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ددررـكاررـكوننـناـق ـتصهـب2/7/1368خيـیاررـته ـمجلبيـیوـ ـ ااـشسـ ررـمالـسورراايي ـسيیي ووـ آآننـمدهه اازز يي ااـمواادد ـختورردد ـمجلالففـ ـ ووـ س
ــنگهبوررااييـش ـ ددررــفترـگرااررـقاننـ وو ـجلسه ـمتعاتتــ ـ ـمحمدددـ ـ ــتشخيیعـ ـ ـمصلحصـ ــ ـنظتـ ووـسرررـباممـ ااـبي ااـمالححـصا ووـفالــختواارردد ـحسي بـ
ااززـپرووررتتـض ـكسس ـمجبـ ااززـ ـمعظاممــمقوزز ـ ررـ ااـبرييــهبم ووـصا ــتتميیالحح ددـممــ يي ـيیگواادد ،ـ ـمشتمر ــ ددووـبلـ ـيیسر ووـ ووـمهـست ـيیكصاددهه ـ دـ
ـبيیسوو ووــ ـتبصكيـیت ددررــ ـبيیسخيـیاررـترهه ووــ ـنهت آآـ ـيیكهاننـبم ـ ووـ ـسيیصزاارر ووــ ـشصد ووـ ـتصهـبهـنت ـنهبيـیوـ ـمجميـئاـ ـ ــتشخيیعـ ـ ـمصلحصـ ــ تـ
ـنظ ررـ ـسيیامم ووـ ـشمهـماـنيـطدهه ـمجم9/10/1369وررخخـم/قق8840/267اررههـ ـ ررـبعـ ـجمهتـسايـیه ـ ووااـ ـپيیهـبدههـشـلصورريي ـجهتـسوـ تـ

ااجرااء اابالغغ مي گردددد . 

ررئيیس جمهورر - ااكبر هاشمي ررفسنجاني 

قانونن كارر 

فصل ااوولل - تعارريیف كلي وو ااصولل 

،يـیاـمرـفاررـكهـــكليی-1اددههـم ،ـگاررـكانن ـسسوـمراانن ـليیوـتاتتـ ،ـ ــصنعتديي ،ــ ووـتاـمدـخي ـكشي ــمكلاووررززييـ ـتبعيیهـبفـ ـ ـ ااـ اازز يـموننـناـقنيـیت
باشند . 

ااززـگاررـك-2اددههـم ـلحر ااـ ـكسوننـناـقنيـیاظظ ااـ ـعنرـههـبهـكتـسي ددررـ ـمقواانن ددررـباـ ااـحتـفايـیل ـلسعق ـ ااـ ااززـعي ،ـمم ـحقزدد ،ـ ـسهوقق ووـ م
سايیر مزاايیا به ددررخوااست كاررفرما كارر مي كند . 

ـشخصاـمرـفاررـك-3اددههـم ـ ااـ ددررـبرـگاررـكهـكيـقوــحقايـیيــــحقيیقتـسي ووـسوااـخه ـحسهـبت ددررـ ااوو ددررـباــمقابب ااـحتـفايـیل ـلسعق ـ يـماررـكيـ
.ــكن وويـیدـمد ــمسئراانن ووـ ـعموررـطهـبوالنن ـكسهـــكليیوممـ ـنيیكاـ ـعههــ ددااررـ ـــهستناههـگاررـكدهه ـنمدـ ـمحساـمرـفاررـكدههــيیناـ ـ ووـنوـشيـموببـ اـمرـفاررـكد
ــمسئ ـتعههـــكليیوللـ ـ ااـتدااـ ـنمهـكتـسي ـيیناـ ددررـكذـماننـگدـ ـعههـبرـگاررـكاللــقبورر ددررـنرــگيیيـمدههـ . ـتيیكوررـصد ـنمهــ ـيیناـ ااززـخاـمرـفاررـكدههـ اررجج

 0ااختيیاررااتت خودد تعهديي بنمايید وو كاررفرما آآنراا نپذيیردد ددرر مقابل كاررفرما ضامن ااست 

ــمحلاههـگاررـك-4اددههـم ااـ ددررـباههـگاررـكهـكتـسي ـنمايـیاـمرـفاررـكتـسوااـخه آآــنيیاـ ددرر ااوو ـنجدهه ااززــكنيـماررـكاـ ، ـسسوـملـــقبيید ــصنعتاتتـ ،ــ ي
 0كشاووررززيي ، معدني ، ساختماني ، تراابريي ، مسافربريي ، خدماتي ، تجارريي ، توليیديي ، ااماكن عمومي وواامثالل آآنها

ـسيیساـتهـــكليی ااـبهـكيـتاــ ـقتضه ــمتعلاررـكاييــ ااـگاررـكهـبقــ ااززـناهه ، ـنملـــقبيید ،ـناـخاززـ ،ـخاررـهاـنه ـتعورريي ـنيیهاووـ ،ــ ،ـگوااررـخرــشيیا ـمهاهه وددككـكدـ
ددرر ـنگاـم، ،ـ ـحماهه آآـ ، ـشگوززـمامم ،ـفرـحاههـ اايي ،ـناـختـئرااـقه ـسهالـكه ووـموااددآآـساييـ آآـكرااـمريـیاـسوززيي ووااـشوززـمز هـبوططـبرـمنـكاـمي

شورراا وواانجمن ااسالمي وو بسيیج كاررگراانن ، ووررززشگاهه وو ووسايیل اايیابب وو ذذهابب وو نظايیر آآنها جزء كاررگاهه مي باشند . 

 - كليیه كاررگراانن ، كاررفرمايیانن ، نمايیندگانن آآنانن ووكاررآآموززاانن وو نيیز كاررگاهها مشمولل مقرررااتت اايین قانونن مي باشند . 5ماددهه 

ـبناسسـسرااـب-6اددههـم ـچهدـ ااـ ـچهـلصارر ووـ ووـسل ـبنومم ااـشدـ ااـصش وو ددوومم ،ـهوززددـنوللـصل ـبيیستم ـ ـ ووـ ـبيیسم ـ ووـ ــهشتت ااـناـقمـ يـساـسونن
ـجمه ـ ااـ ااـمالـسورريي اايـیي ، ااــجبراانن ــمعيیاررـكهـبرااددـفارر ووـ ـبهن ـكشرههـ ددـ اازز ـيیگي ــممنرييـ ووـ ااـموعع ااززيـیرددمم ووـقرـهراانن دــشناـبهـكهــــقبيیلومم
ـحقاازز ـمسوققـ ررـنوررددااررـخرـباووييـ وو ،ـند ززـنگ ، ووـبژاادد ـنناـمانن ااـ ـيینهدهه ـ ـسباـ ااـ ـمتيیب ـ ـنخاززـ ووـبدـهوااـ ـهمودد ااـ ااـفه ووـعراادد ززنن اازز رددـمم



ـيیكس ـ ددررـ ـحمانن ددااررـقوننـناـقتيـیاـ ووـنراارر ددااررددـحسـكرـهد ــشغلق ررااـ آآننـبهـكي اايـیاـمه ووـسل ـمخت ااـلاـ ووـسف ـمصالمم ـعمحـلاـ ووـموـ ي
حقوقق دديیگراانن نيیست برگزيیند . 

فصل ددوومم - قراارردداادد كارر 

مبحث ااوولل - تعريیف قراارردداادد كارر وو شراايیط ااساسي اانعقادد آآنن 

ـتساررــعباررـكرااررددااددـق-7اددههـم ااززـ آآننـجوـمهـبهـكيـهاــشفايـیيـــكتبرااررددااددـقت ددررـگاررـكب ددررــقبر ااـحتـفايـیالل ـلسعق ـ ررااـكيـ رااييـبارريي
مدتت موقت يیا مدتت غيیر موقت براايي كاررفرما اانجامم مي ددهد . 

ـتبص ـطبيیعهـكييـیاـهاررـكرااييـبتـقوـمدتتـمرــكثدااـح-1رههــ آآـــ ـنهت ـمستمرــغيیهـــجنباـ ــ ددااررددـ ووززااررتتـسوـتر ووااـكط ااـمارر ـجتمورر ــتهيیيـعاــ هـ
وو به تصويیب هيیاتت ووززيیراانن خوااهد ررسيید . 

ـتبص ددرر2رههــ ـطبيیعهـكيـئاـهاررـك- آآـــ ـنهت ـمستمهـــجنباـ ــ ددررـ ، دداارردد ددررـتدـمهـكيـتوررـصر ذذـقي ـنشرـكراارردداادد ،ـ ددااـقودد ـئمراارردداادد ـتلقيـ يــ
مي شودد . 

ددررـكذـمرووططـش-8اددههـم ـتغيیيیايـیاررـكرااررددااددـقورر ـ ـ ـبعرااتتـ ددررـ آآنن ـكمتيـئايـیزااـمرـگاررـكرااييـبهـكوددـبدـهوااـخذـفاـنيـتوررـصديي ـ ااززـ ر
اامتيیاززااتت مقررر ددرر اايین قانونن منظورر ننمايید . 

 - براايي صحت قراارردداادد كارر ددرر ززمانن بستن قراارردداادد ررعايیت شراايیط ذذيیل االزاامي ااست : 9ماددهه 

االف - مشرووعيیت مورردد قراارردداادد 

بب - معيین بوددنن موضوعع قراارردداادد 

جج - عدمم ممنوعيیت قانوني ووشرعي طرفيین ددرر تصرفف اامواالل يیا اانجامم كارر مورردد نظر . 

تبصرهه - ااصل بر صحت كليیه قرااررددااددهايي كارر ااست ، مگر آآنكه بطالنن آآنها ددرر مرااجع ذذيیصالحح به ااثباتت برسد . 

 - قرااررددااددكارر عالووهه بر مشخصاتت ددقيیق طرفيین ، بايید حاوويي مواارردد ذذيیل باشد: 10ماددهه 

االف - نوعع كارريیا حرفه يیا ووظيیفه اايي كه كاررگر بايید به آآنن ااشتغالل يیابد . 

 0بب - حقوقق يیا مزدد مبنا وولوااحق آآنن 

 0جج - ساعاتت كارر ، تعطيیالتت وو مرخصيیها

دد - محل اانجامم كارر . 

هه - تارريیخ اانعقادد قراارردداادد . 

وو - مدتت قراارردداادد ، چنانچه كارر براايي مدتت معيین باشد . 

زز - مواارردد دديیگريي كه عرفف وو عاددتت شغل يیا محل ، اايیجابب نمايید . 

ـتبص ددررــ - ـيیكوااررددـمرهه ددررـقدـشاـبيـــكتباررـكرااررددااددـقهـ ـچهراارردداادد ـنسخاررـ ـ ــتنظيیهـ ـنسخكيـیهـكرددددـگيـممــ ـ آآننـ اازز ااددااررههـبه ـمحاررـكه لـ
ـنسخكيـیوو ـ ووـگاررـكزددـنهـ ـنسخكيـیر ـ ووـمرـفاررـكزددـنهـ ـنسخا ـ ددـ ـيیگه ااـ ددرر ااـشاررـــختيیر ددررـكيـمالـسورراايي وو ـههاـگاررـكارر ددررـشدـقاـفاييـ ورراا

ااختيیارر نمايیندهه كاررگر قراارر مي گيیردد . 

ـيیكقـفوااـتاـبدــننوااـتيـمنــفيیرـط-11اددههـم ـيیگدـ ررااـتدـمرـ آآززـنهـبي ددووررهه ـيیشاـمامم ـــتعيیيیاررـكيـ ـنمنـ ددررــيیناـ . ااـخد ددووررههيـیاللل ااززيـیرـهن ك
ـفيیـرط ،ـحنـ دداارردد ااـبق ـخطدوونن ــقبلاررـ ووـ آآـبي ـنكي ااـ ـخستـخرددااـپهـبزااممـله ددااـ ـشتاررتت ررااـشاـبهـ ، ـبطد ـقطاررررااـكهـ ـنمعـ ـفقرـگاررـكديـیاـ طـ

مستحق ددرريیافت حقوقق مدتت اانجامم كارر خوااهد بودد . 



ـتبص -ــ آآززـمرهه ددووررهه ـيیشاـمدتت ددرريـیاـبيـ ـمشخاررـكرااررددااددـقد ـ .ـشصـ ااــكثدااـحودد ووـسرااننـگاررـكرااييـبدتتـمنيـیر ـنيیماددهه ـيیكمرـهاـمهــ ـ ووـ اهه
براايي كاررگراانن ماهر وو دداارراايي تخصص سطح باال سه ماهه مي باشد . 

ـــتغيیيیوععـنرـه-12اددههـم ـحقرـ ووـقوـ ددرر ــلكيیاـمـعضي ااززـگاررـكتـ ــقبيیاهه اايـیرووششـفلـ ـنتقا ـ ـشكرـههـباللـ ،ـ ـــتغيیيیل ااددــليیوـتوععـنرـ ، ددررـغد امم
ـسسوـم ددـ ـيیگه ،ـ ،ـگاررـكدننـشيــملر ووااـلاـموتتـفاهه ااــمثك ـيینهالل ددررررااــ ، ـبطا ــقطعيیاننـشرااررددااددـقهـكيـنرااـگاررـكرااررددااددييـقهـ ـ ااــفتايـیتـ تـسه

موثر نمي باشدووكاررفرمايي جديید ، قائم مقامم تعهدااتت وو حقوقق كاررفرمايي سابق خوااهد بودد . 

ددرر13اددههـم ااززـكهـكوااررددييـم- ـطعاــمققيـیرـطارر ااـ ـنجه ،ـبايـیيـماممـ ـمقد ـطعاـ ددـ ــمكلدههــهنه ااـ ررااـخرااررددااددـقتـسف ـمقاـبودد ـطعاـ هـباررـكهـ
نحويي منعقد نمايید هه ددرر اا; مقاطعه كارر متعهد گردددد كه تمامي مقرررااتت اايین قانونن رراا ددرر مورردد كارركنانن خودد ااعمالل نمايید . 

ـتبص ـ ـمط-1رههـ ـلباـ ددـجرـگاررـكاتتـ ــممتوننيـیزء ووـباززههـ ـپيیميـهدـبدــشناـبيـمفـظوـماننيـیاـمرـفاررـكوددهه ـ ـنكاـ ررههـ ررااـگاررـكارراانن رـبرااـبراانن
رراايي مرااجع قانوني اازز محل مطالباتت پيیمانكارر ، منجمله ضمانت حسن اانجامم كارر ، پرددااخت نمايیند . 

ـتبص ـنچاــچن-2رههــ ـطعاــمقهـ ددـ ااـبوققـفبــتيیرـتالففـخرـبدههــهنه ــنعقه ـطعاــمقاـبرااررددااددـقاددـ ووــبپاررـكهـ ااززــقبايـیرددااززدد اازز45اننيـیاـپل ررووزز
تحويیل موقت ، تسويیه حسابب نمايید ، مكلف به پرددااخت دديیونن مقاطعه كارر ددرر قبالل كاررگراانن خوااهد بودد . 

مبحث ددوومم - تعليیق قرااررددااددكارر 

ـنچاــچن-14اددههـم ووااـبهـ ـسطه ااـ ددررـكذـموررـمه آآـمورر ااـتواادد ـنجي ـتعهاممـ ـ ـيیكدااتتـ ااززـ ،ـشفـقوــمتا"ــقتوـمنــفيیرـطي اللـحهـباررـكرااررددااددـقودد
ـــتعليی ددررـ آآـمق ووـئي ررـپد اازز آآـفس ـنهع ااـباررـكرااررددااددـقاـ ـحتسا ااززـمدـخهــبقاـساببــ ) ـلحت ـنشستگاززـباظظـ ــ ـ ااـ وو )ـمشيـیزااـفي ااووللـلاـحهـبزدد ت

بر مي گردددد . 

ـتبص -ــ ـنظتـمدـخدتتـمرهه ووـ (ـــظيیفامم ااـضه ، ذذـــحتيیرووررتت وو ووــخيیاطط ( ـــهمچنيیرهه ـ ددااووـكرـشدتتـمنـ ددررـگاررـكهـناـــطلبت ـجبهراانن ،ــ زءـجه
سواابق خدمت وو كاررآآنانن محسوبب مي شودد . 

ددرر15اددههـم ووااـبهـكوررددييـم- ـسطه ـقهوههـقهـ وويـیرـ ووـكيـــبيینشــپيیلـباـقرــغيیوااددثثـحرووززـباـبه ااررااددههـقه اازز آآنن ااـخنــفيیرـطوعع تـساررجج
ـتم، ــقسمتايـیاممـ ـ ااززـ ــتعطيیاههـگاررـكي ـ ووااـشلـ ـنجودد ـتعهاممـ ـ ـبطاـمرـفاررـكايـیرـگاررـكدااتتـ ــقسمتايـیتـقوـموررـ ـ ااززـ ــتعطيیاههـگاررـكي ـ ـنجوددووااـشلـ اممـ
ـتعه ـ ـبطاـمرـفاررـكايـیرـگاررـكدااتتـ ـممكرــغيیتـقوـموررـ ـ ،ـگنـ ـتمرااننـگاررـكايـیاررـكاييـهرااررددااددـقردددد آآننيـیاممـ ـقسما ـ ااززـ ــتعطيیهـكاههـگاررـكت ـ لـ

 0مي شودد به حالل تعليیق ددرر مي آآيید .تشخيیص مواارردد فوقق با ووززااررتت كارر وو اامورر ااجتماعي ااست 

ـمطهـكيـنرااـگاررـكرااررددااددـق-16اددههـم ااـباـ ااززـناـقنيـیق ـخصرـمونن ـــتحصيیليـ ـ ووـ دديـیي ـيیگا ـخصرـمرـ ااـماـبوققــحقدووننـباييـهيـ اددههـــستفزدد
مي كنند . ددرر طولل مرخصي وو به مدتت ددوو سالل به حالل تعليیق ددرر مي آآيید . 

 0تبصرهه - مرخصي تحصيیلي براايي ددوو سالل دديیگر قابل تمديید ااست 

ـقيیوـتهـكرييـگاررـكرااررددااددـق-17اددههـم ووـگيـمفـ ـقيیوـتردددد ووييـ ـمنتهف ـ ـ ـحكهـبيـ ـمحكمـ ـ ـميیوـ ـنمتـ ددررـشيـ ـقيیوـتدتتـمودد اللـحهـبفـ
تعليیق ددرر مي آآيید وو كاررگر پس اازز ررفع توقيیف به كارر خودد باززمي گردددد . 

ـنچاــچن-18اددههـم ـشكبــسبهـبرـگاررـكفــقيیوـتهـ ااـشاـباـمرـفاررـكتيـیاـ ددررــقيیوـتنيـیدوو ااـحعـجرااـمف ـمنتهالففــختل ـحكهـبيـــ ـمحكمـ ـ تــميیوـ
ـنگ ،ـ آآننـمردددد ـمحسرـگاررـكتـمدـخهــبقاـسزءـجدتت ـ ووـشيـموببـ ــمكلاـمرـفاررـكودد ااـ ززـضرااننــجبرـبالووههـعتـسف وو ووااررددههيـیررر هـكانن

مطابق حكم ددااددگاهه به كاررگر مي پرددااززدد مزدد وو مزاايیايي وويي رراا نيیز پرددااخت نمايید . 

ـتبص -ــ ــمكلاـمرـفاررـكرهه ااـ ززـتتـسف ـــتكليیهـكيـناـما ااززـگاررـكفـ ـمشخوررـكذـمعـجرااـمرففـطر ـ ـنشصـ ،ـشاـبدههـ ررـبد ااـفراايي اتتـجاـــحتيیع
خانوااددهه وويي ، حدااقل پنجاهه ددررصد اازز حقوقق ماهيیانه ااوو رراا به طورر علي االحسابب به خانوااددهه ااشش پرددااخت نمايید . 

ددوورراانن19اددههـم ددرر ـنظتـمـدخ- ووـ ـظيیفامم ـ ـتعليیتـلـاحهـباررـكرااررددااددـقهـ ــ ددررـ آآـمق وويـیي ، ـكثدااـحديـیاـبرـگاررـكيـلد ددووـترـ ااززـپاههـما س
پايیانن خدمت به كارر سابق خودد برگردددد وو چناتنچه شغل وويي حذفف شدهه باشد ددرر شغلي مشابه آآنن به كارر مشغولل مي شودد . 



ددرر20اددههـم ااززيـیرـه- ددررـكذـموااررددـمك ـنچاــچن19وو17وو16وو15وااددـمورر ررـپاـمرـفاررـكهـ اازز ـــتعليیتـلاـحعـفس ااززـ رـگاررـكنــفتريـیذـپق
ـكنوددددااررييـخ ااـ ، ـعمنيـید ددررـ ـحكل ااـ ـغيیرااججـخم ـمحسيـنوـناـقرـ ـ ووـشيـموببـ ددااررددـحرـگاررـكودد ـفمرـظق ـهيیهـبررووزز30دتتـ اتتـ

ــتشخيی ـ ـجعرااـمصـ ـنمهـ ددرريـیاـ ) ـتيیكوررـصد ووـشاـبهــشتدااـنهـجوـمذررـعرـگاررـكهــ ( رـگاررـكنــفتريـیذــنپهـكدــكنتـباـثدـنوااــنتاـمرـفاررـكاههـگرـهد
ـــمستن ددالـبدـ ااـبهـجوـمليـیه ،ـسوددهه ــتشخيیهـبت ـ ــمكلوررـبزـماتتــهيیصـ ووـكهـبرـگاررـكدننـنرددااـگاززـبهـبفـ ووييـمايـیوققــحقتـخرددااـپارر زدد
ـجعرااـمخيـیاررـتاازز ااـشاـبيـماههـگاررـكهـبهـ وو ـبترـگد آآـنوااـ ااـند براا ـث ـكناتتـ ااززااءـبدـ قـاساللـسرـهه ـب آآ[رر45اررـكهـ ووييـبزددـمنيـیررووزز ه

پرددااخت نمايید . 

ـتبص ـ -ـ ـچنرهه ـنچاـ ـكثدااـحـهجوـمذررـعدووننـبرـگاررـكهـ ررـپررووزز30رـ اازز ـتعليیتـلـاحعـفس ـ ـ آآـ ، ررااـخيـگاددـمق ااـبودد ـنجراايي ـمكاـ هـباررـ
ااـمرـفاررـك ــنكنالممـعا ووـ ااززـپايـید ـجعرااـمس ووااـ ـستنكه ،ـمرـفاررـكاففـــ ــتشخيیاتتــهيیهـبا ـ ـجعرااـمصـ ـننمهـ ،يـیاــ ــمستعفد ــ هـكوددـشيـمهــختاــشنيـ

ددرر اايین صوررتت كاررگر مشمولل ااخذ حق سنوااتت باززااء هرسالل يیكماهه آآخريین حقوقق خوااهد بودد . 

مبحث سومم - خاتمه قراارردداادد كارر 

 - قراارردداادد كارر به يیكي اازز طريیق ززيیر خاتمه مي يیابد: 21ماددهه 

االف - فوتت كاررگر 

بب - باززنشستگي كاررگر . 

جج - اازز كارراافتاددگي كلي كاررگر . 

 0دد - اانقضاء مدتت ددرر قرااررددااددهايي كارر با مدتت موقت وو عدمم تجديید صريیح يیا ضمني آآنن 

 0هه - پايیانن كارر ددرر قرااررددااددهائي كه مربوطط به كارر معيین ااست 

وو - ااستعفايي كاررگر . 

ـتبص ـ -ـ ااـكرييـگاررـكرهه ـستعفه ـ ـ ـكنيـماءـ ااـظوـمدـ ـيیكمتـسف ـ ااددااـخاررـكهـباههـ ووـمودد ددااددهه ااـبه ـستعفدوواا" ـ ـ ررااـخاييـ ـكتبودد ـ اـمرـفاررـكهـبا"ـ
ددـطاا ددررـهالعع ـتيیكوررـصدوو اا15دتتـمفـظرــكثدااـحهــ ـنصررووزز ررااـخرااففـ ااـمرـفاررـكهـبا"ـــكتبودد ـنمالممـعا اايـیاـ ــستعفد ووييــ يـــتلقيــــمنتفايي
ووـشيـم ااـظوـمرـگاررـكودد ررووـسف ااـشوـنت ـستعفت ـ ـ ااـ ـنصاء ررااـ آآنن اازز ااـشهـبراافف ووـگاررـكيـمالـسورراايي اايـیاهه ـنجما ـ ووـــصنفنـ ـنمايـیي ـيیناـ دههـ

كاررگراانن تحويیل ددهد . 

ددرر22اددههـم ،ـكاننيـیاـپ- ـكليیارر ـمطهــ ـلباـ ااززـشاـنهـكيـتاـ ووـكرااررددااددـقي ااـبوططـبرـمارر ددووررهه ـشتغه ـ ررـگاررـكاللـ دد ااـفوااررددـمر ،ـسوقق هـبت
كاررگر وو ددرر صوررتت فوتت ااوو به ووااررثث قانوني وويي پرددااخت خوااهد شد . 

ـتبص -ــ ـــتعيیيیاـترهه ـــتكليینـ ووررااثثـ ووااـنوـناـقف ـنجي ووـحرااـماممـ اادداارريي ـمستمرااررييـقرـبل ــ ااــميیاــنتاـماززـسطـسوـترييـ ـجتمن ااـعاــ ، اننـماززـسنيـیي
ااـظوـم ــنسبتـسف آآــميیهـبيـفوــمتوققــحقتـخرددااـپهـبتـ ددررــحقنيـیرـخزاانن ااــعلوررـطهـبيــفتايـیوقق ـلحسي ـ ووـ هــئلاـعهـباههـمهـسدتتـمهـبابب

تحت تكفل وويي ااقداامم نمايید . 

ااززـگاررـك-23اددههـم ـلحر ددررـ ـحقتـفايـیاظظ ـمستمايـیوققـ ـ ـ ااززـشاـناييـهرييـ ،ـفي ـبيیموتت ـ ،ـ ـنشستگاززـبارريي ـ ـ ـ ،ـ ـبيیكي ـ ،ـ ـتعليیارريي ـ ـ ااززـ ، ق
كارراافتاددگي كلي وو جزئي وو يیا مقرررااتت حمايیتي وو شراايیط مربوطط به آآنها تابع قانونن تاميین ااجتماعي خوااهد بودد . 

ددرر24اددههـم ـتماـخوررتتـص- ،ـكرااررددااددـقهـ ــمعيیاررـكارر ،ـقوـمدتتـمايـینـ ــمكلاـمرـفاررـكت ااـ ـمطهـكرييـگاررـكهـبتـسف ،ـققـباـ راارردداادد
ـيیكس ـ ـبيیشتايـیاللـ ـ ـ ،ـ ااـكهـبر ـشتغارر ـ ددااـ ـشتالل ااـ ـبقاـساللـسرـهرااييـبتـسه ااـ ااززـعه ـمتم ـمتنايـیيـلوااـ ـ ااـباووببـ آآـسر ـحقنيـیرـخاسس ـمبلغيـقوـ ــ يـ

معاددلل يیكماهه حقوقق به عنواانن مزاايیايي پايیانن كارر به وويي پرددااخت نمايید . 

ووـقوـمدتتـمرااييـباررـكرااررددااددـقاههـگرـه-25اددههـم ااـبايـیت ـنجراايي ــمعيیاررـكاممـ ،ـ ــمنعقن ــهيیچيیدـشاـبدههـشدــ ااززــ ـتنههـبنــفيیرـطك قـحيـئاــ
فسخ آآنراا نداارردد . 

 0تبصرهه - ررسيیدگي بهاختالفاتت ناشي اازز نوعع اايین قرااررددااددهاددررصالحيیت هيیاتهايي تشخيیص وو حل ااختالفف ااست 



ـــتغيیيیوععـنرـه-26اددههـم ـعمرـ ددررـ ـمعمرففـعالففـخرـبهـكاررـكطيـیرااـشه ـ ووـگاررـكوللـ ـمحايـیاهه ااـپدـشاـباررـكلـ اازز يـــكتبتــفقوااـمالممـعس
 0ااددااررهه كارر وو اامورر ااجتماعي محل ، قابل ااجرااست 

 0ددرر صوررتت برووزز ااختالفف ، رراايي هيیاتت حل ااختالفف قطعي وو الززمم ااجرااءااست 

ااـگاررـكاههـگرـه-27اددههـم ددرر ـنجر ووـ ـمحفـئاـظامم ـقصهـلوـ ووـ ووررززدد آآيـیورر ااـههـماـننــئيیا ــنضبايي ررااـگاررـكيـطاـ ااززـپاهه يـــكتبرااتتـكذـتس
ـنق ـنمضـ ددررـحاـمرـفاررـكديـیاـ دداارردد ااـصق ـنظالممـعوررتت ااـشتـــمثبرـ ـمطرـبالووههـعاررـكيـمالـسورراايي ووــلباـ ـمعوققــحقاتت ــنسبهـبهـقوـ تـ

هر سالل سابقه كارر معاددلل يیكماهه آآخريین حقوقق كاررگر رراا به عنواانن ( حق سنوااتت ) به وويي پرددااخته ووقراارردداادد كارررراا فسخ نمايید .

