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 کار کلی و اصولتعاریف 

عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزدد حقزو، س سزسم سزود       هر کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به  -2ماده

 سایر مدایا به درخواست کارفرما کار میکند

است حقیقی است یا حقوقی که کارگر به درخواست   به حساب ا  در مقابل دریافت حق السعی کزار   کارفرما شخصی -3ماده

 میکند

 کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده ا  درانجا کار میکند -4ماده 

 قراردادکار

در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مزد   ست از قراردادکتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر عباراقراردادکار – 7ماده

 .موقت یا مد  غیر موقت برای کارفرما  انجام میدهد

 :قرارداد کار به یکی از طر، زیر خاتمه می یابد -22ماده 

د  انقضاء مد  در قراردادهای کار بزا مز   -ازکار افتادگی کلی کارگر         د -بازنشستگی کارگر     ج -فو  کارگر     ب -الف

 استعفای کارگر - که مربوط به کار معین است       پایان کار در قراردادهایی -موقت   عدم تجدید صریح یا ضمنی آن         ه

 :مزایاحقوق و 

در پایان کار کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد   مربوط به د ره اشتغال کارگر در موارد فو، اسزت بزه کزارگر   در     – 22ماده 

 .صور  خدمت ا  به  ارث قانونی  ی پرداخت خواهد شد

ادس یک سزال  در صور  خاتمه قرارداد کارس کار معین یا مد  موقتس کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارد  – 24ماده 

برای هر سالس اعم از متوالی یا متنا ب بر اساس آخرین حقو، مبلغزی معزادل یزک مزاه     . بیشترس به کار اشتغال داشته استیا 

 .حقو، به عنوان مدایای پایان کار به  ی پرداخت نماید

یچ یک از طرفین به تنسزایی حزق   هرگاه قرارداد کار برای مد  موقت   یا برای انجام کار معین س منعقد شده باشد ه -22ماده 

 فسخ آن را ندارد 

چنانجه خاتمه قرار داد به لحاظ از کارافتادگی کلی   یا بازنشستگی کارگر باشد س کارفرما باید بر اساس آخزرین مزدد    -32ماده

 .ر ز به  ی پرداخت نماید 33کارگر به نسبت هرسال سابقه خدمت س حقوقی به میدان 

 :شرایط کار

های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مدد یا حقو،س کمزک عاللزه منزدیس هدینزه مسزکنس      کلیه دریافت-34ماده

السزعی  نمایزد را حزق   خواربارس ایاب   ذهابس مدایای غیر نقدیس پاداش افدایش تولیدس سود ساالنه   نظایر آنسزا دریافزت مزی   

 .نامندمی

 .جوه نقدی یا غیرنقدی   یا مجموع آنسا که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شودمدد عبار  است از   -32ماده
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 مدد ثابت عبار  است از مجموع مدد شغل   مدایای ثابت پرداختی به تبع شغل – 33ماده 

مبنزا را تشزکیل   در کارگاهسای که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء در آمده است مدد گر ه   پایزه س مزدد    -2تبصره 

 میدهد

ای از قبیل کمک هدینه مسکن   خواربار   کمک عالله مندیس پاداش افدایش تولیزد   سزود   مدایای رفاهی   انگیده -3تبصره 

 .شود   مشمول محاسبه   پرداخت حق سنوا  خدمت نخواهد بود جدء مدد ثابت   مدد مبنا نمیساالنه 

رداد یا عرف کارگاه پرداخت مدد به صور  ماهانه باشد این پرداخت بایزد در آخزر   در صورتی که بر اساس قرا( ب) – 37ماده 

 شودماه ماه صور  گیرد   در این حال مدد مذکور حقو، نامبرده می

یمه  قت   یا کمتر از ساعا  قانونی تعیین شده بزه کزار اشزتغال دارنزد س بزه        مدایای کارگرانی که به صور  ن مدد -33ماده 

 کار انجام یافته محاسبه   پرداخت می شود نسبت ساعا 

ای عالی کار همه ساله موظف است میدان حداقل مدد کارگران را تعیین نماید که حداقل مدد کارگران بزا توجزه   رشو – 42ماده 

 .شوداسالمی ایران اعالم میجمسوری به درصد تورمی که از طرف بانک مرکدی 

 :عیدی و پاداش 

کار مکلف اند به هریک از کارگران خود نسبت یک سال کارمعادل شصت ر ز آخرین مدد بزه عنزوان    کلیه کارگاهسای مشمول

