
 کارگاه حقوق کار
انجمن دانش آموختگان دانشگاه صدرا  



 آشنایی با حقوق کار:بخش اول

 :مقدمه
 ویژگی های قانون –شکل گیری حقوق کار 

 در دنیا؛
 سیر کلی از بردگی به ارباب رعیتی تا شکل گیری انقالب صنعتی و تحوالت آن 

 تفوق کارگران بر اقتدار کارفرمایان با شکل گیری سندیکاها
 در ایران؛

 تا تصویب قانون مدنی 1302از فرمان والی کرمان و بلوچستان در حمایت از قالی بافان در سال  
تهیه در نهایت ماده واحده و  1323با تشکیل حزب توده و در راستای تحوالت آن دوران پیش نویس قانون کار در پارلمان 

   1369تا  1337تصویب شد و بعداٌ قانون کار  1328به صورت آزمایشی در 
در بعد از انقالب قانون کار در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت در مجمع تشخیص علی رغم صالحیت 

 .تقنینی تصویب گردید



 آشنایی با حقوق کار:بخش اول

 :مقدمه
 ویژگی های قانون –شکل گیری حقوق کار 

 حمایتی

در راستای کاستن از 
 اقتدار کارفرمایان

 آمره
 غیر قابل توافق مخالف آن

در نظر گرفتن 
امتیازهای حداقلی 

 کارگران



 آشنایی با حقوق کار:بخش اول

 کارگاه   –کارفرما  – کارگر

در مقابل  هر عنوان  بهاست که  کسیاز لحاظ این قانون کارگر 
به اعم از مزد ، حقوق ، سهم و سایر مزایا حق السعی دریافت 

  .کار می کند درخواست کارفرما 



 آشنایی با حقوق کار:بخش اول

 کارگاه   – کارفرما –کارگر 

 او حساب به و درخواست به کارگر که حقوقی یا حقیقی است شخصی کارفرما
 طور به و مسئوالن و مدیران . کند می کار السعی حق دریافت مقابل در

  کارفرما نماینده هستند کارگاه دار عهده کسانی که کلیه عموم
  نمایندگان که است تعهداتی کلیه مسئول کارفرما و شوند می محسوب

  کارفرما نماینده صورتیکه در .گیرند می عهده به کارگر قبال در مذکور
  مقابل در نپذیرد آنرا کارفرما و بنماید تعهدی خود اختیارات از خارج

 .است ضامن کارفرما



 آشنایی با حقوق کار:بخش اول

 کارگاه   – کارفرما –کارگر 

 و است پیمان کننده امضا سوی یک که است حقوقی شخص ،کارفرما
 به پیمان، مدارک و اسناد براساس را پیمان موضوع عملیات

  ،کارفرما قانونی جانشینهای و نمایندگان .است پیمانکارواگذارکرده
 .باشند می کارفرما درحکم



 آشنایی با حقوق کار:بخش اول

 کارگاه   –کارفرما  –کارگر 

  می کند، کار آنجا در او نمانیده یا کارفرما درخواست به کارگر که است محلی کارگاه
 ، تولیدی ، تجاری ، خدماتی ، مسافربری ، ترابری ، ساختمانی ، معدنی ، کشاورزی ، صنعتی موسسات قبیل از

  ، کارگاه اند به متعلق کار قتضای ا به که تاسیساتی کلیه.آنها امثال و عمومی اماکن
 ، درمانگاه ، مهدکودک ، شیرخوارگاه ، تعاونیها ، ناهارخوری ، نمازخانه قبیل از

 مراکز سایر و سوادآموزی کالسهای ، خانه قرائت ، ای حرفه آموزشگاه ، حمام
 و ورزشگاه ، کارگران بسیج و اسالمی وانجمن شورا به مربوط واماکن آموزشی
 . باشند می کارگاه جزء آنها نظایر و ذهاب و ایاب وسایل



 آشنایی با حقوق کار:بخش اول

 !سوال
 آیا هر کاری مشمول قانون کار است؟

 (اجاره) معین عقود و مدنی قانون 10 ماده – مدنی قانون 336 ماده خیر؛



 شروع رابطه کاری:بخش اول

 !سوال
 رابطه کاری چگونه آغاز می شود؟

 :کارفرما درخواست به
  عمومی1.

