر -23ماده

مهاشتی و شهراش  با نشستگی ر ب  اری ر تعل ق ر ا کارافتادگی کلی و هزئی و شا مقهررات ح
.خواهه بودتاب  قانون تام ن اهتمانی مربوا به آناا 

فوتر ا  
کارافتادگیر 
با نشستگی



خاتمه قرارداد کار



خاتمه قرارداد کار

هزشوه استخهام و ترب   
ن روی ماهر

هزشوه مربوا به اخراج و 
ههاشگزشوی کارگر ههش

هزشوه های پس ا  اخراج



رکارگهزشوه نهاشتن ش اش  برای •
ر ارائه مهرک توس  کارفرمها در اکثهلزوم •

موارد ش اشتی
ن ههود محهههوده  مههانی مشههخ  بههرای •

ش اش 

ایاتفرآیند رسیدگی به شک



حفاظت فنی و بهداشت

رر ن ود توافق ب ن ن
با رس فوی و نرر 
با رس باهاش  در 

برخی موارد

لزوم باال بردن دانش
 اده کارشواسی و است

ا  موسسات خهماتی
مسئول   پذشر

ن ود سا کاری برای 
ا ه ران خسارت کارفرم
در صورت اشت اه 

با رس



تشکل های کارگری و پیمان های دسته جمعی

تش ل های 
کارگری و شرشک
در مهشرش  شا 
!  تش ل صو ی

ام ان بسته شهن
پ مان دسته همعی

در موارد حقو  کمتر
ا  قانون کار وهود 

(141ماده.)نهارد
لزوم انط ا  
ا کارگران ههشه ب
پ مان دسته 
همعی ق لی

ن نماشوهگی ن رد
تش ل ها ا  

همع   کارگری و
کارفرماشی واقعی



ارزیابی و طبقه بندی

نرام ار شابی و 
لط قه بوهی مشاغ

ن و ط قه بوهی شاغل 
دطر  ار شابی نمل ر



دیارزیابی و طبقه بن

و ارت کار نقش مجری را 
رد در ط قه بوهی مشاغل دا

ما را و نقش مهشرشتی کارفر
. تضع ف می کوه

اشن طر  بانث تحم ل 
ا هزشوه اعافی به کارفرم
برای پرداخ  حقو  

.کارکوان می شود

ه مرت   ن ودن کار و بار
وری و ن ود ار ش گذاری 

ار شابی )برای باره وری 
(نمل رد کارکوان



جمع بندی



رویکرد قانون فعلی

ری حاکمیت در روابطط کطارگر و کارفرمطا بطرای جلطوگیدخالت •

ون قان)از ضایع شدن حق کارگر و حمایت از حقوق کارگران 

(کارگر



رویکرد صحیح

کارفرماحماش  قانون کار ا  رونق کار به های حماش  ا  کارگر شا •

اصالت دادن به توافق بین کارگر و کارفرما •

حفظ کرامت و عزت نفس کارگر و کارفرما•

اشتغالرونق تولید و •



پیشنهادات

قانون کار 141حذف ماده •
:کهداش خواهوهاهرائیقابل  وقانونیانت ارهوگامیکارهمعیدستهپ ماناای-141ماده)

.باشهنشههتع  نآندراس گردشههب ویپ شکارقانوندرآنچها کمترمزاشای-الف
.ن اشهمغاشردول قانونیمیوباتوتیم ماتوکشورهاریمقرراتوقوان نبا-ب
(برسهاهتمانیاموروکارو ارتتائ هبهربوالفبوههایباپ مانموعوناتشاموعو تعارضنهم-ج

:الحاقیماده•

حهاقلشاملکهکارگرحقو یکل هاس موظفکارفرماکارفرماروکارگرب نتوافقصورتدر•
هبماه انهطوربهراشودمیسوواتحقب مهرحقپاداشرون هیهارالعادهفو ومزاشادستمزدر

.نماشهپرداخ کارگر

کارفرماا رمارکارفوکارگرساماهتمانیرتام نب مهحقپرداخ مسئول  فو مادهمتعاقد:ت یره•
.شودمیسلد





1307عقد اجاره اشخاص در قانون مدنی مصوب سال
. شودمنام ههاهرتاالهارهما واه رشودمیواق اهارهموردکهوکسیمستاهرکوهمیاهارهکهکسی_512ماده•
متیهشاناهاره-2.ق  لهرا کارگرانوخهمهاهاره-1:اس ذشلقرارا اشخاصاهارهنمههاقسام-513ماده•

