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 9 مقدمه
 

 مقدمه
دبیری . کردم ای معادل سوم دبیرستان تحصیل می به یاد دارم که در سال سوم آموزشگاه حرفه

ای مصوب  ماده 67جدی و سختگیری که خود ناظم آموزشگاه هم بود مسئولیت آموزش قانون کار 

در . داد بود که به نقطه و ویرگول هم نمره می را عهده دار بود. آنقدر استاد محترم سختگیر ۱337

: گفت نمره منفی برای منظور نکردن نقطه یا ویرگول را سوال کردند می پاسخ اعتراضات که از او

کند.  ویرگول و نقطه جزئی از قانون است با آنها یا بدون آنها تعابیر و برداشت و اجرای قانون فرق می

همه را یاد . شوند تلقی می ول و همه عالئم ادبی بخشی از قانوننقطه و ویرگ. همه را باید آموخت

 بگیرید و چیزی جا نیاندازید.

این نگاه کار را آنقدر دشوار کرده بود که همکالسان قانون کار را در اتوبوس و خانه و مدرسه حفظ 

انون کار و ای پس و پیش نشود. من هم به ق ای یا نقطه کردند تا چیزی را فراموش نکنند. کلمه می

آورم که شب و روز  به یاد می، فراگیری آنعالقمند بودم و همه از نمره نامناسب در این دشت داشتم

خواندم تا اشتباهی را مرتکب نشوم! و آنقدر خوب خواندم که از افتخاراتم بعدها این  قانون کار می

 ام. کسب کرده 40بود که در این درس نمره 

های کارگری نظیر شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر شدم از این  شکلبعدها که من وارد محیط و ت

جلساتی برای تهیه پیش  ۱3۵9ره توشه دوران نوجوانی به خوبی بهره گرفتم. تا آنجایی که در سال 

نویس قانون کار در محل خانه کارگر هفتگی با حضور نمایندگان کارگری واحدها و کارخانجات 

نویسی را آماده کردم که در کنگره شوراهای اسالمی کار در شهر مشهد  تهران تشکیل دادم و پیش

ارائه با کار شبانه روزی برخی از نیروهای ساعی و خالق کارگری همچون شهید حسینی از اعضای 

پیش نویساولیه برای ، اش گرامی باد شورای اسالمی کارخانجات ایرانخودروی مشهد که یاد و خاطره

این پیش نویس همچون یک . ه بعدا به مجلس شورای اسالمی عرضه گردیداین قانون تهیه شد ک

ها و پیش نویس هایی که عرضه گردید مورد توجه قرار  پیش طرح و اقدام اولیه در تمامی نوشته

 گرفت.

بنابراین آن جدیتی که حفظ و آشنایی با مفهوم قانون کار پیدا کردم سرمایه من در کمک به تدوین 

البته بعدها که دولت الیحه قانون کار را به مجلس شورای اسالمی ارائه کرد در آن . دقانون کار گردی

زمان برادر محترم حسین کمالی رییس کمیسیون کار و امور استخدامی مجلس بود و من به ایشان 

گذشته را سرمایه تهیه . های مختلف کمک کردم ای از تغییرات در فصل در تدوین این قانون و پاره

بهترین قانون کشور قانون ، ی کردم که بسیاری از قانون نویسان معتقدند بعد از قانون اساسیقانون

واسطه روابط ظریف میان کارگر و کارفرما حساسیت آن را باالتر در قانون کار و  کار است و بلکه به

 .اند دقت زیادی را در تدوین آن داشته



یمبا قانون کار آشنا شو 10  
 

تدریس قانون بازگشتی به گذشته داشته باشم اما  ها فرصتی مجدد پیدا شد تا به اکنون بعد از سال

 ها هایی در این کالس بر من اثبات شد که احساس کوچکی در مقابل آن اقرار کنم که توانایی

 کنم. می

کتاب حاضر خود . ها جلوه کنند کالس قانون کار فرصتی بود که استعدادها درخشان شدند و توانایی

 .ای از توانایی و استعداد است جلوه

از آقای محمدصادق محسنی کبیر که کتاب حاضر در اثر پشتکار و پیگیری او فراهم آمده خواستم 

او نیز . ای از هر فصل قانون که قرار بود در هر جلسه تدریس شود آماده کند که برای کالس خالصه

زیبایی با ذوق به خرج داد و برای هر فصل از قانون کار نقشه ذهنی یا فلوچارتی آماده کرد که به 

 یک نگاه به طور باورنکردنی شما با یک فصل قانون آشنا شوید.

، روان کردن و خالصه کردن هر ماده قانون کار که کار بسیار دشواری است، همچنین ساده اندیشی

فصل قانون کار را  ۱4ماده و  403باور کردنش برایم آسان نبود که بشود ، توسط او فراهم آمده

اشتیاق و عالقه برای ، توانایی، ذوق، اما نیروی خالق. ه خالصه و دوره کردتقریبا در چند صفح

هایی که تقریبا هر روزهفته جریان داشت فراهم آمد به شکلی که اکنون اگر از من  سلسله درس

های ذهنی آقای  توانید درس را مرور کنید یا با کمک نوشتن و نقشه بپرسید از روی قانون کار می

 .رسم نویسم از این طریق راحتتر و آسانتر به مقصودم می حتما می، کبیر محمدصادق محسنی

اند، به ویژه  باز جای دارد از همه کسانیکه با زحمات خود سبب تسهیل در یادگیری قانون کار شده

 .جناب آقای محمدصادق محسنی کبیر تشکر و قدردانی نمایم

جلد اول آن یعنی کتاب حاضر شامل  شایان ذکر است این کتاب در دو جلد تهیه شده است که

 .باشد می ۱4تا  6قانون کار و جلد دوم از فصل  ۵تا ۱فصل 

 

 علیرضا محجوب

دبیرکل خانه کارگر جمهوری 

 اسالمی ایران

 



 11 فصل اول
 

 فصل اول: تعاریف و اصول کلی

 1فصل اول

 تعاریف و اصول کلی

معموال و ، متفاوت های برداشتبه هنگام تدوین قوانین برای جلوگیری از تفاسیر و تشریحات و 

. این تعاریف و کلیات به مجریان و شوند میعموما کلیات و یا اصول در ابتدای قانون تعریف 

تا از آنها بهره برند. در این مسیر نیز معموال تعاریف مقدم بر  کند میمشمولین این قانون نیز کمک 

نظر قانون گذار گاهی نیز هر دو جنبه موضوع یعنی کلیت و تعریف مورد . باشند میکلیات یا اصول 

کارفرما و کارگاه کلیتی است ، قانون یعنی کارگربه طور مثال تعریف سه عبارت کلیدی این . است

بنابراین باید به یک صورت و با یک . مباحث و مواد این قانون کاربرد دارد، که در تمامی فصول

به این . مفهوم درک شود و این همان چیزی است که سبب تعریف این موارد در این فصل شده است

                                                           
 تعاریف و اصول کلی -فصل اول. 1

 قانون این از تبعیت به مکلف کشاورزی و خدماتی ، صنعتی ، تولیدی موسسات ،ها  کارگاه ، کارگران ، کارفرمایان کلیه -۱ ماده

 . باشند یم

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر  -4ماده 

 . کند یکارفرما کار ممزایا به درخواست 

. کند یکارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار م -3ماده 

و کارفرما مسئول  شوند یمدیران و مسئوالن و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب م

. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود  رندیگ یعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده مکلیه ت

 تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

. از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ،  کند یکارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار م -2ماده 

 معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها .

، شیرخوارگاه ، مهد کودک ،  ها یکلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند ؛ از قبیل نمازخانه ، نهارخوری ، تعاون

سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن  یها ، قرائت خانه ، کالس یا انگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفهدرم

 . باشند یاسالمی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزو کارگاه م

 . باشند یها مشمول مقررات این قانون م کارآموزان و نیز کارگاهکلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و  -۵ماده 

بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری  -6ماده 

م و قبیله که باشند از حقوق مساوی اسالمی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قو

د برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارن

 . و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند
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تمام مواد دیگر قانون به آسانی و برای هر  اند شدهعریف این موارد در این فصل ت ترتیب به کلیتی که

به عبارت بهتر با این سرفصل و تعاریف کلی که در این بخش . گردد میکس قابل تفسیر و تعبیر 

دیگر ما محتاج تعریف جزئی و یا بیان متعدد و متفاوت کلیات مطرح شده در این  کنید میمالحظه 

مانند آنچه در ماده . ئه شده در این بخش جنبه اصولی و بنیادی داردلذا تعاریف ارا. باشیم نمیقانون 

این فصل درباره کسانی که حقوق افراد در انتخاب شغل یا نفی استثمار و بهره کشی و امثال آن  6

 .پس تعاریف در این فصل بر دو قسم زیر هستند. آمده است

 . اند آمده 2و  3، 4اول تعاریف کلی مانند آنچه در مواد 

نظیر آنچه در ماده . گوید میدوم آنچه جنبه اصولی دارد یعنی از حقوق بنیادی در روابط کار سخن 

 .ذکر گردیده است 6

پس با این برداشت و مواد مختلفی که در پاورقی ارائه گردیده با مطالعه دقیق به سراغ پاسخ به 

 .د آن استکردن درک فصل اول و موا تر آسان، که غرض از آن رویم میسواالتی 

ضمنا اگر به نمای شماتیک زیر نیز نگاه کنید به خوبی روابط مواد و آنچه گفته شد و تمامی جزئیات 

شما بعد از پاسخ به .آنگاه پاسخ به سواالت بسیار آسان انجام خواهد شد. گردد میقانون قابل درک 

 به خود نمره قبولی در این مبحث دشوار بدهید. توانید میسواالت 
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 و اصول یکل یفتعار

 فیتعار

 :قانون کار هستند از یتکه مکلف به تبع ینیمشمول

 یانکارفرما

 کارگران

 یو کشاورز یخدمات، یصنعت، یدیموسسات تول

 :کارگر یفتعر

به در  یامزا یراعم از مزد حقوق سهم سود و سا یاست که به هر عنوان در مقابل حق السع یکس

 .کند یمخواست کارفرما کار 

 :کارفرما یفتعر

 .است یحقوق یا یقیحق یشخص

 .کند یمکار  یواست او و به حساب او در مقابل حق السعخکارگر به در

کارفرما  یندهعهده دار اداره کارگاه هستند نما یکهکسان یهو مسئوالن و به طور عموم کل یرانمد

 .شوند یممحسوب 

 .گیرند یممذکور در قبال کارگر به عهده  یندگاناست که نما یتعهدات یهکارفرما مسئول کل

در مقابل کارفرما ضامن  یردو کارفرما آن را نپذ یدبنما یتعهد یاراتکارفرما خارج از اخت یندهاگر نما

 .است

 :کارگاه یفتعر

موسسات  یلاز قب. کند یماو در آنجا کار  یندهنما یااست که کارگر به درخواست کارفرما  یمحل

و  یاماکن عموم، یدیتول، یتجار، یخدمات، یمسافربر، یترابر، یساختمان، یمعدن، یکشاورز یصنعت

 .امثال آنها

 :کار متعلق به کارگاه هستند یکه به اقتضا یساتیتاس یهکل

 نمازخانه -

 یناهارخور -
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 ها یتعاون -

 یرخوارگاهش -

 مهدکودک -

 درمانگاه -

 حمام -

 یا حرفهآموزشگاه  -

 قرائت خانه -

 یمراکز آموزش یرو سا یسوادآموز یها کالس -

 کارگران یجو بس یانجمن اسالم، اماکن مربوط به شورا -

 ورزشگاه -

 آنها یرو ذهاب و نظا یابا یلوسا -

 اصول

 ینمشمول مقررات ا ها کارگاه یزآنها و کارآموزان و ن یندگاننما، یانکارفرما، کارگران یهکل

 .باشند یمقانون 

 .ممنوع است یگراناز د یو بهره کش ینمقابل اجبار افراد به کار مع یبر اساس بندها

 یقانون اساس 23اصل  2بند 

 یقانون اساس 4اصل  6بند 

 یقانون اساس ۱1اصل 

 یقانون اساس 40اصل 

 یقانون اساس 49اصل 

 .برخوردارند یاز حقوق مساو یلهاز هر قوم و قب یرانردم اضمنا م

 نخواهد شد یازسبب امت ینهارنگ نژاد زبان و مانند ا. 

  قانون قرار دارند یتدر حما یکسانهمه افراد اعم از زن و مرد. 

 و حقوق  یمصالح عموم، است و مخالف اسالم یلرا که به آن ما یهر کس حق دارد شغل

  .یندبرگز یستن یگراند
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 آزمون فصل اول قانون کار

 .لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

 ؟ داند یمقانون کار چه کسانی را تابع این قانون  ۱ماده . ۱

 کارگران، کارفرمایان (۱

 ،موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی ها کارگاهکارگران، ، کارفرمایان (4

 وکار آموزان  ها کارگاه (3

 هیچکدام (2

 در چیست؟ ۵و  ۱ماده  تفاوت. 2

 نمایندگان کارگر یا کارفرما (۱

 کارآموزان (4

 ها کارگاه (3

 هر سه گزینه  (2

 و موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی در این قانون چیست؟ ها کارگاهتفاوت عبارت . 3

 باشد یمکارگاه اعم از این موسسات  (۱

 باشد یمکارگاه بخشی از این موسسات  (4

 کند ینمهیچ تفاوتی  (3

 هیچکدام (2

 به چه معناست ؟ 2لحاظ این قانون در ماده  از. 4

 با ملحوظ کردن موارد و مواد مختلف قانون (۱

 منظور همه جهات کار است  (4

 محیط به قانون موضوعات و عناوین است (3

 بنا به تعریف این قانون اعم از عبارت لفظی کارگر است  (2

 به چه معنی است ؟ 2عبارت به هر عنوان در ماده . ۵

 همه مشاغل (۱

 اعم از آن. سمتی که کارگر داردهر نوع  (4

 سمت و عنوان مهم نیست (3

 .نظایر اینها را در برمی گیرد هر شغل حرفه و سمت یا (2

 به چه معناست ؟3 حقیقی یا حقوقی در ماده. 6

 شرکت یا کارفرمای معین حاضر  (۱
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 حقیقی شخص و حقوقی اعم از فرد یا شرکت  (4

 موسسه یا فرد  (3

 خصوصی یا عمومی (2

 چه نوع قیدی است؟ 3عبارت به درخواست در ماده . 7

 الزام به اعالم قبلی (۱

 هرنوع درخواست کار (4

 درخواست به حضور در کارگاه (3

 درخواست به کار (2

 به حساب او به چه مفهومی است ؟  3در ماده . 8

 کارفرما عهده دار مزد است (۱

 بر عهده کارفرماستهرنوع کاری که از کارگر خواسته شود چه توسط کارفرما یا نمایندگانش  (4

 طرف پرداخت مزد و مزایاست (3

 مقابل حق السعی است (2

درصورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیار خود تعهدی » قانون کار 3به نظر شما این جمله در ماده . 9

 :«بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است

 صحیح است (۱

 نادرست است  (4

 است جایی ندارد  یا طرفهرداد کار امر دو در قانون مدنی و قرا (3

 یک ضرورت است  (2

 کارگاه چگونه محلی است ؟. ۱1

  کند یمکارفرما یا نماینده او از کارگر دعوت به کار  (۱

 کند یمکارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار  (4

 کند یمکارگر به دستور کارفرما در آنجا کار  (3

  کند یمکارگر به حساب کارفرما در آنجا کار  (2

 : کارگاه محلی است از قبیل. ۱۱

 موسسات صنعتی کشاورزی معدنی و... اماکن عمومی و امثال آنها (۱

 موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی (4

 موسسات ترابری تجاری تولیدی (3

 اماکن عمومی و امثال آنها (2

 ؟ باشند یمآیا شورا و انجمن اسالمی و بسیج کارگران جزء کارگاه . ۱2
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 بله (۱

 خیر (4

 هیچکدام (3

 .شوند یماز متعلقات کارگاه محسوب  (2

 ؟باشند یمکدامیک از اجزاء زیر مشمول مقررات این قانون ، عالوه بر کارگران و کارفرمایان ۵ماده . ۱3

 ها کارگاه (۱

 موسسات تولیدی و صنعتی خدماتی و کشاورزی (4

 نمایندگان کارگران و کارفرمایان (3

 ها کارگاهکارآموزان و نیز ، نمایندگان آنان (2

 این قانون چیست؟ ۵و  ۱تفاوت عبارت تبعیت و مشمول در ماده . ۱4

 تعریفی است ۵تکیلفی و ماده  ۱ماده  (۱

 یعنی شامل این قانون شدن، تبعیت یعنی هرآنچه در این قانون گفته است و مشمول مقررات (4

 ندارند یا عمده هیج تفاوت (3

 .یکی از این دو ماده صحیح است (2

 ؟کند یمقانون چه مفهوم کلی را به ما یادآوری  6ماده . ۱۵

 ممنوعیت موضوعاتی نظیر بهره کشی و تکلیف به تساوی حقوق  (۱

 تبدیل مفاهیم کلی قانون اساسی به مصادیق قانونی (4

 بیان مجدد قانون اساسی به عنوان منشا حقوق عمومی  (3

 گوشزدکردن مبانی مهم قانون اساسی در حمایت از کارگران و نیروی کار  (2



 19 فصل دوم
 

  فصل دوم

 فصل دوم

  قرارداد کارمبحث اول: 
که در فرهنگ عمید در باره این دو کلمه ‹ داد›به اضافه ‹ قرار›است مرکب از  ای کلمهقرارداد 

 :خوانید میجداگانه چنین 

جابجا شدن در جایی و نیز به معنی رای و حکمی که ، جای گرفتن، به معنی آرام گرفتن «قرار»

چنین « ددا»اما درباره کلمه  .صادر شود و به معنی عهد و پیمان هم می گویند ای مسئلهدرباره 

نصیب ، فغان و به معنی بهره، فریاد، بخشش و نیز جار، عطا، انصاف، داد به معنی عدل»آمده است: 

 «.شود میسن و سال گفته ، عمر، زندگانی

. باال چنین معنا کنیم های برداشتکلمه مرکب قرارداد را با استفاده از فرهنگ عمید و  توان میپس 

یا عهد و پیمانی که بر اساس  شود میصادر  ای مسئلهرت است از رای و حکمی که درباره قرارداد عبا

حال دو عبارت از سه عبارت مرکب قرارداد  .عدل و انصاف موجب بهره و نصیب برای طرفین گردد

در فرهنگ معین در  .الزم است آخرین قسمت آن یعنی کار را توضیح دهیم. کار را توضوح دادیم

، پیشه، عمل، فعل، آنچه از شخص یا شیئی صادر شود یا آنچه کرده شود: آمده است« کار»باب واژه 

، حال، وضعیت، دشواری، وظیفه گرفتاری، مسئولیت، زراعت، کشت، جنگ، رزم، سعی و جهد، شغل

 ....هنر و، صنعت، حادثه ،پیش آمد

پرداخت مزد و درخواست در اینجا مفهوم کار را باید محدود به مناسباتی دانست که مشروط به 

عبارت مرکب قرارداد کار را  توانیم میپس . انجامد می کارفرما و به شکل کتبی یا شفاهی به عقدی

رای و حکمی که در باره : قرارداد کار عبارت است از. با استفاده از معانی باال چنین توضیح دهیم

و یا عهد و پیمانی که برای  شود یم کار یا ترک آن و مناقشات پیرامون آن صادر، فعل یا ترک آن

آخرین تعبیر  کار و بر اساس عدل و انصاف منعقد گردیده و موجب بهره و نصیب برای طرفین گردد.

قرارداد کار عهد و پیمانی است میان کارگر و : چنین تعریف کنیم توانیم میلفظ قرارداد کار را 

نظارت او به شکل شفاهی یا کتبی برای مدت  کارفرما که به شکل دوجانبه با نظارت دولت و یا بدون

نامعین بر اساس عدل و انصاف که موجب بهره وری کارفرما از کار  دائم یا موقت و برای کار معین یا
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همانطور که قانون کار آن را تعریف کرده . کارگر و نصیب بردن کارگر از حاصل کار خویشمی گردد

تبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت قرداد ک»قرارداد کار عبارت است از ، است

با این مقدمه نگاه « دهد میحق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام 

یعنی مبحث تعریف . کار پرداخته است قراردادهایبه مبحث اول فصل دوم قانون کار که به  کنیم می

به سواالت  4.گیرد میرا در بر  ۱3تا پایان ماده  7آن که از ماده قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد 

 .موفق باشید. با دقت نگاه کنید۱3تا  7پس از مطالعه مواد 

                                                           
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت  -7ماده . 2

 . دهد یموقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام م

کار و امور اجتماعی تهیه و به حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت  -۱تبصره 

 . تصویب هیات وزیران خواهد رسید
 . شود یدر کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی م -4تبصره 

که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود  -9ماده 

 . این قانون منظور ننماید

 : برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است -1ماده 

انجام کار عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا  -ج معین بودن موضوع قرارداد -ب مشروعیت مورد قرارداد -الف

 . مورد نظر

 . اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آن که بطالن آن در مراجع ذی صالح به اثبات برسد -تبصره

 : قرارداد کار عالوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد -۱0ماده 

ساعات کار ، تعطیالت و  -ج. حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن -ب. بدکه کارگر باید به آن اشتغال یا یا فهینوع کار یا حرفه یا وظ -الف

موارد دیگری که  -ز. مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد -و. تاریخ انعقاد قرارداد -هـ. محل انجام کار -د. ها یمرخص

 . عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید

که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک  گردد یباشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم م در مواردی که قرارداد کار کتبی -تبصره

فاقد شورا در اختیار نماینده  یها نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسالمی کار و در کارگاه

 .ردیگ یکارگر قرار م

دیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خالل این دوره هر یک از طرفین حق با توافق یک توانند یطرفین م -۱۱ماده 

دارد بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کار را قطع نماید . در صورتی که قطع رابطه کار از 

آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمایند کارگر فقط  طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره

 . مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود

مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود . حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای  -تبصره

 . باشد یباال سه ماه مکارگران ماهر و دارای تخصص سطح 

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه  -۱4ماده 

و  باشد یدیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نم

 . کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود

، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد  ابدی یدر مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام م -۱3ماده 

 . ن را در مورد کارکنان خود اعمال نمایدنماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانو
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بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی  باشند یمطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف م -۱تبصره 

 . از محل مطالبات پیمانکار ، من جمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند

روز از تحویل موقت ،  2۵ه دهنده بر خالف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از چنانچه مقاطع -4تبصره 

 دبه پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بو تسویه حساب نمایند، مکلف
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 آن یاساس یطقرارداد کار و شرا: مبحث اول

 یفتعار
 .است یشفاه یا یعبارت است از قرارداد کتب

 یموقت برا یرمدت غ یامدت موقت  یرا برا یکار یحق السع یافتبه موجب آن کارگر در قبال در

 دهد یمکارفرما انجام 

 :قرارداد کار عقدالزامات هنگام 

 مورد قرارداد یتمشروع

 بودن موضوع قرارداد ینمع

 انجام کار مورد نظر یادر تصرف اموال  ینطرف یو شرع یتعدم ممنوع

شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه  یهدر فرم مخصوص ته یدبودن با یقرارداد در صورت کتب

 دیرقرار گ ینطرف یارثبت و در اخت یاجتماع

 .یردافراد مقابل قرارگ یارو در اخت یمنسخه تنظ 2در  یدبا، باشد یکه قرارداد کار کتب یدرموارد

 نسخه نزد کارفرما یک 

 نسخه نزد کارگر یک 

 کارگر یندهنما یاکار  یاسالم ینسخه نزد شورا یک 

 محل یکار و رفاه اجتماع، نسخه نزد اداره تعاون یک 

 :قراداد کار یاتمحتو

 ینطرف یقمشخصات دق

 .یابدبه آن اشتغال  یدکه کارگر با ای یفهوظ یاحرفه و  یامشخص بودن نوع کار 

 ها یمرخصو  یالتساعات کار تعط

 محل انجام کار

 انعقاد قرارداد یختار

 .باشد ینمدت مع یمدت قرارداد چنانچه کار برا

 .کند یجابمحل ا یاکه عرف و عادت شغل  یگریموارد د
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در  یرهادغام و غ یا یدنوع تول ییرتغ یاکارگاه اعم از فروش  یتدر وضع مالک یحقوق ییرهر نوع تغ

قائم مقام تعهدات  یدجد یو کارفرما یستموثر ن یافته یتکه قراردادشان قطع یرابطه با کارگران

 .سابق است یکارفرما

 :مستمر یرمستمر و غ یقرارداد مربوط به کارها

توسط وزارت کار ، داشته باشد یرمستمرآن جنبه غ یعتکه طب ییکارها یحداکثر مدت موقت برا

 .رسد یم یرانوز یئته یبو به تصو یهته

 .شود یم یتلق یاگر مدت در قرارداد ذکر نشود آن قرارداد دائم، مستمر یعتبا طب یکارهادر 

 :یشیقرارداد دوره آزما

 .کنند یینتع یشیدوره آزما یبرا را یمدت یکدیگربا توافق  توانند یمکارگر و کارفرما 

آنکه الزام به پرداخت خسارت  یو ب یبدون اخطار قبل توانند یم یناز طرف یکدر خالل دوره هر

 .یدرابطه کار را قطع نما ،داشته باشد

 است یشیملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزما یو، از طرف کارفرما باشد قطع کار اگر. 

 حقوق انجام کار است فقط مستحق، از طرف کارگر باشد قطع کار اگر. 

 .در قرارداد کار مشخص باشد یدبا یشیمدت دوره آزما

 یک ماهکارگر ساده  یحداکثر مدت برا 

 ماه 3تخصص سطح باال  یکارگر ماهر و دارا یحداکثر مدت برا 

 :یمانکاریپ یامقاطعه  یققرارداد کار از طر

کند که مقاطعه کار متعهد  یمتنظ یمقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود با مقاطعه کار را به نحو

 .یدمقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال نما یگردد که تمام

 .ممتازه است یونمطالبات کارگر جزء د

از محل مطالبات  یمراجع قانون یبه کارگران را برابر را یمانکارانپ یموظف هستند بده یانکارفرما

حساب  یهموقت تسو یلروز از تحو 2۵ یانعه دهنده قبل از پااگر مقاط .یندپرداخت نما یمانکارپ

 .مقاطعه کار در قبال کارگران خواهند بود یونبه پرداخت د مکلف یدنما
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 قانون کار دوم ـ مبحث اول آزمون فصل

 .لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

 :قرارداد یعنی. ۱

 تفاهم دوطرف (۱

 یعنی عقد و شرایط آن حسب موضوع (4

 دوطرف توافق بین (3

 پیمان (2

 قرارداد شفاهی کار چگونه قراردادی است؟. 2

به درخواست شفاهی کارفرما کارگر حسب حق السعی توافق شده و ساعت معلوم شده منعقدد  (۱

 شود یم

 شود یماست که مطابق با قانون به شکل شفاهی منعقد  قراردادی (4

 توافقی است دو طرفه اما شفاهی (3

 گردد یمرضایت کارگر و کارفرما حاصل  (2

 کدام گزینه در باب قرارداد کار صحیح است؟. 3

 عبارت است از قراداد کتبی یا شفاهی (۱

 دهد یمحق السعی کاری را انجام  به موجب آن کارگر در قبال دریافت (4

  دهد یمکارگر کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام  (3

 هر سه گزینه  (2

 انون بر قرارداد شفاهی ارجحیت دارند؟آیا قراردادهای کتبی به موجب ق. 4

 نوشته شدن به نفع دو طرف است خاطر به (۱

 قراردادهای کتبی به زیان کارگر است (4

 شفاهی به نفع کارگر است  یقراردادها (3

 .شود یمهر دو قانونی محسوب ، به موجب قانون اعم از کتبی یا شفاهی (2

 . استحق السعی و مدت قرارداد  اولیه قرارداد تعیین شرط. ۵

 ؟باشد یم قاننون کار 7آیا مفهوم این جمله آن است که قراردادهای موقت مورد تایید صدر ماده  (۱

 آیا قانون گذار در مقام تشریح بدون تایید یا رد موضوع مدت قرارداد این شروط را آورده است ؟ (4

قصد قانون گذار بیان مدت غیرموقت حسب تعریف تبصره یک و تطبیق مدت غیر موقت از طریق  (3

 باشد یمکه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد  ییکارها برای ۱آیین نامه تبصره 

 .قانون گذار نظری ندارد (2



 25 فصل دوم
 

 به نظر شما حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر اگر چند سال بود مناسبتر بود؟. 6

 سال چهار (۱

 پنج سال (4

 شش سال (3

 هفت سال (2

 ؟شود یممشمول گذشته هم  7برای تبصره یک ماده  ۱398آئین نامه مصوب سال . 7

 بله (۱

 خیر (4

 تحت شرایطی (3

 حسب تصویب هیئت وزیران (2

حسب شکایت شرکت فنرسازی ساوه  ۱376تفسیر دیوان که تحت عنوان رای هیئت عمومی در سال  .8

 گزینه است ؟به نظر شما کدام ، صادر گردیده است

که قرارداد را ذاتا موقت یا  7قضات دیوان در مقام تمیز با استنباط از قسمت انتهایی ماده  (۱

 .صادرکرده اند 7این رای را وفق ماده  اند دانستهغیرموقت 

با توجه به تبصره یک که حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر را در نظر گرفته است هیچ  (4

 بیش از حداکثر مدت موقت تبصره یک منعقد گردد تواند ینمفعالیت مستمری طبیعتا 

بدون توجه به ، قضات هیئت عمومی دیوان، با توجه به عدم وجود آئین نامه حداکثر مدت موقت (3

و مفهوم مخالف اگر مدتی در قرار داد ذکر نشود رای  4فقط به اتکای تبصره صدر تبصره یک و 

  اند کردهخود را صادر 

آن هم با قید حداکثر . اصالت بر دائمی بودن قرارداد است مگر اینکه مدتی در قرارداد ذکر شود (2

 مدت موقت 

 :قانون کار در صورت کتبی بودن باید یقراردادها. 9

 شوددر فرم مخصوصی نوشته  (۱

 در چهار نسخه باشد (4

 در چهارچوب قانون و مقررات تهیه شود (3

 پس از اجرای هر سه گزینه در اختیار طرفین قرار گیرد. (2

حق سنوات ، در صورتی که کارگر فقط با قرارداد موقت یکماه کارکرده باشد 7ماده  4مطابق تبصره  .۱1

 او چقدر خواهد بود؟

 دو روز (۱

 یک دوازدهم حقوق و مزایای ماهانه  (4

 سه روز  (3
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 کمتر از سه روز (2

 شروط ذکر شده در قرارداد کار در چه صورتی نافذ است؟ .۱۱

 مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نماید  (۱

 مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید (4

 ین قانون منظور گردد.در تغییرات بعدی مزایایی بیشتر از ا (3

 امتیازات مقرر در قانون حتما باید منظور گردد. (2

 :مزایای کمتر از امتیازات مقرر در این قانون یعنی. ۱2

 حداقل حقوق را کمتر از حداقل حقوق قانونی را در قرارداد منظور نمایند (۱

 ساعت در روز بنویسند 9ساعات کار را بیش از  (4

 اضافه کاری را اجباری نمایند (3

 قرارداد باطل است ، ر جزء قانون که مورد خطشه قرار گیرده (2

 :صحت قرارداد یعنی. ۱3

 رعایت شرایط الزامی (۱

 مشروعیت مورد قرارداد (4

 عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در انجام کار مورد نظر (3

 معین بودن موضوع و عدم ممنوعیت قانونی طرفین، مشروعیت مورد (2

 :برکدام عبارت زیر استدادهای کار اصل در قرار. ۱4

 بر صحت  (۱

 بر بطالن (4

 بر صحت مگر آنکه بطالن آن در مراجع ذیصالح اثبات گردد (3

 بر برداشت طرفین است (2

آیا نوع کار یا حرفه جزء مواردی است که باید عالوه بر وظیفه کارگر و مشخصات دقیق طرفین نوشته . ۱۵

 شود؟

 خیر (۱

 از مواقع یا پارهدر  (4

 گاهی از اوقات (3

 بله  (2

 کدامیک از موارد زیر در قرارداد کار،اگر نوشته نشود قرارداد صحیح است؟ .۱6

 حقوق (۱

 مزد مبنا (4



 29 فصل دوم
 

 مدت قرارداد (3

 شرایط و نحوه فسخ قرارداد (2

 آیا برای مدت معین الزم است مدت قرارداد نیز قید شود ؟. ۱7

 تاریخ خاتمه قرارداد کافی است (۱

 حتما باید مدت قرارداد قید شود (4

 زمان شروع کافی است  (3

 ضرورتی ندارد (2

 در چه صورتی قراداد کار باید در چهار نسخه تنظیم گردد؟. ۱8

 بین کارگر و کارفرما بر روی شرایط و نحوه فسخ توافق شده باشد (۱

 کتبی باشد (4

 شفاهی باشد (3

 .عالوه بر مشخصات طرفین در آن نوشته شود ها توافقمورد از  9حداقل  (2

 : دوره آزمایشی یعنی. ۱9

 شود یمقرارداد بدون اخطار قبلی لغو  (۱

 در خلل دوره هر طرفی بدون اخطار قبلی رابطه کار را قطع نماید (4

 کارفرما بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه را قطع کند  (3

سوی  کارفرما ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود) در صورت قطع رابطه از (2

 کارفرما( 

 :چنانچه کارگر در دوره آزمایشی رابطه کار را قطع نماید فقط مستحق. 21

 حداقل حقوق مدت انجام کار خواهد بود (۱

 حقوق مدت انجام کار را دریافت خواهد کرد (4

 کند ینمهیچ حقوقی دریافت  (3

  کند یمبنا به توافق حقوقش را دریافت  (2

 :ساده عبارت است از شی برای کارگرحداکثر مدت دوره آزمای. 2۱

 سه ماه (۱

 دوماه  (4

 یکماه  (3

 چهارماه (2

 :داری تخصص باال در دوره آزمایشی حداکثر مدت برای کارگران ماهر و. 22

 سه ماه  (۱



یمبا قانون کار آشنا شو 21  
 

 یکماه  (4

 چهارماه  (3

 دوماه (2

 موثر نیست؟ ۱2کدام گزینه در نوع تغییر حقوقی مطابق ماده . 23

 فروش یا انتقال کارگاه (۱

 ادغام یا ملی شدن کارگاه (4

 ورشکستگی  (3

 فوت مالک و امثال اینها (2

 مقاطعه دهنده همان:، ردیپذ یمدر مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام  ۱3مطابق ماده . 24

 کارفرماست (۱

 مقاطعه گیرنده کارفرما نیست (4

 مقاطعه کار کارفماست (3

  شوند یمهر دو کارفرما تلقی  (2

 :ازمطالبات کارگر عبارت است  ۱3ماده  ۱بر اساس تبصره . 2۵

 بدهی پیمانکار به کارگر (۱

 دیون ممتازه (4

 مطالباتی که باید از ضمانت حسن انجام کار پرداخت شود (3

 بدهی پیمانکاران به کارگران (2

چنانچه مقاطعه دهنده برخالف ترتیبات فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار  ۱3ماده  2در تبصره . 26

 :روز از تحویل موقت 4۵تا قبل از ، بپردازد

 مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود ، چنانچه تسویه حساب نماید (۱

 مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود (4

 مطابق رای هیئت تشخیص و حل اختالف باید معوقات کارگران را بپردازد (3

 پس از تسویه حساب تکلیفی در قبال کارگران ندارد  (2
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 تعلیق قراداد کارمبحث دوم: 

عبارت تعلیق را باید با معلق کردن یا فروهشتن یا موقتا متوقف کردن و از این قبیل در قانون کار 

دارای مفهوم واحد دانست. بنابراین تعلیق به معنای معلق شدن یا تعطیل موقت و انفصال غیر قطعی 

در  تر پیشچه که کار حسب آن قراردادهایدر قرارداد کار به شمار آورد. بنابراین مراد از تعلیق در 

مفهوم قراردادهای کار ارائه شد، هر نوع پیش آمدی است که به موجب آن کارگر یا کارفرما حسب 

می  اراده یا به ناچار به تعطیل موقت یا خودداری موقت و کوتاه مدت از اجرای قرارداد کار دست

 زند. 