وواا ااـشدـقاـفهـكيـئاـهدـحددرر ـــهستناررـكيـمالـسورراايي ـنظدـ ااـــمثبرـ ـنجمت ـ ااـــصنفنـ الززمم ددررـسي ااـشادديـیوااررددـموررددااززـمرـهت ـمسرـگدهه هـلاـ
ـنشلـحقـفوااـتاـب ــتشخيیاتتــهيیهـبدههـ ـ ااررـ ددررـجص وو ااـحدممـعوررتتـصاعع ااززــختل ااـحاتتــهيیقيـیرـطالفف ررــختل ووااـگدــسيیالفف دـهوااـخدااممـقي

شد . ددرر مدتت ررسيیدگي مرااجع حل ااختالفف قرااررددااددكارر به حالل تعليیق ددرر مي آآيید . 

ـتبص ـههاـگاررـك-1رههــ ـمشمهـكيـئاـ ـ ااـشوننـناـقوللـ ووــنباررـكيـمالـسورراايي ااـشايـیوددهه ووـكيـمالـسورراايي اايـیارر ـنجما ـ آآننـــصنفنـ ددرر ــتشكيیي ـ لـ
ـنگ ـنمدـقاـفايـیدـشاـبدههيـیرددـ ااــشناـبرـگاررـكدههــيیناـ ـنظالممـعد ــتشخيیاتتــهيیتـــمثبرـ ـ ددررـناـقنيـیاا158اددههـموععـضوـمص(ـ ( ـفسونن رااررددااددـقخـ

 0كارر االزاامي ااست 

ـتبص ـ ـقصوااررددـم-2رههـ ددـ وو ـستورر ـلعموررااـ ـ آآـهلـ وو ـئيیا ااـههـماـننـ ـنضبايي ـ ـههاـگاررـكيـطاـ ـمقبـجوـمهـباـ ااـترررااـ ـپيیشنهاـبهـكتـسي ـ ـ ـ اددـ
شورراايیعالي كارر به تصويیب ووززيیر كارر وو اامورر ااجتماعي خوااهد ررسيید .

ـنم-28اددههـم ااـگاررـكيـنوـناـقاننـگدــيیناـ وو ـعضراانن ااـهوررااـشاييـ ووـكيـمالـسايي ـــهمچنيیارر ـ ددااووـ ووااـــطلبن ررااـجانن ـنمطيـید ووـگاررـكيـگدــيیناـ راانن
ااـهوررااـش ددررـكيـمالـسايي ، ااـحرااـمارر ـنتخل ،ـباــ ااــقباتت اازز ـنظالممـعل ـقطعرـ ـ ــتشخيیاتتــهيیيـ ـ اييـهوررااـشوننـناـق22اددههـموععـضوـمص(ـ
ررااييـكيـمالـساا وو ( ااـحاتتــهيیارر ،ــختل ـكمالفف ـفعهـباننـكاـ ددررـختــليیاـ ـهمودد ووااـ ااددااـحانن ووـمد ددااددهه ـمشغرااننـگاررـكريـیاـسدــنناـمه ـ اررـكوللـ

وو همچنيین اانجامم ووظايیف وواامورر محوله خوااهند بودد . 

ـتبص ــتشخيیاتتــهيی-1رههــ ـ ووـ ااـحاتتــهيیص ددررـپالففــختل اازز ـشكتـفايـیس ددرريـیاـ ااـمت ـفيیمالففــختورردد ـنمنــبيیاــ ـنمايـیدههــيیناـ يـنوـناـقاننـگدــيیناـ
ووـگاررـك ،ـمرـفاررـكراانن ووـفا ااززـخورراا" ررـضوـمهـبتـبوـناررجج ـسيیوعع ووـگدـ ـنظي ـنهرـ ااـخيـئاـ ـهنوااـخالممـعوددرراا ددااـ رـهددرر0تـشد

صوررتت هيیاتت حل ااختالفف موظف ااست حدااكثر ظرفف مدتت يیكماهه اازز تارريیخ ددرريیافت شكايیت به موضوعع ررسيیدگي نمايید . 

ـتبص ـ ددرر2رههـ ـههاـگاررـك- ااـشهـكيـئاـ ـتشكيیاررـكيـمالـسورراايي ـ ـ ـنگلـ وويـیرددـ ددرريـیدهه ـمنا ـطقاـ ـهيیهـكيـ ـتشخيیاتتـ ـ ـ 22اددههـموععـضوـمص(ـ
ااـهوررااـشوننـناـق )ـكيـمالـسايي ـتشكيیارر ـ ـ ـنشلـ اايـیوـهدـ ـيینكا ـ ـنظوررددـماههـگاررـكهـ ـمشمرـ ـ ااـهوررااـشوننـناـقوللـ ـنماررـكيـمالـسايي ،ـشاـبيـ د
ـنم ناـ ـيی ووـگاررـكاننـگدـ ـنمايـیراانن ناـ ـيی ااـگدـ ـنجمانن ـ ـصنفنـ ـ ،ـ ـقبي ااـ اازز ـنظالممـعل ـقطعرـ ـ ـهيیيـ ـتشخيیاتتـ ـ ـ وننـناـق22اددههـموععـضوـمص(ـ
ااـهوررااـش ررااييـكيـمالـسايي وو ( ـنهارر ـهيیيـئاـ ااـحاتتـ ـختل ـكمالففـ ـفعهـباننـكاـ ـليیاـ ددررـختـ ـهمودد ووااـ ااددااـحانن ووـمد ددااددهه ـمشغه ـ ووـكوللـ ارر

همچنيین اانجامم ووظايیف وو مورر محوله خوااهند بودد . 

مبحث چهاررمم - جبراانن خساررتازز هر قبيیل وو پرددااخت مزاايیايي پايیانن كارر 

ددرر29اددههـم ـتيیكوررـص- ـ ـبنهـ ـتشخيیهـباـ ـ ـ ـهيیصـ ااـحاتتـ ـختل ،ـمرـفاررـكالففـ ـتعليیبـجوـما ــ ااززـققـ ـحيیاـنراارردداادد ـشنرـگاررـكهـ ـختاـ وددـشهـ
ااـگاررـك ـستحقر ـ ددررــ ـخستـفايـیاقق ااززـشاـناررتتـ ـــتعليیي ررااـ ددااـهوااـخق ــمكلاـمرـفاررـكوــشتد ااـ ـتعليیقرـگاررـكتـسف ـــ ااززـ ررااـكي قـباـساررـكهـبارر

وويي باززگرددااند . 

ـنچاــچن-30اددههـم ااـباههـگاررـكهـ ـقهوههـقرـثر ززيـیرـ ) ،ـلزـله ووااــسيیه ااــمثل ـيینهالل ـ ووـ ( ـثغيیوااددـحايـیا ـ ـپيیلـباـقرـ ـبيینشـ ـ (ـ ووــجني ـنظگ )يـیاـ رآآنن
ـتعطيی ـ ـ آآننـگاررـكرددددووـگلـ ـبيیكراانن ـ ااززـپدـنوـشاررـ ـفعس ـليیاـ ـمجتـ ،ـگاررـكدددـ ــمكلاـمرـفاررـكاهه ااـ ـبيیكرااننـگاررـكتـسف ـ ددررـشاررـ رراا ـهمدهه اننـ

ووااحد باززساززيي شدهه وومشاغلي كه ددررآآنن بوجوددمي آآيید به كارر ااصلي بگمارردد . 



ـتبص ددووــ - ــمكلتـلرهه ااـ ااـبهـجوـتاـبتـسف ـبيیسـلصه ووــ ـنهت ااـناـقمـ ووـساـسونن ااـبي ددررآآـــستفا اازز ـعماييـهدـماددهه ووددررآآـموـ ااززـصاـحدااييـمي ل
ـمش ووـمتـكاررـ ـنيیرددمم ااززـ اايـیـرطز ـيیجق ـبيیمدووققــصناددـ ـ ـبيیكهـ ـ ـنسباررييـ ـ ـميیاـتهـبتـ ـمعنـ ـبيیكرااننـگاررـكاششـ ـ ـههاـگاررـكدههـشاررـ ـعضوووـماييـ

 ااصل چهل وو سومم قانونن ااساسي اامكاناتت الززمم رراا براايي ااشتغالل مجددد آآنانن فرااهم نمايید . 2 اايین قانونن وو با توجه به بند4ماددهه 

ـچن-31اددههـم ـنچاـ ـتمـاخهـ ـلحهـباررـكرااررددااددـقهـ ااززـ ـفتاررااـكاظظ ووــكليـگاددـ ـنشستگاززـبايـیي ـ ـ ـ ،ـشاـبرـگاررـكيـ ااـبديـیاـباـمرـفاررـكد اسسـسر
ررووزز مزدد به وويي پرددااخت نمايید . 30آآخريین مزدد كاگر به نسبت هر سالل سابقه خدمت حقوقي به ميیزاانن 

اايین ووجه عالووهه بر مستمريي اازز كارراافتاددگي وويیا باززنشستگي كاررگر ااست كه توسط ساززمانن تاميین ااجتماعي پرددااخت مي شودد . 

اا32اددههـم ـتمـاخرـگ- ددررـكرااررددااددـقهـ ـنتيیجارر ـ ـ ـئيیهاـنوااـتشـهاـكهـ ـ ـجسماييـ ـ ووـ ـفكي ااززـشاـنرييـ (ـشاـبرـگاررـكاررـكي ـبند ـتشخيیهـباـ ـ ـ صـ
ــكميیسيی ــ ـشكزـپوننـ ـبهاننـماززـسيـ ووددررـشدااـ ــمنطقاننـمت ـمعاـبهــ ااـشيـفرـ ـنمايـیاررووـكيـمالـسورراايي )ـگاررـكيـنوـناـقاننـگدــيیناـ ــمكلاـمرـفاررـكر فـ

ااست به نسبت هرسالل سابقه خدمت ، معاددلل ددوو ماهه آآخريین حقوقق به وويي پرددااخت نمايید . 

ــتشخيی-33اددههـم ـ ااززـمصـ ووــكليـگاددــفتاررااـكواارردد ووـئزـجي ـبيیمايـیي ـيیهاررــ ااززـشاـناييـ ااززـشاـنايـیاررـكي ووـكرــغيیي ووـگاررـكوتتـفارر زااننــميیر
ـقص ااـمرـفاررـكوررـ ددرر ـنجا ووـ ـمحفيـیـاظامم ـمنجهـكيـنوـناـقهـلوـ ـ ـتماـخهـبرـ ـبطوااـضاسسـسرااـبوددـشيـماررـكرااررددااددـقهـ هـبهـكوددـبدـهوااـخيـ

پيیشنهادد ووززيیر كارر وو ااموررااجتماعي به تصويیب هيیاتت ووززيیراانن خوااهد ررسيید . 

فصل سومم - شراايیط كارر 

مبحث ااوولل - حق االسعي 

ـكليی-34اددههـم ررددــ ـفتهايـیه ـ ااـبرـگاررـكهـكيـنوـناـقاييـ ـعتبه ـ ااـكرااررددااددـقاررـ ااززـعارر ـحقايـیزددـمم ،ـ ـكموقق ـمنهــئلـاعكـ ،ـ ـيینزـهديي اييـههـ
ـمسك ـ ،ـ ااـبوااررـخن ذذيـیارر وو ،ـهابب ،ــنقرــغيیايييـیزااـمابب ااـپديي ،ــليیوـتشيـیزااـفاددااشش ووـناالـسوددـسد ـنظه آآيـیاـ ـنهر ددررـ ـنميـمتـفايـیا ررااـ قـحايي

االسعي مي نامند . 

 - مزدد عباررتت ااست اازز ووجوهه نقديي يیا غيیرنقديي وو يیا مجموعع آآنها كه ددرر مقابل اانجامم كارر به كاررگر پرددااخت مي شودد . 35ماددهه 

ـتبص ـ ـچن-1رههـ ـنچاـ ااـعـاسايـیزددـمهـ ـنجاتت ـتبرـماررـكاممـ ،ـشاـبطـ ـعتـاسزددـمد ددررـ وو ـتكيیوررـصي ـ ااـبهـ ـميیاسسـسر ااـ ـنجزاانن ـمكاـ ووـ ايـیارر
ـمحص ـ ،ـشاــهبدـشدــليیوـتوللـ ووـماررـكد ـنچاــچنزدد ااـبهـ ـمحصاسسـسر ـ ووـشدــليیوـتوللـ ااــميیايـیدهه ـنجزاانن ززـكاممـ ددرر ــمعيیاننـمارر ،ـشاـبنـ زددـماررـكد

ساعتي ناميیدهه مي شودد . 

ـتبص ووـبوااـض-2رههــ ،ــعتاـسزددـمهـبوططـبرـمايييـیزااـمط ،ـماررـكي ووــعتاـسزدد ووـماررـكي ـمشزدد ـشملـباـقلـغاـ ااـضوـموللـ هـكاددههـمنيـیوعع
ـپيیشنهاـب ـ ـ ـ ـتصهـباررـكيـلـاعوررااييـشاددـ ووززيـیوـ ووااـكريـیب ااـمارر ـجتمورر ـ ررـهوااـخيـعاـ ـسيید ـتعيیيیدـ ـ ـ .ـگيـمنـ ـكثدااـحردددد اررـكاتتـعـاسرـ

موووضع ماددهه فوقق نبايید اازز حدااكثر ساعت قانوني كارر تجاووزز نمايید . 

 0 - مزدد ثابت ، عباررتت ااست اازز مجموعع مزدد شغل وو مزاايیايي ثابت پرددااختي به تبع شغل 36ماددهه 

ـتبص ددرر1رههــ ـههاـگاررـك- ددااررااييـكيـئاـ ووااررززــبنهـــطبقرححـطه ـمشيـبايـیديي ـــنيیستنلـغاـ ـمنظدــ ااززــ ـشغعــتبهـبيــخترددااـپتـباـثايييـیزااررـمورر لـ
اايـیايـیزااـم، ـحسرـبهـكتـسي ـهيیاـمبـ ـشغتـ ـمحيیايـیلـ ـ ووـكطـ ـميیرـترااييـبارر ددررـممـ ـقبيیرددددااززـگيـمتـخرددااـپاررـكاددييـعاتتـعـاسزدد ـ لـ

 0مزاايیايي سختي كارر ، مزاايیايي سرپرستي فوقق االعاددهه شغل وو غيیرهه 

ـتبص ددرر2رههــ ـههاررـك- ـئيیكاـ ـمشدييــبنهـــطبقرححـطهــ ااــحلرـمهـبلـغاـ ددررآآـجه ااـمرااء ووـگزددـمتـسدهه ،يـیاـپرووهه ررااـــمبنزددـمه ــتشكيیا ـ يـملـ
ددهد . 

ـتبص رريـیزااـم-3رههــ ااـهاـفايي ــنگيیي ااززـ اايي ـكملـــقبيیزهه ـمسكهــيینزـهكـ ـ ،ـ ووـبوااررـخن ـكمارر ،ــمنهــئلاـعكـ ااـپديي وويـیوــتلشيـیزااـفاددااشش وددـسد
ساالنه جزوو مزدد ثابت وومزدد مبنا محسوبب نمي شودد . 

ددرريـیاـبزددـم-37اددههـم ززـصوااـفد ررووززـترـميـناـمل ددرر وو ــتعطيیرــغيیب ـ ووـ ـضمل ووـباررـكاتتـعاـسنـ ررااــنقهـحه ـكشجيـید ـيضرااـتاـبايـیوررـ
طرفيین به ووسيیله چك عهدهه بانك وو با ررعايیت شراايیط ذذيیل پرددااخت شودد: 



-ـلاا ـنچاــچنف ،ـگاررـكرففـعاـبرااررددااددـقاسسـسرااـبهـ ــمبلاهه ررووززااـصهـبزددـمغـ ـتعيیيیيــعتاـسايـیهـنوررتت ـ ـ ،ـشاـبدههـشنـ آآننـخرددااـپد ديـیاـبت
پس اازز محاسبه ددرر پايیانن ررووزز يیا هفته يیا پانزررددهه ررووزز يیكبارر به نسبت ساعاتت كارر وويیا ررووززهايي كارركردد صوررتت گيیردد . 

ددرر - ـتكيیوررـصبب ـ ،ـگاررـكرففـعايـیرااررددااددـقاسسـسرااـبهـ ااـشاـبهـناـهاـموررتتـصهـبزددـمتـخرددااـپاهه ، آآ[رريـیاـبتـخرددااـپنيـید ددرر اههـمد
صوررتت گيیردد .ددرراايین حالت مزدد مذكورر حقوقق ناميیدهه مي شودد . 

تبصرهه - ددررماههايي سي وو يیك ررووززهه مزاايیايي ووحقوقق بايید برااساسس سي وو يیك ررووزز محاسبه وو به كاررگر پرددااخت شودد . 

ااـب-38اددههـم ـنجراايي ـمساررـكاممـ ددررـكاووييـ ـمسطيـیرااـشه ددررـ ااـگاررـككيـیاوويي ـنجاهه ووـبديـیاـبرددــگيیيـماممـ ززنن ـمسزددـمرددـمه تـخرددااـپاووييـ
 0شودد . تبعيیض ددرر تعيیيین ميیزاانن مزدد بر ااساسس سن ، جنس ، نژاادد وو قوميیت وو ااعتقاددااتت سيیاسي وو مذهبي ممنوعع ااست 

ووـم-39اددههـم ـنيیموررتتـصهـبهـكيـنرااـگاررـكايييـیزااـمزدد ووــ ووـقه ــكمتايـیت ااززـ ـــتعيیيیيـنوـناـقاتتـعـاصر ااـكهـبدههـشنـ ـشتغارر ددااررــ هـبدـنالل
نسبت ساعاتت كارر اانجامم يیافته محاسبه وو پرددااخت مي شودد . 

ددرر40اددههـم ـفيیـرطقـفوااـتاـبهـكوااررددييـم- ـقسمتنـ ـ ـ ااززـ ـنقرــغيیوررتتـصهـبزددـمي ،ـشيـمتـخرددااـپدييـ ااررززششيـیاـبودد ـنقد ـتعيیيیدييـ ـ ـ نـ
شدهه براايي اايینگونه پرددااختها منصفانه وومعقولل باشد . 

ـيیعوررااـش-41اددههـم ـهماررـكيـلاـ ااـظوـمهـلـاسهـ ،ـسف ـميیت ررااـگاررـكزددـملـقدااـحزااننـ ـنقرااييـبراانن ــمختلاططـ ـ ـكشفـ ووـ ـصنايـیورر عيـیاـ
مختلف با توجه به ميیعاررهايي ذذيیل تعيیيین نمايید . 

 - حدااقل مزددكاررگراانن با توجه به ددررصدتوررمي كه اازز طرفف بانك مركزيي جمهويي ااسالمي اايیراانن ااعالمم مي شودد . 1

آآـبزددـملـقدااـح-2 ـنكدوونن ـمشخصهـ ـ ـ ـجسماتتـ ـ ررووـ وو ووـگاررـكيـحي وو ـمحاررـكاييـهيـگژيـیراانن ررااـشوللـ ددـقهـجوـتوررددـمدهه ديـیاـبدـهراارر
به ااندااززهه اايي باشد تا ززندگي يیك خانوااددهه ، كه تعداادد متوسط آآنن توسط مرااحع ررسمي ااعالمم مي شودد رراا تاميین نمايید . 

ـتبص -ــ ااـكدـــظفنوـماننيـیاـمرـفاررـكرهه ااززاايي ددرر ـنجه ددررـكاممـ ـــتعيیيیاتتـعاـسارر ــكمترييـگاررـكچــهيیهـبيـنوـناـقدههـشنـ ااززـ ـــتعيیيیزددـملـقدااـحر نـ
شدهه جديید پرددااخت ننمايیند وو ددرر صوررتت تخلف ، ضامن تادديیه مابه االتفاووتت مزدد پرددااخت شدهه وو حدااقل مزدد جديید مي باشند . 

ـمنحصوننـناـقنيـیاا41اددههـموععـضوـمزددـملـقدااـح-42اددههـم ـ ـ ـنقوررتتـصهـبديـیاـبراا"ـ .ـشتـخرددااـپدييـ ـختهرددااـپودد ـنقرــغيیاييــ هـبدييـ
 0هر صوررتت كه ددرر قرااررددااددها پيیش بيیني مي شودد به عنواانن پرددااختي تلقي مي شودد كه ااضافه بر حدااقل مزدد ااست 

ررووززـبزددـماررـكرااننـگاررـك-43اددههـم ـجمعاييـهراايي ـ ووـ ـتعطيیه ـ ـ ررـ ـسمالتت ووـ ـخصرـمي ااـ ، ـستحقي ـ ـ ددررـ ددااررـمتـفايـیاقق رراا ووـنزدد ذـخاـمد
ـمح ــنگيیاــميیهــسباـ آآـماررـكنـ ـنهزدد ززووـ ددرر آآـكاررـكاييـها آآـكاههـمنيـیرـخردد ـنهارر ددررــخترددااـپغـــمبلتـساـ ــكمتديـیاــنباللـحرـهي ااززـ زددـملـقدااـحر

قانوني باشد . 

ـچن-44اددههـم ـنچاـ ددررـشاـبوننيـیدـموددـخاييـمرـفاررـكهـبرـگاررـكهـ ـقبد ااـ دديـیالل ،يـین وويي ـتنهونن ـ ررااـملـقدااـحرـباززااددـموااننـتيـماـ هـبزدد
موجب حكم ددااددگاهه برددااشت نمودد . ددرر هر حالل اايین مبلغ نبايید اازز يیك چهاررمم كل مزدد كاررگر بيیشتر باشد . 

تبصرهه - نفقه ووكسوهه اافراادد ووااجب االنفقه كاررگر اازز قاعدهه مستثني وو تابع مقرررااتت قانونن مدني مي باشد . 

 - كاررفرما فقط ددرر مواارردد ذذيیل مي توااند اازز مزدد كاررگر برددااشت نمايید: 45ماددهه 

االف - مورردديي كه قانونن صرااحتا" ااجاززهه ددااددهه باشد . 

بب - هنگامي كه كاررفرما به عنواانن مساعدهه ووجهي به كاررگر ددااددهه باشد . 

 0جج - ااقساطط وواامهائي كه كاررفرما به كاررگر ددااددهه ااست طبق ضواابط مربوطه 

دد - چنانچه ددرر ااثر ااشتباهه محاسبه مبلغي ااضافه پرددااخت شدهه باشد . 

- ااالـمهه (ـناـماززـسهـنـاخاررههـجالل ـميیهـكي آآننـ ـفيیـرطقـفوااـتاـبزاانن ـتعيیيینـ ـ ـ اايـیرددـگنـ ددررـسدهه ( ـتيیكوررـصت ـ ااـ ااييـجه قـفوااـتاـبـدشاـباررهه
طرفيین مي گردددد . 

وو - ااززـخرددااـپهـكيـهوـجوو آآنن اايـیرـخرااييـبرـگاررـكرففـطت ااززـضاسســجند ـتعتـكرـشروورريي ـمصيـناووـ ـهمرففـ ـتعهاههـگاررـكاننـ ـ دههـشدـ
 0ااست 



تبصرهه - هنگامم ددرريیافت وواامم مذكورر ددرر بندجج با تواافق طرفيین بايید ميیزاانن ااقساطط پرددااختي تعيیيین گردددد . 

ـفقوااـماـبرااررددااددـقبـجوـمهـبهـكيـنرااـگاررـكهـب-46اددههـم ـبعتـ ـيیتهوررـماـمهـبدييـ ـ ااززـخاييـ ـمحاررجج ااـمـدخلـ وققـفدـنـوشيـمزااممـعت
ـلعاا ــتعلتيـیوررـماـماددههـ ـگيیيـمقـ ااـ . ااـفنيـیردد ـلعوقق ـنباددههـ ـكمتديـیاـ ـ ااززـ ـمبنزددـماـبتـباـثزددـمر ـ ررووززااـ ،ـشاـبرااننـگاررـكهـنايي ـهمچنيید ـ ـ ـ نـ

كاررفرما مكلف ااست ووسيیله با هزيینه ررفت وو برگشت آآنها رراا تاميین نمايید . 

ـتبص -ــ ااـمهـبتيـیوررـماـمرهه ااـبرـگاررـكهـكوددـشيـمالققـطورردديي ـنجراايي ـمحرااززــمتوـــكيیل50لـقدااـحاررـكاممـ ااـگاررـكلـ ووــصلاهه ددوورر وددـشي
وويیا ناگزيیر باشد حدااقل يیك شب ددرر محل مامورريیت توقف نمايید . 

ـمنظهـب-47اددههـم ااــ ـيیجورر ااـ ــنگيیادد ـليیوـترااييـبزههـ ــبيیشتدـ ـ ووـ ــكيیفيیر ـ ــبهتتـ ووـ ـتقليیر ــ ـيیعـاضلـ ااـ وو ــقمنالـعشيـیزااـفاتت ووـ ـسطرددننـباالـبديي حـ
،ـگاررـكدـمددررآآ ـفيیـرطراانن ددررـقنـ ووـفايـیراارردداادد ااـخرددااـپت ـليیوـتشيـیزااـفت ررااـ ـمطد آآـباـ ـئيیق ااييـماـننـ ـتصهـبهـكه ووززيـیوـ ووااـكريـیب وررـمارر

ااجتماعي تعيیيین مي شودد منعقد مي نمايیند . 

ـمنظهـب-48اددههـم ااززــگيیوــجلوررــ ـبهريي ـكشرههـ ااززـ ددـكي ـيیگارر ووززااررتتـ ااـكريي وو ااـمارر ـجتمورر ااـظوـميـعاــ ـنظتـسف ااررززـ ووـبايـیامم هـــطبقي
بنديي مشاغل رراا با ااستفاددهه اازز ااستانداارر مشاغل وو عرفف مشاغل كاررگريي ددرر كشورر تهيیه نمايید وو به مرحله ااجرااء ددرر آآوورردد . 

ـمنظهـب-49اددههـم ـ ااـ ـستقورر ـ ـمنرااررـ ـسباـ ـصحيیاتتـ ـ ززـكاززااررـباـباههـگاررـكحـ ددرر ـميینارر ـ ووـمهـ ـمشخزدد ـ ووـشوددننـبصـ وودداايـیـاظرحح نـمف
ــمسئ ـمشتــليیوـ ـــمختللـغاـ ددررـ ،ـگاررـكف ـمشماننيـیاـمرـفاررـكاهه ـ ااـ ـهمكاـبدـــظفنوـموننـناـقنيـیولل ـ ـــكميیتاررييـ ـمشدييــبنهـــطبقهـ ووـگاررـكلـغاـ ايـیاهه
ـسسوـم ذذـ ـيیصاتت ،ـ ـطبقرححـطالحح ـ ـبنهـ ـمشدييـ ررااـغاـ ـتهيیل ـ ـكننهـ ـ ووـ ااززـپد ـئيیاـتس ووززااررتتـ ووااـكد ااـمارر ـجتمورر ـ ااــحلرـمهـبيـعاـ رااءـجه

ددررآآووررند . 

ـتبص ووززااررتت1رههــ ااـك- ااـمارر ـجتمورر ددـعاــ ـلعموررااــستي ـ ووآآـ ااـههـماـننــئيیل ااررززـطيـئرااـجايي ـمشيـبايـیرحح ـههاـگاررـكلـغاـ ـمشماييـ ـ ااـ نيـیولل
ماددهه رراا كه ناظر به تعداادد كاررگراانن ووتارريیخ ااجراايي طرحح ااست تعيیيین وو ااعالمم خوااهدكردد . 

ـتبص ـ ـسسوـمتــحيیالـص-2رههـ ااـ وو ـتهيیهـبهـكرااددييـفاتت ـ ـحهـرطهـ ـطبقاييـ ـ ـبنهـ ـمشدييـ ددررـغاـ ـههاـگاررـكل ـئيیاـتوررددـمديـیاـبدـنرددااززـپيـماـ دـ
ووززااررتت كارر وو اامورر ااجتماعي باشد . 

ـتبص ـ اا3رههـ ـخت- ااـشاـناتتـفالـ اازز ـطبقرححـطرااييـجي ـ ـبنهـ ـمشدييـ ـنظاـبلـغاـ ووززااررتتـ ووااـكر ااـمارر ـجتمورر ـ ددررـعاـ ـهيیي ااـحاتتـ ـختل الففـ
 0قابل ررسيیدگي ااست 

ـچن-50اددههـم ـنچاـ ـمشماننيـیاـمرـفاررـكهـ ـ ااـ ددررـناـقنيـیولل ـمهلتهونن ـ ــ ـتعيیيیاييـ ـ ـ ااززـشنـ ووززااررتتـطدهه ااـكرفف وو ااـمارر ـجتمورر ـ ـمشيـعاـ لـغاـ
ـههاـگاررـك ااررززـخاييـ رراا ـنكيـبايـیودد ووززااررتتــشناـبرددههـ ووااـكد ااـمارر ـجتمورر ـ ااـعاـ ، ـنجي ااـ اايـیامم ـيیكهـبرررااـمن ددـ اازز ـسسوـمرـتاـفي ـمشاتتـ اووررـ

 ) ووااگذاارر خوااهد كردد . 49 ماددهه 2فني ااررززيیابي مشاغل وو يیا ااشخاصص صاحب صالحيیت ( موضوعع تبصرهه 

ـتبص ـ -ـ ـيینزـهتـخرددااـپرـبالووههـعاـمرـفاررـكرهه ااـبوططـبرـماييـههـ اايـیه ــمكلرـمن ـيیمرـجتـخرددااـپهـبفـ ااييـ ـمعه ـيینزـه%50اددللـ اييـههـ
ـمش ـبحساووررههـ ـ ددررآآـ ـعمدـمابب ـكشيـموـ ددااررـنزااـخزددـنوررـ ـيیكه ااززـ ااسس ـيیخاررـتل ووززااررتتـسوـتهـكيـ ااـكط وو ااـمارر ـجتمورر ـ ـتعيیيیيـعاـ ـ ـ يـمنـ

شودد كاررفرما بايید مابه االتافوتت ااحتمالي مزدد ناشي اازز ااجراايي طرحح ااررززيیابي مشاغل رراا بپرددااززدد . 

