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 مقدمه

پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران و استقرار حكومت جمهوري اسالمي ايران با توجه به لزوم تغيير در بسياري از قوانين و 

هاي وسيعي انجام  در مورد قانون كار نيز مطالعات و بررسيمقررات و انطباق آن با قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 

هاي متعددي مركب از نمايندگان كارفرمايان و كارگران و وزارت كار بدين منظور تشكيل شد و لزوم  گرفت و كميسيون

هان نيز هاي مختلف مطالعه و بررسي شد و در عين حال قوانين كار برخي از كشورهاي ج تنظيم قانون كار جديد از جنبه

نويس قانون كار جمهوري اسالمي ايران به مجلس شوراي اسالمي تقديم  متن پيش 2631بررسي شد. سرانجام در سال 

شد. اين قانون پس از تصويب در مجلس شوراي اسالمي چندين بار بين مجلس و شوراي نگهبان قانون اساسي رد و بدل 

گذار جمهوري اسالمي ايران حضرت امام خميني )ره(  ستور بنيانشد و بدون تصويب نهايي باقي ماند. سرانجام طبق د

مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل و موضوع رسيدگي و تصويب قانون كار به مجمع مذكور واگذار شد. مجمع مذكور 

آن را  2632آبان ماه سال  12تبصره در تاريخ  212ماده و  601قانون كار را مورد بررسي و مطالعه قرار داد و سرانجام در 

 به مرحله اجرا گذارده شد. 21/21/32تصويب كرد و از تاريخ 

 60طول بيش از وجود دارد كه در بروز كرد كه مشكالت و چالش هاي عديده اي  2632مصوب سال در حوزه قانون كار 

ي مختلف صورت دولت هادر اصالحات درخواستي سال كه از اجرايي شدن آن ميگذرد همچنان حل نشده باقي مانده اند و 

در كشور  بوده و پاسخگوي مشكالت روابط كارنگرفته است و اگر اصالحي هم انجام شده است به صورت خيلي جزئي 

 اين قانون است.  7در ماده و تعيين مدت از جمله اين موارد بحث قرارداد كار نبوده است. 

 مدت قرارداد کارمفهوم و  قانون کار 7بررسی ماده 

قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق قانون كار  7 مادهبر اساس 

 .السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد

حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار  اين ماده آمده است: 2تبصرهدر  

 .و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي  :1تبصرهبر اساس  

 .دتلقي مي شو

قراردادهايي كه بين كارگر و كارفرما منعقد مي گردد از نظر قانوني مالک تشخيص كليه تعهدات طرفين  به موجب اين ماده

 است: قابل تشخيصنوع قرارداد  6در اين ماده و تبصره هاي آن  بوده و معتبر است.

 (2تبصره )بر اساس  براي مشاغل غير مستمر قراردادهاي مدت موقت 

  (1تبصره )بر اساس قراردادهاي مشاغل مستمر كه مدت در قرار داد ذكر ميشود 
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  مدت در آن ذكر نميشود. كهمستمر  مشاغلقرارداد دائمي در مورد 

م از اينكه طبيعت كار مستمر باشد يا غير مستمر قرارداد كار موقت خواهد عهرگاه در قرارداد مدت ذكر شود ابه اين معني 

ر نشود قرارداد دائمي تلقي ميشود و در مورد قرارداد موقت، هرگاه در پايان مدت قرارداد ارداد كار مدت ذكهرگاه در قر. بود

قانون كار نيز به نوع ديگري  12اين موضوع در ماده طرفين به تجديد يا تمديد نگردد، قرارداد خاتمه يافته تلقي مي گردد. 

مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن، از بيان شده است. بر اساس بند د اين ماده: انقضا 

هرگاه قراداد با مدت موقت در پايان تجديد نشود قرارداد پايان مي  مصاديق خاتمه قرارداد ذكر شده است به اين معني كه

يابد و هرگاه در پايان مدت با رضايت طرفين قرارداد تجديد گردد چون ذكر مدت در آن شده است قرارداد براي همان مدت 

 معتبر است و قرارداد كار موقت تلقي مي گردد.

