


به نام خدا 

 با قانون کار آشنا شویم

 (21تا  6)جلد دوم از فصل 

 مولفین

 علیرضا محجوب

محمدصادق محسنی کبیر

1400

Arshadan-enghelab
Stamp



مؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان

با قانون کار آشنا شویم  ■ نام کتاب: 

علیرضا محجوب، محمدصادق محسنیکبیر ■ گردآوری و تالیف: 

خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران ■ به سفارش: 

آموزشی تألیفی ارشدان  ■ ناشر: 

■ ویرایش:  اول 

■ نوبت چاپ:  اول 0011 

www.irantypist.com  :حروفچینی و صفحه آرایی ■

 www.irantypist.com  :طراح و گرافیست ■

■ شابک:  870-266-10-0101-7

■ شابک دورهای:  870-266-10-0100-1

■ شمارگان:  0111 
www.arshadan.com  :مرکز خرید آنالین ■

www.arshadan.net

160072600 ■ مرکز پخش و توزیع: 

تومان ■ قیمت: 

محجوب، علیرضا، 0117 -  : سرشناسه 

 .Iran. Laws, etc  ایران. قوانین و احکام  : عنوان قراردادی 

سفارش خانه کارگر  سنیکبیر؛ به  صادق مح ضا محجوب، محمد شویم/ علیر شنا  با قانون کار آ  : عنوان و نام پدیدآور 

جمهوری اسالمی ایران.

تهران: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان، 0011.   : مشخصات نشر 

6ج.: جدول، نمودار.   : مشخصات ظاهری 

دوره: 1-0100-10-266-870، ج 0: 1-0106-10-266-870، ج 6: 870-266-10-0101-7   : شابک 

فیپا   : وضعیت فهرست نویسی 

ج.6 )چاپ اول : 0011()فیپا(.   : یادداشت 

 Labor laws and legislation -- Iran کار -- قوانین و مقررات -- ایران  : موضوع 

کار -- قوانین و مقررات -- ایران -- آزمونها و تمرینها   : موضوع 

Labor laws and legislation -- Iran -- Examinations, questions, etc.  : موضوع 

روابط کارگر و کارفرما -- قوانین و مقررات -- ایران  : موضوع 

: Industrial relations -- Law and legislation -- Iranموضوع 

محسنیکبیر، محمدصادق، 0120-  : شناسه افزوده 

خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران   : شناسه افزوده 

 KMH0671  : رده بندی کنگره 

100/0010  : رده بندی دیویی 

 0066068  : شماره کتابشناسی ملی 

فیپا  اطالعات رکورد کتابشناسی : 

Arshadan-enghelab
Stamp



 به سفارش خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران





 فهرست مطالب

 1 ......................................................................................................................................... مقدمه

99 ................................................................................................................................ ششم فصل

26 ......................................................................................... ییکارفرما و یکارگر یها تشکل ـ ششم فصل

 26 .......................................................................................................................................... یاسالم یها انجمن

 26 ............................................................................................................................................ ینفص یها انجمن

 27 .......................................................................................................................................... کار یاسالم یشورا

 27 .............................................................................................................................. مسکن یتعاون یها شرکت

 29 .............................................................................................................................. مصرف یتعاون یها شرکت

 29 ................................................................................................................................ بازنشسته کارگران کانون

 21 ............................................................................................................................................. مهم متفرقه نکات

10 ......................................................................................................................... کار قانون ششم فصل آزمون

72 ............................................................................................................................ هفتم فصل

31 ............................................................................ کار یجمع دسته یها مانیپ و مذاکرات ـ هفتم فصل

 31 .................................................................................................................................... یجمع دسته مذاکرات

 31 ......................................................................................................................................... یجمع دسته مانیپ

30 .......................................................................................................................... کار قانون هفتم فصل آزمون

39 ........................................................................................................................... هشتم فصل

27 ........................................................................................................ کارگران یرفاه خدمات ـ هشتم فصل

 27 ...................................................................................................................................................... دولت فیتکل

 27 ............................................................................................................................................ انیکارفرما فیتکل

00 ........................................................................................................................ کار قانون هشتم فصل آزمون

55 ............................................................................................................................... نهم فصل



 

 

 01 .................................................................................................................... اختالف حل مراجع ـ نهم فصل

 01 ....................................................................................................................................................... فصل فیتعر

 01 ................................................................................................................................ اختالف حل مراجع انواع

 62 .................................................................................................................................................... مشترک نکات

 61 ............................................................................................................................. کار قانون نهم فصل آزمون

 91 .............................................................................................................................. دهم فصل

 72 ............................................................................................................................ کار یعالیشورا ـ دهم فصل

 72 ...................................................................................................................................... کار یعالیشورا فهیوظ

 72 ...................................................................................................................................... کار یعالیشورا یاعضا

 72 ......................................................................................................................................... شورا نیا مهم نکات

 71 .................................................................................................................................. کار یعالیشورا رخانهیدب

 73 ........................................................................................................................... کار قانون دهم فصل آزمون

 21 ......................................................................................................................... ازدهمی فصل

 92 ................................................................................................................................................................... جرائم

 96 ................................................................................................................ ها مجازات و جرائم ـ ازدهمی فصل

 96 ............................................................................................................ کار قانون در مقرر یها مجازات انواع

 96 .................................................................................................................................. یاجبار کار یها مجازات

 96 ...................................................................................... کار قانون273 ماده یها ومجازات تخلفات انواع

 97 ..................................................................................... کار قانون 272 ماده یها مجازات و تخلفات انواع

 99 ........................................................................................................ 270 ماده یها مجازات و تخلفات انواع

 99 ........................................................................................................ 276 ماده یها مجازات و تخلفات انواع

 91 ........................................................................................................ 277 ماده یها مجازات و تخلفات انواع

 10 ............................................................................................. کار قانون 279 ماده یها مجازات و تخالفات



 

 

 12 .............................................................................................. کار قانون 271 ماده یها مجازات و تخلفات

 12 ................................................................................................ کار قانون290 ماده یها مجازات و تخلفات

 12 .............................................................................................. کار قانون 292 ماده یها مجازات و تخلفات

 11 ................................................................................................ کار قانون291 ماده یها مجازات و تخلفات

 11 ................................................................................................ کار قانون293 ماده یها مجازات و تخلفات

 11 ..................................................................................................................................................... یلیتکم نکات

 13 ....................................................................................................................... کار قانون ازدهمی فصل آزمون

 979 ...................................................................................................................... دوازدهم فصل

 217 ................................................................................................................... متفرقه مقررات دوازدهم فصل

 217 ............................................................................................................................................ کار انجام یگواه

 217 .................................................................................................. ستندین کار قانون مشمول که یاشخاص

 219 ............................................................................................................................................... متفرقه مقررات

 211 ....................................................................................................................................................... آخر بخش

 232 ................................................................................................................. کار قانون دوازدهم فصل آزمون

 231 ........................................................................................................ مبحث هر انیپا یها آزمون پاسخانه

 991 ............................................................................................. ششم فصل آزمون پاسخنامه

 

 

 





 1 مقدمه
 

 

 مقدمه

دبیری  .کردم یممعادل سوم دبیرستان تحصیل  یا حرفهبه یاد دارم که در سال سوم آموزشگاه 

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

در  .داد یمرا عهده دار بود. آنقدر استاد محترم سختگیر بود که به نقطه و ویرگول هم نمره  2337

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

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

همه را یاد  .شوند یمتلقی  نقطه و ویرگول و همه عالئم ادبی بخشی از قانون .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 

پس و پیش نشود. من هم به قانون کار و  یا نقطهیا  یا کلمهفراموش نکنند.  تا چیزی را کردند یم

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

این  بعدهاتا اشتباهی را مرتکب نشوم! و آنقدر خوب خواندم که از افتخاراتم  خواندم یمقانون کار 

 .ام کردهکسب  10ه در این درس نمره بود ک

کارگری نظیر شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر شدم از این  یها تشکلبعدها که من وارد محیط و 

جلساتی برای تهیه پیش  2309ره توشه دوران نوجوانی به خوبی بهره گرفتم. تا آنجایی که در سال 

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

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

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

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

این پیش نویس همچون یک  .این قانون تهیه شد که بعدا به مجلس شورای اسالمی عرضه گردید

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

 گرفت.

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

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

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

ه گذشته را سرمایه تهی .مختلف کمک کردم یها فصلییرات در از تغ یا پارهن و ودر تدوین این قان

هترین قانون کشور قانون ب، ز قانون نویسان معتقدند بعد از قانون اساسیقانونی کردم که بسیاری ا

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

 .اند داشتهآن  دقت زیادی را در تدوین
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فرصتی مجدد پیدا شد تا به تدریس قانون بازگشتی به گذشته داشته باشم اما  ها سالاکنون بعد از 

 ها آندر این کالس بر من اثبات شد که احساس کوچکی در مقابل  هایی ییتوانا اقرار کنم که

 .کنم یم

کتاب حاضر خود  .جلوه کنند اه ییتوانادرخشان شدند و  استعدادهاکالس قانون کار فرصتی بود که 

 .از توانایی و استعداد است یا جلوه

مده خواستم آاز آقای محمدصادق محسنی کبیر که کتاب حاضر در اثر پشتکار و پیگیری او فراهم 

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

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

 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  21ماده و  103ود که بشود باور کردنش برایم آسان نب، توسط او فراهم آمده

اشتیاق و عالقه برای ، توانایی، ذوق، اما نیروی خالق .تقریبا در چند صفحه خالصه و دوره کرد

که تقریبا هر روزهفته جریان داشت فراهم آمد به شکلی که اکنون اگر از من  ییها درسسلسله 

آقای ذهنی  یها نقشهور کنید یا با کمک نوشتن و درس را مر توانید یمبپرسید از روی قانون کار 

 .رسم یماز این طریق راحتتر و آسانتر به مقصودم  نویسم یم حتما، محمدصادق محسنی کبیر

، به ویژه اند شدهبا زحمات خود سبب تسهیل در یادگیری قانون کار  دارد از همه کسانیکه یباز جا

 .انی نمایمقدردآقای محمدصادق محسنی کبیر تشکر و جناب 

 0تا 2شایان ذکر است این کتاب در دو جلد تهیه شده است که جلد اول آن حاضر شامل فصل 

 .باشد یم 21تا  6قانون کار و جلد دوم یعنی کتاب حاضر از فصل 

 علیرضا محجوب

دبیرکل خانه کارگر جمهوری 

 اسالمی ایران
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 فصل ششم

 فصل ششم

 کارگری و کارفرمایی یها تشکل
اسالمی آغاز و به  یها انجمنموضوع تاسیس  230از ماده  باشد یمماده  1ه مشتمل بر این فصل ک

کارگری و کارفرمایی در مقایسه با همه فصول  یها تشکلفصل  2.کند یمخاتمه پیدا  239ماده 

                                                           

 کارگری و کارفرمایی یها تشکل -فصل ششم.  1

یغ و گسترش فرهنگ اسالمی و دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون تبل  به منظور -230ماده  

نسبت به تاسیس  توانند یماساسی جمهوری اسالمی ایران کارگران واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی و صنفی 

 . اسالمی اقدام نمایند یها انجمن

 یها کانونتبلیغی ، نسبت به تاسیس  یها وهیشبه منظور هماهنگی در انجام وظایف و  توانند یماسالمی  یها انجمن -2تبصره 

 . اسالمی در کل کشور اقدام نمایند یها انجمنو کانون عالی هماهنگی  ها استاناسالمی در سطح  یها انجمنهماهنگی 

اسالمی موضوع این ماده باید توسط  یها انجمنلکرد آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عم -1تبصره 

 . وزارتین کشور ، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد

در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و  -131ماده 

وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان ، که خود متضمن حفظ منابع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک  بهبود

 .صنفی نمایند یها انجمنمبادرت به تشکیل  توانند یمحرفه یا صنعت 

صنفی  یها انجمنبت به تشکیل کانون نس توانند یمصنفی  یها انجمنبه منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی  -2تبصره 

 . صنفی در کل کشور اقدام نمایند یها انجمندر استان و کانون عالی 

مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و  یها کانونصنفی و  یها انجمنکلیه  -1تبصره 

 . باشند یمو امور اجتماعی جهت ثبت  تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار

کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت  -3تبصره 

خاب و در غیر این صنفی کارفرمایان ، در صورت تشکیل ، انت یها انجمنکار ، کنفرانس بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی 

 . صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد

 .یکی از سه مورد شورای اسالمی کار ، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند توانند یمکارگران یک واحد ، فقط  -2تبصره 

مربوطه ، حداکثر  یها کانونصنفی و  یها انجمنکرد آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عمل -0تبصره 

 . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون ، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

تصویب وزیر  ( این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به3آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ) -6تبصره 

 . کار و امور اجتماعی خواهد رسید

 



 با قانون کار آشنا شویم 97
 

 

                                                                                                                                               

به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و همچنین بر اساس مفاد  -231ماده 

ل قانون کار مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی ، کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی که مشمو

 . تعاونی مسکن اقدام نمایند یها شرکتنسبت به ایجاد  توانند یمباشند ، 

تعاونی مسکن کارگران  یها شرکتنسبت به ایجاد کانون هماهنگی  توانند یمتعاونی مسکن کارگران هر استان  یها شرکت -تبصره

نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی  توانند یم ها ستانامسکن کارگران  یها یتعاونهماهنگی  یها کانوناستان اقدام نمایند و 

 . اسکان( اقدام نمایند -مسکن کارگران یها یتعاونمسکن کارگران کشور )اتحادیه مرکزی  یها یتعاون

ساسنامه کار و امور اجتماعی ، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و ا یها وزارتخانه

 . مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید یها شرکت

به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی  -233ماده 

و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند ، جمهوری اسالمی ایران ، کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی 

 . تعاونی مصرف )توزیع( کارگری اقدام نمایند یها شرکتنسبت به ایجاد  توانند یم

تعاونی مصرف کارگران  یها شرکتنسبت به تاسیس کانون هماهنگی  توانند یمتعاونی مصرف )توزیع( کارگران  یها شرکت -تبصره

نسبت به تشکیل کانون عالی  توانند یم ها استانمصرف )توزیع( کارگران  یها یتعاونماهنگی استان اقدام نمایند و کانوهای ه

 . اقدام نمایند« امکان -مصرف )توزیع( کارگران یها یتعاوناتحادیه مرکزی »مصرف کارگران  یها یتعاونهماهنگی 

الزم را با اتحادیه امکان  یها یهمکاری موظف هستند تا صنعت یها وزارتخانهکار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین  یها وزارتخانه

 . تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید یها شرکتبه عمل آورند و اساسنامه 

نون به منظور بررسی و پیگیری مسایل و مشکالت صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست ونهم قا -232ماده 

، کارگران و  باشد یمپزشکی  یها مراقبتاساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی ، درمانی و 

 اقدام نمایند ها استانو  ها شهرستانکارگران و مدیران بازنشسته  یها کانونبه طور مجزا نسبت به تاسیس  توانند یممدیران بازشسته 

. 

عالی کارگران و مدیران بازنشسته  یها کانوننسبت به تاسیس  توانند یم ها استانکارگران و مدیران بازنشسته  یها نکانو -2تبصره 

 . کشور اقدام نمایند

کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با  یها وزارتخانه -1تبصره 

 . باشند یمارگران و مدیران بازنشسته کشور عالی ک یها کانون

به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات ، شوراهای اسالمی کار  -230ماده 

می کار در کل نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسال توانند یم

 . کشور اقدام نمایند

شوراهای اسالمی کار موضوع این ماده باید  یها کانونآیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد  -تبصره

 . توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد

کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسالمی ایران در سازمان جهانی کار ، هیات های تشخیص ، هیات های حل  -236ماده 

اختالف ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن ، حسب مورد ، توسط کانون عالی شوراهای اسالمی کار 

 . ا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شدصنفی کارگران و ی یها انجمن، کانون عالی 

 . آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید -2تبصره 

 ندتوا یمعالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند ، وزیر کار و امور اجتماعی  یها تشکلدر صورتی که  -1تبصره 

 . نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع ، شوراها و هیات های عالی اقدام نماید

به  توانند یمکارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون  یها تشکلبه منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه ،  -237ماده 

 . طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیالت مرکزی اقدام نمایند
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مواردی که به قانون  .از حیث استناد به قانون اساسی است ها فصلقانون کار یکی از مستندترین 

 این فصل اتکا شده عبارت است از:اساسی در 

همچنین همین اصل در ماده ، اسالمی یها انجمنبه عنوان مستند ایجاد  30در ماده  16اصل  .2

صنفی کارگری و کارفرمایی در یک حرفه یا صنعت طرف استناد  یها انجمن برای ایجاد 232

 .قرار گرفته است

مسکن و تشکیل اتحادیه مرکزی  های یتعاونقانون کار در ضرورت ایجاد  231در ماده  32اصل  .1

. دقت کامل نگارنده به باشد یمکه متضمن اولویت ساخت مسکن برای کارگران  ها یتعاوناین 

.. .و 32با عبارت به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل  231موضوع در سرآغاز ماده 

 . گردد یمقانون اساسی آشکار  23همچنین بر اساس مفاد اصل 

قانون اساسی جمهوری اسالمی  22و  23نظارت و مشارکت در اجرای مفاد اصل  233 در ماده .3

  .تعاونی مصرف )توزیع کارگری ( دانسته است یها شرکتایران را ضرورت ایجاد 

کارگران و مدیران بازنشسته  یها کانونفصل ششم در ضرورت تاسیس  232در ماده  .2

اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و  قانون 11به مفاد اصل  ها استانو  ها شهرستان

را طرف اتکای این ماده  باشد یمپزشکی  یها مراقبتدرمانی و ، بهره مندی از خدمات بهداشتی

 .دانسته است

قانون کار به منظور وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای  230ماده  .0

قانون اساسی به تشکیل کانون  202ر مستند به اصل وظایف و اختیارات شورای های اسالمی کا

 .هماهنگی استانی و عالی این تشکالت پرداخته است

قانون کار جمهوری اسالمی ایران درخصوص نحوه انتخاب نمایندگان  239و  237، 236مواد  .6

شورای عالی تامین ، تشخیص و حل اختالف های یئته، رسمی کارگران در سازمان جهانی کار

مرکزی  یها تشکلهمچنین ایجاد  .باشد یم شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، یاجتماع

، 16مستند به اصول  239کارگری و کارفرمایی و نظارت والیت فقیه در ماده  یها تشکلبرای 

کارگری و کارفرمایی یکی از  یها تشکلبه این ترتیب فصل  .قانون اساسی است 220و  202

اگرچه دست اندازی برخی از  .رای اصول مختلف قانون اساسی استدر اج ها بخش ترین یکنزد

اجرایی ضربات و صدمات زیادی به حقوق کارگران  یها دستگاهکارفرمایان و مداخله بعضی از 

                                                                                                                                               

انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشیکالت مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران ، جداگانه توسط  یها نامهآیین  -هتبصر

کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار ، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد 

 . رسید

 . مذکور نماینده داشته باشند یها تشکلدر هر یک از  توانند یمر صورت مصلحت مقام والیت فقیه د -239ماده 
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در این فصل وارد کرده است ولی امید است که روزی اجرای تمام و کمال این فصل آن هم به 

که به پایش این حقوق کمک  ییها تشکلحمایت از اعتراضات صنفی و ، ها یآزاد قصد توسعه

مشکالت و ، ضرورت تام و تمام کشور گردد تا در پرتو این فصل بسیاری از مسائل، کنند یم

، اجرای بیطرفانه این فصل و جلوگیری از تفوق یک بخش .مصائب کارگری حل و فصل گردد

 یها خواستکه برای تحقق خصوصا بخش کارفرمایی برای همیشه از این کانون سرنوشت ساز 

این فصل با این  یها پرسشاینک در قالب  .زدوده شود، حق طلبانه کارگران باید ایجاد گردد

 .گردید یممبحث آشنا 
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 ییو کارفرما یکارگر یها تشکل ـفصل ششم 

 یاسالم یها انجمن

 :یلهدف از تشک

 یو گسترش فرهنگ اسالم یغتبل 

 یانقالب اسالم یهادفاع از دستاورد 

 یقانون اساس 16اصل  یاجرا 

 یس:نحوه تاس

 نسبت به  توانند یمبا اهداف فوق  یو صنف یخدمات، یکشاورز، یصنعت، یدیتول یواحدها

 .اقدام کنند یاسالم یها انجمن یستاس

 و  ها استاندر سطح  توانند یم یغیتبل های یوهشو  یفدر انجام وظا یبه منظور هماهنگ

 .در کل کشور اقدام کنند یکانون عال

 یصنف یها انجمن
 :یلهدف از تشک

 یقانون اساس 16اصل  یاجرا 

 یبه منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانون 

 یانکارگران و کارفرما یبه منظور بهبود وضع اقتصاد 

 :یسنحوه تاس

 صنعت  یاحرفه  یک یانبا توجه به اهداف فوق کارگران مشمول قانون کار و کارفرما

 .دهند یلتشک یانجمن صنف وانندت یم

 یلکشور تشک لدر ک یبه عنوان کانون عال یادر سطح استان  توانند یم ها انجمن ینا 

 .شوند

 و آن را به وزارت کار جهت ثبت  یماساسنامه تنظ یدمربوطه با یها کانونو  ها انجمن یهکل

 .کنند یمتسل

 توسط  ها انجمن ینعملکرد ا و نحوه یاراتو اخت یفحدود وظا یلتشک ینامه چگونگ ینآئ

 .رسد یم یرانوز یاته یبو به تصو یهکار ته یعالیشورا
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در  یانکارفرما یصنف های انجمن یتوسط کانون عال یلدر مجامع ذ یانکارفرما ایندگاننم یهکل

 :خواهند شد یکار معرف یرصورت توسط وز ینا یرانتخاب و در غ یلصورت تشک

 کار یعالیشورا 

 یاجتماع نیتام یعال یشورا 

 و بهداشت کار یحفاظت فن یعالیشورا 

 کار یالملل ینکنفرانس ب 

 یدکار خواهد رس یروز یبمذکور به تصو یندگاننامه نحوه انتخابات نما ینآئ 

 کار یاسالم یشورا
 :یلنحوه تشک

 و  یفوظا یاجرا یو به منظور تبادل نظر در چگونگ وحدت روش در امور یجادبه منظور ا

 .کنند یتکل کشور فعال یو کانون عال یاستان یها کانوندر قالب  نندتوا یم یاراتاخت

 کشور ینو نحوه عملکرد توسط وزارت یاراتو اخت یفحدود وظا یلتشک ینامه چگونگ ینآئ ،

 .رسد یم یرانوز یاته یبو به تصو یهته یاسالم یغاتکار و سازمان تبل

 مسکن یتعاون یها شرکت
 :یلهدف از تشک

 یون اساسقان 32اصل  یاجرا 

  یقانون اساس 23بر اساس مفاد مربوطه در اصل 

 :یلنحوه تشک

 یندر ا توانند یممشمول قانون کار  یو کشاورز یخدمات یصنعت یدیتول یواحدها 

 .خصوص اقدام کنند

 مسکن کارگران  یتعاون یها شرکت یکانون هماهنگ تواند یم یهماهنگ یهر استان برا

 .کند یجاداستان را ا

 یلنسبت به تشک توانند یم یزن ها استانمسکن کارگران  های یتعاون یماهنگه یها کانون 

 .کشور اقدام کنند های یتعاون یهماهنگ یکانون عال

 یمرکز یهاتحاد یامسکن کارگران کشور اسکان  های یتعاون یهماهنگ ینام کانون عال 

 .مسکن کارگران نام دارد های یتعاون
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 :یلینکات تکم

 با  یاقتصاد موظف به همکار ره و شهر سازی و، کار و رفاه اجتماعی ، تعاون یها وزارتخانه

 .باشند یماسکان  یهاتحاد

  رسد یممذکور توسط وزارت کار به ثبت  یتعاون یها شرکتاساسنامه. 

 مصرف یتعاون یها شرکت
 :یلهدف از تشک

قانون  22 و 23و مصرف در اصول  یعمفاد مربوط به توز یبه منظور نظارت و مشارکت در اجرا

 یاساس

 :یلنحوه تشک

 یندر ا توانند یممشمول قانون کار  یو کشاورز یخدمات یصنعت یدیتول یواحدها 

 .خصوص اقدام کنند

 یعتوز یامصرف  یتعاون یها شرکت یکانون هماهنگ تواند یم یهماهنگ یهر استان برا 

 .کند یجادکارگران استان را ا

 نسبت به  توانند یم یزن ها استانکارگران  یعتوز یامصرف  های یتعاون یهماهنگ یها کانون

 .کشور اقدام کنند های یتعاون یهماهنگ یکانون عال یلتشک

 یمرکز یهاتحاد، (امکان) کارگران کشور مصرف یهایتعاون یهماهنگ یکانونعال نام 

 .باشد یمیع( توز) مصرف یهایتعاون

 :یلینکات تکم

 یهبا اتحاد یموظف به همکار یصنعت یها خانهوزارت  ینوزارت کار و همچن 

 .باشند یمامکان

  رسد یممذکور توسط وزارت کار به ثبت  یتعاون یها شرکتاساسنامه. 

 کانون کارگران بازنشسته
 :یلهدف از تشک

 یو اجتماع یمسائل و مشکالت صنف یگیریو پ یبه منظور بررس 
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 یقانون اساس 11آن قسمت از مفاد اصل  یبه منظور حسن اجرا 

  یپزشک یها مراقبتو  یدرمان یاز خدمات بهداشت یحفظ منافع و بهره مندبه منظور 

 :یلنحوه تشک

 کارگران و  یها کانون یسبه طور مجزا نسبت به تاس توانند یمبازنشسته  یرانکارگران و مد

 .اقدام کنند ها استانو  ها شهرستانبازنشسته  یرانمد

 یها کانون یسنسبت به تاس توانند یم ها استانبازنشسته  یرانکارگران و مد یها کانون 

 .بازنشسته کشور اقدام کنند یرانکارگران و مد یعال

 یها کانونبا  یموظف به همکار یاجتماع ینسازمان تامیزن بهداشت و کارو یها وزارتخانه 

 .بازنشسته کشور هستند یرانکارگران و مد یعال

 نکات متفرقه مهم
کارگر  یا نماینده، یانجمن صنف، کار یاسالم یمورد شورا3از یکی توانند میواحد فقط  یککارگران 

 .داشته باشد را

 یو حل اختالف و شورا یصتشخ یها یاتکار و ه یدر سازمان جهان یرانا یرسم یندگاننما یهکل

 یشوراها یآن حسب مورد توسط کانون عال یرو نظا یحفاظت فن یعالیو شورا یاجتماع ینتام یعال

کارگران انتخاب  یندگانمجمع نما یاکارگران و  یصنف های انجمن یالکانون ع یاکار  یاسالم

 .شوند می

 یدخواهد رس یرانوز یاته یببه تصو کار یعالیشورا یشنهادآن با پ یینامه اجرا ینآئ. 