مبحث ددوومم - مدتت 

ااـكتـعاـس-51اددههـم ددرر ززـموننـناـقنيـیارر ااـناـمدتت وويـیرووــنيیرـگاررـكهـكتـسي ررااـختـقا ـمنظهـبودد ااــ ـنجورر ااـكاممـ ددرر اـمرـفاررـكاررـــختيیارر
ددـمرااررـق ـغيیهـبدـهي ااززـ ااـكوااررددييـمر ددرر ـمستثنوننـناـقنيـیه ـ ـ ـ ااـشيـ ددررـگاررـكاررـكاتتـعـاستـسدهه ـشبراانن ررووززـناـ ـنبه تـعـاس8دااززيـیاـ

تجاووزز نمايید . 

ـتبص ،ـگاررـكقـفوااـتاـباـمرـفاررـك-1رههــ ـنمراانن ـنمايـیدههــيیناـ آآـنوـناـقاننـگدــيیناـ ددررـكاتتـعاـسدـنوااـتيـماننـني رراا ـبعضارر ـ ررووززـ اازز هـــهفتاييـهي
ـكمت ـ ااززـ ـميیر ـمقزااننـ ددـ ددرر وو ـيیگررر ررووززـ ااـهر ااـبهـفـاضا ـميینيـیر ـتعيیيیزااننـ ـ ـ ـكننـ آآـشهـبدـ ـنكرطط ـمجمهـ ـ ـهفترـهاررـكاتتـعـاسوععـ ـ ااززـ 44ه

ساعت تجاووزز نكند . 



ـتبص ددرر2رههــ ـكشاييـهاررـك- ـنمرااننـگاررـكقـفوااـتاـبدـنوااـتيـماـمرـفاررـكاووررززييـ ـنمايـیدههــيیناـ آآــنناـقاننـگدــيیناـ ددررـكاتتـعاـساننـني هـناــشبارر
ررووزز باتوجه به كارر ، عرفف وو فصولل مختلف تنظيیم نمايید . 

ددرر52اددههـم ـسخاييـهاررـك- ززـ وو ززيـیت وو آآوورر ،ـــميینرززيـیانن ااززيـیاــنباررـكاتتـعاـسي ووـعاـسشـشد ررووزز ددرر ددررـعاـس36ت ـتجهـــهفتت اووززـ
نمايید . 

ـتبص ـ -ـ ـسخاييـهاررـكرهه ززـ وو ززيـیت وو آآوورر ـميینرززيـیانن ـ آآـجوـمهـبيـ ـئيیب ااييـماـننـ ـيیعوررااـشطـسوـتهـكوددـبدـهوااـخه ـفظـاحيـلاـ ـفنتـ ووـ ي
ـبه ـيیعوررااـشاررووـكتـشدااـ ــتهيیاررـكيـلاـ ووـ ـتصهـبه ووززرراايييـیوـ ووااـكب ااـمارر ـجتمورر ووـعاــ ـبهي ددررـشدااـ ، آآـمت وو ـشكزـپوززششـمانن دـهوااـخيـ

ررسيید . 

ررووززـك-53اددههـم ااـئاـهاررـكارر ززـكتـسي ااـمه ـنجانن ااززـ آآنن ووـشاـبيـم22اـتدااددـماـب6تـعاـسامم ااـئاـهاررـكبـشاررـكد ززـكتـسي اننـمه
بامداادد قراارر دداارردد . 6 تا 22اانجامم آآنن بيین 

كارر مختلط نيیر كاررهائي ااست كه بخشي اازز ساعاتت اانجامم آآنن ددررررووزز وو قسمتي اازز آآنن ددرر شب ووااقع مي شودد . 

ـــمختلاييـهاررـكددرر ـمحسبـشاررـكزءـجهـكيـتاـعاـسطـ ـ ااززـگاررـكوددـشيـموببـ ااـفر ـلعوقق ااـناـقنيـیاا58اددههـموععـضوـماددههـ يـماددههـــستفونن
نمايید . 

ااـكاووببـــمتناررـك-54اددههـم ددررـعوـنهـكتـسارريي ااـلوااــمتاتتـعاـسا" ـنجي ،ـبايـیمـناممـ ـبلكد ددررــ ـــمعيیناتتـعاـسه ااززـ ررووززـناــشبي وررتتـصه
مي گيیردد . 

ـتبص ـ -ـ ـتنـلصوااـفرهه ااـكاووببـ ددرر ـختيیارر ـ ااـگاررـكاررـ ووـسر ـحضت ددررـ ااوو ااـگاررـكورر ـنيیسيـمزااـلاهه ـ ـمتناييـهاررـكددرر0تـ ـ ،ـ اتتـعاـساووبب
 ساعت ددرر شبانه ررووزز بيیشتر باشد . 15كارر ووفوااصل تناووبب وو نيیز كارر ااضافه نبايید اازز هنگامم شرووعع تا خامه جمعا" اازز

ساعت شرووعع وو خاتمه كارر وو فوااصل تناووبب با تواافق طرفيین وو نوعع كارر وو عرفف كاررگاهه تعيیيین مي گردددد . 

ااــعبيــبتوـناررـك-55اددههـم ااززـساررتت ددررـكاررييـكت ،ـگاههـموللـطه دداارردد ـنحهـبرددشش ـبتهوـنهـكوييـ ددررــ آآنن ـعصايـیحــصبايي بـشايـیرـ
ووااقع مي شودد . 

ددررـكرييـگاررـك-56اددههـم ـبتوـنوررـطهـباههـموللـطه ـكنيـماررـكيـ ووـ ـبتهوـند ـ ددررـكاييـ وويي ووــصبارر ـعصح ووااـ وو10وددـشيـمعـقر %
ـچن چاـ ـن هوـنهـ ت ـب ـ ددررـ ـصبا ووـ ـعصح ووـ ـگيیرااررـقبـشر ،ـ ددرر15ردد وو كيیوررـص% ـت ـ هوـنهـ ت ـب ـ ـصبهـباـ ووـ ووـشح ـعصايـیب ووـ بـشر
% عالووهه بر مزدد به عنواانن فوقق االعاددهه نوبت كارريي ددرريیافت خوااهد كردد . 5/22بيیفتد

ددرر57اددههـم ـممكيــبتوـناررـك- ـ ااـ ااززـكاتتـعاـستـسن ددررـعاـس8ارر ووـناــشبت ررووزز ـچهه ووـ ـچهل ددررـعاـساررـ ـتجهـــهتفت ـنماووززـ ،يـیاـ ـلكد نـ
 ساعت تجاووزز كند . 176جمع ساعت كارر ددرر چهارر هفته متواالي نبايید اازز

% ااضافه بر مزدد ساعت كارر عادديي تعلق مي گيیردد . 35 - براايي هر ساعت كارر ددرر شب تنها به كاررگراانن غيیرنوبتي 58ماددهه 

 - ددرر شراايیط عادديي ااررجاعع كارر ااضافي به كاررگر با شراايیط ذذيیل مجازز ااست : 59ماددهه 

االف - مواافقت كاررگر 

 0% ااضفاهه بر مزدد هر ساعت كارر عادديي 40بب - پرددااخت 

ـتبص -ــ ااـكاتتـعاـسرهه ااررـفـاضارر ااززيـیاــنبرااننـگاررـكهـبيـعاـجي ررووززـعاـس4د ددرر ـتجت ـنماووززـ (يـیاـ ـمگد ددررـ ااـمر قـفوااـتاـبيـئاــــستثنواارردد
 0طرفيین ) 

اارر60اددههـم ااـكاععـج- ــتشخيیاـبهــفيیـاضارر ـ ااـخرددااـپرططـشهـباـمرـفاررـكصـ (ـكهـفـاضت ببــبنوععـضوـمارريي وو59اددههـمد يـتدـمرااييـب)
ـجههـك ااووـبهــبلاــمقتـ ووااـضا ذذـحاعع ددااررددـضليـیواالل ـمجرووررتت ووـساززااـ ااــكثدااـحت ااـضوـماررييـكهـفـاضر ررووززـعاـس8اددههـمنيـیوعع ددرر ت

 0خوااهد بودد ( مگر ددرر مواارردد ااستثنائي با تواافق طرفيین ) 

 0االف - جلوگيیريي اازز حوااددثث قابل پيیش بيیني وو يیا ترسيیم خساررتي كه نتيیجه حوااددثث مذكورر ااست 



اا - ـفعاددههـعبب ددررـگاررـكتــليیاـ ، ـتيیكوررـصاهه ـفعهــ اايـیهـثاددـحرووززـبتــعلهـبوررـكذـمتــليیاـ ـطبيیعاققــتفا ااززـــ ززــسيیلـــقبيیي ، ووـلزـلل ااوويـیه اععـضا
وو ااحواالل غيیر قابل پيیش بيیني دديیگر قطع شدهه باشد . 

ـتبص ـ ااـپ-1رههـ اازز ـنجس ااـكاممـ ددررـفـاضارر ،ـفوااررددـمي ــمكلاـمرـفاررـكوقق ااـ ،ـعاـس48دتتـمرففـظرــكثدااـحتـسف ررااـضوـمت هـبوعع
ااددااررهه كارر ووااموررااجتماعي ااطالعع ددهد تا ضرووررتت كارر ااضافي وو مدتت آآنن تعيیيین شودد . 

ـتبص ـ ددرر2رههـ ـئيیاـتدممـعوررتتـص- ااـكرووررتتـضدـ ااددااررههـسوـتيـفـاضارر ااـكط ااـمارروو ـجتمورر ـ ـمحيـعاـ ،ـ تـخرددااـپهـبفــكلاـمرـفاررـكل
غراامت وو خساررااتت ووااررددهه به كاررگر خوااهد بودد . 

اارر61اددههـم ااـكاععـج- ككـنرااـگاررـكهـبيـفـاضارر ـخطاييـهاررـكايـیهـناــشباررـكي ووـنرـ ـسخاكك ززـ وو اايـیت آآوورر ـنجانن ددـماممـ ــممندــهني ااـ تـسوعع
0 

مبحث سومم - تعطيیالتت وومرخصي ها 

 - ررووزز جمعه ، ررووزز تعطيیل هفتگي كاررگراانن با ااستفاددهه ااززمزدد مي باشد . 62ماددهه 

ـتبص ـ اا1رههـ ددرر ـعماتتـمدـخهـبوططـبرـموررـم- ـنظيیيـموـ ـ ،ـ آآبب ااـبر ، ررااـبوـترقق ووـنوسس ـههاررـكاددرريـیي ـئيیكاـ ـ ـحسهـ وررررتتـضايـیوععـنبـ
ووـك ،ــفيیرـطقـفوااـتايـیارر ـمستموررـطهـبن ــ ددـ ررووزز ـيیگر ــتعطيیرااييـبرييـ ـ ـــتعيیيیلـ ـهموددـشنـ ددررـ ررووزز ـحكانن ررووززـ ــتعطيیم ـ ـهفتگلـ ــ دـهوااـخيـ

 0بودد وو به هرحالل تعطيیل يیك ررووززمعيین ددررهفته ااجبارريي ااست 

ككـنرااـگاررـك ااـبوااننــعنرـههـبي ررووززــتيیرـتنيـیه ـجمعاييـهب ـ ددررـــكننيـماررـكهـ ــتعطيیاززـهاددـــستفاـمدـعلـباــمقد ـ ررووززـ ـجمعل ـ اا40هـ هـفـاض%
بر مزدد ددرريیافت خوااهند كردد . 

ـتبص ـ ددرر2رههـ ـتكيیوررـص- ـ ررووززـ ددررـكاييـهه ـهفتارر ـ ـكمتهـ ـ ااززـ ررووززـشر ررووززـمـدشاـبش ـتعطيیزدد ـ ـ ـهفتگلـ ـ ـ ـكعرـگاررـكيـ ـششكيـیاددللـ مـ
مجموعع مزدد يیا حقوقق ددرريیافتي وويي ددرر ررووززهايي كارر ددرر هفته خوااهد بودد . 

ـتبص ـههاـگاررـك-3رههــ ااـبهـكيـئاـ ـنجا ددررـكررووزز5اممـ ــهفتارر ووـ ـنشرااـگاررـكيـنوـناـقاررـكتـعاـس44ه ررووززـ ددوو اازز ــتعطيیانن ـ ااـ ـستفل يـماددههــ
كنند ، مزدد هر يیك ااززددوو ررووزز تعطيیل هفتگي براابر با مزددررووززاانه كاررگراانن خوااهدبودد . 

ــتعطيیرـبالووههـع-63اددههـم ـ ررـ ـسمالتت ـكشيـ ررووززـ (ـگاررـكورر ـيیبهشاارردد11ر ـ )ــ ــتعطيیزءـجزــنيیت ـ ررـ ـسمالتت ـحسهـبرااننـگاررـكيـ يـماببـ
آآيید . 

ـخصرـم-64اددههـم ااـ ـستحقي ـ ـ ااـبرااننـگاـكهـناالـسيـقاـ ـستفا ـ ااززـ ااـماددهه وو ـحتسزدد ـ ـچهاببـ ررووززـ ـجمعارر ـ ،ـ ـجمعه ـ ـيیكما"ـ ـ ااـ ريـیـاس0تـساهه
ـتعطيیاييـهررووزز ـ ـ ااـجلـ ـخصرـمامميـیزء ـمحسيـ ـ ـنخوببـ .ـشدـهوااـ ـكمتاررـكرااييـبد ـ ااززـ ـيیكسر ـ ـخصرـماللـ ـنسبهـبوررـبزـميـ ـ اررـكدتتـمتـ

اانجامم يیافته محاسبه مي شودد . 

ـخصرـم-65اددههـم يیـاسيـ ـل ـسخاييـهاررـكهـبهـكيـنرااـگاررـكهـناـ ززـ وو اايـیت آآوورر ـشتغانن ـ ددااررـ ت5دـنالل ـهف ـ ااـشاـبيـمهـ . ـستفد ـ ااـ اازز نيـیاددهه
مرخصي ، حتي ااالمكانن ددوو ددوو نوبت وو ددرر پايیانن هر ششماهه كارر صوررتت مي گيیردد . 

 ررووزز مرخصي ساالنه خوددررااذذخيیرهه كند . 9 - كاررگر نمي توااند بيیش اازز 66ماددهه 

ددااررددـحرـگاررـكرـه-67اددههـم ـمنهـبق ااددااييـظوـ ـيیضرـفر ووااـحهـ ددررـجج ـتمب ـفقشيـیـوخاررـكدتتـماممـ ـيیكمتـبوـنكيـیرااييـبطـ ـ هـباههـ
عنواانن مرخصي ااستحقاقي يیا مرخصي بدوونن حقوقق ااستفاددهه نمايید .

 - ميیزاانن مرخصي ااستحقاقي كاررگراانن فصلي بر حسب ماههايي كارركردد تعيیيین مي شودد . 68ماددهه 

اايـیاررـت-69اددههـم ـستفخ ااززــ ـخصرـماددهه ووـگاررـكقـفوااـتاـبيـ ـــتعيیيیاـمرـفاررـكر ددررـشيـمنـ وو ااـصودد ووـگاررـكنــبيیالففــختوررتت اـمرـفاررـكر
 0نظرااددااررهه كارر وو اامورر ااجتماعي محل الززمم ااالجرااء ااست 

ـتبص ددررــ - ززــستوــپيیاييـهاررـكوررددـمرهه ) ــنجيیه ووـ ( اايي ـتمرهه ـئيیكاـهاررـكيـماـ ـهمهــ ـحضوااررههـ ـــمعيینلـقدااـحوررـ ااززـ ررووززـگاررـكي ددرر اييـهراانن
ااـك رراا ـقتضارر ـ ـنميـماءـ ،يـیاـ ــمكلاـمرـفاررـكد ااـ ززـجتـسف ااـناـمدوولل ـستفي ـ ااززـ ـخصرـماددهه ررااـگاررـكيـ آآ[ررـمـهسرففـظراانن اللـسرـهاهه

براايي سالل بعد تنظيیم وو پس اازز تائيید شورراايي كارر يیا اانجمن صنفي يیا نمايیندهه كاررگراانن ااعالمم نمايید . 



 - مرخصي كمتر اازز يیك ررووزز كارر جزء مرخصي ااستحقاقي منظورر مي شودد . 70ماددهه 

ددرر71اددههـم ـفسوررتتـص- ـتماـخايـیخـ ـنشستگاززـبايـیاررـكرااررددااددـقهـ ـ ـ ـ ووااززـ ـفتاررااـكي ووـگاررـكيــكليـگاددـ ـتعطيیايـیر ـ ـ ،ـگاررـكلـ ـمطاهه ـلباـ اتتـ
مربوطط به مدتت مرخصي ااستحقاقي كاررگر به وويي وو ددرر صوررتت فوتت ااوو به ووررثه ااووپرددااخت مي شودد . 

ـنح-72اددههـم ااـ فوهه ـست ـ ااززـ ـخصرـماددهه ـحقدووننـبيـ ووـگاررـكوققـ ووـمراانن آآنن ـگشرـبطيـیرااـشدتت آآـ هت ـن ااـپاررـكهـباـ اازز فس ـست ـ اززـهاددـ
مرخصي با تواافق كتبي كاررگر يیا نمايیندهه قانوني ااوو ووكاررفرما تعيیيین خوااهد شد . 

 - كليیه كاررگراانن ددرر مواارردد ذذيیل حق برخورردداارريي اازز سه ررووزز مرخصي با ااستفاددهه اازز مزدد رراا ددااررند: 73ماددهه 

 0االف - ااززددووااجج دداائم 

بب - فوتت همسر ، پدرر ماددرر وو فرززنداانن 

ـخصرـمدتتـم-74اددههـم ااـ ـستعي ـ ،ـجالـ ـئيیاـتاـبي ـميیاـتاننـماززـسدـ ااـ ـجتمن ـ ووـكقـبوااـسزءـجيـعاـ ـنشستگاززـبارر ـ ـ ـ ـمحسرااننـگاررـكيـ ـ وببـ
خوااهد شد . 

مبحث چهاررمم - شراايیط كارر ززنانن 

اا75اددههـم ـنج- ـخطاييـهاررـكاممـ ،ـنرـ ـسخاكك ززـ وو وويـیت آآوورر ـحمزــنيیانن ــبيیشتاررـبلـ ـ ااززـ ـمجدـحر ددـباززـ ووـسا ااـبت ـستفدوونن ااززــ ليـیوااـساددهه
ـمك ـنيیكاـ ،ــ ززننـگاررـكرااييـبي ــممنراانن ااـ ـعلموررااــستدد0تـسوعع ووــ ـــتعيیيیل ووـننـ ااــميیوعع ـپيیشنهاـبوااررددـملـــقبيینيـیزاانن ــ ـيیعوررااـشاددــ هـباررـكيـلاـ

تصويیب ووززيیركارر ووااموررااجتماعي خوااهد ررسيید . 

ـخصرـم-76اددههـم ززااـبيـ وو ـيیمارردداارريي ززننـگاررـكاننـ ـجمعراانن ـ اا90ا"ـ ااالــحت0تـسررووزز ـمكي اا45اننـ اازز ـخصرـمنيـیررووزز سـپديـیاـبيـ
 ررووزز به مدتت مرخصي ااضافه مي شودد 14اازز ززاايیمانن مورردد ااستفاددهه قراارر گيیردد . براايي ززاايیمانن تواامانن 

ـتبص ـ ااززـپ-1رههـ ـخصرـماننيـیاـپس ززااـ ـيیمي ،ـ ززننـگاررـكانن ااـگيـماززـبوددـخقـبـاساررـكهـبر وو ـئيیاـتاـبدتتـمنيـیردددد ـميیاـتاننـماززـسدـ نـ
ااجتماعي جزءسواابق خدمت وويي محسوبب مي شودد . 

 - حقوقق اايیامم مرخصي ززاايیمانن طبق مقرررااتت قانونن تاميین ااجتماعي پرددااخت خوااهد شد . 2تبصرهه 

ددرر77اددههـم ــتشخيیهـبهـكوااررددييـم- ـ ااــميیاـتزااننـماـسكـشزـپصـ ـجتمن ،ـعاــ ـيیكرااـباررـكوععـني ـخطاررددااررـبرـگاررـ ـسخايـیاككـنرـ ــتشخيیتـ ـ صـ
ددااددهه شودد ، كاررفرما تا پايیانن ددووررهه بارردداارريي وويي ، بدوونن كسر حق االسعي كارر مناسبتر وو سبكتريي به ااوو ااررجاعع مي نمايید . 

ددرر78اددههـم ـههاـگاررـك- ددااررااييـكييـیاـ ززننـگاررـكه ـــهستنر ــمكلاـمرـفاررـكدـ ااـ ددوويـیاـپاـترددههــشيیاددررااننـمهـبتـسف ـلگاـسانن سـپهـكوددككـكيـ
،ـعـاسـهسرـهاازز ـنيیت ـشيیتـصرـفتـعـاسمـ ااـهدـبرددااددننـ . ـمحساننـناررآآـكاتتـعـاسزءـجتـصرـفنيـید ـ ووـشيـموببـ يیودد ـهمچن ـ ـ ـ نـ

 ) رراا اايیجادد نمايید . 000كاررفرما مكلف ااست متناسب با تعداادد كوددكانن ( اازز قبيیل شيیرخوااررگاهه ، مهدكوددكك وو

ـتبص آآــ - ـئيیرهه ااـماـننـ ،يـیرااـجه ااددااررههــسيیاـتطـبوااـضي وو ووـگوااررـخرــشيیس ـمهاهه ـبهاننـماززـسطـسوـتوددككـكدـ ــيیستيیزـ ـ للـ ـكشك ــتهيیوررـ پپـ وو ه
سازز تصويیب ووززيیر كارر ووااموررااجتماعي به مرحله ااجرااء گذااشته مي شودد . 

مبحث پنجم - شراايیط كارر نوجواانانن 

 0 سالل تمامم ممنوعع ااست 15 - به كارر گماررددنن اافراادد كمتر اازز 79ماددهه 

ـسنهـكرييـگاررـك-80اددههـم ـبيیشـ ـتماللـس18اـت15نـ ،ـشاـباممـ ـميیاـنوااننـجوـنرـگاررـكد ددررـشيـمدههـ وو ااـبودد ـستخدوو ـ طـسوـتديـیاـبدااممـ
ساززمانن تاميین ااجتماعي مورر آآززمايیشهايي پزشكي قراارر گيیردد . 



آآزز81اددههـم ـيیشهاـم- ـ ـشكزـپاييـ ،ـجوـنرـگاررـكيـ ـتجاررـبكيـیيـلاـسديـیاـبلـقدااـحواانن ووـشديـیدـ ددررـبرـمدااررككـمودد ااـنرووددـپوطط ـستخدهه يـمدااــ
.ـگطــضبوويي ددررـشزـپردددد ااـجوـنرـگاررـكيـئاـنوااـتاـباررـكوععـنبـساــتناررههـبك ـظهواانن ـنظاررـ ـنچاــچندــكنيـمرـ ررااـبرـماررـكهـ بـساــمناـنوطط

بدااند كاررفرما مكلف ااست ددرر حدوودد اامكاناتت خودد شغل كاررگر رراا تغيیيیر ددهد . 

ررووززااـكاتتـعاـس-82اددههـم ،ـجوـنرـگاررـكهـنارر ـنيیواانن ــكمتتـعاـسمـ ااززـ ـمعماررـكاتتـعاـسر ـ ااـگاررـكيـلوـ ـتيیرـت0تـسراانن ااـ ـستفب ااززــ ادد
اايین اامتيیازز با تواافق كاررگر وو كاررفرما تعيیيین خوااهد شد . 

اارر83اددههـم ااـكوععـنرـهاععـج- ووااـفـاضارر ـنجي ددررـكاممـ ووـشا ـنيیب ـسخاييـهاررـكاععـجزااررـ ززـ وو وويـیت آآوورر ـخطانن ووـنرـ ـحماكك اـباررـبلـ
 0ددست ، بيیش اازز حد مجازز وو بدوونن ااستفاددهه اازز ووسايیل مكانيیكي براايي كاررگر نوجواانن ممنوعع ااست 

ددرر84اددههـم ـمش- ووـغاـ لهـكيـئـاهاررـكل ع ـب ـ ـهيیـامتـ آآننـ ـيیطرااـشايـیت ااـكهـكيـ آآنن ددرر جارر ـن ـمتالـسرااييـبوددـشيـماممـ اايـیيـ الققـخا
ووـماررآآـك ززـنوااـجوـنوززاانن اايـیانن آآوورر ،ـسانن ـتماللـس18اررـكنـسلـقدااـحت .ـبـدهوااـخاممـ ـتشخيیودد ـ ـ ااـ اايـیص ووززااررتتـبرـمن ووااـكا وـمارر

 0ررااجتماعي ااست 

فصل چهاررمم - حفاظت فني وو بهدااشت كارر 

مبحث ااوولل - كليیاتت 

ااــنيیتـناــصيیرااييـب-85اددههـم ـنسروويي ووـناـ ـكشاددررـمعـباــمني ررـ دديـیاـعورر ـلعملهوررااــستت ــ ـ ااززـكيـئاـ ـحفيـلاـعوررااييـشقيـیرـطه يــفنتـظاـ
ـجه( ووززااررتتــفنتـظاــحفنــميیاـتتـ وو ( ـبهي ددررـشدااـ ، آآـمت وو ـشكزـپوززششـمانن (ـ ـجهي ااززــگيیوــجلتـ ـبيیمريي ـيیهاررــ ووـفرـحاييـ اايي نــميیاـته
ـبه ووـكتـشدااـ ووـگاررـكارر ــمحيیر )ـكطـ ،ـشيـمنيـیدووـتارر ـكليیرااييـبودد ـههاـگاررـكهــ ،ـ ،يـیاـمرـفاررـكا ووـگاررـكانن آآـكراانن ااـمارر يـمزااـلوززاانن

 0ااست 

تبصرهه - كاررگاههايي خانوااددگي نيیز مشمولل مقرررااتت اايین فصل بوددهه وو مكلف به ررعايیت ااصولل فني وو بهدااشت كارر مي باشند . 

ـيیعوررااـش-86اددههـم ـحفيـلاـ ـفنتـظاـ ــمسئيـ ـتهيیوللـ ـ آآيـیوااززـمهـ وو ـئيین ـحفاييـههـماـننـ ـفنتـظاـ ااـشاـبيـميـ وواازز ـعضد ذذـ ـتشكيیليـیاء ـ ـ يـملـ
گردددد: 

 - ووززيیر كارر وواامورر ااجتماعيیي يیا معاوونن ااوو كه ررئيیس شورراا خوااهد بودد . 1

 - معاوونن ووززااررتت صنايیع 2

 - معاوونن ووززااررتت صنايیع سنگيین 3

 - معاوونن ووززااررتت كشاووررززيي 4

 - معاوونن ووززااررتت نفت 5

 - معاوونن ووززااررتت معاددتن وو فلزااتت 6

 - معاوونن ووززررااتت جهادد ساززندگي 7

 - ررئيیس ساززمانن حفاظت محيیط ززيیست 8

 - ددوو نفر اازز ااستادداانن با تجربه دداانشگاهه ددرر ررشته هايي فني 9

 - ددوو نفر اازز مدرريیراانن صنايیع 10

 - ددوو نفر اازز نمايیندگانن كاررگراانن 11

 - مديیر كل باززررسي كارر ووززااررتت كارر وو اامورر ااجتماعي كه ددبيیر شورراا خوااهد بودد . 12



ـتبص ـ ـپيیشنه-1رههـ ـ ـ ـ ـتصهـبوررااـشاددااتتـ ووززيـیوـ ووااـكريـیب ااـمارر ـجتمورر ـ ررـعاـ ـسيیي ووـ ددررـشدهه ـتهيیرااييـبدـنوااـتيـمزووممـلوررتتـصورراا ـ هـ
آآـط ـئيیرحح ـحفهـبوططـبرـماييـههـماـننـ ـفنتـظاـ ددررـگاررـكيـ ـمحيیراانن ـ ووااـكطـ ـنجارر وويـیـاساممـ ،ـشهـبوططـبرـمفيـیـاظر ـكميیتورراا ـ ـ اييـههـ

تخصصي مركب اازز كاررشناسانن تشكيیل ددهد . 