 شخصی .2

 : در رزومه دریافت و آگهی
  روزنامه

 مجازی فضای
 

 ..و تلنت ایران لینکدین، در دعوتنامه ارسال



 شروع رابطه کاری:بخش اول

 :بررسی 
 ایجاب و قبول1.
 شروط بنایی2.

 (اراده) تمایل ابراز یعنی ایجاب
 ابراز منزله به قبول و طرف یک
 .است دیگر طرف اراده

 اما شود نمی ذکر قرارداد در بنایی شروط
 و اوضاع از که است آن بر مبتنی طرفین توافق
 .شود می استنباط عرف یا احوال



 شروع رابطه کاری:بخش اول

 ارسال رزومه؛ پرسشنامه و مسئولیت ها

بدست آوردن شغل بر مبنای اطالعات 
غلط با هدف گمراهی؛ می تواند 

 .مصداق کالهبرداری باشد

در اختیار داشتن اطالعات بی ارتباط 
می تواند اتهام افشای اسرار را مطرح 

 .نماید

فقط اطالعات ضروری 
را درخواست کنیم و در 
صورت عدم همکاری 
اظهارنامه مسئولیت را 

 !ارسال کنیم



 شروع رابطه کاری:بخش اول

 شرایط طرفین در قرارداد کار

 کارفرما

 کارگر
 قانون کار 80 -12 -9مواد –قانون مدنی  1117 -190مواد 

ممنوعیت بکارگیری 
سال 15زیر   

رضایت شوهر در 
 اشتغال زوجه

قصد و رضا اهلیت 
موضوع معین و 

 مشروعیت جهت معامله

انتقال کارگاه به هر 
نحو؛ قائم مقامی انتقال 

 گیرنده در تعهدات
مشروعیت موضوع، معین 

بودن و عدم ممنوعیت قانونی 
 و شرعی طرفین



 شروع رابطه کاری:بخش اول

 موضوع قرارداد کار

 قانون کار 10مشروع؛ حداقل های قانونی ؛ تعیین موارد ماده 

  نوع کاریا حرفه یا وظیفه کارگر 
 حقوق یا مزد مبنا ولواحق آن

 ساعات کار ، تعطیالت و مرخصی ها
 محل انجام کار  

 تاریخ انعقاد قرارداد  
 مدت قرارداد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد  

  آنچه عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید 



 شروع رابطه کاری:بخش اول

 اخذ تضامین

 چک یا سفته؟

 رسید یا درج در قرارداداخذ 

 قید بابت ضمانت
 شکایت خیانت در امانت ارسال اظهارنامه مسئولیت

 خط زدن به حواله کرد تکمیل محل پرداخت     

 قید مبلغ قید تاریخ



 قرارداد کار:بخش اول

 انواع قرارداد کار
 دائم

 آزمایشی موقت
 کارمعین

در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد 
شود، قرارداد دایمی تلقی می نشود ذکر   

 
!تالی فاسد دارد  



 قرارداد کار:بخش اول

 انواع قرارداد کار
 دائم

 آزمایشی موقت
 کارمعین

، حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر، هر ماه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت ۱۳۷۵های مبحوث عنه از سال  خصوص پروندهدر 
شود و لذا رأی شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری   شناخته میمستمر  های موضوع تعارض بنابراین اشتغال شکات پرونده شده است،

در حدی که رأی هیأت حل اختالف اداره کار شهرستان شاهرود مبنی بر فصلی بودن  ۲۶/۱۰/۱۳۸۸مورخ  ۳۳۴۶به شماره دادنامه 
 .شود اشتغال شکات را نقض کرد، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می

هیات عمومی دیوان عدالت  رای 
 اداری

  ۹۰/۹/۲۱مورخ  ۴۰۲دادنامه شماره 
 قرارداد موقت  )دیوان عدالت اداری 

مشاغل دایم  در در نبود قرارداد کتوب 
 (. غیرقانونی است



 قرارداد کار:بخش اول

 انواع قرارداد کار
 دائم

 آزمایشی موقت
 کارمعین

استناد به اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت ؛ با  ۱۳۹۴/ ۳/ ۱۹مورخه  ۴۹۲۰۷روابط کار با شماره  ۴۰دستورالعمل شماره 
را در کارهای ماهیتا مستمر، مشروط به بقای کارگاه موقت زیر یک سال انعقاد قرارداد کار مدت ( قانون کار ۷مستنبط از ماده )مستمر 

 .صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد کندهستند در کارفرمایان است و و کار ممنوع 