 اردادکاربروز اختالفات در خصوص موقت و دائمی بودن قر

اداره كل نظارت  2670در خصوص موقت و دائمي بودن قراردادهاي كار، در سال  2632با وجود صراحت قانون كار مصوب 

به اداره كل كار و امور اجتماعي  21/2/2670مورخ  1121و تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه شماره 

 اصفهان تحت نظر كارشناسي مقرر داشت:

قراردادهاي مدت محدود در صورت تجديد يا استمرار به قرارداد نامحدود تبديل گرديده و در صورت اخراج، 

ايتعفا، از كار افتادگي و بازنشستگي كاگر مجموع سوابق كار وي كه به موجب قراردادهاي جداگانه نزد 

است چنانكه كارفرما قبال  كارفرما اشتغال بكار داشته به عنوان سابقه كار وي محسوب مي گردد. بديهي

مبالغي را بابت تسويه حساب پايان كار به كارگر پرداخت نموده باشد مبالغ پرداختي به عنوان علي الحساب 

مزاياي متعلقه نهايي تلقي شده و كارفرما مكلف به پرداخت مابه التفاوت مبالغ پرداختي تا مبلغي كه بنا به 

 د خواهد بود. مقررات قانوني به كارگر تعلق مي گير

تعداد زيادي از كارگران داراي قانون كار بود اعتراضات شديدي را باعث شد و  7كه آشكارا مغاير ماده صدور اين بخشنامه 

كرده و درخواست كردند به كارگر دائم تبديل شوند و مراجع حل اختالف نيز با رسيدگي به قرارداد موقت از موقعيت استفاده 

رگران راي داده و موجب اعتراض كارفرمايان و سازمانهاي كارفرمايي گرديد و خواهان فسخ اين درخواستها به نفع كا

در قم در مخالفت با اين بخشنامه  11بخشنامه شدند. با افزايش مشكالت توليد و كارفرمايان راي ديوان عدالت اداري شعبه 

 صادر گرديد. 62711صادر گرديد و در پي آن بخشنامه 
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 به شرح زير است: 22/21/2676 –/ن 62711ه شماره متن بخشنام

 ...اداره کل کار و امور اجتماعی 

چون در مورد تمديد با تجديد قراردادهاي كار موقت كرارا سئوالهائي از سوي واحدهاي كار و امور اجتماعي و 

 ،حفظ فرصتهاي شغليكارگران و كارفرمايان مطرح ميگردد لذا با توجه به سياستهاي وزارت متبوع در زمينه 

جلوگيري از نگرانيهائي كه در خصوص عدم تمديد اين قراردادها وجود  ،تنظيم روابط كار موقت بين طرفين

 :دارد و تشويق به ايجاد فرصتهاي شغلي نظريه هماهنگي اخذ و عيناً به شرح زير ابالغ مي شود

يا بعبارت  گر قرارداد كار نامحدود ودر صورت تمديد مدت قراردادهاي كار مدت معين براي مدت معين دي

 ديگر مستمر نخواهد بود. 

 مدیر کل نظارت و تنظیم روابط کار -کیانوش پروین

بر اساس اين بخشنامه اداره كل نظارت و تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي، تمديد دوباره قرارداد كار براي مدت 

 . معين موجب دائمي شدن قرارداد كار نميشود

ابطال بخشنامه  ،شكايتي در ديوان عدالت اداري با طرح 2672در سال صدور اين بخشنامه با واكنشهايي مواجه گرديد. 

شد. مدير كل دفتر درخواست اداره كل نظارت و تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي  22/21/76 -/ن 62711شماره 

اعالم  2/8/72 - 11000اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره  تنظيم و نظارت روابط كار وزارت كار و امور

داشته اند، در هيچ يک از مواد و يا تبصره هاي قانون كار جمهوري اسالمي ايران به تغيير يا تبديل نوع قرارداد كار با مدت 

قرارداد موقت نه صراحتاً و نه بطور ضمني موقت به قرارداد كار غير موقت و يا اصطالحاً دائم در نتيجه تمديد و يا تجديد 

قانون كار انقضاء مدت قرارداد كار يا مدت موقت موجب خاتمه قرارداد اعالم شده است  12در ماده  ،اشاره اي نشده است

مگر در مواردي كه قرارداد مزبور بطور صريح و يا ضمني تجديد شده باشد )بند د( و تجديد تنها حكايت از توافق طرفين 

 ابطه كار به ادامه كار قرارداد اوليه براي يک مدت يا دوره معين ديگر دارد. ر

 ، به شرح زير صادر گرديد:272تحت دادنامه شماره  21/8/2672نهايتا با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