  کند یمکار انتخاب  یرنشده باشد وز یجادا ییو کارفرما یکارگر یعال یها تشکلاگر. 

  کارگران  یزو ن یانکارفرما یمرکز یالتو اساسنامه تشک یمرکز ینامه انتخابات شورا ینآئ

وزارت کشور و وزارت کار ، کار یعالیشورا یندگانمرکب از نما یسیونیجداگانه توسط کم

 .رسد می یرانوز یاته یبو به تصو یهته

 یندهمذکور نما های تشکلاز  یکدر هر  توانند میدر صورت مصلحت  یهفق یتمقام وال 

 .داشته باشند
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 قانون کار ششم آزمون فصل

 لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

اسالمی در راستای اجرای کدام اصل قانون اساسی  های انجمنتاسیس ، قانون کار 2۳۱مطابق با ماده . 2

 تشکیل خواهد شد؟

 اصل بیست و سوم (2

 اصل چهل و چهارم (1

 اصل چهل و سوم  (3

 اصل بیست و ششم (2

 ؟گردند یماسالمی به منظور چه مواردی تشکیل  یها انجمن، قانون کار 2۳۱طبق ماده . 1

 تبلیغ و گسترش فرهنگ اسالمی (2

 دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی (1

 اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی (3

 هر سه گزینه (2

اسالمی به منظور هماهنگی در انجام وظایف و  یها انجمن، قانون کار 2۳۱ماده  2طبق تبصره . ۳

 بت به:تبلیغی نس های یوهش

 اسالمی کارگران در کل کشوراقدام کنند یها انجمنتاسیس کانون عالی  (2

 اسالمی در سطح منطقه اقدام کنند یها انجمنهماهنگی  یها کانونتاسیس  (1

اسالمی در اسطح استان و کانون عالی آن در کل کشور اقدام  یها انجمنتاسیس کانون هماهنگی  (3

 کند

 در کل کشور اقدام کند اسالمی یها انجمنتاسیس کانون عالی  (2

 اسالمی موضوع بایدتوسط چه مرجعی تصویب شود؟ یها انجمنآئین نامه تشکیل . ۴

 مجلس شورای اسالمی (2

 هیئت وزیران (1

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (3

 سازمان تبلیغات اسالمی (2

 اسالمی باید توسط چه مرجع یا مراجعی تهیه شود؟ یها انجمنآئین نامه تشکیل . ۵

 زیرانهیئت و (2

 وزارتین کشور و تعاون کار ورفاه اجتماعی  (1

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی (3
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 تعاون کار ورفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی، وزراتین کشور (2

 ؟شوند یمقانون کار تشکیل  2۳2صنفی مطابق با ماده  یها انجمندر اجرای کدام اصل قانون اساسی . 6

 ل بیست و ششماص (2

 اصل چهل و سوم (1

 اصل چهل و چهارم (3

 اصل بیست و نهم (2

 ؟گردند یمصنفی به چه منظوری تشکیل  یها انجمن، قانون کار 2۳2مطابق با ماده . ۷

 حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی (2

 بهبود وضع اقتصادی کارگران (1

 بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان (3

 هر سه گزینه (2

 انجمن صنفی تشکیل دهند؟ توانند یمقانون کار  2۳2طبق ماده  کدام دسته از کارگران. ۸

 کارگران مشمول قانون کار (2

 کارگران یک حرفه یا صنعت (1

 کارگران کارخانجات صنعتی (3

 کارگران اصناف (2

اقدام به تشکیل  توانند یمصنفی به چه منظوری  یها انجمنقانون کار  2۳2ماده  2طبق تبصره . ۹

 الی در کل کشور کنند؟استانی و کانون ع یها کانون

 اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی (2

 هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی (1

 بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان و کارگران (3

 حفظ منافع جامعه (2

صنفی باید در چه مرجعی طرح و تصویب  یها انجمن قانون کار، اساسنامه 2۳2ماده  1طبق تبصره . 2۱

 شود؟

 و رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار (2

 وزارت کشور (1

 مجمع عمومی (3

 مجمع سالیانه (2
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صنفی باید به چه مرجعی تسلیم جهت ثبت  یها انجمن قانون کار، اساسنامه 2۳2ماده  1طبق تبصره . 22

 شوند؟

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

 وزارت کشور (1

 مجمع عمومی (3

 مجمع سالیانه (2

شورای ، کارمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کلیه ن، قانون کار 2۳2ماده  ۳طبق تبصره . 21

 ؟گردند یمتشکیل انتخاب  توسط چه مرجعی در صورت عالی تامین اجتماعی

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

 شورای عالی کار (1

 صنفی کارگران  یها انجمن کانون عالی (3

 صنفی کارفرمایان یها انجمنکانون عالی  (2

شورای ، کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، قانون کار 2۳2ماده  ۳طبق تبصره . 2۳

صنفی  یها انجمنعدم تشکیل کانون عالی  توسط چه مرجعی در صورت عالی تامین اجتماعی

 ؟گردند یمانتخاب ، کارفرمایان

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

 شورای عالی کار (1

 صنفی کارگران  یها انجمنکانون عالی  (3

 صنفی کارفرمایان یها انجمنانون عالی ک (2

 :توانند یمکارگران یک واحد ، قانون کار 2۳2ماده  ۴طبق تبصره . 2۴

 فقط انجمن صنفی تشکیل دهند (2

 هم انجمن صنفی و هم شورای اسالمی کار تشکیل دهند (1

 شورای اسالمی کار و یا نماینده کارگران را تشکیل دهند، فقط یکی از سه مورد انجمن صنفی (3

 انجمن صنفی یا نماینده کارکران را تشکیل دهند، هر سه مورد شورای اسالمی کار توانند یم (2

 یها کانونصنفی و  یها انجمنقانون کار، آئین نامه چگونگی تشکیل  2۳2ماده  ۵طبق تبصره . 2۵

 ؟شود یممربوطه توسط چه مرجعی تهیه 

 صنفی کشور یها انجمنکانون عالی  (2

 شورای عالی کار (1

 اون کار و رفاه اجتماعیوزارت تع (3

 هیات وزیران (2
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 یها کانونصنفی و  یها انجمنقانون کار، آئین نامه چگونگی تشکیل  2۳2ماده  ۵طبق تبصره . 26

 ؟شود یممربوطه توسط چه مرجعی پس از تهیه تصویب 

 صنفی کشور یها انجمنکانون عالی  (2

 شورای عالی کار (1

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (3

 هیات وزیران (2

 یها کانونصنفی و  یها انجمنقانون کار، آئین نامه چگونگی تشکیل  2۳2ماده  ۵طبق تبصره . 2۷

 ؟شود یمتصویب  تهیه و، مربوطه ظرف چه مدتی از تاریخ تصویب قانون کار

 ماه 3حداکثر  (2

 ماه 1حداکثر  (1

 حداکثر یکماه (3

 روز 20حداکثر  (2

انتخاب نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی آئین نامه نحوه ، قانون کار 2۳2ماده  6طبق تبصره . 2۸

 کاربه تصویب چه کسی خواهد بود؟

 صنفی کشور یها انجمن کانون عالی (2

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (1

 صنفی کارفرمایان کشور یها انجمنکانون عالی  (3

 هیئت وزیران (2

ان واحدهای تولیدی و کارگر، قانون کار به منظور اجرای کدام اصل قانون اساسی 2۳1طبق ماده . 2۹

 ایجاد کنند؟ تعاونی مسکن یها شرکت توانند یمصنعتی 

 11اصل  (2

 32اصل  (1

 23اصل  (3

 22اصل  (2

صنعتی خدماتی و کشاورزی ، صنفی، تولیدی یواحدهاقانون کار کدام  2۳1مطابق با ماده . 1۱

 تعاونی مسکن اقدام کنند؟ یها شرکتنسبت به ایجاد  توانند یم

 و سوم کارگرانش مسکن نداشته باشندواحدهایی که بیش از د (2

 واحدهایی که توانایی ساخت مسکن را داشته باشند (1

 که مشمول قانون کار باشند ییواحدها (3

 که بتوانند از سازمان زمین شهری مجوز ساخت بگیرند ییواحدها (2
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 مسکن کارگران چیست؟ های یتعاونقانون کار نام کانون عالی  2۳1طبق تبصره ماده . 12

 (امکان) مسکن کارگران های یتعاونرکزی اتحادیه م (2

 (اسکان)مسکن کارگران  های یتعاوناتحادیه مرکزی  (1

 (امکان)مسکن کارگران  های یتعاوناتحادیه سراسری  (3

 (اسکان)مسکن کارگران  های یتعاوناتحادیه سراسری  (2

 موظف به همکاری با اتحادیه اسکان هستند؟ ها وزارتخانهکدام . 11

 راه و شهرسازیکشور و  ،کار یها وزارتخانه (2

 راه و شهرسازی و اقتصاد، تعاون کار و رفاه اجتماعی یها وزارتخانه (1

 راه و شهرسازی و اقتصاد یها وزارتخانه (3

 کشور، راه و شهرسازی و تعاون کار و رفاه اجتماعی  یها وزارتخانه (2

 تعاونی مسکن توسط چه مرجعی به ثبت خواهد رسید؟ یها شرکتاساسنامه . 1۳

 تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت (2

 وزارت ره و شهرسازی (1

 وزارت اقتصاد (3

 سازمان زمین شهری (2

قانون کار، طبق کدام اصول قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی صنعتی  2۳۳مطابق با ماده . 1۴

 تعاونی مصرف )توزیع(کارگری اقدام کنند؟ یها شرکتنسبت به ایجاد  توانند یمو... 

 11و  16اصول  (2

 22و  23 اصول (1

 23و  16اصول  (3

 23و  11اصول  (2

 مصرف کارگران چیست؟ های یتعاونقانون کار نام کانون عالی هماهنگی  2۳۳طبق تبصره ماده . 1۵

 (امکان)مصرف)توزیع( کارگران  های یتعاوناتحادیه مرکزی  (2

 (اسکان)مصرف کارگران  های یتعاوناتحادیه مرکزی  (1

 (امکان)ان مصرف کارگر های یتعاوناتحادیه سراسری  (3

 (اسکان)مصرف کارگران  های یتعاوناتحادیه سراسری  (2

 تعاونی مصرف توسط چه مرجعی به ثبت خواهد رسید؟ یها شرکتاساسنامه . 16

 وزارت کشور (2

 وزارت اقتصاد (1

 وزارت صمت (3
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 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

تشکیل  ها استانو  ها رستانشهکارگران و مدیران بازنشسته  یها کانون ،قانون کار 2۳۴طبق ماده . 1۷

 ؟شود یم

 قانون اساسی 16نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به اصل  (2

به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکالت صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد  (1

 قانون اساسی 11اصل 

 به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یک قانون اساسی (3

 هیچکدام (2

عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور  یها کانونکدامیک از مراجع موظف به همکاری با . 1۸

 ؟باشند یم

 راه و شهرسازیکشور و ، کار یها وزارتخانه (2

 راه و شهرسازی و اقتصاد، تعاون کار و رفاه اجتماعی یها وزارتخانه (1

 اعیاجتمن تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامی یها وزارتخانه (3

 بهداشت و سازمان تامین اجتماعی، تعاون کار و رفاه اجتماعی یها وزارتخانه (2

کانون هماهنگی استانی و کانون عالی در کل کشور  توانند یمشورای های اسالمی کار به چه منظور . 1۹

 تشکیل دهند؟

 ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات (2

به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکالت صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد  (1

 قانون اساسی 11اصل 

 قانون اساسی 16نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به اصل  (3

 به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یک قانون اساسی (2

 :ی اسالمی کار باید توسطشورا یها کانونآئین نامه چگونگی تشکیل . ۳۱

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور تهیه و به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد (2

 شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برسد (1

 تعاون کار ورفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیئت، وزارتین کشور (3

 وزیران برسد

وزارتین کشور، تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تاممین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت  (2

 وزیران برسد
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کلیه نمایندگان رسمی کارگران در سازمان جهانی کار، هیات های ، قانون کار 2۳6طبق ماده . ۳2

ه مرجع یا مراجعی انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی و نظایر آن توسط چ، تشخیص و حل اختالف

 خواهد شد؟

 کانون عالی شوراهای اسالمی کار (2

 صنفی کارگران  یها انجمنعالی کانون  (1

 مجمع نمایندگان کارگران (3

 هر سه گزینه (2

آئین نامه اجراییانتخاب نمایندگان کارگران در سازمان بین ، قانون کار 2۳6ماده  2طبق تبصره . ۳1

 :اختالف و نظایر آن تشخیص و حل های یئته، المللی کار

 باید با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

 باید با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید (2

 باید با پیشنهاد کانون عالی شوراهای اسالمی کار به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید (1

 پیشنهاد شورای اسالمی کار و به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید باید با (3

فصل  یها تشکلدر صورت مصلحت در هر یک از  تواند یمقانون کار چه مرجعی  2۳۸طبق ماده . ۳۳

 ششم قانون کار نماینده داشته باشد؟

 رییس جمهور (2

 مقام والیت فقیه (1

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (3

 رییس مجلس (2
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 مفصل هفت

 فصل هفتم 

 دسته جمعی کار یها مانیپمذاکرات و 
ماده به منظور تسهیل مذاکرات دسته جمعی و پیشگیری یا حل  9این فصل که مشتمل بر 

رفاهی و یا برای بهبود شرایط تولید از طریق مشارکت طرفین از راه ، شغلی، یا حرفهمشکالت 

باتوافق طرفین و متکی به ، حرفه و یا صنعت، تعیین یا تغییر شرایط و نظایر اینها در سطح کارگاه

 1.مواد هشت گانه این فصل طراحی گردیده است ویکی از فصول مهم و پر اهمیت قانون کار است

                                                           

 دسته جمعی کار یها مانیپمذاکرات و  -فصل هفتم.  2

و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی  یا حرفههدف از مذاکرات دسته جمعی ، پیش گیری و یا حل مشکالت  -231ماده 

طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکالت و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر کارگران است که از 

طرح شده از سوی طرفین باید  یها خواست.  ابدی یمدر سطح کارگاه ، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق  ها نیاشرایط و نظایر 

 . متکی به دالیل و مدارک الزم باشد

موضوع  تواند یمهر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد  -2ره تبص

دولت ، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع  یا برنامه یها استیسمذاکره قرار بگیرد ، مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از جمله 

 . نکرده باشد

جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر مذاکرات دسته 

 . گونه عملی که موجب اختالل نظم جلسات گردد ، ادامه یابد

کنند شخص بی  از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا توانند یمدر صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند  -1تبصره 

دسته  یها مانیپطرفی را که در زمینه مسایل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند ، به عنوان کارشناس 

 . جمعی به آنها معرفی نماید . نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیش برد مذاکرات دسته جمعی است

عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند )شورا یا انجمن پیمان دسته جمعی کار  -220ماده 

و  ها کانونصنفی و یا نماینده قانونی کارگران( از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین 

 . شود یمعالی کارگری و کارفرمایی منعقد  یها کانون

در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود ، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و  -تبصره

به امضای طرفین برسد . دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال 

 . ر رسیدگی و تایید ، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شداخذ رسید و به منظو

 : دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که یها مانیپ -222ماده 

 . مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد -الف
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قراردادهای کار و خدمات رفاهی و انگیزشی سه طریق ، به طور کلی قانون کار در تعیین شرایط کار

 :کند یممعین را جستجو 

و  یدهانباه معنای قوه حاکمه کشور از طریق اختیارات قانونی و باید و الف( اقداماتی که دولت ب

 ینتر مهم، بهبود شرایط و ارتقاء روابط کار باید یاری رساند، وظایف معین شده به پایش حقوق

مردم به  یها تودهدولت موظف به تامین آسایش و صیانت از حقوق و منافع  .سرفصل قانون کار است

لیدکنندگان در این قانون است و هر مذاکره دسته جمعی و یا هر توافقی بدون خصوص کارگران و تو

فاقد ارزش کاربردی و عملیاتی ، اجرایی خالی خواهد بود یها پشتوانهاتکا به دولت به جهت آنکه از 

دولت باید در راس مذاکره کنندگان در سطوح مختلف چه در پایش قراردادهای فردی و چه  .است

شرایط کار برای تک تک کارگران و یا در قالب تقویت قوانین و مقررات این حوزه  در جهت بهبود

                                                                                                                                               

 . ری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشدبا قوانین و مقررات جا -ب

 . عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای )الف( و )ب( ، به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد -ج

)ب( مذکور در این وزارت کار و امور اجتماعی باید در نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای )الف( و  -2تبصره 

 . روز به طرفین پیمان کتبا اعالم نماید 30ماده را ظرف 

نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای )الف( و )ب( باید متکی به  -1تبصره 

( همین 2ه طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره )دالیل قانونی و مقررات جاری کشور باشد . دالیل و موارد مستند باید کتبا ب

 . ماده اعالم گردد

قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست  یها مانیپدر صورتی که اختالف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا  -221ماده 

یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود  طرفین برای انعقاد پیمان جدید ، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و

کارگری و کارفرمایی ، موضوع اختالف را  یها سازمان  هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یکی از طرفین اختالف و یا

 . سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعالم نظر نماید

ظرف مدت ده روز از تاریخ اعالم نظر هیات  تواند یمکور را نپذیرد در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذ -تبصره

 . ( به هیات حل اختالف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید(209) تشخیص )موضوع ماده

رای خود را نسبت به پیمان دسته  هیات حل اختالف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختالف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و

 . کند یمجمعی کار اعالم 

در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختالف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی  -223ماده 

دهد . در صورت لزوم هیات وزیران  موظف است بالفاصله گزارش امر را ، جهت اتخاذ تصمیم الزم به وزارت کار و امور اجتماعی اطالع

 .مادام که اختالف ادامه دارد ، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید تواند یم

به تنهایی قبل از پایان  تواند ینمهیچ یک از طرفین  گردد یمدسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد  یها مانیپدر  -222ماده 

 . ، درخواست تغییر آن را بنماید مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند مدت

و چنانچه کار استمرار داشته  باشد ینمفوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی ، در اجرای پیمان دسته جمعی کار موثر  -220ماده 

 . م مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شدباشد ، کارفرمای جدید قائ

در کلیه قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد  -226ماده 

د دارای مزایایی بیشتر مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مز  ، مقررات پیمان دسته جمعی الزم االتباع است ، دینما یم

 .از پیمان دسته جمعی باشند
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دسته جمعی یکی از طرق  های یمانپتمامی تالش و کوشش خود را باید به کار بندد که مذاکرات و 

 اصلی پیشبرد حقوق کار و دسترسی به سطح رفاه عمومی و فردی است.

به  کنند یمصل کار کارگران سود برده و منفعت حاصل ب(کارفرمایان به عنوان کسانی که از حا

دسته جمعی کار اگر مایل به فعالیت بدون دغدغه  های یمانپعنوان یکی از اجزا و ارکان مذاکرات و 

در مسیر توجه به زندگی فردی و ، باشند یمآنان  های یزهانگو توام با مشارکت کارگران و افزایش 

کره با پیشنهادهای ریز و درشت حاضر شوند که هم این اقدامات اجتماعی آنان مرتب حول میز مذا

و مشارکت در پیشبرد  ها یزهانگبه بهبود شرایط کار و زندگی کارگران بیانجامد و هم سبب افزایش 

بی  یها ثروتامروز جلوی بسیاری از ، گردید یماگر این مسئولیت خطیر درک  .امور کارگاه گردد

فاصله طبقاتی و نابرابری در مصرف و ثروت تا ، ع دقیق آن بی عدالتیحساب گرفته شده و با توزی

در طی سالیان اخیر روشن شد که کارفرمایان در صورتی که ناچار  .گردید یمحد زیادی کنترل 

این پدیده ناشی از عدم درک شرایط حاضر  .کنند یمدسته جمعی پرهیز  های یمانپنباشند از انعقاد 

که آنان در  دهد یمنگاه کارفرمایان به منافع موقت و زودگذر نشان .تکارگری اس های یطمحدر 

در هر صورت این فصل این امکان را  .باشند یمدرک بلند مدت منافعشان دچار تناقض رفتاری 

آمده  221آنگونه که در ماده ، فراهم آورده است که بدون توسل به اعتصاب و یا سایر انواع اعتراض

خود آغازگر و دعوت کننده به مذاکرات و  222و  220، 231ساس مواد کارفرمایان بر ا، است

 .دسته جمعی در عرصه کار باشند های یمانپ

، و ماحصل همه مشکالت و مسائل آیند یمج( کارگرانی که سنگ زیرین این آسیاب به حساب 

شان از بی ن گردد یم ها آناجتماعی همگی نصیب  های یتمحرومو  ها رنجشرایط ناگوار اقتصادی و 

دسته جمعی  های یمانپتوجهی مطلق دو بخش دیگر یعنی شرکای اجتماعی در انعقاد و پیشبرد 

تضعیف تشکالت کارگری و همچنین ممانعت از تحرکات صنفی و دخالت بسیاری از  .کار دارد

سبب گردیده است تا آنکه کارگران و تشکالت آنها از تنها سالح خود  221خالف ماده  ها بخش

پر تنش اگر چه  های یطمحمتوقف کردن و تشنج زدایی در  .ی اعتراضات کارگری بی بهره باشندیعن

اما در بلند مدت آثار تخریبی آن ، ممکن است به طور مقدماتی هدف مصلحانه ای به شمار آید

پس در نتیجه  .اعتصابات و اقدامات صنفی را در پی داشته است، محدود شدن پیوسته اعتراضات

دسته جمعی در سی سال اخیر در همه چند ده هزار کارگاه متوسط و بزرگ به  های یمانپتعداد 

و این یعنی آنکه به حقوق کارگران کم توجهی بلکه بی توجهی و با صراحت  رسد ینمهم  30عدد 

 .اهانت روا شده است

یری و یا پیشگ، 231با این مقدمات و معرفی این موضوع که هدف از مذاکرات دسته جمعی در ماده 

حرفه و یا صنعت دانسته شده ، شغلی از راه تغییر شرایط در سطح کارگاه، یا حرفهحل مشکالت 
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کار و رفاه اجتماعی ثبت گردد، ، است و پیمانی را پیمان دانستند که لزوما بایستی در وزارت تعاون

و  222و  223اد اگر چه در مو .این فصل است 221و  222نشانگر نتایج سختگیرانه در اجرای مواد 

 توان ینماما تا به امروز ، و تمهیداتی در نظر گرفته شده است ها یتحما 221همچنین تبصره ماده 

بنابراین با وجود تالش حق گرایانه .حتی یک مورد از اجرای این اقدامات گزارشی را شاهد بود

کسانی است که ممکن قانون کار که صیانت از حقوق  226و  220، 222نگارندگان قانون کار مواد 

از اجرای پیمان استنکاف ورزند یا آنکه قراردادهای فردی را مورد تعرض قرار  ییها بهانهاست به 

اما حیف و افسوس در فصل قانونی که به زیبایی صفحات کاغذ را  .دهند به خوبی نگاشته شده است

اینک مواد مختلف این فصل  .استبوده  ای یجهنتآراسته است اما در اجرا تقریبا عاری از هر فایده و 

 .کنیم یمرا در قالب سواالت مرور 
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 کار یدسته جمع یها مانیپمذاکرات و ـ فصل هفتم 

 یمذاکرات دسته جمع
 :هدف

 یشغل یا یا حرفهحل مشکالت  یاو  یشگیریپ 

 یدتول یطبهبود شرا 

 کارگران یبهبود امور رفاه 

 :یقهطر

 مقابله با مشکالت یضوابط برا یینتع 

 یطشرا ییرتغ یاو  ییندر حل مشکالت از راه تع ینمشارکت طرف ینتام 

 و مدارک الزم باشد یلبه دال یمتک یدبا ینطرف یطرح شده از سو یها خواسته. 

 اختالفات باشد یزبه منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آم یدبا. 

 که موجب اختالل نظم جلسات  یه عملاز هرگون یو با عار ینشئون طرف یتبا رعا یدبا

 .باشد

 :نوع موضوع مذاکرات

 مذاکرات  یقضوابط از طر یجادکه در روابط کار متضمن وضع مقررات و ا یهر موضوع

 . باشد یدسته جمع

 دولت آن را منع نکرده باشد یا برنامه های یاستسکشور و  یمشروط بر آنکه مقررات جار.  

 یدسته جمع یمانپ
 :یفتعر

انجمن  یاچند شورا  یا یک یمابینف کار یطشرا یینکه به منظور تع یکتب یماناست از پ عبارت

از  ها آن یقانون یندگاننما یاچند کارفرما و  یا یکو  طرف یککارگران از  یقانون یندهنما یاو  یصنف

 .شود یممنعقد  ییو کارفرما یکارگر یعال یها کانونو  ها کانون یمابینف یا ویگر د یسو

 :کار شود یدسته جمع یمانر مذاکرات منجر به پاگ
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 شود یمدر سه نسخه تنظ یمانمتن پ یدبا 

 برسد ینطرف یبه امضا 

 یدسته جمع یمانعقد پ ینطرف یاردو نسخه در اخت 

 وزارت کار شود یمتسل ییدو تا یدنسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رس 

 :دارند ییاجرا یتبلو قا یاعتبار قانون یدسته جمع های پیمانکه  یطیشرا

 نشده باشد یینشده در آن تع یش بینیکمتر از آنچه در قانون کار پ یاییمزا. 

 نباشد یردولت مغا یو مصوبات قانون یماتکشور و تصم یو مقررات جار ینبا قوان. 