بنابراین مقررات . خورد نمیعبارت تعلیق در هیچیک از مواد قانون به چشم  ۱337در قانون کار سال 

نیز در این مورد پیش بینی نگردیده بود اما بعدها در موضوع احتساب سوابق خدمت نظام  ای ویژه

بعد از اتمام کارفرمایان ملزم به کارگیری کارگران شاغل  ای بخشنامهوظیفه به سوابق کار افراد طی 

آن و ماده  473تصویب قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار به موجب ماده. خدمت نظام وظیفه بودند

بنابراین . است هقانون تعلیق را تا صدور رای دادگاه صالحه پذیرفت، آئین نامه اجرایی این قانون 40

ه و صورت و موضوعات نگارندگان قانون جدید کار به طور طبیعی بایستی به این موضوع پرداخت

تا هم از آتیه نیروی کار صیانت نمایند و هم گردش  کردند میمربوط به تعلیق را در قانون منعکس 

 تولیدی را ضمانت کنند. های فعالیت

به . البته در گذشته مراجع حل اختالف عرفی برای تعلیق قرارداد کار به هنگام اجرای آراء داشتند

موجب آن عرف تعلیق در قرارداد کار چون در قانون کار قبلی پیش بینی نشده بود جز در مورد 

خدمت سربازی مردود بود لذا صدور رای بازگشت به کار به هر شکلی کارفرما را متعهد به پرداخت 

                                                           
انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید  یها هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه -47ماده  .3

کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل 

واحدهایی که فاقد شورای  در. به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید« حق سنوات»یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان 

اسالمی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی الزم است . در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص 

ارجاع و در صورت عدم حل اختالف از طریق هیات حل اختالف رسیدگی و اقدام خواهد شد . در مدت رسیدگی مراجع حل اختالف ، 

 . دیآ یاد کار به حالت تعلیق در مقرارد
که مشمول قانون شورای اسالمی کار نبوده و یا شورای اسالمی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده  ییها کارگاه -۱تبصره 

 . الزامی است ( این قانون( در فسخ قرارداد کار۱۵9باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعالم نظر مثبت هیات تشخیص )موضوع ماده )

ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به  انضباطی کارگاه یها ها و آیین نامه موارد قصور و دستورالعمل  -4تبصره 

 تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید
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رداخت بنابراین حقوق ایام تعلیق به هرترتیب که اتفاق افتاده بود باید پ. نمود میحقوق معوقه 

 . گردید می

مبحث دوم از فصل دوم قانون کار در حقیقت تالشی است که به رابطه بی انسجام تعلیق قراردادهای 

ببخشند و در این رهگذر حقوق کارگر و کارفرما را مشترکا لحاظ  ای ویژهانسجام و انضباط ، کار

بق خدمتی از لحاظ احتساب سوا، از مسلمات تلقی شده است ۱2نموده است. آنچه که در ماده 

همچنین مدت خدمت نظام وظیفه در تبصره . بازنشستگی و افزایش دستمزد پس از رفع تعلیق است

همگی جزء سوابق ، ذخیره و شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، احتیاط، به شکل ضرورت ۱2ماده 

همان حوادث تعلیق به واسطه قوه قهریه یا  ۱۵ماده . خدمتی و کار آنها به حساب آمده است

. کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است، غیرقابل پیش بینی است که تشخیص آن به وزارت تعاون

توقیف کارگری که در دادگاه  ۱7بدون حقوق و تمدید آنها و در ماده  های مرخصی ۱6در ماده 

ه قرارداد توقیف کارگری که به سبب شکایت کارفرما بازداشت یا آنک ۱9و در ماده  شود نمیمحکوم 

درصد ضروری است.  ۵0کارگر تعلیق گردد، مزد و مزایا باید پرداخت شود و در دوره تعلیق پرداخت 

 2.به چگونگی بازگشت کارگران بعد از تعلیق در موارد مختلف اختصاص دارد 40و  ۱1ماده 

                                                           
موقتا متوقف شود ، قرارداد کار به حال تعلیق در چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین  -۱2ماده  .4

-تبصره. گردد یو پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت )از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد( به حال اولیه بر م دیآ یم

، جزو سوابق خدمت و  مدت خدمت نظام وظیفه )ضرورت ، احتیاط و ذخیره( و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه 

 . شود یکار آنان محسوب م

قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا   در موردی که به واسطه -۱۵ماده 

قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد ، 

 . . تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است دیآ یبه حال تعلیق در م شود یقسمت از کارگاه که تعطیل م

، در  کنند یبدون حقوق یا مزد استفاده م یها یقرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخص -۱6ماده 

 . مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است -تبصره. دیآ یطول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در م

در مدت توقیف به حال تعلیق در  شود یو توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نم گردد یقرارداد کارگری که توقیف م -۱7ماده 

 . گردد یر خود باز مو کارگر پس از رفع توقیف به کا دیآ یم

چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختالف منتهی به حکم محکومیت نگردد ،  -۱9ماده 

و کارفرما مکلف است عالوه بر جبران ضرور و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه  شود یمدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب م

کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع  -تبصره. ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید پردازد یمبه کارگر 

مذکور مشخص نشده باشد ، برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به 

 . اش پرداخت نماید خانواده

، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت  دیآ یدر دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در م -۱1ماده 

 . شود یبه کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغل مشابه آن به کار مشغول م

( چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر ۱1( ، )۱7، ) (۱6( ، )۱۵در هر یک از مواد مذکور در مواد ) -40ماده 

روز به هیات تشخیص  30و کارگر حق دارد ظرف مدت  شود یخودداری کند ، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی ، محسوب م

ت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دالیل مراجعه نماید )در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشند( و هر گاه کارفرما نتواند ثاب
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 ق قرارداد کاریتعل یفتعر
در  یققرارداد کار به حال تعل موقتا متوقف شود ینطرف یکیانجام تعهدات  یرامور ز واسطه بهچنانچه 

 : آید یم

 یفهترک کار به علت خدمت نظام وظ. 

 ترک کار به علت حضور داوطلبانه در جبهه. 

 یش بینیقابل پ یربروز حوادث غ یاو  یهقوه قهر واسطه بهاز کارگاه  یبخش یام اتم یلیتعط 

کار و رفاه ، رد با وزارت تعاونموا ینا یصتشخ).خارج باشد ینکه وقوعش از اراده طرف

 (. است یاجتماع

 بدون  های یمرخص یگرد یاو  یلیتحص یقانون از مرخص ینکه مطابق ا یقرارداد کارگران

 . کنند یمحقوق استفاده 

 نشود یتمحکوم کمبه ح یمنته یقشو توف گردد یم یفکه توق یقرارداد کارگر. 

 به حکم  یکارفرما که البته در مراجع حل اختالف منته یتکارگر به سبب شکا یفتوق

 .نگردد یتمحکوم

 مقررات
به حالت  مزد یشو افزا یقرارداد کار با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگ یقپس از رفع تعل

 .گردد یم اول بر

 .است یدقابل تمد یگردوسال د یبرا یلیتحص یمرخص

 .گردد یمبه کار خود باز  یتمحکوم واسطه به یفکارگر پس از رفع توق

 :نشود کارفرما مکلف است یتبه حکم محکوم یکارگر در مراجع حل اختالف منته یفکه توق یزمان

 جزء سابقه خدمت کارگر محسوب کند یقمدت تعل. 

 وارده مطابق حکم دادگاه به کارگر است یانمکلف به جبران ضرر و ز. 

 کارگر است یایمکلف به پرداخت مزا. 

                                                                                                                                               
موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه 

 . روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید 2۵و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار  باشد یم

روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعالم نکند  30چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر  -تبصره

که در این صورت کارگر  شود یو یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما ، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته م

 .زای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بودمشمول اخذ حق سنوات به ا
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درصد از  ۵0کارگر از مراجع مذکور مشخص نشده باشد مکلف به پرداخت  یفکه تکل ینا در زمانضم

 .باشد یم یاجاترفع احت یبرا یالحساب به خانواده و یکارگر به طور عل یانهحقوق ماه

 .خدمت به کارش برگردد یانماه پس از پا2کارگر مکلف است حداکثر 

 .شود یممشابه مشغول  یالبته اگر شغلش حذف شده باشد در شغل

 .کند یکارگر خوددار یرفتناز پذ یقاگر کارفرما پس از رفع تعل

 .شود یممحسوب  یرقانونیعمل در حکم اخراج غ ینا

 .مراجعه کند یصتشخ یئتروز به ه 30کارگر حق دارد ظرف مدت 

 :موجه است یلکارگر به دال یرفتناگر کارفرما نتواند ثابت کند که نپذ

 رداندن کارگر استمکلف به بازگ 

  مراجعه به کارگاه است یخمزد کارگر از تار یامکلف به پرداخت حقوق 

 :موجه است یلکارگر به دال یرفتناگر کارفرما ثابت کند که نپذ

 مزد به کارگر پرداخت کند ینروز آخر 2۵ یدهرسال سابقه کار کارگر با یبه ازا. 

 واسطه به یابه کار خود بازنگردد  یقرفع تعلروز پس از  30موجه حداکثر  اگر کارگر بدون عذر

 .شود یمشناخته  یمستعف، مراجعه نکند یصتشخ یاتاستنکاف کارفرما به ه

 حقوق است ینآخر یکماههر سال  یحالت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازا یندر ا. 
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 قانون کار دوم ـ مبحث دوم آزمون فصل

 .لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

 :دیآ یمدر چه صورتی قرارداد کار موقتا به حال تعلیق در  ۱4مطابق ماده . ۱

 انحالل یا تعطیلی کارگاه  (۱

امور مذکور در مبحث تعلیق قرارداد انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف  واسطه بهچنانچه  (4

 شود

 در صورتی که کارگر به خدمت نظام وظیفه و نظایر آن مبادرت نماید (3

 تعهدات برای هریک از طرفین غیرممکن باشدانجام  (2

 پس از رفع تعلیق قراداد کار با احتساب چه عواملی به حالت اول برمی گردد؟. 2

 افزایش مزد  (۱

 احتساب سابقه (4

 احتساب سابقه خدمت )از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد( (3

 بازنشستگی (2

 :جتماعیخدمتی کارگران نزد تامین امدت خدمت نظام وظیفه جزء سوابق . 3

 گردد یممحسوب  (۱

 گردد یمدر حین اشتغال محاسبه  (4

 دیآ یمبا پرداخت حق بیمه این مدت جزء سابقه به حساب  (3

 گردد ینممحسوب  (2

سوابق خدمتی حضور داوطلبانه یا خدمت نظام وظیفه درجبهه جزء کارهای  ۱4ماده  2مطابق تبصره .4

 سخت وزیان آور:

  شود یممحسوب  (۱

  شود ینممحسوب  (4

  شود یمفقط حضور داوطلبانه در جبهه محسوب  (3

  شود ینمیان آور محسوب زخدمت نظام وظیفه جز سوابق سخت و (2

قوه قهریه یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از  واسطه بهیکی از موارد تعلیق  ۱۵در ماده  .۵

 .اراده طرفین خارج است دانسته شده است

تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مصادیق تعلیق در به نظر شما بیماری کرونا با  (۱

 این ماده است ؟
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تعاون کار و رفاه اجتماعی از مصادیق تعلیق در این  به نظر شما بیماری کرونا با تشخیص وزارت (4

 ماده است ؟

 به نظر شما بیماری کرونا با تشخیص رئیس جمهور از مصادیق تعلیق در این ماده است ؟ (3

 شما بیماری کرونا با تشخیص هیئت وزیران از مصادیق تعلیق در این ماده است ؟به نظر  (2

 :گردد یمدر چه صورتی مرخصی باعث تعلیق قرارداد  .6

 بدون حقوق یا مزد (۱

 مرخصی تحصیلی (4

 ها یمرخصدیگر  (3

 هر سه گزینه  (2

 ؟برای چه مدت دیگر قابل تمدید استمرخصی تحصیلی . 7

 یکسال  (۱

 دوسال (4

 سه سال  (3

 چهار سال (2

به کار خود  تواند یمو  دیآ یمدر چه صورتی به حال تعلیق در  گردد یمقرارداد کارگری که توقیف . 8

 بازگردد؟

 منتهی به محکومیت نشود (۱

 حسب شکایت کارفرما باشد (4

 جرمی مرتکب نشده باشد (3

 کارگر مسبب نباشد (2

 :چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد. 9

 شود یمحسوب جزء سابقه خدمت کارگر م (۱

 کارفرما مکلف به جبران ضرر زیان مطابق با حکم دادگاه است (4

 مزد و مزایای وی پرداخت گردد (3

  باشد یم هر سه گزینه صحیح (2

زیر را انجام  یها نهیگز کارفرما مکلف است تازمان تعیین و تکلیف کارگر از مراجع قانونی یکی از. ۱1

 :دهد

 رفع احتیاج خانواده وی  (۱

 پرداخت نماید  اش خانوادهدرصد از حقوق ماههانه او را علی الحساب به ۵0حداقل  (4

 پرداخت تمام حقوق به خانواده  (3
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 هیچکدام (2

 کارگر مکلف است چه مدت بعد از خدمت نظام وظیقه به کار خود بازگردد؟. ۱۱

 حداکثر تا یکماه  (۱

 حداکثر تا دوماه (4

 حداکثر تا سه ماه (3

 حداکثر تا شش ماه (2

 ه شغل کارگر بعد از نظام وظیفه حذف شده باشد چه شغلی باد به او داد ؟چنانچ. ۱2

 مشابه (۱

 هرکاری که در کارگاه موجود باشد (4

 شغل همطراز طرح طبقه بندی مشاغل  (3

 هماننند شغل سابق (2

 :چنانچه کارفرما پس از رفع تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند. ۱3

 شود یمدر حکم اخراج غیرقانونی محسوب  (۱

 در حکم اخراج قانونی است  (4

 کارفرما مخیر به بازگرداندن کارگر است  (3

 کارفرما مجبور به بازگرداندن کارگر است (2

توسط کارفرما پذیرفته  قانون کار پس از رفع حالت تعلیق ۱9و  ۱۵،۱6،۱7مواد  واسطه بهکارگری که . ۱4

 :حق دارد نشده است،

 روز به هیئت تشخیص مراجعه نماید  30ظرف  (۱

 روز به هیئت تشخیص مراجعه کند ۱۵ ظرف (4

 روز به هیئت تشخیص مراجعه کند2۵ظرف  (3

 ظرف دوماه به هیئت تشخیص مراجعه کند (2

 :اگر کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دالیل مشخص است. ۱۵

 به تشخیص مکلف به بازگردان کارگر به کار است  (۱

 اب نمایدروز تسویه حس 2۵با پرداخت  تواند یم (4

 با توافق طرفین کارفرما حکم پایان کارکارگر را صادر نماید (3

 .گردد یمبا نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع حل  (2
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 خاتمه قرارداد کارمبحث سوم: 

این مبحث یکی از . خاتمه قرارداد کار یا فسخ قرارداد کار سومین مبحث فصل قرارداد کار است

و بحث انگیزترین مباحث بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران و قبل از آن بوده است  ترین پرجنجال

امکان ، را ایفا کردند ای ویژهکه در سایه تحقق انقالب اسالمی مردم ایران که کارگران در آن نقش 

کارگران زحمتکش و ضعیف میهنمان در این . طرح مباحث عمیق درباره روابط عادله کار پدید آمد

به  ۱337ران اعتراضات دامنه دار خویش را متوجه شرایط ظالمانه خاتمه قراداد کار در قانون کار دو

، آن نمودند و باالخره همین سلسله اعتراضات دامنه دار و مباحث منتج از آن 32و  33مأخذ مواد 

ثیر این منتهی به پیدایش تحولی عمیق در شیوه فسخ قرارداد کار و نحوه اخراج کارگر گردید. تا

مجلس شورای اسالمی  ۱363قانون شوراهای اسالمی کار مصوب  47اعتراضات ابتدا در ماده 

چنانچه کارگر اخراج گردید و شورای اسالمی کار ، در آنجا قانون مقرر کرده بود. منعکس گردید

این تصمیم مهم هرچند . واحد مربوطه با اخراج او مخالف بود رای نهایی با دادگاه صالحه خواهد بود

انجامید اما اوال به دلیل عدم استقرار شوراهای  ۱337قانون کار  33تا حدود زیادی به تعدیل ماده 

این قانون در همه جا قابلیت اجرا نداشت وثانیا قانون تشکیل  ها کارگاهاسالمی کار در تمامی 

. دانست میاز به اجرای این قانون نفر کارگر را مج 3۵شوراهای اسالمی کار واحدهای دارای بیش از 

ثالثا مراحل طوالنی رسیدگی . نفر ازاین مزیت محروم بودند 3۵کمتر از  های کارگاهبنابراین کارگران 

باعث شد که توفیق الزم برای از میان بردن روابط  ها دادگاهو عدم پیشبینی ضمانت الزم برای رای 

لذا قانون کار جدید با توجه به مشکالت و موانع . ظالمانه حاکم در خصوص اخراج به دست نیاید

موجود در زمینه ایجاد روابط عادالنه کار مبحث خاتمه قرارداد کار به زمینه ایجاد روابط عادالنه کار 

اما باید ، اگرچه هنوز هم مبحث خاتمه قرارداد کار پرچالش ترین قسمت قانون کار است. پرداخت

ه دایه کارفرمایی و روابط بهینه کار صنعتی را دارند مدعی خاطرنشان کرد بسیاری از کسانی ک

هستند که با تصویب این مبحث آزادی عمل از کارفرمایان گرفته شده و زمینهسرمایه گذاری 

این دسته اعتقاد داشته و دارند بایستی مسئله اخراج و فسخ قرارداد . صنعتی محدود گردیده است

نوشته شود که قانون کار گذشته ایران نیز که از نظر آنها کار آن چنان با شرایط سهل و آسانی 

محل اعتنا نباشد. مباحث پرحاشیه این بخش از قانون کار ما را بر آن ، مانعی تلقی گردیده است

داشت که با تفسیر بیشتری مباحثی را در دفاع از حقانیت مواد مطرح شده در مبحث سوم خاتمه 

ن جهت دفاعیات خویش را پس از طرح نظر مخالفین عرضه قرارداد کار عرضه نماییم و به ای

و عدم اختیار  47نسبت به ماده  ها مخالفت. البته باید توجه داشته باشیم که بیشترین کنیم می

 .مطلق کارفرما در خاتمه دادن یک طرفه قرارداد کار است



 19 فصل دوم
 

کارفرمایی و یا حتی  این قانون در قالب تشکالت 47از آنجایی که مخالفین این مبحث خصوصا ماده 

متصدی صنعت و اقتصاد و در لوای دفاع از روابط بهینه صنعتی و اقتصادی با استدالل  های وزارتخانه

اغلب کشورها به تفسیر آنها حق فسخ یکطرفه قرارداد  اینکه نظام بین المللی کار و روابط موجود در

هامات رنگارنگ به قانون کار و نویسندگان به دفاع از نظریات خود و ات، کار را به کارفرما داده است

و  ۱۱1شماره  های نامهبه ناچار برای روشنی اذهان به استناد توصیه . کند میآن مبادرت کرده و 

سازمان بین المللی کار مصوب  ۱۵9و  ۱۱1شماره  های نامهسازمان بین المللی کار و مقاوله  ۱66

مبین دگرگونی ، به تصویب رسیدند ۱337انون کار سال بعد از تصویب ق ۵میالدی که تقریبا  ۱163

حائز اهمیت است که دانسته شود . در روابط کار و قراردادهای کار در عرصه بین المللی است

و  ها نامهبسیاری از کشورهای جهان در همان زمان قوانین کار خویش را در چهارچوب این توصیه 

توجهی به این دقت نظر جهانی  ۱3۵7ته تا سال اما در نظام گذش.تعدیل نمودند ها نامهمقاوله 

، بود ۱۱1معمول نشد و روابط و مقررات کار همچنان بر سیاق پیش از ارائه و تصویب توصیه نامه 

به کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی ایران نشان  ۱3۵7که آخرین پیشنهادات سال 

رسد که با ادامه این مباحث باالخره در سال که بنا بود این تغییرات اعمال و به تصویب ب دهد می

قانون جدید کار و مبحث سوم خاتمه قرارداد کار تمامی موارد را اعم از اشکال مختلف خاتمه  ۱361

تغییر شرایط عمده کار و خاتمه قرارداد کار به واسطه قصور و مصونیت ، نحوه پراخت سنوات، قرارداد

چه در هنگام نامزدی برای انتخابات و چه بعد از آن در مواد کارگری در اخراج  های تشکلنمایندگان 

 ۵.مورد بحث قرار گرفته است 49تا  4۱

                                                           
 : ابدی یقرارداد کار به یکی از طرف زیر خاتمه م -4۱ماده  .5

 . فوت کارگر -الف

 . بازنشستگی کارگر -ب

 . از کارافتادگی کلی کارگر -ج

 . انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن -د

 . قراردادهایی که مربوط به کار معین استپایان کار در  -هـ

 . استعفای کارگر -و

موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و به دوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطالع دهد و  کند یکارگری که استعفا م -تبصره

و کارگر  شود یستعفای وی منتفی تلقی مروز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعالم نماید ا ۱۵در صورتی که حداکثر ظرف مدت 

 . موظف است رونوشت استعفا و انصراف آن را به شورای اسالمی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد

ه کارگر و در در پایان کار ، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، ب -44ماده 

 . صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد

تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان موظف  -تبصره

ماه به عایله تحت تکفل وی  3به مدت است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی ، به طور علی الحساب و 

 . اقدام نماید
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 موارد خاتمه قرارداد کار

 فوت کارگر

 کارگر یبازنشستگ

 کارگر یکل یازکارافتادگ

                                                                                                                                               
ناشی از فوت ، بیماری ، بازنشستگی ، بیکاری ، تعلیق ، از کارافتادگی کلی و  یها یکارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمر -43ماده 

 . جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود

در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا  -42 ماده

بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق 

 . به وی پرداخت نماید به عنوان مزایای پایان کار

هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین ، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن  -4۵ماده 

 . را ندارند

 . رسیدگی به اختالفات ناشی از نوع این قراردادها در صالحیت هیات های تشخیص و حل اختالف است -تبصره

هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خالف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعالم موافقت کتبی اداره کار  -46ماده 

 . و امور اجتماعی محل ، قابل اجرا است . در صورت بروز اختالف ، رای هیات حل اختالف قطعی و الزم االجرا است

انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید  یها له قصور ورزد و یا آیین نامههر گاه کارگر در انجام وظایف محو -47ماده 

کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل 

 . ه و قرارداد کار را فسخ نمایدبه وی پرداخت« حق سنوات»یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان 

در واحدهایی که فاقد شورای اسالمی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی الزم است . در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با 

توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختالف از طریق هیات حل اختالف رسیدگی و اقدام خواهد شد . در 

 . دیآ یدت رسیدگی مراجع حل اختالف ، قرارداد کار به حالت تعلیق در مم

که مشمول قانون شورای اسالمی کار نبوده و یا شورای اسالمی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده  ییها کارگاه -۱تبصره 

 . ( این قانون( در فسخ قرارداد کار الزامی است۱۵9باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعالم نظر مثبت هیات تشخیص )موضوع ماده )

ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به  انضباطی کارگاه یها ها و آیین نامه موارد قصور و دستورالعمل -4تبصره 

 . تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید

ای اسالمی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شو -49ماده 

( قانون شوراهای اسالمی کار( و رای هیات 44اسالمی کار ، در مراحل انتخاب قبل از اعالم نظر قطعی هیات تشخیص )موضوع ماده )

کارگران مشغول کار و همچنین وظایف و امور محوله حل اختالف ، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر 

 . خواهند بود

هیات تشخیص و هیات حل اختالف پس از دریافت شکایت در مورد اختالف فی مابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران  -۱تبصره 

اشت . در هر صورت هیات حل اختالف و کارفرما ، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعالم خواهند د

 .موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید

( قانون 44که شورای اسالمی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص )موضوع ماده ) ییها در کارگاه -4تبصره 

، نمایندگان کارگران  باشد ین که کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسالمی کار نمشوراهای اسالمی کار( تشکیل نشده و یا ای

( قانون شوراهای اسالمی کار( و رای نهایی 44و یا نمایندگان انجمن صنفی ، قبل از اعالم نظر قطعی هیات تشخیص )موضوع ماده )

 و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود هیات حل اختالف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده

. 
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 یضمن یا یحصر یدمدت در قراردادکار با مدت موقت و عدم تجد یانقضا

 است ینکه مربوط به کار مع ییکار در قراردادها یانپا

 کارگر یاستعفا

کارگاه توسط  یانضباط یها نامه ینآئ یترعا عدم یاقصور  واسطه بهفسخ قرارداد کار 

 کار یاسالم یکارگر طبق نظر مثبت شورا

 مقررات

 :کارگر یاستعفا

 .به کار خود ادامه دهد یکتب یماه از زمان استففا یکموظف است  دهد یمکه استعفا  یکارگر

 .است یمنتف یشروز استعفا ۱۵خود ظرف مدت  یاز استعفا یکارگر درصورت انصراف کتب

 یانجمن صنف یاکار  یاسالم یانصراف از آن را به شورا یاکارگر موظف است رونوشت استعفا 

 .دهد یلکارگران تحو یندهنما یاکارگران و 

 :کار یانپا

در صورت فوتش به وارث  یاره اشتغال به کارگر از قرارداد کار و مربوط به دو یمطالبات ناش یهکل

 .پرداخت شود یو یقانون

 یمستمر یو برقرار یو مراحل ادار یوراث قانون یفتکل یینتا تع کار و در صورت فوت یاندر پا

و به طور  یافتیدر یزانبه م یسازمان موظف به پرداخت حقوق متوف یاجتماع ینتوسط سازمان تام

 .اقدام کند یماه به عائله تحت تکلف و 3الحساب و به مدت  یعل

رسال ه یمدت موقت کارفرما مکلف است مطابق قرارداد برا یا یندرصورت خاتمه قرارداد کار مع

 یایحقوق به عنوان مزا یکماهمعادل  یحقوق مبلغ ینمتناوب بر اساس آخر یا یسابقه اعم از متوال

 .کار پرداخت کند یانپا

 . از کارگر و کارفرما حق فسخ ندارند یک یچه ینانجام کار مع یامدت موقت  یدادهادر قرار

 یپس از اعالم موافقت کتب، کار که برخالف عرف معمول کارگاه باشد یطعمده در شرا ییرهر نوع تغ

 .محل قابل اجراست یکار و رفاه اجتماع، اداره تعاون

تابع  یبازنشستگی و ازکارافتادگ، یماریب ،از فوت یناش یمرتمس یاحقوق  یافتکارگر از لحاظ در

 .خواهد بود یاجتماع ینقانون تام
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 :قصور کارگر واسطه بهفسخ قرارداد 

کارفرما مکلف به پرداخت مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار ، در صورت فسخ

 .حقوق به عنوان حق سنوات به کارگر است ینآخر یکماهمعادل 

کارگر در فسخ قرارداد کار  یندهنما یاو  ینظر مثبت انجمن صنف، کار یاسالم ینبود شورادرصورت 

 .قصور الزم است واسطه به

 یفسخ قرارداد الزام یمحل برا یصتشخ یئتنظر مثبت ه، از موارد فوق یک یچدر صورت نبود ه

 .است

حل  یاتتوسط ه یتو در نها یصتشخ یئته یقموضوع از طر، اگر موضوع فسخ با توافق حل نشود

 .اختالف اقدام خواهد شد

قصور قراردادکار به  واسطه بهمراجع حل اختالف در خصوص فسخ قرارداد کار  یدگیدر مدت رس

 .آید یمدر  یقحالت تعل

، یرتعاونوز یبکار و تصو یعالیشورا یشنهادبا پ یانضباط یها نامه ینو آئ ها دستورالعملموارد قصور 

 .خواهد بود یاجتماعکار و رفاه 

کارگر  یندهنما یا یانجمن صنف یاکار  یاسالم یعضو شورا یکاگر موارد قصور مربوط به 

 :باشد

 در  تواند یمحل اختالف کماکان  یاته یو را یصتشخ یاته یتا قبل از اعالم نظر قطع

 یفکارگران مشغول کار و انجام وظا یرخود ادامه دهد و مانند سا یتهمان واحد به فعال

 .باشدمحوله 

 کارفرما با  یمابیندر مورد اختالف ف یتشکا یافتو حل اختالف پس از در یصتشخ یاته

خود را  ییو نظر نها یدگیو فورا به موضوع رس تخارج از نوب یدکارگران با یقانون یندهنما

 .اعالم کنند
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 قانون کار دوم ـ مبحث سوم آزمون فصل

 .لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

 یکی از طرق طبیعی خاتمه قرارداد کار. ۱

 فوت (۱

 استعفای کارگر (4

 ازکارافتادگی کلی کارگر (3

 انقضای مدت قرارداد کار با مدت موقت  (2

 یکی از طرق اضطراری قطع رابطه کار. 2

 فوت (۱

 استعفای کارگر (4

 ازکارافتادگی کلی کارگر (3

 انقضای مدت قرارداد کار با مدت موقت  (2

 بهترین شکلخاتمه قرارداد کار به . 3

 فوت (۱

 استعفای کارگر (4

 ازکارافتادگی کلی کارگر (3

 انقضای مدت قرارداد کار با مدت موقت  (2

 خاتمه قراردادکار به درخواست کارگر. ۵

 فوت (۱

 استعفای کارگر (4

 ازکارافتادگی کلی کارگر (3

 انقضای مدت قرارداد کار با مدت موقت  (2

وقت از نظر برداشت قانونی به ذهن شما عبارت عدم تجدید صریح یا ضمنی قرادادهای کار با مدت م. 6

 ؟کند یمچه مفهومی را منتقل 

 عدم امکان تجدید قراردادکار (۱

 تجدید قرارداد (4

 شود یماز مفهوم مخالف تجدید خود به خود قرارداد متبادر  (3

 لغو قرارداد (2

 ؟ چه مدت به کار خود ادامه خواهد داد دهد یمکارگری که استعفا . 7
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 یکماه (۱

 دوماه  (4

 سه ماه (3

 چهارماه (2

 چه مدت وقت دارد تا از استعفای خود منصرف شود؟ دهد یمکارگری که استعفا . 8

 ده روز (۱

 پنج روز (4

 پانزده روز (3

 بیست روز (2

 شود یمتکلیف استعفای او چه ، درصورت انصراف کتبی کارگر و اعالم آن به کارفرما. 9

 شود یممنتفی تلقی  (۱

 شود یمکارگر مستفعی  (4

 هیچکدام (3

 هردو (2

 ؟دیآ یم کار مطالبات ناشی از دوره اشتغال کارگردر صورت فوت به چه شکلی دردرپایان . ۱1

 ردیگ یمبه وراث تعلق  (۱

 شود یمبه وراث قانونی پرداخت  (4

 شود یمه حساب تامین اجتماعی واریز ب (3

 شود یمدر حساب شرکت نگهداری  (2

 تا تعیین وراث قانونی تکلیف عایله تحت تکفل او چیست؟. ۱۱

 پیگیر شکایت باشند (۱

 مراحل اداری برقراری مستمری را دنبال کنند  (4

 در انتظار تعیین و تکلیف باشند (3

 گردد یم حقوق متوفی به صورت علی الحساب سه ماه پرداخت (2

 تابع قانون تامین اجتماعی است ؟ میبر یمکدامیک از مواردی که نام . ۱2

 خیریه یها صندوقمستمری  (۱

 مستمری بیکاری (4

 حقوق ماهانه  (3

 رماکمک هزینه کارف (2

 قانون کار تابع قانون تامین اجتماعی نخواهد بود؟ 23کدامیک از موارد مطرح شده در ماده . ۱3
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 فوت (۱

 تعلیق از کار (4

 از کارافتادگی کلی (3

 بیکاری (2

  ؟کند یم  کارفرما چه میزان حق سنوات پرداخت، در صورت خاتمه قرارداد کار معین. ۱4

 مبلغی معادل یکماه حقوقبرای هرسال سابقه اعم از متوالی یا متناوب  (۱

 سی و پنج روز (4

 چهل و پنج روز (3

 بیست روز (2

 آیا در پرداخت مزایای پایان کاردر محاسبه سابقه متوالی یا متناوب تفاوتی وجود دارد؟. ۱۵