 - آآئيین نامه ددااخلي شورراا با پيیشنهادد شورراايیعالي حفاظت فني به تصويیب ووززيیر كارر وواامورر ااجتماعي خوااهد ررسيید . 2تبصرهه 

ـتبص اا3رههــ ـنتخ- ااــ ـنشگدددااــتيیاـسابب ـ ،ـ ـنماهه ووـگاررـكاننـگدــيیناـ ـنمراانن ددــطباـمعيـیاــصنرااننيـیدـماننـگدــيیناـ ــلعملوررااــستق ـ طـسوـتهـكوددـبدـهوااـخيـ
شورراايیعالي حفاظت فني تهيیه وو به تصويیب ووززثر كارر وواامورر ااجتماعي خوااهدررسيید . 

اا87اددههـم ـشخ- ـحقيیقاصصـ ـ ـ ووـ ـحقي ـبخهـكيـقوـ ـهنوااـ اايـیـدجاههـگاررـكدـ ـنمدااثثـحديي ناـ ـيی ووـ ـههاـگاررـكايـید ررااـجوـماييـ ـسعوـتودد ددـ ـهنه ،ـ د
ــمكلفن ــ ووـكهـماـنرـبدوواا"ـبدـ ـنقشارر ـ ـختماـساييـههـ ررـناــ ووطط ـحهي ـنظوررددـماييـ ااززـ رراا ـلحر ـپيیاظظـ ـبيینشـ ـ ااـ ددرر ـحفرـمي ووــفنتـظاـ ـبهي تـشدااـ
،ـك ااـبارر ـظهراايي ـنظاررـ ووـ ـئيیاـتر ووززااررتتـبدـ ااـكه وو ااـمارر ـجتمورر ـ ااررـعاـ ددااررـسي .ووززااررتتـنالل ووااـكد ااـمارر ـجتمورر ـ ااـظوـميـعاـ تـسف
ـنظ ررااـخرااتتـ ـيیكمدتتـمرففـظودد ـ ااـ ـنمالممـعاهه .يـیاـ ـبهد ااززـبرههـ ـههاـگاررـكردداارريي ـمنوررـبزـماييـ ررـبوططـ ـمقتيـیـاعه ـحفرررااتتـ ـظتاـ يـ

ووبهدااشتي خوااهدبودد 

اا88اددههـم ـشخ- ـحقيیقاصصـ ـ ـ ـحقايـیيـ ـبسهـكيـقوـ وويـیتـخاـ وورروودد ـشيیاـمـهضرـعا ــمكلدـنرددااززـپيـمنـ ررـبفـ ااـمتيـیـاعه ـيیمنواارردد ـ ووـ ي
حفاظتي مناسب مي باشند . 

ــــمكلفناننيـیاـمرـفاررـك-89اددههـم ااززــپيیدـ ـبهش ااززـبرههـ ـشيینهاـمردداارريي ددـــ ، ـستگا ـههاــ ااـ ، ووـبا آآززـكيـموااززـلراازز آآيـیاـمه ـنهش ـمطاـ آآـباـ هـماـننــئيیق
ـمصاييـه ـيیعوررااـشوببـ ــيیحفاللـ ااـشهــختاــشنرووررييـضيــفنتـظاـ آآززـسدهه ـيیشهاـمت ـ ررااـ الززمم آآززـسوـتايي ـيیشگاـمط ـ ـههاـ ووـ دــئيیاـتوررددـمزـكرااـما
ـيیعوررااـش ااــفنتـظاــحفيـلاـ ـنجي ووـ ددااهه ررااـبرـمدااررككـمامم ووــحفوطط ـنسخكيـیظ ـ آآـ اازز ـنهه ررااـ ااـبا ووززااررتتـبالععـطراايي ووااـكه ااـمارر ـجتمورر يــعيیاــ

ااررسالل نمايیند . 

ـكليی-90اددههـم ااــ ـشخه ـحقيیقاصصـ ـ ـ ـحقايـیيـ ـبخهـكيـقوـ ـحفوااززممـلدــهنوااـ ـفنتـظاـ ووـ ـبهي ووااررددــشتدااـ رراا ـليیوـتايـیي ـكنندـ ـ ،ـ ـمشخصديـیاـبد ـ ـ اتتـ
ررااـئاـسوو ـحسل ـهموررددـمبـ ـنماـبرااههـ اا;ـههـنوـ ووززااررتتـبايي ووااـكه ااـمارر ـجتمورر ـ ووززااررتتـعاـ وو ـبهي ددررـشدااـ ، آآ'ووززششـمت وو ـشكزـپانن يـ

ااررسالل ددااررند وو پس اازز تائيید ، به ساخت يیا وورراادد كرددنن اايین ووسايیل ااقداامم نمايیند . 

وويـیاـمرـفاررـك-91اددههـم ــمسئانن ووااـــكليیوالننـ ــــمكلفنوننـناـقنيـیاا85اددههـموععـضوـماييـهدـحه ـمصاسسـسرااـبدـ ـيیعوررااـشاتتـبوـ يــفنتـظاــحفيـلاـ
ـميیاـترااييـب ـحفنـ ووـظاـ ووـمالـست ـبهت ددررـگاررـكتـشدااـ ـمحيیراانن ـ ووـكطـ وواايـیـاسارر ررااـناـمل الززمم ـتهيیاتت ـ ااـ ددرر وو ـختيیه ـ آآـ ووـقاننـنارر رااررددااددهه

ـچگ ـنگوـ ااـفليـیاـسرددووـباررـكيـ ررااـكذـلوقق آآـبر ـبيیاننـنه ددررـنوززـماـ ـخصدوو ررـ ـمقتيـیاـعوصص ـحفرررااتتـ ووــظتاـ ـبهي ـنظيــشتدااـ ـنماررتتـ ـيیناـ .ـ د
ااـبزممــملزــنيیوررـكذـمرااددـفاا ووـــستفه ـنگهاددهه ـ ووـ اازز ــفظتاـحليـیاـسداارريي ووـ ـبهي ووااـفيــشتدااـ ددـجردديي ـلعملهوررااــستراايي ــ ـ يـماههـگاررـكهـطوـبرـماييـ

باشند . 

ـكليی-92اددههـم ووااــ ـغليیاـشهـكوننـناـقنيـیاا85اددههـموععـضوـماييـهدـحه آآــ ددرر ـنهن ااـباـ ـقتضه ـ ددررـكوععـناييـ ـمعارر ـبيیمرووززـبرضضـ ـ ـيیهاررـ اييـ
ااززـشاـن ددااررددـقاررـكي ـهمرااييـبديـیاـبراارر ااـ ـشكزـپدههـنرووـپوررـكذـمرااددـفه ــتشكيیيـ ـ ددـ ـيیكبيـلاـسلـقدااـحدووــهنل ـ ـبهزـكرااـمطـسوـتاررـ يــشتدااـ

ددررماني اازز آآنها معايینه وو آآززمايیشهايي الززمم رراا بعمل آآووررند وو نتيیجه رراا ددرر پرووندهه مربوطه ضبط نمايیند . 

ـتبص ـنچاــچن-1رههــ ــتشخيیاـبهـ ـ ـشكزـپوررااييـشصـ ـنظيـ ددااددههـ ـمعرددـفهـكوددـشر ـبيیمهـبدههـشهــيیناـ ااززـشاـناييــ ددرريـیالـــمبترااـكي ـمعا رضضـ
ووـمرـفاررـكدـشاـبالــبتاا ــمسئا ــمكلفنهـطوـبرـمنــليیوـ ــ ررااـكدـ ااوو ـسنظاـسرااـبارر ـشكزـپوررااييـشهيـیرــ ااـحشـهاـكدووننـبوررـكذـميـ ـلسعق ـ ددررـ ، ي

قسمت مناسب دديیگريي تعيیيین نمايیند . 

ـتبص ـ ددرر2رههـ ـمشوررتتـص- ــچنيیدههـهاـ ـبيیمنـ ـ ووززااررتتـناررااـ ، ووااـكي ااـمارر ـجتمورر ـ ــمكليــعيیاـ وويـیاززددـبهـبفـ ـئيیاـتد ـمجدـ ـفنطيـیرااـشدددـ ووـ ي
بهدااشت وو اايیمني محيیط كارر خوااهد بودد . 

ـمنظهـب-93اددههـم ـ ـجلوررـ ـمشبـ ووـگاررـكتـكاررـ ـنظراانن ـحسرـباررتتـ ااـ ـمقرااييـجن ـحفرررااتتـ ـظتاـ ووـ ـبهي ـشتدااـ ددررـ ـمحيیي ـ ووـكطـ ارر
ـپيیشگيی ـ ـ ـ ااززـ ووـحريي ـبيیموااددثث ـ ـيیهاررـ ددررـ ، ـههاـگاررـكا ووززااررتتـكيـئاـ ووااـكه ااـمارر ـجتمورر ـ ووززااررتتـعاـ وو ـبهي ددررـشدااـ ، آآـمت وو وززششـمانن

پزشكي ضروورريي تشخيیص ددهند كميیته حفاظت فني وو بهدااشت كارر تشكيیل خوااهد شد . 

ـتبص ـــكميیت-1رههــ ااـكذـمهـ اازز ـمتخرااددـفورر ززــ ددرر ووــفنتـظاــحفهـــميینص ـبهي ااـفرـحتـشدااـ وو اايي ــتشكيیاههـگاررـكيــفنوررـمه ـ ااززـشيـملـ وو ودد
ااــبيی ـعضن ـنفاءددووـ ـشخرـ ووااـ ـيیطرااـشدـجص ووززااررــئيیاـتوررددـمهـكيـ ـتخد ووااـكاييـههـناـ ااـمارر ـجتمورر ووــعيیاــ ـبهي ددررـشدااـ ، آآـمت وو وززششـمانن



ـشكزـپ ـــتعيیيیدــشناـبيـ ووـكدـنرددـگيـمنـ ااررـقرـباننـشهـــظيیفه ـــكميیتاننــميیاططــتبراارريي ووززااررتتـمرـفاررـكاـبوررـكذـمهـ وو ااـكا وو ااـمارر ـجتمورر ووـعاــ ي
ووززااررتت بهدااشت ، ددررمانن ووآآموززشش پزشكي مي باشد 

ـتبص ـ ـنح-2رههـ ـتكشيیوههـ ـ ـ ووـ ـكيیرـتل ااـ ـعضب ددـسرااـباءـ ـستاسس ـلعملهوررااـ ــ ـ ووززااررتتـسوـتهـكوددـبدـهوااـخيـئاـ ووااـكط ااـمارر ـجتمورر ـ ـعيیاـ ووـ ي
ووززااررتت بهدااشت ، ددررمانن ووآآموززشش پزشكي تهيیه وواابالغغ خوااهد شد .

ددرر94اددههـم ـيیكوااررددـم- ـچنايـیكيـیهـ ـنفدـ ااززـ ـكناررـكايـیرااننـگاررـكر ووااـ ااـناـقنيـیاا85اددههـموععـضوـماييـهـدحانن ـمكونن ووـ ايـیهـثاددـحوععـقانن
ـبيیم ااززـشاـناررييــ ددررـكي رراا ـنميـــبيینشــپيیهـطوـبرـمدـحاوواايـیاههـگاررـكارر ررااـترااـمدــننوااـتيـمدــيیناـ ـــكميیتهـبب ووــفنتـظاــحفهـ ـبهي ايـیاررـكتـشدااـ
ــمسئ ـحفوللـ ـفنتـظاـ ووـ ـبهي ااـكتـشدااـ ددـطارر ااــهنالعع وو اايـید ـنيیرـمن ـيیستاـبزـ ـ ــمطلرددـفطـسوـتيـ ددـشعـ ددرر ـفتدهه ــهميیهـبهـكرييـ ـمنظنـ ـ وررـ

نگهداارريي مي شودد ثبت گردددد . 

ـتبص -ــ ـنچاــچنرهه ــمسئايـیاـمرـفاررـكهـ ووااـ ووـحولل ، ـبيیمايـیهـثاددـحوععـقد ـ ااززـشاـناررييـ ررااـكي ـمحقارر ـ ااـظوـمدـندااـنقـ ااـسف ددرر ووـست تـقرعع
ررااـضوـم ـهموعع ددالـبرااههـ وويـیا ـنظل ــيیكتزددـنوددـخرااتتـ ااددااررههيـیرـ ووااـكن ـجتموررااـمارر ـمحيـعاــ ااـ ـنمالممـعل ااددااررههيـیاـ . ووااـكد ااـمارر ـجتمورر يـعاــ

يیمذكورر موظف ااست ددرر ااسرعع ووقت توسط باززررسيین كارر به موضوعع ررسيیدگي وو ااقداامم الززمم رراا معمولل نمايید 

ــمسئ-95اددههـم ااــليیوـ ووــمقرااييـجت ووــفنطـبوااـضرررااتت ـبهي ـعهرـباررـكتـشدااـ ــمسئايـیاـمرـفاررـكدههـ ووااــليیوـ ذذـضوـماييـهدـحن دههـشرـكوعع
.ـبدـهوااـخوننـناـقنيـیاا85اددههـمددرر ااـباههـگرـهودد ررـعرـثر ـمقتيـیاـعدمم ااززـكذـمرررااتتـ ــمسئايـیاـمرـفاررـكوييـسورر ـليیوـ ووااـ ،ـحن ااييـثاددـحد ه

 0ررخخ ددهد ، شخص كاررفرمايیا مسئولل مذكورر اازز نظر كيیفريي وو حقوقي نيیز مجاززااتهايي مندررجج ددرر اايین قانونن مسئولل ااست 

ـتبص ــمسئايـیاـمرـفاررـك-1رههــ ووااـ ااززـشاـنوااددثثـحهـــكليیدـــظفنوـموننـناـقنيـیاا85اددههـموععـضوـماييـهدـحوالنن ددـكي ددرر رراا ووــفتارر اايييـیر ژهه
ااززـفهـك آآنن ووززااررتتيـیرـطرمم ااـكق رروو ااـما ـجتمورر ااــعيیاــ ووــثبرددددـگيـمالممـعي ررااـترااـمت ـيیعرـسب ااـبيـــكتبوررتتـصهـبا"ـ ااددااررههـطه العع

كاررووااموررااجتماعي محل برسانند 

ـتبص ـ ـنچاــچن-2رههـ وواايـیدـمايـیاـمرـفاررـكهـ ـحفرااييـبوننـناـقنيـیاا85وععـضوـماييـهدـحراانن ـفنتـظاـ ووـ ـبهي ووـكتـشدااـ وواايـیاـسارر ـمكل اتتـناـ
اا ددرر رراا ـختيیالززمم ـ ددااددههـقرـگاررـكاررـ ـشناـبراارر ووـ ووـبرـگاـكد آآـجا ـشهوززـمودد ووـ الززمم لرااتتـكذـتايي ب ـق ـ ددـبـهجوـتدووننـبيـ ـسته ـلعموررااـ ـ لـ

ـمقوو آآـجوـمرررااتتـ اازز ـنهودد ااـ ـستفا ـ ـننماددههـ ـ ـمسئاـمرـفاررـكديـیاـ ـ ـليیتوـ ـ ـنخيـ ددااـهوااـ ااـبوررتتـصددرر0تـشد ـخترووزز ررااييـ ، ـهيیالفف لـحاتتـ
ااختالفف نافذ خوااهد بودد . 

مبحث ددوومم - باززررسي كارر 

ـمنظهـب-96اددههـم ـ ااـ ــصحيیرااييـجورر ااـ ووـناـقنيـیح ـحفطـبوااـضونن ـفنتـظاـ ااددااررههـ ، ووززااررتتـساززررـبلـكي ووااـكي ااـمارر ـجتمورر ـ اـبيـعاـ
ووظايیف ذذيیل تشكيیل مي شودد: 

-ـلاا ـنظف ااـباررتتـ ـمقرااييـجر ووـباررـكطيـیرااـشهـبرـظاـنرررااتتـ ـمقژههيـیه ـحمرررااتتـ ـيیتاـ ـسخاييـهاررـكهـبوططـبرـميـ ززـ وو وويـیت آآوورر انن
 0خطرناكك ، مدتت كارر مزدد ، ررفاهه كاررگر ، ااشتغالل ززنانو كاررگراانن نوجواانن 

 0بب - نظاررتت بر ااجراايي صحيیح مقرررااتت قانونن كارر وو آآئيین نامه ها وو ددستورراالعملهايي مربوطط به حفاظت فني 

آآ - ـمسوززششـمجج ووررااــفنتـظاــحفهـبوططـبرـمليـیاـ ـهنمي ،ـگاررـكيـئاــ وويـیاـمرـفاررـكراانن ددررـكاررااددييـفهـــكليیانن ـمعه ـيیعـاضوـتاـمـدصرضضـ اتتـ
ناشي اازز حوااددثث وو خطرااتت ناشي اازز كارر قراارر ددااررند . 

- ووـسرررـبدد ـتحقيیي ـ ـ ـپيیقـ ااـمرااـ ـشكونن ااززااـشاـناالتتـ ـمقرااييـجي ـحفرررااتتـ ـفنتـظاـ ووـ ـتهيیي ـ ـپيیشنههـ ـ ـ ـ الززممـ ـجهادد ااـ ـميیالححـصت ـنهزااـ اـ
 0ووددستورراالعملهايي مربوطط به مواارردد مذكورر ، مناسب با تحوالتت وو پيیشرفتهايي تكنولوژژيي 

رر - ـسيیهه ااززـشاـنوااددثثـحهـبيـگدـ ددررـكي ـههاـگاررـكارر ـمشماييـ ـ ووـ ـتجولل وويـیزـ ـتحليیه ــ ـعملـ آآـموـ وو ااـمي ـيینگارريي ـ ـمنظهـبوااررددـمهـنوـ ـ وررـ
 0پيیشگيیريي حوااددثث 



ـتبص ـ ووززااررتت1رههـ ـبه- ددررـشدااـ ، آآـمت وو ـشكزـپوززششـمانن ـمسيیيـ ـ ررـماـنرـبوللـ ،يـیه ـكنتزيي ـ ااررززـ ، ـشيیرلل ووـباـ ززـساززررـبي ددرر ـميیني ـ هـ
بهدااشت كارر ووددررمانن كاررگريي بوددهه وو موظف ااست ااقدااماتت المز رراا ددرر اايین ززميینه بعمل آآوورردد 

ـتبص ـ ـمستموررتتـصهـبيـساززررـب-2رههـ ـ ـ ،ـ ـهمر ااـكذـتاـبرااههـ ـشكر ووـ ـمعاالتت وويـیاـ ددررـقوااـنب وو ـتقزووممـلوررتتـصص ـتعقيیاييـضاـ ـ ـ بـ
متخلفانن ددرر مرااحع صالح اانجامم مي گيیردد . 

 0 - ااشتغالل ددرر سمت باززررسي كارر منوطط به گذررااندنن ددووررهه هايي آآموززشش نظريي وو علمي ددرر بدوو ااستخداامم ااست 97ماددهه 

ـتبص آآــ - اايـیرااـشهـماـننــئيیرهه ـستخط ووـكاننـساززررـبدااممــ ـبهاننـساــشناررـكارر ـپيیشنهاـباررـكتـشدااـ ــ ــمشتاددــ ووززااررتتـ ااـكركك وو ااـمارر ـجتمورر ،ـعاــ ي
ـبهووززااررتت ددررـشدااـ ، آآـمت وو ـشكزـپوززششـمانن ووـ ااـماززـسي ووااـمانن اادداارريي ـستخورر ـتصهـبيـمدااــ ووززــهيیبيـیوـ ررـهوااـخرااننيـیاتت ااــسيید . نيـید

شراايیط به نحويي تدوويین خوااهد شد كه ثباتت ووااستقاللل شغلي باززررسانن رراا تاميین كند وو آآنها رراا اازز هر نوعع تعرضض مصونن بداارردد .

ووـكاننـساززررـب-98اددههـم ـبهاننـساــشناررـكارر ددررـكتـشدااـ ووـحارر ددااررـحشيـیوـخفيـیاـظدوودد ااـبدـنق ددررـــقبلالععـطدوونن ااززـقوـمرـهي هـناــشبع
ـسسوـمهـبررووزز ـمشماتتـ ـ ووااررددـناـقنيـیاا85اددههـموللـ ووـشونن ـبپيـساززررـبهـبدهه ووـنرددااـ ـنيید ـننوااـتيـمزـ ددـبدـ ووـتاـفه ددررـطوـبرـمدااررككـمر ه

موسسه مرااجعه وو ددرر صوررتت لزوومم اازز تامم يیا قسمتي اازز آآنها رروونوشت تحصيیل نمايیند . 

تبصرهه - وورروودد باززررسانن كارر به كاررگاههايي خانوااددگي منوطط به ااجاززهه كتبي ددااددستانن محل خوااهد بودد . 

ووـساززررـب-99اددههـم اارر ـشناررـكانن ـبهاننـساـ ددااررـحاررـكتـشدااـ ـمنظهـبدـنق ـ ااـ ااززـطورر ـكيیبرـتالعع ـ ييـماتتـ آآـبرااننـگاررـكهـكواادد ـنها ددررـ ا
ـتم ووــشناـبيـماسسـ اايـید ددرر ـنجا ااـماررـكاممـ ـستفورردد ـ ،ـنرــگيیيـمرااررـقاددههـ ااـبد ااييـنه آآززـبهـكدااززهه الززيـیاـمراايي ددررـساـمش ـمقت ررـباـ ،ــسيیل د

نمونه بگيیرند وو به ررووسايي مستقيیم خودد تسليیم نمايیند . 

ـتبص -ــ ـچگهـبوططـبرـمرررااتتــمقريـیاـسرهه ـنگوـ ـمطاررـكيـساززررـبيـ آآـباـ ااييـماـننــئيیق ـپيیشنهاـبهـكوددـبدـهوااـخه ــ تـظاــحفيـلاـعوررااييـشاددــ
ـفن ووـ ـبهي ـحساررـكتـشدااـ ـتصهـبوررددـمبـ ووززيـیوـ ااـكريـیب وو ـجتموررااـمارر ـ ووززـعاـ وو ـبهريـیي ددررـشدااـ ، آآـمت وو ـشكزـپوززششـمانن دـهوااـخيـ

ررسيید . 

ـكليی-100اددههـم ووـكاننـساززررـبهــ ـبهاننـساــشناررـكارر ددااررااييـفرـحتـشدااـ ، اايي ووـكه ـحسژههيـیاررتت ـمضاااـبوررددـمبـ ووززـ ووااـكريـیاء وررـمارر
ـجتماا ووـعاــ ووززيـیي ـبهريـیا ددررـشدااـ ، آآ'ووززششـناـمت ـشكزـپو ـــهستنيـ ـهنگهـكدـ ـهمديـیاـبيـساززررـباممــ آآـ ـنهرااهه ددررـشاـباـ وو ـتقوررتتـصد اييـضاـ

مقاماتت ررسمي يیا مسئوليین كاررگاهه اارراائه شودد . 

ووـكاننـساززررـبزااررششـگ-101اددههـم ـبهاننـساــشناررـكارر ددررـكتـشدااـ ووـحهـبوططـبرـموااررددـمارر اايـیاـظدوودد ـتشاررااـــختيیف ددررـ ـحكانن زااررششـگمـ
ضابطيین ددااددگستريي خوااهدبودد . 

ـتبص ـ ووـكاننـساززررـب-1رههـ ـشناررـكارر ـبهاننـساـ ـننوااـتيـماررـكتـشدااـ ـعنهـبدـ ــمطلوااننـ ووـ ـشناررـكع ددررـ ـجلساسس ااـحـعجرااـماتتــ ـختل الففـ
شركت نمايیند . 

ـتبص ووـكاننـساززررـب-2رههــ ـبهاننـساــشناررـكارر ـنماررـكتـشدااـ ددررــننوااـتيـ ــتصميید ـ ااـحعـجرااـمرييــگيیمـ ــنسبالففــختل ـئيیكاـهدههـنرووـپهـبتـ هــ
قبال" به عنواانن باززررسس ددرر مورردد آآنها ااظهاررنظر كرددهه ااند ، شركت كنند . 

ووـكاننـساززررـب-102اددههـم ـشناررـكارر ـبهاننـساـ ـنماررـكتـشدااـ ـننوااـتيـ ددررـ ااـهاـگاررـكد ـنميـساززررـبهـبدااممـقي ناـ ـيی ـيیكايـیوددـخهـكدـ ااززـ ي
بستگانن نسبي آآنها تا طبقه سومم وو يیا يیكي اازز ااقربايي سببي ددررجه ااوولل اايیشانن به طورر مستقمي ددرر آآنن ذذيینفع باشند . 

ووـكاننـساززررـب-103اددههـم ـبهاننـساــشناررـكارر ددررـندااررـنقـحاررـكتـشدااـ ااززـپيــحتوررددـمچــهيید ااززــكنرـبس ددووـمدـخارريي ااـلت رااررـست
اا ررااـعالـطوو ـمقتضهـبهـكاتت ــ ـشغاييـ ددـبوددـخلـ ااـسه آآووررددهه ووـنت ااـنايـید ـشخامم ررااـصاـ آآـبهـكي ااـنه ددااددههـتاـعالـطانن ــتخلوااررددـمايـیي ررااـ ف

گوشزدد كرددهه ااند ، فاشش نمايیند 

تبصرهه - متخلفيین اازز مقرررااتت اايین ماددهه مشمولل مجاززااتههايي مقرررددرر قواانيین مربوطط خوااهند بودد . 



ـفماررـك-104اددههـم وودديـیرااـ ـيیگانن ـكسرـ ـنيیكاـ ووررووددـناـمهــ ووـكاننـساززررـبع ـبهاننـساــشناررـكارر ـههاـگاررـكهـباررـكتـشدااـ ـمشماييـ ـ ااـ وننـناـقنيـیولل
ووـنرددـگ ااـنـامايـید ـنجع ووـ فامم ـظيی ـ ااـ ـيیشه اايـیدـنوـشاننـ ددااددنن اازز ووـعالـطا الززممـماتت آآـبداارركك ـنموددددااررييـخاننـنه ناـ ـيی ،ـ ـحسد هـبوررددـمبـ

مجاززااتهايي مقررر ددرر اايین قانونن محكومم خوااهند شد . 

ددررـگرـه-105اددههـم ،ـساززررـبنــحيیاهه ــتشخيیهـبي ـ ـبهاسســشناررـكايـیاررـكاززررسسـبصـ ااـفرـحتـشدااـ اايي ـحتمه ووــ ووـثاددـحوععـقالل رووززـبايـیه
ـخط ددررـ ددااددههـگاررـكر ،ـشاهه ـبهاسســشناررـكايـیاررـكاززررسسـبودد ااييـفرـحتـشدااـ ــمكله ـــهستنفـ ررااـترااـمدـ ووـفب ايـیاـمرـفاررـكهـبا"ـــكتبورراا"

نمايیندهه ااوو نيیز به ررئيیس مستقيیم خودد ااطالعع ددهند . 

ـتبص اا1رههــ وو اارر ووززااررتت ااـم- ـجتمورر ووووززااررتتـعاــ ـبهي ددررـشدااـ ، آآـمت وو ـشكزـپوززششـمانن ،ـ ـحسي ووـكاننـساززررـبزررااششـگوررددـمبـ ارر
ـبهاننـساــشناررـك ددااددـفرـحتـشدااـ اازز اايي ـعمرااييـسه ـمحيـموـ ووددررـ ــتشكيیدممـعوررتتـصل ـ ددااددـ ـعمماههـگرااااززددااددـسل ـ ـمحيـ ـتقلـ دــهنوااـخـاضاـ
ــتعطيیرااررـقورراا"ـفرددـك ـ ووـ الكك وو ـمهل ـتمرـ ــقمستايـیاممـ ـ ااززـ ررااـگاررـكي ـنماددررـصاهه دداادديـیاـ . ــنسبهــصلاـفالـباننــستد ااـقدووررـصهـبتـ دااممـقراارر

 0وو قراارر مذكوررپس اازز اابالغغ قابل ااجرااست 

ـستدد ررـ ـتعطيیعـفورر ـ ـ ددررـبزـمعـجرـمطـسوـتلـ ـشناررـكايـیاررـكاززررسسـبهـكـدشدـهوااـخاددررـصيـتوررـصورر ـبهاسسـ ووـفرـحتـشدااـ اايي ايـیه
كاررشناسانن ذذيیربط ددااددگستريي ررفع نوااقص وومعايیب موجودد رراا تائيید نموددهه باشند . 

 - كاررفرما مكلف ااست ددرر اايیامي كه به علت فوتت كاررتعطيیل مي شودد مزدد كاررگراانن كاررگاهه رراا بپرددااززدد . 2تبصرهه 

ـتبص ـ ـمتض-3رههـ ـ ااززـ ااـضوـماييـهرااررـقررراانن ددررـمنيـیوعع ااـصاددهه ووـكاززررسسـبزااررششـگهـبرااضضــعتوررتت ـشناررـكايـیارر ـبهاسسـ تـشدااـ
ووـفرـح اايي ــتعطيیه ـ ااززــننوااـتيـماههـگاررـكلـ ،ـبزـمعـجرااـمد ددااددـبورر ـكشحـلـاصاههـگه ددااددـــكننتيـیاـ وو ــمكلاههـگد ااـ وويـیوررـفهـبتـسف اررججـخت

 0اازز نوبت به موضوعع ررسيیدگي نمايید .تصميیم ددااددگاهه قطعي وو قابل ااجراا ااست 

دد106اددههـم ـلعملهوررااــست- ــ ـ آآـ وو ـيیيیا ااـههـماـننـ ااـبوططـبرـميـئرااـجايي ـفصنيـیه ـپيیشنههـبلـ ـ ـ ـ ــمشتاددـ ووززااررتتـ ووااـكركك ااـمارر ـجتمورر ـ ووـعاـ ي
ووززااررتت بهدااشت ، ددررمانن وو آآموززشش پزشكي به توصيیب هيیاتت ووززيیراانن خوااهد ررسيید . 