 وزارت کار برسد ییدبا موارد فوق به تا یمانعدم تعارض موضوعات پ. 

 یمانپ ینروز به طرف 30عدم مطابقت ظرف  یادر مورد مطابقت  حالت وزارت کار نظر خود را یندر ا

 .کند یمکتبا اعالم 

 یو مقررات جار یقانون یلبه دال یمتک یدبا موضوعات فوق با یماننظر عدم تطابق مفاد پ 

 .کشور باشد

  به  تواند ینم یناز طرف یک یچو ه شود یممنعقد  ینیمدت مع یدسته جمع های یمانپدر

توسط وزارت  ییرتغ یصتشخ یبدهد به استثنا ییرمدت درخواست تغ یانپا قبل از ییتنها

 .کار

  قائم  یدجد یندارد و ضمنا کارفرما یمانپ یدر اجرا یریتاث یتمالک ییرتغ یافوت کارفرما

 .شود یممحسوب  یمقد یمقام کارفرما

 نعقد ساخته کار م یدسته جمع یمانقاد پعکار که کارفرما قبل از ان یانفراد یدر قراردادها

 یالزم االتباع است مگر در موارد یدسته جمع یمانمقررات پ، سازد یمبعد از آن منعقد  یا

 .باشند یماناز پ یشترب یایمزا یکه از لحاظ مزد دارا

 :یدسته جمع های پیمانرد اختالف نظر در مو

 ر کار ضمن حضور کارگ یلمنجر به تعط یدسته جمع یمانکه اختالف نظر در پ یدر صورت

موظف است  یصتشخ یاته، کارگران شود یاز سو یدتول یکاهش عمد یادر کارگاه و 

 .کند یدگیرس یعاموضوع اختالف را سر
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  روز از زمان اعالم نظر 20ظرف مدت  یردرا نپذ یدسته جمع یمانپ یناز طرف یکاگر هر

 .شود یمحل اختالف ارجاع  یاتبه ه یصتشخ یاته

 دسته  یمانفورا به موضوع اختالف در پ یدتقاضا با فتیاپس از در یزحل اختالف ن یاته

 .خود را اعالم کند یو را یدگیرس یجمع

 ییسر ،واقع نشود ینروز مورد قبول طرف 3ظرف  یزحل اختالف ن یاته یشنهاداتاگر پ 

 .الزم به وزارت کار اطالع دهد یماداره کار موظف است گزارش امر را جهت اتخاذ تصم

 مادام که اختالفات ادامه دارد کارگاه را به هر نحو  تواند یم یرانزو یاتدر صورت لزوم ه

 .به حساب کارفرما اداره کند یمقتض
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 قانون کار هفتم آزمون فصل

 .لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

اسالمی در راستای اجرای کدام اصل قانون اساسی  یها انجمنتاسیس ، قانون کار 2۳۱مطابق با ماده . 2

 اهد شد؟تشکیل خو

 اصل بیست و سوم (2

 اصل چهل و چهارم (1

 اصل چهل و سوم  (3

 اصل بیست و ششم (2

 ؟گردند یماسالمی به منظور چه مواردی تشکیل  یها انجمنقانون کار  2۳۱طبق ماده . 1

 تبلیغ و گسترش فرهنگ اسالمی (2

 دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی (1

 اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی (3

 هر سه گزینه (2

اسالمی به منظور هماهنگی در انجام وظایف و  یها انجمن، قانون کار 2۳۱ماده  2بق تبصره ط. ۳

 تبلیغی نسبت به تاسیس: های یوهش

 اسالمی کارگران در کل کشوراقدام کنند یها انجمنتاسیس کانون عالی  (2

 اسالمی در سطح منطقه اقدام کنند یها انجمنهماهنگی  یها کانونتاسیس  (1

اسالمی در اسطح استان و کانون عالی آن در کل کشور اقدام  یها انجمنهنگی تاسیس کانون هما (3

 کند

 اسالمی در کل کشور اقدام کند یها انجمنتاسیس کانون عالی  (2

 اسالمی موضوع بایدتوسط چه مرجعی تصویب شود؟ یها انجمنآئین نامه تشکیل . ۴

 مجلس شورای اسالمی (2

 هیئت وزیران (1

 اعیوزارت تعاون کار و رفاه اجتم (3

 سازمان تبلیغات اسالمی (2

 اسالمی باید توسط چه مرجع یا مراجعی تهیه شود؟ یها انجمنآئین نامه تشکیل . ۵

 هیئت وزیران (2

 وزارتین کشور و تعاون کار ورفاه اجتماعی  (1

 وزارت تعاون کار ور رفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی (3
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 بلیغات اسالمیتعاون کار ورفاه اجتماعی و سازمان ت، وزراتین کشور (2

 ؟شوند یمقانون کار تشکیل  2۳2صنفی مطابق با ماده  یها انجمندر اجرای کدام اصل قانون اساسی . 6

 اصل بیست و ششم (2

 اصل چهل و سوم (1

 اصل چهل و چهارم (3

 اصل بیست و نهم (2

 ؟گردند یمصنفی به چه منظوری تشکیل  یها انجمن، قانون کار 2۳2مطابق با ماده . ۷

 ع مشروع و قانونیحفظ حقوق و مناف (2

 بهبود وضع اقتصادی کارگران (1

 بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان (3

 هر سه گزینه (2

 انجمن صنفی تشکیل دهند؟ توانند یمقانون کار  2۳2کدام دسته از کارگران طبق ماده . ۸

 کارگران مشمول قانون کار (2

 کارگران یک حرفه یا صنعت (1

 کارگران کارخانجات صنعتی (3

 کارگران اصناف (2

اقدام به تشکیل  توانند یمصنفی به چه منظوری  یها انجمنقانون کار  2۳2ماده  2تبصره  طبق. ۹

 استانی و کانون عالی در کل کشور کنند؟ یها کانون

 اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی (2

 هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی (1

 بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان و کارگران (3

 حفظ منافع جامعه (2

صنفی باید در چه مرجعی طرح و تصویب  یها انجمن قانون کار، اساسنامه 2۳2ماده  1طبق تبصره . 2۱

 شود؟

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

 وزارت کشور (1

 مجمع عمومی (3

 مجمع سالیانه (2

صنفی باید به چه مرجعی تسلیم جهت ثبت  یها انجمن قانون کار، اساسنامه 2۳2ماده  1طبق تبصره . 22

 شوند؟
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 زارت تعاون کار و رفاه اجتماعیو (2

 وزارت کشور (1

 مجمع عمومی (3

 مجمع سالیانه (2

شورای ، کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، قانون کار 2۳2ماده  ۳طبق تبصره . 21

 ؟گردند یمتشکیل انتخاب  توسط چه مرجعی در صورت عالی تامین اجتماعی

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

 ی عالی کارشورا (1

 صنفی کارگران  یها انجمنکانون عالی  (3

 صنفی کارفرمایان یها انجمنکانون عالی  (2

شورای ، کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، قانون کار 2۳2ماده  ۳طبق تبصره . 2۳

صنفی  یها انجمنعدم تشکیل کانون عالی  توسط چه مرجعی در صورت لی تامین اجتماعیعا

 ؟گردند یمانتخاب ، فرمایانکار

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

 شورای عالی کار (1

 صنفی کارگران  یها انجمنکانون عالی  (3

 صنفی کارفرمایان یها انجمنکانون عالی  (2

 :توانند یمکارگران یک واحد ، قانون کار 2۳2ماده  ۴طبق تبصره . 2۴

 فقط انجمن صنفی تشکیل دهند (2

 اسالمی کار تشکیل دهند هم انجمن صنفی و هم شورای (1

 شورای اسالمی کار و یا نماینده کارگران را تشکیل دهند، فقط یکی از سه مورد انجمن صنفی (3

 انجمن صنفی یا نماینده کارکران را تشکیل دهند، هر سه مورد شورای اسالمی کار توانند یم (2

 یها کانونصنفی و  یها انجمنقانون کار، آئین نامه چگونگی تشکیل  2۳2ماده  ۵طبق تبصره . 2۵

 ؟شود یممربوطه توسط چه مرجعی تهیه 

 صنفی کشور یها انجمنکانون عالی  (2

 شورای عالی کار (1

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (3

 هیات وزیران (2

 یها کانونصنفی و  یها انجمنقانون کار، آئین نامه چگونگی تشکیل  2۳2ماده  ۵طبق تبصره . 26

 ؟شود یمهیه تصویب مربوطه توسط چه مرجعی پس از ت
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 صنفی کشور یها انجمنکانون عالی  (2

 شورای عالی کار (1

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (3

 هیات وزیران (2

 یها کانونصنفی و  یها انجمنقانون کار، آئین نامه چگونگی تشکیل  2۳2ماده  ۵طبق تبصره . 2۷

 ؟دشو یمتصویب  تهیه و، مربوطه ظرف چه مدتی از تاریخ تصویب قانون کار

 ماه 3حداکثر  (2

 ماه 1حداکثر  (1

 حداکثر یکماه (3

 روز 20حداکثر  (2

آئین نامه نحوه انتخاب نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی ، قانون کار 2۳2ماده  6طبق تبصره . 2۸

 کاربه تصویب چه کسی خواهد بود؟

 صنفی کشور یها انجمنکانون عالی  (2

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (1

 صنفی کارفرمایان کشور کانون عالی انجمن (3

 هیئت وزیران (2

کارگران واحدهای تولیدی و ، قانون کار به منظور اجرای کدام اصل قانون اساسی 2۳1طبق ماده . 2۹

 ایجاد کنند؟ تعاونی مسکن یها شرکت توانند یمصنعتی 

 11اصل  (2

 32اصل  (1

 23اصل  (3

 22اصل  (2

صنعتی خدماتی و کشاورزی ، یصنف، تولیدی یواحدهاقانون کار کدام  2۳1مطابق با ماده . 1۱

 تعاونی مسکن اقدام کنند؟ یها شرکتنسبت به ایجاد  توانند یم

 واحدهایی که بیش از دو سوم کارگرانش مسکن نداشته باشند (2

 واحدهایی که توانایی ساخت مسکن را داشته باشند (1

 که مشمول قانون کار باشند ییواحدها (3

 جوز ساخت بگیرندکه بتوانند از سازمان زمین شهری م ییواحدها (2

 مسکن کارگران چیست؟ های یتعاونقانون کار نام کانون عالی  2۳1طبق تبصره ماده . 12

 مسکن کارگران امکان های یتعاوناتحادیه مرکزی  (2



 91 فصل هفتم
 

 

 مسکن کارگران اسکان های یتعاوناتحادیه مرکزی  (1

 مسکن کارگران امکان های یتعاوناتحادیه سراسری  (3

 ن کارگران اسکانمسک های یتعاوناتحادیه سراسری  (2

 موظف به همکاری با اتحادیه اسکان هستند؟ ها وزارتخانهکدام . 11

 کشور و مسکن، کار یها وزارتخانه (2

 راه و شهرسازی و اقتصاد، تعاون کار و رفاه اجتماعی یها وزارتخانه (1

 راه و شهرسازی و اقتصاد یها وزارتخانه (3

 رفاه اجتماعی کشور، راه و شهرسازی و تعاون کار و  یها وزارتخانه (2

 تعاونی مسکن توسط چه مرجعی به ثبت خواهد رسید؟ یها شرکتاساسنامه . 1۳

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

 وزارت ره و شهرسازی (1

 وزارت اقتصاد (3

 سازمان زمین شهری (2

قانون کار، طبق کدام اصول قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی صنعتی  2۳۳مطابق با ماده . 1۴

 تعاونی مصرف )توزیع(کارگری اقدام کنند؟ یها شرکتنسبت به ایجاد  توانند یمو... 

 11و  16اصول  (2

 22و  23اصول  (1

 23و  16اصول  (3

 23و  11اصول  (2

 مصرف کارگران چیست؟ های یتعاونقانون کار نام کانون عالی هماهنگی  2۳۳طبق تبصره ماده . 1۵

 نمصرف)توزیع( کارگران امکا های یتعاوناتحادیه مرکزی  (2

 مصرف کارگران اسکان های یتعاوناتحادیه مرکزی  (1

 مصرف کارگران امکان های یتعاوناتحادیه سراسری  (3

 مصرف کارگران اسکان های یتعاوناتحادیه سراسری  (2

 تعاونی مصرف توسط چه مرجعی به ثبت خواهد رسید؟ یها شرکتاساسنامه . 16

 وزارت کشور (2

 وزارت اقتصاد (1

 وزارت صمت (3

 فاه اجتماعیوزارت تعاون کار و ر (2
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تشکیل  ها استانو  ها شهرستانکارگران و مدیران بازنشسته  یها کانونقانون کار  2۳۴طبق ماده . 1۷

 ؟شود یم

 قانون اساسی 16نظارت وو مشارکت در اجرای مفاد مربوط به اصل  (2

به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکالت صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد  (1

 قانون اساسی 11اصل 

 به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یک قانون اساسی (3

 هیچکدام (2

عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور  یها کانونکدامیک از مراجع موظف به همکاری با . 1۸

 ؟باشند یم

 کشور و مسکن، کار یها وزارتخانه (2

 ی و اقتصادراه و شهرساز، تعاون کار و رفاه اجتماعی یها وزارتخانه (1

 تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامی اجتماعی یها وزارتخانه (3

 بهداشت و سازمان تامین اجتماعی، تعاون کار و رفاه اجتماعی یها وزارتخانه (2

کانون هماهنگی استانی و کانون عالی در کل کشور  توانند یمشورای های اسالمی کار به چه منظور . 1۹

 تشکیل دهند؟

 روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات ایجاد وحدت (2

به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکالت صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد  (1

 قانون اساسی 11اصل 

 قانون اساسی 16نظارت وو مشارکت در اجرای مفاد مربوط به اصل  (3

 رای اصل سی و یک قانون اساسیبه منظور نظارت و مشارکت در اج (2

 :شورای اسالمی کار باید توسط یها کانونآئین نامه چگونگی تشکیل . ۳۱

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور تهیه و به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد (2

 شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برسد (1

تعاون کار ورفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیئت  ،وزارتین کشور (3

 وزیران برسد

وزارتین کشور، تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تاممین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت  (2

 وزیران برسد

یات های کلیه نمایندگان رسمی کارگران در سازمان جهانی کار، ه، قانون کار 2۳6طبق ماده . ۳2

شورای عالی تامین اجتماعی و نظایر آن توسط چه مرجع یا مراجعی انتخاب ، تشخیص و حل اختالف

 خواهد شد؟



 39 فصل هفتم
 

 

 کانون عالی شوراهای اسالمی کار (2

 کانون هایانجمن های صنفی کارگران  (1

 مجمع نمایندگان کارگران (3

 هر سه گزینه (2

خاب نمایندگان کارگران در سازمان بین آئین نامه اجراییانت، قانون کار 2۳6ماده  2طبق تبصره . ۳1

 :تشخیص و حل اختالف و نظایر آن های یئته، المللی کار

 باید با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید (2

 باید با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید (1

 لی شوراهای اسالمی کار به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسیدباید با پیشنهاد کانون عا (3

 باید با پیشنهاد شورای اسالمی کار و به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید (2

فصل  یها تشکلدر صورت مصلحت در هر یک از  تواند یمقانون کار چه مرجعی  2۳۸طبق ماده . ۳۳

 ششم قانون کار نماینده داشته باشد؟

 وررییس جمه (2

 مقام والیت فقیه (1

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (3

 رییس مجلس (2





 39 فصل هشتم
 

 

 فصل هشتم

 فصل هشتم 

 خدمات رفاهی کارگران
مهم قانون  یها بخشیکی از  کند یمخاتمه پیدا  206آغاز و به ماده  227که از ماده  3فصل هشتم

، اشتی و درمانیهمچون خدمات بهد هایی ینهزممختلف از کارگران در  های یتحماکار است که به 

                                                           

 خدمات رفاهی کارگران -فصل هشتم. 3

 . دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد -227ماده 

اساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد  مشمول این قانون مکلفند بر یها کارگاهکارفرمایان  -229ماده 

 . خود اقدام نمایند

مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین  ها یتعاونمسکن و در صورت عدم وجود این  یها یتعاونکارفرمایان مکلفند با  -221ماده 

سازمانی در  یها خانهبزرگ مکلف به احداث  یها کارگاهایان شخصی مناسب همکاری الزم را بنمایند و همچنین کارفرم یها خانه

 . باشند یمجوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر 

ذی  یها دستگاهو سایر  ها یشهرداردولت موظف است با استفاده از تسهیالت بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی ،  -2تبصره 

 . ربط همکاری الزم را بنماید

بزرگ مشمول این ماده طبق  یها کارگاهدولتی و نوع  یها دستگاهو میزان همکاری و مشارکت کارگران ، کارفرمایان و نحوه  -1تبصره 

 . خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید یا نامهآیین 

قانون مکلفند در کارگاه ، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه  کلیه کارفرمایان مشمول این -200ماده 

مبارک رمضان برای تعظیم شعایر مذهبی و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسالمی و شورای 

نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد . همچنین مدتی از اوقات   ظیماسالمی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تن

  کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری ، اختصاص دهند

که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین )راه سازی و مانند آن( دور از مناطق مسکونی ایجاد  ییها کارگاهدر  -202ماده 

، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت )صبحانه ، نهار و شام( برای کارگران خود فراهم نمایند ، که  شوند یم

به اقتضای فصل ، محل و مدت کار ، باید خوابگاه مناسب نیز برای  ها کارگاهحداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد . در این قبیل 

 . کارگران ایجاد شود

در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله  -201ماده 

 . نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد

محل ،  تعاونی کارگران کارگاه خود ، تسهیالت الزم را از قبیل یها شرکتکارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور  -203ماده 

 . فراهم نماید ها نیاوسایل کار و امثال 

  مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید یها دستورالعمل -تبصره

 



 با قانون کار آشنا شویم 33
 

 

مناسب جهت ادای  یها مکانتخصیص ، مسکن های یتعاون مسکن کارگری و، بیمه کردن کارگران

صرف افطاری و سحری ، تطبیق اوقات کار با فریضه روزه، کارگری یها نمازخانهشعائر اسالمی نظیر 

و  کنند یمی کار دادن سه وعده غذای مناسب برای کارگرانی که دور از مناطق مسکون، و امثال آنها

اعتبار و نظایر آن، حمایت ، مصرف های یتعاونتسهیالت و حمایت از ، همچنین سرویس رفت و آمد

سوادآموزی و صیانت از تاسیسات کارگاه جهت حفظ سالمتی کارگران نظیر ، از ورزش کارگری

نموده است فصل هشتم قانون کار خدمات رفاهی مختلفی را عرضه  .باشد یم... .حمام و، غذاخوری

 :کنیم یمکه برای معرفی این فصل آن را به شرح ذیل دسته بندی 

در این ماده  .شود یمتکلیف دولت محسوب  227خدمات بهداشتی و درمانی که حسب ماده  .2

دولت مکلف شده است برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها امکانات الزم 

ابتدایی اجرای این قانون سبب ایجاد  یها سالبه این موضوع در  که توجه دولت را فراهم آورد

حضور پزشکان نیمه وقت و تمام وقت و نظایر آنها که به ، کارگری یواحدهابهداشت  یها خانه

 .گردید، بهبود شاخص سالمت بسیار کمک کرد

ان خود را قانون کار کارفرمایان مشمول این قانون را مکلف کرده است که کارگر، 229در ماده  .1

بیمه کنند. این ماده این امکان را فراهم آورده است تا کارگران در صورت مراجعه به سازمان 

از طریق  229بتوانند به استناد ماده  شان نشدهتامین اجتماعی و اعالم سوابق احتساب 

 تشخیص و حل اختالف و دیوان عدالت اداری شکایت کرده و کارفرمایان را مجبور به های یئته

 .اجرای قانون نماید

مسکن که کارفرمایان مکلف به همکاری با آنها هستند و در صورت عدم  های یتعاونموضوع  .3

در  .احداث نماید، شخصی مناسب یها خانهوجود آنها مستقیما برای کارگران فاقد مسکن 

                                                                                                                                               

کشور ، محل مناسب برای استفاده کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی  -202ماده 

 . مختلف ورزش ایجاد نمایند یها رشتهکارگران در 

آیین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات  -تبصره

 . کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسیدمتعارف تمرین ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی 

مسئول در امر  یها سازمانموظفند بر حسب اعالم وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و  ها کارگاهکلیه  -200ماده 

ونگی تشکیل کالس ، شرکت سواد آموزی بپردازند . ضوابط نحوه اجرای این تکلیف ، چگ یها کالسسوادآموزی بزرگساالن ، به ایجاد 

کارگران در کالس ، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به 

 . تصویب هیات وزیران خواهد رسید

 . آموزی یا معادل آن استمراکز کارآموزی ، حداقل داشتن گواهی نامه نهضت سواد یها دورهشرط ورود کارگران به  -تبصره

مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری ، حمام و دستشویی برابر آیین  یها دستورالعمل -206ماده 

 .درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا در خواهد آمد  خواهد بود که توسط وزارت بهداشت ، یا نامه
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مناسب  سازمانی در جوار کارگاه یا محل یها خانهکارفرمایان را به احداث ، همین راستا قانون

و سایر  ها یشهردار، وزارت راه و شهرسازی، ها بانک، دولت .دیگری مکلف کرده است

 1معین نمایند. در تبصره  ها ینهزمنحوه همکاری خود را در این  بایست یمذیربط  یها دستگاه

دولتی حسب آئین  یها دستگاهکارفرمایان و ، میزان همکاری یا مشارکت کارگران 221ماده 

 .ست که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدا یا نامه

کارفرمایان مشمول این قانون مکلف به ایجاد محل مناسب برای فریضه نماز و تعیین شرایط و  .2

شورای اسالمی کار و سایر نمایندگان قانونی ، ساعات کار با همکاری و هماهنگی انجمن اسالمی

 .تا مانع خودسازی معنوی کارگران نشوند باشند یم

به منظور انجام کار معین )راه سازی  202که برای مدت محدودی مطابق با ماده  ییها کارگاهدر  .0

کارفرمایان موظف به سه وعده غذای ، شوند یمو مانند آن ( دور از مناطق مسکونی ایجاد 

 .باشد یممناسب که حداقل یک وعده آن غذای گرم باشد و نیز ایجاد خوابگاه مناسب 

کارفرما را مکلف به ، 201قلیه و دوری کارگاه از محل زندگی مطابق ماده عدم تکافوی وسیله ن .6

  .نماید یمتهیه وسیله نقلیه جهت رفت و برگشت 

یعنی تکلیف کارفرما در ایجاد و اختصاص تسهیالت الزم  203مربوط به ماده  یها دستورالعمل .7

نهاد شورای عالی کار به تعاونی از دیگر اقداماتی است که بایستی با پیش یها شرکت در اداره

 .کار و رفاه اجتماعی برسد، تصویب وزیر تعاون

کار و رفاه اجتماعی باید محل ، وزارت ورزش و جوانان به کمک کارفرمایان و وزارت تعاون .9

 مناسب برای استفاده کارگران ایجاد نماید.

اجرای ، قانون 200 ضرورت ندارد اما ماده ها کارگاهاگر چه نیاز به سواد آموزی مثل گذشته در  .1

کار و رفاه اجتماعی و نهضت ، که مشترکا توسط وزارت تعاون یا نامهاین تکلیف را حسب آئین 

 به عهده کارفرمایان گذاشته است.، شود یمسوادآموزی تهیه 

برابر با آئین ، حمام و دستشویی، غذاخوری نظیر مربوط به تاسیسات کارگاه یها دستورالعمل .20

درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا در ، سط وزارت بهداشتاست که تو یا نامه

 .آید یم
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 کارگران یخدمات رفاهـ فصل هشتم 

 دولت یفتکل
قانون و خانواده  ینکارگران و کشاورزان مشمول ا یبرا یو درمان یدولت مکلف است خدمات بهداشت

 .آنها فراهم سازد

 یانکارفرما یفتکل
 :یاجتماع ینتام یمهب

نمودن کارگران واحد خود اقدام  یمهنسبت به ب یاجتماع ینموظفند بر اساس قانون تام یانکارفرما

 .کنند

 :یمسکن کارگر های تعاونیبا  یهمکار

 با  یمامستق ها یتعاون ینمسکن و درصورت عدم وجود ا های یتعاونمکلفند با  یانکارفرما

 .کنند یهمکار یشخص یها خانه ینکارگران فاقد مسکن جهت تام

 در جوار کارگاه  یسازمان یها خانهبزرگ مکلف به احداث  یها کارگاه یانکارفرما ینهمچن

 .باشند یم یگرمحل مناسب د یاو 

 ی، و امکانات وزارت راه و شهرساز یبانک یالتدولت مکلف است با استفاده از تسه

 .یدم را بنماالز یربط همکاریذ یها دستگاه یرو سا ها یشهردار

 یدولت یها دستگاهو  یانکارفرما، و مشارکت کارگران  یهمکار یزاننامه نحوه و م ینآئ 

 .یدخواهد رس یرانوز یاته یبو به تصو یههت یتوسط وزارت کار و راه و شهرساز

 :نماز یضهفر یادا یجهت محل مناسب برا یهمکار

 محل مناسب هستند یجادمکلف به ا یانکارفرما. 

 یشورا، یاسالم ی انجمنو ساعات کار را با همکار یطشرا یدماه مبارک رمضان با یامدر ا 

روزه  یضهکنند که اوقات کار مانع فر یمتنظ یکارگر طور یندگاننما یرکار و سا یاسالم

 .نشود

 نماز و صرف افطار اختصاص دهند یضهفر یادا یرا برا یمدت یدبا ینهمچن 

 :ییغذا های وعده
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  دور از مناطق  یراه ساز یرمدت محدود نظ یبرا ینمع یانجام کار یبراکه  ییها کارگاهدر

 .شوند یم یجادا یمسکون

 ی مت اعم از صبحانه نهار و شام برایمناسب و ارزان ق یسه وعده غذا کارفرما موظف است

 .یدفراهم نما خود کارگران

  گرم باشد یغذا یدوعده آن با یکحداقل. 