 باید وجود داشته باششد (۱

 حتماباید وجود داشته باشد (4

 وجود ندارد (3

 شاید وجود داشته باشد (2

 عنوان مزایای پایان کار چیست؟منظور از معادل یکماه حقوق به . ۱6

 همه دریافتی  (۱

 همه پرداختی (4

 حقوق ثابت (3

 حق السعی  (2

مسکوت باشددر صورت فسخ قرارداد  ۱1یا طرفین قرارداد در صورتی که در مورد مفاد بند ه ماده آ. ۱7

 توسط کارفرما کدامیک از حاالت زیر وفق قانون است؟

 یکطرفه ندارد صورت بهکارفرما حق فسخ قرارداد  (۱

درصورت فسخ از سوی کارفرما با حکم هیئت تشخیص و حل اختالف حقوق و مزایای مدت  (4

 کند  یپرداختباقیمانده را به کارگر 

 ردیگ ینمهیچ حقوق یا مزایایی به کارگر تعلق  (3

 هر سه گزینه (2

مسکوت باشددر صورت فسخ قرارداد  ۱1آیا طرفین قرارداد در صورتی که در مورد مفاد بند ه ماده . ۱8

 توسط کارگرکدامیک از حاالت زیر وفق قانون است؟

 یکطرفه ندارد صورت بهکارگر حق فسخ قرارداد  (۱
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قانون در صورت فسخ از سوی کارگر تنها حق سنوات مدت باقیمانده به او  ۱0با رعایت بند ه ماده  (4

 تعلق خواهد گرفت 

 ردیگ ینم هیچ حقوق یا مزایایی به کارگر تعلق (3

 هر سه گزینه (2

 رسیدگی به اختالف ناشی از انجام کار معین با چه مرجعی است ؟. ۱9

 شورای حل و اختالف دادگستری (۱

 حل و اختالف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یها ئتیه (4

 تشخیص قانون کار یها ئتیه (3

 قانون کار ۱60و  ۱۵9تشخیص و حل اختالف موضوع مواد  یها ئتیه (2

 قانون کار چیست ؟ 26تغییر عمده در شرایط کار موضوع ماده . 21

 برخالف عرف معمول کارگاه یا محل کار باشد (۱

 تغییر ساعات کار بدون اخذ نظر کارگر (4

 تغییر حقوق پرداختی  (3

 روابط کار  تغییر شرایط یا (2

 قانون کار در چه صورتی ممکن است؟ 26تغییر عمده در شرایط کار موضوع ماده . 2۱

 بت اداره کل صنایع نظر مث (۱

 نظر استانداری (4

 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل (3

 ریاست جمهوری (2

 ؟شود یمدر صورت بروز اختالف رای قطعی و الزم االجرا توسط کدامیک از مراجع زیر صادر  26. در ماده 22

 هیئت تشخیص (۱

 هیئت حل اختالف (4

 شورای حل اختالف وزارت دادگستری (3

 شورای سازش (2

 یعنی: 27قصور در انجام وظایف محوله مطابق ماده . 23

 انضباطی کارگاه یها نامهنقض آئین  (۱

 ناددیده گرفتن تذکرات کتبی کارفرما (4

 ضرر و زیان به کارگاه (3

 به معنی عدم تقصیر، سستی یا سهل انگاری که عمدی در آن نباشد (2

 :قانون کار 27منظور از نقض نماید در ماده  .24
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 تذکرات کتبی است  (۱

 آیین نامه انضباطی کارگاه است (4

 انجام وظایف محوله است (3

 هر سه گزینه (2

 به چه معنی است ؟ 27اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار در ماده . 2۵

 با اخراج کارگر مخالف است (۱

 با اخراج کارگر موافق است (4

 نظری ندارد (3

 موافق نیست (2

 :قانون کار به معنی 27فسخ در ماده . 26

 کاربرای همیشه استعدم پایان قرارداد  (۱

 به معنی پایان دادن قرارداد کار کارگر است (4

 تعلیق قرارداد کار (3

 اخراج کارگر (2

در صورت نبودن شورای اسالمی کار، نظر کدام مرجع جایگزین ، قانون کار 27برای اجرای ماده . 27

 ؟گردد یم

 نماینده کارگر (۱

 انجمن صنفی (4

 تعاونی مسکن (3

 نماینده کارگر یا انجمن صنفی (2

 ؟دیآ یمچگونه به حالت تعلیق در ، قرارداد کار 27مطابق ماده . 28

 اگر مسئله با توافق حل شود (۱

 مدت رسیدگی مراجع حل اختالف  (4

 مادامی که اختالف ادامه دارد  (3

 گردد یم  مدتی که صرف رسیدگی به توافق (2

که در آن شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی  ییها کارگاهمنظور از ، قانون کار 27ماده  ۱در تبصره . 29

در اعالم نظر مثبت هیئت تشخیص در فصل قرارداد کار ، تشکیل نگردیده و یا فاقد نماینده کارگر باشند

 چیست؟، الزامی است

 یعنی مرجع جایگزین الزم است (۱

 است یالزاماین قانون (  ۱۵9اعالم نظر مثبت هیئت تشخیص )موضوع ماده  (4
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 هیئت تشخیص است رای نهایی با (3

 تصمیم کارفرما در فسخ قرارداد صحیح است  (2

 ؟گردد یم  توسط چه مرجعی پیشنهاد ها دستورالعملقانون کار موارد قصور و  27ماده  2در تبصره . 31

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی  (۱

 هیئت وزیران (4

 شورای عالی کار (3

 معاون روابط کار (2

نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شورای اسالمی کار در مراحل انتخاب دارای مصونیت از اخراج . 3۱

  دهند یم........کماکان به فعالیت خود ادامه .و با رای باشند یم

 شورای های اسالمی کار  44هیئت تشخیص موضوع ماده  (۱

 هیئت حل اختالف (4

 قانون کار ۱۵9هیئت تشخیص موضوع ماده  (3

 اختالف دادگستری شورای حل (2

نوبت رسیدگی به اختالفات فیمابین نماینده یا نماینددگان قانونی ، قانون کار 28در تبصره یک ماده . 32

 ؟گردد یمکارفرما به چه شکل تعیین 

 فوری (۱

 خارج از نوبت (4

 فورا و خارج از نوبت (3

 فورا (2

 حداکثر به موضوع رسیدگی نماید؟ تواند یم، هیئت حل اختالف چه مدت پس از دریافت شکایت. 33

 پانزده روز (۱

 بیست روز (4

 یکماه (3

 ده روز (2

که شورای اسالمی کار تشکیل نگردیده یا  ییها کارگاهقانون کار منظور از )در  28ماده  2درتبصره . 34

صنفی  یها انجمندر مناطقی که هیئت تشخیص تشکیل نگریده و همچنین نمایندگان کارگر و یا نمایندگان 

 الم نظر قطعی هیئت تشخیص منظور چیست؟قبل اع

قانون  ۱۵9هیئت تشخیص ماده  -قانون شورای های اسالمی کار  44هیئت تشخیص موضوع ماده  (۱

 کار
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 44هیئت تشخیص موضوع ماده  -قانون شورای های اسالمی کار 44هیئت تشخیص موضوع ماده  (4

 قانون شوراهای اسالمی کار

قانون شوراهای اسالمی  44هیئت تشخیص موضوع ماده  -قانون کار  ۱۵9هیئت نتشخیص ماده  (3

 کار

 هیچکدام (2
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 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کارمبحث چهارم: 

را مورد  33تا  41مبحث جبران خسارت به عنوان چهارمین و آخرین مبحث قرارداد کار از مواد 

این مبحث به تبیین مصادیق و موارد خسارت و جبران خسارت به کارگر  6.بحث قرار داده است

 :مباحث آن را به شرح ذیل خالصه کرد توان میپرداخته است که به طور اجمالی 

 . جبران خسارت برای کارگران تعلیقی که کارفرما مسئول تعلیق قرادادکار باشد .۱

بینی که دولت و صندوق بیمه بیکاری جبران خسارت بر اثر قوه قهریه یا حوادث غیرقابل پیش  .4

 . باشند میمسئول پرداخت آن 

جسمی و فکری خود  های توانایییا  شوند میشیوه جبران خسارت برای کارگرانی که بازنشسته  .3

 .گردند میرا از دست داده و دچار ازکارافادگی جزئی یا کلی 

 جبران خسارت

 :یقیکارگر تعل

کارگر مستحق ، قراداد کارگر باشد یقموجب تعل کارفرماتالف خحل ا یئته یصاگر بنا به تشخ

از کار را به کار سابق  یقیضمنا کارفرما مکلف است کارگر تعل. ق استیاز تعل یخسارت ناش یافتدر

 .بازگرداند یو

                                                           
در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختالف کارفرما ، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر  -41ماده  .6

 . ز کار را به کار سابق وی بازگردانداستحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهند داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی ا

( و یا حوادث غیر قابل پیش بینی )جنگ و نظایر آن( تعطیل ها نیچنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه )زلزله ، سیل و امثال ا -30ماده 

ان واحد بازسازی شده گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در هم

 . به کار اصلی بگمارد دیآ یو مشاغلی که در آن به وجود م

دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و در آمد های حاصل از  -تبصره

( این 2موضوع ماده ) یها رگران بیکار شده کارگاهمشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کا

 . ( اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات الزم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید4قانون و با توجه به بند )

ساس آخرین مزد چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید بر ا -3۱ماده 

 . روز مزد به وی پرداخت نماید 30کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 

 . شود یاین وجه عالوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت م

جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد )بنا به تشخیص کمیسیون  یها ییاگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه ، کاهش توانا -34ماده 

پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسالمی کار و یا نمایندگانی قانونی کارگر( کارفرما مکلف است به نسبت هر 

 . سال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید

ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور  یها یماریموارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بتشخیص  -33ماده 

، بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار  شود یکارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرار داد کار م

 د.زیران خواهد رسیو امور اجتماعی به تصویب هیات و
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 :یهکارگاه بر اثر قوه قهر یلیتعط

 ینیب یشپ یرقابلحوادث غ یاو  ینهاو امثال ا یلزلزله و س یرنظ یهاگر کارگاه بر اساس قوه قهر

 یشده را در همان واحد بازساز یکارمجدد کارگران ب یتکارفرما مکلف است پس از فعال، شود یلتعط

 .گمارد یشده به کار اصل

حاصل  یو درآمدها یعموم یو با استفاده از درآمدها یقانون اساس 41دولت مکلف با توجه به اصل 

 یکارمعاش کارگران ب یننسبت به تام یکاریب یمهصندوق ب یجادا یقاز طر یزاز مشارکت مردم و ن

 . بپردازد شده

 .اشتغال مجدد آنها فراهم سازد یامکانات الزم را برا یقانون اساس 23اصل  4ضمنا با توجه به بند 

 کار یانپا یایپرداخت مزا

 یو بازنشستگ یخاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگ

 روز  30 یزانمزد کارگر به نسبت هر سال سابقه به م یناس آخرکارفرما موظف است بر اس

 .پرداخت کند یمزد به و

 ینکارگر است که توسط تام یبازنشستگ یاو  یاز کارافتادگ یوجه عالوه بر مستمر ینا 

 .شود یمپرداخت  یاجتماع

 کار و فوت  یرغ یااز کار  یناش های یماریب یاو  یو جزئ یکل یموارد ازکارافتادگ یصتشخ

رفاه کار و  یر تعاونوز یشنهاداست که به پ یبر اساس ضوابط، قصور کارفرما یزانکارگر و م

 .یدخواهد رس یرانوز یاته یببه تصو یاجتماع

 از کار یناش یو فکر یجسم های ییتواناکاهش  یجهخاتمه قرارداد در نت

 یراوش یسازمان بهداشت و درمان منطقه با معرف یپزشک یسونکم یصموضوع بنا به تشخ ینا

کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه .پذیرد یمکارگر صورت  یندگاننما یاکار و  یاسالم

 .پرداخت کند یماه حقوق به و 4خدمت معادل 

  



 51 فصل دوم
 

 قانون کار دوم ـ مبحث چهارم آزمون فصل

 .لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

کارفرما موجب تعلیق ، قانون کار ،در صورتی که بنا به تشخیص هیئت حل اختالف 29حسب ماده . ۱

 اقدامات کارفرما شامل کدام گزینه است ؟، قرارداد کار باشد

 پرداخت خسارت ناشی از تعلیق و بازگشت به کار سابق (۱

 کارگر تعلیقی به کار سابق بازگردد (4

 خسارات ناشی از تعلیق به کارگر پرداخت شود (3

 ت دریافت سنوات پایان خدمت به کار کارگر پایان داده شود در صور (2

تعطیل کارگاه براثر قوه قهریه ) نظیر شیوع ویروس کرونا(تکلیف کارفرما پس از فعالیت  31در ماده . 2

 مجدد کارگاه چیست؟

 را به کار بگمارد ها آن، دیآ یم وجود بهبه میزان مشاغلی که  (۱

 کارگران یریکارگ بهبازسازی و  (4

 کارگران بیکار شده را به کار اصلی بگمارد (3

 به کار اصلی بگمارد دیآ یم وجود بهحسب مشاغلی که در آن  (2

 :چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی یا بازنشستگی باشد. 3

 30حقوقی به میزان ، عالوه بر مستمری بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه کارگر (۱

 شود یمروز به وی پرداخت 

حقوقی به میزان ، عالوه بر مستمری بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه کارگر (4

 شود یمروز به وی پرداخت 2۵

حقوقی به میزان دو ، عالوه بر مستمری بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه کارگر (3

 شود یمماه به وی پرداخت 

حقوقی به میزان سه ، ی بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه کارگرعالوه بر مستمر (2

 شود یمماه به وی پرداخت 

تحت چه شرایطی کارفرما مکلف است نسبت به هرسال سابقه خدمت دو ماه آخرین  32مطابق ماده . 4

 حقوق وی را پرداخت نماید؟

 ها ییتواناخاتمه قرارداد در نتیجه کاهش  (۱

 جسمی یها ییتواناخاتمه قرارداد در نتیجه کاهش  (4

 جسمی و فکری یها ییتواناخاتمه قرارداد در نتیجه کاهش  (3

 خاتمه قرارداد در نتیجه کاهش توانایی جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (2
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ر و ناشی از کارو غیر کا یها یماریبتشخیص موارد از کارافتادگی )کلی و جزئی( و یا  33در ماده . ۵

 :که فوت کارگر و میزان قصور کارفرما براساس ضوابطی خواهد بود

 به تصویب شورای عالی کار برسد (۱

 به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، به پیشنهاد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (4

 به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید (3

 به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدبه پیشنهاد شورای عالی کار  (2



 55 فصل سوم
 

 فصل سوم

 فصل سوم 

 شرایط کار
فصول این قانون را تشکیل  ترین حساسو  ترین حجیمماده و یکی از  ۵2فصل سوم مشتمل بر 

شرایط ، ها مرخصیتعطیالت و ، مدت کار، مبحث به موضوعاتی چون حق السعی ۵که در  دهد می

 .پردازد میکار زنان و شرایط کار نوجوانان 

در ابتدای . شود میتمام  92آغاز و در ماده  33فصل سوم قانون کار تحت عنوان شرایط کار از ماده 

مشروط و امثال اینها بیانگر پذیرش یا اعالم و ، شروط، این فصل الزم است بدانیم کلماتی نظیر شرط

یا قبولی نکات الزامی و یا مرضی الطرفین به هنگام عقد قرارداد کار و یا هر نوع قرارداد و تعهدات 

همین قانون به ترتیب در ارتباط با  46و  1، 9. همچنان که در مواد باشد میجداگانه و چندجانبه 

مده در شرایط کار مطالبی ذکر گردیده است که موید ارتباط تام تغییرات ع، شروط و شرایط الزامی

همچنین ارتباط این فصل و . میان فصل دوم یعنی قرارداد کار و فصل سوم یعنی شرایط کار است

 توان میقانون در واقع فصل شرایط کار را ممتاز گردانیده تا به جایی که  های بخش یر فصول وسا

به منزله اندام و سایر اجزای آن به  ها بخشقانون کار و سایر فصول و نوشت این فصل به مثابه قلب 

چنانچه فصل اول و دوم قانون کار به منزله مراحل تکمیلی و مقدماتی شرایط کار به . آید میشمار 

پس مقصود اصلی قانون در فصل شرایط کار نهفته است که در ادامه سایر فصول به . آید میشمار 

دسترسی به تسهیل در اجرای  های راهشرایط کار و مقابله با موانع اجرایی و یا  تشریح و بسط بیشتر

چنین استدالل کرد که شرایط کار عبارت است از جمع آمدن  توان می. مجموعا پردازند میآن 

کارفرما و کارگاه به گرد هم بر اساس رعایت شرایط الزامی مندرج در قانون کار و یا سایر ، کارگر

 کشور. همچنین تعیین و مراعات کلیه شروط و تعهداتی که به هنگام انعقاد کار باید ازقوانین یک 

. مشروط بر آنکه به تعبییر خود قانون کمتر از مزایای مندرج در سوی کارگر و کارفرما معلوم گردد

، حل اختالف، دسته جمعی کار های پیمان، البته این امور در فصول بازرسی کار. این قانون نباشند

گفت کلیت قانون کار چیزی نیست  توان میتعریف  ترین کوتاهدر . گردد میشورای عالی کار صیانت 

 .استحکام و بهبود آن، حفاظت، مدافعه های راهجز تعیین شرایط کار و 
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 حق السعی :مبحث اول

قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا  های دریافتیدر مبحث حق السعی مراد کلیه 

، پاداش افزایش تولید، مزایای غیرنقدی، ایاب و ذهاب، کمک عائله مندی، هزینه خوار و بار، حقوق

در تعریف حق السعی آورده  32سود ساالنه و نظایر آنها که در حقیقت این محتوایی است که ماده 

چند جمله ، ترکیبی عربی است های واژهباب واژه حق السعی که وام از اما الزم است ابتدا در . است

 .بنویسیم

که ، »سعی» و « حق » ترکیبی است از دو کلمه ، مبحث اول فصل شرایط کار است این لفظ که نام

، راست، واجب کردن، واجب شدن، درست دانستن، حق عبارت است از درست کردن خوانیم می

، عدل و انصاف برای بهره معین از کسی، سزاوار، سزا، مطابق با واقعحکم ، صواب، صحیح، درست

چنین « سعی »اما درباره کلمه . ...و  شایستگی، راستی، آنچه واجب کند، آنچه ادای آن واجب باشد

 ....قصد و، اهتمام، کوشش، قصد کردن، کارکردن، کوشیدن: آمده است

از آن سخن به میان آمده است و در مواد متعددی  ۱361برای اولین بار در قانون  کلمه حق السعی

از قانون به آن اشاره شده و در این نقطه علت تمرکز ما بر این عبارت آن است که نام این مبحث با 

لذا . این عنوان آغاز شده و اولین ماده این مبحث نیز به ذکر مصادیق حق السعی پرداخته است

که بر  باشد میبهره معین کسی از کار کردن و کوشیدن » نوشت مراد از این عنوان بیشتر توان می

این تعبیر که از . باید مورد دقت و استفاده قرار گیرد« مبنای آیه شریفه لیس لالنسان اال ما سعی 

حقوق و مزد کارگر را بر بنیاد ایدئولوژی اسالمی بیان  تواند میزیباترین تعابیر و مفاهیمی است که 

زرگانی همچون آیت ا... شهید دکتر بهشتی)ره( و آیت ا... هاشمی رفسنجانی از سوی ب تر پیش، کند

مضمون آیه شریفه تقریبا به تمام و کمال در لفظ حق . )ره( به کرات مورد استفاده قرار گرفته بود

هر کس تنها مالک »حسب تعابیر علما مراد از آیه شریفه این است که . السعی خالصه گردیده است

 توان نمیارزش ناشی از کار و کوشش خویشتن است و محصول کار هیچ انسانی را  و صاحب تمامی

پس بایستی ثمره کار و تالش هرکس را به ازای کوشش و سعیش پرداخت ، مورد استثمار قرار داد

حاصل و ثمره : از این مبحث این طور نتیجه بگیریم که حق السعی عبارت است از توانیم می« .نمود

هرکسی به واسطه کار کردن و کوشش خود بایستی ما به ازای آن را درست و به  کار هرکس یعنی

آیت ا... شهید دکتر بهشتی در کتاب اقتصاد اسالمی درباره . اندازه میزان کار و زحمت دریافت نماید

وقتی انسان با »  کند میو اضافه  شناسد میکار مولد و خالق را منشا مالکیت ، منشا مالکیت انسان

خود به خود حق تصرف در آن را دارد و مالک آن ، آورد میخالق و مولد خویش چیزی را پدید کار 

حق السعی حاصل کار خالق و مولد کارگر ، و به این ترتیب در نتیجه گیری نهایی« .شود میشناخته 
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 این مالکیت نباید مورد.آورد میاست که به اعتبار آن مالکیت او را بر تمامی حاصل کارش پدید 

را که شامل تعریف مزد  7قانون کار ۵0تا  32بنابراین با این برداشت مواد .خدشه و دستبرد قرارگیرد

                                                           
مسکن ،  یها نهیقانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عایله مندی ، هز یها افتیکلیه در -32ماده  .7

 . نامند یرا حق السعی م دینما یخواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود ساالنه و نظایر آنها دریافت م

 . شود یمزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت م -3۵ماده 

چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد ، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید  -۱تبصره 

 شود یچنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، کارمزد ساعتی ، نامیده مشده باشد ، کارمزد و 

. 

ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد  -4تبصره 

. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از  گردد یاجتماعی خواهد رسید تعیین م شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور

 . حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید

 .مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل -36ماده 

ل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغ ییها در کارگاه -۱تبصره 

. از قبیل مزایای سختی کار ،  گردد یاست که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت م

 . مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره

 . دهد یکه طرح طبق بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل م ییها در کارگاه -4تبصره 

از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عایله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود ساالنه  یا زهیمزایای رفاهی و انگ -3تبصره 

 . شود یجزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نم

مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به  -37ماده 

 : وسیله چک عهده بانک با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود

رداخت آن باید پس از چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد ، پ -الف

 . محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد

در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد .  -ب

 .شود یر حقوق نامیده مدر این حال مزد مذکو

 . سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود یها در ماه -تبصره

باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود .  ردیگ یبرای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام م -39ماده 

 . ن بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع استتبعیض در تعیین میزا

مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات  -31ماده 

 . شود یکار انجام یافته محاسبه و پرداخت م

، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این  شود یا توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت مدر مواردی که ب -20ماده 

 . ها منصفانه و معقول باشد گونه پرداخت

شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه  -2۱ماده 

 : ای ذیل تعیین نمایدبه معیاره

 . شود یحداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم م -۱

 یا کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه یها یژگیحداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و و-4

 . را تامین نماید شود یاده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم مباشد تا زندگی یک خانو

کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید  -تبصره

 . باشند یخت شده و حداقل مزد جدید مجدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پردا
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غیر نقدی به هر صورت  یها ( این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود . پرداخت2۱حداقل مزد موضوع ماده ) -24ماده 

 . که اضافه بر حداقل مزد است شود یبه عنوان پرداختی تلقی م شود یکه در قراردادها پیش بینی م

کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیالت رسمی و مرخصی ، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارگران  -23ماده 

 . کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنها است . مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد

مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم  توان ین باشد در قبال این دیون وی ، تنها مچنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیو -22ماده 

 . دادگاه برداشت نمود . در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد

 . باشد ینفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از این قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی م -تبصره

 : از مزد کارگر برداشت نماید تواند یکارفرما فقط در موارد ذیل م -2۵ماده 

 . موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد -الف

 . هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد -ب

 . که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه ییها اقساط وام -ج

 . در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد چنانچه -د

باشد با توافق طرفین تعیین  یا مال االجاره خانه سازمانی )که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است( در صورتی که اجاره -هـ

 . گردد یم

 . مصرف همان کارگاه تعهد شده است وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی -و

 . هنگام دریافت وام مذکور در بند )ج( با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد -تبصره

فوق العاده  شوند یبه کارگرانی که به موجب قرار داد یا موافقت بعدی به ماموریت های خارج از محل خدمت اعزام م -26ماده 

. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد . همچنین کارفرما مکلف است  ردیگ یماموریت تعلق م

 . وسیله با هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید

کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر  ۵0که کارگر برای انجام کار حداقل  شود یماموریت به موردی اطالق م -تبصره

 . باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید

به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش عالقه مندی و باال بردن سطح درآمد  -27ماده 

که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین  یا فین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین نامهکارگران ، طر

 . ندینما یمنعقد م شود یم

به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل  -29ماده 

 . ا استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا در آوردرا ب

به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل  -21ماده 

ظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صالح طرح مختلف در کارگاه ، کارفرمایان مشمول این قانون مو

    . طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا در آورند

مشمول این ماده را که  یها اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه یها وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین نامه -۱تبصره 

 . ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعالم خواهد کرد

باید مورد تایید وزارت کار و  پردازند یها م طبقه بندی مشاغل در کارگاه یها صالحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح -4تبصره 

 . امور اجتماعی باشد

از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختالف قابل رسیدگی  اختالفات ناشی -3تبصره 

 . است

 یها تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی ، مشاغل کارگاه یها چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت -۵0ماده 

ر اجتماعی ، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امو

 . واگذار خواهد کرد (21 ( ماده4اشخاص صاحب صالحیت )موضوع تبصره )
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تساوی زن و مرد برای ، ترتیبات و دفعات آن، نحوه پرداخت مزد، مزایا و اشکال آن، و انواع آن

نحوه وظایف شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد و ، دریافت مساوی در کارهای مشابه

طبقه ، حق ماموریت، برداشت اقساط یا اشتباهات، نفقه و کسوه، محاسباتی نظیر روزهای تعطیل

، پاداش افزایش تولید و وظیفه دولت در صورت عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، بندی مشاغل

 که با نگاهی به آنها شرح قانون را به خوبی در اند گرفتههمگی در این مبحث مورد بحث قرار 

 .خواهیم یافت

  

                                                                                                                                               
ه حساب مشاوره ب یها نهی%( هز۵0معادل ) یا مهیمربوط به این امر مکلف به پرداخت جر یها نهیکارفرما عالوه بر پرداخت هز -تبصره

کارفرما باید مابه  شود یدر آمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است . از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین م

 . التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد
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 یحق السع: مبحث اول

 یفتعار

 :یحق السع

، یکمک عائله مند، حقوق یاکارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد  یقانون های یافتیدر یهکل

سود ساالنه و ، یدتول یشپاداش افزا، ینقدیرغ یایمزا، و ذهاب یابا، خوار و بار، مسکن های ینههز

 .یندگو یم یحق السع، کند یم یافتآن را که در یرنظا

 :مزد

مجموع آنها در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت  یاو  یرنقدیغ یا یعبارت است از وجوه نقد

 .شود یم

 :یمزد ساعت

 .باشدچنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط 

 :کارمزد

 .باشد شده یدمحصول تول یاانجام کار و  یزانچنانچه مزد بر اساس م

 :یکارمزد ساعت

 .باشد ینانجام کار در زمان مع یزانم یاشده و  یدچنانچه مزد بر اساس محصول تول

 :مزد ثابت

 .تبع شغل ی بهثابت پرداخت یایعبارت است از مجموع مزد شغل و مزا

 :مزد مبنا

 یلمزد مبنا را تشک یهمزد گروه و پا شود یممشاغل اجرا  یکه طرح طبقه بند ییها کارگاهدر 

 .دهد یم

 :حقوق

 یدپرداخت با ینا، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، هاعرف کارگ یاکه بر اساس قرارداد  یدر صورت

 .شود یم یدهحالت مزد مذکور حقوق نام ینکه در ا یرددر آخر ماه صورت پذ

 :یتمامور فوق العاده
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، شوند یمخارج از محل خدمت اعزم  یتبه مامور یموافقت بعد یاکه به موجب قرارداد  یبه کارگران

 .گیرد یمتعلق  یتفوق العاده مامور

 :یتمامور

دور  یاز محل کارگاه اصل یلومترک ۵0انجام کار حداقل  یکه کارگر برا شود یماطالق  یبه مورد

 .یدتوقف نما یتشب در محل مامور یکباشد حداقل  یرناگز یاو  شود

 :ثابت به تبع شغل یایمزا

کار  یمزد در ساعات عاد یمترم یکار و برا یطمح یاشغل  یتاست که بر حسب ماه یاییمنظور مزا

فوق العاده شغل و  یایمزا یاو  یسرپرست یایکار و مزا یسخت یایمزا یلاز قب. گردد یمپرداخت 

 .یرهغ

 :ای یزهانگو  یرفاه یایمزا

 و سود ساالنه یدتول یشپاداش افزا یمسکن خواربار و کمک عائله مند ینهکمک هز یلاز قب

 ها تبصرهاحکام در 
 یروز یبکار با تصو یعالیشورا یشنهادبا پ یکارمزد ساعت یمربوط به مزد ساعت یایضوابط و مزا

 .گردد یم یینتع یکار و رفاه اجتماع، تعاون

کار تجاوز  یاز حداکثر ساعت قانون یدنبا، یکارمزد ساعتیا  یساعت حداکثر ساعات کار در موارد مزد

 .کند

مزد را دارند و  یافتاستحقاق در یو مرخص یرسم یالتجمعه و تعط یروزها یکارگران کارمزد برا

مبلغ ت که البته ماه کار آنهاس ینکارکرد آخر یها روزنامهکارمزد آنها در  یانگینماخذ محاسبه م

 .باشد یمتر از حداقل مزد قانونک یدنبا یپرداخت

اید حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نم تواند یمتنها ، باشد یوناگر کارگر به کارفرما مد

 .باشد یشترچهارم کل مزد کارگر ب یکاز  یددر هر حال نباولی 

 دستمزد یشنحوه افزا
 یانقاط مختلف کشور و  یحداقل مزد کارگران را برا یزانکار همه ساله موظف است م یعالیشورا

 :یدنما یینتع یلذ یارهایمعوجه به تبا  یعصنا

 شود یینتع یبانک مرکز یبا توجه به درصد تورم اعالم یدبا. 