فصل پنجم - آآموززشش ووااشتغالل 

مبحث ااوولل - كاررآآموزز وومرااكز كاررآآموززيي 

 - مرااكز كاررآآموززيي 1

اا107اددههـم ددرر ااـج- ااـناـقدااففـهراايي ووـسـاسونن ـمنظهـبي ـ ااـ ـشتغورر ـ ووـلوـماللـ ـمستمد ـ ـ ـيینـوجرـ ووـكاننـگدـ ـنيیارر ددااـباالـبزـ ـفنشـنرددنن يـ
كاررگراانن ، ووززااررتت كارر وو اامورر ااجتماعيیي مكلف ااست اامكاناتت آآموززشي الززمم رراافرااهم ساززدد 

تبصرهه - ووززااررتخانه ها وو ساززمانهايي ذذيینفع موظف به همكارريیهايي الززمم با ووززااررتت كارر وواامورر ااجتماعي مي باشند . 

ووززااررتت108اددههـم ووااـك- ااـمارر ـجتمورر ـ ااـظوـميـعاـ ـحسرـبتـسف ـنيیبـ ووـ ااـبـهجوـتاـبازز ـستقه ـ ـصنعوععـنرااررـ ـ ددررـجوـمتـ ـنقودد اططـ
مختلف كشورر براايي اايیجادد وو توسعه مرااكز كاررآآموززيي ذذيیل ددرر سطوحح مختلف ااقداامم نمايید: 

االف - مرااكز كاررآآموززيي پايیه براايي آآموززشش كاررگراانن ووكاررجويیانن غيیرماهر . 

- ــتكميیوززييـماررآآـكزـكرااـمبب ـ ـمهلـ ووـ ـتخصصهاررتت ـ ـ ـ آآـبرااييـبوررددييـماييـ ااررـمازز ، ـتقوززيي ـمهاءـ ووـ ـــتعليیاررتت ـتخصصهمـ ـ ـ ـ ـپيیشاييـ هــفترــ
 0به كاررگراانن وو كارر جويیانن نيیمه ااهر ، ماهر وو مربيیانن آآموززشش حرفه اايي 

 0جج - مرااكز تربيیت مربي براايي آآموززشش مربيیانن مرااكز كاررآآموززيي 

- ــمعلاصصـخوززييـماررآآـكزـكرااـمدد ـليیوـ ووـ ـنباـجن ـهمكاـباززااننـ ـ ووززااررتتـ ـنهاـماززـساووـههـناـخارريي ذذـ (ـبريـیايي ووززااررتتــنناـمط ـبهد ،ـشدااـ ت
 ) 0000ددررمانن وو آآموززشش پزشكي ، بنيیادد شهيید ، بنيیادد جانباززاانن وو

آآـكرااـم-109اددههـم ددررـكذـموززششـمز ااززـناـقنيـیاا108اددههـمورر ـنظونن ااددااررييـلاـمرـ وو ررـبي ـمحوننـناـقتيـیاـعا ـعماتتــسباـ وررـطهـبيـموـ
مستقل ززيیر نظر ووززااررتت كارر وو اامورر ااجتماعي ااددااررهه خوااهند شد . 



وواا110اددههـم ــصنعتاييـهدـح- ـ ،ـ ـليیوـتي ووـ ـمنظهـبيـتاـمدـخديي ـ ـمشوررـ ااـكاررـ ددرر آآـمت ووـهاـمرـگاررـكوززششـمر ـنيیمر ـ ـنيیوررددـمرـهاـمهـ اززـ
ــمكلفنشيـیوـخ ــ ــنسبدـ ااـبتـ ـيیجه ووـگاررـكوااررـجوززييـماررآآـكزـكرااـماددـ ،ـهاـگاررـكنــبيیايـیاهه ـهمكي ـ ررااـهاررييـ الززمم ووززااررتتـبايي ووااـكا وررـمارر

ااجتماعي بعمل آآووررند . 

ـتبص ووززااررتت1رههــ ووااـك- ااـمارر ـجتمورر ااـعاــ ، ووـهدااررـناــستي ااـبوططـبرـمزووااتتـجا آآـمه ددررـمر ووـگاررـكوااررـجوززييـماررآآـكزـكرااـموززشش اهه
بيین كاررگاهي رراا تهيیه وو ددرر مورردد تعليیم وو تاميین مربيیانن مرااكز مزبوررااقداامم مي نمايید 

ـتبص دد2رههــ ـلعملهوررااــست- ــ ـ ووـ ااـبوططـبرـمرررااتتــمقا ـيیجه ووـگاررـكوااززـجوززييـماررآآـكزـكرااـماددـ ـحسرـبيـهاـگاررـكنــبيیاهه ـپيیشنههـبوررددـمبـ ــ اددــ
ووززيیر كارر وو اامورر ااجتماعي به تصويیب هيیاتت ووززيیراانن خوااهد ررسيید .

ـتشكيیرـبالووههـع-111اددههـم ـ ـ ووززااررتتـسوـتوززييـماررآآـكزـكرااـملـ ااـماررووااـكط ـجتمورر ـ آآـعاـ ـشگوززـمي ناههـ ـف ووـ آآززااددـفرـحي اايي يیه ـن زـ
ـبمنظ ـ ـ آآـ ـصنعوززششـمورر ـ ـمعيیهـفرـحايـیتـ ـ ،ـ ووـبن له ـسيی ـ ااـ ـشخه ـحقيیقاصصـ ـ ـ ـحقايـیيـ ،ـقوـ ـكساـبي ووززااررتتـنرووااـپبـ اازز ااـكه وو وررـمارر

ااجتماعي تاسيیس مي شودد . 

ـتبص ـ آآـ - ـئيیرهه ــتشخيیهـبوططـبرـمهـماـننـ ـ ووــفنتــحيیالـصصـ ـسسوـمي ووـماررآآـكاتتـ آآززاادد ــمسئتــحيیالـصوززيي ووـ ـبيیرـمولل ووـ ـنيیانن ـنحزـ وههـ
ـنظ ووززااررتتـ ووااـكاررتت ااـمارر ـجتمورر ااـبيــعيیاــ ـسسوـمنيـیر ـپيیشنهاـباتتـ ــ ووززــ ووااـكريـیادد ااـمارر ـجتمورر ـتصهـبيـعاــ ووززــهيیبيـیوـ دـهوااـخرااننيـیاتت

ررسيید . 

 - كاررآآموزز وو قراارردداادد كاررآآموززيي 2

 - اازز لحاظظ مقرررااتت اايین قانونن ، كاررآآموزز به اافراادد ذذيیل ااطالقق مي شودد: 112ماددهه 

-ـلاا ـكسف ـفقهـكيـناـ ،ـخهـفرـحنــفترـگرااـفرااييـبطـ ااررـبوززييـماززآآـباصص ـتقا ـمهاءـ ــمعيیدتتـمرااييـباررتتـ ددررـ ووـماررآآـكزـكرااـمن ايـیوززيي
آآموززشگاههايي آآززاادد آآموززشش مي بيینند . 

اا - ااييـفرـحنــفترـگرااـفرـظوــمنهـبوززييـماررآآـكرااررددااددـقبـجوـمهـبهـكرااددييـفبب ــمعيیدتتـماررييـباصصـخه ززااـ هه دـشاــنباللـسهـسرـبديـین
ددرر ـمعيیيـهاـگاررـك، ـ ااـكاـبوااممـتوززييـماررآآـكهـبنـ ـشتغارر ـ ددااررـ ،ـنالل ـمشد آآـبرووططـ ـنكر آآـسهـ ـنهن ااززـ ـكمتاللـس15ا ـ ـنبرـ ووااززـ اللـس18وددهه

تمامم بيیشتر نباشد . 

ـتبص ـ ـبنوززااننـماررآآـك-1رههـ ااـ ـممكفـلد ـ ااـ ـمطهـكدــشناـبيـنرااـگاررـكتـسن ــكتبقـفوااـتقـباـ ـمنعقيـ ـ ـ وززييـماررآآـكزـكرااـمهـباـمرـفاررـكاـبدههـ
ـمع ددااوويـیدووـنوـشيـميـفرـ ـــنيیستنلـغاـشهـكدــشناـبيـناـــطلبا ررااــ وو ـمعوززييـماررآآـكزـكرااـمهـبا"ـسد ووـنوـشيـميـفرـ ددااوويـید هـكدــشناـبيـناـــطلبا

شاغل نيیستند وو ررااسا" به مرااكز كاررآآموززيي مرااجعه مي نمايیند . 

ـتبص ـ دد2رههـ ـست- ـلعملهوررااـ ــ ـ ،يـیذـپطيـیرااـشهـبوططـبرـماييـ ـحقرشش ووـ ـتكوقق ـليیاـ ددووررههـ ددااووـماررآآـكف ددررـكذـماننـــطلبوززيي ـبنورر )ـ بب ) اـبد
پيینشهادد شورراايیعالي كارر ، به تصويیب ووززيیر كارر وواامورر ااجتماعي مي ررسد . 

ـمطهـكيــغلـاشرااننـگاررـك-113اددههـم ـتبصقـباـ ـ آآـكرااييـب112اددههـمكيـیرههـ ددررـمارر ـيیكوززيي ااززـ ـفتريـیذـپوززييـماررآآـكزـكرااـمي يـمهـ
شوند ، اازز حقوقق ززيیر برخورردداارر خوااهند بودد: 

ررااـلاا - ـبطف ااـ ـستخه ـ ددررـگاررـكيـمدااـ ـقطوززييـماررااـكدتتـمر ـنمعـ ااززـمنيـیوددووااـشيـ ـلحرـهدتت ـمحسرـگاررـكقـبوااـسزءـجاظظـ ـ يـموببـ
شودد . 

بب - مزدد كاررگر دد مدتت كاررآآموززيي اازز مزدد ثابت وو يیا مزددمبناكمتر نخوااهد بودد . 

- ـنقرــغيیايييـیزااـمجج ،ـ ـكمكهديي ـ ـ ووـ ااـفا ـلعوقق ـئيیكاـهاددههـ ـ ززــيینزـهرااننــجبرااييـبهـ ووـگدـنه ــمسئي ـليیتهوـ ـ ـ تـخرددااـپرـگاررـكهـبيـگوااددـناـخاييـ
مي شودد ددرر ددووررهه كاررآآموززيي كماكانن پرددااخت خوااهد شد . 

ـچن ـنچاـ ـقباـمرـفاررـكهـ ااززـ ،ـماننيـیاـپل ددـبدتت ـليیدوونن ااددااـناـمهـجوـملـ ااـشوززييـماررآآـكهـمع اازز وو ـخسقيـیـرطنيـیودد ووااررددـگاررـكهـبيـتاررـ ر
گردددد ، كاررگر مي توااند به مرااجع حل ااختالفف مندررجج ددرر اايین قانونن مرااجعه وو مطالبه خساررتت نمايید . 

ـمطهـكرييـگاررـك-114اددههـم ـتبصقـباـ ـ (ـ ددررـماررآآـكرااييـب112اددههـم)1رهه ـيیكوززيي ااززـ ـفتريـیذـپوززييـماررآآـكزـكرااـمي وددـشيـمهـ
مكلف ااست : 



-ـلاا ـمقدتتـماننيـیاـپاـتف ررههـ ووــبپوززييـماررآآـكررر ـمنظوررـطهـبرددااززدد ددررــ ـنمتـكرـشوززييـماررآآـكاييـههـماـنرـبم ووـ ـمقوددهه ووآآـ نــئيیرررااتت
نامه هايي ووااحد آآموززشي رراا مرااعاتت نمايید ووددووررهه كاررآآموززيي رراا با موفقيیت به پايیانن برساند . 

بب - پس اازز طي ددووررهه كاررآآموززيي ، حدااقل ددوو براابر مدتت كاررآآموززيي ددرر همانن كاررگاهه به كارر ااشتغالل ووررززدد . 

ـتبص ـ ددررـ - ـتكيیوررـصرهه ـ ااـپوززـماررآآـكهـ ااززاا ـتمس ااددااـبـرضـاحوززييـماررآآـكاممـ ددررـكهـمه ـنباههـگاررـكارر ،ـشاـ رااييـبدـنوااـتيـماـمرـفاررـكد
ـمط ـخسهــلباـ ددررــمناررتتـ ااـحعـجرااـمهـبوززييـماررآآـكرااررددااددـقدررجج ااـضوـمالففــختل ـجعرااـموننـناـقنيـیوعع ووـ ددررـضاــتقه ـخستـفايـیايي اررتتـ

نمايید . 

ددررـكذـموززااننـماررااـك-115اددههـم ـبنورر )ـ بب ) ـمقعـباـت،112اددههـمد ددررـكذـموااننـجوـنرااننـگاررـكهـبوططـبرـمرررااتتـ يـلاا79وااددـمورر
اايین قانونن خوااهند بودد وولي ساعت كارر آآنانن اازز شش ساعت ددرر ررووزز تجاووزز نخوااهد كردد . 84

 - قراارردداادد كاررااموززيي عالووهه بر مشخصاتت طرفيین بايیدحاوويي مطالب ذذيیل باشد: 116ماددهه 

 0االف - تعهدااتت طرفيین 

 0بب - سن كاررآآموزز

 0جج - مزدد كاررآآموزز

 0دد - محل كاررآآموززيي 

هه - حرفه يیا شغلي كه طبق ااستانداارر مصوبب ، تعليیم ددااددهه خوااهدشد 

 0وو - شراايیط فسخ قراارردداادد ( ددرر صوررتت لزوومم ) 

زز - هر نوعع شرطط دديیگريي كه طرفيین ددرر حدوودد مقرررااتت قانوني ذذكر آآنراا ددرر قراارردداادد الززمم بداانند . 

ـتماللـس18نـساـتاننـنوااـجوـناررـكاـبوااممـتوززييـماررااـك-117اددههـم (ـ ددررـناـقنيـیاا80اددههـموععـضوـمامم ( ـمجيـتوررـصونن ااـ هـكتـسازز
ااززحدوودد تواانائي آآنانن خاررجج نبوددهه وو براايي سالمت وو ررشد جسمي وو ررووحي آآنانن مضرنباشد 

ـظفنوـموززييـماررآآـكزـكرااـم-118اددههـم ـ آآـبدـ ووـماررآآـكوززششـمراايي ، ووـئـاسوزز ـتجهيیل ـ ـ ررااـفاـكزااتتـ ـمطي ااـباـ ـستق آآـهدااررـناـ يـشوززـمايي
ااـكووززااررتت وو ااـمارر ـجتمورر ـ ـعيیاـ ددـ ددرر ـستي ووييـسرـ ددـقي ـهنراارر ووـ ـمنظوررـطهـبد ـ ووـ ،ـماـكم ـنظوررددـمهـفرـحل ررااـ ااووـبر ـبيیه .ـنوززـماـ د

همچنيین مرااكز مذكورر بايید براايي تاميین سالمم وواا يیمني كاررآآ'ووزز ددرر محيیط كاررآآموززيي اامكاناتت الززمم رراافرااهم آآووررند . 

مبحث ددوومم - ااشتغالل 

ووززااررتت119اددههـم ااـك- وو ااـمارر ـجتمورر ـ ااـظوـميـعاـ ـنسبتـسف ـ ااـبتـ ـيیجه ااـمدـخزـكرااـماددـ ـشتغاتت ـ ددررـ ـكشرـسرااـسالل ااـ ـنمدااممـقورر ديـیاـ
ـضماـتدـــظفنوـموررـكذـماتتـمدـخزـكرااـم. ززـئاـساــشننـ ااـههـــميیني ـيیجايي ووـكاددـ ررـماـنرـبارر ـصتهرـفرااييـبزيييـیه ااــ ـشتغايي ــنسباللــ تــثبهـبتـ
ووـن ـمعامم كيـفرـ يی ـب ـ ددررـماررآآـكزـكرااـمهـباررااننـ ) يیوررتتـصوززيي ـن آآـباززـ ووـمه ( ـمعاـبوززشش يیوـتزـكرااـمهـبيـفرـ ـل ،ـ عتديي ـصن ـ ـ ،ـ ي

كشاووررززيي ووخدماتي ااقداامم نمايیند . 

ـتبص ـ ااـمدـخزـكرااـم-1رههـ ـشتغاتت ـ ددررـ ااـكرااـمالل ـستز ـنهاـ ااـبفـظوـماـ ـيیجه ددـ ـفتادد ـتحرييـ ـعنتـ ددـ ـفتواانن ررـماـنرـبرـ وويـیه ـحمزيي ااززيـیاـ ت
ااشتغالل معلوليین خوااهند بودد وو كليیه موسساتت مذكورر ددرر اايین ماددهه موظف به همكارريي با ددفاتر مزبورر مي باشند . 

ـتبص ـ ددوو2رههـ ااـظوـمتـل- ااـتتـسف ددرر ـيیجا ـكتهرـشاددـ ـ ـتعاييـ (ـناووـ ـليیوـتي ،ـ ـكشديي ،ـ ــصنعتاووررززيي ـ ووـ ـيیعوززـتي ،ـ ( ــمعلي ـليیوـ ااززـ رراا ن
اايـیرـط ـعطق ووااـ ـمهايي ااـقاييـ ـلحسنرضض ـ ـ ددررااززـ آآـمه وو ـشهوززـمدتت ووـ الززمم ـتسهيیرااررييـقرـبايي ـ ـ ااـ ـنجالتت ووـكاممـ ـحمارر ااززيـیاـ ـليیوـتت ايـیدـ
آآ;ااننـمدـخ ـحموررددـماتت ووـقتيـیاـ ددااددهه ــنسبراارر ررـبتـ ـمعمعـنوااـمعـفه ـ ددررـ ااـضوـمزـكرااـمهـــكليیارريي ووـمنيـیوعع ـتبصاددهه ــمعلهـكاـهرههــ نــليیوـ

ددرر آآنها حضورر مي يیابند ااقداامم نمايید . 



ـتبص ووززااررتت3رههــ ووااـك- ااـمارر ـجتمورر ــمكليـعاــ ااـ آآـتتـسف ددررـههـماـننــئيیا رراا الززمم ـجهايي ــتسهيیرااررييـقرـبتـ ـ ررـ اززــنيیوررددـميـهاـفالتت
ــمعل ـليیوـ ددررـغاـشنـ ااـكرااـمل ـنجز ـنظاـباررـكاممـ ااززـهوااـخرـ ـمعاـجي ــمعلهـ ـليیوـ ااـ وويـین ـبهاننـماززـسراانن ـيیستزـ ـ ـكشيـ ـتهيیوررـ ـ ووـ ـتصهـبه بيـیوـ

ووززيیر كارر وواامورر ااجتماعي برساند . 

مبحث سومم - ااشتغالل ااتباعع بيیگانه 

اا120اددههـم ـتب- ـبيیگاععـ ـ ـنمهـناـ ـننوااـتيـ ااـ ددرر ـمشغرااننيـید ـ ـمگدـنوـشاررـكهـبوللـ آآـ ـنكر ررووااددـ دداارراايي ااووال" وورروودديـیه ـمشخاررـكقـحاـبد ـ صـ
بوددهه وو ثانيیا" مطابق قواانيین وو آآيیيین نامه هايي مربوطه ، پورراانه كارر ددرريیافت ددااررند 

 نمي باشند: 120تبصرهه - ااتباعع بيیگانه ذذيیل مشمولل مقرررااتت ماددهه 

 0االف - ااتباعع بيیگانه اايي كه منحصراا" ددررخدمت مامورريیتهايي ددپيیلماتيیك وو كنسولي هستند با تايیيید ووززااررتت اامورر خاررجه 

 0بب - كارركنانن وو كاررشناسانن ساززمانن ملل متحد ووساززمانهايي وواابسته به آآنها با تائيید ووززااررتت اامورر خاررجه 

 0جج - خبرنگارراانن خبرگزاارريیها وو مطبوعاتت خاررجي به شرطط معامله متقابل وو تائيید ووززااررتت فرهنگ وو ااررشادد ااسالمي 

وواا121اددههـم اارر ووززااررتت ااـم- ـجتمورر ررـبيــعيیاــ ذذيـیرااـشتيـیاـعا ددرريـیط ررووااددـصوررددـمل ـشمخاررـكقـحاـبديـیدوورر ـ ااـبصـ ـبيیگاععــتبراايي هـناــ
مواافقت وو پروواانه كارر صاددرر خوااهد كردد: 

-ـلاا ـمطف ااـباـ ووززااررتتـجوـماتتـعالـطق ددرر ااـماررووااـكودد مورر ـجت ـ ددررـعاـ ـميیي ااـ بانن ـت ااـ آآـنراايـیاعع ااـكهـباددههـمي ددااووـفارر ـطلراادد ووااـ ـدجب
تحصيیالتت وو تخصص مشابه ووجوددندااشته باشد . 

بب - تبعه بيیگانن هداارراايي ااطالعاتت وو تخصص كافي براايي ااشتغالل به كارر مورردد نظر باشد . 

جج - اازز تخصص تبعه بيیگانه براايي آآموززشش وو جايیگزيیني بعديي اافراادد اايیرااني ااستفاددهه شودد . 

ـتبص ااــ - ااــمنطيـیرااـشرااززـحرهه ددرر ااــفناتتــهيیاـباددههـمنيـیدررجج ـشتغي ااــ ـتعهـبوططـبرـمطـبوااـض0تـسالل ااـ ـعضداادد ووـ اايـیرااـشاء ـنتخط آآــ ـنهابب اـ
ـنحوو ــتشكيیوههـ ـ ـجلسلـ ،ــهيیاتتــ آآـجوـمهـباتت ااييـماـننــئيیب ـپيیشنهاـبهـكوددـبدـهوااـخه ــ ووززااررتتــ ااـكادد وو ااـمارر ـجتمورر ـتصهـبيـعاــ اتتــهيیبيـیوـ

ووززيیراانن مي ررسد . 

 - ووززااررتت كارر وو اامورر ااجتماعي مي توااند نسبت به صدوورر ، تمديید وو تجديیدپروواانه كارر اافراادد ذذيیل ااقداامم نمايید: 122ماددهه 

االف - تبعه بيیگانه اايي كه حدااقل ددهه سالل مدااوومم ددرر اايیراانن ااقامت ددااشته باشد . 

بب - تبعه بيیگانه اايي كه دداارراايي همسر اايیرااني باشد . 

- ـمهجج ـكشنيـیرـجاـ ـبيیگاييـهوررـ ـخصهـناــ ـكشا"ـصوـ ااـهوررـ ووـهالـسايي ددااـشهـبيـساــسيیاننـگدــهناــپني ـــمعتباررتتـكنــشترطط ـمهرـ ووـجاـ ايـیرتت
 0پناهندگي وو پس اازز مواافقت كتبي ووززااررتخانه هايي كشورر وو ااموررخاررجه 

ووززااررتت123اددههـم ااـك- وو ااـمارر ـجتمورر ددررـنوااـتيـميـعاــ ووـضوررتتـصد ـمعوااننــعنهـبايـیرووررتت ااـباـــمتقهــملاـ ـبعضاععــتبل ـ ووـ ددوولل اازز ي
اايـی ـبعيیاـتدووننـبرااددـفا ـ (ـ رراا ـمشت آآـبرووططـ ـنكر ووـ ــضعيیه آآـ ااررااددييـنت ـنبانن )ـشاـ ااززـپد ـئيیاـتس ااـ ووززااررتت ووـجاررـخوررـمد ـتصه ـهيیبيـیوـ اتتـ

ووززيیراانن اازز پرددااخت حق صدوورر ، حق تمديید وو يیا حق تجديید پروواانه كارر معافف نمايید . 

 - پروواانه كارر با ررعايیت مواادد اايین قانونن حدااكثر براايي مدتت يیك سالل صاددرر يیا تمديید وو يیا تجديید مي شودد . 124ماددهه 

ددرر125اددههـم ررااــعنرـههـبهـكوااررددييـم- ـبطواانن ااـ ـستخه ـتبعيـمدااــ ـبيیگهــ ـقطاـمرـفاررـكاـبهـناــ ــمكلاـمرـفاررـكوددـشيـمعـ ااـ رففـظتـسف
ررووززـناـپ ررااـترااـمزددهه ووززااررتتـبب ااـكه وو ااـمارر ـجتمورر ـ ااـعاـ ـكنالممـعي .ـ ـتبعد ـ ـبيیگهـ ـ ـنيیهـناـ ــمكلزـ ااـ ررووززـناـپرففـظتـسف هـنرووااـپزررددهه
ددررـخاررـك رراا ااـبرااـبودد ررـخر ،ــسيیذ ووززااررتتـبد ووااـكه ااـمارر ـجتمورر ـــتسليیيـعاــ ـنممـ ووززااررتتيـیاـ . ااـماررووااـكد ـجتمورر ددررـعاــ زووممـلوررتتـصي

ااخرااجج تبعه بيیگانه رراا اازز مرااجع ذذيیصالحح ددررخوااست مي كند . 



ددرر126اددههـم ـمصلحهـكوااررددييـم- ــ ـكشعيـیاــصنتـ ااـ ـشتغورر ـتبعوررييـفاللــ ـبيیگهــ ررااـناــ ااـطهـبه ااـئاــــستثنورر ـيیجي ووززــكناببـ ، هـطوـبرـمريـید
ررااـترااـم ووززااررتتـبب ااـكه وو ااـمارر ـجتمورر ااـعاــ ـنميـمالممـعي وويـیاـ ووززــفقوااـماـبد ااـكريـیت وو ااـمارر ـجتمورر ـتبعرااييـبيـعاــ ـبيیگهــ ،ـناــ هـنرووااـپه

كارر موقت بدوونن ررعايیت تشريیفاتت مربوطط به صدوورر رروواادديید با حق كارر مشخص ، صاددرر خوااهد شد . 

ـتبص -ــ ااـمرهه ااـمهـسرــكثدااـحتـقوـماررـكهـنرووااـپاررـــعتبدتت ووـساهه ـتمت آآننيـیدـ ـــمستلد ااــفناتتــهيیدــيیيیاـتزممـ ـشتغي ااــ ـبيیگاععــتبالل وددـبدـهوااـخهـناــ
 .

اايـیرااـش-127اددههـم ـستخط ووـساــشناررـكيـمدااــ ــمتخصصيیانن ـ ـ ـبيیگيــفننــ ددووــنيیوررددـمهـناــ ددررـبتـلازز ـنظا ــبعيیاـتنــفترـگرـ ووـ تـمدـخدتتـمت
آآـمزااننــميیوو ـنهزدد ووـ ددااــشناررـكرووييــنيیهـبهـجوـتاـبا ،ــخلاسس ااززـپي ااـسرررـبس وو ـنظالممـعي ووززااررـ ـتكر ااـ وو ااـمارر ـجتمورر ووـعاــ اننـماززـسي
ااـماا وو اادداارريي ـستخورر ـ ـكشيـمدااـ ،ـ ـتصاـبورر ــمجلبيـیوـ ااـشسـ .ـبدـهوااـخيـمالـسورراايي ـجهاررـكهـنرووااـپودد ااـ ـستخت ـ ـشناررـكدااممـ اننـساـ

خاررجي ، ددرر هر مورردد سس اازز تصويیب مجلس شورراايي ااسالمي اازز طرفف ووززااررتت كارر وواامورر ااجتماعي صاددرر خوااهد شد . 

ــمكلفناننيـیاـمرـفاررـك-128اددههـم ــ ااــقبدـ اازز ددااددييـقهـنوـگرـهدــعقهـبدااممـقل ااـجوـمهـكراارر ـستخب ـبيیگاننـساــشناررـكدااممــ ،ـشيـمهـناــ ـنظودد رـ
ووررااززتت كارر وو اامورر ااجتماعي رراا ددرر مورردد اامانن ااجاززهه ااشتغالل تبعه بيیگانه ااستعالمم نمايیند . 

آآ129اددههـم ااـههـماـننــئيی- ااـبوططـبرـميـئرااـجايي ـشتغه ااــ ـبيیگاععــتبالل ااززـناــ ــجمله ـنحهـ ،ـصوههـ ـتمدوورر ،يـیدـ ـتجد وويـیدـ ـلغد ووـكهـنرووااـپوـ ارر
ـنيی اايـیرااـشزـ ـنتخط ـ ااـ ـعضابب ـهيیاءـ ـفناتتـ ااـ ـشتغي ـ ااـ ـتبالل ـبيیگاععـ ـ ددررـكذـمهـناـ ،ـناـقنيـیاا121اددههـمورر ـپيیشنهاـبونن ـ ـ ـ ووززـ ااـكريـیادد وو وررـمارر

ااجتماعي به تصوبب هيیاتت ووززيیراانن خوااهد ررسيید . 