 :رفت و برگشت یسسرو

 رفت و  یلهوس یدکارفرما با، یهنقل یلهوس یدر صورت عدم تکافو و کارگاه یدر صورت دور

 .کارگران قرار دهد یاربرگشت مناسب در اخت

 :خوابگاه

  دور از مناطق  یراه ساز یرمدت محدود نظ یبرا ینمع یانجام کار یکه برا ییها کارگاهدر

 .شوند یم یجادا یمسکون

 یخوابگاه مناسب برا یدمحل و مدت کار با ،فصل یبه اقتضا ها کارگاه ینضمنا در ا 

 .شود یجادکارگران ا

 :یتعاون های شرکت

 کارگران کارگاه خود یتعاون یها شرکتو اداره امور  یجادا یمکلفند برا یانکارفرما ،

 .یندفراهم نما ینهاکار و امثال ا یلمحل وسا یلالزم را از قب یالتتسه

 یبکار به تصو یعالیشورا یشنهادموضوع با پ ینا یضمنا دستورالعمل مربوط به نحوه اجرا 

 .رسد یم  کار یروز

 :ورزشگاه

 استفاده  یمحل مناسب برا، موظفند با مشارکت وزارت کار و وزارت ورزش یانکارفرما

 .کنند یجادا یمختلف ورزش یها رشتهکارگران در 

 یا  یقات ورزشو ضوابط مربوط به آن و مدت شرکت کارگران در مساب یجادنامه نحوه ا ینآئ

 یرانوز یاته یبکار و ورزش به تصو ینتوسط وزارت ینو ساعات متعارف تمر هنری

 .رسد یم

 :یسوادآموز های کالس



 31 فصل هشتم
 

 

 یمسئول در امر سوادآموز یها سازمانموظفند حسب اعالم وزارت کار و  یانکارفرما 

 .بپردازند ها کالس ینا یجادبزرگساالن به ا

 یتوسط وزارت کار و نهضت سوادآموز ها کالس ینا و شرکت کارگران در یلضوابط تشک 

 .رسد یم یرانوز یاته یبو به تصو یهته

  یا ینهضت سوادآموز ینامهحداقل داشتن گواه یکارآوز یها دورهشرط ورود کارگران به 

 .معادل آن است

 :کارگاه یساتدستورالعمل تاس

 یی توسطو حمام و دستشو یاخورکار مانند غذ یطکارگاه از نظر بهداشت مح یساتدستورالعمل تاس

 .آید یمو به مرحله اجرا در  یبوزارت بهداشت تصو
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 قانون کار هشتم آزمون فصل

 .لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

قانون کار ،کدامیک از خدمات را برای کارگران و کشاورزان 2۴۷دولت مکلف است مطابق ماده . 2

 آنان فراهم سازد؟ یها خانوادهمشمول و 

 دمات عمومیخ (2

 بهداشتی و درمانی (1

 بهداشتی درمانی و اجتماعی (3

 درمانی (2

 :کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند 2۴۸مطابق ماده . 1

 براساس قانون تامین اجتماعی عمل کنند (2

 قانون اساسی عمل کنند 11مطابق اصل  (1

 نسبت به بیمه نبودن کارگران واحد خود اقدام نمایند (3

 مسکن بسازند (2

 دارند؟ ای یفهوظمسکن چه  های یتعاونقانون کار، کارفرمایان در مقابل  2۴۹ه مطابق ماد. ۳

 همکاری الزم را بنمایند (2

 برای آنها زمین تهیه کنند (1

 برای مدیرعامل و هیئت مدیره تعاونی مسکن امکان فعالیت فراهم آورند (3

 3و 1گزینه  (2

د تعاونی مسکن در مقابل قانون کار، وظیقه کارفرمایان در صورت عدم وجو 2۴۹مطابق ماده . ۴

 ران فاقد مسکن چیست؟گکار

 برای این دسته از کارگران خانه بسازند (2

 شخصی مناسب همکاری الزمرا بنمایند یها خانهجهت تامین  (1

 1و2گزینه  (3

 هیچکدام (2

 چه تکلیفی دارند ؟ 2۴۹کارفرمایان بزرگ مطابق ماده . ۵

 احداث خانه سازمانی در جوار کارگاه  (2

 دیگر احداث محل مناسب (1

 1و2گزینه  (3

 هیچکدام (2
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 چیست؟ 2۴۹ماده  2مسکن و مسکن کارگری مطابق تبصره  های یتعاونوظیفه دولت در مقابل . 6

 استفاده از تسهیالت بانکی (2

 امکانات وزارت راه و شهرسازی (1

 ذیربط یها دستگاهو سایر  ها یشهردار (3

 حسب هر سه گزینه همکاری الزم را بنماید (2

انون کار، نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ،کارفرمایان و ق 2۴۹ماده  1در تبصره . ۷

 :بزرگ مطابق یها کارگاهدولتی و نوع  یها دستگاه

 دستورالعمل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهد بود (2

 وزارت راه و شهرسازی خواهد بود (1

 خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید یا نامهمطابق آئین  (3

 کدامهیچ (2

 یضه نماز چیست؟روظیقه کارفرمایان در کارگاه برای ادای ف، قانون کار 2۵۱مطابق ماده . ۸

 تدارک زمان الزم  (2

 تهیه زیرانداز برای نماز (1

 محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نماید (3

 هیچکدام (2

حال روزه داران قانون کار درایام ماه رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت  2۵۱مطابق ماده . ۹

 ؟باشند یمکارفرمایان مکلف به کدامیک از اقدامات زیر 

 با انجمن اسالمی همکاری نماید (2

 با انجمن اسالمی و شورای اسالمی کار همکاری کنند (1

بند الف و ب طوری تنظیم نمایند که اوقات کار  ینهادهاشرایط و ساعت کار را با درنظر گرفتن  (3

 مانع فریضه روزه نباشند

 امهیچکد (2

 کارفرمایان در تنظیم اوقات کار کدامیک از عوامل زیر را باید در ماه مبارک رمضان مراعات کنند؟. 2۱

 وقت فریضه نماز (2

 صرف افطاری (1

 صرف سحری (3

 به هرسه گزینه اختصاص دهند (2

کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت برای کارگران فراهم  ها کارگاهدر کدام . 22

 آورند؟
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 انجام کار مدت موقت (2

 انجام کاری معین دور از مناطق مسکونی (1

 انجام کارهای محدود (3

 دور از شهر (2

قانون کار سه وعده غذا فراهم آورند، دو وعده آن  2۵2در صورتی که کارفرمایان مطابق ماده . 21

 :تواند یم

 غذای گرم نباشد (2

 غذای گرم باشد (1

 هرسه وعده باید گرم باشد (3

 ن نیستالزامی به گرم بودن آ (2

محل و ، به اقتضای فصل، دور از مناطق مسکونی با کار معین یها کارگاه، قانون کار 2۵2مطابق ماده . 2۳

 مدت کار باید کدامیک از اقدامات زیر رابرای کارگران خود انجام دهد؟

 ایجاد نقاهتگاه (2

 ایجاد خوابگاه مناسب  (1

 ایجاد استراحتگاه  (3

 ایجاد هتل (2

صاحب کار در چه صورتی باید برای کارگران وسیله نقلیه مناسب جهت ، کارقانون  2۵1مطابق ماده . 2۴

 رفت و برگشت فراهم کند؟

 عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی (2

 دوری کارگاه (1

 1و2گزینه  (3

 دوری گرانی و عدم دسترسی به وسیله نقلیه مناسب (2

ان کدامیک از تسهیالت کارفرمای، تعاونی کارگران یها شرکتبرای ایجاد و اداره  2۵۳مطابق ماده . 2۵

 الزم زیر را باید فراهم نمایند؟

 وسیله کار، محل (2

 محل، وسایل کار و امثال اینها (1

 از قبیل محل وسایل کار و امثال اینها (3

 هیچکدام (2

قانون کار، دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای آن با پیشنهاد کدام مرجع به  2۵۳مطابق تبصره ماده . 26

 رفاه اجتماعی خواهد رسید؟ تصویب وزیر تعاون کار و
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 اتاق تعاون (2

 مسکن یا مصرف های یتعاونعالی  یها کانون (1

 شورای عالی کار (3

 اتاق بازرگانی (2

ورزشی مختلف  یها رشتهقانون کار، کارفرمایان موظفند برای استفاده کارگران از  2۵۴مطابق ماده . 2۷

 چه امکانی را ایجاد نمایند؟

 محل مناسب (2

 وزرزشگاه (1

 باشگاه (3

 یوم ورزشیاستاد (2

پس از پیشنهاد ، مطابق تبصره آن، قانون کار 2۵۴آئین نامه و نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به ماده . 2۸

 ؟رسد یموزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و ورزش و جوانان به تصویب کدامیک از مراجع زیر 

 مجلس شورای اسالمی  (2

 هیئت وزیران (1

 شورای عالی کار  (3

 ورزشی های یونفدراس (2

 تکلیف مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی و هنری چیست؟ .2۹

 روزهای مسابقه مشمول مرخصی استحقاقی خواهد بود (2

 کارفرما باید حق ماموریت بپردازد (1

 ساعات متعارف تمرین پس از تصویب هیئت وزیران در اختیار کارگران واحد گرفت (3

 کارفرما هیچ مسئولیتی ندارد (2

 در مقابل امر سوادآموزی بزرگساالن چیست؟ ها کارگاهوظیفه . 1۱

 راهنمایی کارگران به کالس درس (2

 معرفی کارگران بیسواد یا کم سواد به وزارت آموزش و پرورش (1

 راهنمایی کارگران به نهضت سوادآموزی (3

 سوادآموزی یها کالسایجاد  (2

 ت؟چیس 2۵۵مراکز کارآموزی مطابق تبصره ماده  یها دورهشرط ورود کارگران به . 12

 حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن (2

 دیپلم (1

 سواد خواندن و نوشتن (3
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 بتداییاحداقل گواهینامه پایان تحصیالت  (2

خواهد بود که  یا نامهمربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت کار برابر آئین  یها دستورالعمل. 11

 مد:توسط یکی از مراجع زیر تصویب و به اجرا درخواهد آ

 وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی (2

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (1

 سازمان تامین اجتماعی (3

 ها یشهردار (2
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 فصل نهم

 فصل نهم 

 مراجع حل اختالف
کارگر یا کارآموز مطابق فصل حل اختالف از طریق سازش ، هرگونه اختالف فردی بین کارفرما

انجمن صنفی یا نماینده ، نها از قبیل شورای اسالمی کارمستقیم بین کارگر و کارفرما یا نمایندگان آ

و به ترتیبی که معین  2قانونی کارگر و در صورت عدم سازش از طریق مراجعی که در فصل نهم

 .رسیدگی و حل و فصل خواهد شد، شده است

                                                           

 ل اختالفمراجع ح -فصل نهم.  4

هر گونه اختالف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد  -207ماده  

دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و  یها مانیپکارگاهی یا  یها نامهکارآموزی ، موافقت 

موز و یا نمایندگان آنها در شورای اسالمی کار و در صورتی که شورای اسالمی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن کارگر یا کار آ

صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و 

 . فصل خواهد شدحل اختالف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و 

یک نفر . یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی: شود یمهیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل  -209ماده 

 یها انجمنیک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون  . نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان

نسبت به تشکیل چند  تواند یمکارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها ، وزارت کار و امور اجتماعی صنفی 

 . هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید

راجعه و اقامه کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود ، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختالف م -تبصره

 . دعوی نماید

و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از  گردد یمروز از تاریخ ابالغ آن الزم االجرا  20رای هیات های تشخیص پس از  -201ماده 

 و رای هیات حل اختالف دینما یمطرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختالف تقدیم 

 . پس از صدور قطعی و الزم االجرا خواهد بود . نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود

هیات حل اختالف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان یا کانون  -260ماده 

ه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران و س یها انجمن

سال تشکیل  1نماینده دولت )مدیر کل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها( برای مدت 

نسبت به تشکیل چند هیات حل  تواند یماعی . در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها ، وزارت کار و امور اجتم گردد یم

 . اختالف در سطح استان اقدام نماید
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اره موضوعاتی است که بین کارگر و کارفرما همو ترین یمیقداختالفات کارگری و کارفرمایی یکی از 

شده است و مراد قانونگذار در وهله اول توصیه به سازش و  تر پردامنهمایه تنش و مقدمه اختالفات 

که به طور  هایی یئتهحل و فصل مستقیم میان دو طرف یا نمایندگان آنهاست و در غیر این صورت 

ند یک هیئت که به مان اند شدهمکلف ، سه جانبه حکم داوری و قضاوت را قانون به آنها داده است

منصفه حسب انصاف و بی طرفی و به قصد اعاده حق میان آنها داوری کنند. پس اگر بخواهیم نحوه 

 :رسیدگی به اختالفات کارگر و کارفرما را به اختصار بنویسیم باید به ترتیب زیر آنها را ذکر کنیم

 گفتگو و سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما .2

 کارفرما یا نماینده او گفتگو میان نماینده کارگر و  .1

و مرکب از یک نفر نماینده از  شوند یمتشخیص که در محل ادارات کار برگزار  های یئته .3

یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی ، کار و رفاه اجتماعی، وزارت تعاون

صنفی  یها انجمنیک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون عالی ، شوراهای اسالمی کار

 .باشند یمکارفرمایان استان و یک نفر نماینده کارفرمایان 

                                                                                                                                               

هیات های حل اختالف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد الزم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی  -262ماده 

 . االمکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد

. عدم حضور هر یک از  کنند یمز طرفین اختالف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت هیات های حل اختالف ا -261ماده 

مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست ، مگر آن که هیات حضور طرفین را ضروری  ها آنطرفین یا نماینده تام االختیار 

هیات حتی االمکان ظرف مدت یک ماه پس از . در هر حال  دینما یمتشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت 

 . دینما یموصول پرونده ، رسیدگی و رای الزم را صادر 

و شوراهای اسالمی واحدهای تولیدی  ها انجمندر صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان  توانند یمهیات های حل اختالف  -263ماده 

  ات و اطالعات آنان را در خصوص موضوع ، استماع نمایند، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آوردند و نظر

مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختالف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی  -262ماده 

 . کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید

اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد ، حکم بازگشت به کارگر اخراجی و پرداخت در صورتی که هیات حل اختالف ،  -260ماده 

و در غیر این صورت )موجه بودن اخراج( ، کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان  کند یمحق السعی او را از تاریخ اخراج صادر 

  ( این قانون خواهد بود17مندرج در ماده )

 20واحد مربوط بازگردد ، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال چنانچه کارگر نخواهد به  -تبصره

 . روز مزد و حقوق به وی بپردازد

آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختالف کار ، الزم االجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا  -266ماده 

خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری  یا نامهمربوط به آن به موجب آیین گذارده خواهد شد . ضوابط 

 رسد یمبه تصویب هیات وزیران 
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نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی  3حل اختالف استان مرکب از  های یئته  .2

صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران  یها انجمنشوراهای اسالمی کار استان یا کانون 

 3و  منطقه یواحدهاان کارفرمایان به انتخاب مدیران منطقه و سه نفر نمایندگ یواحدها

فرماندار و رئیس دادگستری ، کار و رفاه اجتماعی استان، نماینده دولت اعم از مدیران کل تعاون

 .شوند یممحل و یا نمایندگان آنها تشکیل 

، شود یمحل اختالف که قطعی و نهایی تلقی  های یئتهچنانچه هریک از طرفین به آراء  .0

آراء  توانند یمبدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری که  های یئتهرض باشند موضوع در معت

 .باشد یمقابل طرح ، حل اختالف را ابطال یا حکم رسیدگی مجدد نمایند

در ادارات کار و زمان  ها یئتهفصل مراجع حل اختالف به محل تشکیل این  260تا  262از ماده 

و  ها آناداری باشد و دعوت طرفین دعوا یا نمایندگان تام االختیار رسیدگی که باید خارج از وقت 

مگر اینکه هیئت اقدام به تجدید ، اشاره دارد تاکید بر آنها که مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود

و شورای های اسالمی  ها انجمن  ،کارشناسان، از مسئولین توانند یم ها یئتههمچنین  .دعوت نماید

 262در عین حال در ماده .دل نظرات و اطالعات یا استماع نظرات آنها دعوت نمایدکار جهت تبا

تشخیص و  های یئتهقانون مقرر کرده است چگونگی تشکیل و مقررات مربوط به انتخاب اعضای 

 کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. ، حل اختالف به تصویب وزیر تعاون

 .جرا خواهد بودآراء صادره قطعی و الزم اال 266در ماده 
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 مراجع حل اختالف ـ فصل نهم

 فصل یفتعر
مقررات  یرقانون کار و سا یاز اجرا یکارآموز که ناش یاکارفرما و کارگر  ینب یهرگونه اختالف فرد

 .باشد یدسته جمع های پیمان یا یکارگاه های نامهموافقت  یکارآموز یکار قراردادها

 سازش حل و فصل شود یقاول از طردر مرحله  یدبا 

 کارآموز یاکارفرما و کارگر  ینب یمسازش مستق یقاز طر 

 انجمن  یاکار  یاسالم یکارآموز در شورا یاکارگر  یندگاننما یاکارفرما  ینسازش ب یا

 ینطرف یقانون یندگاننما یا یصنف

 در صورت عدم سازش 

 حل و فصل شود یصتشخ های یئته یقاز طر. 

 حل اختالف حل و فصل شود یها یاته یقاز طر یا. 

 انواع مراجع حل اختالف
 :یصتشخ یها یاته

 :یاته یبترک

 یکار و رفاه اجتماع، وزارت تعاون یندهنفر نما یک 

 کار یاسالم یشوراها یکارگران به انتخاب کانون هماهنگ یندهنفرنما یک 

 استان انیکارفرما یصنف یها انجمنبه انتخاب  یعصنا یرانمد یندهنفر نما یک 

 ها یژگیو: 

 چند  یلنسبت به تشک تواند یموزارت کار ، ها یاتکار ه یزاندر صورت لزوم و با توجه به م

 .یددر سطح هر استان اقدام نما یصتشخ یاته

 به  یمتصم یناخراج شود حق دارد نسبت به ا یدبا یصتشخ یاتکه مطابق نظر ه یکارگر

 .یدنما یحل اختالف مراجعه و اقامه دعو یاته

 ابالغ الزم االجراست یخروز از تار 20پس از  یصتشخ یها یاته یرا. 
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  اعترض خود را کتبا  یداعتراض داشته باشند با یصتشخ یئته یبه را یناز طرف یکیاگر

 .یدنما یمحل اختالف تقد یاتبه ه

 و الزم االجراست یحل اختالف پس از صدور قطع یاته یرا. 

 نده درج شوددر پرو یدبا یزن یاته ینظرات اعضا. 

 :حل اختالف یها یاته

 :یاته یبترک

 کارگران یندهسه نفر نما

 کار استان یاسالم یشورا یبه انتخاب کانون هماهنگ 

 کارگران یصنف یها انجمنبه انتخاب کانون  یا 

 منطقه یواحدهاکارگران  یندگانمجمع نما یا 

 دولت یندهسه نفر نما

 یتعاون کار و رفاه اجتماع یرکلمد 

 رفرماندا 

 یدادگستر یسرئ 

  آنها یندگاننما یاو 

 منطقه یواحدها یرانبه انتخاب مد یانکارفرما یندهسه نفر نما 

 باشد یمسال 1حل اختالف  یاته یاعضا یتمدت فعال

 :ها یژگیو

 حل اختالف در سطح استان اقدام کند یاتکار ه یزاندر صورت لزوم و با توجه به م. 

 تعاون یواحدهاکار و ضرورت به تعداد الزم در محل با توجه به حجم  توانند یمها  یاته ،

 .شوند یلتشک یاالمکان خارج از وقت ادار یو حت یکار و رفاه اجتماع

 کتبا دعوت کنند یداختالف با ینحل اختالف از طرف یها یاته. 
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 توسط  یو صدور را یدگیمانع رس ها آن یارتام الخت یندهنما یا یناز طرف یکعدم حضور هر

 یستن یاته

 شود یمدعوت  یدنوبت تجد یکصورت فقط  ینداده شود در ا یصتشخ یضرور ینمگر حضور طرف

الزم را  یو را یدگیپس از وصول پرونده رس یکماهاالمکان ظرف مدت  یحت یاتدر هرحال هکه 

 .نماید یمصادر 

 یاسالم یو شورا ها انجمنو کارشناسان  یندر صورت لزوم از مسئول توانند یمها  یاته 

دعوت کنند و نظرات آنها را استماع  یو کشاورز یخدمات، یصنعت، یدیتول یحدهاوا

 .کنند

 حکم بازگشت ، دهد یصتشخ یرموجهحل اختالف اخراج کارگر را غ یاتکه ه یدرصورت

 .شود یماخراج صادر  یخاو از تار یو پرداخت حق السع یکارگر اخراج

مندرج در ماده  یزانل اخذ حق سنوات به مموجه بودن اخراج کارگر مشمو یعنی ینصورتا یردر غ

 .قانون خواهد بود ینا 17

حاال اگر کارگر خودش نخواهد به واحد مربوط بازگردد کارفرما مکلف است بر اساس سابقه خدمت 

 .پرداخت کند یروز مزد و حقوق به و 20کارگر به نسبت هرسال 

 احکام  یاجرا یلهوس بهاست و صادره از طرف مراجع حل اختالف کار الزم االجر یآراء قطع

 .شود یماجرا  یدادگستر

و به  یکار و دادگستر ینوزارت یشنهاداست که به پ یا نامه ینو ضوابط مربوط به آن به موجب آئ

 .رسد یم یرانوز یاته یبتصو

 نکات مشترک
جلسات آنها  یلتشک یو حل اختالف و چگونگ یصتشخ یها یاتمقررات مربوط به انتخاب اعضا ه

 .یدخواهد رس یکار و رفاه اجتماع، تعاون یروز یبو به تصو یهکار ته یعالیسط شوراتو
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 قانون کار نهم آزمون فصل

 لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

رات کار باشد در ناشی از اجرای قانون یا سایر مق اختالفات فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که.2

 :اول  مرحله

 ی تشخیص و حل اختالف حل و فصل خواهد شداز طریق هیات ها (2

آنها در شورای اسالمی  های یندهنمااز طریق سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما یا کارآموزو یا  (1

 کار

 از طریق دادگاه صالحه (3

 از طریق گفتگوی بین شورای اسالمی کار با نمایندگان کارفرما (2

ن کارفرما و کارگریا کارآموز شورای اسالمی کار در اگر هنگام اختالفات بی، قانون کار 2۵۷طبق ماده . 1

 :واحد نباشد

از طریق سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما یا نمایندگان آنها در انجمن صنفی حل و فصل  (2

 خواهد شد

از طریق سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما یا نمایندگان قانونی کارگران و کار فرمایان حل و  (1

 فصل خواهد شد

 ق هیات های تشخیص و حل اختالف حل و فصل خواهد شداز طری (3

 1و2گزینه  (2

در صورت عدم سازش در اختالفات فردی کارفرما و کارگر یا ، قانون کار 2۵۷مطابق با ماده . ۳

 کارآموز، اختالفات چگونه حل و فصل خواهد شد؟

 از طریق هیات های تشخیص و حل اختالف  (2

 نفیاز طریق شورای اسالمی کار یا انجمن ص (1

 از طریق نمایندگان قانونی کارگر و کارفرما (3

 از طریق دادگاه صالحه (2

 ؟باشد یمترکیب هیات تشخیص در قانون به چه شکل ، قانون کار 2۵۸طبق ماده . ۴

 نماینده وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی، کارفرما و یک نفر از کارگران (2

 ایان و یک نفر از کارگرانیک نفر از انجمن صنفی کارفرم، یک نفر از مدیران صنایع (1

یک نفر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی  (3

 صنفی استان  یها انجمنشوراهای اسالمی کار استان و یک نفر از مدیران صنایع به انتخاب کانون 

 انیک نفر از کارگران و یک نفر از کارفرمای، یک نفر از دولت (2
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 ؟شوند یمنماینده کارگران در هیات های تشخیص از چه طریقی انتخاب . ۵

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

 کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان (1

 کانون عالی انجمن صنفی (3

 مجمع نمایندکان کارگر (2

 ؟شوند یم نماینده کارفرمایان در هیات های تشخیص از چه طریقی انتخاب. 6

 عاون کار و رفاه اجتماعیوزارت ت (2

 کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان (1

 کانون عالی انجمن صنفی (3

 صنفی کارفرمایان استان یها انجمنکانون  (2

وزارت تعاون کار و رفاه ، در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، قانون کار 2۵۸طبق ماده . ۷

 :تواند یماجتماعی 

 ات تشخیص در سطح هر استان اقدام نمایدنسبت به تشکیل چند هی (2

 نسبت به تشکیل چند هیات حل اختالف در سطح هر استان اقدام ننماید (1

 1و2گزینه  (3

 هیچکدام (2

قانون کار کارگری که مطابق با نظر هیات تشخیص باید اخراج شودچه حقی  2۵۸طبق تبصره ماده . ۸

 دارد؟

 شکایت کند (2

 به دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کند (1

 نسبت به این تصمیم به هیات حل اختالف مراجعه و اقامه دعوی نماید (3

 هیج حقی ندارد (2

 رای هیات های تشخیص پس ازچند روز الزم االجراست؟، قانون کار 2۵۹مطابق با ماده . ۹

 یک هفته از تاریخ ابالغ (2

 دو هفته از تاریخ ابالغ (1

 روز از تاریخ ابالغ 20 (3

 یکماه از تاریخ ابالغ (2

 ر یا کارفرما نسبت به رای هیات تشخیص اعتراض داشته باشند چکار باید کنند؟اگر کارگ. 2۱

 باید به دیوان عدالت اداری شکایت کند (2

 باید اعتراض خود را مجددا به صورتی کتبی به هیات تشخیص تقدیم نماید (1
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 به هیات حل اختالف تقدیم کند باید اعتراض خود را کتبا (3

 بکند تواند ینمهیچ کاری  (2

 :رای هیات حل اختالف پس از صدور، قانون کار 2۵۹ماده طبق . 22

 قابل بازگشت است (2

 باشد یمغیرقابل بازگشت  (1

 قطعی است ونمی توان به آن اعتراض کرد (3

 قطعی و الزم االجراست (2

 ترکیب هیات های حل اختالف استان مطابق با قانون کار چیست؟. 21

 رت تعاون کار و رفاه اجتماعییک نفر کارفرما و یک نفر وزا، یک نفر نماینده کارگر (2

 سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارگران (1

 صنفی کارفرمایان و سه نفر از وزارت کار  یها انجمنسه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده  (3