اینست در صورت ذکر مدت در  9631مصوب سال  قانون کار 7ماده  2مستفاد از مفهوم مخالف تبصره 

قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیر دائمی خواهد بود بنابراین دستور العمل مورد اعتراض خالف قانون 

 .شود تشخیص داده نمی

ابطال اين راي براي  هااختالفها كاهش يافت اما تالشتا حدودي  صدور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري با اگرچه

از اين دست نامه محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به رئيس در آخرين مورد  .داشته استه تاكنون ادام

https://shenasname.ir/laws/kar/1017-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://shenasname.ir/laws/kar/1017-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1
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سه امه انتهاي ندر  فوق شده است.است كه خواهان تجديدنظر در راي خرداد سال جاري  21 در تاريخديوان عدالت اداري 

 وزير آمده است: صفحه اي 

 2667نسبت به قانون كار سال  2632تعارض با روح و مفاد قانون كار يكي از ويژگي هاي قانون كار سال 

رگران در جاي آن است كه قانونگذار امنيت شغلي كارگران را تضمين نموده است. تضمين امنيت شغلي كا

قانون كار به وديعه نهاده شده است. به عنوان مثال قانونگذار مقررات بسيار سختي در خصوص جاي مفاد 

كه به موارد خاتمه قرارداد كار مي پردازد به اخراج به  12اخراج مقرر نموده است؛ زيرا نخست آن كه در ماده 

حتي براي اخراج كارگر  17است. ديگر آن كه در ماده عنوان يكي از موارد خاتمه قرارداد كار اشاره نكرده 

 1متخلف شرايط و تشريفات بسيار سختي را در نظر گرفته است. اگر قرار بر اين بود كه قانونگذار در تبصره 

قانون كار اجازه انعقاد گسترده قراردادهاي كار مدت موقت را بدهد نيازي به پيش بيني مقررات سخت  7ماده 

اخراج وجود نداشت. زيرا با انعقاد گسترده قراردادهاي كار مدت موقت كارفرمايان در عمل گيرانه براي 

جايگزيني براي مقررات اخراج يافته اند و مي توانند بدون دليلي موجه و بدون پرداخت هيچگونه خسارتي در 

قانون  7ماده  1از تبصره  فسيري كهتانقضاي مدت قرارداد قرارداد جديد را با كارگران تجديد نكنند. بنابراين 

اد قانون كار را خدشه دار نموده فكار توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري صورت گرفت نه تنها روح و م

 است بلكه در عمل جايگزيني براي مقررات اخراج شده است.

 

امكان فسخ قرارداد كار مشروط  به مرحله اجرا درآمد و 21/21/2632از زماني كه قانون كار جمهوري اسالمي ايران از تاريخ 

به شرايطي گرديد كه به آساني حصول آن عملي نبود مشكالت بسياري براي واحدهاي توليدي بروز كرد. زيرا با وجود كم 

كاريهاي فراوان، قصور و تقصير، برهم زدن نظم و ايجاد تشنج در محيط كار و همچنين تغيير شرايط اقتصادي كارفرما 

قانون كار اكثرا راي به  228، 227، 17د كار را در اختيار نداشت. مراجع حل اختالف نيز با استناد به مواد امكان فسخ قراردا

بازگشت كارگران به كار مي دادند و حال آنكه در قوانين كار در گذشته ايران و همچنين قوانين كار كشورهاي مختلف 

مساله سبب شده بود كه بعضي از كارگران از موقعيت سوء ان امكان فسخ قرارداد از سوي دو طرف وجود دارد. اين هج

استفاده كرده و با اطمينان خاطر از مشكل بودن فرايند فسخ قرارداد از سوي مديريت، محيط نامساعدي را بوجود آورده و با 

 اري را كاهش دهند. كم كاريهاي مداوم سطح توليد را به پايين ترين حد برسانند و به تورم دامن زنند و انگيزه سرمايه گذ

آن هم با شرايطي خاص، مورد ديگري براي فسخ  17با توجه به اينكه در قانون كار بجز موارد پيش بيني شده در ماده 

و هيچگاه به كارفرما اجازه داده نشده است در هر شرايطي كه بوجود آيد قرارداد كار را فسخ نمايد و  قرارداد كار وجود ندارد

فسخ يک جانبه آن را ممنوع اعالم كرده است و انجام آن را با موافقت مراجع  12قراردادهاي موقت نيز ماده  موردحتي در 
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از طريق قراردادهاي با مدت موقت اين نقيصه بر طرف گردد و حل اختالف واگذار كرده است، لذا ضرورت ايجاب ميكند كه 

به كارفرما اجازه داده شود قرارداد كار موقت منعقد نموده و در پايان قرارداد در صورت عدم امكان ادامه كار، قرار داد را 

 تمديد ننمايد.