حداقل در قانون نیامده است و 
حداکثر منوط به تصویب آیین نامه 
ای شده است که تا کنون تصویب  

 !نشده



 قرارداد کار:بخش اول

 انواع قرارداد کار
 دائم

 آزمایشی موقت
 کارمعین

رابطه قراردادی منوط به انجام یک کار معین شده است و مادامی که کار باشد  
 رابطه بر قرار است

 مثال بارز قراردادهای پروژه های عمرانی



 قرارداد کار:بخش اول

 انواع قرارداد کار
 دائم

 آزمایشی موقت
 کارمعین

تا پایان مدت هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ قرارداد را 
 ندارد 



 قرارداد کار:بخش اول

 انواع قرارداد کار
 دائم

 آزمایشی موقت
 کارمعین

 پرداخت کل حق السعی: یک ماه                                                        از طرف کارفرما: کارگر ساده                                   
 :قطع همکاری ممکن:                                                        حداکثر مدت  

 به میزان کارکرد: سه ماه                                           از طرف کارگر( تخصصی)کارگار ماهر                                  



 قرارداد کار:بخش اول

 ساختار محتوا
الزامات 
 قرارداد

که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را  شفاهیعبارت است از قرارداد کتبی یا قرارداد کار 
  برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد



 قرارداد کار:بخش اول

 ساختار محتوا
الزامات 
 قرارداد

باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و  کتبیدر مواردی که قرارداد کار 
یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسالمی کار و در کارگاه های فاقد شورا  

 .در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد

و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در  کتبیباید به صورت سی روز قراردادهای با بیش از 
.قرار می گیرد، باشد طرفینچهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار   



 قرارداد کار:بخش اول

 ساختار محتوا
الزامات 
 قرارداد



 قرارداد کار:بخش اول

 ساختار محتوا
الزامات 
 قرارداد

 :قرارداد کار عالوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد 
 (العاده فوقموثر در تعیین مزد و )  .یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد نوع کار  -الف
 .آن مزد مبنا و لواحق حقوق یا  -ب
 .ساعات کار ، تعطیالت و مرخصی ها  -ج
 .انجام کار  محل -د

 .تاریخ انعقاد قرارداد  -هـ
 .قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد  مدت -و
 .موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید  -ز

 



 قرارداد کار:بخش اول

 مقاطعه کار

در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی  
  منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید

 آمره

مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع 
 .، پرداخت نمایند ضمانت حسن انجام کار قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، من جمله 

روز از تحویل موقت   ۴۵مقاطعه دهنده بر خالف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از چنانچه 
  .در قبال کارگران خواهد بود به پرداخت دیون مقاطعه کار   مکلف، تسویه حساب نمایند ، 



 بررسی شرایط کار: بخش دوم

کمتر یا بیشتر شود ولی   توافقساعت است که می تواند با  ۸روز کار در 
 ساعت بیشتر نمی شود ۴۴از  هفتهدر 

 مدت

ساعت   ۶در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعات کار نباید از  
 ساعت در هفته تجاوز نماید ۳۶در روز و 

متوالی از هفته  ۴بیشتر شود در  ۴۴باشد و در هفته از  نوبتیاگر کار 
 بیشتر نمی شود ۱۷۶



 بررسی شرایط کار: بخش دوم

 صبح روز بعد  ۶تا  ۲۲: و اال شب کاری ۲۲تا  ۶بین : شروع کار

 شروع کار

 جزء ساعت کاری( ناهار و نماز) دقیقه در شبانه روز وقت استراحت  ۴۰



 بررسی شرایط کار: بخش دوم

 انواع کار به مناسبت ساعت کاری

 ثابت و روزانه
۸(۴۴)  

 فوق العاده
(۸)  

 متناوب
شبانه روز 

(۱۵)  

سخت و زیان 
 آور

۶(۳۶)  

 کشاورزی
 عرفی

 اضافه کاری
(۴)  