 کارگرانیک نفر از انجمن صنفی کارفرمایان و یک نفر از ، یک نفر از مدیران صنایع (2

قانون کار، نمایندگان کارگر هیات های حل اختالف از چه طریقی انتخاب  26۱مطابق با ماده . 2۳

 ؟شوند یم

 به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار (2

 صنفی کارگران یها انجمنبه انتخاب کانون  (1

 به انتخاب مجمع نمایندگان کارگران (3

 هر سه گزینه (2

نمایندگان کارفرمایان در هیات های حل اختالف از چه طریقی انتخاب  قانون کار، 26۱طبق ماده 2۴

 ؟ شوند یم

 به انتخاب مدیران واحدهای منطقه (2

 صنفی کارفرمایان یها انجمنبه انتخاب کانون  (1

 به انتخاب دولت (3

 به انتخاب مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان (2

 ت در هیات های حل اختالف چگونه است؟ترکیب نمایندگان دول، قانون کار 26۱طبق ماده . 2۵

 مدیر کل دادگستری و دادستان استان یا نماینده آنها، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

 فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی (1

 فرماندار، رییس دادگستری و فرمانده نیروی انتظامی محل (3

 امهیچکد (2

  :با توجه به میزان کار هیات ها، قانون کار 26۱طبق ماده . 26
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نسبت به تشکیل چند هیات حل اختالف در سطح  تواند یموزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  (2

 استان اقدام نماید

 نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام ننماید (1

 1و2گزینه  (3

 هیچکدام (2

خارج  توانند یمهیات های حل اختالف با توجه به حجم کار و ضرورت  آیا، ن کارقاو 262. طبق ماده 2۷

 از وقت اداری تشکیل شوند؟

 خیر (2

 بله (1

 وارد نشود بله ها پروندهبه سایر  یا لطمهاگر  (3

 هیچکدام (2

 نحوه دعوت طرفین اختالف به هیات های حل اختالف چگونه است؟، قانون کار 261طبق ماده  2۸

 حضوری (2

 شفاهی (1

 کتبی (3

 وکالتی (2

در  ها آن عدم حضور هریک از طرفین اختالف و یا نمایندگان تام االختیار، قانون کار 261. طبق ماده 2۹

 :جلسه رسیدگی هیات های حل اختالف

 مانع رسیدگی است (2

 مانع رسیدگی نسیت ولی مانع صدور حکم است (1

 مانع رسیدگی و صدور حکم است (3

 مانع رسیدگی و صدور حکم نیست (2

در چه صورت در هنگام عدم حضور هر یک از طرفین اختالف و یا ، قانون کار 261ه طبق ماد. 1۱

 در هیات های حل اختالف مانع رسیدگی و صدور حکم است؟ ها آننمایندگان تام االختیار 

 درصورتی که هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد (2

 در صورتی که یکی از طرفین به رای اعتراض داشته باشد (1

 حضور یکی از طرفین را ضروری تشخیص دهد، که هیات تشخیص در صورتی (3

 هیچکدام (2

در ، اگر هیات حل اختالف حضور طرفین اختالف را ضروری تشخیص دهد، قانون کار 261طبق ماده . 12

 تجدید شود؟ تواند یمرسیدگی تا چند نوبت ، صورت عدم حضور یکی از طرفین
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 شود ینمبه هیچ عنوان تجدید  (2

 فقط یک نوبت (1

 و نوبتد (3

 تا سه نوبت (2

 ؟باشد یممدت زمان رسیدگی و صدور رای در هیات های حل اختالف چقدر . 11

 حداکثر یکماه (2

 حداقل یکماه (1

 حتی االمکان یکماه (3

 یکماه (2

هیات های حل اختالف به منظور استماع نظرات و اطالعات کدام افراد ، قانون کار 26۳طبق ماده . 1۳

 از آنها دعوت کند؟ تواند یم

 ...تولیدی صنعتی و یواحدها صنفی یا اسالمی یها انجمن (2

 ...شورای های اسالمی کار واحدهای تولیدی صنعتی و (1

 مسئولین و کارشناسان (3

 هر سه گزینه (2

 ات های تشخیص و حل اختالف توسط: خاب اعضا و چگونگی تشکیل جلسات هیمقررات مربوط به انت. 1۴

 خواهد رسید یب هیات وزیرانوزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصو (2

 شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید (1

 کمیسیون مشترک کارگران و کارفرمایان تهیه و به تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (3

مجمع مشترک شورای عالی کار و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسالمی  (2

 واهد رسیدخ

اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد، حکم ، اگر هیات حل اختالف، قانون کار 26۵طبق ماده . 1۵

 چگونه است؟

 بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج (2

 پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج ولی نیاز به بازگشت نیست (1

 فقط حکم بازگشت به کار (3

 هیچکدام (2

 :ت حل اختالف اخراج کارگر را موجه بدانداگر هیا. 16

 شود یمحکم بازگشت به کار بدون پرداخت حق السعی برای او صادر  (2

 شود یمفقط حکم پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج برای او صادر  (1
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 قانون کار خواهد بود 17کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده  (3

 هیج حقی ندارد (2

اگر کارگر طی حکم هیات حل اختالف اخراجش غیرموجه باشد ، قانون کار 26۵ماده طبق تبصره . 1۷

 ولی نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما چه تکلیفی دارد؟

 حقوق او را کامل بپردازد ولی نیاز به پرداخت سنوات نیست (2

 حق السعی او را تا پایان قرارداد پرداخت کند (1

 روز مزد و حقوق به وی بپردازد 20سبت هر سال بر اساس سابقه خدمت کارگر به ن (3

 کارگر باید به کار خود بازگردد (2

 ؟شود یمآراء قطعی مراجع حل اختالف کار به وسیله کدام مرجع اجرا ، قانون کار 266طبق ماده . 1۸

 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل (2

 نیروی انتظامی (1

 دادستانی (3

 اجرای احکام دادگستری (2

 :ضوابط مربوط به آراء هیات های حل اختالف قانون کار ،آئین نامه 266طبق ماده . 1۹

 رسد یمبه پیشنهاد شورای عالی کار و به تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی  (2

 رسد یمبه پیشنهاد دادگستری و به تصویب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  (1

 رسد یمستری و به تصویب هیات وزیران دادگ، به پیشنهاد وزارتین تعاون کار و رفاه اجتماعی (3

 رسد یم وزارت دادگستری به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و به تصویب (2
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 فصل دهم

 فصل دهم 

 شورای عالی کار
طبق ماده  .باشد یمیکی از مراجع تاثیرگذار در عرصه شرایط و روابط کار شورای سه جانبه عالی کار 

کار و رفاه اجتماعی است و به تشخیص او دو نفر از افراد بصیر ، وزیر تعاونریاست این شورا با  267

و مطلع که یک نفر از آنها باید از اعضای شورای عالی صنایع باشد انتخاب و به عضویت این شورا در 

ودر معیت سه نماینده کارفرما و سه نماینده کارگر که یک نفر از هر گروه باید از بخش  آیند یم

که  کند یمقانون تسریع  .نمایند یمفعالیت  شوند یمبرای مدت دو سال تعیین و برگزیده  کشاورزی

شورای عالی کار طبق ماده  .هریک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود

در صورت ضرورت با تقاضای سه نفر از اعضای  .هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه خواهد داد، 269

و تصمیمات آن با اکثریت آراء  یابد یمسات فوق العاده تشکیل و با هفت نفر از اعضا رسمیت شورا جل

 .معتبر خواهد بود

شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی و چگونگی تشکیل و نحوه اداره آن و وظایف دبیرخانه و 

است که  یا نامهویب نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان به موجب تص

اینک با  .توسط وزیر تعاون کارورفاه اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران رسیده است

   .شوید یمآن آشنا  یها پاسخدر قالب سواالت و  0جزئیات بیشتری از فصل دهم

                                                           

 شورای عالی کار -فصل دهم. 5

الیفی است که . وظیفه شورا انجام کلیه تک شود یمدر وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل  -267ماده 

 .به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است

 : اعضای شورا عبارتند از

 . وزیر کار و امور اجتماعی ، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت -الف

اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک  دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور -ب

 . نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد

 . سه نفر از نمایندگان کارفرمایان )یک نفر از بخش کشاورزی( به انتخاب کارفرمایان -ج

 . اسالمی کارسه نفر از نمایندگان کارگران )یک نفر از بخش کشاورزی( به انتخاب کانون عالی شوراهای  -د
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شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب 

 . و انتخاب مجدد آن بالمانع است گردند یم

 . هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود -تبصره

. در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رییس و  دهد یمی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه شورای عال -269ماده 

و تصمیمات آن با اکثریت  ابدی یم. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت  شود یمیا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل 

 . آرا معتبر خواهد بود

ار دارای یک دبیرخانه دایمی است . کارشناسان مسایل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه ، شورای عالی ک -261ماده 

 . دهند یممطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطالعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار 

ر اجتماعی است . مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امو -تبصره

 . ، که به عنوان دبیر شورا ، بدون حق رای در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد شود یمتصویب شورای عالی کار انتخاب 

و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه  مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار یها دستورالعمل -270ماده 

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از 

  . تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
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 کار یعالیشورا ـ فصل دهم

 کار یعالیشورا یفهوظ
مربوطه به عهده آن واگذار شده  ینقوان یرکه به موجب قانون کار و سااست  یفیتکال یهانجام کل

 .است

 کار یعالیشورا یاعضا
 شورا ییسر عنوان بهکار  یروز

 یاته یبکار و تصو یروز یشنهادبه پی و اقتصاد یو مطلع در مسائل اجتماع یردو نفر از افراد بص

 .انتخاب شود یعصنا لییعاشورا یاز اعضا یدنفر از آنان با یکحتما که  یرانوز

 .باشد یاز بخش کشاورز یدنفر از آنها با یان که یکبه انتخاب کارفرمایان کارفرما یندگاننفر از نما3

از  یدنفر از آنها با که یک کار یاسالم یشوراها یه انتخاب کانون عالب کارگران یندگاننفر از نما 3

 .باشد یبخش کشاورز

 شورا یننکات مهم ا
 .شوند میمدت دو سال انتخاب  یکار برا یروز یرا به استثناشو ینا یاعضا

 . انتخاب مجدد آنها بالمانع است

 .خواهند بود یرا یک یاز اعضا در جلسه دارا یکهر

 :جلسات یلنحوه تشک

 جلسه دهد یلتشک یدشورا هرماه با ینا. 

 شود یمشورا تشکل  یسه نفر از اعضا یتقاضا یاو  یسجلسات فوق العاده به دعوت رئ. 

 یابد یم یتجلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسم. 

 آراء معتبر خواهد بود یتشورا با اکثر یماتتصم. 

 یزو ن یرخانهدب یفکار و وظا یعالیو نحوه اداره شورا یلتشک یمربوط به چگونگ های دستورالعمل

است که توسط  یاتبه موجب مقرر یانالبدل کارگران و کارفرما یو عل یاصل ینحوه انتخاب اعضا

 .رسد می یرانوز یاته یبو به تصو یهته یرکاروز
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 کار یعالیشورا یرخانهدب
 است یدائم یرخانهدب یک یشورا دارا ینا. 

 یطمطالعات مربوط به شرا یرخانهدب یو فن یاجتماع، یاقتصاد، یکارشناسان مسائل کارگر 

 .دهند میکار قرار  لییعاشورا یارو در اخت یهرا ته یازاطالعات مورد ن یگرکار و د

 باشد میدر وزارت کار  یرخانهمحل دب. 

 شود میکار انتخاب  یعالیشورا یبو تصو یرکاروز یشنهادبه پ یرخانهمسئول دب. 

 در جلسات شورا شرکت  تواند می یبدون حق را که هست یزشورا ن یردب یرخانهمسئول دب

 .کند
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 قانون کار دهم آزمون فصل

 .خاب کنیدلطفا گزینه صحیح را انت

 ؟شود یمشورای عالی کار در چه مرجعی تشکیل . 2

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

 وزارت صنعت معدن و تجارت (1

 سازمان تامین اجتماعی (3

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری شورای عالی تامین اجتماعی (2

 عبارتند از:کار ترکیب اعضای شورای عالی . 1

 و کارفرمایان نمایندگان کارگران  (2

 وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی، صمت ونمایندگان کارگران و کارفرمایان (1

سه ، دونفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (3

 نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران

دونفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و ، عی ،وزیر صمتوزیر تعاون کار و رفاه اجتما (2

 سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران، اقتصادی

 ریاست شورای عالی کار برعهده کیست؟. ۳

 نماینده منتخب کارگران (2

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (1

 کارگرانیک نفر از بین نمایندگان کارفرمایان و  (3

 یک نفر از بین اعضای شورایعالی کار با برگزاری انتخابات (2

دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به ، قانون کار 26۷طبق بند ب ماده .۴

 پیشنهاد کیست؟

 اعضای شورای عالی کار (2

 هیات وزیران (1

 عالی صنایع اعضای شورای (3

  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی که به ، قانون کار 26۷طبق بند ب ماده . ۴

 باید به تصویب کدام مرجع برسد؟ گردد یمپیشنهاد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی معرفی 

 شورایعالی کار (2

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (1
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 هیات وزیران (3

 مجلس شورای اسالمی (2

یک نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی که به ، قانون کار 26۷ند ب ماده طبق ب. ۵

باید از چه  گردد یمپیشنهاد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای عضویت در شورایعالی کار معرفی 

 گروهی باشد؟

 اعضای شورای عالی صنایع (2

 اعضای شورای عالی کار (1

 اعضای شورای اسالمی کار (3

 اعضای شورای عالی تامین اجتماعی (2

 ؟شوند یمنتخاب انمایندگان کارفرمایان جهت عضویت در شورایعالی کارچگونه . 6

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

 کارفرمایان (1

 شورای عالی کار (3

 هیات وزیران (2

لزامی حضور یک عضو از کدام بخش ا، برای عضویت در شورایعالی کار از بین نمایندگان کارفرمایان. ۷

 ؟باشد یم

 بخش صنعت (2

 بخش معادن (1

 بخش کشاورزی (3

 بخش منابع طبیعی (2

 ؟شوند یمنمایندگان کارگران در شورای عالی کار چگونه انتخاب . ۸

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

 بخش معادن (1

 شوراهای اسالمی کار کانون عالی (3

 اعضای شورای عالی تامین اجتماعی (2

حضور یک عضو از کدام بخش الزامی ، عضویت در شورای عالی کار از بین نمایندگان کارگران برای. ۹

 ؟باشد یم

 بخش صنعت (2

 بخش معادن (1

 بخش ساختمانی (3
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 بخش کشاورزی (2

غیر از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، قانون کار 26۷مدت عضویت افراد مذکور در بندهای ماده . 2۱

 چه مدت است؟

 یک سال (2

 شش ماه (1

 سه سال (3

 دو سال (2

 هریک از اعضای شورایعالی کار:، قانون کار 26۷ماده  طبق تبصره. 22

 شوند یمبا حکم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تنفیذ  (2

 دارای یک رای خواهند بود (1

 هر بار انتخاب شوند توانند یم (3

 در جلسات غیبت کنند توانند ینم (2

 ؟انتخاب شوند پس از دو سال فعالیت در این شورا مجدد توانند یمآیا اعضای شورایعالی کار 21

 بله (2

 خیر (1

 درصورت تایید وزیر کار بله (3

 در صورت تایید شورایعالی کار بله (2

 ؟دهد یمجلسات شورایعالی کار به چه ترتیبی تشکیل جلسه . 2۴

 هر هفته حداقل یکبار (2

 هر ماه حداقل یکبار (1

 هر سه ماه حداقل دوبار (3

 هر دوماه یکبار (2

 ار چگونه است؟فوق العاده شورایعالی ک ترتیب تشکیل جلسات. 2۵

 به دعوت رییس شورا (2

 با تقاضای سه نفر از اعضای شورا (1

 نفر از وزیران 3با تقاضای  (3

 1و2گزینه  (2

 ؟کند یمحضور چندنفر از اعضا رسمیت پیدا جلسات شورایعالی کار با . 26

 نفر 0 (2

 نفر 6 (1
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 نفر 7 (3

 نفر 9 (2

 تصمیمات شورایعالی کار در چه حالت معتبر است؟.2۷

 اکثریت آراء (2

 م اعضارای دوسو (1

 رای سه چهارم اعضا (3

 رای همه اعضا (2

 وظیفه کارشناسان دبیرخانه دائمی شورایعالی کار چیست؟. 2۸

 تهیه اطالعات اقتصادی و کارگری برای اعضای شورا (2

 تهیه اطالعات فنی برای اعضای شورا (1

رار مطالعه مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطالعات را تهیه و در اختیار شورایعالی کار ق (3

 دهند یم

 هیچکدام (2

 ؟باشد یممحل تشکیل دبیرخانه شورایعالی کارکجا . 2۸

 سازمان تامین اجتماعی (2

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (1

 یکی از تشکالت مردم نهاد (3

 یکی از تشکالت کارگری یا کارفرمایی (2

 ؟شود یممسئول دبیرخانه شورایعالی کار چگونه انتخاب . 2۹

 ر و تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعیبه پیشنهاد شورایعالی کا (2

 به پیشنهاد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورایعالی کار (1

 به پیشنهاد دو سوم اعضای شورایعالی کار و تصویب در شورای عالی کار (3

 به انتخاب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

 ؟باشد یمچه کسی به عنوان دبیر شورای عالی کار در جلسات . 1۱

 مسئول دبیرخانه شورایعالی کار (2

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (1

 یک نفر از نمایندگان کارگری شورا (3

 یک نفر از نمایندگان کارفرمایی شورا (2

 آیا دبیر شورای عالی کار حق رای دارد؟. 12

 بله (2
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 خیر (1

 در صورت تایید وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بله (3

 ای شورایعالی کار بلهدر صورت تایید دو سوم اعض (2

و وظایف دبیرخانه شورا  مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شوررایعالی کار یها دستورالعمل. 11

 :و

 توسط وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید (2

 عی خواهد رسیدتوسط اعضای شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزیرتعاون کار و رفاه اجتما (1

 توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید (3

 توسط وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید (2
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 فصل یازدهم

 یازدهمفصل 

 ها مجازاتجرائم و 
چه جرائم از ریشه جرم و اگر .اختصاص دارد ها مجازاتبه دو مبحث جرائم و  6فصل یازدهم قانون کار

و مبین این موضوع است که این فصل و تک  کند یمنحوه رویارویی با جرم را مشخص  ها مجازات

                                                           

 ها مجازاتجرایم و  -یازدهمفصل . 6

متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به  -272ماده 

 . مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهد شد

گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود ،  یا حادثهدر صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع 

 . مندرج در این فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید یها مجازاتدادگاه مکلف است عالوه بر 

اجرت المثل کار انجام ( این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف عالوه بر پرداخت 6کار اجباری با توجه به ماده ) -271ماده 

روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل  12یافته و جبران خسارت ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 

برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد . هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه ، شخصی را به کار اجباری  100تا  00

فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود . مگر آن که مسبب اقوی  یها مجازاتمارند هر یک از متخلفان به بگ

 . از مباشر باشد ، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است

خت اجرت المثل ، با توجه به چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند متخلف یا متخلفین عالوه بر پردا -تبصره

 . شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد

( ، 79( و قسمت دوم ماده )200) -(202) -(203) -(201) -(202) -(221متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ) -273ماده 

دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، با توجه به تعداد  عالوه بر رفع تخلف در مهلتی که

نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر  200کمتر از  یها کارگاهکارگران و حجم کارگاه ، در 

برابر  20م محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه ، حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حک

 . حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد

( ، برای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه 22( و تبصره ماده )01) -(20) -(39متخلفان از هر یک از مواد مذکور در مواد ) -272ماده 

دیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد بر رفع تخلف یا تا

   : ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد

 . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  10نفر ،  20برای تا 

 . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 20تا 0نفر ،  20نفر نسبت به مازاد  200برای تا 

 . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر  0تا  1نفر ،  200نفر نسبت به مازاد  200برای باالتر از 
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( برای هر مورد تخلف حسب 11( و )91) -(92) -(90) -( )قسمت اول(79متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ) -270ماده 

رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین  مورد عالوه بر

 : خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد

 . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 200تا  30نفر ،  20برای تا 

 . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 30تا  20نفر ،  20ازاد نفر نسبت به م 200برای تا 

برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . در صورت تکرار تخلف ، متخلفات مذکور  20تا 0نفر ،  200نفر نسبت به مازاد  200برای باالتر از 

 . حکوم خواهند شدروز م 210روز تا  21برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از  0/2تا  2/2از 

( برای هر مورد تخلف 12و ) (84) -(83)  -(71) -(77) -(70) -(62) -(01متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ) -276ماده 

حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی 

 : ین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شدتعی

 . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100نفر ،  20برای تا  

 . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  10نفر ،  20نفر نسبت به مازاد  200برای تا 

 . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 10تا  20نفر ،  200نفر نسبت به مازاد  200رای باالتر از ب 

 . روز محکوم خواهند شد 290روز تا  12در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به حبس از 

( برای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه 10( )قسمت اول ماده( و )91) -(97متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ) -277ماده 

تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد بر رفع تخلف یا 

 : روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد 210تا 12، به حبس از 

 . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 600تا  300نفر ،  20تا  یها کارگاهدر 

 . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  000نفر ،  200تا 22 یها گاهکاردر 

 . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  900نفر به باال ،  2000 یها کارگاهدر 

 . روز محکوم خواهند شد 290روز تا  212در صورت تکرار تخلف ، متخلفان به حبس از 

کارگری یا کارفرمایی نماید ، یا مانع  یها تشکلرا با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در هر کس ، شخص یا اشخاصی  -279ماده 

قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید ، با  یها تشکلمذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد  یها تشکلاز عضویت آنها در 

برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا  200تا  10ه نقدی از توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریم

 . روز و یا هر دو محکوم خواهد شد 210روز تا  12حبس از 

مشمول این قانون  یها کارگاهکارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به  -271ماده 

ادن اطالعات و مدارک الزم به ایشان خوددای کنند در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه گردند یا از د

روز محکوم  210روز تا  12برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از  300تا  200نقدی از 

 . خواهند شد

( این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و الزم اجرای مراجع حل اختالف این 201بر خالف مفاد ماده )کارفرمایانی که  -290ماده 

برابر حداقل  100تا  10قانون خودداری نمایند ، عالوه بر اجرای آرای مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از

 . مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد

کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا  -292ماده 

اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با 

مراتب را به وزارت کار و امور  گردد یممراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی تبعه بیگانه با کارفرما قطع  گردد یمکارفرما قطع 

روز محکوم خواهند  290روز تا  12اجتماعی اعالم ننمایند ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 

 . شد

 



 19 صل یازدهمف
 

 

تعمدا یا ، تک مواد آن با تعیین جرم یا جرائم مطروحه که در نتیجه اجرای قانون و یا عدم اجرای آن

از  ها مجازاتئم و سپس به اما الزم است جداگانه در دو مبحث به جرا، سهوا اتفاق می افتد

 کوچکترین تا بزرگترین آن بپردازیم.