 11 فصل سوم
 

 خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع  یک یباشد تا زندگ یا اندازهحداقل مزد به  یدبا

 .دینما ینتام شود یماعالم  یرسم

کمتر از حداقل  یکارگر یچبه ه یشده قانون یینانجام کار در ساعات تع یکارفرما مکلف است در ازا

 .یدده پرداخت ننماش یینحقوق تع

 .پرداخت شود ینقد صورت به یدمنحصرا با، یدشده جد یینحداقل مزد تع

 مشاغل یطرح طبقه بند
و  یابینظام ارز یدبا یکار و رفاه اجتماع، وزارت تعاون یگریاز کار د یاز بهره کش یریبه منظور جلوگ

 .یدو اجرا نما یهمشاغل را ته یطبقه بند

 .وزارت کار اجرا کنند ییدو پس از تا یهمشاغل را ته یموظفند طرح طبقه بند یانکارفرما

وزارت  ییدمورد تا یدبا پردازند یممشاغل  یطرح طبقه بند یهکه به ته یموسسات و افراد یتصالح

 .باشند یتعاون کار و رفاه اجتماع

حل  یها یاتدر ه یکار و رفاه اجتماع، مشاغل با نظر وزارت تعاون یاختالفات طرح طبقه بند

 .است یدگیاختالف قابل رس

مشاغل  یکار و رفاه اجتماع، شده از طرف وزارت تعاون یینتع یها مهلتمشمول در  یاناگر کارفرما

 .شود یممشاغل واگذار  یابیارز یاز دفاتر موسسات فن یکیانجام آن به ، اشندنکرده ب یابیخود را ارز

مشاوره  های ینههزدر صد  ۵0معادل  ای یمهجر، مربوط های ینههزضمنا کارفرما مکلف است عالوه بر 

 .کشور پرداخت کند یرا به حساب درآمد عموم

 پرداخت مزد یطشرا
 .مرتب پرداخت شود یدر فواصل زمان یدبا

 .و ضمن ساعات کار پرداخت شود یلتعط یردر روز غ یدبا

 .چک عهده بانک پرداخت شود یلهوس به ینطرف یتکشور و با رضا یجبه وجه را یدبا

روز  ۱۵ یاهفته و  یاروز  یاندر پا یدبا یساعت یاعرف کارگاه مبلغ مزد روزانه  یابراساس قرارداد 

 .یردصورت پذ یکبار

 .روز محاسبه و پرداخت شود 3۱بر اساس  یدو حقوق با یاروزه مزا 3۱ یها ماهدر 

 .به زن و مرد پرداخت شود یمزد مساو یدکارگاه با یکدر  یمساو یطدر شرا یانجام کار مساو یبرا
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ممنوع  یو مذهب یاسیو اعتقادات س یتقوم، نژاد، جنس، مزد بر اساس سن یزانم ییندر تع یضتبع

 .است

محاسبه ، یافتهبه نسبت ساعات کار انجام  یکمتر از ساعات قانون یاوقت  یمهکارگران ن یایمزد و مزا

 .و پرداخت شود

 یارزش نقد یدبا شود یمپرداخت  یرنقدیغ صورت بهاز مزد  یقسمت ینکه با توافق طرف یدر موارد

 .معقول باشدو منصفانه  ها پرداخت ینگونها یشده برا یینتع

رفت و  ینههز یزروزانه کارگران باشد و ن یمزد مبنا یاکمتر از مزد ثابت  یدنبا یتفوق العاده مامور

 .برگشت با کارفرماست

 موارد مجاز جهت برداشت از مزد توسط کارفرما
 .که قانون صراحتا اجازه داده باشد یمورد

 .به کارگر داده باشد یمساعده وجه عنوان بهکه کارفرما  یهنگام

 .ه کارگر داده طبق ضوابط مربوطهکه کارفرما ب ییها واماقساط 

 .اضانه پرداخت شده باشد یچنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغ

 یا اجارهکه  یدر صورت. است یدهگرد یینتع ینآن با توافق طرف یزانکه م یمال االجاره خانه سازمان

 .گردد یینتع ینوافق طرفتباشد با 

مصرف همان  یاز شرکت تعاون یاجناس ضرور یدخر یکه پرداخت آن از طرف کارگر برا یوجوه

 .کارگاه تعهد شده باشد
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 قانون کار سوم ـ مبحث اول آزمون فصل

 .لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

 :حق السعی عبارت است از 34در ماده . ۱

 قانونی کارگر به اعتبار قرارداد کار  یها یافتیدرکلیه  (۱

 اعم از مزد یا حقوق  (4

، پاداش افزایش تولید، مزایای غیرنقدی، ایاب و ذهاب، خوار و بار، هزینه مسکن، کمک عائله مندی (3

 سود ساالنه و نظایر آنها

 هر سه گزینه  (2

 :مزد ثابت عبارت است از 36در ماده . 2

 مجموع مزد شغل  (۱

 مزایای ثابت پرداختی  (4

 گزینه الف و ب (3

 به تبع شغل (2

قانون کار که به انجام کار مساوی برای پرداخت مزد مساوی به زن و مرد تاکید کرده بر  38ماده . 3

 مقاوله نامه سازمان بی المللی کار نوشته شده است؟ اساس کدام

 ۱00مقاوله نامه شماره  (۱

 ۱۱۱مقاوله نامه شماره  (4

 ۱۱۱و  ۱00مقاوله نامه شماره  (3

 هیچکدام (2

 حداقل مزد را تعیین کند؟، کار موظف شده ست با کدام معیارشورای عالی ، قانون کار 4۱در ماده . 4

 درصد تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (۱

 شود یمباشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مرکز آمار اعالم  یا اندازهباید به  (4

 تامین گردد

 تورم اعالمی از سوی مرکز آمار ایران  (3

 الف و ب (2

تعیین شده از سوی وزارت تعاون کار و رفاه  یها مهلتچنانچه کارفرما در ، قانون کار ۵1مطابق ماده  .۵

برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل  وزارت کار، اجتماعی مشاغل کارگاه خود را ارزیابی نگرده باشد

 کدامیک از اقدامات زیر را انجام خواهد داد ؟

 کند یمدرصد هزینه مشاوره به خزانه داری کل واریز  ۵0معادل  یا مهیجرکارفرما  (۱
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کارفرما باید مابه التفاوت ، شود یمتاریخی که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشخص  (4

 احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد

یابی مشاغل یا صاحب انجام امر )طبقه بندی مشاغل ( به یکی از دفاتر و موسسات مشاور فنی ارز (3

 گردد یمواگذار (21صالحیت )موضوع تبصره ماده 

 هر سه گزینه  (2

 ؟دهد یمقانون تشکیل  3۵و  34را مطابق با ماده  ها یافتیدرمسکن کدام قسمت از  یها نهیهز. 6

 حق السعی و حقوق (۱

 مزد یا حقوق  (4

 حق السعی (3

 حق السعی و مزد (2

 نیست؟ 34کدام تعریف مطابق ماده .7

مسکن ،خواربار،ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی،پاداش  یها نهیهز، حقوق، کمک عائله مندیمزد یا  (۱

 افزایش تولید، سود ساالنه و نظایر آنها

مسکن ،خواربار،ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی،پاداش  یها نهیهز، مزد یا حقوق، کمک عائله مندی (4

 ظایر آنهامزد شغل و مزایای ثابت و ن، افزایش تولید، سود ساالنه

مسکن ،خواربار،ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، سود ساالنه و نظایر  یها نهیهز، کمک عائله مندی (3

 آنها

مسکن ،خواربار،ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی،پاداش  یها نهیهز، مزد یا حقوق، کمک عائله مندی (2

 افزایش تولید، سود ساالنه، مزایای سرپرستی وفوق العاده شغل و غیره

، دارد یمقانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار دریافت  یها افتیدرمنظور قانونگذار از کلیه  .8

 چیست؟

 شود یمهرآنچه به کارگر پرداخت  (۱

 هرآنچه در قرارداد کار قید شده باشد)اعم از کتبی یا شفاهی( (4

 هر آنچه حسب یا به تبع قرارداد یا آثار آن به کارگر پرداخت شود (3

 هر سه گزینه (2

 به چه معناست؟ 34عبارت نظایر آنها در تعریف حق السعی در ماده . 9

 وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها (۱

 دارد  32تسری به کلیه موارد ماده  (4

 منظور نظیر سود ساالنه هر پرداخت نقدی یا غیرنقدی است  (3

انون نام برده نشده است هر عنوان پرداختی یا مزایا یا امتیازی را اعم از نقدی یا غیرنقدی که در ق (2

 داند یمنیز مشمول 
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 در تعریف مزد ساعتی گزینه ناصحیح را مشخص نمایید.. ۱1

 با ساعات انجام کار مرتبط باشد (۱

 ساعت و بیست دقیقه کار در روز7 (4

 در صورتی که بر اساس میزان ساعت کار انجام شده محاسبه شود (3

 ساعتی محاسبه شود هر کاری که مزد آن بر اساس ساعت کار کارگر به شکل (2

 کدام گزینه است؟ ترش حیصحتعریف  3۵ماده  ۱عبارت کارمزد مطابق تبصره . ۱۱

 چنانچه بر اساس محصول تولید شده تعیین شده باشد (۱

 در مقابل انجام کار و یا محصول تولید شده باشد (4

 به میزان انجام کار در زمان معین باشد (3

 با ساعت انجام کار مرتبط باشد (2

 ناصحیح است ؟ گزینه در تعریف کارمزد ساعتیکدام . ۱2

 چنانچه بر اساس محصول تولید شده صورت پذیرد (۱

 به میزان انجام کار درزمان معین  (4

 گزینه الف و ب (3

 تعداد کار تولید شده به مأخذ ساعت کار انجام شده ضربدر ساعت اضافه کاری (2

 ؟ شود یمزد توسط کدام مرجع تعیین کارمزد ساعتی و کارم، ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی. ۱3

 به پیش نهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران (۱

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب (4

 و تصویب شورای عالی کار  به پیشنهاد وزارت کار (3

 به پیشنهاد کارفرما و تصویب شورای اسالمی کار (2

 صحیح است؟ 3۵حداکثر ساعات کار موضوع ماده کدام گزینه در مورد . ۱4

 از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید (۱

 نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید (4

 مساوی حداکثر ساعت قانونی کار باشد (3

 ساعت در روز تجاوز ننماید ۱4از  (2

 مزد ثابت عبارتند از:. ۱۵

 شغلمجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع  (۱

 مجموع مزد شغل و حقوق ثابت پرداختی به تبع شغل (4

 مجموع مزد شغل و مزایای ثابت به همراه اضافه کار  (3

 مجموع مزد شغل و اضافه کار  (2
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طبقه بندی و ارزیابی نیست، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع  که دارای طرح ییها کارگاهدر  .۱6

 شغل چیست؟

غل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی پرداخت مزایایی است که برحسب ماهیت ش (۱

 گردد یم

مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات اضافه کاری  (4

 گردد یمپرداخت 

 گردد یمفقط محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی پرداخت  مزایایی است که برحسب (3

، که شامل سختی کار گردد یم  پرداخت ترمیم مزد در ساعات اضافه کاریبرای  مزایایی است که (2

 شود یمفوق العاده شغل و غیره 

 :منظور از مزد مبنا 36ماده  2طبق تبصره . ۱7

 مزد ساعتی (۱

 مزد گروه و پایه (4

 مزایای رفاهی نظیر کمک هزینه مسکن  (3

 عائله مندی پاداش افزایش تولید و سود ساالنه  کمک هزینه مسکن، خواربار، کمک (2

 ؟شود ینممحسوب  یا زهیانگ  مزایای رفاهی و قانون کار ،کدام گزینه 36ماده  3طبق تبصره . ۱8

 مزایای سختی کار (۱

 مزایای سرپرستی (4

 فوق العاده شغل (3

 پاداش افزایش تولید (2

مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل  کدام گزینه جزء، شود ینمکه طبقه بندی اجرا  ییها کارگاهدر . ۱9

 نیست؟

 فوق العاده شغل (۱

 پاداش افزایش تولید (4

 مزایای سختی کار (3

 مزایای سرپرستی (2

 مزد تحت چه شرایطی باید پرداخت شود ؟ 37طبق ماده . 21

 تعطیل یروزهادر فواصل زمانی مرتب و در  (۱

 غیر تعطیل یروزهادر فواصل زمانی گوناگون و در  (4

 غیرتعطیل و ضمن ساعت کار یروزهاب و در در فواصل زمانی مرت (3

 در فواصل زمانی گوناگون و در روزهای غیرتعطیل (2
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 پرداخت شود؟ تواند یممزد در کدامیک از فواصل زمانی ، ساعتی یکارهادر قرارداد . 2۱

 پایان روز (۱

 پایان هفته (4

 پایان پانزده روز (3

 هر سه گزینه (2

پرداخت مزد به صورت ، که براساس عرف کارگاه ییقراردادهادر ، قانون کار 37طبق بند ب ماده . 22

 ؟شود یممزد مذکور چه نامیده ، ماهانه باشد

 کارمزد (۱

 دستمزد (4

 حق العمل (3

  حقوق (2

 ؟باشد یم ییزهایچروزه پرداختی کارگر شامل چه  3۱ یها ماهدر ، قانون کار 37طبق تبصره ماده . 23

 حقوق و حق مسکن (۱

 مزایا و اضافه کاری (4

 مزایا و حقوق (3

 و اضافه کاری حقوق (2

 قانون کار میزان مزد پرداختی مرد و زن چگونه است؟ 38طبق ماده . 24

 زن نصف مرد (۱

 مساوی (4

 مرد نصف زن (3

 زن یک سوم مرد (2

 تعیین میزان مزد در چه شرایطی ممنوع است ؟ تبعیض در. 2۵

 سن، جنس (۱

 قومیت و اعتقادات سیاسی  (4

 نژاد و اعتقادات مذهبی (3

 همه موارد (2

مزد کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی اشتغال ، قانون کار 39طبق ماده . 26

 ؟شود یمچگونه محاسبه ، دارند

 به نسبت کار انجام شده  (۱

 یک ماه کامل (4
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 به نسبت ساعات کار انجام شده  (3

 روزه ۱۵ (2

، شود یمقانون کار در توافقات شغلی که قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت  41طبق ماده . 27

 نقدی به چه میزان باشد؟ یها پرداختباید ارزش 

 منصفانه و معقول (۱

 حقوق کامل و به همراه مزایا (4

 با کسر مالیات حقوق کامل و مزایا (3

 حقوق کامل و مزایا بدون کسر مالیات (2

 ؟گردد یمهمه ساله توسط چه مرجعی تعیین تعیین حداقل مزد کارگران . 28

 دولت (۱

 شورای عالی کار و دولت (4

 شورای عالی کار (3

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با نظارت شورای عالی کار (2

 ؟گردد یمقانون کار بر اساس چه معیاری تعیین  4۱تعیین حداقل دستمزد طبق ماده . 29

 میانگین مزد سال قبل (۱

 نک مرکزیدرصد تورم اعالمی توسط با (4

 که زندگی یک خانواده را تامین نماید یا گونهدرصد تورم و به  (3

 زندگی را تامین نماید یها نهیهزکه  یا گونهمتوسط مزد سه سال قبل و به  (2

 زیر سازگار است؟ یا نهیگزپرداخت از طریق تراکنش بانکی با کدامیک از  37طبق ماده . 31

 به وجه نقد رایج کشور (۱

 با تراضی طرفین (4

 عهده بانکبه  (3

 به وسیله چک به عهده بانک (2

 شرایط مساوی در پرداخت مزد در کدام مقاوله نامه سازمان بین المللی کار الزام شده است؟. 3۱

 ۱00مقاوله نامه  (۱

 41مقاوله نامه  (4

 ۱مقاوله نامه  (3

 19مقاوله نامه  (2

 شد؟قانون کار توسط کدام مرجع اعالم خواهد  4۱تورم اعالمی مطابق بند یک ماده . 32

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (۱
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 مرکز آمار ایران (4

 وزارت اقتصاد و دارایی (3

 سازمان برنامه و بودجه کشور (2

 زیر برای تعیین حداقل مزد ساالنه صحیح است؟ یها راهکدامیک از . 33

 نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف (۱

 نقاط مختلف کشور یا حرف مختلف (4

 مختلفنقاط مختلف کشور و یا اصناف  (3

 نقاط مختلف کشور و یا صنایع اساسی (2

 :حداقل مزد باید. 34

بامشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به  (۱

 ...... را تامین نماید.باشد تازندگی یک خانواده یا اندازه

بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی کار محول شده را مورد توجه قرار دهد،  (4

 ...... را تامین نماید.باشد تازندگی یک خانواده یا اندازهباید به 

را تأمین  شود یمزندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم  یا اندازهتا  (3

 نماید

 هر سه گزینه غلط است (2

 :کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات انجام شده قانونی 4۱مطابق تبصره ماده . 3۵

 به هیچ کارگری بیش از حداقل مزد تعیین شده پرداخت ننمایند (۱

 به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننماید (4

 به همه کارگران مزد تعیین شده جدید را پرداخت نمایند (3

 حداقل مزد تعیین شده جدید را پرداخت نماید (2

 :چنانچه کارفرمایان مزد تعیین شده جدید را پرداخت ننمایند 4۱مطابق تبصره ماده . 36

 مابه التفاوت نیستند در صورت تخلف ضامن تأدیه (۱

 باشند یممابه التفاوت  در صورت تخلف ضامن تأدیه (4

 باشند یمخت شده و حداقل مزد جدید در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پردا (3

 باشند ینمدر صورت تخلف ضامن تأدیه مابه التفاوت  (2

 زیر پرداخت شود: یها صورتمنحصرا باید به یکی از  42مطابق با ماده  4۱موضوع مزد ماده . 37

 به صورت نقدی پرداخت شود (۱

 به صورت نقدی و غیر نقدی پرداخت شود  (4

 شود یمپرداختی تلقی ، شود یمپیش بینی  قراردادهاغیرنقدی که در  یها پرداخت (3
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 اضافه برحداقل مزد غیرنقدی پرداخت شود (2

آیا کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیالت حق استفاده از مرخصی  43مطابق ماد . 38

 استحقاقی با حقوق را دارند؟

 بله (۱

 خیر (4

 روزه  30درماه های کارکرد  (3

 مطابق با آخرین ماه کارکرد (2

 :مبلغ پرداختی به کارگر در هر حال نباید کمتر از 43مطابق ماده . 39

 حداقل قانونی باشد (۱

 حداقل مزد قانونی باشد (4

 حداقل حقوق قانونی باشد (3

 کمتر از حق السعی باشد (2

 ماخذ محاسبه میانگین کارمزد و روزهای کارکرد چیست؟ 43مطابق ماده . 41

 آخرین ماه کارکرد (۱

 زهای کارکردمحاسبه میانگین کارمزد رو (4

 میانگین کارمزد به ماخذ سه ماه آخر کارکرد (3

 با ماخذ حداقل مزد محاسبه شود (2

 مبلغ پرداختی از حقوق کارگر نباید از چه کسری باالتر باشد؟ 44مطابق ماده . 4۱

 یک سوم (۱

 یک دوم (4

 یک چهارم (3

 تمامی حقوق (2

 در قبال دیون: 44چنانچه کارگر به کارفرما مدیون باشد مطابق ماده . 42

 مطابق حداقل حقوق را کسر نمود توان یم (۱

 مازاد حداقل حقوق را برداشت نمود توان یم (4

 مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود  توان یمتنها  (3

 برداشت کرد توان ینمبه هیچ وجه  (2

 چیست؟ 44حکم نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر مطابق شمول ماده . 43

 باشد ینممستثنی  (۱

 و تابع مقررات قانون مدنی است  باشد یممستثنی  (4
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 باشد ینممطابق قانون کار مستثنی  (3

 باشد یمتابع مستثنیات دین  (2

از حقوق کارگر برداشت  تواند یمچنانچه قانون صراحتا اجازه داده باشد کارفرما  4۵مطابق ماده . 44

 نماید

 برخی از مواقع  (۱

 درپایان ماه (4

 خیر (3

 بله (2

 آیا هنگامی که کارفرما به کارگر به مساعده وجهی داده باشد قابل برداشت از مزد هست ؟. 4۵

 خیر (۱

 بله (4

 ها ماهبرخی از  (3

 از عیدی و پاداش (2

 که کارفرما به کارگر داده است ،چگونه قابل کسر است ؟ ییها واماقساط . 46

 همه ماهه (۱

 طبق قانون (4

 طبق ضوابط مربوط (3

 هیچکدام (2

 آن را کسر کرد؟ توان یمبراثر اشتباه محاسبه مبلغی به کارگر اضافه پرداخت شده باشد ،چنانچه . 47

 بله (۱

 خیر (4

 بالفاصله (3

 در اسرع وقت (2

 سازمانی چگونه از مزد کارگر قابل برداشت است؟ یها خانهمال االجاره . 48

 باشد یا اجارهدر صورتی که  (۱

 میزان آن با توافق طرفین تعیین گردد (4

 نیز با توافق طرفین تعیین گرددمیزان برداشت آن  (3

 هرسه گزینه (2

قابل کسر از حقوق ، آیا اجناس ضروری که از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده باشد. 49

 ؟باشد یمکارگر 
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 بله (۱

 خیر (4

 وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر تعهد شده باشد  (3

 قایل کسر نیست (2

 را تعیین کنند هنگام دریافت وام دو طرف باید میزان اقساط. ۵1

 باشد یمنحوه پرداخت آن مطابق با قرارداد  (۱

 باشد یممطابق توافق  (4

 با توافق طرفین باید میزان اقساط تعیین گردد 2۵حسب بند ج ماده  (3

 هیچکدام (2

 ؟ردیگ یمبه چه دسته از کارگران فوق العاده ماموریت تعلق . ۵۱

 شوند یمکارگرانی که به موجب قرارداد به خارج از محل خدمت اعزام  (۱

کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریت های خارج از محل خدمت اعزام  (4

 شوند یم

 شوند یم به کارگرانی که حسب دستور مدیر یا نماینده او به ماموریت اعزام (3

 روند یمریت کارگرانی که به درخواست خودشان به ماو (2

 فوق العاده ماموریت نباید:. ۵2

 کمتر از مزد ثابت باشد (۱

 کمتر از مزد مبنا باشد (4

 کمتر از مجموع مزد یا حقوق  (3

 کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای رزانه کارگر باشد (2

 کارفرما تعهد دیگرش چیست؟، عالوه بر پرداخت فوق العاده ماموریت. ۵3

 وسیله یا هزینه  (۱

 شتوسیله رفت و برگ (4

 وسیله یا هزینه رفت و برگشت (3

 هر سه گزینه  (2

که کارگر برای انجام کار حداقل چند کیلومتر از محل کارگاه  شود یمماموریت به موردی اطالق . ۵4

 اصلی دور شود؟

 کیلومتر40 (۱

 کیلومتر۵0 (4

 کیلومتر۱00 (3
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 کیلومتر400 (2

 حکمش چیست؟، اگر کارگر یک شب در محل مأموریت توقف نماید. ۵۵

 باشد یمماموریت  (۱

 دیآ ینمماموریت به حساب  (4

 کیلومتر طی مسافت کرده باشد۵0باید حتما  (3

 هیچکدام (2

 ؟ردیپذ یمپرداخت پاداش افزایش تولید با چه قصدی انجام  47در ماده . ۵6

 ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر (۱

 تقلیل ضایعات و افزایش عالقمندی (4

 باال بردن سطح درآمد کارگران (3

 گزینههر سه  (2

که به تصویب یکی از مراجع  یا نامهقرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید مطابق آئین . ۵7

 ؟گردد یممنعقد  شود یم زیر تعیین

 وزیر کار و امور اجتماعی (۱

 وزیر صنعت معدن و تجارت  (4

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (3

 وزیر اقتصاد و دارایی (2

 ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را طراحی کند؟ چه دستگاهی موظف است نظام. ۵8

 وزیر کار و امور اجتماعی (۱

 وزیر صنعت معدن و تجارت  (4

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (3

 وزیر اقتصاد و دارایی (2

نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل با استغاده از کدامیک از موارد زیر ، قانون کار 48مطابق ماده . ۵9

 ؟گردد یماجرا 

 استاندارد مشاغل (۱

 عرف مشاغل (4

 طبیعت مشاغل (3

 الف و ب (2

 ؟ردیپذ یمدر این قانون با همکاری کدام کمیته انجام ، استقرار مناسبات صحبح کارگاه 49در ماده . 61

 موسسات ذیصالح (۱
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 کارفرما (4

 کمیته طبقه بندی مشاغل (3

 شورای اسالمی کار (2

 مراحل تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کدام است ؟. 6۱

 اح طبقه بندیانتخاب طر (۱

 انتخاب اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل (4

 انتخاب موسسات ذیصالح طرح طبقه بندی مشاغل (3

 هر سه گزینه (2

 ؟ طرح طبقه بندی مشاغل بعد از تایید کدام مرجع به مرحله اجرا درمی آید. 62

 شورای اسالمی کار (۱

 هیئت مدیره شرکت (4

 وزارت کار و امور اجتماعی (3

 اجتماعیوزارت تعاون کار و رفاه  (2

ناظر به تعداد کارگران و تاریخ  ها کارگاهاجرایی طرح ارزیابی مشاغل  یها نامهدستورالعمل و آئین . 63

 ؟ شود یماجرا توسط کدام دستگاه تعیین و اعالم 

 وزیر کار و امور اجتماعی (۱

 وزیر اقتصاد و دارایی (4

 وزیر صنعت معدن و تجارت  (3

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

مورد تایید کدامیک  پردازند یمطبقه بندی مشاغل  یها طرحیت موسسات و افرادی که به تهیه صالح. 64

 ؟ استزیر  یها دستگاهاز 

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (۱

 وزیر اقتصاد و دارایی (4

 وزیر کار و امور اجتماعی (3

 وزیر صنعت معدن و تجارت  (2

نظر کدام دستگاه در هیئت حل اختالف قابل با ، طرح طبقه بندی مشاغل اختالفات ناشی ازاجرای. 6۵

 رسیدگی است؟

 وزیر اقتصاد و دارایی (۱

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (4

 وزیر صنعت معدن و تجارت  (3
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 وزیر کار و امور اجتماعی (2

خود را ارزیابی نکرده  یها کارگاهقانون کار چنانچه کارفرمای مشمول مشاغل  ۵1مطابق ماده . 66

 اجتماعی قانون را اجرا خواهد کرد؟ وزارت تعاون کار و رفاهاز چه طریقی ، باشد

 یکی از دفاتر موسسات مشاوره فنی ارزیابی مشاغل (۱

 اشخاص صاحب صالحیت (4

 کمیته طبقه بندی مشاغل (3

 4و۱گزینه  (2

مربوط به اجرای طرح طبقه بندی  یها نهیهزکارفرما عالوه بر پرداخت  ۵1مطابق تبصره ماده . 67

 مشاغل چه میزان جریمه باید به خزانه داری کل واریز نماید؟

 درصد40 (۱

 درصد 30 (4

 درصد۵0 (3

 درصد90 (2

 کارفرما باید به کارگر عالوه بر اجرای طرح ارزیابی مشاغل چه پرداخت دیگری را معمول کند؟. 68

 مابه التفاوت مزد (۱

 مابه التفاوت طرح (4

 احتمالی مزدمابه التفاوت  (3

 مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل (2
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 مدت مبحث دوم: 

مبارزات  مدت یا بهتر بنویسیم ساعات کار یکی از موضوعات مادر و از جمله مسائل پرحاشیه

است که دنباله موضوعات و حواشی آن تا عصر حاضر کشیده شده و ادامه  40و  ۱1کارگری در قرن 

هنوز هم موضوع مدت یا مدت کار در بسیاری از نقاط جهان وبین بسیاری از کارگران حل و . دارد

سال  کشتارها و نشنج های پی در پی کارگری سبب شد تا حدود صد، اعتصابات. فصل نشده است

وابسته به جامعه ملل بود به  های سازمانکه جزء  ILOسازمان تازه تاسیس  ۱140پیش یعنی در 

 ۱7روسیه و ماده  ۱1۱7عنوان بخشی از معاهده صلح ورسای ) و از تبعات تاثیرگذار انقالب اکتبر 

جنبش  ۱1رئیس جمهور وقت امریکا یعنی کشوری که در ربع پایانی قرن ، اعالمیه معروف ویلسون

ساعت  9اول ماه مه کارگران شیکاگو را سرکوب کرده بود (، سبب شد تا در اولین مقاوله نامه خود 

 کار در روز را به رسمیت بشناسد.

اردیبشهشت ماه هر سال را به عنوان عید  ۱۱اگر امروز کارگران سراسر جهان اول ماه مه مطابق با 

ست که جنبش اول ماه مه در تثبیت ساعات کار و ، فقط به واسطه اهمیتی اگیرند میکارگری جشن 

 .ساعت کار در روز دارد 9رسمیت 

به اهمیت محدود  ای پدیدهکارگری از زمان پیدایش کارگر صنعتی هرگز  های جنبشتاریخ حیات 

شاید شکوه خواسته جنبش معدن . ساعت کار در روز به خود ندیده است 9کردن ساعات کار به 

از  ها سالمیالدی که هنوز به یادگار مانده است و پس از  ۱996اول ماه مه چیان شهر شیکاگو در 

 .کند میاهمیت و بزرگی این خواسته را نمایان ، شود میسوی کارگران جهان عید گرفته 

اول اینکه پیش از تصویب این . شایان ذکر است که دو اتفاق در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد

ساعت کار در روز  9میالدی یک کنفرانس بین المللی در فرانسه رسمیت  ۱1۱۱ مقاوله نامه در سال

میالدی  ۱1۱1را اعالم کرده بود دوم حسب اتفاق کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در سال 

 29ساعت کار در روز و  9مقاوله نامه محدود کردن ساعت کار در موسسات صنعتی و ، در واشنگتن

یعنی اراده خداوندی بر آن قرار گرفت تا در همان کشوری که . به تصویب رسانید ساعت در هفته را

البته . این مقاوله نامه مصوب گردیده و اعالم شود، ساعت کار در روز سرکوب گردیده بود 9جنبش 

ساعت کار در روز بود. در  9باید در نظر داشت که اعالم این مقاوله نامه گامی برای جهانی کردن 

ل بر کلیه اقداماتی که از زمان قیام اول ماه مه توسط معدن چیان مظلوم شهر شیکاگو آغاز عین حا

 .گذاشت میشده بود صحه 

ساعت کار در روز را آن  ۱2امروز دشوار است که خاطره تاریخی ما بتواند در ذهن خود دست کم 

در روز را که در نتیجه  ساعت کار 9هم در معادن سراپا آلوده تداعی معانی کند و بتوانیم تصویب 
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اما چه بخواهیم و نخواهیم شرایط .مبارزه کارگران جهان کسب گردیده بود درک کنیم ها سال

این طور بود که کارفرمایان بجای کاهش ساعت کار به دنبال این بودند که  روزهاظالمانه کار در آن 

سال بر گرده زحمتکشان  ظلمی که سالیان. ساعت افزایش دهند ۱6ساعت کار در روز را به  ۱4

زنجیری که استثمار مطلق کارگر توسط کارفرمایان را ممکن و عملی ساخته . کرد میجهان سنگینی 

بود. کارگران باید هر روز صبح با کوله باری از خستگی از کار مستمر روزهای قبل برخواسته و بعد از 

خسته و کوفته ، یافت میه شب ادامه یک کار طاقت فرسا که از صبح تا شام و گاهی تا پاسی از نیم

بود که  ای ظالمانهدر چنین شرایط . به خانه برگشته تا شاید نیروی مجددی برای کار روز بعد بیابند

فرزندان . طعم یک استراحت آزاد در غروب یک روز آفتابی را بچشند توانستند نمیکارگران هرگز 

و پدران اغلب از فرط خستگی موفق به ابراز  فتندیا میکارگران به ندرت توفیق دیدار پدرانشان را 

، زندگی ضامن آن کار بود و نفس کار مقدس و حرکت آفرین. شدند نمیمحبت پدرانه به فرزندانشان 

همه چیز را کم جلوه و بی فروغ و خسته  ها آن. اما این عالم برای کارگران رنگ دیگری داشت

لذا با وجود . نمود میجان و بی روح و خسته و فرتوت  . در نزد کارگر صورت اصلی عالم کمدیدند می

و تمام  آمدند میحاکمشان کارگران به جان  های دولتتمهیدات امنیتی توسط سرمایه داران و 

این چنین بود که به . بستند میکوشش و توان خود را برای انهدام روابط ظالمانه حاکم به کار 

صنعتی گردید و رقابت  ابات کارگری دامنگیر کشورهایاز اعتص ای پاره، موازات جنگ اول جهانی

فقر و فالکت عمومی ، تورم و گرانی. خرد کننده و دیوانه وار سرمایه داران به رکود و بیکاری انجامید

و نهایتا جنگ خانمان سوز جهان گیر اول سبب شد که سرمایه داری بعد از جنگ کمی بر سر عقل 

للی کار و تن دادن به تصمیمات این سازمان در حراست و صیانت آمده و با تاسیس سازمان بین الم

روسیه را که عامل مهمی در  ۱1۱7البته نباید انقالب کومونیستی اکتبر . از نیروی کار کمک کند

 .فراموش کرد، این پا پس نهادن سرمایه داری داشت

که حاصل این اقدام در قوانین کار  آید میبه حساب  ۱همگی شرایط تکوین مقاوله نامه شماره  ها این

با  اید کردهاینک بر اساس مدلی که در مباحث مختلف دنبال . کشورهای مختلف لحاظ گردید

 9.شوید میآشنا  6۱تا  ۵۱موضوع مدت یا مدت کار و یا همان ساعات کار از ماده 

                                                           
خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار  ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت -۵۱ماده  .8

 . ساعت تجاوز نماید 9. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از  دهد یم

ر را در بعضی از روزهای هفته کمتر از ساعات کا تواند یکارفرما با توافق کارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ، م -۱تبصره 

 . ساعت تجاوز نکند 22میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از 

کار در شبانه روز را با  با توافق کارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ، ساعات تواند یدر کارهای کشاورزی کارفرما م -4تبصره 

 . توجه به کار ، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید

 . ساعت در هفته تجاوز نماید 36در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و  -۵4ماده 
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 مدت: مبحث دوم

 یفتعار

کارفرما قرار  یارانجام کار در اخت یوقت خود را برا یا یرواست که کارگر ن یمدت زمان :ساعت کار

 .دهد یم

                                                                                                                                               
توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و خواهد بود که  یا کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آیین نامه -تبصره

 . شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید

بین و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن  باشد یم 44بامداد تا  6کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت  -۵3ماده 

 . بامداد قرار دارد 6تا  44

 . شود یکار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع م

 . دینما ی( این قانون استفاده م۵9کارگر از فوق العاده موضوع ماده ) شود یدر کارهای مختلط ، ساعاتی که جزو کار شب محسوب م

 . ردیگ ی، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت م ابدی یناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمکار مت -۵2ماده 

فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست . در کارهای متناوب ، ساعات کار و فواصل تناوب  -تبصره

 . ساعت در شبانه روز بیشتر باشد ۱۵وع تا خاتمه از و نیز کار اضافی نباید از هنگام شر

 . گردد یساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین م

آن در صبح یا عصر یا شب واقع  یها کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد ، به نحوی که نوبت -۵۵ماده 

 . شود یم

ها  %( و چنانچه نوبت۱0) شود یکار وی در صبح و عصر واقع م یها و نوبت کند یکارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار م -۵6ماده 

%( عالوه بر مزد به ۵/44ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد ) %( و در صورتی که نوبت۱۵در صبح و عصر و شب قرار گیرد ، )

 . وبت کاری دریافت خواهد کردعنوان فوق العاده ن

ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید ، لکن جمع  9در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از  -۵7ماده 

 . ساعت تجاوز کند ۱76ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 

 . ردیگ ی%( اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق م3۵ی )برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبت -۵9ماده 

 : در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است -۵1ماده 

 . %( اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی20پرداخت ) -ب . موافقت کارگر -الف

 . تجاوز نماید )مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین(ساعت در روز  2ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از  -تبصره

( و برای مدتی که جهت (۵1) ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری )موضوع بند )ب( ماده -60ماده 

در روز خواهد بود )مگر در ساعت  9موضوع این ماده   مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری

 . موارد استثنایی با توافق طرفین(

 .جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است -الف

احوال اعاده فعالیت کارگاه ، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل ، سیل ، زلزله و یا اوضاع و  -ب

 . غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد

ساعت ، موضوع را به اداره کار و امور  29پس از انجام کار اضافی در موارد فوق ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت  -۱تبصره 

 . اجتماعی اطالع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود

اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل ، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و در صورت عدم تایید ضرورت کار  -4تبصره 

 . خسارات وارده به کارگر خواهد بود

  . ، ممنوع است دهند یارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام م -6۱ماده 
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 .باشد یم 44صبح تا  6است که زمان انجام آن از ساعت  ییکارها :کار روز

 .صبح قرار دارد 6تا  44ساعت  یناست که زمان انجام آن ب ییکارها :کار شب

 .از آن در شب واقع است یاز ساعات انجام آن در روز و قسمت یاست که بخش ییکارها :کار مختلط

از شبانه  ینیبلکه در ساعات مع، یابد ینمانجام  یاست که نوعا در ساعات متوال یکار :کار متناوب

 .پذیرد یم روز صورت

 یاعصر و  یاآن در صبح  یها نوبتاست که  یکه در طول ماه گردش دارد و به نحو یکار :یکار نوبت

 .شود یم  شب واقع

 مدت ساعت کار

ساعت تجاوز کند مگر مستثنائات ذکر شده  9از  یدساعات کار در شبانه روز نبا :یعاد یکارهادر 

 .باشد یمساعت  22مجموع ساعات کار در هفته و  در قانون کار

آنان ساعات کار در شبانه روز با  یقانون یندهنما یابا توافق کارفرما و کارگر : یکشاورز یدر کارها

 .گردد یم یمتوجه به عرف و فصول تنظ

ساعت در  36ساعت در روز و  6از  یدساعات کار نبا :یرزمینیآور و ز یانسخت و ز یکارهادر 

 .هفته تجاوز کند

و به  یهکار ته یعالیو بهاشت کار و شورا یحفاظت فن یعالیتوسط شورا کارهانوع  یننامه ا ینآئ

 .یدکار و بهداشت خواهد رس رایوز یبتصو

 .کارگر است یارتناوب کار در اختفواصل  :کار متناوب

 .یستن یحضور او در کارگاه الزام

ساعت در شبانه  ۱۵از هنگام شروع تا خاتمه جمعا  یدنبا یکار اضاف یزساعات کار و فواصل تناوب و ن

 .باشد یشترروز ب

ساعت در هفته  22ساعت در شبانه روز و  9ممکن است ساعات کار از  یدر کار نوبت :یکار نوبت

 .وز کندتجا

 .ساعت تجاوز کند ۱76از  یدنبا یجمع ساعات کار در چهارهفته متوال یول
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درصد فوق  ۱0، در صبح و عصر واقع شود یکار و یها نوبتکه  یکارگر :یفوق العاده نوبت کار

 .کند یم یافتعالوه بر مزد در یالعاده نوبت کار

 یدرصد فوق العاده نوبت کار ۱۵، یرددر صبح عصر و شب قرار گ یکار و یها نوبتکه  یکارگر

 .کند یم یافتعالوه بر مزد در

فوق العاده  درصد یمو ن44، یردشب قرار گ ـر صع یاشب و  ـدر صبح  یکار و یها نوبتکه  یکارگر

 .کند یم یافتعالوه بر مزد در ینوبت کار

 ها تبصرهاحکام و 
درصد اضافه بر مزد  3۵کارگر از  شود یمکه جزء کار شب محسوب  یمختلط ساعات یدر کارها

 .شود یمبهره مند ی ساعت کار عاد

درصد اضافه بر مزد ساعت کار 3۵ یرنوبتیهر ساعت کار در شب به کارگران غ یبرا :یاضافه کار

 .گیرد یم تعلق یعاد

 یاضافه کار یطشرا
 موافقت کارگر 

  یدرصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عاد20پرداخت 

 ساعت در روز تجاوز کند مگر در موارد  2از  یدبه کارگران نبا یارجاع یساعات کار اضاف

 .یناستثنا با موافقت طرف

 کارفرما یصمجاز با تشخ یارجاع کار اضاف یطشرا
 .یبه شرط پرداخت اضافه کار

 .یو موارد استثنائ ینبا توافق طرف ساعت در روز باشد مگر 9 یکه حداکثر اضافه کار یبه شرط

 .حوادث مذکور است یجهکه نت یخسارت یمترم یاو  یش بینیاز حوادث قابل پ یریجلوگ یبرا

 یلس یلاز قب یعیاتفاق طب یامذکور به علت بروز حادثه  یتکه فعال یکارگاه در صورت یتاعاده فعال

کارفرما ، یحالت پس از انجام کار اضافاین در که  قطع شده باشد یش بینیقابل پ یرغ احوالزلزله و 

 .ساعت موضوع را به اداره کار اطالع دهد29ت حداکثر ظرف مکلف اس

 دهند یمآور انجام  یانخطرناک و سخت و ز یکارها یاکه کار شبانه  یبه کارگران یارجاع کار اضاف

   .ممنوع است
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 قانون کار سوم ـ مبحث دوم آزمون فصل

 .لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

 :است ازعبارت ۵۱تعریف ساعت کار در ماده . ۱

ساعت کار در این قانون مدت زمانی ست کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار  (۱

 کارفرما قرار دهد.