 بررسی شرایط کار: بخش دوم

 افزایش دستمزد
 اضافه کاری

 فوق العاده

 نوبتی

 شب کاری

درصد  ۴۰+ توافق با کارگر 
(ساعت ۴حداکثر)مزد ساعتی   

شرایط خاص و موقتی 
درصد ۴۰همان   

درصد  ۳۵  

درصد ۱۰صبح و عصر   
درصد ۱۵صبح و عصر و شب   

درصد ۲۲.۵صبح و شب   
درصد ۲۲.۵عصر و شب   

۴۰+۳۵: فوق العاده و شب کاری قابل جمع  
 فوق العاده در سنوات لحاظ نمی شود

 آدینه

یک روز درهفته تعطیل  
است، کار در جمعه 

در هر حال ( تعطیلی)
درصد ۴۰  

 فوق العاده و شب کاری توامان؟



 بررسی شرایط کار: بخش دوم

 ماموریت
 یا حداقل یک شب توقف

حداقل یک روز : حق ماموریت 
 مزد ثابت یا مبنا

ضمن توافق یا 
 قرارداد قبلی

کیلومتر دور شود ؛ از محل کارگاه۵۰  

 ماموریت کسر بیمه ندارد

 وسیله رفت و آمد بر عهده کارفرما
 غذا و اقامت تابع توافق



 بررسی شرایط کار: بخش دوم

 کارآموزی

ایجاد مرکز کارآموزی توسط وزارت کار و سایر ارگان های دولتی یا واحد 
 های صنعتی خدماتی

 تعهد کارآموز به کار به مدت حداقل دو برابر کارآموزی
 مزایای کارآموز حداقل برابر مزد مبنا

 احتساب جزو سوابق 
  ۱۸تا ۱۵سن بین 

 کار غیر مضر برای شرایط سنی کارآموز



 بررسی شرایط کار: بخش دوم

 مرخصی

 اردی بهشت ۱۱:روز کارگر
 (روز در سال ۹ذخیره؛ )روز در سال  ۳۰: استحقاقی
 (استحقاقی یا بدون حقوق) یک نوبت؛ یک ماه: حج واجب

 فوت همسر، پدر، مادر، فرزند ؛ سه روز -ازدواج دائم:اتفاقی
 با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق: استعالجی

 تعیین مدت+ شرایط بازگشت به کار + توافق کتبی : بدون حقوق
 (آخرین مزد توسط تامین اجتماعی ۲/۳ماه با  ۶روز یا  ۹۰)جزء سوابق : وضع حمل



 تعلیق کار: بخش دوم

تعطیلی موقت کارگاه: از طرف کارفرما تعلیق قرارداد  
بیماری: از طرف کارگر  

 احتساب مدت: خدمت وظیفه -
 .مانند شرایط مرخصی بدون حقوق؛ تعلیق در این دوره جزء سوابق احتساب نمی شود: مرخصی تحصیلی -
 (احتساب سوابق ولی بدون حقوق؛ رجوع به شاکی)به دلیل خارجی : توقیف کارگر -
 (در صورت برائت، احتساب سوابق بعالوه حقوق بعالوه جبران ضرر)به دلیل شکایت کارفرما                            

 حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ۸سازمان بین المللی کار؛ ماده  ۱۵۸مقاوله شماره : اعتصاب -

 ماه ۲۴درصد مجرد  ۵۵مقرری بیمه بیکاری معادل / فورس ماژور؛ تشخیص با وزارت کار : تعطیلی کارگاه
 ماه ۵۰متاهل                                                                                                                                                   
 معاف از تعهدات ولی احتساب سوابق و بازگشت به کار/ به اراده کارفرما؛ فاقد نص                          



 بررسی شرایط کار: بخش دوم

دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عایله کلیه 
مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، 

  سود ساالنه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند

 حق السعی

 مزد

مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار 
 به کارگر پرداخت می شود



 بررسی شرایط کار: بخش دوم

 !مزد می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد

 کمتر باشد ۴۱بخش نقدی مزد نمی تواند از حداقل ماده   

 :  ساعتینظام مزد ساعتی و کارمزد 
 از حداقل دستمزد ساعتی کمتر نشود

 لواحق مانند بن و عائله مندی به تناسب پرداخت می شود
 روز آخر محاسبه می شود ۹۰سنوات و پاداش ها برابر میانگین 