.هواشاآبشاخش یراها انمالتجارهما شااشخاصینقلوحمل
وکارگرخهمهاهارهدر–او فقره•

.مع ویامریانجامبرایشامع ویمهتبرایمگرشوداه رتوانهشاکارگرنمیخادم-514ماده•
 اسشههمع نآنقرارا مزدکهمهتیبهبودخواههمحهوداهارهمهتشوداه رمهتانتااءتع  نبهونکسیاگر–515ماده•

ماهشکشاتهه شکشارو شکبهمحهوداهارهمهتباشهشههمع نم لغفالنسالیشاماهشاه تهرو رقرارا اه رمزداگربوابراشن
موهرودههدوامخودبخهم اه رمهتانقضاءا پساگرولیم شودبرطرفاهارهمزبورمهتانقضاءا پسوبودخواههش سا شا
.شهخواههاهرتمستحقبودهمقررموهرواوب ناهاره ماندرکههمانطوریبهحاصلهمراعاتبهنرراه رداردنگاهرااو

نقلوحملمتیهیاهارهدر-دومفقره•
آناابههکاش ائینگاههاریوح اظ برایباشههواشاآبشاخش یراها اشو ها انمنقلوحملمتیهشانتعاهات-516ماده•

اش ائیهنشعاش شاتلفمسئو تعهیشات رش درصورتبوابراشناس مقرردارانامان برایکهاس همانشودمیسپرده
.بودخواههآنانبهاش اءتحوشلا تارشخمسئول  اشنوشودمیدادهآناابهحملبرایکهبودخواهوه

وی را به مقیه نرسانه مقهار مع مع ن محمو  شود که اگرموهر در وق  ح وان مم ن اس  شرا دراهاره )509م اد ماده -517ماده •
.مجری خواهه بودمورد متیهشان حمل و نقل ن ز در ( .االهاره کم شودا  ما  



مقررات اشتغال مناطق آزاد
ماده دارد و نس   به قانون کار دارای وظاشف کمتری برای51اشن قانون تواا 

.طرف ن درگ ر در رواب  کار اس 

.ام ان فسخ قرارداد برای طرف ن کارگر و کارفرما وهود دارد

داش بس اری ا  موارد قانون کار مثل تعل ق قراردادر مزاشا و فو  العاده ها و پا
.حذف شهه و مزاشای پاشان کار کاهش شافته اس 

فیل مربوا به امور رفاهی کارگران به طور کلی حذف شهه اس  و در مورد 
.مواردی مثل ح اظ  فوی و باهاش  و کارآمو ی صح تی نشهه اس 

مقاوله نامه ها و توص ه نامه های سا مان ب ن المللی کار در مواطق -51ماده 
.آ اد ال م الرناشه می باشه



ز ده نفر تصویب موارد استثناء و معافیت کارگاههای کوچک کمتر ا
از قانون کار

اشن معاف   ها شامل مواردی همچون حذف نرام ار شابی و ط قه بوهی مشاغلر فیل مربوا به 
.امور رفاهی کارگران و کاهش مهت مرخیی اس 

قانون کار نوشته شهه اس  که اشن اها ه را می دهه که معاف   191اشن میوبه بر اساس ماده 
.هاشی برای کارگاه های کوچک کمتر ا  ده ن ر مورور گردد

ونی موان  قانونی فسخ قرارداد کار در اشن میوبه کمتر ا  قانون کار اس  و تقرش ا  مشابه رونه قان
.اس 1337فسخ قرارداد در قانون کار میوب سا  



تغییرات قانون کار در قانون رفع موانع تولید
:گ ردمیصورتآنبعهیاصالحاتو1369میوبکارقانوندر شراصالحات_41ماده

:شودمیالحا قانونر(7)مادهبه شرشر بهت یرهدو_1
چارچوبرداهتمانیرفاهوکارتعاونرو ارتتوس کهباشهمخیوصیفرمدرباشهبودنکت یصورتدرکارقانونبهمربواقراردادهای_3ت یره
.گ ردمیقرارطرف ناخت اردروشودمیتا همقرراتوقوان ن
مزدنآخرشماهشکسا هرموخذبهراکارپاشانقانونیمزاشایکارکردرمهتنس  بهموق قراردادباکارگرانبهموظ وهکارفرماشان_4ت یره

.نماشوهپرداخ 

:شودمیالحا قانون(10)مادهبه( )بوهنووانبهذشلبوه_2
(اس نشههتع  نمهتکهمواردیدر)قراردادفسخنحوهوشراش ( 

:شودمیالحا قانون(21)مادهبه( )بوهنووانبه شربوه_3
.اس شههب ویپ ش(کارقانونباموط ق)قراردادمتندرکهنحویبهقراردادفسخ( 