 .ردیگ یممدت زمانی که کارگر در اختیار کارفرما قرار  (4

 .زمانی که کارگر در نزد کارفرما حضور دارد (3

 .کند یمبه میزان وقتی که به درخواست کارفرما کار  (2

 ساعات کارکارگران در شبانه روز نباید از چند ساعت تجاوز نماید:۵۱مطابق ماده .2

 دقیقه40ساعت و 7 (۱

 ساعت9 (4

 دقیقه20ساعت و 7 (3

 ساعت7 (2

ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته به  تواند یمکارفرما باتوافق کارگران ۵۱که ماده یا تبصرهدر . 3

 ترتیب زیر معلوم کند.

 کمتر از میزان مقرر (۱

 افه بر میزان مقرراض (4

  4و  ۱گزینه  (3

 هیچکدام (2

 :مجموع ساعات کار در هفته عبارت است از. 4

 ساعت20 (۱

 ساعت22 (4

 ساعت تجاوز نکند 22از  (3

 ساعت 29با توافق  (2

 :ساعت کار کشاورزی با توجه به چه عواملی قابل توافق و تنظیم است۵۱ماده 2مطابق تبصره . ۵

 عرف  (۱

 فصول مختلف (4

 شبانه روز  (3
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 همه موارد (2

 در کارهای سخت وزیان آور وزیر زمینی ساعت کار چند ساعت در هفته است؟. 6

 ساعت36 (۱

 ساعت 20 (4

 ساعت  22 (3

 ساعت 29 (2

 شود یمآیین نامه کارهای سخت وزیان آور توسط کدام مراجع تهیه . 7

 شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار (۱

 شورای عالی کار (4

 وزارت کار و امور اجتماعی  (3

 4و  ۱ (2

 :کاری است که، کار روز. 8

 باشد 44بامداد تا 6بین  (۱

 باشد ۱9صبح تا 6 (4

 باشد 42صبح تا 6 (3

 باشد 40صبح تا 6 (2

 است که زمان انجام آن بین: ییها کاره، کار شب. 9

 بامداد 6تا  ۱9 (۱

 بامداد 6تا 44 (4

 بامداد6تا 42 (3

 بامداد6تا 40 (2

 :کاری ست که، کار مختلط. ۱1

 آن در شب باشد  ی همه (۱

 بیافتدهمه آن در روز اتفاق  (4

 بخشی از آن در روز و قسمتی در شب واقع شود  (3

 در شب انجام گیرد و قسمتی در روز انجام گیرد  (2

 ؟ردیگ یمدر کارهای مختلط در کدام ساعات به کارگر تعلق  ۵8فوق العاده موضوع ماده . ۱۱

 کار روز  (۱

 کار شب  (4
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 کار عصر  (3

 هیچکدام (2
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 تعطیالت و مرخصی مبحث سوم: 

از روز تعطیل هفته یعنی جمعه گرفته . اختصاص دارد ها مرخصیاین مبحث به موضوع تعطیالت و 

اعم از  ها مرخصیاردیبهشت یعنی روز کارگر و نیز به موضوعات مربوط به  ۱۱تا تعطیلی 

بدون حقوق که حسب  های مرخصیفوت و نظایر آن و ، استحقاقی نظیر حج و ازدواج های مرخصی

 1.پرداخته است 72تا  64از ماده ، پذیرد میانجام  توافق دو طرف

  

                                                           
در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب  -۱تبصره . باشد یهفتگی کارگران با استفاده از مزد مروز جمعه ، روز تعطیل  -64ماده  . 9

که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین ، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل  ییها ، برق ، اتوبوس رانی و یا در کارگاه

کارگرانی که . و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری استتعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود 

اضافه بر مزد دریافت خواهند  ٪20، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعهکنند یبه هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار م

تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد ، مزد روز  -4تبصره . کرد

 . مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود

، مزد هر  کنند یساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده م 22روز کار در هفته و  ۵که با انجام  ییها کارگاه -3تبصره 

 . روزانه کارگران خواهد بودیک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد 

 . دیآ یاردیبهشت( نیز جزو تعطیالت رسمی کارگران به حساب م ۱۱عالوه بر تعطیالت رسمی کشور ، روز کارگر ) -63ماده 

مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا یک ماه است . سایر روزهای تعطیل  -62ماده 

 .شود یایام مرخصی محسوب نخواهد شد . برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه م جزو

. استفاده از این مرخصی ، حتی  باشد یهفته م ۵مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند  -6۵ماده 

 . ردیگ یشش ماه کار صورت م االمکان در دو نوبت در پایان هر

 . روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند 1بیش از  تواند یکارگر نم -66ماده 

هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان  -67ماده 

 . مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید

 . شود یکارکرد تعیین م یها میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه -69ماده 

. در صورت اختالف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و  شود یتاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین م -61ماده 

( و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی یا رهیارهای پیوسته )زنجدر مورد ک -تبصره. امور اجتماعی محل الزم االجرا است

، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر  دینما یاز کارگران در روزهای کار را اقتضا م

 . ا نمایندگان کارگران اعالم نمایدسال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی ی

 . شود یمرخصی کمتر از یک روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور م -70ماده 

در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت  -7۱ماده 

 . شود یرت فوت او به ورثه او پرداخت ممرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صو

نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق  -74ماده 

 . کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد

فوت همسر  -ب ازدواج دایم -الف. اری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارندکلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورد -73ماده 

 . ، پدر ، مادر و فرزندان

 . مدت مرخصی استعالجی ، با تایید سازمان تامین اجتماعی ، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد -72ماده 
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 ها یمرخصو  یالتتعط: سوممبحث 

 یالتتعط

 یهفتگ یلروز تعط

 .به همراه مزد باشد یلتعط یدروز در هفته حتما با یک

  باشد یم یهفتگ یلروز جمعه روز تعط، 64طبق ماده ماده. 

  مترو و ، یمثل اتوبوسران یخدمات عمومدر مشاغل مربوط به همین ماده  ۱طبق تبصره

 .طبق تفاهم کارگر و کارفرما انتخاب گردد یگرروز د یکجمعه  یبجایره غ

 یرسم یالتتعط

 از جمعه یرغ یرسم یاتتعط

 یبهشتارد ۱۱روز کارگر  یلیتعط

 یالتمقررات تعط

 .درصد اضافه مزد پرداخت کند 20 یدکار فرما با، جمعه کار کند یلاگر کارگر در روز تعط

حقوق  یاششم مزد  یککارگر معادل  یهفتگ یلمزد روز تعط، روز باشد 6کار کمتر از  یاگر روزها

 .کار در هفته خواهد بود یدر روزها یو یافتیدر

 مطابق با مزد یدبا یماندهدو روز باق، ساعت باشد 22روز کار در هفته و  ۵که با انجام  ییها کارگاهدر 

 .روزانه کارگر به او پرداخت شود

 ها یمرخص

 :یاستحقاق

 ساالنه یصمجموع مرخ: 

 روز جمعه 2روز با احتساب  30 یکارگر عاد یبرا. 

 انجام شود بایست یمروز که در دو نوبت  3۵آور  یانو ز یمشاغل سخت یبرا. 

 .مرتبه یکحج واجب فقط  یضهانجام فر یمرخص

 .سه روزه با مزد یمرخص

 دائمازدواج 
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 فرزندان یافوت پدر مادر 

 :یساعت یمرخص

 روز یککمتر از  یمرخص 

 :مقررات

 باشد یمروز  1ساالنه  یمرخص یرهسقف ذخ. 

 شود یم یینکارکرد تع یها ماهبر حسب  یکارگران فصل یبرا یمرخص. 

 شود یم یینبا توافق کارگر و کارفرما تع یمرخص یختار. 

 محل الزم االجراستنظر اداره کار ، یخدر صورت اختالف تار. 

  استفاده از  یجدول زمان، لادر سه ماه آخر س یدکارفرما با، ای یرهزنجو  یوستهپ یکارهادر

کارگر  یندهنما یاو  یانجمن صنف یاکار  یاسالم یشورا ییدو به تا یمرا تنظ یمرخص

 .برساند

  وط به کارگر فوت مطالبات مرب یا یاز کارافتادگ یا یبازنشستگ یاخاتمه  یادر صورت فسخ

 .ورثه او پرداخت شود یا

 :یاستعالج

 .برسد یاجتماع ینسازمان تام ییدبه تا یدبا

 .شود یممحسوب  یدر سابقه کار و بازنشستگ

 :بدون حقوق

 یلیتحص یمانند مرخص .است یرکارفرما امکان پذ یاکارگر  یبا توافق کتب
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 قانون کار سوم ـ مبحث سوم آزمون فصل

 .را انتخاب کنیدلطفا گزینه صحیح 

 به نوبت کار در صبح وشب یا عصرو شب چه میزان فوق العاده تعلق خواهد گرفت. ۱

 درصد40 (۱

 درصد۵/44 (4

 درصد4۵ (3

 درصد30 (2

 ؟چه حکمی دارد62تعیین تعطیل یک روز به جای روز جمعه در تبصره یک ماده . 2

 تعطیل هفتگی  (۱

 جایگزین تعطیل هفتگی  (4

 به جای جمعه تعطیل  (3

 تعطیل معوض (2

 ؟مرخصی کارگران به چه میزان تعیین شده است64در ماده . 3

 یک ماه  (۱

 ماه4 (4

 روز۱4 (3

 روز40 (2

هر کارگر حق دارد برای ادای فریضه حج واجب از چه میزان مرخصی استحقاقی استفاده 67در ماده . 4

 ؟کند

 دو ماه (۱

 یک ماه  (4

 روز ۱۵ (3

 هیچکدام (2

 ؟شود یممرخصی استعالجی توسط چه مرجعی تایید 74در ماده . ۵

 مرکز درمانی  (۱

 سازمان تامین اجتماعی (4

 اداره کار محل  (3

 کارفرما (2

 کارها برای کارگران زن ممنوع است؟انجام کدام دسته از  7۵مطابق ماده . 6
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 کارهای خطرناک (۱

 کارهای سخت و زیان آور (4

 کارهای خطرناک و کارهای سخت و زیان آور (3

   کارهای خطرناک، سخت و زیان آور (2

 در چه صورتی برای زنان ممنوع است؟حمل بار بیشتر از حد مجاز . 7

 بدون استفاده از وسایل مکانیکی  (۱

 با استفاده از وسایل مکانیکی (4

 همراه با وسای مکانیکی  (3

 هیچکدام (2

دستورالعمل، تعیین نوع ومیزان کارهای خطرناک، سخت و زیان آور ونیز حمل بار بیش از حد مجاز . 8

 ؟رسد یم مرجعی پیشنهاد وبه تصویب چه کسیدست توسط چه  با

 شورای عالی تامین اجتماعی به تصویب مدیر عامل تامین اجتماعی (۱

 با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی  (4

 به پیشنهاد مشاورت زنان و خانواده ریاست جمهوری و تصویب شورای عالی کار  (3

 نعت معدن و تجارتشورای عالی کار و وزیر ص (2

 ؟مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن چند روز است. 9

 روز2۵ (۱

 روز 10جمعا  (4

 روز 10 (3

 روز 360 (2

 ز زایمان مورد استفاده قرار گیرد؟چند روز از مرخصی برای زنان باید پس ا. ۱1

 روز2۵حتی االمکان  (۱

 روز 2۵ (4

 روز  2۵در صورت توافق  (3

 روز10 (2

 روز است؟زایمان توامان چند مرخصی . ۱۱

 روز۱02 (۱

 شود یمروزبه مدت مرخصی اضافه ۱2 (4

 سه ماه (3

 روز10 (2
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نوشته 76ر تبصره یک ماده زیر د یها نهیگزپس از اتمام مرخصی زایمان در قانون کار کدامیک از . ۱2

 شده است؟

 . گردد یمکارگر زن به کار خود باز  (۱

 کارگر زن به کار خود ادامه خواهد داد. (4

  گردد یمکارگر زن به کار سابق خود باز  (3

 کارگر زن به سازمان تامین اجتماعی مراجعه خواهد کرد. (2

 .شود یمحقوق مربوط به مرخصی زایمان توسط کدامیک از مراجع زیر پرداخت . ۱3

 کارفرما (۱

 وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی  (4

 سازمان تامین اجتماعی (3

 وزارت ورزش و جوانان (2

 ؟شود یممرخصی زایمان جزء سوابق خدمتی کارگر زن محسوب  آیا مدت. ۱4

 خیر (۱

 به هیچ وجه (4

 بله (3

 هرگز (2

 مقررات یا قانون باید پرداخت شود؟حقوق ایام مرخصی زایمان طبق کدام 76در ماده . ۱۵

 مقررات قانون تامین اجتماعی  (۱

 قانون کار (4

 قانون تنظیم خانواده و جمعیت (3

 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر (2

 رگر بار دار به تشخیص چه کسی است؟تشخیص نوع کار خطرناک یا سخت برای کا. ۱6

 پزشک عمومی

 پزشک سازمان تامین اجتماعی 

 پزشک زنان و زایمان

 هیچکدام 
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 شرایط کار زنانمبحث چهارم: 

مبحث کار زنان از جمله مباحث مهم و حساس قانون کار است که با توجه به شرایط فیزیکی زنان 

در احراز مشاغلی که جنبه یدی دارند و هچنین حمایت از مادران کارگر در قالب احداث 

 های محدودیتشیرخوارگاه و مهدکودک و تخصیص ساعات معینی برای شیردهی و همچنین تعیین 

 .ق آن با قوانین و مقررات از جمله مباحث مهم این مبحث استجسمانی و تطبی

اینکه مادران اجازه یافتند تا هر سه ساعت یکبار فرزندان خود را شیر دهند و همچنین مرخصی قبل 

همگی نشانگر توجه قانونگذار به حقوق ، توامان های زایمانو بعد از زایمان و افزودن مرخصی برای 

 ۱0.پردازد میبه این موضوعات  79تا  7۵مواد . آنها دارد زنان و ضرورت صیانت از

  

                                                           
زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل انجام کارهای خطرناک ، سخت و  -7۵ماده  . 10

مکانیکی ، برای کارگران زن ممنوع است . دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب 

 . وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید

روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد  2۵روز است . حتی االمکان  10ان کارگران زن جمعا مرخصی بارداری و زایم -76ماده 

 . شود یروز به مدت مرخصی اضافه م ۱2استفاده قرار گیرد . برای زایمان توامان 

و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو  گردد یپس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز م -۱تبصره 

 . شود یسوابق خدمت وی محسوب م

 . حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد -4تبصره 

خیص داده در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تش -77ماده 

 . دینما یبه او ارجاع م یتر تر و سبک شود ، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ، بدون کسر حق السعی کار مناسب

که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه  ییها در کارگاه -79ماده 

و همچنین کارفرما مکلف است  شود یادن بدهد . این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب مساعت ، نیم ساعت فرصت شیر د

متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان )از قبیل شیرخوارگاه ، مهد کودک و 

 . ...( را ایجاب نماید

تاسیسات و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از آیین نامه اجرایی ، ضوابط  -تبصره

 . شود یتصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته م
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 کار زنان یطشرا: مبحث چهارم

 :یمانو زا یباردادر یمرخص

 .باشد یمروز  10مجموعا 

 .باشد یمانپس از زا یدبا یمرخص ینروز از ا 2۵االمکان  یحت

 .گردد یماضافه  یروز به مدت مرخص ۱2مان أتو یمانزا یبرا

 :مقررات

 .گردد یمکارگر زن به کار سابق خود باز  یمانزا یمرخص یانپس از پا

 .شود یممحسوب  یخدمت و قجزء سواب یاجتماع ینسازمان تام ییدبا تا

 .پرداخت خواهد شد یاجتماع ینطبق مقررات قانون تام یمانزا یمرخص یامحقوق ا

 :نوع کار کارگران باردار

داده  یصنوع کار کارگر باردار خطرناک تشخ، یاجتماع ینپزشک سازمان تام یصدر صورت تشخ

 .به او دهد یکار مناسبتر و سبکتر یدبا یبدون کسر حق السع یباردار یانکارفرما تا پا، شود

 :ده یرمقررات کارگران مادر ش

دادن به  یرساعت فرصت ش یمن، پس از هر سه ساعت، کودک یدوسالگ یاناست تاپاکارفرما مکلف 

 .او دهد

مراکز مربوط به  یکارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سن

 .کند یجادا یرهمهدکودک و غ، یرخوارگاهکودکان اعم از ش ینگهدار

و  یهته یستیو مهد کودک توسط سازمان بهز یرخوارگاهشواداره  یسضوابط تاس یینامه اجرا ینآئ

 .کار به مرحله اجرا گذاشته شود یروز یبپس از تصو

 کار زنان یمقررات کل

 خطرناک یکارها یتممنوع

 آور یانسخت و ز یکارها یتممنوع

 یکیمکان یلاز حد مجاز با دست و بدون وسا یشحمل بار ب یتممنوع
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کار و ، تعاون یروز یبکار به تصو یعال یشورا یشنهادموارد با پ یلقب ینا یزاندستورالعمل نوع و م

 .یدخواهد رس یرفاه اجتماع
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 قانون کار سوم ـ مبحث چهارم آزمون فصل

 .لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

 کارها برای کارگران زن ممنوع است؟انجام کدام دسته از  7۵مطابق ماده . ۱

 کارهای خطرناک (۱

 آور زیانکارهای سخت و  (4

 زیان آورکارهای خطرناک و کارهای سخت و  (3

   کارهای خطرناک، سخت و زیان آور (2

 صورتی برای زنان ممنوع است؟حمل بار بیشتر از حد مجاز در چه . 2

 بدون استفاده از وسایل مکانیکی  (۱

 با استفاده از وسایل مکانیکی (4

 همراه با وسایل مکانیکی  (3

 هیچکدام (2

دستورالعمل، تعیین نوع ومیزان کارهای خطرناک، سخت و زیان آور ونیز حمل بار بیش از حد مجاز . 3

 ؟رسد یمبادست توسط چه مرجعی پیشنهاد وبه تصویب چه کسی 

 شورای عالی تامین اجتماعی به تصویب مدیر عامل تامین اجتماعی (۱

 جتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون کار و رفاه ا (4

 به پیشنهاد مشاور زنان و خانواده ریاست جمهوری و تصویب شورای عالی کار  (3

 شورای عالی کار و وزیر صمت (2

 ؟مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن چند روز است. 4

 روز2۵ (۱

 روز 10جمعا  (4

 روز 10 (3

 روز 360 (2

 ؟ز زایمان مورد استفاده قرار گیردچند روز از مرخصی برای زنان باید پس ا. ۵

 روز2۵حتی االمکان  (۱

 روز 2۵ (4

 روز  2۵در صورت توافق  (3

 روز10 (2

 مرخصی زایمان توامان چند روز است؟. 6
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 روز۱02 (۱

 شود یمروزبه مدت مرخصی اضافه ۱2 (4

 سه ماه (3

 روز10 (2

نوشته 76ر تبصره یک ماده زیر د یها نهیگزپس از اتمام مرخصی زایمان در قانون کار کدامیک از . 7

 شده است؟

 . گردد یمکارگر زن به کار خود باز  (۱

 کارگر زن به کار خود ادامه خواهد داد. (4

  گردد یمکارگر زن به کار سابق خود باز  (3

 کارگر زن به سازمان تامین اجتماعی مراجعه خواهد کرد. (2

 ؟شود یمدامیک از مراجع زیر پرداخت حقوق مربوط به مرخصی زایمان توسط ک. 8

 کارفرما (۱

 اه اجتماعی وزارت تعاون کار رف (4

 سازمان تامین اجتماعی (3

 وزارت ورزش و جوانان (2

 ؟شود یممرخصی زایمان جزء سوابق خدمتی کارگر زن محسوب  آیا مدت. 9

 خیر (۱

 به هیچ وجه (4

 بله (3

 هرگز (2

 مقررات یا قانون باید پرداخت شود؟ حقوق ایام مرخصی زایمان طبق کدام76در ماده . ۱1

 مقررات قانون تامین اجتماعی  (۱

 قانون کار (4

 قانون تنظیم خانواده و جمعیت (3

 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر (2

 تشخیص نوع کار خطرناک یا سخت برای کارگر بار دار به تشخیص چه کسی است.. ۱۱

 پزشک عمومی (۱

 پزشک سازمان تامین اجتماعی  (4

 پزشک زنان و زایمان (3

 هیچکدام  (2
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ودن کار برای زنان باردار باید کارفرمایان در صورت تشخیص پزشک برای خطرناک بودن یا سخت ب. ۱2

 ه بارداری چه اقدامی انجام بدهند؟تا پایان دور

 حقوق کارگر را مطابق کار انجام نداده کسب کنند. (۱

 مطابق طرح طبقه بندی گروه و پایه شغل جدید را بپردازد. (4

 بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری ارجاع نمایند  (3

 هیچکدام (2

 ه میزان باید فرصت شیر دادن بدهد؟شیر ده چ کارفرما به مادران. ۱3

 هر سه ساعت نیم ساعت  (۱

 هر سه ساعت یک ساعت (4

 هر چهار ساعت یک ساعت  (3

 هیچکدام (2

 کارگاه حکمش چیست؟فرصت شیر دادن در . ۱4

 شود ینمجزء ساعات کار کارگر محسوب  (۱

  شود یمجزء ساعات کار کارگر محسوب  (4

 شود یمفقط یک نوبت آن جزء ساعات کار محسوب  (3

 اضافه کاری پرداخت خواهد کرد بابتانکارفرما  (2

را  مراکز زیرکدام کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها . ۱۵

 ایجاد کند؟

 مهدکودک (۱

 از قبیل شیر خوارگاه، مهد کودک و... (4

 مراکز مربوط به نگهداری کودکان (3

  4و  ۱گزینه  (2
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 یط کار نوجوانانشرامبحث پنجم: 

به این ترتیب . سال را ممنوع دانسته است ۱۵به کار گماردن افراد کمتر از  71قانون گذار در ماده 

کارگر به بهترین وجه طرف  های تواناییخط سن کار و تحصیل در بدترین شرایط آن یعنی اینکه 

سالگی برای کار نوجوانان و  ۱9تا  ۱۵تعیین سن .شود میحمایت قرار گیرد در خط سن کار دیده 

سنی در نظر گرفته شده است به  های محدودیتکه از نظر اخالقی و ساعات کار و  هایی محدودیت

انضمام کاهش نیم ساعت کار در روز و ممنوعیت ارجاع کار اضافی و کار در شب و ارجاع کارهای 

مجاز بدون وسایل مکانیکی همه از مواردی است سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار بیش از حد

 .پرداخته شده است ها آن به ۱۱در این مبحث

  

                                                           
 شرایط کار نوجوانان -مبحث پنجم . 11

 . سال تمام ممنوع است ۱۵به کار گماردن افراد کمتر از  -71ماده 

و در بدو استخدام باید توسط سازمان  شود یسال تمام باشد ، کارگر نوجوان نامیده م ۱9تا  ۱۵بین کارگری که سنش  -90ماده 

 . پزشکی قرار گیرد یها شیتامین اجتماعی مورد آزما

پزشکی کارگر نوجوان ، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط  یها شیآزما -9۱ماده 

و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف  کند ی. پزشک در باره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر م گردد

 . است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد

ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق ساعات کار روزانه کارگر نوجوان ، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است  -94ماده 

 . کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد

ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست ، بیش از  -93ماده 

 . حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است

سالمتی یا اخالق کارآموزان و   برای شود یدر مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام م -92ماده 

 . سال تمام خواهد بود . تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است ۱9نوجوانان زیان آور است ، حداقل سن کار 
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 کار نوجوانان یطشرا: مبحث پنجم

 یریکارگ بهسن 
 .سال تمام ممنوع است ۱۵ یربه کارگماردن افراد ز

 .شود یم یدهسال کارگر نوجوان نام ۱9تا  ۱۵سن  ینب

آور است  یاناخالق کارآموزان و نوجوانان ز یا یسالمت یآن برا یتکه به علت ماه ییمشاغل و کارها

 .سال تمام خواهد بود ۱9حداقل 

 .باشد یم یکار و رفاه اجتماع، نوع کارها با وزارت تعاون ینا یصتشخ

 مقررات

 :یدهابا

 یردقرار گ یپزشک یشاتمورد آزما یاجتماع یندر بدو استخدام توسط سازمان تام یدبا. 

 شود یدتجد یکبار یسال یدبا یپزشک یشاتآزما. 

 ضبط شود یو یدر پرونده استخدام یدبا یمدارک پزشک. 

 کارگر نوجوان اظهار نظر کند ییدرباره تناسب نوع کار با توانا یدپزشک با. 

 خود شغل  یاراتکارفرما مکلف است در حدود اخت، اگر پزشک کار مربوط را نامناسب بداند

 .دهد ییرکارگر را تغ

 :ها یتممنوع

 رگونه کار اضافهارجاع ه یتممنوع. 

 انجام کار در شب یتممنوع. 

 و خطرناک آور یانسخت و ز یکارها یتممنوع. 

 یکیمکان یلاز حد مجاز و بدون استفاده از وسا یشحمل بار با دست ب یتممنوع. 

 ساعات کار
 .است یساعت کمتر از کارگران معمول یمساعات کار روزانه کارگر نوجوان ن

   .شود یم ییناستفاده از آن با توافق کارگر و کارفرما تع یبترت
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 قانون کار سوم ـ مبحث پنجم آزمون فصل

 .لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

 میزان از سایر کارگران کمتر است؟ ساعات کار روزانه کارگر نوجوان چه. ۱

 یک ساعت (۱

 نیم ساعت  (4

 دو ساعت (3

 با توافق کارگر و کارفرما (2

 ت کمتر کار چگونه تعیین خواهد شد؟قانون کار ترتیب استفاده از ساعا 82در ماده . 2

 توسط کارگر  (۱

 توسط کارفرما (4

 با توافق کارگر و کارفرما (3

 اداره کار  (2

 به کارگر نوجوان چه ترتیبی دارد؟ ارجاع اضافه کاری. 3

 مجاز است (۱

 غیر مجاز است (4

 ممنوع است  (3

 ممنوعیتی ندارد (2

 قابل ارجاع است؟رای کارگر نوجوان کار درشب ب. 4

 ممنوع است  (۱

 مطابق توافق مشکلی ندارد (4

 به تشخیص پزشک مشکلی ندارد  (3

 ارجاع کرد توان یمبه تشخیص کارفرما  (2

در کارهایی که برای سالمتی یا اخالق کار آموزان و نوجوانان زیان آور است حداقل سن 84در ماده . ۵

 چند سال باشد ؟ باید

 سال تمام۱۵ (۱

 سال تمام ۱6 (4

 تمامسال  ۱7 (3

 سال تمام ۱9 (2
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ن یا نوجوانان مرجع تشخیص مشاغلی که ماهیت یا شرایط کار در آنها با سالمتی یا اخالق کار آموزا. 6

 مغایرت دارد کجاست؟

 وزارت ورزش و جوانان (۱

 سازمان بهزیستی کل کشور  (4

 سازمان تامین اجتماعی  (3

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  (2
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 فصل چهارم

 فصل چهارم 

 حفاظت فنی و بهداشت کار: مبحث اول
مورد  ۱06تا  9۵موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار که در دو مبحث کلیات و بازرسی کار در مواد 

مبحث به شرح ذیل تقسیم  2موضوع یا  2توجه و دقت قرار گرفته است اساسا بایستی آن را به 

 :بندی کرد

 الف( حفاظت فنی 

 ب(بهداشت کار

 ج(بازرسی کار

 د(رصد و بازرسی بهداشت کار

خانوادگی را مکلف به رعایت مندرجات این  های کارگاهقانون کار در این بخش همه مستثنیات نظیر 

 ها نامههمچنین مسئولیت کل حفاظت فنی و بهداشت را در تهیه موازین و آئین . فصل نموده است

ذیربط را با این هدف و مقصد تحت  های وزارتخانهو  ها دستگاهبه عهده شورایی قرار داده است که 

سازندگان و استفاده کنندگان از ، تولید کنندگان، همچنین وارد کنندگان. دهد میپوشش قرار 

آالت و ابزارآالت مختلف را مکلف به رعایت اصول مختلف این بخش و اخذ نظر قبل  ماشین، کاالها

مختلف خصوصا  های فرآوردهو  کاالها، ها محیط، ها کارگاهاز واردات یا تولید یا ساخت در مورد 

 . ایمنی و بهداشتی کرده است، تولید کننده وسایل حفاظتی های کارگاه

نظارت بر ، مهمترین مقصد قانونگذار اجرای صحیح قانون کار و ضوابط فنی ۱4در مبحث بازرسی کار

اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و 

                                                           
 کلیات -مبحث اول.  12

که از طریق شورای عالی حفاظت فنی )جهت  ییها برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل -9۵ماده 

و تامین بهداشت کار و  یا حرفه یها یماریتامین حفاظت فنی( و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )جهت جلوگیری از ب

 . ها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است کارگاه، برای کلیه  شود یکارگر و محیط کار( تدوین م

 . باشند یخانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار م یها کارگاه -تبصره
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 : گردد ییل تشکیل ماز اعضای ذ باشد یحفاظت فنی م یها شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین نامه -96ماده 

وزارت . معاون 2معاون وزارت کشاورزی .3صمت معاون وزارت .4ود وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد ب.۱

 .دو7. دو نفر از مدیران صنایع .6یفن یها دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته۵ت رییس سازمان حفاظت محیط زیس.2ت نف

 . مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود. 9 ننفر از نمایندگان کارگرا

 یها برای تهیه طرح آیین نامه تواند یپیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم م -۱تبصره 

تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل  یها تهیو انجام سایر وظایف مربوط به شورا ، کم مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار

 . دهد

 . آیین نامه دخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید -4تبصره 

ان صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای انتخاب اساتید دانشگاه ، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیر -3تبصره 

 . عالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید

موجود را توسعه دهند ، مکلفند به دوا  یها اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه -97ماده 

مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار ، برای اظهار نظر و  یها ساختمانی و طرح یاه برنامه کار و نقشه

تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند . وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعالم 

 . منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بودمزبور  یها نماید . بهره برداری از کارگاه

مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب  پردازند یاشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین م -99ماده 

 . باشند یم

 یها وازمی که آزمایش آنها مطابق آیین نامهها ، ابزار و ل ، دستگاه ها نیکارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماش -91ماده 

و مراکز مورد تایید شورای  ها شگاهیالزم را توسط آزما یها شیمصوب شورای عالی کار حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزما

 . تماعی ارسال نمایندعالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطالع به وزارت کار و امور اج

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند ، باید مشخصات وسایل را  -10ماده 

آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از  یها حسب مورد همراه با نمونه

 . یید ، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایندتا

( این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی 9۵کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده ) -1۱ماده 

تیار آنان قرار داده و چگونگی برای تامین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اخ

کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به 

 . باشند یمربوط کارگاه م یها استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل

ناشی از کار  یها یماری( این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز ب9۵لیه واحدهای موضوع ماده )ک -14ماده 

قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه 

 . الزم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند یها شیو آزما

چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتال یا در معرض ابتال باشد  -۱تبصره 

ون کاهش حق السعی ، در قسمت مناسب کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بد

 . دیگری تعیین نمایند

در صورت مشاهده چنین بیمارانی ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت ایمنی  -4تبصره 

 . محیط کار خواهد بود

ت حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیش گیری از به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررا -13ماده 

که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص  ییها ، در کارگاه ها یماریحوادث و ب

 . دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد

و از بین اعضا  شود یو امور فنی کارگاه تشکیل م یا ظت فنی و بهداشت حرفهکمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفا -۱تبصره 

کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین  یها ، دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه
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رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان و همچنین آموزش و راهنمایی ، مزد، مدت کار، خطرناک

ران که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات کار قرار دارند نموده کارگران و کارگ

ارزشیابی و بازرسی در ، کنترل، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، وزارت بهداشت. است

باید به صورت مستمر و در صورت لزوم با  ها بازرسی. زمینه بهداشت کار و درمان کارگری است

 های دورهاشتغال در بازرسی کار یا بهداشت کار منوط به .در مراجع صالح باشد تعقیب متخلفان

نظری و عملی در بدو استخدام است که امضای احکام بازرسان کار و بهداشت با وزرای مربوطه و 

آئین نامه شرایط استخدام که بایست متضمن ثبات و استقالل شغلی بازرسان و مصونیت از هر نوع 

بازرسان در حکم ضابطان دادگستری حق ورود به همه . عهده هیئت وزیران است تعرضی باشد به

خانوادگی اخذ اجازه دادستان محل قبل از ورود ضروری است  های کارگاهدر مورد . رادارند ها کارگاه

که یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای  هایی کارگاهاما بازرسان حق ندارند 

حق افشای اسرار و اطالعات مقتضای شغلشان را حتی  ها آن. درجه اولشان ذینفعند وارد شوند سببی

بروز حادثه و وقوع  در صورت احتمال ای حرفهکارشناس بهداشت  بازرس یا. پس از برکناری ندارند

. حسب این گزارش و دهد میخطر مراتب را فورا و کتبا به کارفرما و رئیس مستقیم خود اطالع 

                                                                                                                                               
ت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و که وظیفه اشان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزار گردند یم

 . باشد یآموزش پزشکی م

خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ،  ییها نحوه تشکیل و ترکیب اعضا بر اساس دستورالعمل -4تبصره 

 . درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابالغ خواهد شد

( این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری 9۵چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده ) در مواردی که یک یا -12ماده 

مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول  توانند یناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند م

،  شود یبایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری محفاظت فنی و بهداشت کار اطالع دهند و این امر نیز 

 . ثبت گردد

چنانچه کارفرما یا مسئول واحد ، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را  -تبصره

اداره کار و امور اجتماعی محل اعالم نماید . اداره کار و امور ا جتماعی مذکور موظف  نیتر کیهمراه با دالیل و نظرات خود به نزد

 . است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام الزم را معمول نماید

ذکر شده در ماده مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع  -1۵ماده 

رخ دهد ، شخص  یا ( این قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه۱9۵)

 . مندرج در این قانون مسئول است یها کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات

که فرم آن  یا ژهی( این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر و9۵واحدهای موضوع ماده )کارفرما یا مسئوالن  -۱تبصره 

ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطالع اداره کار و امور اجتماعی محل  گردد یاز طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم م

 . برسانند

( این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار ، وسایل و امکانات الزم 9۵واحدهای موضوع ماده )چنانچه کارفرما یا مدیران  -4تبصره 

الزم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از  یها را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش

 . . در صورت بروز اختالف ، رای هیات حل اختالف نافذ خواهد بودآنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت 
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نداالقتضا دادسرای عمومی محل بایستی فورا قرار تعطیل و الک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را ع

و بهداشت  کار و رفاه اجتماعی، این فصل نیز توسط وزرای تعاون های دستورالعمل. صادر نماید

 درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد و به تصیب هیئت وزیران خواهد رسید.
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 و بهداشت کار یحفاظت فن یاتکل: مبحث اول

 یحفاظت فن یعالیشورا

 :یلهدف از تشک

 کشور یو منابع ماد یانسان یروین یانتص یبرا 

 یحفاظت فن ینتام 

 یا حرفه های یماریباز  یریجهت جلوگ 

 کار یطبهداشت کار و کارگر و مح ینجهت تام 

 :الزامات

 کارگران ، یانکارفرما، ها کارگاه یهکل یبرا یحفاظت فن یعالیشورا یها دستورالعمل یترعا

 .یستو کارآموزان الزام

 باشند یممقررات  ینهم مشمول ا یخانوادگ یها کارگاه. 