 بررسی شرایط کار: بخش دوم

 (:کمک عائله مندی)حق اوالد 
 روز سابقه بیمه ۷۲۰

یا مشغول به تحصیل یا   ۱۸سن فرزندان زیر 
 دختران بدون شغل

 برابر حداقل مزد کارگر برای یک روز ۳
 فرزند ۲محاسبه تا 

مزد( مزایا)لواحق  لواحق جزء مزد مبنا محاسبه نمی شود 

 بن کارگری

 حق مسکن



 بررسی شرایط کار: بخش دوم

 ۳۶مالک محاسبه سنوات و اضافه کاری، عیدی و پاداش مزد مبناست م

مزد( مزایا)لواحق  

 لواحق مزد مثل حق عائله خوار و بار و مسکن از حقوق مبنا خارج است



 بررسی شرایط کار: بخش دوم

برای هر سال سابقه یک ماه حقوق بر اساس آخرین  
 حقوق

 مزایای پایان کار سنوات

نیازی به یک سال کامل نیست، به تناسب پرداخت می 
 .شود

  ابتدای از سنواتی؛ پایه
  اعمال ۹۲ سال

  یک به منوط و می شود
  همان در کار سال

  آن میزان کارگاه،
  مزد بر و اعالم ساالنه

 شود می افزوده مبنا



 بررسی شرایط کار: بخش دوم

جدول حقوق 
دستمزد سال  

98 



 بررسی شرایط کار: بخش دوم

 مالیات

 پلکانی: میزان
 :98سال 

 معاف 2.750.000 
 تومانی؟ 6.550.000حقوق 

380 

 میزان

 میزان درصد مازاد

 1/5 تا 10

 2/5تا  1/5  15

 4تا  2/5 20

 6تا  4 25

 6مازاد بر  35

 سنوات پایان خدمت 
 خسارت اخراج و بازخرید خدمت –
 حق سنوات –
 حقوق ایام مرخصی استفاده نشده –
 هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل –
مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه و خانه های ارزان  –

 قیمت سازمانی محل کارخانه یا خارج از آن
مبالغ حاصل از بیمه جبران خسارت بدنی ومعالجه و امثال  –

 .آن
عیدی و پاداش پایان سال تا سقف یک دوازدهم  –

 ساالنه مالیاتی معافیت
 منازل سازمانی در اختیار ماموران کشوری –
مبالغ پرداختی از جانب کارفرما برای معالجه کارکنان یا  –

افراد تحت تکلف آنان که به پزشک یا بیمارستان پرداخت 
 .می شود و باید اسناد و مدارک آن ارائه شود

مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان تا سقف دو دوازدهم  –
 ساالنه مبلغ معادل اقالم مالیاتی معافیت

 معافیت



 پایان کار: بخش سوم

 بازنشستگی: انواع پایان
 فوت                               
 ازکارافتادگی کلی                               
 پایان مدت                               
 فسخ یکجانبه                               
 استعفا                               

 پایان قرارداد



 پایان کار: بخش سوم

 کارفرما؛ پرداخت کلیه مطالبات
 تامین اجتماعی؛ پرداخت مستمری

 بازنشستگی پایان قرارداد

 حداقل ده سال سابقه بیمه
 سال سن( 45)زن( 50)مرد+ سال کار  30

 سال متناوب 25سال متوالی یا  20سخت و زیان آور؛ 
 سال پرداخت حق بیمه؛ بدون محدودیت سنی 35

 سال سن؛ هر سال یک روز 42سال پرداخت و  20زنان؛ 

ط
شرای

 

 ضرب حقوق متوسط پنجم و سی یک
 که آن مشروط بر بیمه حق سنوات در
 .ننماید تجاوز متوسط درصد صد از

ی
مستمر

 

ط
متوس

  دو مزد مجموع 
 تقسیم آخر سال

 24 بر

ف
تکالی

 



 پایان کار: بخش سوم

 مطالبات کارگر نزد کارفرما؛ پرداخت به وراث
 توسط سازمان به عائله( آخرین حقوق)تا تعیین تکلیف وراث، پرداخت سه ماه 

 فوت پایان قرارداد

 بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حاالت زیر مستمری
 :بازماندگان دریافت خواهند داشت

 .در صورت فوت بیمه شده بازنشسته -1
 .در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری بگیر -2
 حداقل حق بیمه یک سال کارخود در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر  -3

 .را در آخرین سال حیات پرداخته باشد
 .فوت نمایددر مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه ای  -4

ن
قانون تامی

 
قانون کار
 



 پایان کار: بخش سوم

کاهش قدرت کار، به نحوی که نتواند در آن شغل یا شغل دیگر بیش از یک  
 .سوم درآمد قبلی را بدست آورد