ر ز حداقل  33عیدی   پاداش به هریک از کارکنان بپردازد س مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نبایستی از معادل 

 .مدد ر زانه قانونی تجا ز کند

ر ز مزدد   بزه نسزبت ایزام      33کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخزذ  مبلغ پرداختی به  -2تبصره 

.کارکرد در سال محاسبه گرد

 :یت کاراساع

به منظور انجام کار در اختیار کارفرمزا قزرار   ساعت کار در این قانون مد  زمانی است که کارگر نیر  یا  قت خود را  – 22ماده 

 .ساعت تجا ز نمیاد 8یر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است س کار کارگران در شبانه ر ز نباید از به غ. می دهد

خواهد بزود کزه جمعزا      23ساعت به عال ه  273ر ز در نظر بگیریم ساعا  کار برابر  33برای احتساب حقو، ماهانه اگر ماه را  

 .های نیمه ا ل سال استساعت در ماه 232معادل 

کار نوبتی عبار  است از کاری که در طول ماه گردش دارد س به نحوی که نوبتسای آن در صبح یا عصر یا شزب  اقزع    -22ماده 

 می شود
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  چناچزه  %  23کارگری که در طول ماه بطور نوبتی کار می کند   نوبتسای کار  ی در صبح   عصر  اقزع مزی شزود س     -23ماده

عال ه بر مزدد  % 2222  در صورتی که نوبتسا به صبح   شب  یا عصر   شب بیفتدس % 22گیردس نوبتسا در صبح   عصر   شب قرار 

 .به عنوان فو، العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد

 :اضافه کار نیروهای خدمات  شرکت کارو تامین

 :باشد حداکثر ساعت اضافه کاری  قابل پرداخت به نیر های خدما  شرکت کار تامین  به شرح ذیل می

 ساعت 33شب کار    -ج                 ساعت                43تعطیل کار   -ب           ساعت                  33اضافه کار -الف

 :انه وه پرداخت سنوات سالینح 

در صور  خاتمه قرارداد کارس کار معین یا مد  موقتس کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قراردادس یک سزال    – 24ماده 

برای هر سالس اعم از متوالی یا متنا ب بر اساس آخرین حقو، مبلغی معادل یک ماه حقزو،  . بیشترس به کار اشتغال داشته است

 .ایدبه عنوان مدایای پایان کار به  ی پرداخت نم

:تعطیالت و مرخصی ها 

 .باشدمیهفتگی کارگران با استفاده از مدد ر ز جمعهس ر ز تعطیلی  – 32ماده 

%( 43)کنندس در مقابل عدم استفاده از تعطیزل ر ز جمعزه    کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب ر ز جمعه کار می -2تبصره 

 .اضافه بر مدد دریافت خواهند کرد

 .نید جدء تعطیال  رسمی کارگران به حساب می آید( اردیبسشت  22) بر تعطیال  رسمی کشور س ر ز کارگر   عال ه -33ماده

مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با استفاده از مدد   احتساب چسار ر ز جمعهس جمعا  یک ماه استس سایر ر زهزای   – 34ماده 

مد  کار انجزام یافتزه    کمتر از یک سال مرخصی مدبور به نسبت به  برای کار  تعطیل جدء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد

 .شود محاسبه می

 .ر ز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند 3تواند بیش از  کارگر نمی – 33ماده 

 .شودکمتر از یک ر ز کار جدء مرخصی استحقاقی منظور می مرخصی – 73ماده 

 :ر ز مرخصی با استفاده از مدد را دارد  3رداری از کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخو -73ماده 

 فو  همسر س پدر س مادر   فرزندان   -ازد اج دالم                    ب -الف

 .شودمد  مرخصی استعالجیس با تایید سازمان تأمین اجتماعی جدء سوابق کار   بازنشستگی کارگران محسوب می – 74ماده 

این معنی که اگر کارگری  شود بههای استحقاقی منظور میصیکمتر از یک ر ز جدء مرخ قانون کار مرخصی 73به موجب ماده 

 فرضا در یک ر ز کاری د  ساعت مرخصی گرفته باشد س آن د ساعت جدء مرخصی استحقاقی ا  در سال محاسبه خواهد شد

بیشتر شزود    همان ر ز  باید از نصف ساعت کارکردشود   نمرخصی ساعتی همان مرخصی استحقاقی است که ر زانه اخذ می

 .جمع آن از مرخصی سالیانه کسر می گردد