 :یحفاظت فن یعالیشورا یاعضا

 شورا یسبه عنوان رئ یکار و رفاه اجتماع، تعاون یروز 

 معدن و تجارت، نعتص یرمعاون وز 

 یکشاورز یرمعاون وز 

 معاون وزارت نفت 

 یستز یطزمان محاس ییسر 

 یفن یها رشتهتجربه دانشگاه در  دو نفر از استادان با 

 یعصنا یراندو نفر از مد 

 کارگران یندگاندو نفر از نما 

 شورا یرکار وزارت کار به عنوان دب یرسازکل ب یرمد 

 :شورا یها نامه ینآئ

 یرکار و انجام سا یطکارگران در مح یمربوط به حفاظت فن یها نامه ینآئ یهته ینواند برا یشورا م

 .دهد یلمرکب از کارشناسان تشک یتخصص های یتهکممربوط به شورا  یفوظا

کار و ، تعاون یروز یببه تصو یحفاظت فن یعالیشورا یشنهادشورا با پ یداخل یاخلد یها نامه ینآئ

 .یدخواهد رس یرفاه اجتماع
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 :کارگاه یو امور فن یا حرفهو بهداشت  یحفاظت فن یتهکم

 .شود یم یلتشک یتهکم یندهند ا یصتشخ یکار و بهداشت ضرور ینکه وزارت ییها کارگاهدر 

 مشخص یو امور فن یا حرفهو بهداشت  یحفاظت فن ینهافراد متخصص در زم یناز ب یتهکم یاعضا

 .شوند یم

کار و بهداشت انتخاب  ینو کارفرما و وزارت یتهکم یانافراد فوق دو نفر به عنوان رابط م یناز ب

 .شوند یم

 و ابالغ یهکار و بهداشت ته ینتوسط وزارت یحفاظت فن یتهکم یاعضا یبو ترک یلضمنا نحوه تشک

 .شود یم

 احکام

 :یدجد یها کارگاهتوسعه  یااحکام مربوط به احداث 

در امر  ینیب یشمورد نظر از لحاظ پ یها طرحو  یساختمان یها نقشهبرنامه کار و  به دوامکلفند تا 

 .وزارت کار برسانند ییدو بهداشت کار به تا یحفاظت فن

 .اعالم کند یکماهموظف است نظراات خود را ظرف مدت  یزوزارت کار ن

 .باشد یممناسب  یو فن یمنیفاظت امقررات ح یتفوق منوط به رعا یها کارگاهاز  یبهره بردار

 :ها دستگاه ها ینماشاز  یاحکام مربوط به بهره بردار

 یشاتاست آزما یآنها ضرور یشکه آزما ییها دستگاهاز  یاز بهره بردار یشکارفرما مکلف است پ

 .الزم را انجام دهد

 .انجام شود یحفاظت فن یعالیشورا ییدو مراکز مورد تا ها یشگاهآزماتوسط  یدبا یشهاآزما ینا

جهت اطالع به وزارت  یزنسخه ن یکرا حفظ کنند و  یشاتموظفند مدارک مربوط به آزما یانکارفرما

 .کار ارسال کنند

 :یو بهداشت یاحکام لوازم حفاظت فن

و  یلمشخصات وسا یدبا کنند یدتول یو بهداشت یلوازم حفاظت فن خواهند یمکه  یاشخاص

 .کار و بهداشت ارسال کنند ینآن را به وزارت یها نمونه

 .یرندبگ ییدیهوسابل از وزارت بهداشت و کار تا ینوارد کردن ا یا یدبابت تول یداشخاص با ینا

 .وارد کنند یا یدتول توانند یم ییدیهپس از گرفتن تا ها آن
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 :کار یطاحکام حفاظت سالمت و بهداشت کارگران در مح

آنان  یارکار را در اخت یطسالمت و بهداشت کارگران در مح، حفاظت یلاکارفرما موظف است تا وس

 .قرار دهند

حفاظت و بهداشت را به کارگران آموزش  یحفاظت فن یلکاربرد وسا یموظفند تا چگونگ یانکارفرما

 .دهند

 یها دستورالعمل یو اجرا یت فردشو بهدا یحفاظت یلاز وسا یکارگران ملزم به استفاده و نگهدار

 .باشند یممربوط کارگاه 

 :از کار یناش یماریدر معرض ب یناحکام مربوط به شاغل

 .دهد یلتشک یدر معرض پرونده پزشک ینهمه شاغل یبرا یکارفرما موظف است برا

 .آورند به عمل یپزشک یشاتو آزما ینهاز آنها معا یدبا یکبار یحداقل سال

 .در پرونده مربوط ضبط شود یدبا یناتو معا یشاتآزما یجهنت

 در معرض ابتال باشد یااز کار مبتال  یناش یماریفرد به ب یپزشک یشورا یصاگر به تشخ

 قرار دهد یکارفرما مکلف است کار او را در قسمت مناسب 

 او را کاهش دهد یحق السع یدضمنا نبا 

را مجدد  یطمح یمنیاو بهداشت و  یفن یطشرا یدبا یمارانیب ینوزارت کار در صورت مشاهده چن

 یدنما ییدو تا یدبازد

 :از کار یو حوادث ناش یماریب یشگیریاحکام مربوط به پ

مراتب را به  یدکنند با ینیب یشرا پ یماریب یاچند نفر از کارکنان امکان وقوع حادثه  یا یکاگر 

 و بهداشت کاراطالع دهند یحفاظت فن مسئول یا یتهکم

 ثبت گردد شود یم یمنظور نگهدار ینکه به هم یدر دفتر یدبا یزکار ن ینا

 از کار را محقق نداند یناش یماریب یاحال اگر کارفرما حادثه 

 اداره کار اعالم کند یکترینو نظرات به نزد یلدر اسرع وقت موضوع را همراه با دال یدبا 

 م و اقدا یدگیکار به موضوع رس ینموظف است در اسرع وقت توسط بازرس یزاداره کار ن

 یدالزم را معمول نما

 تعهدات کارفرما 
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 واحدها ینمسئول یاو بهداشت کار بر عهده کارفرما  یمقررات و ضوابط فن یاجرا یتمسئول 

 باشد یمفصل  ینمشمول ا

 واحد از  ینمسئول یارخ دهد شخص کارفرما  یا حادثهمقررات  یتاگر در صورت عدم رعا

 مندرج در قانون مسئول است یمجازاتها یزو ن یو حقوق یفرینظر ک

  ثبت  ای یژهواز کار را در دفتر  یحوادث ناش یهموظفند کل واحدها ینمسئول یاکارفرما

 کنندد

 گردد یماداره کار اعالم  یقدفتر از طر ینفرم ا 

 به اطالع اداره  یعامراتب را سر یددر صورت بروز حادثه با واحدها ینضمنا کارفرما و مسئول

 کار محل برسانند

 از کار ندارد ینسبت به حوادث ناش یدرچه صورت کارفرما تعهد 

 کارگر قرارداده باشد یارو امکانات را در اخت یلوسا

 را به کارگر داده باشد یالزم و تذکرات قبل یها آموزشو 

 و کارگر بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده نکند

 حل اختالف نافذ خواهد بود یاته یالبته در صورت بروز اختالف را
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 قانون کار چهارم ـ مبحث اول آزمون فصل

 .لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

برای صیانت از نیروی انسانی ومنابع مادی کشور رعایت دستورالعملهای کدام مرجع 8۵مطابق ماده . ۱

 است؟جهت تامین حفاظت فنی ضروری 

 شورای عالی حفاظت فنی  (۱

 کارشورای عالی  (4

 اداره کل بازرسی وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی (3

 هر سه مرجع (2

 ؟چیست8۵وظیفه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ماده . 2

  یا حرفهجلوگیری از بیماریهای  (۱

 تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار  (4

 4و۱گزینه (3

 هیچکدام (2

 ؟ستا برای کدام دسته ازاشخاص زیر الزامی 8۵و دستورالعملهای ممبعث از ماده  ها نامهآیین . 3

 کارگران وکار آموزان  (۱

 و کارفرمایان ها کارگاه (4

 کار آموزان و کارگاهها، کارفرمایان، کارگران (3

 هر سه گزینه  (2

 ؟باشند یمآیا کارگاههای خانوادگی مشمول مقررات فصل چهام قانون کار . 4

 خیر (۱

 باشند یممعاف  (4

 بله  (3

 باشند یمملزم به اجرا  (2

 ول تهیه کدامیک از موارد زیر است؟شورای عالی حفاظت فنی مس86در ماده . ۵

 تهیه موازین حفاظتی  (۱

 حفاظت فنی  یها نامهآیین  (4

 و موازین حفاظت فنی  ها نامهآیین  (3

 4و۱گزینه  (2

 ؟باشند یمشورای حفاظت فنی چند نفر اعضای  .6
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 نفر ۱0 (۱

 نفر۱4 (4

 نفر ۱۵ (3

 نفر۱6 (2

شورای عالی حفاظت فنی چند ، 86مندرج در ماده  یها وزارتخانهاکنون بعد از انحالل برخی از . 7

 دارد؟عضو واقعی 

 عضو ۱4 (۱

 عضو۱0 (4

 عضو9 (3

 عضو1 (2

 ت شورا به تصویب کدام مرجعمی رسد؟پیشنهادا 86ماده  ۱در تبصره . 8

 وزیر صنایع (۱

 وزیر تعاون کار رفاه تامین اجتماعی (4

 هیات وزیران  (3

 شورای عالی کار (2

چه اقدامی انجام  تواند یممربوطه وسایر وظایف  یها نامهشورای عای حفاظت فنی برای تهیه آیین . 9

 دهد؟

 تخصصی مرکب از کارشناسان  یها تهیکم (۱

 ارجاع به کارشناسان سایر دستگاهها (4

 تخصصی ذیربط یها دانشگاهارجاع به  (3

 اداره بازرسی کل کار (2

 ؟شود یمقانون کار آیین نامه داخلی شورا چگونه تهیه  86ماده 2مطابق تبصره . ۱1

 به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و تصویب هیات وزیران (۱

 شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی  (4

 دبیر شورا وزیر تعاون کار رفاه اجتماعی (3

 اجتماعی  مدیر کل بازرسی وزیر تعاون کار رفاه (2

انتخاب اساتید دانشگاه نماینده کارگران و نماینده مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که . ۱۱

 به تصویب مرجع زیرمی رسد.

 به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و تصویب هیات وزیران (۱

 شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی  (4
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 یر تعاون کار رفاه اجتماعیدبیر شورا وز (3

 ایمنی و حفاظتی فنی  (2

مکلف به رعایت موارد زیر  پردازند یمکه به ورود به عرضه ماشین  یاشخاص حقیقی یا حقوق. ۱2

 ؟باشند یم

 ایمنی  (۱

 حفاظتی  (4

 بهداشتی  (3

 4و۱گزینه  (2

 است؟به پیش بینی کدام موارد مکلف کارفرما  87جدید مطابق ماده  یها کارگاهدر احداث . ۱3

 بهداشت کار  (۱

 حفاظت فنی  (4

  4و۱گزینه  (3

 هیچکدام (2

مصوب شورای عالی حفاظت فنی و انجام  یها نامهکارفرمایان مکلف به رعایت آیین  89در ماده . ۱4

 ؟باشند یمکدام یک از امور زیر 

 الزم  یها شیآزما (۱

 بایگانی و نگهداری سوابق  (4

 سایر اقدامات (3

 جتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیوزارت صنایع و وزارت تعاون کار رفاه ا (2

فنی وبهداشتی را وارد یا تولید کنند مکلف به ارسال ، کلیه اشخاصی که بخواهند لوازم حفاظتی. ۱۵

 ؟باشند یم ها دستگاهآن به کدام  یها نمونه  مشخصات وسایل و

 وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی (۱

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  (4

 هر دو  (3

 هرسه مورد  (2

 ؟باشند یممکلف به کدام یک از اقدامات زیر 9۱والن کلیه کارگاهها مطابق مادهئارفرمایان و مسک.۱6

 تامین حفاظت وسالمت وبهداشت کارگران (۱

 وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده (4

 کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنها بیاموزند (3

 هرسه مورد  (2
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 چیست؟ 9۱کارگران واحد مطابق ماده وظیفه . ۱7

 اقداماتی که در قانون مقرر شده است (۱

 نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه  (4

 هر دو  (3

  ها نهیگزهمه  (2

کلیه شاغلینی که در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند کلیه واحدهایشان مکلف به . ۱8

 ؟باشند یمایت کدام موارد رع

 تشکیل پرونده پزشکی و انجام معاینات آزمایشهای ساالنه  (۱

 تشکیل پرونده پزشکی  (4

 ارجاع به پزشکان معتمد برای معاینات پزشکی  (3

 14کمیته اجرایی جهت پیگیری وتعقیب موارد ماده  (2

وبهداشتی وزارت تعاون به منظر جلب مشارکت کارکنان ونظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی . ۱9

 دهند یمو آموزش پزشکی در کارگاههایی که ضروری تشخیص  درماناجتماعی و وزارت رفاه  کار و

 ست کدام اقدام زیر را انجام دهند؟الزم ا

 دایر کردن خانه بهداشت (۱

 دایر کردن واحد ایمنی کار  (4

  کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار (3

 هیچکدام (2

وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار در کارگاه کمیته فنی و بهداشت کار یا در صورت  94مطابق ماده . 21

 می انجام خواهند داد؟ول کمیته چه اقدائمس

 شود یمکارگاه توسط دادگستری پلمپ  (۱

  گردد یمحادثه یا بیماری در آن ثبت  شود یمدفتری که به همین منظور نگهداری  (4

 هر دو گزینه  (3

 خانه بهداشت (2

.. .و ها دستگاه، ها نیماشبهره برداری از  قانون کار، کارفرمایان باید پیش از 89طبق ماده . 2۱

 و مراکز مورد تایید چه مرجعی انجام دهند؟ ها شگاهیآزماالزم را توسط  یها شیآزما

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (۱

 وزارت بهداشت  (4

 شورای عای حفاظت فنی (3

 اداره کل بازرسی کار (2
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ابزار ،ضمن و  ها دستگاه، ها نیماشکارفرمایان پس از انجام آزمایشات الزم ، ون کارقان 89 طبق ماده. 22

 یک نسخه به چه مرجعی ارسال کنند؟، ک مربوطهحفظ مدار

 شورای عالی حفاظت فنی (۱

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (4

 وزارت بهداشت (3

 اداره کل بازرسی کار (2

لوازم حفاظت فنی و بهداشتی به چه مرجع یا  وارد کردن یا قانون کار، تاییدیه تولید 91طبق ماده . 23

 ؟ مراجعی است

 شورای عالی حفاظت فنی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (۱

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (4

 وزارت بهداشت (3

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت  (2

سالمت و بهداشت کارگران در ، ای تامین حفاظتقانون کار ،کارفرمایان موظفند بر 9۱طبق ماده . 24

 محیط کار:

 وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آآنان قرار دهد (۱

 وسایل و امکانات الزم را در اختیار اداره بهداشت محل قرار دهد (4

 وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار شورای اسالمی کار دهد (3

 هیچکدام (2

حفاظتی و بهداشتی  یها دستورالعملکارگران چه مسئولیتی در قبال قانون کار ، 9۱طبق ماده . 2۵

 کارگاه دارند ؟

 ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستوالعمل ها هستند (۱

 ملزم به نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی هستند (4

 هستند ها دستورالعملفقط ملزم به اجرای  (3

 ملزم به استفاده از وسایل حفاظتی و بهداشتی هستند (2

که شاغلین آن در معرض بروز بیماری ناشی از کار قرار  ییواحدهاکلیه ، قانون کار 92طبق ماده . 26

 دارند، باید:

 حفاظتی و بهداشتی را عمل کنند یها دستورالعمل (۱

 از وسایل حفاظتی و بهداشتی استفاده و نگهداری کنند  (4

افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل شود و سالی یکبار تحت معاینه و آزمایشات پزشکی برای همه  (3

 در بیایند
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 به شورای عالی حفاظت فنی مراجعه کنند (2

معاینه و آزمایشات پزشکی کارگرانی که در معرض بروز بیماری ناشی از ، قانون کار 92طبق ماده . 27

 چند مرتبه است؟، کار قرار دارند

 بارهر شش ماه یک (۱

 سالی یکبار (4

 هر شش ماه دوبار (3

 سالی دوبار (2

ر با تشخیص شورای پزشکی به بیماری ناشی از کار مبتال و گاگر کار، قانون کار 92ماده  ۱طبق تبصره . 28

 یا در معرض ابتال هستند ،کارفرما مکلف به چیست ؟

 فرد دیگری را جایگزین وی کند (۱

 حق السعی وی را پرداخت نموده و فرد دیگری را جایگزین وی کند  (4

 تعیین کند یتر مناسببدون کاهش حق السعی کار او را در قسمت  (3

 حق السعی او را کاهش دهد تواند یماو را جابجا نماید ولی  (2

با ، ریتشخیص بروز بیماری ناشی از کار کارگران در معرض بیما، قانون کار 92ماده  ۱طبق تبصره . 29

 چه کسی است ؟

 شورای پزشکی  (۱

 پزشکی قانونی (4

 وزارت بهداشت (3

 حفاظت فنی شورای عالی (2

بهداشتی و ایمنی در صورت ، قانون کار ،بازدید و تاییدیه مجدد شرایط فنی 92ماده  2طبق تبصره . 31

 بروز بیماران ناشی از کار توسط چه مرجعی است ؟

 و رفاه اجتماعیشورای عالی حفاظت فنی و وزارت تعاون کار  (۱

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (4

 وزارت بهداشت (3

 اداره کل بازرسی کار (2

بهداشت و ایمنی محیط کار در کارگاه ،در چه شرایطی کمیته حفاظت فنی ، قانون کار 93طبق ماده . 3۱

 ؟شود یمتشکیل 

 تشخیص ضرورت ایجاد توسط وزارتین کار و بهداشت (۱

 رفاه اجتماعیبه دستور وزارت تعاون کار و  (4

 به تشخیص ضرورت شورای عالی حفاظت فنی  (3
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 به تشخیص ضرورت اداره کل بازرسی کار (2

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با حضور چند نفر از اعضای ، قانون کار 93ماده  ۱طبق تبصره . 32

 ؟شود یمبه عنوان رابط بین کمیته مذکور با کارفرما و وزارتین بهداشت و کار برگزار  واجد شرایط

 چهار نفر (۱

 سه نفر (4

 یک نفر (3

 دو نفر (2

 شرایط کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باید مورد تایید چه مرجعی تعیین گردند؟ رابطین واجد. 33

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (۱

 شورای عالی حفاظت فنی  (4

 وزارتین کار و بهداشت (3

 اداره کل بازرسی کار و شورای عالی حفاظت فنی (2

حفاظت فنی و بهداشت نحوه تشکیل و ترکیب اعضای کمیته ، قانون کار93ماده  2طبق تبصره . 34

 ؟کارچگونه است

 شود یمبر اساس دستور العمل های وزارتین کار و بهداشت تهیه و ابالغ  (۱

 شود یمشورای عالی حفاظت فنی و اداره کل بازرسی کار تهیه و ابالغ  یها دستورالعملبر اساس  (4

 شود یموزارت بهداشت تهیه و ابالغ  یها ورالعملدستبر اساس  (3

 شود یموزارت کار تهیه و ابالغ  یها دستورالعملبر اساس  (2

، قانون کار 8۵موضوع ماده  یواحدهاکارکنان  ودر صورتی که کارگران ، قانون کار 94طبق ماده . 3۵

 امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه ببینند باید:

 به اداره کل بازرسی کار محل اطالع دهند  (۱

 به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطالع دهند (4

 به وزارت بهداشت اطالع دهند (3

 به شورای عالی حفاظت فنی اطالع دهند (2

، محقق نداند اگر کارفرما وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را، قانون کار 94طبق تبصره ماده . 36

 موظف است چه اقدامی کند؟

 در اسرع وقت موضوع را به همراه دالیل به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل اعالم نماید  (۱

 در اسرع وقت به شورای عالی حفاظت فنی مراجعه نماید (4

 در اسرع وقت به اداره کل بازرسی کار مراجعه نماید (3

 مراجعه نمایددر اسرع وقت به اداره بهداشت محل  (2
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مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار کارگاه بر عهده ، قانون کار 9۵طبق ماده .37

 کیست؟

 کارفرما (۱

 یا حرفهکارشناسان بهداشت  (4

 9۵موضوع ذکر شده در ماده  یواحدهاکارفرما یا مسئولین  (3

 شورای عالی حفاظت فنی (2

چه ، بر اثر عدم رعایت مقررات از سوی کارفرما رخ دهد یا حادثهاگر ، قانون کار 9۵طبق ماده . 38

 کسی مسئول است ؟

 کارگر (۱

 اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشتی (4

   کارفرما (3

 یا حرفهکارشناس بهداشت  (2

قانون کار فرم مربوط به ثبت حوادث ناشی از کار توسط چه مرجعی اعالم  9۵ماده  ۱طبق تبصره . 39

 ؟گردد یم

 شورای عالی حفاظت فنی (۱

 اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشتی (4

 اداره کل بازرسی کار (3

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  (2

ثبت و  یا ژهیوکارفرما موظف است حوادث ناشی از کار را در دفتر ، قانون کار 9۵ماده  ۱طبق تبصره . 41

 :مراتب را به

 برسسانند به صورت کتبی به اطالع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (۱

 به صورت کتبی به کمیته حفاظت فنی و بهداشتی  (4

 به صورت کتبی به وزارت بهداشت  (3

 به صورت کتبی به شورای عالی حفاظت فنی  (2

قانون کار، اگر کارگر وسایل و امکانات حفاظت فنی و بهداشت کار را در  9۵ماده 2طبق تبصره . 4۱

 ها دستورالعملذکرات قبلی بدون توجه به الزم و ت یها آموزشاختیار کارگر قرار دهد و کارگر با وجود 

 :از آنها استفاده ننماید

 کارفرما مسئول حادثه است  (۱

 کارگر مسئولیتی نخواهد داشت  (4

 کارفرما مسئولتی نخواهد داشت  (3
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 هیچکدام (2

در صورت اختالف به عدم استفاده کارگر از وسایل بهداشتی با ، قانون کار 9۵ماده  2طبق تبصره . 42

 رای چه مرجعی نافذ است ؟، ها دستورالعملتوجه تهیه امکانات از سوی کارفرما و وجود 

 هیئت تشخیص (۱

 هیئت حل اختالف (4

 دادگاه صالحه (3

 شورای حل اختالف محل (2
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 مبحث دوم ــ بازرسی کار 

بررسی و تحقیق در امور حفاظتی و ، نظارت، سیدگیر، راهنمایی، بازرسی کار اعم از آموزش

در این مبحث کارفرمایان و . بهداشتی یا حفاظتی و فنی برعهده بازرسان کار یا بهداشت کار است

مشمول این قانون گردند  های کارگاهکسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به 

مطابق قانون ، یا از دادن اطالعات و مدارک الزم خودداری کنند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند و

مبحث بازرسی کار یکی از مهمترین مباحث این قانون است که جزئیات وظایف و . شوند میمجازات 

اینک توجه شما را به سواالت  ۱3. مورد بحث قرار گرفته است ۱06تا  16ترتیب عمل آنها از ماده 

 .کنم میاین بخش جلب 

                                                           
 بازرسی کار -مبحث دوم.  13

به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل  -16ماده  

 : شود یتشکیل م

ط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک ، مدت کار ، نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرای -الف

 . مزد ، رفاه کارگر ، اشتغال زنان و کارگران نوجوان

 . مربوط به حفاظت فنی یها ها و دستورالعمل نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه -ب

و راهنمایی کارگران ، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از  آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی -ج

 . حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند

و  ها زانیفنی و تهیه پیشنهاد الزم جهت اصالح م  بررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت ناشی از اجرای مقررات حفاظت -د

 . تکنولوژی یها شرفتیمذکور ، مناسب با تحوالت و پمربوط به موارد  یها دستورالعمل

مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیش گیری  یها رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه -هـ

 . حوادث

ازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان ارزشیابی و ب  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی ، کنترل ، -۱تبصره 

 . کارگری بوده و موظف است اقدامات الزم را در این زمینه به عمل آورد

بازرسی به صورت مستمر ، همراه با تذکر اشکاالت و معایب و نواقص در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع  -4تبصره 

  ردیگ یصالح انجام م

 . آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است یها بازرسی کار منوط به گذراندن دورهاشتغال در سمت  -17ماده 

آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت  -تبصره

تصویب هیات وزیران خواهد رسید . این شرایط به نحوی بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به 

 . تدوین خواهد شد که ثبات و استقالل شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد

ز به بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبیل در هر موقع از شبانه رو -19ماده 

به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و  توانند ی( این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز م9۵موسسات مشمول ماده )

 . در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نماید

 . ان محل خواهد بودخانوادگی منوط به اجازه کتبی دادست یها ورود بازرسان کار به کارگاه -تبصره
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 باشند یبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطالع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس م -11ماده 

ه روسای که برای آزمایش الزم است در مقابل رسید ، نمونه بگیرند و ب یا ، به اندازه رندیگ یو یا در انجام کار مورد استفاده قرار م

 . مستقیم خود تسلیم نمایند

خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و  یا سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین نامه -تبصره

 . بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید

، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا  یا کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه- ۱00ماده 

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا 

 . مسئولین کارگاه ارایه شود

زارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود و وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین گ -۱0۱ماده 

 . دادگستری خواهد بود

 . به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختالف شرکت نمایند توانند یبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار م -۱تبصره 

که قبال به  ییها در تصمیم گیری مراجع حل اختالف نسبت به پرونده توانند یسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمبازر -4تبصره 

 . اند ، شرکت کنند عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کرده

د یا یکی از بستگان نسبی در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خو توانند یبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نم -۱04ماده 

 . آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذی نفع باشند

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطالعات را  -۱03ماده 

اند ، فاش  اند و یا نام اشخاص را که به آنان اطالعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده دست آوردهکه به مقتضای شغل خود به 

 . نمایند

 . مقرر در قوانین مربوط خواهند بود یها متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات -تبصره

مشمول این قانون گردند و  یها کارشناسان بهداشت کار به کارگاهکارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و  -۱02ماده 

مقرر در این  یها یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطالعات و مدارک الزم به آنان خودداری نمایند ، حسب مورد به مجازات

 . قانون محکوم خواهند شد

احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در  یا کار یا کارشناس بهداشت حرفههر گاه در حین بازرسی ، به تشخیص بازرس  -۱0۵ماده 

مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس  یا کارگاه داده شود ، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه

 . مستقیم خود اطالع دهند

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت  -۱تبصره 

از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا تعطیل و  یا بهداشت حرفه

ه صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابالغ قابل اجرا الک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید . دادستان بالفاصله نسبت ب

 . است

و یا کارشناسان ذی  یا دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه

 . ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند

 . مزد کارگران کارگاه را بپردازد شود یدر ایامی که به علت فوق کار تعطیل م کارفرما مکلف است -4تبصره 

و تعطیل  یا متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه -3تبصره 

کلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی از مراجع مزبور ، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه م توانند یکارگاه م

 . نماید . تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است

اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت  یها ها و آیین نامه دستورالعمل -۱06ماده 

  خواهد رسیدبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران 
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 کار یبازرس: مبحث دوم

 وزارت کار یاداره کل بازرس یفوظا

 کار یطمقررات ناظر به شرا ینظارت بر اجرا

 آور و خطرناک یانسخت و ز یمربوط به کارها یتیمقررات حما 

 مدت کار 

 مزد 

 رفاه کارگر 

 شتغال زنان و کارگران نوجوانا 

 یحفاظت فن یها دستورالعملو  ها نامه ینمقررات قانون کار و آئ یحصح ینظارت بر اجرا

 : آموزش مسائل مربوط به

 یحفاظت فن 

 از حوادث  یناش یعاتعرض صدمات و ضامافراد در  یهو کل یانکارگران و کارفرما ییراهنما

 از کار یو خطرات ناش

 :یرامونپ یقو تحق یبررس

 یمقررات حفاظت فن یاز اجرا یاشکاالت ناش 

 مقررات حفاظت  به مربوط یها دستورالعملو  ها یزانمالزم جهت اصالح  یشنهاداتپ یهته

 یتکنولوژ های یشرفتپبا تحوالت و  بو مناس یفن

 حوادث یشگیریآن به منظور پ یلو تحل یهاز کار و تجز یبه حوادث ناش یدگیرس

 بازرسان کار

 اشتغال بازرسان

 در بدو  یو علم یآموزش نظر یها دورهکار منوط به گذراندن  یاشتغال در سمت بازرس

 .استخدام است

 یامور استخدامن کار و بهداشت و سازما ینمشترک وزارت یشنهادنامه استخدام با پ ینآئ 

 یدخواهد رس یرانوز یاته یببه تصو

 کند ینبازرسان را تام یاست که ثبات و استقالل شغل یو به نحو 
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 :یا حرفهبازرسان کار و کارشناسان بهداشت  یفوظا

 یدر هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول قانون وارد شده و بازرس یحق دارند بدون اطالع قبل

 کنند

 .کنند یهحق دارند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم رونوشت ته

 .دادستان محل است یمنوط به اجازه کتب یخانوادگ یها کارگاهالبته ورود به 

 یشآزما یکه برا یا اندازهبه ، باشند یمکه کارگران با آنها در تماس  یمواد یباتحق دارند از ترک

 .کنند یالزم است نمونه بردار

 دهند یلتحو یدرس یدر مقابل نمونه بردار یدبا. 

 یشنهاداست که با پ یا نامه ینمطابق آئ یبازرس ینامه مقررات مربوط به چگونگ ینآئ 

 .یدکار و بهداشت خواهد رس یروز یببه تصو یحفاظت فن یعالیشورا

 یاکار  یروز یحسب مورد با امضا یژهکارت و یدارا یا حرفهبازرسان کار و کارشناسان بهداشت  یهکل

 .ارائه کنند یدبهداشت هستند که در صورت لزوم با

از  یکی یاآنها تا طبقه سوم و  یاز بستگان نسب یکی یاکه خود  ییها کارگاهتواننند در  یفراد نما ینا

 .کنند یدرجه اول خود اقدام به بازرس یسبب یاقربا

 .ینداسرار و اطالعات کار خود را فاش نما یپس از برکنار یمورد حت یچحق ندارند در ه

 :کارشناسان بهداشت کارگزارشات بازرسان کار و 

 خواهد بود یدادگستر ینگزارش بازرسان و کارشناسان بهداشت در حکم ضابط. 