 از کار افتادگی کلی پایان قرارداد

 .کلی شناخته می شودکارافتاده :و بیشتر باشد درصد 66قدرت کار کاهش 
کار افتاده جزیی : ناشی از کار باشد علت حادثه و به درصد  66تا  33بین قدرت کار کاهش 

 .شناخته می شود
استحقاق : باشد از کار حادثه ناشی بوده و موجب آن درصد  33تا 10بین قدرت کار کاهش 

 .دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت

ن
قانون تامی

 



 پایان کار: بخش سوم

 کار معین: در قراردادهای 
 موقت                    

 پایان مدت پایان قرارداد

 پرسش؛ کار زودتر از مدت پایان گیرد؟
عدم تصریح قانون ولی اقتضای امنیت شغلی حکم بر دوام تا پایان  

 مدت دارد
بیمه . )چون قرارداد تمام شده است بیمه بیکاری موضوعیت ندارد

 (بیکاری منوط به عدم نیاز



 پایان کار: بخش سوم

 آزمایشی: فسخ یکجانبه
 (دائمی)اخراج                  

 فسخ یکجانبه پایان قرارداد

موضوعیت ندارد بلکه  اخراج
فسخ یکجانبه است با رعایت 

 شرایط
 

عدم قصور   -رعایت ضوابط بهداشتی و ایمنی کارگاه   –خودداری از افشای اسرارکسب و کار 
 رعایت آیین نامه های انضباطی کارگاه –در وظایف محوله 

 تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما

سازمان بین المللی کار 158مقاوله   تکالیف سلبی و ایجابی 

 نحوه اخراج

در فقدان ( کارفرما+نماینده کارگران)اول تذکر کتبی؛ بعداً اخذ نظر شورای اسالمی کار 
 انجمن صنفی و در نهایت هیات تشخیص و حل اختالف موضوع قانون کار



 پایان کار: بخش سوم

 فسخ یکجانبه پایان قرارداد

 
هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه، بروز اختالل و  
بی نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی یا کیفی تولید و خدمات، افزایش ضرر وزیان و  

 .نامیده می شودقصور نقض شئون اسالمی کارگاه را فراهیم نماید 

اخراج غیر 
 موجه

 برابر1/5سنوات یا     بازگشت به کار     

مقررات اجرایی   ۱ماده 
۲۷ماده  ۲تبصره   



 پایان کار: بخش سوم

 استعفا پایان قرارداد

 انواع استعفا 
 اعالمی

 عدم بازگشت
 ترک کار

 روزه جهت انصراف کتبی 15روز قبل کتباً اطالع و فرصت  30



 پایان کار: بخش سوم

 استعفا پایان قرارداد

 انواع استعفا 
 اعالمی

 عدم بازگشت
 ترک کار

روز پس از رفع تعلیق به کارگاه   30بدون عذر موجه در 
 باز نگردد



 پایان کار: بخش سوم

 استعفا پایان قرارداد

 انواع استعفا 
 اعالمی

 عدم بازگشت
 ترک کار

ایجاد مسئولیت مدنی و ضرورت  
 جبران خسارت کارفرما

 عدم تعلق سنوات

 726-725رای وحدت 
عدم تعلق سنوات به قرارداد دائم اختصاص و در قرارداد های 

و هم ( قراردادهای تمام شده)موقت هم نسبت به سنوات قبلی 
 تا روز ترک کار سنوات تعلق می گیردقرارداد جاری 



 پایان کار: بخش سوم

 استعفا پایان قرارداد

 انواع استعفا 
 اعالمی

 عدم بازگشت
 ترک کار

 17دستور العمل شماره 

 ضرورت قصد ترک کار



 پایان کار: بخش سوم

 استعفا پایان قرارداد

 

۱۷دستور العمل شماره  ترک کار  

 بار اثبات بر عهده کارفرما



 پایان کار: بخش سوم

 استعفا پایان قرارداد

 

۱۷دستور العمل شماره  ترک کار  

 فرق بین ترک کار و غیبت



 پایان کار: بخش سوم

 استعفا پایان قرارداد

 

۱۷دستور العمل شماره  ترک کار  

 عدم تعلق سنوات در قرارداد دائم



 پایان کار: بخش سوم

 استعفا پایان قرارداد

 