فصل ششم - تشكلهايي كاررگريي ووكاررفرمائي 

ـمنظهـب-130اددههـم ـ ـتبليیوررـ ــ ووـ ــگستغ ااــهنرـفرششـ ددـمالـسگ وو ددـفي اازز ااـهاووررددــستاعع ـنقايي ااـ ااـمالـسالبب ددرر وو ااـجي ـبيیسـلصراايي ـ ووـ ت
ـشش ااـناـقمـ ـجمهيـساـسونن ـ ااـ ااـمالـسورريي ووااـگاررـكرااننيـیي ،ــليیوـتاييـهدـحراانن ــصنعتديي ،ــ ـكشي ،ـ ووـتاـمدـخاووررززيي دــننوااـتيـميـــصنفي

نسبت به تاسيیس اانجمنهايي ااسالمي ااقداامم نمايیند . 

ـتبص اا1رههــ ـنجمنه- ــ ـ ااـ ـمنظهـبدــننوااـتيـميـمالـسايي ـهموررــ ـهنگاـ ااــ ددرر ـنجي ووـ وويـیاـظامم ـتبليیغاييـهوههــشيیف ،ــــ ــنسبي ـنهوـناـكســسيیاـتهـبتـ اييـ
هماهنگي اانجمنهايي ااسالمي ددرر سطح ااستانها وو كانونن عالي هماهنگي اانجمنهايي ااسالمي ددرر كل كروو ااقداامم نمايیند . 

ـتبص آآ2رههــ ـچگهـماـننــئيی- ـنگوـ ــتشكيیيـ ـ ،ـ ووـحل اايـیاـظدوودد وو ووـــختيیف ـنحاررااتت ـعملكوههـ ــ ااـ ـنجمنهردد ــ ـ ااـ ااـضوـميـمالـسايي ديـیاـباددههـمنيـیوعع
توسط ووززااررتيین كشورر ، كارر وو اامورر ااجتماعي وو ساززمانن تبليیغاتت ااسالمي تهيیه وو به تصويیب هيیاتت ووززيیراانن برسد . 

اا131اددههـم ددرر ااـج- ـبيیسلـصراايي ـ ووـ ـششت ااـناـقمـ ـجمهيـسـاسونن ـ ااـ ااـمالـسورريي وويـیي ـمنظهـبراانن ـ ـحفوررـ ـحفظـ ـحقظـ ووـ ـمنوقق عـفاـ
ـمش ووـ ووـنوـناـقرووعع ـبهبي ـ ووـ ااـضودد ـقتصع ـ ووـگاررـكاددييـ ،يـیاـمرـفاررـكراانن ـمتضموددـخهـكانن ـ ـ ـحفنـ ـمنظـ ـمعـاجعـفاـ ،ـشاـبهـ رااننـگرـتاـكد

مشمولل قانونن كارر وو كاررفرمايیانن يیك حرفه يیا صنعت مي تواانند مباددررتت به تشكيیل اانجمنهايي صنفي نمايیند . 

ـتبص ااـــكليی-2رههــ ـنجمنهه ــ ـ ووـــصنفاييـ ـنهوـناـكي ـهنگهـبوططـبرـماييـ ــتشكيیاممــ ـ ــتنظيیهـبفـظوـملـ ااــ ررـبهـماــسناـسم ووـنوـناـقرررااتتــمقتيـیاـعا ي
طرحح وو تصويیب آآنن ددرر مجمع عمومي وو تسليیم به ووززااررتت كارر وواامورر ااجتماعي جهت ثبت مي باشند . 

ـتبص ـ ـكليی-3رههـ ـنمهــ ـيیناـ اايـیاـمرـفاررـكاننـگدـ ددرريـیانن ـيیعوررااـشراانن ،ـكيـلاـ ـيیعوررااـشارر ـميیاـتيـلاـ ااـ ـجتمن ـ ،ـعاـ ـيیعوررااـشي ـحفيـلاـ ـفنتـظاـ ووـ ي
ـبه ،ـكتـشدااـ ـكنفارر ـ ـبيیسـنرااـ ااـ ـــلمللن ووـكيـ ـنظارر آآننـئاـ ااـلاـعوننـناـكطـسوـتر ـنجمنهي ـ ـ ـ ـصنفاييـ ددرريـیاـمرـفاررـكيــ ، ـتشكيیوررتتـصانن ـ ـ ،ـ ل

اانتخابب وو ددرر غيیر اايین صوررتت توسط ووززيیر كارر وواامورر ااجتماعي معرفي خوااهند شد . 

ـتبص ـ وواايـیرااننـگاررـك-4رههـ ،ـحك ـفقد ـننوااـتيـمطـ ـيیكدـ ااززـ ااـشوررددـمهـسي ااـكيـمالـسورراايي ، ـنجمارر ـ ـنمايـیيـــصنفنـ ـيیناـ ررااـگاررـكدههـ راانن
ددااشته باشند . 

ـتبص ـ آآ5رههـ ـيین- ـچگهـماـنيـ ـنگوـ ـتشكيیيـ ـ ـ ،ـ ووااـئـاظدووددووـحل ـختيیف ـ ووـ ـنحاررااتت ـعملكوههـ ــ ااـ ـنجمنهردد ـ ـ ـ ـصنفاييـ ـ ووـ ـنهوـناـكي ،ـطوـبرـماييـ ه
ـيیكمدتتـمرففـظرــكثدااـح ـ ااززـ ـتصيـخاررـتاهه ااـ -ـناـقنيـیوبب ـيیعوررااـشطـسوـتونن ــتهيیاررـكيـلاـ ووـ ـتصهـبه ووززــهيیبيـیوـ ررـهوااـخرااننيـیاتت دــسيید
 .



ـتبص آآ6رههــ ـنحهـماـننــيیيی- ااـ ـنتخوهه ـنماتتـباــ ددررـكذـماننـگدــيیناـ ـتبصورر ـيیكمرففـظاددههـمنيـیاا3رههــ ـ ااززـپاههـ ـتصس اايـیوـ ـتصهـبوننـناـقنيـیب وببـ
ووززيیر كارر وو اامورر ااجتماعي خوااهد ررسيید . 

ـمنهـب-132اددههـم ـنشـرظوـ ووـ ـمشاررتت ااـكاررـ ددرر ااـجت ووـسـلصراايي ـيیكي ااـناـقمـ ـجمهيـسـاسونن ـ ااـ ااـمالـسورريي وويـیي ـهمچنيیراانن ـ ـ ـ رـبنـ
ددررـطوـبرـماددــمفاسسـساا ـچهاللـصه ووـ ااـناـقوممـسل ووااـگاررـكيـساـسونن ،ــليیوـتاييـهدـحراانن ،ـــصنفديي ــصنعتي ،ــ ووـتاـمدـخي ـكشي اووررززييـ

كه مشمولل قانونن كارر باشند ، مي تواانند نسبت به اايیجادد شركتهايي تعاووني مسكن ااقداامم نمايیند . 

ـتبص ـ -ـ ـكتهرـشرهه ـ ـتعاييـ ـمسكيـناووـ ـ ااـهرااننـگاررـكنـ ـننوااـتيـماننــستر ـنسبدـ ـ ااـبتـ ـيیجه ـهموننـناـكاددـ ـهنگاـ ـ ـكتهرـشيـ ـ ـتعاييـ ـمسكيـناووـ ـ نـ
ااـگاررـك ااــستراانن ـنمدااممـقانن ـيیناـ ـنهوـناـكدووـ ـهماييـ ـهنگاـ ـتعيــ ـنيیهاووـ ـ ـمسكاييـ ـ ااـگاررـكنـ ـنهاــستراانن ــنسبدــننوااـتيـماـ ــتشكيیهـبتـ ـ يـلاـعوننـناـكلـ

هماهنگي تعاوونيیهايي مسكن كاررگراانن كشورر ( ااتحادديیه مركزيي تعاوونيیهايي مسكن كاررگراانن - ااسكانن ) ااقداامم نمايیند . 

ـتخووززاارر ووااـكاييـههـناـ ااـمارر ـجتمورر ،ــعيیاــ ـمسكي ـ ووـ ـشهن ااـسرـ وو ااـماززيي ـقتصورر ـ ددااررااـ وو ـهمكهـبفـظوـميـئادديي ـ ااـباييـ ـتحا اايـیاددـ ـسكه اننـ
بوددهه ووااساسنامه شركتهايي مذكورر توسط ووززااررتت كارر وو اامورر ااجتماعي به ثبت خوااهدررسيید 

ـنظرـظوــمنهـب-133اددههـم ووـ ـمشاررتت ااـكاررـ ددرر وويـیوززـتهـبوططـبرـماددــمفرااييـجت ـمصع ااـ ددرر ـچهوللـصرفف ووـ ووـسل ـچهومم ووـ ـچهل اررممـ
ااـناـق ـجمهيـساـسونن ـ ااـ ااـمالـسورريي ،يـیي ووااـگاررـكراانن ،ــليیوـتاييـهدـحراانن ،ـــصنفديي ــصنعتي ،ــ ووـتاـمدـخي ـكشايـیي ـمشمهـكاووررززييـ ـ وللـ

قانونن كارر باشد ، مي تواانند نسبت به اايیجادد شركتهايي تحاووني مصرفف ( توززيیع ) كاررگريي ااقداامم نمايیند . 

ـتبص ـ -ـ ـكتهرـشرهه ـ ـتعاييـ ـمصيـناووـ (ـ )يـیوززـترفف ـننوااـتيـمرااننـگاررـكع ـنسبدـ ـ ـسيیاـتهـبتـ ـهموننـناـكسـ ـهنگاـ ـ ـكتهرـشيـ ـ ـتعاييـ يـناووـ
ـمص ااـگاررـكرففـ ااــستراانن ـنمدااممـقانن ووــيیناـ ـنهوـناـكد ـهماييـ ـهنگاـ ـتعيــ ـنيیهاووـ ـمصاييــ (ـ )يـیوززـترفف ااـگاررـكع ـنهاــستراانن ــنسبدــننوااـتيـماـ هـبتـ
ــتشكيی ـ ـهميـلاـعوننـناـكلـ ـهنگاـ ـتعيــ ـنيیهاووـ ـمصاييــ ااـگاررـكرففـ ) ـتحراانن ـتعزييـكرـمهيـیاددـ ـنيیهاووـ ـمصاــ (ـ )يـیوززـترفف ااـگاررـكع - ـمكراانن )ـ انن

ااقداامم نمايیند . 

ـتخووززاارر ااـكاييـههـناـ وو ـجتموررااـمارر ووـعاــ وو ـبهي ددررـشدااـ ، آآـمت وو ـشكزـپوززششـمانن ووـ ااــميیاـتاننـماززـسي ـجتمن ـهمكهـبفـظوـميــعيیاــ ـ اررييـ
باكانونهايي عالي كاررگراانن وو مديیراانن باززنشسته كشورر مي باشند . 

ـمنظهـب-135اددههـم ـ ااـ ـيیجورر ووـ ووـحادد ررووشش ـهمدتت ـهنگاـ ـ ااـ ددرر ووـمي بورر ـت ـنظاددللـ ددررـ ـچگر ـنگوـ ااـ ووـجي ووااـئـاظراايي ـختيیف ـ ،ـ اررااتت
ااـهوررااـش ــنسبدــننوااـتيـماررـكيـمالـسايي ــتشكيیهـبتـ ـ ـهموننـناـكلـ ـهنگاـ ااـهوررااـشيــ ااـكيـمالـسايي ددرر ووــستارر ـهميـلاـعوننـناـكانن ـهنگاـ يــ

شوررااهايي ااسالمي كارر ددرر كل كشوررااقداامم نمايیند . 

ـتبص آآــ - ـچگهـماـننــئيیرهه ـنگوـ ــتشكيیيـ ـ ،ـ ااـئاـظدووددووـحل وو ووـــختيیف ـنحاررااتت ـعملكوههـ ــ ـنهوـناـكرددـ ااـهوررااـشاييـ ااـضوـماررـكيـمالـسايي نيـیوعع
ماددهه بايید توسط ووززااررتيین كشورر ووكارر وواامورر ااجتماعي وو ساززمانن تبلغاتت ااسالمي تهيیه وو به تصويیب هيیاتت ووززيیراانن برسد . 

ـنمهـــكليی-136اددههـم ررـگدــيیناـ ـسمانن ـجمهرااننـگاررـكيـ ـ ااـ ااـمالـسورريي ددرريـیي ـجهاننـماززـسراانن ،ـكيـناـ ـتهاــهيیارر ــتشخيیاييـ ـ ،ـ ـتهاــهيیص لـحاييـ
ـختاا ،ـ ـميیاـتيـلاـعوررااييـشالفف ااـ ـجتمن ـ ،ـعاـ ـيیعوررااـشي ـحفيـلاـ ـفنتـظاـ ووـ ـنظي ،يـیاـ آآنن ـحسر اييـهوررااـشيـلاـعوننـناـكطـسوـتوررددـمبـ

ااسالمي كارر ، كانونن عالي اانجمنهايي صنفي كاررگراانن وو يیامجمع نمايیندگانن كاررگراانن اانتخابب خوااهند شد . 

 - آآئيین نامه ااجراائي اايین ماددهه با پيیشنهادد شورراايیعالي كارر به تصويیب هيیاتت ووززيیراانن خوااهد ررسيید . 1تبصرهه 

ـتبص ـ ددرر2رههـ ـتيیكوررـص- ـ ـتشكلههـ ــ ـ ووـگاررـكيـلـاعاييـ ااـضوـمييـیاـمرـفاررـكريي ـفصنيـیوعع ااـ ـيیجل ـنشاددـ ـشناـبدههـ ووززـ ، ووااـكريـید وررـمارر
ااجتماعي مي ، توااند نسبت به اانتخابب نمايیندگانن مزبورر ددرر مجامع ، شوررااها ووهيیاتهايي عالي ااقداامم نمايید . 

ـمنظهـب-137اددههـم ـهموررــ ـهنگاـ ووــ ـحسي ااـ ـنجن ووـ ،ـطوـبرـمفـئاـظامم ـتشكلهه ــ ـ ووـئاـمرـفاررـكاييـ ااـضوـمرييـگاررـكي ـفصنيـیوعع ااززـ وننـناـقل
مي تواانند بطورر مجزاا نسبت به اايیجادد تشكيیالتت مركزيي ااقداامم نمايیند . 

ـتبص ـ آآـ - ـئيیرهه ااـههـماـننـ ـنتخايي ـ ووااـكرـموررااييـشاتتـباـ ـتشكيیهـماــسناـسزيي ـ ـ وويـیاـمرـفاررـكزييـكرـمالتتـ ــهمچنيیانن ـ ـ ،ـگاررـكنـ هـناـگدااـجراانن
ــكميیسيیطـسوـت ــ ااززـكرـميـنوـ ـنمب ـيیعوررااـشاننـگدــيیناـ ووززااررتتـكيـلاـ ، ـكشارر ووززااررـ وو ـتكورر ووااـ ااـمارر ـجتمورر ــتهيیيـعاــ ووـ ـتصهـبه اتتــهيیبيـیوـ

ووززيیراانن خوااهد ررسيید . 

 - مقامم وواليیت فقيیه ددرر صوررتت مصلحت ميیتواانند ددرر هر يیك اازز تشكلهايي مذكورر نمايیندهه ددااشته باشند . 138ماددهه 



فصل هفتم - مذااكرااتت وو پيیمانهايي ددسته جمعي كارر 

ااززـه-139اددههـم ددـكذااـمدفف ـجمعهــسترااتت ـ ،ـ ـپيیشگيیي ـ ـ ـ ووـ ـمشكلـحايـیريي ـ ووـفرـحالتتـ اايي ــشغلايـیه ووـ ـبهبايـیي ـ ـليیوـتطيـیرااـشوددـ ووـ ايـید
ررـماا ااـگاررـكيـهاـفورر ااززـكتـسراانن ـــتعيیيیقيـیرـطه ـبطوااـضنـ ـمقرااييـبيـ ـمشكاـبهــبلاـ ـ ووـ ـمشنــميیاـتالتت ددررــفيیرـطتـكاررـ آآـحن ـنهل ووـ ايـیا

ررااهه ـــتعيیيیاازز ووـ ـــتغيیيیايـین وويـیرااـشرـ ـنظط ااـئاـ ـيینهر ددررــ ، ـسطا ،ـگاررـكحـ ووـفرـحاهه ـصنعايـیه ــتحقنــفيیرـطقـفوااـتاـبتــ .ـبايـیيـمقـ ـستهوااـخد اييــ
طرحح شدهازز سويي طرفيین بايید متكي به ددالئل وو مداارركك الززمم باشد . 

ـتبص ررووااـكيـعـوضوـمرـه-1رههــ ددرر ـمتضماررـكطـبه ـ ووــ ـمقـعضن ووااـ ـيیجرررااتت ااززـبوااـضاددـ ددـكذااـمقيـیرـطط ـجمعهــسترااتت ـ ،ـشاـبيـ د
ــبگيیرااررـقرههـكذااـموععـضوـمدـنوااـتيـم ،ـ ـمشردد آآـبرووططـ ـنكر ـكشرااييـجرررااتتــمقهـ ااززـ وو ــجملورر ـستهاــسيیهـ ددووـماـنرـباييــ اايي ااـله ، ـتخت اذذـ

تصميیم ددرر مورردد آآنها رراا منع نكرددهه باشد . 

ددـكذااـم ـستاررتت ـجمعهـ ـ ـمنظهـبديـیاـبيـ ـ ـحصوررـ ووـفوـتوللـ ووـحاقق ـفصل ـمسلـ ـلماـ آآـ ـميیت ااـ ـختز ـشئتيـیـاعاررـباتتـفالـ ـفيیرـطوننـ ووـ اـبن
خودددداارريي اازز هر گونه عملي كه موجب ااختاللل نظم جلساتت گردددد ، اادداامه يیابد . 

ـتبص ددرر2رههــ ددـكذااـمنــفيیرـطهـكيـتوررـص- ـجمعهــسترااتت ـ ووززااررتتــننوااـتيـمدــشناـبقـفوااـميـ اازز ووااـكد ااـمارر ـجتمورر ـتقيـعاــ دـــكننـاضاـ
ـشخ ـبيیطصـ ررااـفرــ ززـكي ددرر ـمسهـــميینه ـتبحاررـكليـیاـ ددااــ ووـشاـبهــشتر ددررـنوااــبتد ـهمرااتتـكذااـمد ـهنگاـ ااــ ـيیجي ،ــكناددـ اسســشناررـكوااننــعنهـبد

 0پيیمانهايي ددسته جمعي به آآنها معرفي نمايي ، نقش اايین كاررشناسس كمك به هر ددوو طرفف ددررپيیشبرددمذااكرااتت ددسته جمعي ااست 

ـپيیم-140اددههـم ـ ددـ ـجمعهــستانن ـ ااززـساـتاررــعباررـكيـ ـپيیمت ـ ــكتبيـناـ ـمنظهـبهـكيـ ــتعيیيیوررــ ـ ـفيیماررـكطيـیرااـشنـ ـ ـبيیاـ (ــچنايـیكيـینـ ايـیوررااـشد
ـنجماا ـ ـصنفنـ ووــ ـنمايـیي ـيیناـ ااززـگاررـكوننـناـقدههـ ( ووـطكيـیراانن ـنمايـیاووـمرـفاررـكدــچنايـیكيـیرفف ـيیناـ آآـنوـناـقاننـگدـ ـنهي ااززـ ددـسا ـيیگويي ووـ اـبر

فيیمابيین كانونها وو كانونهايي عالي كاررگريي وو كاررفرمائي منعقد مي شودد . 

ـتبص ددررــ - ددـكذااـمهـكيـتوررـصرهه ـجمعهــسترااتت ـ ـمنجاررـكيـ ااـبرــ ــنعقه ـپيیماددـ ددــ ـجمعهــستانن ـ ،ـشاررـكيـ ـپيیمنــمتديـیاـبودد ددررــ ـنسخهـسانن ـ هـ
ــتنظيی ووــ ااـبم ـمضه ووــفيیرـطاءـ ـنسخن ـ ددررـسرففـظوممـسهـ ررووزز ااــقبه ررـخالل ووــسيیذ ـمنظهـبد ررــ ووـگدــسيیورر ،ــئيیاـتي ـــتسليید ووززااررتتـ ووـكم ارر

اامورر ااجتماعي خوااهد شد . 

 - پيیمانهايي ددسته جمعي كارر هنگامي ااعتبارر قانوني وو قابليیت ااجراائي خوااهند ددااشت كه : 141ماددهه 

االف - مزاايیائي كمتر اازز آآنچه ددرر قانونن كارر پيیش بيیني گردديیدهه ااست ددرر آآنن تعيیيین نشدهه باشد . 

بب - با قواانيین وو مقرررااتت جارريي كشورر وو تصميیماتت وومصوباتت قانوني ددوولت مغايیر نباشد . 

جج - عدمم تعاررضض موضوعع با موضوعاتت پيیمانن با بندهايي االف ووبب ، به تائيید ووززااررتت كارر وو اامورر ااجتماعي برسد . 

ـتبص ـ ووززااررتت1رههـ ووااـك- ااـمارر ـجتمورر ـنظديـیاـبيـعاــ ـمطوررددـموددددررـخرـ ـبقاـ ـتطدممـعايـیتـ ـپيیمقـباـ ـ ـبناـباننـ ااـهدـ ببـلايي وو ددررـكذـمف ورر
ررووزز به طرفيین پيیمانن كتبا" ااعالمم نمايید . 30اايین ماددهه رراا ظرفف 

ـتبص ـنظ-2رههــ ووززااررتتـ ااـكر وو ااـمارر ـجتمورر ددررــعيیاــ ـمطدممـعوررددـمي ـبقاـ ـپيیماددــمفتـ ـجمعاننــ ـ ـضعوووـماـبيـ ااـهدــبناتتـ ببـلايي وو ديـیاـبف
ـمتك ددالـبيــ ووـنوـناـقلـئه ـمقي ـكشاررييـجرررااتتـ ددالـشاـبوررـ . ووـئد ـــمستنوااررددـمل ـپيیمنــفيیرـطهـبا"ـــكتبديـیاـبدـ ددررـكذـمدتتـمرففـظاننــ ورر

تبصرهه يیك هميین ماددهه ااعالمم گردددد 

ددرر142اددههـم ـتيیكوررـص- ااــ ـنظالففــخته ددررـ ـــمختلوااددـموررددـمر ااـ ووـناـقنيـیف ـپيیمايـیونن ـنهاــ ووـــقبلاييـ ااززيـیرـهايـیي وررددـماتتـعـوضوـمك
ااـبنــفيیرـطتـسوااـخددرر ـنعقراايي ـ ـپيیماددـ ،يـیدـجاننــ ـمنجد ــتعطيیهـبرــ ـ ـحضـنضاررـكلـ ددررـگاررـكوررـ ووـگاررـكر ـعمشـهاـكايـیاهه ااززــليیوـتدييـ د
،ـشرااننـگاررـكوييـس ــتشخيیاتتــهيیودد ـ ااـظوـمصـ ددررـسرااـبتـسف ااززيـیرـهتـسوااـخاسس ااــفيیرـطك ووــختن ـنهاـماززـسايـیالفف ووـگاررـكاييـ ريي

كاررفرمائي ، موضوعع ااختالفف رراا سريیعا" مورردد ررسيیدگي قراارر ددااددهه وو ااعالمم نظر نمايید . 

ـتبص ـ ددررـ - ـتيیكوررـصرهه ـ ااززيـیرـههـ ـفيیـرطك ـپيیمنـ ـ ددـ ـستانن ـجمعهـ ـ ـنظيـ ررااـكذـمرـ ـنپورر ااززـمرففـظدـنوـتيـمردديـیذـ ررووزز ددهه خيـیاررـتدتت
ـنظالممـعاا ـهيیرـ ـتشخيیاتتـ ـ ـ ـهيیهـب)158اددههـموععـضوـمص(ـ ااـحاتتـ ـختل ـمنالففـ ددررـ ـفصدررجج ـنهلـ ااـ ـجعرااـموننـناـقنيـیم ووـ ـتقه اييـضاـ

ررسيیدگي وو صدوورر رراايي نمايید . 

ااـحاتتــهيی ددررـپالففــختل اازز ـتقتـفايـیس ااـضوـمهـبورراا"ـفـاضاـ ددررــختوعع ـپيیمالفف ـ ددـ ـجمعهــستانن ـ ررـ ووررااييـگدــسيیي ررااـخي ــنسبودد هـبتـ
پيیمانن ددسته جمعي كارر ااعالمم مي كند . 



ددرر143اددههـم ــتكيیوررـص- ـپيیشنههـ ــ ااـحاتتــهيیاددااتتــ ررووززـسرففـظالففــختل ووااــفيیرـطوللــقبوررددـمه ـنشعـقن ررـ ااددااررههــئيیودد ووااـكس وررـمارر
ـجتماا ـ ااـظوـميـعاـ ااـگهــصلاـفالـبتـسف ،ـمزااررشش رراا ـجهر ااـ ـتخت ــتصميیاذذـ ـ الززممـ ووززااررتتـبم ووااـكه ااـمارر ـجتمورر ـ ااـعاـ ددـطي ددررـهالعع . د
ـهيیزووممـلوررتتـص ووززـ ااـكاددااممـمدـنوااـتيـمرااننيـیاتت ـخته ااددااـ ،ـمالفف دداارردد ررااـگاررـكه ـنحرـههـباهه ـمتقضهـكوييـ ـ ـ ـحسهـبدـندااـبيـ اببـ

كاررفرما ااددااررهه نمايید . 

ددرر144اددههـم ـپيیم- ـنهاــ ددـ ـجمعهــستايي ـ ـــمعيیندتتـمرااييـبهـكاررـكيـ ـمنعقيـ ـ ،ـگيـمدــ ــهيیچيیردددد ااززــ ـنمنــفيیرـطك ـتنههـبدـنوااـتيـ لــقبيـئاــ
ددررـماننيـیاـپاازز ، ـــتغيیيیتـسوااـخدتت آآـ ـبنمرااـنر ،يـیاــ ـمگد آآـ ـنكر اايـیرااـشهـ ــتشخيیهـبيـئاــــستثنط ـ ووززااررتتـ ووااـكص ااـمارر ـجتمورر ااـعاــ ـــتغيیيینيـیي رـ

رراا اايیجابب كند . 

ووـفاررـكوتتـف-145اددههـم ـــتغيیيیايـیراا ــلكيیاـمرـ ااـ ددرر ، وويي اازز ـپيیمرااييـجت ددــ ـجمعهــستانن ـ ـنمرـثوـماررـكيـ ووـشاـبيـ ـنچاــچند ااـكهـ ـستمارر رااررــ
ددااشته باشد ، كاررفرمايي جديید قايیم مقامم كاررفرمايي قديیم محسوبب خوااهد شد . 

ددرر146اددههـم ااـهرااررددااددـقهـــكليی- ـنفايي ،ـكاررددييـ ااــقباـمرـفاررـكهـكارر اازز ـنعقل ـ ـپيیماددـ ددــ ـجمعهــستانن ـ ـمنعقاررـكيـ ـ ووــختاـسدــ آآننـپايـیه اازز س
ـمنعق ـ ـ ـنميـمدـ ،يـیاـ ـمقد ـپيیمرررااتتـ ـ ددـ ـستانن ـجمعهـ ـ ااالـ الززمم ـتبي ااـ ،ـساعع ـمگت ددررـ ااـهرااررددااددـقهـكوااررددييـمر ـنفايي ااززـ ـلحراادديي زددـماظظـ

دداارراايي مزاايیائي بيیشترااززپيیمانن ددسته جمعي باشند . 

فصل هشتم - خدماتت ررفاهي كاررگراانن 

ددوو147اددههـم ــمكلتـل- ااـ ـستخف ـبهاتتـمدــ ددررــشتدااـ وو ررااـناـمي ووـگاررـكرااييـبي ـكشراانن ـمشماووررززااننـ ـ ااـ ووـناـقنيـیولل آآـناـخونن ـنهوااددهه مـهرااـفاـ
ساززدد . 

ـههاـگاررـكاننيـیاـمرـفاررـك-148اددههـم ـمشماييـ ـ ااـ ــمكلفنوننـناـقنيـیولل ــ ااـبدـ ااــميیاـتوننـناـقاسسـسر ـجتمن ــنسبيـعاــ ـبيیمهـبتـ ـنمهــ رااننـگاررـكوددننـ
ووااحد خودد ااقداامم نمايیند . 

ـمكلفناننيـیاـمرـفاررـك-149اددههـم ـ ــ ـتعاـبدـ ـنيیهاووـ ـ ـمسكاييـ ـ ددررـ وو ووـعوررتتـصن ااـجدمم ـتعنيـیودد ـنيیهاووـ ـ ـمستقميیاـ ـ ـ ـ ـ ـمسكدـقاـفرااننـگاررـكاـبا"ـ ـ نـ
ـجه ـشخصاييـههـناـخنــميیاـتتـ ـ ـهمكبـساــمنيـ ـ ررااـ الززمم ـبنمارريي ـ ـيیناـ ووـ ــهمچنيید ـ ـ ـههاـگاررـكاننيـیاـمرـفاررـكنـ ــمكلزررگگـباييـ ااـبفـ دااثثـحه

خانه هايي ساززماني ددرر جواارر كاررگاهه وو يیا محل مناسب دديیگر مي باشند . 