 به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختالف شرکت  توانند یمافراد  ینا

 .کنند

 که قبال به  ییها پروندهمراجع حل اختالف نسبت به  یریگ یمدر تصم توانند ینمافراد  ینا

 .شرکت کنند، اند کردهبازرس در مورد آنها اظهار نظر  عنوان

 در نبود آن از  یامحل و  یاز دادسرا یکار و بهداشت حسب مورد گزارش بازرس ینوزارت

از کارگاه را صادر  یقسمت یاو الک و مهر تمام  یلقرار تعط یمحل تقاضا یدادگاه عموم

 .یدنما

 یا حرفهکارشناس بهداشت  یاکه بازرس کار  شود یمصادر  یدر صورت یلدستور رفع تعط 

 .نموده باشد ییدموجود را تا یبرفع نواقص و معا
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 نکات مهم
 یا حرفهکارشناسان بهداشت  یاکه به علت گزارشات بازرسان کار و  یامیکارفرما مکلف است در ا

 .شده است مزد کارگران را پرداخت کند یلکارگاه تعط

 .کنند یتبه دادگاه صالح شکا توانند یمارش بازرس کار متضرران در صورت اعتراض به گز

دادگاه  یمکند و تصم یدگیو خارج از نوبت به موضوع فوق رس یتمکلف است به فور یزدادگاه ن

 .و قابل اجراست یقطع

کار و بهداشت به  ینمشترک وزارت یشنهادفصل به پ ینمربوط به ا یها نامه یندسنورالعمل ها و آئ

 .یدخواهد رس یرانوز یاته یبتصو
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 قانون کار چهارم ـ مبحث دوم آزمون فصل

 .لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

 ؟باشد یمقانون کار، اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی توسط چه نهادی  96طبق ماده . ۱

 سازمان بازرسی کل کشور (۱

 اداره کل بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (4

 بازرسی وزارت صمتاداره کل  (3

 اداره کل بازرسی وزارت دادگستری (2

 96کدامیک از موارد ذیل از اجزای نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار طبق بند الف ماده . 2

 ؟باشد یم

 مقررات حمایتی کارهای سخت و زیان آور (۱

 محاسبه دستمزد کارهای سخت و زیان آور (4

 مقررات حمایتی بازنشستگان  (3

 هیچکدام (2

 ؟باشد ینم 96مقررات حمایتی ناظر بر شرایط کار طبق بند الف ماده  کدامیک از موارد ذیل از. 3

 مزد (۱

 مدت کار (4

 رفاه کارگر (3

 کارآموزی (2

از وظایف اداره کل بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه  کدامیک از موارد ذیل از 96طبق بند ب ماده . 4

 ؟باشد یماجتماعی 

 کارنظارت بر اجرای صحیح قانون  (۱

 قانون کار یها نامهنظارت بر اجرای صحیح آئین  (4

 مربوط به حفاظت فنی یها نامهنظارت بر اجرای صحیح آئین  (3

 قانون کار یها دستورالعملنظارت بر اجرای صحیح  (2

از وظایف اداره کل بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه  کدامیک از موارد ذیل از 96طبق بند ب ماده . ۵

 ؟باشد ینماجتماعی 

 نظارت بر اجرای صحیح مقررات مربوط به حفاظت فنی قانون کار (۱

 حفاظت فنی  یها نامهنظارت بر اجرای صحیح آئین  (4

 ها دستورالعملنظارت برای اجرای صحیح  (3
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 قانون کار یها دستورالعملنظارت بر اجرای صحیح  (2

آموزش مسائل حفاظت فنی به کدامیک از موارد ذیل جزء وظایف ، قانون کار 96طبق بند ج ماده . 6

 ؟باشد ینماداره کل بازرسی کار 

 کارفرمایان (۱

 کارگران (4

 خانواده کارگران (3

 افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث کار باشند (2

ء وظایف آموزش مسائل حفاظت فنی به کدامیک از موارد ذیل جز، قانون کار 96طبق بند ج ماده . 7

 ؟باشد یماداره کل بازرسی کار 

 کارگران (۱

 بازرسان (4

 کارفرمایان (3

 گزینه الف و ج (2

 ؟باشد یم،کدامیک موارد ذیل از وظایف اداره کل بازرسی کار  96طبق بند د ماده . 8

 از کارافتادگی تحقیق مربوط به (۱

 تحقیق پیرامون اشکاالت ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی (4

 اشتغال زنان و نوجوانانتحقیق پیرامون  (3

 تحقیق پیرامون اجرای مقررات کارگران نوجوان (2

 ؟باشد ینم،کدامیک موارد ذیل از وظایف اداره کل بازرسی کار  96طبق بند د ماده . 9

 بررسی و تحقیق اشکاالت ناشی از اجرای قررات فنی  (۱

 مقررات حفاظت فنی یها دستورالعملتهیه پیشنهاد الزم برای اصالح  (4

 پیشنهادات الزم برای پیشرفتهای تکنولوژیتهیه  (3

 بررسی و تحقیق در خصوص مقررات قانون کار (2

کدام نهاد مسئول برنامه ریزی و کنترل بازرسی در زمینه بهداشت کار  96ماده  ۱طبق تبصره . ۱1

 ؟باشد یم

 اداره کل بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (۱

 وزارت بهداشت و درمان  (4

 ار و رفاه اجتماعیوزارت تعاون ک (3

 سازمان بازرسی کل کشور (2

 بازرسی کار باید چگونه باشد؟ 96ماده  2طبق تبصره . ۱۱
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 مستمر (۱

 همراه با تذکر اشکاالت و معایب (4

 تقاضای تعقیب متخلفان در صورت لزوم (3

 همه موارد (2

 ؟باشد یم قانون کار، اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به چه مواردی 97طبق ماده . ۱2

 نظری و علمی در بدو استخدام یها آموزشگذراندن  (۱

 فنی و بهداشتی در بدو استخدام یها آموزشگذراندن  (4

 نظری و فنی در حین اشتغال یها آموزشگذراندن  (3

 فنی و بهداشتی در حین استخدام یها آموزشگذراندن  (2

 ؟گردد یمآئین نامه مربوط به شرایط استخدام بازرسان کار توسط چونه تصویب . ۱3

 با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (۱

 وزارت بهداشت و سازمان امور استخدامی و تصویب هیئت وزیران، با پیشنهاد وزارت کار (4

 وزارت دادگستری و وزارت بهداشت و تصویب هیئت وزیران، با پیشنهاد وزارت کار (3

 با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب وزارت کار (2

 بازرسان کار در چه شرایطی حق بازرسی را دارند ؟، قانون کار 98طبق ماده . ۱4

 هر موقع از شبانه روز بدون اطالع قبلی  (۱

 هر موقع از شبانه روز با اطالع قبلی  (4

 در ساعات کار بدون اطالع قبلی  (3

 در ساعات کار با اطالع قبلی (2

مدارک مربوط به موضوع بازرسی  و ازدفاتر توانند یمآیا بازرسان کار ، قانون کار 98طبق ماده . ۱۵

 رونوشت تهیه کنند؟

 خیر (۱

 توانند یمفقط با کسب اجازه از کارفرما  (4

 بله (3

 توانند یمفقط با کسب اجازه از قاضی  (2

 ؟باشد یممنوط به چه چیزی ، خانوادگی یها کارگاهورود به ، قانون کار 98طبق تبصره ماده . ۱6

 وزارت کاراجازه کتبی اداره کل بازرسی  (۱

 اجازه شفاهی یا کتبی دادستان محل  (4

 اجازه شفاهی یا کتبی اداره کل بازرسی وزارت کار (3

 اجازه کتبی دادستان محل (2
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از موادی که کارگران با آن در تماس هستند و در  توانند یمآیا بازرسان کار و کارشناسان بهداشت . ۱7

 بگیرند؟جهت آزمایش نمونه ، کنند یمانجام کار از آن استفاده 

 توانند یم، درصورت ارائه رسید (۱

 بله (4

 خیر  (3

 فقط با اجازه دادستان (2

سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه ایست ، قانون کار 99طبق تبصره ماده . ۱8

 :که

 وزارت بهداشت و سازمان بازرسی و تصویب هیئت وزیران، به پیشنهاد وزارت کار (۱

 حفاظت فنی و بهداشت کار و تصویب وزیر کار و وزیر بهداشت به پیشنهاد شورای عالی (4

 به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار (3

 به پیشنهاد اداره کل بازرسی کار و تصویب وزیر کار (2

 باید کارت ویژه با امضای چه کسی را داشته باشند؟ یا حرفهبازرسان کار و کارشناسان بهداشت . ۱9

 ادستاناداره کل بازرسی یا د (۱

 وزیر دادگستری یا وزیر بهداشت (4

 وزیر کار یا وزیر دادگستری (3

 وزیر کار یا وزیر بهداشت (2

در حکم گزارش چه کسی ، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، قانون کار ۱1۱طبق ماده . 21

 خواهد بود؟

 وزیر کار (۱

 وزیر بهداشت (4

 ضابطین دادگستری (3

 دادستان (2

کار تحت چه عنوانی  هداست بهزرسان کار و کارشناسان اب، قانون کار ۱1۱ماده  ۱طبق تبصره . 2۱

 در جلسات مراجع حل اختالف شرکت کنند؟ توانند یم

 عضو اصلی (۱

 عضو علی البدل (4

 مطلع و کارشناس (3

 حضور داشته باشند توانند ینم (2



 115 ل چهارمفص
 

در تصمیم  توانند ینمبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار  ،قانون کار ۱1۱ماده  2طبق تبصره . 22

 گیری مراجع حل اختالف شرکت کنند.

 اند کردهکه قبال به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر  ییها پرونده (۱

 اند نکردهکه قبال به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر  ییها پرونده (4

 که هنوز بازرسی آنها تمام نشده است ییها پرونده (3

 هیچکدام (2

اقدام به بازرسی  توانند ینمزیر بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار  یها کارگاهدر کدام نوع از . 23

 ؟نمایند

 که اجازه ورود توسط کارفرما صادر نشده باشد ییها کارگاه (۱

 که یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم در آنجا کار کند ییها کارگاه (4

 کارگا هایی که مربوط به مدیران دولتی باشد (3

 مالک آن فوت کرده باشدکه  ییها کارگاه (2

اسرار و اطالعات  توانند یمآیا بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار ، قانون کار ۱13طبق ماده . 24

 مربوط به شغل خود را فاش کنند ؟

 خیر (۱

 بله (4

 اگر اطالعات خیلی مهم نباشد (3

 هیچکدام (2

در ، کارشناسان بهداشت کار شونداگر کارفرما مانع ورود بازرسان کار و ، قانون کار ۱14طبق ماده . 2۵

 ؟شوند یمچه شرایطی محکوم 

 قانون کار مقرر در یها مجازاتحسب مورد به  (۱

 مقرر در قانون اساسی یها مجازاتحسب مورد به  (4

 مقرر در آیین نامه سازمان بازرسی کشور یها مجازاتحسب  (3

 مقرر در قانون سازمان بین المللی کار یها مجازاتحسب مورد به  (2

مراتب را به ، اگر بازرس کار در حین بازرسی احتمال وقوع حادثه را دهد، قانون کار ۱1۵ق ماده طب. 26

 چه اشخاصی اطالع دهد؟

 کار فرما یا نماینده او (۱

 آتش نشانی یا هالل احمر (4

 رئیس خود (3

 گزینه الف و ج (2
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حسب گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت  نهادهاکدام ، قانون کار ۱1۵ماده  ۱طبق تبصره . 27

 در صورت نیاز به تعطیلی کارگاه اقدام نمایند؟ توانند یم، یا حرفه

 وزارتین کار و بهداشت با تقاضا از دادسرا یا دادگاه عمومی محل  (۱

 اداره کل بازرسی وزارت کار با تقاضا از وزارت دادگستری (4

 وزارت دادگستری با تقاضا از قوه قضائیه (3

 وزارت کار با تقاضا از سازمان بازرسی کل کشور (2

 ؟شود یمدستور رفع تعطیل یک کارگاه صادر ، قانون کار ۱1۵ماده  ۱در چه صورت طبق تبصره . 28

 تاییدیه رفع نقص وزارت بهداشت (۱

 تاییدیه رفع نقص وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (4

 کارشناسان دادگستری تایید رفع نقص توسط بازرس کار یا کارشناس بهداشت با (3

 تاییدیه رفع نقص وزارت دادگستری (2

که به علت وقوع حادثه در ، مزد کارگران در ایام تعطیلی کارگاه، قانون کار ۱1۵ماده  2طبق تبصره . 29

 را چه کسی باید پرداخت کند؟، کارگاه تعطیل شده است

 سازمان تامین اجتماعی (۱

 کارفرما (4

 دولت (3

 کند ینمدر این مقطع حقوق دریافت  (2

کارفرمایانی که به گزارش بازرس کار یا کارشناس بهداشت ، قانون کار ۱1۵ماده  3طبق نبصره . 31

 شکایت کنند؟ توانند یمکجا ، اعتراض دارند یا حرفه

 دیوان عدالت اداری (۱

 اداره کل بازرسی وزارت کار  (4

 دادگاه صالحه (3

 سازمان بازرسی کل کشور (2

شکایت  یا حرفهاگر کارفرما از بازرس کار یا کارشناس بهداشت ، قانون کار ۱1۵ماده  3طبق تبصره  .3۱

 :گاه مکلف استداد، کند

 به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند (۱

 کارفرما را جلب نماید (4

 کارگاه مزبور را تعطیل نماید (3

 هیچکدام (2

 :اجرایی مربوط به فصل بازرسی کار یها نامهآئین ، قانون کار ۱16طبق ماده . 32
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 به پیشنهاد مشترک وزارت کار و دادگستری و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید (۱

 به پیشنهاد اداره کل بازرسی وزارت کار و تصویب وزیر خواهد رسید (4

 به پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب وزارت کار خواهد رسید (3

 به پیشنهاد مشترک وزارت کار و بهداشت و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید (2

 





 119 فصل پنجم
 

 فصل پنجم

 فصل پنجم 

 آموزش و اشتغال

بنیانی سازمان بین المللی کار و  های هدفاگرچه موضوع کارآموزی و مسئله ترویج اشتغال یکی از 

اما موضوع آموزش و ترویج اشتغال در قانون کار سابق ایران ، باشد میمتعدد آن  های نامهمقاوله 

و  ۱337مورد غفلت کامل بود فقط مسئله کارآموزی و قرارداد کارآموزی تنها تکیه گاه قانون کار 

 های نامهاصالحات بعدی آن در عرصه آموزش و ترویج اشتغال بود. البته در این فاصله مقاوله 

بنابراین قانون گذاران تصمیم گرفتند در قانون . لمللی کار رسیدمتعددی به تصویب سازمان بین ا

به ۱2جدید کار موضوع ترویج اشتغال را از منظر آموزش و کارآموزی در فصل پنجم قانون کار 

                                                           
 آموزش و اشتغال -فصل پنجم.  14

 کارآموز و مراکز کارآموزی -مبحث اول

 مراکز کارآموزی

در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز باال بردن دانش فنی کارگران ،  -۱07ماده 

 . الزم را فراهم سازدوزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی 

 . باشند یالزم با وزارت کار و امور اجتماعی م یها یذی نفع موظف به همکار یها ها و سازمان وزارتخانه -تبصره

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای  -۱09ماده 

 : اکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمایدایجاد و توسعه مر

 . مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر -الف

پیشرفته به کارگران و  یها موردی برای بازآموزی ، ارتقای مهارت و تعلیم تخصص یها مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص -ب

 . یا کارجویان نیمه ماهر ، ماهر و مربیان آموزش حرفه

 . مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی -ج

ذی ربط )مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  یها ها و سازمان مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه -د

 . بنیاد شهید ، بنیاد جانبازان و ...(پزشکی ، 

( این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر ۱09مراکز آموزش مذکور در ماده ) -۱01ماده 

 . نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد

رکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند صنعتی ، تولیدی و خدماتی به منظور مشا یواحدها -۱۱0ماده 

 . الزم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند یها ینسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی ، همکار

زش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را وزارت کار و امور اجتماعی ، استانداردها و جزوات مربوط به امر آمو -۱تبصره 

 . دینما یتهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام م



یمبا قانون کار آشنا شو 110  
 

                                                                                                                                               
ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و  دستورالعمل -4تبصره 

 . یب هیات وزیران خواهد رسیدامور اجتماعی به تصو

آزاد نیز به منظور آموزش  یا عالوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی ، آموزشگاه فنی و حرفه -۱۱۱ماده 

 .شود یصنعت یا حرفه معین ، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس م

آیین نامه مربوط به تشخیص صالحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صالحیت مسئوالن و مربیان و نیز نحوه نظارت  -بصرهت

 دوزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسی

 کارآموز و قرارداد کارآموزی

 : شود یاظ مقررات این قانون ، کارآموز به افراد ذیل اطالق ماز لح -۱۱4ماده 

 یها کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص ، بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه -الف

 . نندیب یآزاد آموزش م

خاص ، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد ، در  یا فهافرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حر -ب

سال تمام بیشتر  ۱9سال کمتر نبوده و از  ۱۵کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند ، مشروط بر آن که سن آنها از 

 . نباشد

نعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی کارآموزان بند )الف( ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی م -۱تبصره 

 . ندینما یو یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مراجعه م شوند یم

مربوط به شرایط پذیرش ، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند )ب( با پیشنهاد شورای  یها دستورالعمل -4تبصره 

 . رسد یعالی کار ، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی م

، از حقوق  شوند ی( برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته م۱۱4( ماده )۱کارگران شاغلی که مطابق تبصره ) -۱۱3ماده 

 : زیر برخوردار خواهند بود

 . شود یو این مدت از هر لحاظ جزو سوابق کارگر محسوب م شود یرابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نم -الف

 . مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود -ب

 شود یخانوادگی به کارگر پرداخت م یها تیهایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئول ها و فوق العاده مزایای غیر نقدی ، کمک -ج

 . در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد

چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت ، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد ، کارگر 

 . جع حل اختالف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمایدبه مرا تواند یم

 : مکلف است شود ی( برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته م۱۱4( ماده )۱کارگری که مطابق تبصره ) -۱۱2ماده 

واحد  یها کت نموده و مقررات و آیین نامهکارآموزی شر یها تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه -الف

 . آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند

 . پس از طی دوره کارآموزی ، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد -ب

برای مطالبه خسارت  تواند یادامه کار در کارگاه نباشد ، کارفرما م در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به -تبصره

 . مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختالف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید

( این 92( الی )71مواد ) ( ، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در۱۱4کارآموزان مذکور در بند )ب( ماده ) -۱۱۵ماده 

 . قانون خواند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد

 : قرارداد کارآموزی عالوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب زیر باشد -۱۱6ماده 

 . تعهدات طرفین -الف

 . مزد کارآموز -ج

 . محل کارآموزی -د

 . استاندارد مصوب ، تعلیم داده خواهد شدحرفه یا شغلی که طبق  -هـ

 . شرایط فسخ قرارداد )در صورت لزوم( -و
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 . هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد الزم بدانند -ز

ی مجاز است که از حدود ( این قانون( در صورت90سال تمام )موضوع ماده ) ۱9کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن  -۱۱7ماده 

 . توانایی آنان خارج نبوده و برای سالمت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد

آموزشی وزارت کار و امور  یمراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز ، وسایل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردها -۱۱9ماده 

م و کامل ، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند . همچنین مراکز مذکور باید برای اجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به طور منظ

 . تامین سالمت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات الزم را فراهم آورند

 اشتغال -مبحث دوم

اقدام نماید . مراکز خدمات  وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور -۱۱1ماده 

اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به  یها ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت یها نهیمذکور موظفند تا ضمن شناسایی زم

 . مراکز کارآموزی )در صورت نیاز به آموزش( و یا معرفی به مراکز تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند

ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین  مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان -۱ره تبص

 . باشند یخواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور م

 یها کشاورزی ، صنعتی و توزیعی ، معلولین را از طریق اعطای وام دولت موظف است تا در ایجاد شرکت تعاونی )تولیدی ، -4تبصره 

الزم و برقراری تسهیالت انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و  یها قرض الحسنه دراز مدت و آموزش

 . ، اقدام نماید ابندی ین در آنها حضور مها ، که معلولی نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره

الزم را در جهت برقراری تسهیالت رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل  یها وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین نامه -3تبصره 

 . کار و امور اجتماعی برساند در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر

 اشتغال اتباع بیگانه -مبحث سوم

در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اوال دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده ، ثانیا  توانند یاتباع بیگانه نم -۱40ماده 

 . مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند یها مطابق قوانین و آیین نامه

 : باشند ی( نم۱40ع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده )اتبا -تبصره

 . اتباع بیگانه که که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه -الف

 . وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه یها کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان -ب

 . و مطبوعات خارجی به شرح معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ها یخبرنگاران خبرگزار -ج

وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار  -۱4۱ماده 

 : صادر خواهد کرد

جود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیالت و تخصص مطابق اطالعات مو -الف

 . مشابه وجود نداشته باشد

 . تبعه بیگانه دارای اطالعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد -ب

 . ایرانی استفاده شوداز تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد  -ج

احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است . ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل  -تبصره

 . رسد یخواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران م یا جلسات هیات ، به موجب آیین نامه

 : نسبت به صدور ، تمدید و تجدید پروانه افراد ذیل اقدام نماید تواند یوزارت کار و امور اجتماعی م -۱44اده م

 . که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد یا گانهیتبعه ب -الف

 . که همسر ایرانی باشد یا گانهیتبعه ب -ب

می و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسال -ج

 . کشور و امور خارجه یها پس از موافقت کتبی وزارتخانه
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 ۱41قانون کار آغاز و با ماده  ۱07این فصل که با مبحث کارآموز و کارآموزی از ماده . نمایش بگذارد

( کارآموز ۱اول کارآموز و مراکز کارآموزی تحت عناوین ، مبحث 3در قالب  خود کند میخاتمه پیدا 

مبحث دوم به اشتغال و مبحث سوم به اشتغال ، ( کارآموز و قرارداد کارآموزی4 و مراکز کارآموزی

 .اتباع بیگانه تخصیص یافته است

ر را از طریق باال قانون اساسی که مسئله اشتغال مولد و مستم 23در مبحث اول با تاکید بر اصل 

کار و رفاه اجتماعی به ، بردن دانش فنی کارگران هدف قرار داده است با توصیه به وزارت تعاون

 :پردازد میمختلف به شرح ذیل  های مهارتتوسعه مراکز کارآموزی و سطح بندی آن در جهت 

 الف( مراکز کارآموزی پایه

 ب(مراکز کارآموزی تکمیل مهارت 

 ج( مراکز تربیت مربی 

                                                                                                                                               
در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون  تواند یوزارت کار و امور اجتماعی م -۱43ماده 

ط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد( پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور تابعیت را )مشرو

 . ، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید

 . شود یپروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید م -۱42ماده 

کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز ،  شود یدر مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع م -۱4۵ماده 

، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعالم کند . تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید 

مور اجتماعی تسلیم نماید . وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صالح به وزارت کار و ا

 . کند یدرخواست م

در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند ، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت  -۱46ماده 

و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه ، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات  دینما یاجتماعی اعالم مکار و امور 

 . مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص ، صادر خواهد شد

 . ال اتباع بیگانه خواهد بودمدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغ -تبصره

شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان  -۱47ماده 

مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی ، پس از بررسی و اعالم نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و 

استخدامی کشور ، با تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد بود . پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی ، در هر مورد پس از 

 . تصویب مجلس شورای اسالمی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد

، نظر وزارت کار  شود یجب استخدام کارشناسان بیگانه مکارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار دادی که مو -۱49ماده 

 . و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعالم نمایند

اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور ، تمدید ، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط  یها آیین نامه -۱41ماده 

( این قانون ، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات ۱4۱عضای هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده )انتخاب ا

 . وزیران خواهد رسید
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 د( مراکز خاص معلوالن و جانبازان

همچنین تحت عنوان کار آموز و قرارداد کارآموزی به جزئیات و مختصات قرارداد کارآموزی تعهدات 

المللی کار  و توصیه ناهه های سازمان بین ها نامهمربوطه برابر مقاوله  های محدودیتکارفرما و 

. بند آورده شده است 9رارداد کارآموزی و مختصات آن در ق ۱۱6در ماده . پرداخته است

در  ۱۱1در ماده . به آن پرداخته است ۱۱7سنی از زمره موضوعاتی است که در ماده  های محدودیت

مبحث اشتغال ایجاد مراکز خدمات اشتغال مورد تاکید قرار گرفته است و باالخره در مبحث سوم 

تعددی را به همراه عرف دیپلماتیک در باب اشتغال اتباع بیگانه م های محدودیتاشتغال اتباع بیگانه 

بازرسان و  های تالشاجرایی متاسفانه  های دستگاهقضایی و سایر  های دستگاهاگرچه . قائل شده است

نبود مشکالت چه بسا چند برابر  ها تالشاما اگر همین ، اند کردهکارکنان حوزه روابط کار را کم جلوه 

 توجه شما را به سواالت و اینک. شده بود

این بخش که با دقت تنظیم گردیده است جلب و ان شاء اهلل سبب یادگیری بیشتر این  های گزینه

 فصل پر اهمیت خصوصا مبحث سوم آن یعنی اشتغال اتباع بیگانه گردد.
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 یکارآموز و مراکز کارآموز: مبحث اول

 یمراکز کارآموز

 یمراکز کارآموز یجادهدف از ا

 یاهداف قانون اساس یاجرا یدر راستا 

 کار یندگانو مستمر جو به منظور اشتغال مولد 

 کارگران یباال بردن دانش فن 

 انواع مراکز

 یرماهرغ یانان و کارجورآموزش کارگ یبرا یهپا یمراکز کارآموز 

 یمارتقاء مهارت و تعل یبازآموز یبرا یمورد یمهارت و تخصصها یلتکم یمراکز کارآموز 

 یا حرفهآموزش  یانماهر ماهر و مرب یمهن یانبه کارگران و کارجو پیشرفته یها تخصص

 یمراکز کارآموز یانآموزش مرب یبرا یمرب یتمراکز ترب 

 و جانبازان ینمعلول یمراکز کارآموز 

 مقررات

 خواهد  ینظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماع یربه طور مستقل ز یش کارآموزمراکز آموز

 .بود

 یمهجهت مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و ن یو خدمات یدیتول، یصنعت یواحدها 

 یهمکار یکارگاه ینب یاجوار کارگاه  یمراکز کارآموز یجادخود نسبت به ا یازماهر مورد ن

 .آورد به عملالزم را با وزارت کار 

 ینجوار کارگاه و ب یاستانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموز یهته 

 .کارگاه بر عهده وزارت کار است

 بر  یکارگاه ینب جوار کارگاه و یمراکز کارآموز یجادو مقررات مربوط به ا ها دستورالعمل

 .یدسخواهد ر یرانوز یاته یبوزارت کار و تصو یشنهادحسب مورد به پ

 با  یزآزاد ن یا حرفهو  یفن یها آموزشگاهتوسط وزارت کار  یمراکز کارآموز یلعالوه بر تشک

 :شود یم یسکسب پروانه از وزارت کار تاس

 مسئول  یتآزاد و صالح یو موسسات کارآموز یفن یتصالح یصنامه مربوط به تشخ ینآئ

 یبکار به تصو یروز یشنهادموسسات با پ یننحوه نظارت وزارت کار بر ا یزو ن یانو مرب

 .یدخواهد رس یرانوز یاته
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 کارآموز

 یست؟کارآموز ک

 در  ینمدت مع یارتقاء مهارت برا یا یفراگرفتن حرفه خاص بازآموز یکه فقط برا یکسان

 .بیند یمآموزش  یمراکز کارآموز

 یخاص در کارگاه یا حرفهبه منظور فراگرفتن  یکه به موجب قرارداد کارآموز یافراد 

 :اشتغال دارند ینمع

 باشد یدسال نبا 3از  یشترمدت ب ینا. 

 توام با کار است یکارآموز ینا. 

  نباشد یشترسال ب۱9سال کمتر و از ۱۵مشروط بر آنکه سن آنها از. 

 منعقده با کارفرما به مراکز  یباشند که مطابق توافق کتب یممکن است کارآموزان کارگران

 .شوند یم یمعرف یکارآموز

 مراجعه  یباشند که شاغل نستند و راسا به مراکز کارآموز یست داوطلبانممکن ا

 .نمایند یم

 یشنهادبا پ یدوره کارآموز یفحقوق و تکال یرشپذ یطمربوط به شرا یها دستورالعمل 

 .یدکار خواهد رس یروز یبکار به تصو یعالیشورا

 :حقوق مربوط به کارآموزان

 مدت از هرلحاظ جزء  ینو ا شود ینمقطع  یکارگر در مدت کارآموز یرابطه استخدام

 .شود یمسوابق کارگر محسوب 

 مزد مبنا کمتر نخواهد بود یااز مزد ثابت  یمزد کارگر در مدت کارآموز. 

 های یتمسئولو  یزندگ ینهجبران هز یکه برا ییو فوق العاده ها ها کمک یرنقدیغ یایمزا 

 .کماکان خواهد شد یزدر دوره کارآمو شود یمبه کارگر پرداخت  یخانوادگ

 شود و از  یموجه مانع ادامه کارآموز یلمدت بدون دل یانضمنا اگر کارفرما اگر قبل از پا

حل اختالف مراجعه و  عبه مراج تواند یمکارگر ، به کارگر وارد شود یخسارت یقطر ینا

 .یدمطالبه خسارت نما

 باشد یشترساعت در روز ب 6از  یدساعت کار کرآموزان نوجوان نبا 

 :یشده در مراکز کارآموز یرفتهکارگران پذ یطشرا

 .بپردازند یمدت مقرر به کارآموز یانتا پا یدبا

 .شرکت کنند یکارآموز یها برنامهبه طور منظم در  یدبا
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 .را مراعات کنند یواحد آموزش یها نامه ینمقررات و آئ یدبا

 .برساند یانبه پا یترا با موفق یدوره کارآموز یدبا

 .در همان کارگاه اشتغال ورزند یحداقل دو برابر مدت کارآموز یپس از دوره کارورز یدبا

  مطالبه خسارت کند تواند یماگر کارآموز حاضر به ادامه کار نباشد کارفرما. 

 یقرارداد کارآموز

 یقرارداد کارآموز یاتمحتو

 ینتعهدات طرف 

 سن کارآموز 

 مزد کارآموز 

  داده خواهد شد یممصوب تعل که طبق استاندارد یشغل یاحرفه. 

 فسخ قراراد در صورت لزوم یطشر 

 ذکر آن را در قرارداد الزم بدانند یدر حدود مقررات قانون ینکه طرف یگریهر نوع شرط د. 

آنان  ییانمجاز است که از حدود تو یسال تمام در صورت۱9توام با کار نوجوانان تا سن یکارآموز

 .ضر نباشدمآنان  یو روح یمسالمت و رشد جس یخارج نبوده و برا

 یرا مطابق استانداردها یکاف یزاتو تجه یلآموزش کارآموزان وسا یبرا یدبا یزن یمراکز کارآموز

  .قرار دهند یوزارت کار در دسترس و یآموزش



یمبا قانون کار آشنا شو 111  
 

 قانون کارپنجم ـ مبحث اول  آزمون فصل

 لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید.