 توصیه هایی به کارآفرینان

قرارداد موقت و امكان فسخ آن در پايان مدت قراداد و يا تمديد و تجديد آن با توجه به صراحت آشكار قانون كار در مورد 

كارآفرينان بوجود مي آورد در اين زمينه كه در عمل مشكالتي براي  براي همان مدت، معذلک به لحاظ وجود تعابير مختلف

 نكات زير توصيه ميشود:

 ظيم گردد و در متن آن مدت قرارداد مشخص شود.الزم است در هر استخدام جديد قرارداد كار بصورت كتبي تن -2

به بخش اداري و كارگزيني توصيه گردد چنانچه مايل به تمديد قراردادهاي منعقده هستند يک هفته قبل از خاتمه مدت  -1

ريخ از سوي برسانند و در مورد مسائلي كه تا آن تا نقرارداد، قرارداد جديد با متن تمديد قرارداد را تنظيم و به امضاي طرفي

 قابل تغيير باشد.بر آن اساس مواد قرارداد شوراي عالي كار تعيين تكليف نشده است بندي پيش بيني گردد كه 

تمديد ضمني چرا كه از استخدام افراد جديد با قراردادهاي شفاهي و يا تمديد قراردادها بصورت شفاهي خودداري گردد  -6

بار به صورت ضمني تمديد گردد دائمي قلمداد  دومينگر قراردادي براي بار جنبه موقت خواهد داشت و ا 2 قراردادها تا

 خواهد شد.

رويه كنوني اينگونه است كه تمديد ضمني  6كه در خصوص بند . چرا اجرايي شودبند يک و دو ميشود ا ه اكيدتوصي -1

 تغيير آن وجود دارد. قرارداد براي بار اول جنبه موقت خواهد داشت و امكان
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 پیوست:

 مدیر کل نظارت و تنظیم روابط کار 52/53/5272 –/ن 22733بخشنامه شماره 
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  عدالت دیوان عمومی هیئت 53/8/5272 مورخ 571 شماره دادنامه

 مدت قراردادهای کار برای مدت معین دیگر، موجب دائم تلقی شدن نیست تمدید

 دادنامه) نيست شدن تلقي مستمر يا نامحدود تمديد مدت قراردادهاي كار با مدت معين براي يک مدت معين ديگر، موجب 

 (عدالت ديوان عمومي هيئت 21/8/2672 مورخ 272 شماره

 21/8/72تاريخ 

 272شماره دادنامه 

 72/88پرونده  كالسه

 هيات عمومي ديوان عدالت اداري -مرجع رسيدگي 

 آقاي صادق رضواني -شاكي 

اداره كل نظارت و تنظيم روابط كار وزارت كار  22/21/76 -/ن 62711ابطال بخشنامه شماره  -موضوع شكايت و خواسته 

 .و امور اجتماعي

تمديد قراردادكار را  22/21/76 -/ن 62711بخشنامه شماره شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعالم داشته اند طي  -مقدمه

براي مدت معين ديگري موجب نامحدود شدن قراردادكار ندانسته لذا ممكن است كارگري كه طي سالهاي متمادي با انعقاد 

با وي تسويه  قراردادهاي متعدد در كارگاهي شاغل بوده در پايان مهلت آخرين قرارداد صرفاً به دليل اتمام مدت قرارداد

حساب نمايند و در نتيجه از اين جهت ممكن است احتمال تضييع حق متصور گردد عليهذا از آنجا كه به نظر مي رسد 

مي باشد مستدعي است نسبت به لغو  قانون كار 12و ناقض تبصره ماده  12بخشنامه مزبور مغاير با بندهاي )د( و )هـ( ماده 

آن به لحاظ غير قانوني بودن و رعايت اصل عطف بماسبق نشدن نسبت به قراردادهاي تمديد شده قبل از بخشنامه مزبور 