بص ـت ـ ددوو1رههـ ااـظوـمتـل- ااـبتـسف فا ت ـس ـ ااززـ يیاددهه سه ـت ـ ـ كاـبالتتـ ـن ووااـ ـمكي ووززااررتتـناـ ـمسكاتت ـ ووـ ـشهن ،ـسرـ ـشهاززيي هرددااررـ ـيی ووـ ا
سايیرددستگاههايي ذذيیربط همكارريي الززمم رراا بنمايید . 

ـتبص ـنح-2رههــ ووـ ـهمكزااننــميیوهه ـ ووـ ـمشارريي ،ـگاررـكتـكاررـ دديـیاـمرـفاررـكراانن وو ـستگانن ـههاــ ددووـ ووــلتايي ـههاـگاررـكوععـني ـمشمزررگگـباييـ ـ وللـ
آآــطباددههـمنيـیاا ااييـماـننــئيیق ووززااررـسوـتهـكوددـبدـهوااـخه ووااـكيــتنط ااـمارر ـجتمورر ووـعاــ ـمسكي ـ ووـ ـشهن ــتهيیاززييـسرـ ووـ اتتــهيیبــصيیوـتهـبه

ووززيیراانن خوااهد ررسيید . 

ـمشاننيـیاـمرـفاررـكهـــكليی-150اددههـم ااـ ــمكلفنوننـناـقنيـیولل ــ ددررـ ،ـگاررـكد ـمحاهه ااددااييـببـساــمنلـ ـيیضرـفراايي ـنمهـ ااـ ـيیجازز ـنماددـ ووــيیناـ ددررــنيید ز
ـمباههـمامميـیاا ررـ ـمضارركك ـتعظيیرااييـباننـ ـ ـ ـشعمـ ـهبذـمرـئاـ ووررـ ،ـحتيـیـاعي دداارراانن ررووززهه وويـیرااـشديـیاـبالل ررااـكاتتـعـاسط ـهمكاـبارر ـ اررييـ
ـنجماا ـ ااـ ووـمالـسن ااـشي ووـكيـمالـسورراايي ـنمريـیاـسايـیارر ـيیناـ ـتنظيیمنموررييـطرااننـگاررـكيـنوـناـقاننـگدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيیناـ ااووـكدـ ـيیضرـفعـناـماررـكاتتـقه هـ

ررووززهه نباشد . همچنيین مدتي اازز ااووقاتت كارر رراابراايي اادداايي فريیضه نمازز وو صرفف اافطارر يیا سحريي ااختصاصص ددهند . 

ددرر151اددههـم ـههاـگاررـك- ـمحدتتـمرااييـبهـكيـئاـ ووـ ـمنظهـبدوودد ـ ااـ ـنجورر ـمعيیاررييـكاممـ ـ ررااههـ ) ووـسن ـنناـماززيي ااززـ ددوورر ( ـمندآآنن قـطاـ
ـمسك ـ ااـنوـ ـيیجي ــظفنوـماننيـیاـمرـفاررـكدـنوـشيـماددـ ووـسدـ ااررززااننـساــمنذااييـغدههـعه وو ـقيیمب (ــ ـصبحت ،ـناــ ـنهه ووـ )ـشارر رااننـگاررـكرااييـبامم
ـنممـهرااـفوددـخ ،ــيیناـ وويـیلـقدااـحهـكد آآننـعك ااـشاـبرممـگذااييـغديـیاـبدهه ددرر . ـههاـگاررـكلـــقبيینيـید ااـباـ ـقتضه ـفصاييــ ،ـ ـمحل ووـ ،ـكدتتـمل ارر

بايید خواابگاهه مناسب نيیز براايي كاررگراانن اايیجادد شودد . 

ددرر152اددههـم ددووررييـص- ووـگاررـكوررتت ـتكدممـعاهه ووـفاـ ـنقليیهـــسيیلويي ــ ـعمهـ ،ـموـ ررـبديـیاـباررـكبـحـاصي ووـفراايي ـگشرـبت اننــكناررـكتـ
خودد ووسيیله نقليیه مناسب ددرر ااختيیارر آآنانن قراارر ددهد . 



ـمكلفناننيـیاـمرـفاررـك-153اددههـم ـ ــ ااـبدـ ـيیجراايي ااـ ااددااررهه وو ـكتهرـشوررـمادد ـ ـتعاييـ ،ـخاههـگاررـكرااننـگاررـكيـناووـ ـتسهيیودد ـ ـ ررااااززـ الززمم ـقبيیالتت ـ لـ
محل ، ووسائل كارر وو اامثالل اايینها فرااهم نمايیند . 

ـتبص ددءــ - ـلعملهوررااــسترهه ــ ـ ـنحهـبوططـبرـماييـ ااـ ااـجوهه ـپيیشنهاـباددههـمنيـیراايي ــ ـيیعوررااـشاددــ ـتصهـباررـكيـلاـ ووززيـیوـ ووااـكريـیب ااـمارر ـجتمورر يـعاــ
خوااهد ررسيید . 

ــظفنوـماننيـیاـمرـفاررـكهـــكليی-154اددههـم ـمشاـبدـ ووززااررتتـكاررـ ووااـكت ااـمارر ـجتمورر ووـعاــ ـكشيـندـبتــبيیرـتاننـماززـسي ،ـ ـمحورر بـساــمنلـ
براايي ااستفاددهه كاررگراانن ددرر ررشته هايي مختلف ووررززشش اايیجاددنمايیند . 

ـتبص ـ آآـ - ـئيیرهه ـنحهـماـننـ ااـ ـيیجوهه ووـ ووـبوططـبرـمطـبوااـضادد آآنن ـهمچنيیه ـ ـ ـ ددررـگاررـكتـكرـشدتتـمنـ ـمسراانن ـبقاـ ـقهاتتـ ووررززـناـمرـ ايـیيـشي
ووــهن ـمتعاتتـعاـسريي ـتماررففــ ،يـیرـ ووززااررتتـسوـتن ااـكط وو ااـمارر ـجتمورر ووـعاــ ـكشيـندـبتــبيیرـتاننـماززـسي ــتهيیوررـ ووـ ـتصهـبه اتتــهيیبيـیوـ

ووززيیراانن خوااهد ررسيید . 

ـكليی-155اددههـم ـ ـههاـگاررـكهـ ـظفنوـماـ ـ ـحسرـبدـ ااـ ووززااررتتـعب ااـكالمم ااـمارروو ـحتمورر ـ ـعيیاـ ووـ ـنظاـبي ااـ وويـیاررتت ووززااررتت ـنهاـماززـسن اييـ
ـمسئ ـ ااـ ددرر آآـسرـمولل ـگسزررـبوززييـمواادد ،ـ ااـباالنن ـيیجه ـسهالـكاددـ پوززييـموااددآآـساييـ ـب .ـنرددااززـ ـنحطـبوااـضد ااـ ااـجوهه يینيـیراايي كل ـت ـ ـ ،ـ ف
ـچگ ـنگوـ ــتشكيیيـ ـ ،ـكلـ ددررـگاررـكتـكرـشالسس ااـكراانن ، ـنتخالسس آآــ وويـیوززششـمابب آآننـمريـیاـسارراانن ــمشتواارردد ووززااررتتـسوـتا"ـكرـ ووـكط ارر

اامورر ااجتماعي وو نهضت سوااددآآموززيي تهيیه وو به تصويیب هيیاتت ووززيیراانن خوااهد ررسيید . 

ـتبص ـ -ـ ووررووددـشرهه ددووررههـبرااننـگاررـكرطط ،ـماررآآـكزـكرااـماييـهه ددااـقدااـحوززيي ـشتل ـهيینوااـگنـ ـ ـنهضهـماـ ـ ـمعايـیوززييـموااددآآـستـ آآننـ اددلل
 0ااست 

دد156اددههـم ـلعملهوررااــست- ــ ـ ـسيیساـتهـبوططـبرـماييـ ااززـگاررـكاتتــ ـنظاهه ـبهرـ ــمحيیتـشدااـ ،ـخذااـغدــنناـماررـكطـ ـحمورريي ددـ وو ـستشامم رـبرااـبيـئوــ
آآئيینامه اايي خوااهد بودد كه توسط ووززااررتت بهدااشت ، ددررمانن ووآآموززشش پزشكي تصويیب ووبه مرحله ااجرااء ددررخوااهدآآمد . 

فصل نهم - مرااجع حل ااختالفف 

ااـنوـگرـه-157اددههـم ـخته ـبيیرددييـفالففـ ووـمرـفاررـكنـ ااـشاـنهـكوززـماررآآـكايـیرـگاررـكا اازز ااـجي ووـناـقنيـیراايي ـمقريـیاـسونن ،ـكرررااتتـ ارر
آآـكرااررددااددـق ،ـمارر ـپيیمايـیيـهاـگاررـكاييـههـماـنتــفقوااـموززيي ـنهاــ ددـ ـجمعهــستايي ـ ددررـشاـباررـكيـ ، ااززــحلرـمد ااوولل ــــمستقيیاززششـسقيـیرـطه مـ
ووـمرـفاررـكنــبيی آآـكايـیرـگاررـكا ووـمارر ـنمايـیوزز آآـگدــيیناـ ـنهانن ااـشاددررـ ددررـكيـمالـسورراايي ـتيیكوررـصارروو ااـشهــ ووااـكيـمالـسورراايي ددرر دييـحارر
ااززـشاــنب ، اايـیرـطد ـنجمق ـ ووـگاررـكيـــصنفنـ ـنمايـیراانن ووـنوـناـقدههــيیناـ ووـگاررـكي ووـحاـمرـفاررـكراانن ـفصل ووددررـشدـهوااـخلـ دممـعوررتتـصد

ساززشش اازز طريیق هيیاتهايي تشخيیص وو حل ااختالفف به ترتيیب آآتي ررسيیدگي وو حل وو فصل خوااهد شد . 

 - هيیاتت تشخيیص مذكورر ددرر اايین قانونن اازز اافراادد ذذيیل تشكيیل مي شودد: 158ماددهه 

 - يیك نفر نمايیندهه ووززااررتت كارر وو اامورر ااجتماعي 1

 0 - يیك نفر نمايیندهه كاررگراانن به اانتخابب كانونن هماهنگي شوررااهايي ااسالمي كارر ااستانن 2

ـنفكيـی-3 ـنمرـ ااـبعيـیاــصنرااننيـیدـمدههــيیناـ ـنتخه ااـناـكاببــ ـنجمنهونن ــ ـ اايـیاـمرـفاررـكيـــصنفاييـ ددررــستانن ووـلوررتتـصانن زااننــميیهـبهـجوـتاـبزوومم
كارر هيیاتها ، ووززااررتت كارر وو اامورر ااجتماعي مي توااند نسبت به تشكيیل چند هيیاتت تشخيیص ددرر سطح هر ااستانن ااقداامم نمايید . 

ـتبص -ــ ـمطهـكرييـگاررـكرهه ـنظقـباـ ــتشخيیاتتــهيیرـ ـ اايـیاـبصـ ،ـشرااججـخد ددااررددـحودد ــنسبق ااـبتـ ــتصميینيـیه ـ ااـحاتتــهيیمـ ـجعرااـمالففــختل هـ
ووااقامه ددعويي نمايید 

رراايي159اددههـم ـهيی- ـتهاـ ـتشخيیاييـ ـ ـ ااززـپصـ اازز15س اايـیاررـتررووزز ااالـبخ الززمم آآنن ددررـگيـمرااءـجالغغ وو دتتـمرففـظهـكيـتوررـصردددد
ـيیكوررـكذـم ااززـ ــنسبنــفيیرـطي ررااييـبتـ ااـبزـمه ددااــعتورر ااـشاـبهــشترااضض ررااـخرااضضــعتد ااـحاتتــهيیهـبا"ـــكتبودد ـنميـمميـیدــتقالففــختل ديـیاـ

رراايي ااـحاتتــهيیوو ااززـپالففــختل ـقطعدووررـصس ـ ااالـ الززمم وو .ـبدـهوااـخرااءـجي ـنظودد ااـ ـعضرااتت ــيیستاـباتتــهيیاءـ ددررـ ددررججـنرووـپي وددـشدهه
 .

ـهيی-160اددههـم ااـحاتتـ ـختل ااـ ـستالفف ااززـ ـنفـهسانن ـنمرـ ـيیناـ ااـبرااننـگاررـكدههـ ـنتخه ـ ـهموننـناـكاببـ ـهنگاـ ـ ااـهوررااـشيـ ـستاررااـكيـمالـسايي اننـ
ااـناـكايـی ـنجمنهونن ــ ـ ووـگاررـكيـــصنفاييـ ـمجمايـیراانن ـ ـنمعـ ـيیناـ ووااـگاررـكاننـگدـ ـمنطقاييـهدـحراانن ـ ـ ووـ ـنفهـسه ـنمرـ ـيیناـ ددووـ (ـلدهه ووـكلـكريـیدـمت ارر



ااـماا ـجتمورر ،ـعاــ ررـناـمرـفي وو ددااددــئيیداارر ــگستس ـمحرييـ ووـ ـنمايـیل آآـگدــيیناـ ـنهانن )ـ ــتشكيیاللـس2دتتـمرااييـبا ـ ددررـگيـملـ زووممـلوررتتـصردددد
ـميیهـبـهجوـتاـبوو ـهيیاررـكزااننـ ـتهاـ ووززااررتتـ ، ااـكا وو ااـمارر ـجتمورر ـ ـنسبدـنوااـتيـميـعاـ ـ ـتشكيیهـبتـ ـ ـ ـچنلـ ـهيیدـ ااـحاتتـ ـختل ددررـ ـسطالفف حـ

ااستانن ااقداامم نمايید . 

ـهيی-161اددههـم ـتهاـ ااـحاييـ ـختل ـحجهـبهـجوـتاـبالففـ ووـكمـ ـتعهـبرووررتتـضارر ددررـ الززمم ـمحداادد ووااـ ااـكاييـهدـحل وو ااـمارر ـجتمورر ـ ـعيیاـ يـ
ووحتي ااالمكانن خاررجج اازز ووقت اادداارريي تشكيیل خوااهد شد . 

ـتهاــهيی-162اددههـم ااـحاييـ ااززــختل ااــفيیرـطالفف ـحضرااييـبالففــختن ددررـ ـجلسورر ررــ ددـــكتبيـگدــسيیه .ـــكننيـموتتـعا" ـحضدممـعد رـهوررـ
ااززيـی ـنمايـینــفيیرـطك ااالـتدههــيیناـ آآـــختيیامم ـنهارر ررـناـماـ ووـگدــسيیع ررااييـصي ـنيیساتتــهيیطـسوـتدوورر ،ــ ـمگت آآـ ـنكر ـحضاتتــهيیهـ ررااــفيیرـطوررـ ن
ــتشخيیرووررييـض ـ ددـ ااـهص ددرر . ـفقوررتتـصنيـید ـتجتـبوـنكيـیطـ دديـیدـ ـنميـموتتـعد ددرريـیاـ . ااالــحتاتتــهيیاللـحرـهد ـمكي دتتـمرففـظاننـ

پس اازز ووصولل پرووندهه ، ررسيیدگي وو رراايي الززمم رراا صاددرر مي نمايید . 

ـتهاــهيی-163اددههـم ااـحاييـ ددررــننوااـتيـمالففــختل ااززـلوررتتـصد ــمسئزوومم ووــليیوـ ااـساــشناررـكن ـنجمنهانن ــ ـ ووـ ااـهوررااـشا ووااـمالـسايي اييـهدـحي
ـليیوـت ،ـ ــصنعتديي ـ ،ـ ووـتاـمدـخي ـكشي ددـ ـبعموتتـعاووررززيي ـ آآووررددـ ووـنل ـنظد ااـ وو آآـعالـطرااتت ررااددررـناتت ـخصانن ااـضوـموصصـ ، ـستموعع اععــ

نمايیند . 

ـمق-164اددههـم ااـبوططـبرـمرررااتتـ ـنتخه ـ ااـ ـعضابب ـهيیاءـ ـتهاـ ـتشخيیاييـ ـ ـ ووـ ااـحص ـختل ووـ ـچگالفف ـنگوـ ـتشكيیيـ ـ ـ ـجلسلـ آآــ ـنهاتت طـسوـتاـ
شورراايیعالي كارر تهيیه وو به تصويیب ووززيیر كارر وواامورر ااجتماعي خوااهد ررسيید . 

ددرر165اددههـم ـتيیكوررـص- ـ ـهيیهـ ااـحاتتـ ـختل ااـ ، ررااـگاررـكرااججـخالفف ـغيیر ـتشخيیهـجوـمرـ ـ ـ ،ـ دداادد ـحكص ـگشاززـبمـ ااـگاررـكتـ ووـجرااـخر ي
ااـحتـخرددااـپ ـلسعق ـ ااززـ رراا ااوو اايـیاررـتي ـكنيـماددررـصرااججـخخ ددررـ وو ااــغيید ـيینصر ـ (ـ ااـبهـجوـموررتت )ـخوددنن ،ـگاررـكرااجج ـمشمر ـ ااـ ذـخولل

 اايین قانونن خوااهد بودد . 27حق سنوااتت به ميیزاانن مندررجج ددرر ماددهه 

ـتبص -ــ ـنچاــچنرهه ـنخرـگاررـكهـ ووااـبدـهوااـ ،ـگاززـبوططـبرـمدـحه ــمكلاـمرـفاررـكردددد ااـ ـبقاـساسسـسرااـبهـكتـسف ــنسبهـبرـگاررـكتـمدـخهـ تـ
ررووزز مزدد وو حقوقق به وويي بپرددااززدد . 45هر سالل 

آآررااء166اددههـم ـقطع- ـ ااززـصيـ ااـحعـجرااـمرففـطاددررهه ـختل ااالـكالففـ الززمم ، ووـبرااءـجارر ــسيیلوـبوددهه ااـ ااـجه ـحكراايي ددااددـ ـگستامم ـ هـبرييـ
ااـم .ـشدـهوااـخذااررددههـگرااءـجورردد آآننـبوططـبرـمطـبوااـضد آآـجوـمهـبه ااييـماـننــئيیب ـپيیشنههـبهـكوددـبدـهوااـخه ــ ووززااررــ ووااـكنــتيیادد وررـمارر

ااجتماعي ووددااددگستريي به تصويیب هيیاتت ووززيیراانن مي ررسد . 

فصل ددهم - شورراايیعالي كارر 

ووززااررتت167اددههـم ددرر ااـك- وو ااـمارر ـجتمورر ـ ـعيیاـ ـتشكيیاررـكيـلـاعوررااييـشاممـنهـبيـئوررااـشيـ ـ ـ ووـشيـملـ . ـظيیفودد ـ ااـشهـ ـنجورراا ـكليیاممـ هــ
 ااعضايي شورراا عباررتنداازز: 0تكاليیفي ااست كه به موجب اايین قانونن وو سايیر قواانيین مربوطه به عهدهه آآنن ووااگذااررشدهه ااست 

 0االف - ووززيیر كارر وواامورر ااجتماعيیي ، كه رريیاست شورراا رراا به عهدهه خوااهد ددااشت 

ددوو - ـنفبب ااـ اازز ــبصيیرااددـفر ووـ ــمطلر ددررـ ـمسع ااـئاـ ـجتمل ـ ووااـعاـ ـقتصي ـ ـپيیشنههـباددييـ ـ ـ ـ ووززـ ووااـكريـیادد ااـمارر ـجتمورر ـ ووـعاـ ـتصي اتتــهيیبيـیوـ
ووززيیراانن كه يیك نفر اازز آآنانن اازز ااعضايي شورراايیعالي صنايیع اانتخابب خوااهد شد . 

 0جج - سه نفر اازز نمايیندگانن كاررفرمايیانن ( يیك نفر ااززبخش كشاووررززيي ) به اانتخابب كاررفرمايیانن 

دد - سه نفر اازز نمايیندگانن كاررگراانن ( يیك نفر اازز بخش كشاووررززيي ) به اانتخابب كانونن عالي شوررااهايي ااسالمي كارر . 

ـيیعوررااـش ـيیكاللـ ااـ اازز ــتشكيیوققـفرااددـفارر ـ ااـبهـكلـ ــستثنه ـ ووززـ ااـكريـیاء وو ااـمارر ـجتمورر ـ ـبقيیيــعيیاـ ـ ااـ ـعضه آآننـ ددووـمرااييـباء ـتعيیيیاللـسدتت ـ ـ ووـ ن
 0اانتخابب مي گرددند وو اانتخابب مجددد آآنن بالمانع ااست 

تبصرهه - هر يیك اازز ااعضاء شركت كنندهه ددرر جلسه دداارراايي يیك رراايي خوااهند بودد . 

 - شورراايیعالي كارر هر ماهه حدااقل يیكباررتشكيیل جلسه مي ددهد . 168ماددهه 



،ـضوررتتـصددرر ـجلسرووررتت ااـفاتتــ ـلعوقق ددـباددههـ ررـعه ووــئيیوتت ـتقايـیس ـنفهـساييـضاـ ااـ اازز ـعضر ــتشكيیوررااـشاييـ ـ .ـشيـملـ ـجلسودد اتتــ
شورراا با حضورر هفت نفر اازز ااعضاء ررسميیت مي يیابد وو تصميیماتت آآنن با ااكثريیت آآررااء معتبرخوااهد بودد . 

ـيیعوررااـش-169اددههـم ددااررااييـكيـلاـ دديـیارر ـبيیك ددااـنـاخرـ ـئمه ااـ ـشناررـكتـسي ـمساننـساـ ااـگاررـكلـئاـ وو ـقتصريي ـ ووااـ ـجتمادديي ـ ووـعاـ ـفني يـ
،ـناـخرــبيیدد ـمطه ـلعاـ ررووااـبوططـبرـماتتـ ووـبه ددـكطيـیرااـشط وو ـيیگارر ااـ ررااــنيیوررددـماتتـعالـطر ــتهيیازز ااـ ددرر وو ـيیعوررااـشاررـــختيیه رااررـقاررـكيـلاـ

مي ددهند . 

ـتبص ـ -ـ ـمحرهه ددـ يیل ـب ـيیعوررااـشهـنـاخرـ ووززااررتتـكيـلاـ ددرر ااـكارر وو ااـمارر ـجتمورر ـ ـعيیاـ ااـ ـمسئ0تـسي ـ ددـ يیولل ـب يیشههـبهـنـاخرـ ـپ ـ ـ ووززـ ريـیادد
ااـماررووااـك ـجتمورر ـ ووـعاـ ـتصي ـيیعوررااـشبيـیوـ ااـكيـلاـ ـنتخارر ـ ،ـشيـماببـ ـعنهـبهـكودد ددـ ـبيیواانن ،ـشرـ ددررـحدووننـبورراا رراايي ـجلسق ـ اتتـ

شورراايیعالي كارر شركت خوااهد كردد . 

دد170اددههـم ـست- ـلعملهوررااـ ــ ـ ـچگهـبوططـبرـماييـ ـنگوـ ـتشكيیيـ ـ ـ ووـ ـنحل ااددااررههـ ـيیعوررااـشوهه ووووـكيـلاـ ددـئـاظارر ـبيیف ووـشهـناـخرـ ـهمچنيیورراا ـ ـ ـ نـ
ـنح ااـ ـنتخوهه ـ ااـ ـعضابب ااـ ووــصلاء ااــعلي ـلبي ووـگاررـكدللـ ددرريـیاـمرـفاررـكراانن ـيیعوررااـشانن ـمقبـجوـمهـباررـكالييـ هـكوددـبدـهوااـخيـترررااـ
ددووـظرــكثدااـح ااززـمرفف ـتصخيـیاررـتاهه اايـیوـ ووززـسوـتوننـناـقنيـیب ااـكريـیط وو ااـمارر ـجتمورر ــتهيیيــعيیاــ ووـ ـتصهـبه ووززــهيیبيـیوـ دـهوااـخرااننيـیاتت

ررسيید . 

فصل يیاززددهم - جراائم وو مجاززااتها 

ـمتخلف-171اددههـم ــ ـ ااززـ ـتكانن ـليیاـ ـمقفـ ااـ ددرر ،ـناـقنيـیررر ـحسونن ـمطوررددـمبـ آآـمقـباـ اايـیرااـشهـبـهجوـتاـبيـتواادد وو ـمكط ووـطـاخاتتـناـ ي
مرااتب جرمم به مجاززااتت حبس يیا جريیمه نقديي وو يیاهر ددوو محكومم خوااهد شد . 

ـتيیكوررـصددرر ـ ــتخلهـ ااـ اازز ـنجف ـتكاممـ ـليیاـ ووــسبيـنوـناـقفـ ااييـثاددـحوععـقب ـمنجهـكرددددـگه ـ ـنناـميـضوررااـعهـبرـ ـنقدـ ـعضضـ ووـ وتتـفايـیو
ددااددـشرـگاررـك ، ــمكلاههـگودد ااـ ـمجرـبالووههـعتـسف ـتهاززااـ ااــمناييـ ددرر ـفصنيـیدررجج ،ـ ــنسبل ااـبتـ ـــتعيیيیوننـناـققــطبوااررددـمنيـیه ـــتكليینـ ـنمفـ ديـیاـ
 .

ااـك-172اددههـم ـشكرـههـبوننـناـقنيـیاا6اددههـمهـبهـجوـتاـباررييــجبارر ــممنلـ ااـ ووـسوعع ــمتخلت ااـخرددااـپرـبالووههـعفــ ااـجت ــلمثرتت اررـكلـ
ـنجاا ووــفتايـیاممـ ـخسرااننــجبه ،ـ اايـیرااـشهـبهـجوـتاـباررتت وو ـمكط ـتخاـناـ ووـطاـ ااززــحبهـبرممـجبـترااـمي ـيیكساـتررووزز91س ـ ووـ ـيیمرـجايـیالل دييــنقهـ
ـمع ررووززااـملـقدااـحرـبرااـب200اـت50اددللـ ـمحكهـنزدد ـ ااـبرــنفدــچناههـگرـهدـشدـهوااـخوممـ ااززيـیاللــتقه ـسسوـمكيـیقيـیرـطا ،ـ ـشخصه ـ ررااـ هـبي
ااـك ـبگماررييــجبارر ـ ااززيـیرـهدـناررـ ـــمتخلفك ـمجهـباننــ ـتهاززااـ ـمحكوققـفاييـ ـ ووـ ــمشتومم ــمسئا"ـكرـ ااـخرددااـپوللـ ااـجت ــلمثرتت .ـبدــهنوااـخلـ ـمگودد رـ

 0آآنكه مسبب ااقويي اازز مباشر باشد ، كه ددرر اايین صوررتت مسبب شخصا" مسئولل ااست 

ـتبص ـ -ـ ـنچاــچنرهه ـنفدــچنهـ ـبطرـ ـجمعوررـ ـ ـگماررييــجباررااـكهـبيـ ــمتخلدـنوـشاررددههـ ـ ــمتخلفيیايـیفـ ــ ـ ااـخرددااـپرـبالووههـعنـ ااـجت ـلمثرتت ـ ،ـ اـبل
توجه به شراايیط وو اامكاناتخاطي وومرااتب جرمم به حدااكثر مجاززااتت مذكورر ددرر اايین ماددهه محكومم خوااهند شد . 