 جرائم

عالوه بر  ها دادگاهجرائمی چون تخلف از انجام تکالیف قانونی که سبب وقوع حادثه یا فوت گردد در 

حسب سایر قوانین تعیین و تکلیف و رای خواهد شد. از این موضوع که ، جرائم و مجازات این فصل

معین شده در این قانون به  یها مجازاتمصادیق جرائم فصل جرائم و ، عبور کنیمعام و کلی است 

 :شرح ذیل هستند

کار اجباری به شکل  .این قانون به هر شکل ممنوع است 6الف( کار اجباری که مطابق با ماده 

و  202، 203،201، 202، 221سنگینی دارد. متخلفان از مواد  یها مجازاتجمعی نیز ممنوع و 

ازجمله تخلفات و جرائمی است که ، مربوط به فصل هشتم یعنی خدمات رفاهی برای کارگران 200

  .گردد یمتعیین و تکلیف  273به موجب ماده 

که به نوعی علیه مساوات مزدی برای  22ماده  2و تبصره ، 01، 20، 39همچنین متخلفان از مواد 

قومیت و اعتقادات ، نژاد، ر اساس جنسکار مشابه و مساوی میان زن و مرد تبعیض گذاشته یا ب

از نظر قانونگذار ،  باشند یم 272از مصادیق جرایم ماده ، سیاسی و مذهبی اعمال تبعیض نمایند

  .جریمه یا مجازات خواهند شد، تعیین شده یها مجازاتجرم و حسب 

                                                                                                                                               

( این قانون از تسلیم آمار و اطالعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی 211خالف مفاد ماده )کارفرمایانی که بر  -291ماده 

کانات خودداری نمایند ، عالوه بر الزام به ارایه آمار و اطالعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی ، در هر مورد با توجه به شرایط و ام

 . برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد 100تا   00خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 

( این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند ، عالوه بر تادیه کلیه 229کارفرمایانی که بر خالف مفاد ماده ) -293ماده 

جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق  حقوق متعلق به کارگر )سهم کارفرما( با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به

 . بیمه مربوط محکوم خواهند شد

در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال  -292ماده 

ت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حال

 . شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد

کیفری دادگستری است . رسیدگی مذکور در  یها دادگاه( در صالحیت 292( تا )272رسیدگی به جرایم مذکور در مواد ) -290ماده 

 . خارج از نوبت به عمل خواهد آمد دادسرا و دادگاه

جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور  -296ماده 

، جهت امور رفاهی ، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف  رسد یمکه به تصویب هیات وزیران  یا نامهاجتماعی به موجب آیین 

  . خواهد رسید
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ای هر سه یعنی موضوع مهلت نیم ساعته شیردهی بر 79متخلفان مواد ، 270همچنین مطابق ماده 

کارگران نوجوان  یریکارگ بهدر  90ساعت کار برای مادران شیرده و عدم دقت به شرایط سنی ماده 

که باید نیم  91و عدم اعمال آزمایشات پزشکی یا ساعات کار روزانه کارگر نوجوان مطابق ماده 

که شاغلین  ییواحدهایا  .شود یمجرم تلقی ، باشد یمساعت کمتر از ساعات معمولی کارگران عادی

عدم تشکیل پرونده ، ناشی از کار قرار دارند های یماریبنوع کار در معرض بروز  واسطه به ها آندر 

همچنین  .جرم شناخته شده است، ادواری به تجویز قانونگذار های یشآزماپزشکی و معاینات و 

است که قانون بر  هایی یتممنوعکه عموما  12و  92، 93، 71، 77، 70، 62، 01متخلفان از مواد 

، اساس مشاغل سخت و زیان آور یا وضع سخت کارگران نوجوان یا زنان باردار وضع نموده است

قانون همه این اقدامات را که به نوعی تجاوز به امور انسانی است جرم تلقی کرده و موستوجب 

 .داند یممجازات 

نی اشخاص حقیقی یا حقوقی که یع 10و قسمت اول ماده  91و  97متخلفین از مواد  277در ماده 

و یا پیش از بهره  کنند ینمو موارد ایمنی را رعایت  پردازند یمبه ساخت یا عرضه ماشین آالت 

مصوب شورای عالی  یها نامهو ابزار و لوازمی که مطابق آئین  ها ینماشبرداری از دستگا ها و 

یا لوازم حفاظت فنی و بهداشتی  کنند یمخودداری ، حفاظت فنی آزمایش آنها ضروری شناخته شده

ترکیبی از  یها مجازاتقانون ، کنند یماز ارسال نمونه و تایید آن خودداری ، کنند یمرا وارد یا تولید 

 .حبس و جریمه را درنظر گرفته است

قانون اساسی که مقرر داشته هرکس شخص یا اشخاصی  16این فصل که در اجرای اصل  279ماده 

کارگری و کارفرمایی کند همچنین مانع از  یها تشکلید وادار به قبول عضویت در را به اجبار یا تهد

قانونی و انجام وظایف  یها تشکلعضویت آنها در تشکالت کارگری و کارفرمایی گردد و یا از ایجاد 

 .سنگین معین کرده است یها مجازاتقانون ، قانونی آنها جلوگیری کند

است که  ییها مجازاتاز جمله  یا حرفهار و ماموران بهداشت ممانعت از انجام وظیفه بازرسان ک

 .معین کرده است 271قانون کار در ماده 

از اجرای آرای قطعی مرجع حل اختالف قانون کار  201کارفرمایانی که بر خالف مفاد ماده 

کارفرمایانی اتباع بیگانه بدون پروانه کار و  یریکارگ بههمچنین  .اند شدهخودداری نمایند مجرم تلقی 

کار ورفاه اجنماعی خودداری نمایند و یا ، که از تسلیم آمار و اطالعات مقرر به وزارت تعاون

 ییها مجازات، این قانون یعنی بیمه نمودن کارگران خود خودداری کنند 29کارفرمایانی که از مفاد 

فرمایانی که به مفاد ماده به طور مثال مجازات کار .برابر شرایط و برداشت قانونگذار تعیین شده است



 19 صل یازدهمف
 

 

جریمه نقدی مجازات ، برابر حق بیمه 20تا  1، یعنی بیمه نمودن کارگران خود عمل نکنند 229

 .شوند یم

روز تا یکسال  12برابر حداقل مزد روزانه جریمه نقدی و حبس از  100تا  00یا در مورد کار اجباری 

عقیدتی ، جنسی، کار مساوی و یا تبعیض قومییا برای نادیده گرفتن مساوات حقوق زن و مرد برای 

برابر  0تا  1برابر و  20تا 0، برابر حداقل مزد روزانه 00تا  10متغیری از  یها مجازات، و نظایر آن

 .نفر در نظر گرفته شده است 200نفر تا بیشتر از  20مزد روزانه حسب تعداد کارگر از کمتر از 

 270نظیر آنچه که در ماده  270ن و نوجوانان کارگر در ماده برای متخلفان و متجاوزان به حقوق زنا

برابر و باالتر از  30تا  20نفر 200برابر و برای تا  2000تا  30نفر کارگر  20گفته شد برای کمتر از 

 .برابر حداقل مزد روزانه مجازات در نظر گرفته شده است 20تا  0نفر  200نفر به مازاد  200

قانون با جدول مزدی از ، یعنی نادیده گرفتن حقوق کارگر نوجوان و زنان277و  276متخلفان مواد 

روز حبس که نوعی مجازات تلفیقی است در نظر  290تا  12برابر حداقل مزد به اضافه  000تا  100

 .گرفته است

که با حقوق انسانی همه  10و قسمت اول ماده  91و  97متخلفان و متجاوزان از مواد  277در ماده 

آزمایش نشده قرار دارند  یها دستگاهره برداران و کارگران در معرض کار با ماشین آالت و به

روز زندان درنظر گرفته شده  290تا  212و ، برابر حداقل مزد 600تا  300ترکیبی از  یها مجازات

 .است

جاوز که مبین نادیده گرفتن حقوق تشکالت کارگری و کارفرمایی است و خدایی نکرده ت 279ماده 

برابر مزد  100تا  10ترکبیبی از جریمه نقدی از ، این تشکالت به حقوق فردی این افراد است

 .باشد یمروز نشانه توجه قانونگذار به صیانت از حقوق تشکالت  210تا  12حداقل روزانه و حبس از 

 12تکرار از  برابر حداقل مزد روزانه مجازات و در صورت 300تا  200ممانعت از ورود بازرسان کار 

  .روز حبس به دنبال دارد 210روز تا 

برابر حداقل مزد روزانه کارگر  100تا  10عدم اجرای قطعی آراء مراجع حل اختالف جریمه نقدی از 

 .دارد

 :قانون کار موارد زیر در قانون معین شده است یها مجازاتفصل جرائم و  296و  290، 292در مواد 

 ز ناحیه اشخاص حقوقی است اجرت المثل کار انجام شده و در کلیه مواردی که تخلف ا

طلب خسارات باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزائی اعم از 
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حبس و جریمه نقدی یا هر دو متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی است که 

 .تخلف به دستور او انجام گرفته است

 کیفری دادگستری  یها دادگاهدرصالحیت  272تا  272د رسیدگی به جرایم مذکور در موا

  .است

  جرایم نقدی مقرر در قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز شده و به موجب آئین

 .رسد یمآموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف ، جهت امور رفاهی یا نامه
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 ها مجازاتجرائم و ـ  یازدهمفصل 

 مقرر در قانون کار یها زاتمجاانواع 
 حبس 

 ینقد یمهجر 

 هر دو 

عالوه است فوت کارگر شود دادگاه مکلف  یانقص عضو  یرنظ ای حادثهضمنا اگر تخلف سبب وقوع 

 .کند یفو تکل یینطبق قانون تع، فوق های مجازاتبر 

 یکار اجبار یها مجازات
  و جبران خسارت یافتهپرداخت اجرت المثل کار انجام 

 حبس یکسالروز تا  12و مراتب جرم  یو امکانات خاط یطبه شرا با توجه 

 برابر حداقل مزد روزانه 100تا  00معادل  ینقد یمهجر یا 

  یرا مجبور به کار اجبار یشخص، موسسه یک یقاز طر یاضمنا اگر چند نفر به اتفاق 

جرت و مشترکا مسئول ا شوند میفوق محکوم  های مجازاتاز متخلفان به  یکهر ، کنند

صورت شخصا مسئول  یناز مباشر باشد در ا یمگر آنکه مسبب اقو، المثل خواهد بود

 .است

  بگمارند عالوه بر پرداخت  یبه کار اجبار یچند نفر را به طور جمع یاشخاص یااگر شخص

 .شوند میاجرت المثل با توجه به مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور محکوم 

 قانون کار2۷۳ماده  یانواع تخلفات ومجازات ها
 :انواع تخلفات

 یمسکن کارگر یجادا یامسکن  های یتعاونبا  یدر همکار یانکارفرما یعدم همکار 

 انجام  یمدت محدود برا یها کارگاه یبرا یمتمناسب و ارزان ق یوعده غذا 3 ینعدم تام

 یراه ساز یرنظ ینمع یکارها

 مشمول یها کارگاهرفت و برگشت در  یلوسا ینعدم تام 
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 یتعاون یها شرکتاداره امور  یکار برا یلمحل و وسا یلاز قب یالتتسه یجادعدم ا 

 خود یواحدهاکارگران 

 کارگران مشمول یمحل مناسب ورزش برا ینعدم تام 

 یسوادآموز یها کالس یجادعدم ا 

 و مهد کودک یرخوارگاهش یلکودکان از قب یمراکز مربوط به نگهدار ینعدم تام 

 :ها مجازات

 نفر 200کمتر از  یها کارگاهار تخلف در هرب یبرا 

 کارگر یک یبرابر مزد روزانه رسم 200تا  70از  ینقد یمهپرداخت جر 

 شود یماضافه  یمهبرابر حداقل مزد به حداکثر جر 20 ینفر کارگر اضاف 200هر  یبه ازا 

 قانون کار 2۷۴ماده  یها مجازاتانواع تخلفات و 
 :انواع تخلفات

 کار یمساو یطمرد در شرا کارگر زن و ینفرق ب 

 به کارگر یدشده جد یینپرداخت کمتر از حداقل مزد تع 

 الزم یطشرا یتبرداشت از حساب مزد کارگر بدون رعا 

 مقررات مربوطه یتبدون رعا یارجاع کار اضاف 

 :ها مجازات

 نفر 20تا  یها کارگاه 

 10  کارگر یکبرابر حداقل مزد روزانه  00تا 

 نفر 200تا22 یها کارگاه 

 0  کارگر یکبرابر حداقل مزد روزانه  20تا 

 نفر به باال 200 یها کارگاه 

 1  کارگر یکبرابر حداقل مزد روزانه  0تا 
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 2۷۵ماده  یها مجازاتانواع تخلفات و 
 :انواع تخلفات

 دادن به عنوان  یرعدم محاسبه فرصت ش یاده یردادن کارگران مادر ش یرعدم فرصت ش

 ساعت کار

 یاجتماع ینتوسط سازمان تامم یپزشک یشاتوان بدون آزمااستخدام کارگر نوج 

  که پزشک درباره تناسب نوع  یطیکارگر نوجوان در کار مناسب در شرا یریکارگ بهعدم

 .اظهارنظر کرده باشد یو ییکار با توانا

 ساعت کار کمتر کارگران نوجوان یمن یتعدم رعا 

 از کار یناش رییماکارگران در معرض ب یبرا یپرونده پزشک یلعدم تشک 

 :ها مجازات

 نفر 20تا  یها کارگاه 

 30  کارگر یکبرابر حداقل مزد روزانه  200تا 

 نفر 200تا22 یها کارگاه 

 20  کارگر یکبرابر حداقل مزد روزانه  30تا 

 نفر به باال 200 یها کارگاه 

 0  کارگر یکحداقل مزد روزانه  برابر 20تا 

 در صورت تکرار 

  ینقد یموپنج برابر حداقل جرا یکتا  برابر یکو  یکمحکوم به 

 روز 210تا 12محکوم به حبث از  یا 

 2۷6ماده  یها مجازاتانواع تخلفات و 
 :انواع تخلفات

 ساعت 6از  یدکه نبا یرزمینیآور و ز یانساعات کار کارگران مشاغل سخت و ز یتعدم رعا

 .شود یشترساعت در هفته ب 36در روز و 
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 آور یانخطرناک و سخت و ز یکار شبانه و کارها ارجاع کار اضافه به کارگران 

 از حدمجاز با دست و بدون  یشحمل بار ب یزآور و ن یانسخت و ز، خطرناک یارجاع کارها

 .به کارگران زن یکیمکان یلاستفاده از وسا

 کارگران زن  یقانون برا واسطه بهکه  یکار مناسبتر و سبکتر واسطه به یکسر حق السع

 .استباردار ارجاع شده 

  سال تمام 20به کار گماردن افراد کمتر از 

 مجاز با دست و  از حد یشحمل بار ب یزآور و ن یانخطرناک و سخت و ز یارجاع کارها

 .به کارگران نوجوان یکیمکان یلبدون استفاده از وسا

 و  یسالمت یکه انجام کار برا یطیآن با شرا یتماه به علتکه  ییارجاع مشاغل و کارها

 .آور است یانآموزان و نوجوانان زاخالق کار

 عدم آموزش آن یزو ن یو بهداشت یو امکانات حفاظت فن یلوسا ینعدم تام. 

 :ها مجازات

 نفر 20تا  یها کارگاه 

 100کارگر یکبرابر حداقل مزد روزانه   000تا 

 نفر 200تا22 یها کارگاه 

 10  کارگر یکبرابر حداقل مزد روزانه   00تا 

 به باالنفر  200 یها کارگاه 

 20کارگر یکبرابر حداقل مزد روزانه  10تا 

 در صورت تکرار 

 روز 290تا 12از  سمحکوم به حب 

 2۷۷ماده  یها مجازاتانواع تخلفات و 
 :انواع تخلفات

 مورد نظر از لحاظ  یها طرحو  یساختمان یها نقشهبرنامه کار و  یافتعدم ارسال و عدم در

 ار به وزارت کارو بهداشت ک یدر امر حفاظت فن ینیب یشپ
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 مصوب  یها نامه ینکه مطابق آئ یو لوازم و ابزار ها دستگاهو  ها ینماشاز  یبهره بردار

 باشد یآنها ضرور یبر رو یشآزما

 از وزارت کار و بهداشت ییدیهتا یافتبدون در یوارد کردن لوازم حفاظت فن یا یدتول 

 :ها مجازات

  روز 210روز تا  12حبس از 

 نفر 20 تا یها کارگاه یا 

 300کارگر یکبرابر حداقل مزد روزانه  600تا 

 نفر 200تا22 یها کارگاه یا 

 000کارگر یکبرابر حداقل مزد روزانه  2000تا 

 نفر به باال 200 یها کارگاه یا 

 900کارگر یکحداقل مزد روزانه  برابر 2000تا 

 در صورت تکرار 

  یقدن یموپنج برابر حداقل جرا یکبرابر تا  یکو  یکمحکوم به 

 روز290تا  روز 212محکوم به حبس از  یا 

 قانون کار 2۷۸ماده  یها مجازاتتخالفات و 
 :انواع تخلفات

 ییکارفرما یا یکارگر یها تشکلدر  یتبه قبول عضو یداجبار و تهد 

 ییکارفرما یا یکارگر یها تشکلاشخاص در  یتمانع از عضو یا 

 یقانون یها تشکل یجاداز ا یریجلوگ یا 

 تشکالت یقانون یفاز انجام وظا یریجلوگ یا 

 :ها مجازات

 کارگر یکبرابر حداقل مزد روزانه  200تا  10از  ینقد یمهجر 

 روز 210روز تا  12حبس از  یا 
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  هردو یاو 

 قانون کار 2۷۹ماده  یها مجازاتتخلفات و 
 :تخلفات انواع

 مشمول یها کارگاهبازرسان کار و ماموران بهداشت کار به  یفهمنع ورود و انجام وظ 

 یشانعدم ارائه اطالعات و مدارک الزم به ا 

 :ها مجازات

 کارگر یکبرابر حداقل مزد روزانه  300تا  200از  ینقد یمهجر 

 روز 210روز تا  12حبس از  یا 

  هردو یاو 

 قانون کار2۸۱ماده  یها مجازاتتخلفات و 
 :تخلفات انواع

 یانل اختالف توسط کارفرمامراجع ح یو الزم االجرا یآراء قطع به موقع یعدم اجرا

 :ها مجازات

 کارگر یکبرابر حداقل مزد روزانه  100تا 10از ینقد یمهجر 

 روز 210روز تا  12حبس از  یا 

  هردو یاو 

 قانون کار 2۸2ماده  یها مجازاتتخلفات و 
 :تخلفاتانواع 

 یان منقضکه مدت اعتبار پروانه کارش یاتباع یافاقد پروانه کار  یگانهاتباع ب یریکارگ به 

 .شده است

 -است شده یداز آنچه در پروانه کارشان ق یرغ یکه در کار ای یگانهباتباع  یریکارگ به. 

 کارگر اتباع خارجه به وزارت کار یعدم اعالم مراتب قطع رابطه استخدام 

 :ها مجازات
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 روز 290روز تا 12حبس از 

 قانون کار2۸1ماده  یها مجازاتتخلفات و 
 :تخلفاتع انوا

 .که ارائه آن الزام باشد یآمار و اطالعات مقرر به وزارت کار در صورت یمتسلعدم 

 :ها مجازات

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 100تا  00از  ینقد یمهجر

 قانون کار2۸۳ماده  یها مجازاتتخلفات و 
 :تخلفات انواع

 نمودن کارگران توسط کارفرما یمهعدم ب

 :ها مجازات

 به کارگر حقوق متعلق یهکل یهتاد 

 مربوطه یمهبرابر حق ب20تا1معادل  ینقد یمهجر 

 یلینکات تکم
 یتخلفات اشخاص حقوق

از  یدباشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت با یاشخاص حقوق یهاگر تخلف از ناح-

هر دو  یاو  ینقد یمهاعم از حبس جر ییجزا یتمسئول یول پرداخت شود یاموال شخص حقوق

 است که تخلف به دستور او انجام شده یحقوق یتمسئول شخص یرمد یا یرعاملمدحالت متوجه 

 .است

 ینقد یمجرا یزوار یمحل و چگونگ

 خواهد شد یزدر بانک وار یمقرر در قانون به حساب مخصوص ینقد یمجرا 

 باشد یمکار  یروجوه تحت نظر وز ینا 

 شود یمکارگران  یو فرهنگ یآموزش یوجوه صرف امور رفاه ینا 
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 قانون کار یازدهم آزمون فصل

 لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات ، قانون کار، متخلفان تکالیف مقرر در این قانون 2۷2طبق ماده .2

 محکوم خواهند شد. .........خاطی و مراتب جرم به

 مجازات حبس (2

 مجازات جریمه نقدی (1

 حبسهم مجازات نقدی هم مجازات  (3

 همه موارد (2

شود که منجر به  یا حادثهقانون کار، اگر تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع  2۷2طبق ماده .1

 :د نقص عضو و یافوت کارگر شود ،دادگاه مکلف استعوارضی مانن

قانون کار، نسبت به این موارد طبق  یها مجازاتمندرج در فصل جرایم و  یها مجازاتعالوه بر  (2

 ن تکیف نمایدقانون تعی

 به حبس محکوم نماید قانون کار، یها مجازاتمندرج در فصل جرایم و  یها مجازاتعالوه بر  (1

به مجازات جریمه نقدی  قانون کار، یها مجازاتمندرج در فصل جرایم و  یها مجازاتعالوه بر  (3

 محکوم نماید

مجازات حس و هم  به قانون کار، یها مجازاتمندرج در فصل جرایم و  یها مجازاتعالوه بر  (2

 جریمه نقدی محکوم نماید

 قانون کار، حکم متخلف چیست؟ 6با توجه به ممنوعیت کار اجباری در ماده . ۳

 پرداخت اجرت المثل کار انجام شده و جبران خسارت (2

 روز تا یکسال حبس 12به ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم (1

 100تا  00به حبس یا جریمه نقدی معادل ، مراتب جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و (3

 برابر حداقل مزد روزانه

 همه موارد (2

با توجه به شرایط و امکانات ، جریمه نقدی در کار اجباری که به هر شکلی در قانون ممنوع است. ۴

 خاطی و مراتب جرم چیست؟

 برابر حداقل مزد روزانه 00معادل  (2

 نه برابر حداقل مزد روزا 100معادل  (1

 برابر حداقل مزد روزانه  100تا  00معادل  (3

 اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت (2
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شخصی را به کار اجباری ، قانون کار، اگر چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه 2۷1ماده  مطابق. ۵

 بگمارند: 

 شوند یمهر یک از متخلفان به پرداخت جریمه نقدی محکوم  (2

مندرج در ماده محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل  یها مجازاتبه  هر یک از متخلفان (1

 خواهند بود

 شوند یممحکوم  روز تا یکسال 12هر یک از متخلفان به حبس از  (3

برابر مزد  100تا  00یا جریمه نقدی معادل  روز تا یکسال 12هر یک از متخلفان به حبس از  (2

 شوند یمروزانه محکوم 

اگر چند نفر به اتفاق شخصی را به کار اجباری بگمارند ولی مسبب اقوی از ، قانون کار 2۷1طبق ماده . 6

 در این حالت چه کسی مسئول است؟، مباشر باشد

 مسبب (2

 مباشر (1

 هم مسبب و هم مباشر (3

 مباشر کمتر از مسبب (2

خلف یا مت، قانون کار، اگر چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند 2۷1طبق تبصره ماده . ۷

 متخلفین چه حکمی دارند؟

 پرداختاجرت المثل کار انجام شده و جبران خسارت (2

 شوند یمبه حبس محکوم  قانون کار، یها مجازاتمندرج در فصل جرایم و  یها مجازاتعالوه بر  (1

با توجه به شرایط و امکاننات خاطی و مراتب جرم به حداکثر ، عالوه بر پرداخت اجرت المثل (3

 ر این ماده محکوم خواهند شدمجازات مذکور د

برابر مزد  100تا  00یا جریمه نقدی معادل  روز تا یکسال 12هر یک از متخلفان به حبس از  (2

 شوند یمروزانه محکوم 

ر نف 2۱۱کمتر از  یها کارگاهشخصی برای کارگران فاقد مسکن در  یها خانهاگر کارفرما در تامین . ۸

 :برای هربار تخلف، همکاری نکند

رداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر به پ (2

 محکوم خواهد شد

 شود یمبه حبس محکوم  قانون کار، یها مجازاتمندرج در فصل جرایم و  یها مجازاتعالوه بر  (1

کثر با توجه به شرایط و امکاننات خاطی و مراتب جرم به حدا، عالوه بر پرداخت اجرت المثل (3

 مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهد شد

 به پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت ونیز حبس محکوم خواهد شد (2
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که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین دور از  نفر 2۱۱کمتر از  یها کارگاهاگر کارفرما در . ۹

 :برای هربار تخلف، مناسب و ارزان قیمت فراهم نکندغذایی  یها وعده شوند یممناطق مسکونی ایجاد 

 شود یمبه حبس محکوم  قانون کار، یها مجازاتمندرج در فصل جرایم و  یها مجازاتعالوه بر  (2

به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر  (1

 محکوم خواهد شد

با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر  ،عالوه بر پرداخت اجرت المثل (3

 مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهد شد

 به پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت ونیز حبس محکوم خواهد شد (2

قلیه کافی نفرکارگر دارد و کارگاه دور است و وسیله ن 2۱۱که کمتر از  ییها کارگاهاگر کارفرما در . 2۱

 :برای هربار تخلف، وسیله نقلیه برای رفت و برگشت کارگران تامین نکند، جهت ایاب و ذهاب وجود ندارد

 شود یمبه حبس محکوم  قانون کار، یها مجازاتعالوه برمجازات های مندرج در فصل جرایم و  (2

سمی یک کارگر به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه ر (1

 محکوم خواهد شد

با توجه به شرایط و امکاننات خاطی و مراتب جرم به حداکثر ، عالوه بر پرداخت اجرت المثل (3

 مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهد شد

 به پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت ونیز حبس محکوم خواهد شد (2

 زیر مربوط به کار اجباری است؟ یها نامهکدامیک از مقاوله . 22

 19مقاوله نامه  (2

 12مقاوله نامه  (1

 17مقاوله نامه  (3

 11مقاوله نامه  (2

چنانچه کدامیک از اقدامات زیر را انجام ندهند مشمول ، قانون کار 2۵۴کلیه متخلفان از ماده . 21

 ؟گردند یم  2۷۳تخلفات موضوع ماده 

 دچنانچه برای ورزش کارگران محل مناسب فراهم نکن (2

 مختلف ورزشی ایجاد نکند یها رشتهچنانچه  (1

 چنانچه با سازمان تربیت بدنی کشور همکاری نکند (3

 چنانچه با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشارکت ننماید (2

کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی و  ناز شرکت داد، قانون کار 2۷۳چنانچه متخلفان از ماده . 2۳

کارگر  2۱۱۱با آئین نامه مربوطه ممانعت کنند و کارگاه ممانعت کننده  2۵۴هنری مطابق تبصره ماده 

 ؟شود یمداشته باشد به کدامیک از جرایم زیر محکوم 



 با قانون کار آشنا شویم 19
 

 

 برابر حداقل مزد 100به ازای هر یک روز تخلف  (2

 روز جریمه نقدی 200به ازای یکروز تخلف  (1

 روز جریمه 000کارگر  2000به ازای  (3

 برابر نظر دادگاه (2

 یها کالسچنانچه کارفرمایان مانع از تشکیل و شرکت کارگران در ، قانون کار 2۵۵ ادهمطابق م. 2۴

 ؟شوند یممحکوم  جرایم نقدیکدامیک از به ، سوادآموزی گردند

 برابر حداقل مزد رسمی روزانه کارگر 70 (2

 برابر حداقل مزد رسمی روزانه کارگر 200تا  (1

 1و2گزینه  (3

 هیچکدام (2

تخلف و مشمول جرایم گردیده است، کدامیک از ، قانون کار 2۷۳ماده  که در ۷۸قسمت دوم ماده . 2۵

 عبارات زیر است؟

 دارای کارگر زن یها کارگاه (2

مهد کودک و زمان مناسب ، که مراکز مربوط نگهداری کودکان از طریق شیرخوارگاه ییها کارگاه (1

 جهت شیردهی مادران قرارندهند

 از هر سه ساعت نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد فقط کارفرما مکلف است تا پایان دوسالگی پس (3

 چنانچه کارفرما ساعات شیردادن را جزءساعات کار به حساب نیاورد (2

متخلفان عالوه بر رفع تخلف باید کدامیک از اقدامات زیر را انجام ، قانون کار 2۷۳در متن ماده . 26

 دهند؟

 رفع تخلف نماید کند یمدر مدتی که دادگاه معین  (2

 نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رفع تخلف نماید با کسب نظر (1