 .تصميم مقتضي , اتخاذ فرمائيد

 :متن مقرره مورد ايراد به شرح زير است

 (داره كل كار و امور اجتماعي استان مركزي )اراکا

چون در مورد تمديد با تجديد قراردادهاي كار موقت كرارا سئوالهائي از سوي واحدهاي كار و امور اجتماعي و كارگران و 

موقت  تنظيم روابط كار ،كارفرمايان مطرح ميگردد لذا با توجه به سياستهاي وزارت متبوع در زمينه حفظ فرصتهاي شغلي

جلوگيري از نگرانيهائي كه در خصوص عدم تمديد اين قراردادها وجود دارد و تشويق به ايجاد فرصتهاي شغلي  ،بين طرفين

 :نظريه هماهنگي اخذ و عيناً به شرح زير ابالغ مي شود
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ت ديگر مستمر يا بعبار در صورت تمديد مدت قراردادهاي كار مدت معين براي مدت معين ديگر قرارداد كار نامحدود و

 مدير كل نظارت و تنظيم روابط كار -نخواهد بود. كيانوش پروين

 - 11000 مدير كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره

مي ايران به تغيير يا تبديل نوع در هيچ يک از مواد و يا تبصره هاي قانون كار جمهوري اسال، اعالم داشته اند 2/8/72

قرارداد كار با مدت موقت به قرارداد كار غير موقت و يا اصطالحاً دائم در نتيجه تمديد و يا تجديد قرارداد موقت نه صراحتاً و 

د قانون كار انقضاء مدت قرارداد كار يا مدت موقت موجب خاتمه قراردا 12نه بطور ضمني اشاره اي نشده است , در ماده 

اعالم شده است مگر در مواردي كه قرار داد مزبور بطور صريح و يا ضمني تجديد شده باشد )بند د( و تجديد تنها حكايت از 

 12توافق طرفين رابطه كار به ادامه كار قرارداد اوليه براي يک مدت يا دوره معين ديگر دارد. استناد شاكي به بند )هـ( ماده 

بر اثر عدم پذيرش تاثير تجديد در تبديل نوع قرارداد غير موجه و خالف منطبق به  قانون كار 12و اعالم نقض تبصره ماده 

عنايت قانونگذار قرار نگرفته و مورد اشاره واقع نشده است و  نظر مي رسد چه اوالً در بند )هـ( اصوالً تجديد قرارداد مورد

صرفاً پايان كار در قراردادهاي مربوط به مار معين از موارد خاتمه قراردادهاي كار اعالم شده است كه كامالً بديهي است و 

نوع اين  ت ناشي ازحكايت از صالحيت هيات هاي تشخيص و حل اختالف به رسيدگي به اختالفا 12ثامياً تبصره ماده 

قراردادها )قراردادهاي كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين( داشته و استنباط تبديل قرارداد با مدت موقت به 

قرارداد كار غير موقت از آن غيرموجه به نظر مي رسد. تاكيد بر اين نكته ضروري است كه نه اين دستور العمل و نه اصوالً 

العمل هاي صادره از واحدهاي ستادي و نظارتي وزارت كار و امور اجتماعي به هيچ وجه نافي صالحيت هيچيک از دستور 

ذاتي و انحصاري مراجع حل اختالف موضوع فصل نهم قانون كار به رسيدگي به اختالفات كارگري و كارفرمائي نبوده و 

زارت كار و امور اجتماعي به انجام وظايف قانوني خود مراجع مزبور با استقالل كامل بدون هيچگونه وابستگي تشكيالتي با و

تنها يک راي بوده و براي ان يک راي نيز هيچگونه امتيازي در نظر گرفته نشده  شدهمشغولند و وزارت كار در هياتهاي ياد 

 .است

ور و با حضور و المسلمين اسماعيل فردوسي پ االسالمهيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه 

روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي 

 .نمايد

 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اينست در صورت ذكر مدت در قرارداد كار, قرارداد  2632مصوب سال  قانون كار 7ماده  1مستفاد از مفهوم مخالف تبصره 

 .شود ده نميتنظيمي موقت و غير دائمي خواهد بود بنابراين دستور العمل مورد اعتراض خالف قانون تشخيص دا

 رئيس هيات ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور
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