ـمتخلف-173اددههـم ــ ـ ااززـ ااززيـیرـهانن ددررـكذـموااررددـمك ـقسموو155-154-153-152-151-149وااددـمورر ـ ددووممـ ،78اددههـمت
ررـبالووههـع ــتخلعـفر ددررـ ـمهلتف ــ ددااددـكيـ ـكساـباههـگه ـنظبـ ـنمرـ ـيیناـ ووززااررتتـ ووااـكدهه ااـمارر ـجتمورر ـ ـتعيیيیيـعاـ ـ ـ ،ـكدـهوااـخنـ هـبهـجوـتاـبدرر
ـتع ووـگاررـكدااددـ ـحجراانن ددررـگاررـكمـ ، ـههاـگاررـكاهه ــكمتاييـ ااززـ ـنف100ر ــتخلاررـبرـهرااييـبرـ ـيیمرـجتـخرددااـپهـبفـ ـنقهـ ااززـ ـيیكصاـتاددـــهفتديي ـ دـ
ـپنجوو ـ ررووززااـملـقدااـحرـبرااـباههـ ررـنزدد ـمسه ـحكدووررـصخيـیاررـترددررـگاررـككيـیيـ ـمحكمـ ـ ووـشدــهنوااـخوممـ ااززااييـبد ـنفـدصرـهه رـگاررـكرـ

 براابر حدااقل مزدد به حدااكثر جريیمه مذكوررااضافه خوااهدشد 10ااضافي ددرر كاررگاهه ، 

ـمتخلف-174اددههـم ــ ـ ااززـ ااززيـیرـهاتت ددررـكذـموااددـمك ـتبصوو59-45-38وااددـمورر ـ ــتخلوررددـمرـهرااييـب،41اددههـمرههـ ـحسفـ بـ
ررـبالووههـعوررددـم ــتخلعـفر ـحقهيـیاددـتايـیفـ ووـگاررـكوققـ ددررـهايـیر ددوو ـمهلتر ــ ددااددـكيـ ـكساـباههـگه ـنظبـ ـنمرـ ـيیناـ ووززااررتتـ ااـكدهه وو وررـمارر

ااجتماعي تعيیيین خوااهد كردد ، به ااززاايي هر كاررگر به ترتيیب ذذيیل محكومم خوااهند شد: 

 براابر حدااقل مزدد ررووززاانه يیك كاررگر . 50تا20نفر ، 10 - براايي تا1

 براابر حدااقل مزدد ررووززاانه يیك كاررگر . 10تا5 نفر ، 10 نفر نسبت به ماززاادد100 - براايي تا2

 براابر حدااقل مزدد ررووززاانه يیك كاررگر . 5تا 2نفر ، 100 نفر نسبت به ماززاادد100 - براايي باالتر اازز3



ـــمتخلف-175اددههـم ااززــ ااززيـیرـهانن ددررـكذـموااررددـمك ـقسم(78وااددـمورر ـ )ـ ااوولل ــتخلوررددـمرـهرااييـب92وو82-81-80ت ـحسفـ بـ
ررـبالووههـعوررددـم ـتخلعـفر ـ ـحقهيـیاددـتايـیفـ ووـگاررـكوققـ ددرريـیر ددوو تا ـمهل ـ ـ ددااددـكيـ ـكساـباههـگه ـنظبـ ـنمرـ ناـ ـيی ووززااررتتـ ووااـكدهه وررـمارر

ااجتماعيیي تعيیيین خوااهد كردد ، به ااززاايي هر كاررگر به ترتيیب ذذيیل محكومم خوااهند شد: 

 براابر حدااقل مزدد ررووززاانه يیك كاررگر . 100 تا30 نفر ، 10 - براايي تا1

 براابر حدااقل مزدد ررووززاانه يیك كاررگر . 30 تا10نفر ، 10 نفر نسبت به ماززاادد100 - براايي تا2

 براابر حدااقل مزدد ررووززاانه يیك كاررگر . 10 تا5 نفر ، 100 نفر نسبت به ماززاادد 100 - براايي باالتر اازز3

ـتكوررتتـصددرر ــتخلرااررـ ،ـ ـــمتخلفف ااززـكذـماتتــ ـنقمـئرااـجرــكثدااـحرـبرااـب5/1اـت1/1ورر ووـفدييـ ااززــحبهـبايـیوقق ررووزز120اـتررووزز19س
محكومم خوااهندشد 

ـمتخلف-176اددههـم ــ ـ ااززـ ااززيـیرـهاتت ددررـكذـموااررددـمك ــتخلرووددـمرـهرااييـب91وو84-83-79-77-75-61-52وااددـمورر فـ
ـحس ررـبالووههـعوررددـمبـ ــتخلعـفر ددررـهايـیرـگاررـكوققــحقهيـیاددـتايـیفـ ددوو ـــمهلتر ددااددـكيـ ـكساـباههـگه ـنظبـ ـنمرـ ووززااررتتــيیناـ ووااـكدهه وررـمارر

ااجتماعي تعيیيین خوااهد كردد ، به ااززاايي هر كاررگر به ترتيیب ذذيیل محكومم خوااهند شد: 

 براابر حدااقل مزدد ررووززاانه يیك كاررگر . 500تا200نفر ، 10 - براايي تا1

 براابر حدااقل مزدد ررووززاانه يیك كاررگر . 50تا20نفر ، 10 نفر نسبت به ماززاادد100 - براايي تا2

براابر حدااقل مزدد ررووززاانه يیك كاررگر . 20تا10 نفر ، 100 نفر نسبت به ماززاادد 100 - براايي باالتر اازز3

 ررووزز محكومم خوااهند شد . 180 ررووزز تا91ددرر صوررتت تكراارر تخلف ، متخلفانن مذكورر به حبس اازز

ف-177اددههـم ـمتخل ـ ـ ـ ااززـ ااززيـیرـهانن ددررـكذـموااررددـمك ـقسم(89-87وااددـمورر ـ ااووللـ ووـمت ( ـتخلوررددـمرـهرااييـب90اددهه ـ ـحسفـ بـ
ررـبالووههـعوررددـم ــتخلعـفر ـحقهيـیاددـتايـیفـ ووـگاررـكوققـ ددررـهايـیر ددوو ـمهلتر ــ ددااددـكيـ ـكساـباههـگه ـنظبـ ـنمرـ ـيیناـ ووززااررتتـ ووااـكه وررـمارر

 ررووزز وو يیا جريیمه نقديي به ترتيیب ذذيیل محكومم خوااهند شد: 120 تا91ااجتماعي تعيیيین خوااهدكردد ، به حبس اازز

 براابر حدااقل مزدد ررووززاانه يیك كاررگر . 600تا300 نفر ، 10 - ددرر كاررگاههايي تا1

 براابر حدااقل مزدد ررووززاانه يیك كاررگر . 1000 تا500 نفر ، 100تا11 - ددرر كاررگاههايي 2

 براابر حدااقل مزدد ررووززاانه يیك كاررگر . 1500 تا800 نفر به باال ، 1000 - ددرر كاررگاههايي 3

 ررووزز محكومم خوااهند شد . 180 ررووزز تا121ددرر صوررتت تكراارر تخلف ، متخلفانن به حبس اازز

،ـكرـه-178اددههـم ـشخس اايـیصـ ـشخا ررااـصاـ ااـبي ووــجبا ـتهارر وواادداارريـیدـ ـعضوللــقبهـبد ددرريـیوـ ـتشكلهت ــ ـ ـنميـئرااـفاررـكايـیرييـگاررـكاييـ ديـیاـ
ااززـناـمايـی، ـعضع آآيـیوـ ـنهت ددررـ ـتشكلها ـ ـ ـ ووـگوررـكذـماييـ ـنيیردددد ـچنزـ ـنچاـ ااززااـ ـيیجه ـتشكلهاددـ ـ ـ ـ ووااـنوـناـقاييـ ـنجي ووـ آآـنوـناـقفـئـاظامم ـنهي اـ
ـنمرييــگيیوــجل ،يـیاـ اايـیرااـشهـبهـجوـتاـبد وو ـمكط ووـطاـخاتتـناـ ـيیمرـجهـبرممـجبـترااـمي ـنقهـ ااززـ ررووززااـملـقدااـحرـبرااـب100اـت20ديي هـنزدد

 ررووزز وو يیا هر ددوو محكومم خوااهد شد . 120ررووزز تا91كاررگر ددرر تارريیخ صدوورر حكم يیا حبس اازز

ـكسايـیاننيـیاـمرـفاررـك-179اددههـم ااـناـمهـكيـناـ وو وورروودد ـنجع ووـ ووـكاننـساززررـبهـــظيیفامم ـبهوررااننـماـمارر ـههاـگاررـكهـباررـكتـشدااـ ـمشماييـ ـ ليـیوـ
اايـیدـنرددـگوننـناـقنيـیاا ددااددنن اازز ووـعالـطا الززممـماتت ااـبداارركك ـيیشه ددررـــكننوددددااييـخاننـ اايـیرااـشهـبهـجوـتاـبوررددـمرـهد وو هـبيـطاـخاتتـناـمط
ـيیمرـجتـخرددااـپ ااززــنقهـ ررووززااـملـقدااـحرـبرااـب300اـت100ديي ااززـپرـگاررـكهـنزدد ــقطعيیس ـ ـحكتـ ددررـ وو ـتكوررتتـصم ااززــحبهـبرااررـ 91س

 ررووزز محكومم خوااهندشد 120ررووزز تا

ـنيیكايـیرااـفاررـك-180اددههـم ـ ـمفالففـخرـبهـ ااـناـقنيـیاا159اددههـماددـ اازز ـبمرااييـجونن آآررااءـقوـ ـقطعع ـ ااـ ووالززمم ااـحعـجرااـمرااييـجي الففــختل
ـنموددددااررييـخوننـناـقنيـیاا ،ــيیناـ ااـبالووههـعد آآررااءـجر ،ـكذـمراايي اايـیرااـشهـبهـجوـتاـبورر وو ـمكط ـيیمرـجهـبيـطاـخاتتـناـ ـنقهـ ااززـ 200اـت20ديي

براابر حدااقل مزدد ررووززاانه كاررگر محكومم خوااهند شد . 

يیكايـیاـمرـفاررـك-181اددههـم ـن ـ ااـ به ـت ـبيیگاععـ ـ ررااـناـ ووـناررـكهـنرووااـپدـقاـفهـكه ااـمايـید ـعبتدتت ـ ـمنقضاننـشاررـكهـنرووااـپاررـ ـ ـ ااـشيـ هـبتـسدهه
ـگماررـك اايـیدووـناررـ ـتبا ـبيیگاععـ ـ ددررـناـ رراا ـغيیاررييـكه آآـ اازز ـنچر ددررـ آآـكهـنرووااـپه ـنهارر ـقيیاـ ااـشدـ ـبپتـسدهه ووـنريـیذـ ددرريـید ررااـكوااررددييـما ـبطه هـ
ـستخاا ـتبعيـمدااــ ـبيیگهــ ـقطاـمرـفاررـكاـبهـناــ ررااـترااـمرددددـگيـمعـ ووززااررتتـبب ااـكه وو ااـمارر ـجتمورر ـتبعيـعاــ ـبيیگهــ ـقطاـمرـفاررـكاـبهـناــ يـمعـ



ررااـترااـمرددددـگ ووززااررتتـبب ااـماررووااـكه ـجتمورر ااـعاــ ـننمالممـعي ،ــيیناــ وواايـیرااـشهـبهـجوـتاـبد ـمكط ووـطاـخاتتـناـ ـمجهـبرممـجبـترااـمي اززااتتـ
 ررووزز محكومم خوااهند شد . 180 ررووزز تا91حبس اازز

ــنكيیايـیاـمرـفاررـك-182اددههـم ااززـناـقنيـیاا192اددههـماددــمفالففـخرـبهـ ـــتسليیونن آآـ ووااـمم ووززااررتتـبرررــمقاتتـعالـطارر ووااـكه ااـمارر ـجتمورر يـعاــ
ـنموددددااررييـخ ،ــيیناـ ااـبالووههـعد ااررااـبزااممـلر آآـئه ااـمه وو ووززااررتتــنيیوررددـماتتـعالـطارر ووااـكازز ااـمارر ـجتمورر ددررـعاــ ، هـبهـجوـتاـبوررددـمرـهي

 براابر حدااقل مزدد ررووززاانه كاررگر محكومم خوااهند شد . 250 تا50شراايیط وواامكاناتت خاطي وومرااتب جرمم به جريیمه نقديي اازز

ـنيیكايـیاـمرـفاررـك-183اددههـم ـ ـمفالففـخرـبهـ ااززـناـقنيـیاا148اددههـماددـ ـبيیمونن ـ ـنمهـ ـنموددااررييـخوددـخرااننـگاررـكوددننـ ـيیناـ ،ـ هيـیاددـترـبالووههـعد
ــمتعلوققــحقهـــكليی (ـگاررـكهـبقــ ـسهر )ـمرـفاررـكمـ اايـیرااـشهـبهـجوـتاـبا وو ـمكط ووـطاـخاتتـناـ ـيیمرـجهـبرممـجبـترااـمي ـنقهـ ـمعدييـ ددووـ اـتاددلل

ددهه براابر حق بيیمه مربوطط محكومم خوااهند شد . 

ددرر184اددههـم ـكله- ــتخلهـكوررااددييـميــ ااززـ ـحيیاـنف ااـ ـشخه ـحقاصصـ ااـشاـبيـقوـ ااـجد ـلمثرتت ـ ااـكلـ ـنجارر ووـشاممـ ووــطلدهه ـخسب ديـیاـباررتتـ
ـشخوااللـمااززاا ووـشتـخرددااـپيـقوــحقصـ ، ــمسئيـلودد ااـئرااـجتــليیوـ ااززـعي ،ــحبم ـيیمرـجس ووــنقهـ ايـیلـماـعريـیدـمهـجوــمتتـلاـحرددووـهايـیديي
ــمسئريـیدـم ــشخصيیوللـ ـ ااـقوــحقتـ ــتخلهـكتـسي ددـبفـ ااــسته ااوو ـنجورر ااــفترـگاممـ ووـسه ددررـــكيیفت ــمسئاررههـبر ااـكذـمنــليیوـ دـشدـهوااـخرااءـجورر
 .

رر185اددههـم ددررـكذـممـئرااـجهـبيـگدــسيی- ددااددــحيیـالصددرر184اـت171وااددـمورر ـههاـگت ددااددـــكيیفاييـ ــگستريي ااـ ررـسريي ، وررـكذـميـگدــسيیت
ددرر ددااددسرااووددااددگاهه خاررجج اازز نوبت بعمل خوااهد آآمد . 

ـنقمـئرااـج-186اددههـم ـمقدييـ ااـ ددرر ـحسهـبوننـناـقنيـیررر ـمخصاببـ ـ ددررـصوـ ووااررـناـبي ااـشدـهوااـخزيـیك وو وويـید ـتحوههـجن ـنظتـ ووززـ ريـیر
ااـك ـجتموررااـمارروو آآـجوـمهـبيـعاــ ااييـماـننــئيیب ـتصهـبهـكه ووززــهيیبيـیوـ ررـمرااننيـیاتت ،ـسي ـجهد ااـ ررـمت آآـهاـفورر ، ووـشوززـمي ـهنگرـفي يــ

كاررگراانن به مصرفف خوااهد ررسيید . 

فصل ددووااززددهم - مقرررااتت متفرقه 

ـمكلفناننيـیاـمرـفاررـك-187اددههـم ـ ــ ااززـپدـ ـبناررـكرااررددااددـقاننيـیاـپس ددررـباـ ،ـگاررـكتـسوااـخه ااـهوااـگر ـنجي ـقيیاـباررـكاممـ ززـمدـ ، اننـمدتت
شرووعع وو پايیانن وو نوعع كارر اانجامم شدهه رراا به وويي تسليیم نمايیند . 

اا188اددههـم ـشخ- ـمشماصصـ ـ ااـناـقوللـ ـستخونن ـكشدااممــ ووــنيیوااـقريـیاـسايـیوررييـ ـمقن ااـخرررااتتـ ـستخاصص ووـمدااــ ـههاـگاررـكرااننـگاررـكزــنيیي اييـ
ااـكيـگوااددـناـخ ـنجه آآـكاممـ ـنهارر ـمنحصاـ ـ ووـكبـحـاصطـسوـتراا"ــ ـهمسارر ـ ووـ ـيیشوـخر ــنسبدااننـناووـ ددررـ ااززيـیهـجي ااـــطبقك وويي ااوولل ـنجه يـماممـ

شودد ، مشمولل مقرررااتت اايین قانونن نخوااهند بودد . 

ـتبص -ــ ـحكرهه ااـ ااـناـماددههـمنيـیم ـنجع ـتكاممـ ددــليیاـ ـيیگف ددررـكرييـ ـفصه ـــمختلوللـ ،ـ ــنسبف ـتصوررـكذـموااررددـمهـبتـ ااـشحيـیرـ ـنمتـسدهه دـشاـبيـ
 .

ددرر189اددههـم ـبخ- ـكششـ ،ـ ـفعاووررززيي ـليیتهاـ ـ ـ ووـپهـبوططـبرـماييـ ـبهرووررشش ددررـبرههـ اازز ـختردداارريي ـميیاننـ ااـ ، ـنبوااععـنوهه ،ـتاـ ـجنگلهاتت ــ ـ ،ـ ا
،ـترااـم ـكهاررـپع ــجنگلاييـ ـ ووـ ـنيیي ددااـ ووـمز ـليیوـتداارريي ووـ ـكيیاـمرووررششـپد ووـ ـطيیانن ،ـ ـصنعورر ـ آآـپاننـغوـنتـ ززيـیزـبرووررشش وو ـنبانن ـعسوررـ لـ
ددااـشاـكوو ، ووـشت ووـشرددااـبت ـفعريـیاـست ـليیتهاـ ددررـــ ـكشا ،ـ ـپيیشنههـباووررززيي ــ ـيیعوررااـشاددــ ووـكيـلاـ ـتصارر ووززـــهيیئبيـیوـ ااززـنوااـتيـمرااننيـیت د

شمولل قسمتي اازز اايین قانونن معافف گردددد . 

،ـكدتتـم-190اددههـم ـتعطيیارر ـ ـ ووـ ـخصرـمالتت ،ـهيـ ـحقزددـما ـصيیوققـ ،ـ ـكناررـكادداانن ـحماننـ ووـ ـنقل (ـ ززـئوااـهل ، ـميیني ـ ووددررـ )ـئايـیي ي
ووـمدـخ ـمستخه ـ ـ ـميیدـ ـمننـ ،ـ ــمعلاززلل ـليیوـ ووـ ـنيین ـبنحاننـشاررـكرززـطهـكيـنرااـگاررـكزـ ـ ااـ ـتمهـكتـسويي ـقسمتايـیاممـ ـ ـ ااززـ ددررآآـمي وو آآـمزدد ـنهد اـ
ـبس ــمشتهــيیلوـ ــجعيیرااـمايـیاننيـیرـ ـــهمچنيیوددووـشيـمنــميیاـتنـ ـ آآـكهـكيـنرااـگاررـكنـ ـنهارر ددررـعوـناـ ااـــمتناتتـعاـسا" ـنجاووبب آآــگيیيـماممـ ددرر ، نــئيیردد
ـيیعوررااـشطـسوـتهـكيـئاـههـماـن وويـیدووـتاررـكيـلاـ ـتصهـبن ووززــهيیبيـیوـ ررـهوااـخرااننيـیاتت ـــتعيیيیدــسيید ددررـگيـمنـ . ـسكوااررددـمردددد وااددـموتتـ

 0اايین قانونن حاكم ااست 

ـههاـگاررـك-191اددههـم ــكمتكـچوـكاييـ ددههـ اازز ررااــنفر ـحسرـبوااننـتيـمر ـمصلحبـ ــ ااززــقتوـمتـ ـشما" ـبعضوللـ ـ ااززـ ااــمقي وننـناـقنيـیرررااتت
ــــمستثن ـنميـ .ـ ــتشخيیودد ـ ـمصلحصـ ــ ووـ ااـمت آآـجوـمهـباءــــستثنواارردد ااييـماـننــئيیب ـپيیشنهاـبهـكوددـبدـهوااـخه ــ ـيیعوررااـشاددــ ـتصهـباررـكيـلاـ بيـیوـ

هيیاتت ووززيیراانن خوااهد ررسيید . 



ددررـــظفنوـماننيـیاـمرـفاررـك-192اددههـم ــمهلد آآــمقتـ ، ااـمررر وو ووززااررتتــنيیوررددـماتتـعالـطارر ووااـكازز ااـمارر ـجتمورر ررااـعاــ آآــطبي هـماـننــئيیق
اايي كه به تصويیب ووززرر كارر وواامورر ااجتماعي مي ررسد تهيیه ووتسليیم نمايیند . 

ووززااررتت193اددههـم ووااـك- ااـمارر ـجتمورر ـ ووززااررتتـعاـ وو ـبهي ددررـشدااـ ، آآـمت وو ـشكزـپوززششـمانن ـحسيـ ـمنظهـبوررددـمبـ ـ ـميیاـتوررـ اددررـكنـ
ـمتخص ـ ـ ـسترـپرـسصـ ددررـ ااـبزووممـلوررتتـصي ووااـكرااددييـفه ددرر ـبعناـهـدحه ـ ـتعيیيیتـسرـپرـسوااننـ ـ ـ ااـشنـ آآـندهه ـشهوززـمد ددررـ رراا الززمم ايي

ززميینه مسائل ناظر به رروواابط اانساني ، رروواابط كارر وواايیمني وو بهدااشت كارر خوااهند دداادد . 

ـئيیآآ ـمبهـماـننـ ـيیعوررااـشطـسوـتوططـ ـتهيیاررـكيـلاـ ـ ووـ ـحسه ـتصهـبوررددـمبـ ووززرراايييـیوـ ووااـكب ااـمارر ـجتمورر ـ ووـعاـ ـبهي ددررـشدااـ ، ووـمت انن
آآموززشش پزشكي مي ررسد 

ـمكلفناـههـناـخاررـكاننيـیاـمرـفاررـك-194اددههـم ـ ــ ززـ ددرر ـميیند ـ آآـ ـنظوززششـمه ووااـگاررـكيـماـ ـنيیاـبوددـخاييـهدـحراانن ـمقرووييـ ـبسيیتـماووـ ـ اههــسپجـ
پاسداارراانن اانقالبب ااسالمي همكارريیهايي الززمم رراا مبذوولل ددااررند . 

ـتبص آآــ - ااـماــــيیئننرهه ااـئرااـجه ـهمكاـباددههـمنيـیي ـ ــمشتاررييـ ووززااررـ ااـكنــتيیركك وو ااـمارر ـجتمورر ووددـعاــ ووـفي ــــپشتيیباعع ــمسلاييـهرووــنيیيـناـ ،ـ ــتهيیح هـ
وو به تصويیب هيیاتت ووززيیراانن خوااهد ررسيید . 

ـمنظهـب-195اددههـم ـتشوررــ ،ـلوـمرييـگاررـكاييـهرووــنيیقيـیوـ ـمتخصد ـ ،ــ ــمختص ووـ ـمبتكرعع ووززااررتتـــ ، ووااـكر ااـمارر ـجتمورر ــمكليــعيیاــ فـ
ااست همه ساله به طرقق مقتضي ددرر مورردداانتخابب كاررگراانن نمونه سالل ااقداامم نمايید . 

ـتبص ـ -ـ ااـبوااـضرهه ااـئرااـجط ووـمنيـیي ـچگاددهه ـنگوـ ـتشيـ ـنمرااننـگاررـكقيـیوـ ووـنوـ ـنحه ااـ ووـجوهه آآنن ـپيیراايي ـبيینشـ ـ ـيینزـهيـ ـمتعاييـههـ ـ رااففـ
مربوطط ، توسط ووززااررتت كارر وواامورر ااجتماعي تعيیيین خوااهد گردديید . 

ووززااررتت196اددههـم ووااـك- ااـمارر ـجتمورر ــمكليـعاــ ااـ ددررـسف ـجهت آآـ ووـهاـگت ـشكي ـفكيـئاـفوـ ــبيیشترييـ ووررـگاررـكرــ ـعلماييـهاررـكدـشراانن يــ
ــعمل، ،ـ ـتخصصي ـ ـ ززـ ددرر ـميیني ـ ووــعلاييـههـ ـصنعم ـ ،ـ ـكشت ووـ ،ـتاـمدـخاووررززيي ــفيیلي ااـ ، آآيـیالـسم ـشهوززـمدوو ددـ الززمم ـيیگايي ررااـ دااررككـتر
ووااــــببيین اايـید ااززـناـمن رراا رراادديـیرـطاتت ،يـیق رريـیزيـیوــتلو وو ووـهرووـگاييـههـناـسونن ـنحرـهايـیي ددـ ـيیگو الززممـكرييـ ااـشاـبه ددرر آآـــختيید رااررـقاننـنارر

ددهد . 

ددوو197اددههـم ــمكلتـل- ااـ ااـبهـجوـتاـبتـسف ـمكه ـقصهـكيـنرااـگاررـكرااييـبوددـخاتتـناـ ددااـ ااززــشناـبهــشتد ـشهد ررووـبرـ ـمهاــسته ووـــكننرتتـجاـ د
به كارركشاووررززيي بپرددااززندتسهيیالتت الززمم رراا فرااهم نمايید . 

ووززااررتت198اددههـم ووااـك- ااـمارر ـجتمورر ددررـنوااـتيـميـعاــ ــتنظيیرااييـبرووررتتـضوااررددـمد ااـكرووييــنيیمــ ااززـخاننــنيیراايـیارر ـكشاررجج ددررـ ، ورر
نمايیندگي هايي جمهورريي ااسالمي اايیراانن ، وواابسته كارر منصوبب نمايید . 

ـتبص ـ وواا1رههـ ـبست- ـ ،ـكهـ ووززـسوـتارر ووااـكريـیط ااـمارر ـجتمورر ـ ـتعيیيیيـعاـ ـ ـ ووـ ااززـپن ـفقوااـمس ووززـ اايـیت ـمنصهـجاررـخوررـمر ـ ووااـ يـمزااممـعوبب
گردددد . 

ـتبص ـ ووززاارر2رههـ ـتيی- ووااـكنـ ـجتموررااـمارر ـ ـعيیاـ ووااـ ووـجاررـخوررـمي ااـماززـسه ااـمانن وو اادداارريي ـستخورر ـ ـظفنوـميـمدااـ ـ ااززـپدـ ـتصس اايـیوـ نيـیب
قانونن آآئيین نامه ااجراائي موضوعع اايین ماددهه رراا تهيیه وو به تصوبب هيیاتت ووززيیراانن برسانند 

ووززااررتت199اددههـم ووااـك- ااـمارر ـجتمورر ـ ــمكليـعاـ ااـ ااززـمشـشرففـظتـسف ـتصخيـیاررـتاهه اايـیوـ آآـناـقنيـیب ، ـئيیونن ااـههـماـننـ يـئرااـجايي
مربوطط رراا تهيیه ووبه تصويیب مرااجع مذكورر ددرر اايین قانونن برساند . 

ـتبص ـ ددـ آآنن - ـسترهه ااززآآـ ئه ـيی ااـههـماـننـ ـمصاررـكوننـناـقيـئرااـجايي ـمقاـبهـك26/12/1337وببـ ااـ ـمغوننـناـقنيـیرررااتت بريـیاـ ـن ،ـشاـ اـتد
تصويیب آآئيین نامه هايي موضوعع اايین ماددهه قابل ااجرااء مي باشند . 

 - با تصويیب اايین قانونن وو آآئيین نامه هايي ااجراائي آآنن ، قواانيین كارر ووكارر كشاووررززيي مغايیر اايین قانونن لغو مي گرددند . 200ماددهه 

ووززااررتت201اددههـم ووااـك- ااـمارر ـجتمورر ـ ـكليیديـیاـبيـعاـ ـحقهــ ووـ ـتكوقق ـليیاـ ااـكذـمفـ ددرر ررااـناـقنيـیورر ررووـبونن ـشها ـمناييـ ااـببـساـ الععـطه
كاررگراانن وو كارر فرمايیانن برساند . 

ووززااررتت202اددههـم ووااـك- ااـمارر ـجتمورر ــمكليـعاــ ااـ ووـماززـستـسف ــتشكيیانن ـ ااررـخالتتـ ددرر رراا ،يـیدـجاررـكوننـناـقاـباططــتبودد ووـحرااـطد ي
به تصويیب ساززمانن اامورر اادداارريي وو ااستخداامي كشورر برساند . 



 - ووززااررتت كارر وواامورر ااجتماعي وو ددااددگستريي مامورر ااجراايي اايین قانونن مي باشند . 203ماددهه 

ـتبص ـ -ـ ـمفرهه ااـ ررااـمنيـیادد ـتكعـفاددهه ـليیاـ ووـ ــمسئف ـليیتهوـ ـ ـ ـنخيـئاـ ااـكوددـبدـهوااـ ددرر ووـناـقنيـیه ـنيیوااـقريـیاـسايـیونن ـعههـبنـ ووززااررـ ـتخدهه اييـههـناـ
 0ذذيیربط ووموسساتت ووكاررگاههايي ددوولتي مشمولل اايین قانونن نهاددهه شدهه ااست 

ددررـكوققـفوننـناـق ددوومميـیاررـته ـمهخ ـيیكهاههـمرـ ـ ووـ ـسيیصزاارر ووــ ـشصد ووـ ـهشت ـتصهـبتـ ــمجلبيـیوـ ااـشسـ ررـمالـسورراايي ووــسيیي ااززـمدهه يي واادد
ااـمآآنن ــمجلالففــختورردد ووـ ــنگهبوررااييـشس ـ ااــفترـگرااررـقاننـ ددررـسه ، ـجلست ـمتعاتتــ ـمجمدددــ ـ ــتشخيیعـ ـ ــمصحلصـ ـ ـنظتـ ووـسرررـباممـ اـبي
ووـصاا ـتتميیالحح ـ ـ 56-53-52-51-46-41-33-32-31-29-27-26-24-20-15-12-8-7-3وااددـممـ
-58-59-60-62-64-65-66-67-69-70-73-81-105-108-110-111-112-113-114-

ـفصلـك118-119-130-131-135-136137-138-143-151-154-155-158-159-160-166 لـ
ج ــم هاززااــ ــت (ــ -184-183-182-181-180-179-178-177-176-175-174-173-172-171وااددــما

185-186- ـمشتم203وو188-189-190-191-202) ـ ـ ددووـبلـ ـيیسر ووـ ووـمـهست ـيیكصاددهه ـ ووـ ـبيیسد ـ ووـ ـتبصكيـیت ـ ددررـ رهه
تارريیخ بيیست وو نهم آآبانماهه يیكهزاارر وو سيیصد وو شصت وونه به تصويیب نهائي مجمع تشخيیص مصلحت نظامم ررسيید . 
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