 در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد (3

 هر سه گزینه  (2

 ؟گردد یمبا توجه به کدامیک از عوامل زیر تعیین ، قانون کار 2۷۳جرایم ماده . 2۷

 تعداد کارگران  (2

 حجم کارگاه (1

 نفر و بیشتر 200کمتر از  یها ارگاهک (3

 هر سه گزینه  (2

چند برابر به حداکثر جریمه اضافه ، نفر کارگر اضافی در کارگاه 2۱۱به ازای هر  2۷۳مطابق ماده . 2۸

 خواهد شد؟
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 برابر 20 (2

 برابر 70 (1

 برابر 200 (3

 برابر 200 (2

زن و مرد و یا جنس و اقوام در تعیین مزد کارفرما تبعیض میان مزد ، قانون کار ۳۸مطابق با ماده . 2۹

مختلف قائل شود و یا به ماخذ اعتقادات سیاسی یا مذهبی چنین تبعیضی را روا دارد به جرایم کدامیک از 

 ؟گردد یممواد زیر در فصل مجازات محکوم 

 272ماده  (2

 273ماده  (1

 271ماده  (3

 276ماده  (2

ان مزد زن و مرد و یا جنس و اقوام در تعیین مزد کارفرما تبعیض می، قانون کار ۴۵مطابق با ماده . 1۱

مختلف قائل شود و یا به ماخذ اعتقادات سیاسی یا مذهبی چنین تبعیضی را روا دارد به جرایم کدامیک از 

 ؟گردد یممواد زیر در فصل مجازات محکوم 

 272ماده  (2

 273ماده  (1

 271ماده  (3

 276ماده  (2

رای برداشت از مزد کارگر به او اجازه قانون کار ب ۴۵چنانچه کارفرما از مواردی که در ماده . 12

 محکوم خواهد شد ؟ ها مجازاتمطابق کدام ماده در فصل ، تخلف نماید، برداشت داده شده است

 273ماده  (2

 272ماده  (1

 271ماده  (3

 276ماده  (2

ساعت در روز یا بدون موافقت کارگر و یا  ۴بیش از ، قانون کار ۵۹چنانچه کارفرما مطابق ماده .11

کار اضافی ارجاع نماید، مطابق کدامیک از مواد زیر محکوم خواهد ، درصد اضافه بر مزد ۴۱پرداخت 

 شد؟

 273ماده  (2

 271ماده  (1

 272ماده  (3
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 270ماده  (2

لی کار را قانون کار حداقل دستمزد مصوب شورای عا ۴2چنانچه کارفرمایی مطابق با تبصره ماده . 1۳

مطابق کدامیک از مواد زیر در فصل ، پرداخت ننماید، عالوه بر تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده

 ؟شود یممحکوم  ها مجازاتجرایم و 

 273ماده  (2

 271ماده  (1

 272ماده  (3

 270ماده  (2

 ؟دباشن یممتخلفان کدام مواد مکلف به رفع تخلف و پرداخت جرائم ، قانون کار 2۷۴مطابق ماده . 1۴

 22و  01مواد  (2

 20و  01مواد  (1

 22و  20،01، 39مواد  (3

 22تبصره ماده  (2

عالوه بر رفع تخلف چه اقدام دیگری باید انجام  2۷۴مطابق ماده ، قانون کار ۳۸متخلفان از ماده . 1۵

 دهد؟

 تعیین حقوق کارگر (2

 تأدیه حقوق کارگر (1

ینده وزارت تعاون کار و امور تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نما (3

 اجتماعی تعیین خواهد کرد

رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین  (2

 خواهد کرد

عالوه بر رفع تخلف چه اقدام دیگری باید انجام  2۷۴مطابق ماده ، قانون کار۴۵متخلفان از ماده . 16

 دهد؟

رگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون کار و امور تأدیه حقوق کا (2

 اجتماعی تعیین خواهد کرد

 تأدیه حقوق کارگر (1

 تعیین حقوق کارگر (3

رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین  (2

 خواهد کرد
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عالوه بر رفع تخلف چه اقدام دیگری باید انجام  2۷۴مطابق ماده ، کار قانون ۵۹متخلفان از ماده . 1۷

 دهد؟

 تعیین حقوق کارگر (2

 تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون کار و امور (1

 اجتماعی تعیین خواهد کرد

ون کار و رفاه اجتماعی تعیین رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعا (3

 خواهد کرد

 تأدیه حقوق کارگر (2

عالوه بر رفع تخلف چه اقدام دیگری باید  2۷۴مطابق ماده ، قانون کار۴2متخلفان از تبصره ماده . 1۸

 انجام دهد؟

رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین  (2

 خواهد کرد

 ن حقوق کارگرتعیی (1

 تعیین حقوق کارگر (3

تأدیه حقوق کارگرویاهردودرمهلتی که دادگاه باکسب نظرنماینده وزارت تعاون کاروامور اجتماعی  (2

 تعیین خواهدکرد

قانون کار، دستمزدهای تبعیض آمیز پرداخت نمایند، به  ۳۸چنانچه کارفرمایان مطابق ماده . 1۹

 ؟شوند یمزیر محکوم  یها مجازاتکدامیک از 

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  10نفر،  20برای تا  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 20تا  0نفر،  20برای تا  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 0تا  1نفر،  20برای تا  (3

 هیچکدام (2

نمایند، به  یبرداشت اضاف قانون کار، چنانچه از مزد کارگر ۴۵چنانچه کارفرمایان مطابق ماده . ۳۱

 ؟شوند یمزیر محکوم  یها مجازاتکدامیک از 

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 20تا  0نفر،  20برای تا  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  10نفر،  20برای تا  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 0تا  1نفر،  20برای تا  (3

 هیچکدام (2

نمایند، به  ساعت ۴قانون کار،ارجاع کار اضافی بیش از  ۵۹ماده  چنانچه کارفرمایان مطابق. ۳2

 ؟شوند یمزیر محکوم  یها مجازاتکدامیک از 
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 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 20تا  0نفر،  20برای تا  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 0تا  1نفر،  20برای تا  (1

 نه یک کارگربرابر حداقل مزد روزا 00تا  10نفر،  20برای تا  (3

 هیچکدام (2

 قانون کار، از پرداخت حداقل مزد مصوب خودداری ۴2چنانچه کارفرمایان مطابق تبصره ماده . ۳1

 ؟شوند یمزیر محکوم  یها مجازاتنمایند، به کدامیک از 

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 20تا  0نفر،  20برای تا  (2

 نه یک کارگربرابر حداقل مزد روزا 0تا  1نفر،  20برای تا  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  10نفر،  20برای تا  (3

 هیچکدام (2

قانون کار متخلفان از مواد مذکور در این ماده مکلف به جرائمی برابر یکی از  2۷۴مطابق ماده. ۳۳

 ؟باشد یمصحیح زیر  های ینهگز

 ه یک کارگربرابر مزد روزان 20تا  0، نفر 20نفر نسبت به مازاد  200برای تا  (2

 برابر مزد روزانه یک کارگر 20تا  0، نفر 0نفر نسبت به مازاد  200برای تا  (1

 برابر مزد روزانه یک کارگر 20تا  0، نفر 10نفر نسبت به مازاد  200برای تا  (3

 هیچکدام (2

 نمایند ،چنانچه کارگاه آنها برداشت اضافی از مزد کارگر اگرقانون کار یعنی  ۴۵متخلفان از ماده . ۳۴

 ؟شوند یمزیر محکوم  یها مجازاتکارگر داشته باشد به کدامیک از  2۱۱نفر و کمتر از  2۱بیش از 

 برابر حداقل مزد روزانه  20تا  0، نفر 0مازاد بر  (2

 برابر حداقل مزد روزانه  20تا  0، نفر 20مازاد به (1

 برابر حداقل مزد روزانه  20تا  0، نفر 10مازاد بر  (3

 برابر حداقل مزد روزانه  20تا  0، نفر 30مازاد بر  (2

چنانچه کارگاه آنها بیش از ، ساعت ۴قانون کار یعنی ارجاع کار اضافی بیش از  ۵۹متخلفان از ماده . ۳۵

 ؟شوند یمزیر محکوم  یها مجازاتکارگر داشته باشد به کدامیک از  2۱۱نفر و کمتر از  2۱

 برابر حداقل مزد روزانه  20تا  0، نفر 20مازاد به (2

 برابر حداقل مزد روزانه  20تا  0، نفر 0بر  مازاد (1

 برابر حداقل مزد روزانه  20تا  0، نفر 30مازاد بر  (3

 برابر حداقل مزد روزانه  20تا  0، نفر 10مازاد بر  (2

 2۱قانون کار یعنی تبعیض در پرداخت مزد مساوی چنانچه کارگاه آنها بیش از  ۳۸متخلفان از ماده .۳6

 ؟شوند یمزیر محکوم  یها مجازات داشته باشد به کدامیک از کارگر 2۱۱نفر و کمتر از 
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 برابر حداقل مزد روزانه  20تا  0، نفر 10مازاد بر  (2

 برابر حداقل مزد روزانه  20تا  0، نفر 30مازاد بر  (1

 برابر حداقل مزد روزانه  20تا  0، نفر 20مازاد به (3

 برابر حداقل مزد روزانه  20تا  0، نفر 0مازاد بر  (2

نمایند، چنانچه  قانون کار یعنی از پرداخت حداقل مزد مصوب خودداری۴2لفان از تبصره ماده متخ. ۳۷

زیر محکوم  یها مجازاتکارگر داشته باشد به کدامیک از  2۱۱نفر و کمتر از  2۱کارگاه آنها بیش از 

 ؟شوند یم

 برابر حداقل مزد روزانه  20تا  0، نفر 30مازاد بر  (2

 برابر حداقل مزد روزانه  20تا  0، نفر 10مازاد بر  (1

 برابر حداقل مزد روزانه  20تا  0، نفر 0مازاد بر  (3

 برابر حداقل مزد روزانه  20تا  0، نفر 20مازاد به (2

نفر به کدام گزینه مجازات  2۱۱قانون کار متخلفان مواد مذکور ،برای باالتر از  2۷۴مطابق ماده . ۳۸

 محکوم 

 ؟گردد یم

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 0ا ت 1نفر  200نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 20تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 30تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (2

نمایند ،چنانچه کارگاه  برداشت اضافی ز مزد کارگرقانون کار یعنی چنانچه ا ۴۵متخلفان از ماده . ۳۹

 ؟شوند یمزیر محکوم  یها مجازات کارگر داشته باشد به کدامیک از 2۱۱آنها باالی 

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 20تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 0تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 30تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (2

چنانچه کارگاه آنها بیش از ، ساعت ۴قانون کار یعنی ارجاع کار اضافی بیش از  ۵۹متخلفان از ماده . ۴۱

 ؟ندشو یمزیر محکوم  یها مجازاتکارگر داشته باشد به کدامیک از  2۱۱

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 30تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 0تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 20تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (2
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 2۱۱قانون کار یعنی تبعیض در پرداخت مزد مساوی چنانچه کارگاه آنها بیش از  ۳۸ده متخلفان از ما. ۴2

 ؟شوند یمزیر محکوم  یها مجازاتکارگر داشته باشد به کدامیک از 

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 30تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 20تا  1نفر  200سبت به مازاد ن (3

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 0تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (2

نمایند، چنانچه  قانون کار یعنی از پرداخت حداقل مزد مصوب خودداری۴2متخلفان از تبصره ماده . ۴1

 ؟شوند یمزیر محکوم  یها مجازاتاز  کارگر داشته باشد به کدامیک 2۱۱از  کارگاه آنها بیش

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 0تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 30تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (3

 روزانه کارگربرابر حداقل مزد  20تا  1نفر  200نسبت به مازاد  (2

قانون کار، متخلفان از هرمورد از موارد مذکور با کسب نظر نماینده وزارت تعاون  2۷۵مطابق ماده . ۴۳

)قسمت اول(باید کدامیک از  ۷۸حسب ماده ، کار و رفاه اجتماعی برای هر مورد تخلف حسب مورد

 اقدامات زیر را انجام دهند؟

  رفع تخلف (2

 تأدیه حقوق (1

 یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو اقدام کنند عالوه بر رفع تخلف (3

 باشند یممکلف به رفع تخلف  11و 91، 92،90، 79متخلفان حسب مواد  (2

چنانچه کارفرما تکالیف خود را در مورد ، ۷۸قانون کار و حسب قسمت اول ماده  2۷۵مطابق ماده . ۴۴

 جام خواهد داد؟مادران شیرده و فرزندان آنها انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را ان

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  200تا  30نفر  20تا برای (2

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 200تا  30نفر  0برای هر  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 200تا  30نفر  3برای هر  (3

 برابر حداق مزد روزانه کارگر 200تا  30نفر  1برای هر  (2

چنانچه کارفرما تکالیف خودرا دربکارگیری ،۸۱حسب ماده قانون کارو 2۷۵مطابق ماده . ۴۵

 ؟دهد یمانجام ندهد،دادگاه چه اقدامی راانجام سال 2۵کارگرزیر

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 200تا  30نفر  3برای هر  (2

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  200تا  30نفر  20تا برای (1

 وزانه کارگربرابر حداق مزد ر 200تا  30نفر  1برای هر  (3
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 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 200تا  30نفر  0برای هر  (2

کارگر  یریکارگ به، چنانچه کارفرما تکالیف خود را در ۸2ماده  قانون کار و حسب 2۷۵مطابق ماده . ۴6

 نوجوان در کار نامناسب علیرغم آزمایشات پزشکی انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 200تا  30نفر  0هر برای  (2

 برابر حداق مزد روزانه کارگر 200تا  30نفر  1برای هر  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  200تا  30نفر  20تا برای (3

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 200تا  30نفر  3برای هر  (2

کارگر  یریکارگ بهه کارفرما تکالیف خود را در ، چنانچ۸1ماده  قانون کار و حسب 2۷۵مطابق ماده . ۴۷

 نوجوان در نیم ساعت کار کمتر انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟

 برابر حداق مزد روزانه کارگر 200تا  30نفر  1برای هر  (2

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 200تا  30نفر  3برای هر  (1

 حداقل مزد روزانه کارگربرابر  200تا  30نفر  0برای هر  (3

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  200تا  30نفر  20تا برای (2

، چنانچه کارفرما تکالیف خود را در آزمایشات ساالنه ۹1ماده  قانون کار و حسب 2۷۵مطابق ماده . ۴۸

 کارگران در معرض بیماری ناشی از کار انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  200تا  30نفر  20تا یبرا (2

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 200تا  30نفر  0برای هر  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 200تا  30نفر  3برای هر  (3

 برابر حداق مزد روزانه کارگر 200تا  30نفر  1برای هر  (2

نفر، چنانچه  2۱۱تا  یها کارگاهبرای  ۷۸ه قانون کار و حسب قسمت اول ماد 2۷۵مطابق ماده . ۴۹

کارفرما تکالیف خود را در مورد مادران شیرده و فرزندان آنها انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام 

 خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10، نفر 20نسبت به مازاد  (2

 روزانه یک کارگربرابر حداقل مزد  00تا  30، نفر 20نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  10، نفر 0نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  30، نفر 0نسبت به مازاد  (2

چنانچه کارفرما تکالیف خود  نفر 2۱۱تا  یها کارگاه،در ۸۱قانون کار و حسب ماده  2۷۵مطابق ماده . ۵۱

 سال انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟ 2۵ر را دربکارگیری کارگر زی

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  30، نفر 20نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10، نفر 20نسبت به مازاد  (1
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 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  30، نفر 0نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  10، نفر 0اد نسبت به ماز (2

نفر، چنانچه کارفرما تکالیف خود  2۱۱تا  یها کارگاهدر  ۸2ماده  قانون کار و حسب 2۷۵مطابق ماده . ۵2

کارگر نوجوان در کار نامناسب علیرغم آزمایشات پزشکی انجام ندهد، دادگاه چه  یریکارگ بهرا در 

 داد؟ اقدامی را انجام خواهد

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  30، نفر 0نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  10، نفر 0نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10، نفر 20نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  30، نفر 20نسبت به مازاد  (2

نفر، چنانچه کارفرما تکالیف خود  2۱۱تا  یها کارگاهدر  ۸1ماده  قانون کار و حسب 2۷۵مطابق ماده . ۵1

کارگر نوجوان در نیم ساعت کار کمتر انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد  یریکارگ بهرا در 

 داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  30، نفر 0نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  30، نفر 20نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  10، نفر 0نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10، نفر 20نسبت به مازاد  (2

چنانچه کارفرما تکالیف خود نفر،  2۱۱تا  یها کارگاهدر  ۹1ماده  قانون کار و حسب 2۷۵مطابق ماده . ۵۳

را در آزمایشات ساالنه کارگران در معرض بیماری ناشی از کار انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام 

 خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10، نفر 20نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  30، نفر 0نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  30، نفر 20نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  10، نفر 0نسبت به مازاد  (2

نفر، چنانچه  2۱۱باالی  یها کارگاهبرای  ۷۸قانون کار و حسب قسمت اول ماده  2۷۵مطابق ماده . ۵۴

ه و فرزندان آنها انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام کارفرما تکالیف خود را در مورد مادران شیرد

 خواهد داد؟

  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 20تا 0، نفر 200نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10، نفر 20نسبت به مازاد  (1

  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  10، نفر200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 10تا 20، نفر 20سبت به مازاد ن (2
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چنانچه کارفرما تکالیف خود  نفر 2۱۱تا  یها کارگاه،در ۸۱قانون کار و حسب ماده  2۷۵مطابق ماده . ۵۵

 سال انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟ 2۵را دربکارگیری کارگر زیر 

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 10تا 20 ،نفر 20نسبت به مازاد  (2

  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 20تا 0، نفر 200نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10، نفر 20نسبت به مازاد  (3

  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  10، نفر200نسبت به مازاد  (2

نفر، چنانچه کارفرما تکالیف خود  2۱۱تا  یها کارگاهدر  ۸2ماده  ار و حسبقانون ک 2۷۵مطابق ماده . ۵6

کارگر نوجوان در کار نامناسب علیرغم آزمایشات پزشکی انجام ندهد، دادگاه چه  یریکارگ بهرا در 

 اقدامی را انجام خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10، نفر 20نسبت به مازاد  (2

  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  10، نفر200ازاد نسبت به م (1

  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 20تا 0، نفر 200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 10تا 20، نفر 20نسبت به مازاد  (2

ارفرما تکالیف خود نفر، چنانچه ک 2۱۱تا  یها کارگاهدر  ۸1ماده  قانون کار و حسب 2۷۵مطابق ماده (۵۷

کارگر نوجوان در نیم ساعت کار کمتر انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد  یریکارگ بهرا در 

 داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10، نفر 20نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 10تا 20، نفر 20نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 10تا 20، نفر 20نسبت به مازاد  (3

  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 20تا 0، نفر 200نسبت به مازاد  (2

نفر، چنانچه کارفرما تکالیف خود  2۱۱تا  یها کارگاهدر  ۹1ماده  قانون کار و حسب 2۷۵مطابق ماده .۵۸

ز کار انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام را در آزمایشات ساالنه کارگران در معرض بیماری ناشی ا

 خواهد داد؟

  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 20تا 0، نفر 200نسبت به مازاد  (2

  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا  10، نفر200نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 10تا 20، نفر 20نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10، نفر 20د نسبت به مازا (2

 جریمه متخلفان در صورت تکرار تخلفات چه خواهد بود؟، قانون کار 2۷۵طبق ماده . ۵۹

روز محکوم خواهند  210روز تا  12برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از  0/2تا  2/2از  (2

 شد 
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  هند شدروز محکوم خوا 290روز تا  12به حبس از  (1

روز محکوم خواهند  210روز تا  21برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از  0/2تا  2/2از  (3

 .شد

  روز محکوم خواهند شد 290روز تا  21به حبس از  (2

نفر، چنانچه کارفرما تکالیف  2۱تا  یها کارگاهبرای  ۵1قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . 6۱

 ۳6ساعت در روز و  6کار را برای کارهای سخت و زیان آورکه باید کمتر از  خود را در مورد ساعت

 انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟ ،ساعت در هفته باشد

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (2

 د روزانه کارگربرابر حداقل مز 00تا  10نفر محکوم به پرداخت  20نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (2

الیف خود نفر، چنانچه کارفرما تک 2۱تا  یها کارگاهبرای  62قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . 62

را در مورد ارجاع کار اضافه به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام 

 انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟ ،کنند یم

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 00تا  10نفر محکوم به پرداخت  20نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000 تا 100محکوم به پرداخت  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (2

نفر، چنانچه کارفرما تکالیف  2۱تا  یها کارگاهبرای  ۷۵قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . 61

یش ازحد مجاز برای کارگران زن، انجام خود را در مورد انجام کارهای سخت و زیان آور و حمل بار ب

 ؟دهد یمانجام ندهد،دادگاه چه اقدامی را

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 00تا  10وم به پرداخت نفر محک 20نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (2

، چنانچه کارفرما تکالیف نفر 2۱تا  یها کارگاهبرای  ۷۷قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . 6۳

 بدون کسر حق السعی تا پایان دوره برداری کارگران زن، تر مناسبو  تر سبکخود را در مورد ارجاع کار 

 انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200 نسبت به مازاد (1



 912 صل یازدهمف
 

 

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 00تا  10نفر محکوم به پرداخت  20نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (2

نفر، چنانچه کارفرما تکالیف  2۱تا  یها کارگاهبرای  ۷۹قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . 6۴

انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام  سال تمام، 2۵خود را در مورد بکار گماردن افراد کمتر از 

 خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (2

 د روزانه یک کارگربرابر حداقل مز 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (2

تکالیف  نفر، چنانچه کارفرما 2۱تا  یها کارگاهبرای  ۸۳قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . 6۵

خود را در مورد ارجاع کار هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز کارهای سخت و زیان آور و 

انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را  خطرناک و حمل بار بادست بیش از حد مجاز برای کارگر نوجوان،

 انجام خواهد داد؟

 حداقل مزد روزانه کارگر برابر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (2

نفر، چنانچه کارفرما تکالیف  2۱تا  یها کارگاهبرای  ۸۴قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . 66

که برای  شود یمخود را در مورد ارجاع کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام 

دادگاه چه انجام ندهد، تمام زیان آور است،سال  2۸سالمتی یا اخالق کارآموزان و نوجوانان زیر 

 ؟دهد یمدامی راانجام اق

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10حکوم به پرداخت م نفر 200نسبت به مازاد  (2

نفر، چنانچه کارفرما تکالیف  2۱تا  یها کارگاهبرای  ۹1قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . 6۷

خود را در مورد ارجاع تشکیل پرونده پزشکی شاغلین در معرض بیماری کار و انجام آزمایشات و معاینه 

 انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟ ،راکز بهداشتی درمانیسالی یکبار توسط م

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (1



 با قانون کار آشنا شویم 911
 

 

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10داخت محکوم به پر نفر 200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (2

نفر، چنانچه کارفرما تکالیف  2۱۱تا  یها کارگاهبرای  ۵1قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . 6۸

 ۳6ساعت در روز و  6د کمتر از خود را در مورد ساعت کار را برای کارهای سخت و زیان آورکه بای

 انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟ ،ساعت در هفته باشد

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100به پرداخت محکوم  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (2

نفر، چنانچه کارفرما تکالیف  2۱۱تا  یها کارگاهبرای  62قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . 6۹

ه کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور خود را در مورد ارجاع کار اضافه ب

 انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟ ،کنند یمانجام 

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (2

 مزد روزانه یک کارگر برابر حداقل 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (2

نفر، چنانچه کارفرما تکالیف  2۱۱تا  یها کارگاهبرای  ۷۵قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . ۷۱

انجام  ز برای کارگران زن،در مورد انجام کارهای سخت و زیان آور و حمل بار بیش از حد مجاخود را 

 ؟دهد یمانجام چه اقدامی را دادگاهندهد،

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (2

 گربرابر حداقل مزد روزانه یک کار 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (2

نفر، چنانچه کارفرما تکالیف  2۱۱تا  یها کارگاهبرای  ۷۷قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . ۷2

 بدون کسر حق السعی تا پایان دوره برداری کارگران زن، تر مناسبو  تر سبکدر مورد ارجاع کار خود را 

 انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (2

 روزانه یک کارگر برابر حداقل مزد 000تا  100محکوم به پرداخت  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (2



 911 صل یازدهمف
 

 

تکالیف نفر، چنانچه کارفرما  2۱۱تا  یها کارگاهبرای  ۷۹قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . ۷1

انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام  سال تمام، 2۵خود را در مورد بکار گماردن افراد کمتر از 

 خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (2

 کارگر برابر حداقل مزد روزانه 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (2

نفر، چنانچه کارفرما تکالیف  2۱۱تا  یها کارگاهبرای  ۸۳قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . ۷۳

ع کار هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز کارهای سخت و زیان آور و خود را در مورد ارجا

انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را  خطرناک و حمل بار بادست بیش از حد مجاز برای کارگر نوجوان،

 انجام خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20ت به مازاد نسب (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (2

نفر، چنانچه کارفرما تکالیف  2۱۱تا  یها کارگاهای بر ۸۴قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . ۷۴

که برای  شود یمخود را در مورد ارجاع کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام 

انجام ندهد،دادگاه چه  سال تمام زیان آور است، 2۸سالمتی یا اخالق کارآموزان و نوجوانان زیر 

 ؟دهد یمانجام اقدامی را

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200به مازاد نسبت  (2

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (3

 بر حداقل مزد روزانه یک کارگربرا 000تا  100محکوم به پرداخت  (2

نفر، چنانچه کارفرما تکالیف  2۱۱تا  یها کارگاهبرای  ۹1قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . ۷۵

خود را در مورد ارجاع تشکیل پرونده پزشکی شاغلین در معرض بیماری کار و انجام آزمایشات و معاینه 

 م ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟انجا ،سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (1

 ربرابر حداقل مزد روزانه کارگ 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (2



 با قانون کار آشنا شویم 991
 

 

نفر، چنانچه کارفرما  2۱۱باالتر از  یها کارگاهبرای  ۵1قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . ۷6

ر روز و ساعت د 6تکالیف خود را در مورد ساعت کار را برای کارهای سخت و زیان آورکه باید کمتر از 

 انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟ ،ساعت در هفته باشد ۳6

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00 تا10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (2