:شودمیالحا قانون(21)مادهبه( )بوهنووانبه شرمتن_4
پذشریرقاب قهرتافزاششوههشههایفواوریوهانواوریبرم وایتوانوهمیکارفرماشانقهشمیرساختارا ناشیتول هکاهشه رانموروربه( 

وکارفرمااهرکارگکارگریتش ل)هان هسهقراردادط قاس م لفاهتمانیرفاهوکارتعاونرو ارتصورتآندردهوهرانجامساختارصال تول هر
تاررساخاصال ا بعهودههقرارب  اریب مهپوششتح ماهدوا دهتاششمهتبهراکارگاهکارگران(محلاهتمانیرفاهوکاروتعاوناداره

مقرراتا بخشیتور مقانون(9)مادهم ادمطابقتوانوهمیکارفرماشانشاوبرگردانهکارمحلبههان هسهقرارداددرشههذکرم زانبهراکارگران
1382میوباشراناسالمیهماوریفرهوگیواهتمانیاقتیادیرتوسعهسومبرنامهقانون(113)مادهاصال وکشورصواش نوسا یوتسا ل

.کووهنمل1369میوبب  اریب مهقانونوآنبعهیاصالحاتوکووهنمل



1395خالصه تغییرات منظور شده در الیحه اصالح قانون کار

قانون7حذف ت یره حهاکثر مهت قرارداد موق  و مزاشای پاشان کار قرارداد دائم در ماده•

حذف ام ان تع  ن شراش  فسخ قرارداد کار در قرارداد•

لزوم تاش ه پ مان ار ا  طرف و ارت کار در کارهای پ مان اری•

شن کم تهاشجاد کم ته انض اطی در کارگاه و محو  کردن وظ  ه نرارت بر کارگران و در صورت لزوم فسخ قرارداد کار به ا•

به رسم   شواختن توافق ب ن کارگر و کارفرما برای فسخ قرارداد•

به شراش  تع  ن حهاقل مزدکشورشراش  اقتیادی اعافه کردن بوه •

ری ن روی کاربه مورور مرت   ساختن درآمه با باره ونمل ردطر  ار شابی و ط قه بوهی شاغل ن و طر  ار شابی اعافه شهن •

شاگردیصورت استاد به فرا گرفتن حرفه خاص کارآمو ی به اطال  •

اها ه به کارفرماشان برای ب مه کردن کارگران نزد ساشر صوهو  های ب مه ای•

ا  ا  سحهاکثر سه به اختالفدر مراه  حل حقو  و مطال ات کارگران و کارفرماشانمطال هپ گ ری و محهود شهن  مان•
استحقا تارشخ 



امنیت شغلی

ری مامترشن خواسته فعاالن حقو  کهارگ•
.کشور اس 

خواسته فعهاالن حقهو  کهارگری  الهزام •
دائهم بهرایکارفرما به انعقاد قراردادهای 

.افزاشش امو   شغلی کارگران اس 



امنیت شغلی

۱۲۱۸۷۲, حقوق معوقه

۱۲۱۸۴۸, عیدي و پاداش

۱۰۸۲۹۳, سنوات خدمت

۱۰۶۰۷۷, سایر

۱۰۵۶۶۲, حق بیمه اجتماعي

۶۴۲۷۰, بازگشت به كار

۶۴۱۴۵, مرخصي استحقاقي

۵۵۴۰۹, كمك هزینه اقالم

۴۹۲۱۲, اضافه كاري

۴۵۲۴۶, حق مسكن

۳۰۲۶۰, حق عائله مندي

۲۸۹۲۹, تفاوت مزد

۱۳۳۲۸, كار نوبتي

۱۰۱۳۱, حق السعی

۶۳۰۹, طرح طبقه بندي مشاغل

۲۳۰۷, تغییر شرایط كار

حقوق معوقه

عیدي و پاداش

سنوات خدمت

سایر

حق بیمه اجتماعي

بازگشت به كار

مرخصي استحقاقي

كمك هزینه اقالم

اضافه كاري

حق مسكن

حق عائله مندي

تفاوت مزد

كار نوبتي

حق السعي

طرح طبقه بندي مشاغل

تغییر شرایط كار

۰۲۰۰۰۰۴۰۰۰۰۶۰۰۰۰۸۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰

*1395تعداد موارد خواسته ها در هیات های تشخیص دعاوی کار بر حسب نوع دعاوی در سال 

1395اهتمانیر آمار نامه و ارت تعاونر کار و رفاه : موخذ* 

ا  موارد خواسته ها درصه 7تواا 
ه در ه ات های تشخ   مربوا ب

.اس به کار با گش  