قانون کار ،امکانات آموزشی الزم باید توسط وزارت  ۱17در اجرای اهداف کدام قانون مطابق ماده . ۱

 ذیربط فراهم گردد؟

 قانون کار (۱

 قانون اساسی (4

 قانون مدیریت خدمات کشوری (3

 هیچکدام (2

 و... ( مستمر جویندگان کار کدام عبارت زیر در ادامه صحیح است ؟، )به منظور اشتغال مولد. 2

 ...،.بردن دانش فنی کارگران نیز باال (۱

 امکانات آموزشی الزم را فراهم سازد (4

 وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است (3

 در اجرای اهداف قانون اساسی (2

الزم با کدامیک از  یها یهمکارذینفع موظف به  یها سازمانو  ها وزارتخانه ۱17در تبصره ماده . 3

 ؟باشند یمزیر  یها دستگاه

 کشور یا حرفه سازمان آموزش فنی و (۱

 وزارت صمت (4

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (3

 وزارت کشور (2

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است برحسب چه نیازی و چه نوع استقراری برای ایجاد و . 4

 توسعه مراکز کارآموزی اقدام نماید ؟

 نقاط مختلف کشور (۱

 ایجاد و توسعه (4

 کارآموزی (3

 .... در سطوح مختلف مهارت .استقرار نوع صنعتحسب نیاز و با توجه به  (2

 هدف از مراکز کارآموزی پایه چیست؟ ۱18در بند الف ماده . ۵

 برای آموزش کارگران و کارجویان غیرماهر (۱

 آموزش کارجویان غیرماهر (4

 آموزش کارگران و کارجویان نیمه ماهر (3
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 برای ارتقای آموزش کارگران و کارجویان ماهر (2

موردی به چه منظوری ایجاد  یها تخصصمراکز کارآموزی تکمیل مهارت و  ۱18مطابق بند ب ماده . 6

 ؟ شوند یم

 موردی  یها تخصصتکمیل مهارت و  (۱

پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و  یها تخصصبازآموزی ارتقای مهارت و تعلیم  (4

 یا حرفهمربیان آموزش 

 یا حرفهه کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش پیشرفته ب یها تخصصتعلیم  (3

 هر سه گزینه (2

 زیر را دارند؟ یها دستهمراکز تربییت مربی وظیفه آموزشی در مقابل کدامیک از . 7

 مربیان هنرستان (۱

 مربیان مهارتی دبستان (4

 مربیان مراکز کارآموزی (3

 آموزش همه مربیان (2

، ذیربط نظیر وزارت بهداشت یها سازمانو  ها وزارتخانهبا همکاری ، قانون کار ۱18مطابق بند د ماده . 8

 ؟شود یمکدامیک از مراکز کارآموزی زیر ایجاد ، ....بنیاد شهید و جانبازان و

 مراکز خاص معلولین ذهنی (۱

 مراکز خاص جانبازان شیمیایی (4

 مراکز کارآموزی بیماران نیازمند به کاردرمانی (3

 و جانبازانمراکز کارآموزی خاص معلولین  (2

از نظر مالی و اداری بارعایت کدام  ۱18مراکز آموزشی مذکور در ماده ، قانون کار ۱19در ماده . 9

 قانون به طور مستقل زیر نظر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی اداره خواهند شد؟

 قانون محاسبات عمومی (۱

 از مقررات مالی کشور یا پارهقانون اصالح  (4

 اتی کشورقانون بودجه عمومی سنو (3

 قانون برنامه (2

 ؟گردد یمایجاد مراکز جوار کارگاه و یا بین کارگاهی توسط کدامیک از موارد زیر ایجاد  .۱1

 صنعتی  یواحدها (۱

 تولیدی یواحدها (4

 یک و دو یها نهیگزخدماتی و  یواحدها (3

 هر سه گزینه (2
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صنعتی تولیدی و خدماتی با ایجاد کدامیک از مراکز زیر  یواحدهاآموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر . ۱۱

 انجام خواهد گرفت ؟

 کشور یا حرفهمراکز آموزش فنی و  (۱

 آزاد یها آموزشگاه (4

 وزارت آموزش و پرورش یها هنرستان (3

 بین کارگاهی مراکز کارآموزی جوار کارگاه یا (2

ط به امر آموزش در مراکز قانون کار، استانداردها و جزوات مربو ۱۱1ماده  ۱مطابق تبصره  .۱2

 ؟ردیپذ یمکارآموزی جوار و بین کارگاهی توسط کدامیک از مراجع زیر انجام 

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (۱

 و پرورش وزارت آموزش (4

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری (3

 کشور یا حرفهسازمان آموزش فنی و  (2

چه ، کارآموزی جوار یا بین کارگاهیوزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد مراکز  .۱

 مواردی را باید به تصویب هیئت وزیران برساند؟

 مربوطه یها دستورالعمل (۱

 مربوطه یها نامه نآئی (4

 و مقررات مربوطه ها دستورالعمل (3

 هیچکدام (2

آزاد شهرت دارند به چه منظوری ایجاد  یا حرفهفنی و  یها آموزشگاهمراکز کارآموزی که با  .۱4

 ؟ شوند یم

 موزش صنعت آ (۱

 آموزش حرفه (4

 آموزش حرفه معین (3

 3و  ۱گزینه  (2

 ؟شود یمآزاد به وسیله کدام اشخاص تاسیس  یها آموزش .۱۵

 اشخاص حقیقی  (۱

 اشخاص حقوقی (4

 4و  ۱گزینه  (3

 هیچکدام (2
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صالحیت مسئول و مربیان و نحوه نظارت با پیشنهاد وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی به تصویب  .۱6

 ؟رسد یمکدامیک از مراجع زیر 

 هیئت وزیران (۱

 کشور یا حرفهشورای عالی فنی و  (4

 شورای عالی کار (3

 کمیسیون آموزش دولت (2

 کارآموز چه کسی است؟، از لحاظ مقررات این قانون. ۱7

 فقط برای فراگرفتن حرفه خاص  (۱

 بازآموزی و ارتقاء مهارت برای مدت معین (4

 ندیب یمآزاد آموزش  یها آموزشگاهدرمراکز کارآموزی یا  (3

 سه گزینههر  (2

 قانون کار، حداکثر مدت معین برای کارآموزی چند سال است؟ ۱۱2مطابق بند ب ماده  .۱8

 سال 4 (۱

 سال 3 (4

 سال نباشد 3زاید بر  (3

 سال نباشد 2زاید بر  (2

 حداقل سن کارآموز چقدر باید باشد؟ .۱9

 سال  ۱4 (۱

 سال کمتر نباشد ۱۵ (4

 سال ۱2 (3

 سال ۱6 (2

 است؟حداکثر سن برای کارآموزی چند سال  .21

 سال۱7 (۱

 سال تمام ۱9 (4

 سال ۱9 (3

 سال ۱9تا  (2

 کارآموز محسوب شود؟ تواند یمکارگر نیز ، قانون کار ۱۱2ماده  ۱مطابق تبصره . 2۱

 خیر (۱

 مطابق توافق کتبی بله (4

 مطابق نظر کارفرما (3
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 نیست به هیچ وجه ممکن (2

 ؟شود یم تلقیدر چه صورتی کارآموز ، کسی که شاغل نیست، قانون کار ۱۱2مطابق بند الف ماده  .22

  کنند یمداوطلبانی که راسا به مراکز کارآموزی مراجعه  (۱

  شوند یمکارآموزانی که در آزمون پذیرفته  (4

  دینما یممراکز کار آموزی اقام به جذب آنان  (3

 شود یمآزاد معرفی  یها آموزشگاهبه  (2

قانون کار، شورای عالی کار کدامیک از موارد  ۱۱2و شرایط مذکور در بند ب ماده  2مطابق تبصره  .23

 ؟ کند یمزیر را برای تصویب به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد 

 شرایط پذیرش (۱

 شرایط پذیرش و تکالیف داوطلبان مذکور در بند ب (4

 حقوق و تکالیف دوره کارآموزی، شرایط پذیرش (3

 تکالیف دوره کارآموزی (2

 ؟ باشد یمجزء سوابق کارگر  ۱۱3ق ماده آیا دوره کارآموزی مطاب .24

 خیر (۱

 شود یماین مدت از هر لحاظ محسوب  (4

 شود ینمدر مدت کارآموزی قطع  (3

 شود یمجزءسوابق کارگر محسوب  (2

 کارآموزی عبارت است از: یها دورهمزد کارگر پذیرفته شده در . 2۵

 حق السعی  (۱

 حقوق و مزایا (4

 مزد ثابت و یا مزد مبنا  (3

 مبنا کمتر نخواهد بوداز مزد ثابت و مزد  (2

 کدامیک از مزایای زیر در دوره کارآموزی کماکان به کارگر پرداخت خواهد شد؟ .26

 مزایای غیر نقدی (۱

خانوادگی پرداخت  یها تیمسئولزندگی و  یها نهیهزکمک و فوق االده هایی که برای جبران  (4

 شود یم

 4و  ۱گزینه  (3

حق سود و نظایر اینها که برای جبران هزینه زندگی و ، و فوق العاده ها ها کمک، مزایای غیر نقدی (2

  شود یمخانوادگی به کارگر پرداخت  یها تیمسئول
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د، چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت کارآموزی به دوره کارآموزی بدون دلیل موجه خاتمه ده .27

 چه اقدامی انجام دهد ؟ تواند یمارگر ک

 ارت کند به مراجع حل اختالف مراجعه و مطالبه خس (۱

 به هیئت تشخیص شکایت کرده و مطالبه خسارت نماید (4

 چنانچه خسارتی به کارگر وارد گردد مطالبه نماید (3

 مطالبه خسارت نماید (2

 قانون کار، کارگر مکلف است تا چه هنگام به کارآموزی بپردازد؟ ۱۱4مطابق ماده . 28

 آزمون کارآموزی (۱

 تا پایان مدت مقرر (4

 حسب نظر کارفرما (3

 مرکز مطابق نظر (2

باید چه مدت به کار در همان  لپس از طی دوره کارآموزی حداق، ۱۱4کارگر مطابق بند ب ماده  .29

 ؟کارگاه اشتغال ورزد

 حداقل دوبرابر مدت کارآموزی (۱

 حداقل یک برابر مدت کارآموزی (4

 حسب مدتی که در قرارداد نوشته شده است  (3

 حداقل سه برابر مدت کاارآموزی (2

ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما چه  هموز پس از اتمام کارآموزی حاضر بدر صورتی که کارآ. 31

 انجام دهد؟ تواند یماقدامی 

 مطالبه خسارت

 شکایت به دادگاه حقوقی دادگستری برای مطالبه خسارت

 تقاضای دریافت خسارت از طریق مراجع حل اختالف موضوع این قانون

 مستقیما از کارگر مطالبه خسارت کند

چنانچه کارگر نوجوان باشند، ساعت کار آنها در ، قانون کار ۱۱2کارآموزان مذکور در بند ب ماده  .3۱

 روز چقدر خواهد بود ؟

 ساعت 6 (۱

 ساعت 7 (4

 ساعت و بیست دقیقه 7 (3

 ساعت 9 (2
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مزد و سن کارآموز به ، آیا تعهدات طرفین و همچنین حرفه یا شغلی که تعلیم داده خواهد شد و محل .32

 یک از عوامل زیر در قرارداد کارآموزی نوشته خواهد شد؟ اضافه کدام

 استاندارد مصوب حرفه یا شغل تعلیم داده شده (۱

 شرایط فسخ قرارداد )در صورت لزوم( (4

 هرنوع شرط دیگری  (3

 هر سه گزینه (2

 م با کار برای نوجوانان مجاز است؟أدر چه صورتی کارآموزی تو .33

 از حدود توانایی آنها خارج نبوده (۱

 سالمتی و رشد جسمی و روحی آنها مضر نباشدبرای  (4

 4و  ۱گزینه  (3

 هیچکدام (2

 قانون کار، وظایف مراکز کارآموزی چیست؟ ۱۱8طبق ماده  .34

 آموزش کارآموز (۱

 تدارک کار عملی درکارگاه های جوار  (4

 ها کارگاهمعرفی کارآموز برای کار به  (3

 هرنوع اقدامی که شایسته است (2

 ؟باشد ینمقانون کار صحیح  ۱۱8کدام گزینه در مورد ماده  .3۵

مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز وسایل و تجهیزات کافی را شبانه در اختیار کارآموز  (۱

 قرار دهند

وسایل و ، مراکز کارآموزی موظفند مطابق استانداردهای آموزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (4

 تجهیزات کافی در دسترسی وی قرار دهند

 ز کارآموزی موظفند به طور منظم و کامل حرفه مورد نظر را به او بیاموزند مراک (3

 ....امکانات الزم را فراهم آورد.مراکز کارآموزی موظفند برای تامین سالمت و ایمنی کارآموز (2

 وظیفه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به مراکز خدمات اشتغال چیست؟ .36

 مجوز الزم را صادر کنند (۱

 ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نمایدبه  (4

 ایجاد این مراکز را فراهم آورد یها نهیزمضمن شناسایی ، (3

 مراکز را از طریق مراکز تولیدی صنعتی کشاورزی و خدماتی ایجاد کند (2

 کدامیک از وظایف زیر وظیفه مراکز خدمات و اشتغال نیست ؟ .37

 ایجاد کار یها نهیزمشناسایی  (۱
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 اشتغال و بازنشستگی یها فرصتامه ریزی برای برن (4

 ثبت نام و معرفی بیکاران (3

 معرفی به مراکز تولیدی صنعتی کشاورزی و خدماتی  (2

 حمایت از اشتغال معلولین چگونه انجام خواهد شد؟. 38

 ایجاد دفتر خدمات حمایت از اشتغال معلولین  (۱

 ها کارگاهو  واحدهاایجاد دفتری در موسسات و  (4

 ری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولینایجاد دفت (3

 معلولین توسعه مراکز اشتغال (2
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 اشتغال: مبحث دوم

 مراکز خدمات اشتغال
 .کند یجادمراکز را در سراسر کشور ا ینوزارت کار موظف است ا

 مراکز خدمات اشتغال یفوظا

 یزیکار و برنامه ر یجادا های ینهزم ییشناسا 

 یکارانثبت نام ب 

 یازدر صورت ن یبه مراکز کارآموز یکارانب یمعرف 

 یخدمات یکشاورز یصنعت یدیبه مراکز تول یکارانب یمعرف 

 یناز اشتغال معلول یتو حما یزیدفتر برنامه ر یراه انداز

 دولت یفوظا

 ینمعلول یبرا یعیتوز یصنعت یکشاورز یدیتول یتعاون یها شرکت یجاددولت موظف به ا 

 .است

 قرض الحسنه دراز مدت از  یها وام یقفوق از طر یها شرکت یقدولت موظف است از طر

 .کند یتو خدمات آنان حما یدتول

 خدمات آنان را  یالتتسه یالزم و برقرار یها آموزش ینهزم این زمینه در یدبا ینهمچن

 .قرار دهد یتمورد حما

 مراکز اقدام کند یهدر کل یبه رفع موانع معمار یدضمنا دولت با. 

 یکار و رفاه اجتماع، ونوزارت تعا یفهوظ

 شاغل  ینمعلول یازمورد ن یرفاه یالتتسه یبرقرار یالزم برا یها نامه ینمکلف است تا آئ

 .یدنما یهدر مراکز انجام کار را ته

 و  یهته کشور یستیسازمان بهز و یرانا یناز جامعه معلول یبا نظرخواه یدنامه با یینآ ینا

 .برسد یکار و رفاه اجتماع یرتعاونوز یببه تصو
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 اشتغالپنجم ـ مبحث دوم  آزمون فصل

 لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 کدام، قانون کار، دولت برای حمایت از اشتغال معلولین موظف است ۱۱9ماده  2مطابق تبصره . ۱

 ؟را مورد حمایت قرار دهد ها شرکت

 آموزشی برای معلولین یها شرکت .4

 خدماتی معلولین یها شرکت .3

 صنعتی (برای معلولین، کشاورزی، تعاونی )تولیدی یها شرکت .2

 قرض الحسنه و دراز مدت یها واماز طریق اعطای  .۵

الزم را  یها نامهآئین ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا با نظرخواهی از کدام مراجع. 2

 انجام دهد؟  ۱۱9ماده  ۱برای تبصره 

 معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشوراز جامعه  .۱

 جامعه معلولین ایران .4

 سازمان بهزیستی کشور .3

 هر سه گزینه .2
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 یگانهاشتغال اتباع ب: مبحث سوم

 :مشغول به کار شوند مگر آنکه یراندر ا توانند ینم یگانهاتباع ب

 .حق کار مشخص باشند یاورود  یدرواد یاوال دارا

 .کنند یافتمربوطه پروانه کار در یها نامه ینو آئ یندوما مطابق قوان

 : شوند ینمکه مشمول موارد فوق  یاز اتباع یبرخ

  وزارت  ییدبا تا یو کنسول یپلماتیکد یها یتکه منحصرا در خدمت مامور ای یگانهباتباع

 .امور خارجه هستند

 وزارت امور  ییدوابسته به آن با تا یها سازمانو  کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد

 .خارجه

  وزارت فرهنگ  ییدبه شرط معامله متقابل و تا یمطبوعات خارجو  ها یخبرگزارخبرنگاران

 .یو ارشاد اسالم

 یگانهاتباع ب یبا حق کار مشخص و پروانه کار برا یدصدور رواد یطشرا
و تخصص مشابه  یالتآماده به کار افراد داوطلب واجد تحص یرانیاتباع ا یانکه در م یاوال به شرط

 .وجود نداشته باشد

 .اشتغال به کار مورد نظر باشد یبرا یاطالعات و تخصص کاف یدارا یگانهدوما تبعه ب

 .استفاده شود یرانیافراد ا یبعد یگزینیآموزش و جا یبرا یگانهسوما از تخصص تبعه ب

 .اشتغال است یفن یاتموضوع با ه ینا یطاحراز شرا

 به موجب یاتجلسات ه یلانتخاب آنها و نحوه تشک یطضمنا ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرا

 .رسد یم یرانوز یاته یبوزارت کار و تصو یشنهادینامه پ آیین

 کند؟ یدو تجد یدصادرتمد تواند یموزارت کار پروانه کار کدام افراد را 

 .اقامت داشته باشد یرانسال مداوم در ا۱0که حداقل  ای یگانهبتبعه 

 .باشد یرانیکه همسر ا ای یگانهبتبعه 

به شرط داشتن کارت  یاسیو پناهندگان س یاسالم یخصوصا کشورها یگانهب یکشورها ینمهاجر

 .کشور و امور خارجه یها وزارتخانه یو پس از موافقت کتب یپناهندگ یامعتبر مهاجرت و 
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 پروانه کار
 .است یدو تجد یداست که قابل تمد یکسالمدت زمان اعتبار پروانه کار 

 :با کارفرما قطع شود یگانهتبعه ب یاگر رابطه استخدام

  روز مراتب را به وزارت کار اعالم کند۱۵کارفرما مکلف است ظرف. 

 به وزارت  یدروز پروانه کار خود را در برابر اخذ رس ۱۵مکلف است ظرف  یزن یگانهتبعه ب

 .کند یمکار تسل

 درخواست یصالحرا از مراجع ذ یگانهوزارت کار در صورت لزوم اخراج تبعه ب ینهمچن 

 .کند یم

 پروانه کار موقت

 یجابا ییرا به طور استثنا یگانهتبعه ب یکشور اشتغال فور یعکه مصلحت صنا یدرموارد 

 .کند

 کار پروانه  یرحالت وز یندر اکه مربوطه مراتب را به وزارت کار اعالم کند  یروز یدالبته با

 .کند یمرا با حق کار مشخص صادر  یفاتموقت بدون تشر

  اشتغال اتباع  یفن یاتآن مستلزم ه یدماه است و تمد 3پروانه موقت حداکثر مدت اعتبار

 .است یگانهب

 پروانه کار یدو تجد یداز اتباع از پرداخت حق صدورتمد یبرخ یتمعاف یطشرا
 در صورت ضرورت

 از دولتها یبه عنوان معامله متقابل اتباع بعض یا

 .نباشد یادآنان ار یتمشروط بر آنکه وضع یتافراد بدون تابع

 یرانوز یاته یبوزارت امور خارجه و تصو ییدالبته پس از تا

 یگانهب یاستخدام کارشناسان و متخصصان فن یطشرا
 دولت باشد یازمورد ن یدبا

 .درنظر گرفته شود یکارشناس داخل یرویمزد آنها با توجه به ن یزانمدت خدمت و م، یتتابع یدبا

و اعالم نظر و سپس در مجلس  یبررس یتوسط وزارت کار و سازمان امور استخدام یطشرا یدبا

 .شود یبتصو یاسالم یشورا

 .شود یممجلس از طرف وزارت کار صادر  یبافراد در هر مورد پس از تصو ینپروانه کار ا
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زه اشتغال تبعه نظر وزارت کار را در مورد امکان اجا یدبا قبل از اقدام به عقد قرارداد یزن یانکارفرما

 .استعالم کنند یگانهب

 یگانهاشتغال اتباع ب ییاجرا یها نامه ینآئ
انتخاب اعضا  یطشرا یزو لغو پروانه کار ن یدتجد یداعم از نحوه صدور تمد ییاجرا یها نامه ینآئ

 .یدخواهد رس یرانوز یاته یبکار به تصو یروز یشنهادبا پیگانه اشتغال اتباع ب یفن یاته
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 اشتغال اتباع بیگانه پنجم ـ مبحث سوم فصلآزمون 

 .لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

 کدام، قانون کار، دولت برای حمایت از اشتغال معلولین موظف است ۱۱9ماده  2مطابق تبصره . ۱

 ؟را مورد حمایت قرار دهد ها شرکت

 آموزشی برای معلولین یها شرکت (۱

 خدماتی معلولین یها شرکت (4

 صنعتی (برای معلولین، کشاورزی، تعاونی )تولیدی یها شرکت (3

 قرض الحسنه و دراز مدت یها واماز طریق اعطای  (2

الزم را  یها نامهآئین ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا با نظرخواهی از کدام مراجع. 2

 انجام دهد؟ ۱۱9ماده  ۱برای تبصره 

 ی کشوراز جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیست (۱

 جامعه معلولین ایران (4

 سازمان بهزیستی کشور (3

 هر سه گزینه (2

 در ایران مشغول به کار شوند ؟ توانند یمآیا اتباع بیگانه  ۱21مطابق ماده . 3

 بله (۱

 خیر (4

 تحت هیچ شرایطی  (3

 ۱40مگر مطابق ماده  توانند ینم (2

 :در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه توانند ینمقانون کار اباع بیگانه  ۱21مطابق ماده . 4

 دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند (۱

 پروانه کار دریافت کنند، مربوطه یها نامهمطابق قوانین و آئین  (4

 غلط است  4و  ۱گزینه  (3

 صحیح است 4و  ۱گزینه  (2

 ؟باشند ینم ۱21کدام دسته از اتباع بیگانه مشمول مقررات ماده . ۵

و مطبوعات خارجی را و همچنین  ها یخبرگزارکه کار  یا گانهیبو اتباع  ها کنسول ها پلماتید (۱

 وابسته یها سازمانکارشناسان و کارکنان سازمان ملل و 

 خارجی  یها سفارتخانهکارکنان محلی  (4

 متعاهد یها دولتبه شرط معامله متقابل همه کارمندان  (3
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 یا گانهیبهر تبع ، ر خارجهبا تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت امو (2

حق صدور روادید با حق کار مشخص و صدور پروانه کار برای اتباع  ۱2۱کدام دستگاه مطابق ماده . 6

 بیگانه دارد؟

 وزارت خارجه (۱

 وزارت کشور (4

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (3

 معاونت اجرایی ریاست جمهوری (2

در صورتی که در  تواند یم، تعاون کار و رفاه اجتماعیوزارت ، قانون کار ۱2۱آیا مطابق بند الف ماده .7

برای اتباع ، میان اتباع ایرانی افراد آماده به کار و واجد تحصیالت و تخصص مشابه وجود داشته باشد

 بیگانه پروانه کار صادر کند؟

 در صورت درخواست کارفرما (۱

 در صورت درخواست تبعه بیگانه  (4

 در صورت درخواست وزارت خارجه (3

 تواند ینمبه هیچ وجه  (2

در چه صورتی برای او روادید کار صادر ، چنانچه تبعه بیگانه دارای اطالعات و تخصص کافی باشد. 8

 ؟شود یم

 عدم وجود تحصیالت و تخصص مشابه در میان اتباع ایرانی آماده به کار  (۱

 در صورت درخواست تبعه بیگانه  (4

 در صورت درخواست وزارت خارجه (3

 تواند ینمبه هیچ وجه  (2

 قانون کار، از تخصص تبعه بیگانه به چه شکلی باید استفاده شود؟ ۱2۱ مادهمطابق بند ج . 9

 جایگزینی (۱

 آموزش (4

 4و ۱گزینه  (3

 هیچکدام (2

 مطابق با تبصره این ماده با کیست؟، قانون کار ۱2۱احراز شرایط مندرج در ماده . ۱1

 هیئت فنی اشتغال (۱

 معاون روابط کار  (4

 مدیر کل اتباع بیگانه  (3

 شخص وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (2
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 به کدامیک از صور زیر عملی است؟ ۱22مطابق ماده ، صدور تمدید و تجدید پروانه کار. ۱۱

 همسر خارجی دارا بودن (۱

 دارا بودن همسر ایرانی (4

 ده سال مداوم اقامت در ایران (3

 سیاسی یها پناهندهبا اولویت مهاجرین کشورهای اسالمی و  3و 4گزینه  (2

بعضی از  تواند یمدر چه صورتی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، قانون کار ۱22مطابق ماده . ۱2

 دول یا افراد بدون تابعیت را از پرداخت حق صدور حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید ؟

 خارجهمعامله متقابل اتباع برخی از دول یا افراد بدون تابعیت پس از تایید وزارت امور  (۱

 با تایید وزارت امور خارجه افراد بدون تابعیت  (4

  ها دولتبه عنوان معامله متقابل با سایر  (3

 در صورت ضرورت (2

 حداکثر زمان صدور تمدید و یا تجدید پروانه کار برای چه مدت است؟، قانون کار ۱24مطابق ماده  .۱3

 یکسال  (۱

 دوسال  (4

 سه سال (3

 به میزان ضرورت (2

تبعه بیگانه با کارفرما قطع شود،  اگر به هرعنوان رابطه استخدامی، انون کارق ۱2۵مطابق با ماده . ۱4

 کارفرما ظرف چه مدت باید مراتب را به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعالم کند؟

 پنج روز (۱

 یک هفته (4

 ده روز  (3

 پانزده روز (2

استخدامی خود را با کارفرما اگر به هر عنوان تبعه خارجی رابطه ، قانون کار ۱2۵مطابق با ماده . ۱۵

 کارفرما مکلف است مراتب به به کدام مرجع اعالم کند؟، قطع کند

 سازمان امور مهاجرین  (۱

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (4

 وزارت کشور (3

 استانداری (2
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اگر به هر عنوان تبعه خارجی رابطه استخدامی خد را با کارفرما قطع ، قانون کار ۱2۵مطابق با ماده . ۱6

ون کار و رفاه ت تعارتبعه خارجی ظرف چه مدت باید پروانه کار خود را برابر با اخذ رسید به وزا، ندک

 اجتماعی تحویل دهد؟

 پانزده روز (۱

 بیست روز (4

 بیست و پنج روز  (3

 یکماه (2

د را با کارفرما واگر به هر عنوان تبعه خارجی رابطه استخدامی خ، قانون کار ۱2۵مطابق با ماده . ۱7

 تبعه خارجی ظرف چه مدت باید پروانه کار خود را برابر با اخذ رسید به کجا تحویل دهد؟، قطع کند

 وزارت کشور (۱

 سازمان امور مهاجرین و اتباع خارجه (4

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (3

 استانداری (2

در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، قانون کار ۱2۵مطابق با ماده . ۱8

 ؟کند یمرا به کجا درخواست 

 وزارت امورخارجه (۱

 سامان امور مهاجرین و اتباع خارجه (4

 وزارت کشور (3

 مراجع ذیصالح (2

نسبت به اشتغال فوری تبعه  تواند یموزیر مربوطه  قانون کار، در چه شرایطی ۱26مطابق با ماده . ۱9

 خارجی به طور استثنایی از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعالم کند؟

 در مواردی که به مصلحت صنایع کشور باشد (۱

 در شرایط تحریم (4

 در شرایط اضطراری (3

 تواند ینمبه هیچ عنوان  (2

 ؟کند یمر کدام وزیر پروانه موقت کار تبعه خارجی را صاد، قانون کار ۱26طبق ماده . 21

 وزیر امور خارجه (۱

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (4

 وزیر صمت (3

 وزیر کشور (2



 119 فصل پنجم
 

حداکثر مدت موقت پروانه کار برای اتباع خارجی که در موارد مصلحت صنایع  ۱26طبق تبصره ماده . 2۱

 ؟باشد یمکشور نیاز به اشتغال فوری آنهاست چه مدت 

 حداکثر یکماه (۱

 ماه 4حداکثر  (4

 ماه 3حدکثر  (3

 ماه 2حداکثر  (2

 قانون کار، تمدید پروانه کار تبعه بیگانه مستلزم تایید چه مرجعی است؟ ۱26طبق تبصره ماده . 22

 وزارت امور خارجه (۱

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (4

 هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه  (3

 سازمان امور مهاجرین و اتباع بیگانه (2

 قانون کار، شرایط استخدام کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مور نیاز دولت: ۱27طبق ماده . 23

پس از بررسی و اعالم نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی و با  (۱

 تصویب مجلس شورای اسالمی

 پس از بررسی و اعالم نظر وزارت کار و وزارت صمت و با تصویب مجلس شورای اسالمی (4

پس از بررسی و اعالم نظر وزارت صمت و سازمان امور اداری و استخدامی و با تصویب مجلس  (3

 شورای اسالمی

 هیچکدام (2

شرایط استخدام کارشناسان و متخصصین بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر ، قانون کار ۱27طبق ماده . 24

 ؟باشد یم  گرفتن چه مواردی

 تابعیت (۱

 مدت خدمت (4

 میزان مزد (3

 دهمه موار (2

 :پروانه کار کارشناسان خارجی، ن کاروقان ۱27طبق ماده . 2۵

 پس از اعالم وزارت خارجه از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر خواهد شد (۱

 پس از تصویب مجلس شورای اسالمی از طرف وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر خواهد شد (4

ماعی و تصویب مجلس شورای اسالمی صادر خواهد پس از درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجت (3

 شد

 توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر خواهد شد ها یاستاندارپس از درخواست  (2
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 مرجعی برای کارفرما جهت عقد قرارداد اشتغال شرط است؟ نظر چه، قانون کار ۱28طبق ماده . 26

 وزارت امور خارجه (۱

 خود تبعه بیگانه (4

 نظر کارفرماوزارتخانه مورد  (3

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

 :غال اتباع بیگانهاجرایی مربوط به اشت یها نامهآئین ، قانون کار ۱29طبق ماده . 27

 با پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید (۱

 ت وزیران خواهد رسیدبا پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیا (4

 با پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید (3

 .با پیشنهاد اعضای هیات فنی اشتغال به تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید (2
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 هر مبحث یانپا یها پاسخانه آزمون

شماره 

 سواالت

پاسخنامه 

آزمون فصل 

 اول

پاسخنامه آزمون 

فصل دوم مبحث 

 اول

پاسخنامه آزمون 

فصل دوم مبحث 

 دوم

پاسخنامه آزمون 

فصل دوم مبحث 

 سوم

پاسخنامه آزمون 

فصل دوم مبحث 

 چهارم

۱ 2 4 2 1 1 

4 2 2 3 3 3 

3 3 4 1 4 1 

2 4 4 1 2 4 

۵ 4 3 2 3 2 

6 2 1 4 1 
 

7 2 2 2 3 
 

9 4 3 1 1 
 

1 4 4 2 2 
 

۱0 2 2 1 4 
 

۱۱ 1 2 1 2 
 

۱4 1 4 1 2 
 

۱3 4 4 1 1 
 

۱2 3 3 1 3 
 

۱۵ 4 4 1 4 
 

۱6 

 
3 

 
2 

 
۱7 

 
2 

 
2 

 
۱9 

 
2 

 
4 

 
۱1 

 
4 

 
1 

 
40 

 
2 

 
3 
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4۱  3  2  

44  1  4  

شماره 

 سواالت

پاسخنامه 

آزمون فصل 

 اول

آزمون پاسخنامه 

فصل دوم مبحث 

 اول

پاسخنامه آزمون 

فصل دوم مبحث 

 دوم

پاسخنامه آزمون 

فصل دوم مبحث 

 سوم

پاسخنامه آزمون 

فصل دوم مبحث 

 چهارم

43 

 
3 

 
4 

 
42 

 
1 

 
2 

 
4۵ 

 
2 

 
2 

 
46 

 
1 

 
2 

 
47 

   
2 

 
49 

   
2 

 
41 

   
3 

 
30 

   
1 

 
3۱ 

   
3 

 
34 

   
3 

 
33 

   
1 
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شماره 

 سوال

پاسخنامه آزمون فصل 

 سوم مبحث اول

شماره 

 سوال

پاسخنامه آزمون فصل 

 سوم مبحث اول

شماره 

 سوال

پاسخنامه آزمون فصل 

 سوم مبحث اول

۱ 4 49 3 ۵۵ 3 

4 3 41 3 ۵6 4 

3 1 30 3 ۵7 4 

2 4 3۱ 1 ۵9 4 

۵ 4 34 1 ۵1 1 

6 4 33 1 60 2 

7 3 32 2 6۱ 4 

9 3 3۵ 2 64 3 

1 4 36 3 63 4 

۱0 2 37 1 

۱۱ 2 39 1 

۱4 4 31 2 

۱3 2 20 1 

۱2 2 2۱ 4 

۱۵ 1 24 3 

۱6 1 23 4 

۱7 2 22 4 

۱9 4 2۵ 4 

۱1 2 26 3 

40 3 27 1 
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4۱ 4 29 4 

44 4 21 3 

43 3 ۵0 3 

42 2 ۵۱ 2 

4۵ 4 ۵4 4 

46 3 ۵3 3 

47 1 ۵2 4 
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شماره 

 سوال

پاسخنامه 

آزمون فصل 

سوم مبحث 

 دوم

پاسخنامه 

فصل  آزمون

سوم مبحث 

 سوم

پاسخنامه 

آزمون فصل 

سوم مبحث 

 چهارم

پاسخنامه 

آزمون فصل 

سوم مبحث 

 پنجم

پاسخنامه 

آزمون فصل 

چهارم 

 مبحث اول

شماره 

 سوال

ادامه 

پاسخنامه 

آزمون فصل 

چهارم مبحث 

 اول

۱ 1 2 4 2 1 49 3 

4 2 1 1 3 3 41 1 

3 3 1 2 3 3 30 2 

2 3 2 2 1 3 3۱ 1 

۵ 4 2 

 

4 4 34 4 

6 1 4 2 4 3 33 3 

7 4 1 3 

 

1 32 1 

9 1 2 3 

 

2 3۵ 2 

1 2 2 3 

 

1 36 1 

۱0 3 

 

1 

 

2 37 3 

۱۱ 2 2 2 

 

2 39 3 

۱4 

 

3 3 

 

4 31 4 

۱3 

 

3 1 

 

3 20 1 

۱2 

 

3 2 

 

1 2۱ 3 

۱۵  1 4  4 24 2 

۱6 

 

2 

  

4 

۱7 

    

2 

۱9 

    

1 
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۱1 

    

3 

40 

    

2 

4۱ 

    

3 

44 

    

2 

43 

    

4 

42 

    

1 

4۵ 

    

1 

46 

    

3 

47 

    

2 
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 پاسخنامه آزمون فصل چهارم مبحث دوم شماره سوال

1 2 

2 1 

1 4 

1 3 

5 4 

1 3 

9 4 

1 2 

9 4 

10 2 

11 4 

12 1 

11 2 

11 1 

15 3 

11 4 

19 1 

11 2 

19 4 

20 3 

21 3 

22 1 
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21 2 

21 1 

25 1 

21 4 

29 1 

21 3 

29 2 

10 3 

11 1 

12 4 
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 شماره سوال
پاسخنامه آزمون فصل 

 پنجم مبحث اول
 شماره سوال

ادامه پاسخنامه آزمون 

 فصل پنجم مبحث اول

۱ 2 46 3 

4 1 47 1 

3 3 49 2 

2 4 41 1 

۵ 1 30 3 

6 2 3۱ 1 

7 3 34 4 

9 4 33 3 

1 1 32 1 

۱0 3 3۵ 1 

۱۱ 4 36 2 

۱4 1 37 2 

۱3 3 39 3 

۱2 4   

۱۵ 3   

۱6 1   

۱7 4   

۱9 3   

۱1 2   

40 2   
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4۱ 2   

44 1   

43 3   

42 4   

4۵ 4   
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 شماره سوال
پاسخنامه آزمون فصل 

 پنجم مبحث دوم

پاسخنامه آزمون فصل 

 پنجم مبحث سوم

1 3 3 

2 1 1 

1 

 

4 

1 

 

4 

5 

 

1 

1 

 

3 

9 

 

4 

1 

 

1 

9 

 

3 

10 

 

1 

11 

 

4 

12 

 

1 

11 

 

1 

11 

 

4 

15 

 

2 

11 

 

1 

19 

 

3 

11 

 

4 

19 

 

1 

20 

 

2 

21 

 

3 
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22 

 

3 

21 

 

1 

21 

 

4 

25 

 

2 

21 

 

4 

29 

 

2 

 

 

 