۱۷دستور العمل شماره  ترک کار  



 حل اختالف: بخش چهارم

 رسیدگی

 طوعاً دادگستری

 نشود حاصل شود
 سازش نامه

 اجرای رای

 سازش

 هیات تشخیص

 حل اختالف

 دیوان عدالت



 حل اختالف: بخش چهارم

 آیین دادرسی کار

 قانون کار 157صالحیت؛ ماده 
 کلیه روابط بین کارگر و کارفرما: دامنه

 امکان معرفی نماینده
 صالحیت محلی؛ آخرین کارگاه کارگر

 شروع رسیدگی منوط به تقدیم دادخواست



 حل اختالف: بخش چهارم

 آیین دادرسی کار

 بررسی دادخواست



 حل اختالف: بخش چهارم

 آیین دادرسی کار

صالحیت طرح ارایه دادخواست به آخرین 
محل کارگاه مگر آنکه در ماموریت باشد؛ 

کارگاه اصلی و یا معلوم نباشد محل دریافت 
 مزد و در نهایت محل کارفرما

 
رسیدگی در مرجع حل اختالف محدود به 

اختالف های ناشی از قرارداد کار یا قانون کار 
 .است



 حل اختالف: بخش چهارم

 آیین دادرسی کار
 :جلسه رسیدگی هیات تشخیص

 سه نفر؛ نماینده اداره کار، نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران: اعضا
 عدم حضور طرفین مانع نیست اما در صورت لزوم دعوت می شوند 

درج اظهارات، امکان اخذ رونوشت، اناطه به پرونده قضایی، امکان صدور سازش نامه، ایرادهای خوانده از صالحیت 
 و سمت تا ذینفعی و دفاع ماهوی، مواعد

 :دالیل
 (  گواهی ، تحقیق محلی و کارشناسی ذیل اماره)اقرار، اسناد، امارات 

 ارایه دلیل در خصوص رابطه کاری و میزان آن بر عده کارگر و ارایه دلیل بر تادیه حق السعی بر عهده کارفرما
در هر حال قابل اعتراض در شعب روز در هیات حل اختالف و  15رای هیات تشخیص قابل اعتراض ظرف 

 .دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ است



 حل اختالف: بخش چهارم

 حقوق کارگر

 ارایه گزارش بیمه به جای قرارداد
 درخواست درج عین اظهارات طرف مقابل

 درخواست صدور قرار تحقیق محلی
 درخواست ارجاع به کارشناس جهت فوق العاده

 عدم امکان توسل به برگه تصفیه حساب بدون گواهی پرداخت



 حل اختالف: بخش چهارم

 97/1/21 مورخ 20- 17 شماره اداری عدالت دیوان عمومی هیات رای
 رایج نقد وجه به و است شده تعیین ماهانه یا ساعتی یا روزانه صورت به مزد پرداخت کار، قانون 37 ماده مطابق
 اسناد وجود ضرورت .شد خواهد پرداخت کارگر به کارفرما سوی از چک وسیله به طرفین تراضی با یا کشور

 و حقوق و مزد پرداخت نحوه کارفرما که می کند اقتضاء ماهانه یا و روزانه ساعتی، صور با منطبق پرداخت
 و مزد که کند اعالم یادداشتی تنظیم با کارگر اینکه صرف و باشد داشته اختیار در را آن اسناد

 را پرداخت نحوه بـر ناظر مالی اسناد کارفرما اینکه بدون کـرده دریافت را مربوط حقوق
 کارفرما که مورد هر در رو این از .بود نخواهد کارگر حقوق و مزد پرداخت بر یقین موجد کند ارائه
 و مزد وی که کند می ارائه کارگر به منتسب سندی و است کارگر به مزایا و حقوق و مزد پرداخت مدعی
 آراء مراتب به توجه با و است الزامی حقوق و مزد این پرداخت مثبته اسناد ارائه کرده دریافت را خود حقوق
 با کارفرما حساب تسویه احراز برای را کارگر به حقوق و مزد پرداخت بر ناظر اسناد که کار گردش در مندرج
 آیین و تشکیالت قانون 90 ماده و 12 ماده 3 بند اجرای در و شد تشخیص مقررات موافق و صحیح دانسته الزم کارگر
 رأی این .می شود تصویب رویه ایجاد رأی عنوان به گفته پیش استدالل با مذکور آراء مفاد ،1392 سال مصوب اداری عدالت دیوان داردسی

 .است الزم االتباع مربوط حقوقی و حقیقی اشخاص و ادارات اداری، عدالت دیوان شعب سایر برای



 حل اختالف: بخش چهارم

 ...اجرای رای منوط به قطعی شدن است