نفر، چنانچه کارفرما  2۱۱باالتر از یها کارگاهبرای  62قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . ۷۷

ه کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان تکالیف خود را در مورد ارجاع کار اضافه به کارگرانی ک

 انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟ ،کنند یمآور انجام 

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (2

 کارگر برابر حداقل مزد روزانه 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (2

نفر، چنانچه کارفرما  2۱۱باالتر از یها کارگاهبرای  ۷۵قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . ۷۸

 د انجام کارهای سخت و زیان آور و حمل بار بیش از حد مجاز برای کارگران زن،تکالیف خود را در مور

 انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (2

 مزد روزانه یک کارگربرابر حداقل  00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (2

نفر، چنانچه کارفرما  2۱۱باالتر از یها کارگاهبرای  ۷۷قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . ۷۹

بدون کسر حق السعی تا پایان دوره برداری  تر مناسبو  تر سبکد را در مورد ارجاع کار تکالیف خو

 انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟ کارگران زن،

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (2

 مزد روزانه یک کارگر برابر حداقل 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (2



 999 صل یازدهمف
 

 

چه کارفرما نفر، چنان 2۱۱باالتر از یها کارگاهبرای  ۷۹قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . ۸۱

انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را  سال تمام، 2۵تکالیف خود را در مورد بکار گماردن افراد کمتر از 

 انجام خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (2

نفر، چنانچه کارفرما  2۱۱باالتر از یها کارگاهبرای  ۸۳قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . ۸2

د را در مورد ارجاع کار هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز کارهای سخت و زیان تکالیف خو

انجام ندهد، دادگاه چه  آور و خطرناک و حمل بار بادست بیش از حد مجاز برای کارگر نوجوان،

 اقدامی را انجام خواهد داد؟

 روزانه یک کارگربرابر حداقل مزد  00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (2

نفر، چنانچه کارفرما  2۱۱باالتر از یها کارگاهبرای  ۸۴و حسب ماده  قانون کار 2۷6مطابق ماده . ۸1

 شود یمتکالیف خود را در مورد ارجاع کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام 

انجام ندهد، دادگاه  سال تمام زیان آور است، 2۸که برای سالمتی یا اخالق کارآموزان و نوجوانان زیر 

 می را انجام خواهد داد؟چه اقدا

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100کوم به پرداخت مح (2

نفر، چنانچه کارفرما  2۱۱باالتر از یها کارگاهبرای  ۹1قانون کار و حسب ماده  2۷6مطابق ماده . ۸۳

تکالیف خود را در مورد ارجاع تشکیل پرونده پزشکی شاغلین در معرض بیماری کار و انجام آزمایشات و 

 انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟ ،ار توسط مراکز بهداشتی درمانیمعاینه سالی یکب

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00تا 10محکوم به پرداخت  نفر 20نسبت به مازاد  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 00ا ت10محکوم به پرداخت  نفر 200نسبت به مازاد  (3

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 10تا  20نفر محکوم به پرداخت  200نسبت به مازاد  (2
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 ؟ شوند یم متخلفان به چه چیزی محکوم، قانون کار در صورت تکرار تخلف 2۷6طبق ماده . ۸۴

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (2

 روز 290روز تا  12کوم به حبس از مح (1

 روز 210روز تا  12محکوم به حبس از  (3

 روز 210روز تا  12محکوم به پرداخت جزای نقدی و حبس از  (2

چنانچه کارفرما تکالیف خود ، نفر 2۱تا  یها کارگاهدر  ۸۷قانون کار و حسب ماده 2۷۷مطابق ماده . ۸۵

مورد نظر از لحاظ پیش بینی در امر  یها طرحنی و ساختما یها نقشهرا در موردارائه برنامه کار و 

انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را  ،حفاظت فنی و بهداشت کار به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 انجام خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 600تا  300محکوم به پرداخت  (2

 روزانه یک کارگربرابر حداقل مزد  2000تا  000محکوم به پرداخت  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  900محکوم به پرداخت  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (2

چنانچه کارفرما ، نفر 2۱تا  یها کارگاهدر  ،۸۹قانون کار و حسب قسمت اول ماده 2۷۷مطابق ماده . ۸6

مطابق با آئین نامه  ابزارها و لوازمی که، ها دستگاهو  ها ینماشاری از تکالیف خود را در موردبهره برد

مصوب شورای عالی ضروری است ْ باید آزمایشات الزم را توسط مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت 

 دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟، بدان عمل نکند، فنی انجام دهد

 ر حداقل مزد روزانه یک کارگربراب 2000تا  000محکوم به پرداخت  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 600تا  300محکوم به پرداخت  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  900محکوم به پرداخت  (2

چنانچه کارفرما ، نفر 2۱تا  یها کارگاهدر  ،۹۱قانون کار و حسب قسمت اول ماده 2۷۷مطابق ماده . ۸۷

قبل از هر  بایست یمتکالیف خود را در موردتولید و وارد نمودن لوازم حفاظت فنی و بهداشتی که 

دادگاه چه اقدامی ، اقدامی تاییدیه الزم را از وزارتین کار و بهداشت دریافت کند ولی بدان عمل نکند

 را انجام خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100اخت محکوم به پرد (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  900محکوم به پرداخت  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 600تا  300محکوم به پرداخت  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  000محکوم به پرداخت  (2
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چنانچه کارفرما تکالیف ، نفر 2۱۱تا  22 یها کارگاهدر  ۸۷حسب ماده قانون کار و 2۷۷مطابق ماده . ۸۸

مورد نظر از لحاظ پیش بینی در امر  یها طرحساختمانی و  یها نقشهخود را در موردارائه برنامه کار و 

انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی را  ،حفاظت فنی و بهداشت کار به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 هد داد؟انجام خوا

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  900محکوم به پرداخت  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  000محکوم به پرداخت  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 600تا  300محکوم به پرداخت  (2

چنانچه ، نفر2۱۱تا  22 یها کارگاهدر  ،۸۹قانون کار و حسب قسمت اول ماده 2۷۷ماده مطابق . ۸۹

مطابق با آئین  ابزارها و لوازمی که، ها دستگاهو  ها ینماشکارفرما تکالیف خود را در موردبهره برداری از 

رای عالی نامه مصوب شورای عالی ضروری است ْ باید آزمایشات الزم را توسط مراکز مورد تایید شو

 دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟، بدان عمل نکند، حفاظت فنی انجام دهد

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 600تا  300محکوم به پرداخت  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  000محکوم به پرداخت  (1

 رگربرابر حداقل مزد روزانه یک کا 000تا  100محکوم به پرداخت  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  900محکوم به پرداخت  (2

چنانچه ، نفر 2۱۱تا  22 یها کارگاهدر  ،۹۱قانون کار و حسب قسمت اول ماده 2۷۷مطابق ماده . ۹۱

قبل از  بایست یمکارفرما تکالیف خود را در موردتولید و وارد نمودن لوازم حفاظت فنی و بهداشتی که 

دادگاه چه ، اییدیه الزم را از وزارتین کار و بهداشت دریافت کند ولی بدان عمل نکندهر اقدامی ت

 اقدامی را انجام خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  900محکوم به پرداخت  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 600تا  300محکوم به پرداخت  (1

 بر حداقل مزد روزانه یک کارگربرا 2000تا  000محکوم به پرداخت  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (2

چنانچه کارفرما ، نفر به باال 2۱۱تا  یها کارگاهدر  ۸۷قانون کار و حسب ماده 2۷۷مطابق ماده . ۹2

از لحاظ پیش بینی مورد نظر  یها طرحساختمانی و  یها نقشهتکالیف خود را در موردارائه برنامه کار و 

انجام ندهد، دادگاه چه اقدامی  ،در امر حفاظت فنی و بهداشت کار به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 را انجام خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  900محکوم به پرداخت  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 600تا  300محکوم به پرداخت  (1
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 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  000به پرداخت محکوم  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (2

نفر به باال، چنانچه  2۱۱تا  یها کارگاهدر  ،۸۹قانون کار و حسب قسمت اول ماده 2۷۷مطابق ماده . ۹1

مطابق با آئین  ابزارها و لوازمی که، ها دستگاهو  ها ینماشکارفرما تکالیف خود را در موردبهره برداری از 

نامه مصوب شورای عالی ضروری است ْ باید آزمایشات الزم را توسط مراکز مورد تایید شورای عالی 

 دادگاه چه اقدامی را انجام خواهد داد؟، بدان عمل نکند، حفاظت فنی انجام دهد

 زانه یک کارگربرابر حداقل مزد رو 600تا  300محکوم به پرداخت  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  000محکوم به پرداخت  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  900محکوم به پرداخت  (2

چنانچه ، نفر به باال 2۱۱تا  یاه کارگاهدر  ،۹۱قانون کار و حسب قسمت اول ماده 2۷۷مطابق ماده . ۹۳

قبل از  بایست یمکارفرما تکالیف خود را در موردتولید و وارد نمودن لوازم حفاظت فنی و بهداشتی که 

دادگاه چه ، هر اقدامی تاییدیه الزم را از وزارتین کار و بهداشت دریافت کند ولی بدان عمل نکند

 اقدامی را انجام خواهد داد؟

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 600تا  300محکوم به پرداخت  (2

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  900محکوم به پرداخت  (1

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 000تا  100محکوم به پرداخت  (3

 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2000تا  000محکوم به پرداخت  (2

 ؟ شوند یممتخلفان به چه چیزی محکوم ، تکرار تخلفقانون کار در صورت  2۷۷طبق ماده .۹۴

 روز 290روز تا  212محکوم به حبس از  (2

 روز 290روز تا  12محکوم به حبس از  (1

 روز 210روز تا  12محکوم به حبس از  (3

 روز 210روز تا  12محکوم به پرداخت جزای نقدی و حبس از  (2

کدامیک از موارد دادگاه وی را محکوم  ددر صورت اجبار یا تهدی، قانون کار 2۷۸مطابق با ماده .۹۵

 ؟ کند یم

 کارگری یا کارفرمایی یها تشکلدر  اجبار به عضویت (2

 کارگری یا کارفرمایی یها تشکلمانع از عضویت کارگر در  (1

 قانونی و انجام وظایف قانونی یها تشکلایجاد  (3

 همه موارد (2
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ی را با اجبار و تهدید وادار به قبول اگر کارفرمایی شخص یا اشخاص، قانون کار 2۷۸مطابق با ماده .۹6

 ؟ کند یمدادگاه او را به چه چیزی محکوم ، کارگری یا کارفرمایی یها تشکلعضویت در 

برابرحداقل مزد  200تا  10با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از  (2

 روز و یا هر دو حکم 210روز تا  12یا حبس از  روزانه یک کارگر در تاریخ صدور حکم

 روز 290روز تا  12محکوم به حبس از  (1

 روز 210روز تا  12محکوم به حبس از  (3

 روز 210روز تا  12محکوم به پرداخت جزای نقدی و حبس از  (2

اگر کارفرمایی شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید مانع ازعضویت ، قانون کار 2۷۸مطابق با ماده . ۹۷

 ؟ کند یمدادگاه او را به چه چیزی محکوم ، گری یا کارفرماییدرتشکل های کار ها آن

 روز 290روز تا  12محکوم به حبس از  (2

برابرحداقل مزد  200تا  10با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از  (1

 روز و یا هر دو حکم 210روز تا  12یا حبس از  روزانه یک کارگر در تاریخ صدور حکم

 روز 210روز تا  12کوم به حبس از مح (3

 روز 210روز تا  12محکوم به پرداخت جزای نقدی و حبس از  (2

مانع ازایجاد اگر کارفرمایی شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید ، قانون کار 2۷۸مطابق با ماده .۹۸

 ؟ کند یممحکوم به چه چیزی ظایف قانونی آنها جلوگیری نماید،دادگاه اورا انجام وقانونی و یها تشکل

 روز 290روز تا  12محکوم به حبس از  (2

 روز 210روز تا  12محکوم به حبس از  (1

برابرحداقل مزد  200تا  10با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از  (3

 روز و یا هر دو حکم 210روز تا  12یا حبس از  روزانه یک کارگر در تاریخ صدور حکم

 روز 210روز تا  12رداخت جزای نقدی و حبس از محکوم به پ (2

قانون کار، اگر کارفرمایی مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مامورات  2۷۹مطابق با ماده . ۹۹

 ؟ کند یمدادگاه چه حکمی صادر ، مشمول این قانون شوند یها گاهبهداشت کار به کار 

 زانه کارگر برابر حداقل مزد رو 300تا  200جریمه نقدی از  (2

 روز  210تا  12حبس از  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  200تا  10جریمه نقدی از  (3

 روز 290روز تا  12حبس از  (2

قانون کار، اگر کارفرمایی مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مامورات  2۷۹مطابق با ماده . 2۱۱

پس از قطعیت حکم در صورت تکرار چه  ادگاهد، مشمول این قانون شوند یها گاهبهداشت کار به کار 

 ؟ کند یمحکمی صادر 
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 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  300تا  200جریمه نقدی از  (2

 روز  210تا  12حبس از  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  200تا  10جریمه نقدی از  (3

 روز 290روز تا  12حبس از  (2

رمایی مانع دادن اطالعات و مدارک به بازرسان کار و قانون کار، اگر کارف 2۷۹مطابق با ماده . 2۱2

 ؟ کند یمدادگاه چه حکمی صادر ، ماموران بهداشت کار

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  300تا  200جریمه نقدی از  (2

 روز  210تا  12حبس از  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  200تا  10جریمه نقدی از  (3

 روز 290روز تا  12حبس از  (2

قانون کار، اگر کارفرمایی مانع دادن اطالعات و مدارک به بازرسان کار و  2۷۹مطابق با ماده . 2۱1

 ؟ کند یمپس از قطعیت و در صورت تکرار چه حکمی صادر  دادگاه، ماموران بهداشت کار

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  300تا  200جریمه نقدی از  (2

 روز  210تا  12حبس از  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  200تا  10 جریمه نقدی از (3

 روز 290روز تا  12حبس از  (2

کارفرمایانی که از اجرای به موقع آراء قطعی و الزم االجرای ، قانون کار 2۸۱مطابق با ماده . 2۱۳

 مراجع حل اختالف خودداری کنند چیست ؟

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  300تا  200جریمه نقدی از  (2

 روز  210تا  12حبس از  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  100تا  10جریمه نقدی از  (3

 روز 290روز تا  12حبس از  (2

، کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار هستند را به کار گمارند، قانون کار 2۸2مطابق با ماده . 2۱۴

 ؟کند یمدادگاه چه حکمی صادر 

 اقل مزد روزانه کارگر برابر حد 300تا  200جریمه نقدی از  (2

 روز  210تا  12حبس از  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  100تا  10جریمه نقدی از  (3

 روز 290روز تا  12حبس از  (2

کارشان  کارفرمایانی که اتباع بیگانه در کاری غیر از آنچه در پروانه، قانون کار 2۸2مطابق با ماده . 2۱۵

 ؟کند یمکمی صادر دادگاه چه حقید شده به کار گمارند ،
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 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  300تا  200جریمه نقدی از  (2

 روز  210تا  12حبس از  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  100تا  10جریمه نقدی از  (3

 روز 290روز تا  12حبس از  (2

بیگانه مراتب کارفرمایانی که در صورت قطع رابطه همکاری با اتباع ، قانون کار 2۸2مطابق با ماده . 2۱6

 ؟کند یمدادگاه چه حکمی صادر ، را به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  300تا  200جریمه نقدی از  (2

 روز  210تا  12حبس از  (1

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  100تا  10جریمه نقدی از  (3

 روز 290روز تا  12حبس از  (2

از تسلیم آمار و اطالعات  2۹1کارفرمایانی که برخالف مفاد ماده ، قانون کار 2۸1مطابق با ماده . 2۱۷

 رای دادگاه چه خواهد بود ؟ ،مقرر به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خودداری کنند

 برابر حداقل مزد روزانه کارگر  300تا  200جریمه نقدی از  (2

 روز  210تا  12حبس از  (1

 بر حداقل مزد روزانه کارگر برا 100تا  00جریمه نقدی از  (3

 روز 290روز تا  12حبس از  (2

از بیمه نمودن کارگران  2۴۸کارفرمایانی که بر خالف مفاد ماده ، قانون کار 2۸۳مطابق با ماده . 2۱۸

 حکم دادگاه چه خواهد بود؟، خود خودداری کند

 تأدیه حقوق متعلق به کارگر)سهم کارفرما( (2

 رحق بیمه مربوطه جریمه نقدی معادل دو تا ده براب (1

 1و2گزینه  (3

 هیچکدام (2

 :در مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، قانون کار 2۸۴مطابق با ماده . 2۱۹

 اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود  (2

 خت شود اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقیقی پردا (1

 طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود  (3

 طلب و خسارت باید از اموال شخص حقیقی پرداخت شود  (2

در مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد مسئولیت جزائی ، قانون کار 2۸۴مطابق با ماده . 22۱

 جریمه نقدی و یا هردوی آنها متوجه کیست؟، اعم از حبس

 شخص حقوقی (2
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 شخص حقیقی (1

 مدیرعامل یا مدیر مسئول (3

 مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است (2

در صالحیت چه 2۸۴تا  2۷2رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ، قانون کار 2۸۵مطابق با ماده . 222

 مراجعی است؟

 تشخیص کار های یئته (2

 کیفری دادگستری یها دادگاه (1

 حل اختالف کار های تیئه (3

 اداره کل بازرسی کار (2

قانون کار چگونه  2۸۴تا  2۷2قانون کار نحوه رسیدگی به جرائم مذکور در مواد  2۸۵طبق ماده . 221

 ؟باشد یم

 در اسرع وقت (2

 پس از یکماه از وصول شکایات (1

 خارج از نوبت  (3

 یک هفته پس از وصول شکایات (2

 ؟شود یمی مقرر در قانون کار چگونه پرداخت جرائم نقد، قانون کار 2۸6طبق ماده . 22۳

 از طریق چک به حساب دادگستری (2

 در ازای دریافت رسید به دادگاه (1

 طی یک برگ چک در ازای رسید به دادگاه (3

 به حساب مخصوصی در بانک (2

تحت نظر چه  شود یمواریز  جرایم نقدی که به حساب بانکی مشخصی، قانون کار 2۸6طبق ماده . 22۴

 مرجعی است ؟

 وزارت دادگستری (2

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (1

 قوه قضائیه (3

 شورای حل اختالف محل (2

باید صرف چه  شود یمواریز  جرایم نقدی که به حساب بانکی مشخصی، قانون کار 2۸6طبق ماده . 22۵

 اموری شود ؟

 حمایت از کارگران بیکار (2

 ساخت درمانگاه برای کارگران (1
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 ارگرانامور رفاهی آموزشی و فرهنگی ک (3

 ساخت مسکن برای کارگران (2

آئین نامه وصول جرائم نقدی مقرر در قانون کار توسط چه مرجعی ، قانون کار 2۸6طبق ماده . 226

 ؟شود یمتصویب 

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

 وزارت دادگستری (1

 شورای عالی کار (3

 هیات وزیران (2
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 فصل دوازدهم 

 مقررات متفرقه
ماده  12مشتمل بر ، رسد یمبه پایان  103آغاز و به ماده  297که از ماده  7تفرقهفصل مقررات م

موضوع قابل دسته بندی است که به اختصار به ذکر این موضوعات بسنده  10است که تقریبا در 

 :کنیم یم

                                                           

 مقررات متفرقه -فصل دوازدهم.  7

کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر ، گواهی انجام کار با قید مدت ، زمان شروع و پایان و  -297ماده 

 . نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند

خانوادگی  یها کارگاهسایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا  -299ماده 

، مشمول مقررات  شود یمکه انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام 

 . این قانون نخواهند بود

 . باشد ینمفصول مختلف ، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است ،  حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در -تبصره

، مراتع ،  ها جنگلمربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه ، انواع نباتات ،  یها تیفعالدر بخش کشاورزی ،  -291ماده 

ش آبزیان و زنبور عسل و کاشت ، داشت و جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور ، صنعت نوغان ، پرور یها پارک

از شمول قسمتی از این قانون  تواند یمدر کشاورزی ، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران  ها تیفعالبرداشت و سایر 

 . معاف گردد

زمینی و دریایی( خدمه و ، مزد و حقوق صیادان ، کارکنان حمل و نقل )هوایی ،  ها یمرخصمدت کار ، تعطیالت و  -210ماده 

مستخدمین منازل ، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان 

وسط که ت ییها نامه، در آیین  ردیگ یمو همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام  شود یمیا مراجعین تامین 

 . . در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است گردد یمشورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین 

بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود .  توان یمکوچک کمتر از ده نفر را  یها کارگاه -212ماده 

خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد  یا نامهستثنا به موجب آیین تشخیص مصلحت و موارد ا

 . رسید

که به  یا نامهکارفرمایان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطالعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین  -211ماده 

 . تهیه و تسلیم نمایند رسد یمتصویب وزیر کار و امور اجتماعی 
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وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص  -213ماده 

الزم را در زمینه مسایل ناظر به  یها آموزش اند شدهسرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین 

 . ، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد روابط انسانی

آیین نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش 

 . رسد یمپزشکی 

نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با  ها کارخانهکارفرمایان  -212ماده 

 . الزم را مبذول دارند یها یهمکارانقالب اسالمی 

آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، تهیه و به  -تبصره

 . تصویب هیات وزیران خواهد رسید

روهای کارگری مولد ، متخصص ، مخترع و مبتکر ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به منظور تشویق نی -210ماده 

 . به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید

توسط  متعارف مربوط ، یها نهیهزضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی  -تبصره

 . وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی ، عملی ،  -216ماده 

ارک ببیند و این امکانات را الزم دیگر را تد یها آموزشعلم و صنعت ، کشاورزی و خدماتی ، فیلم ، اسالید و  یها نهیزمتخصصی در 

 . گروهی و یا هر نحو دیگری که الزم باشد در اختیار آنان قرار دهد یها رسانهاز طریق رادیو ، تلویزیون و 

دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار  -217ماده 

 . ازند تسهیالت الزم را فراهم نمایدکشاورزی بپرد

 یها یندگینمادر موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور ، در  تواند یموزارت کار و امور اجتماعی  -219ماده 

 . جمهوری اسالمی ایران ، وابسته کار منصوب نماید

 . گردد یمین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام وابسته کار ، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعی -2تبصره 

وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین نامه  -1تبصره 

 . اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند

اجرایی مربوط را تهیه و  یها نامهکار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آیین وزارت  -211ماده 

 . به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند

یب آیین که با مقررات این قانون مغایر نباشد ، تا تصو -16/21/2337مصوب  -اجرایی قانون کار یها نامهآن دسته از آیین  -تبصره

 . باشند یمموضوع این ماده قابل اجرا  یها نامه

 . گردند یماجرایی آن ، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو  یها نامهبا تصویب این قانون و آیین  -100ماده 

مناسب به اطالع کارگران و کار  یها روشوزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با  -102ماده 

 . فرمایان برساند

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیالت خود را در ارتباط با قانون کار جدید ، طراحی و به تصویب  -101ماده 

 . سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند

 . باشند یمر اجرای این قانون وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامو -103ماده 

ذی ربط و  یها وزارتخانهنخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده  ییها تیمسئولمفاد این ماده رافع تکالیف و  -تبصره

 . دولتی مشمول این قانون نهاده شده است یها کارگاهموسسات و 

صد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و موادی از آن مورد قانون فوق که در تاریخ دوم مهر ماه یک هزار و سی

اختالف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است ، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصحلت نظام بررسی و با اصالح و تتمیم مواد 
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زمان شروع و پایان و ، صدور گواهی پایان کار برای کارگر بنا به درخواست و با قید مدت .2

 نوع کار 

که مشمول این مقررات نبوده و یا از بخشی از مقررات این قانون  ییها کارگاهاشخاص و  .1

  :باشد یممعاف 

 الف( مشمولین قانون استخدام کشوری

 ب( مشمولین سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی

ی خانوادگی با ذکر این نکته که توسط صاحبکار )پدر یا همسر و خویشاوندان نسب یها کارگاهج(

 درجه یک از طبقه اول(

از شمول قسمتی از این قانون به  تواند یممختلف  های ینهزمبخش کشاورزی در  های یتفعالد(

 .پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران معاف گردد

نفر کارگر حسب مصلحت با پیشنهاد شورای عالی کار با  20کوچک دارای کمتر از  یها کارگاهح( 

 وزیرانتصویب هیئت 

یا مستثنیات مانع تکالیفی نیست که در فصول مختلف  299حسب تبصره ماده  ها یتمعافو(این 

 .نسبت به آنها تسریع شده است

کارکنان حمل و نقل ، مزد یا حقوق صیادان، مرخصی، تعطیالت، مدت کار 210در ماده  .3

نی که تمام یا قسمتی از معلولین و کارگرا، خدمه و مستخدمین منازل، زمینی و دریایی(، )هوایی

و یا کارگرانی که نوعا در ساعات  شوند یممزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعان تامین 

که توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب  ییها نامهکه باید مطابق آئین  کنند یممتناوب کار 

برابر وضع موجود نیازمند آئین  ها دهمتاسفانه این ماده که  .تعیین گردد رسد یمهیئت وزیران 

                                                                                                                                               

(3)- (7)- (9)- (21)- (20)- (10)- (12)- (16)- (17)- (11)- (32)- (31)- (33)- (22)- (26)- (02)- (01)- (03)- (06)- 

(09)- (01)- (60)- (61)- (62)- (60)- (66)- (67)- (61)- (70)- (73)- (92)- (200)- (209)- (220)- (222)- (221)- 

(223)- (222)- (229)- (221)- (230)- (232)- (230)- (236)- (237)- (239)- (223)- (202)- (202)- (200)- (209)- 

 -(271) –( 279) -(277) -(276) -(270) -(272) -(273) -(271) -(272)مواد ) ها مجازات( ، کل فصل 266) -(260) -(201)

( مشتمل بر دویست 103( و )101) -(212) -(210) -(291) -(299) -((296) -(290) -(292) -(293) -(291) -(292) -(290)

نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و 

 . تشخیص مصلحت نظام رسید

 اکبرهاشمی رفسنجانی -رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام
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خاص است تاکنون نوشته نشده است و این سبب شده است که  یها دستورالعملنامه و 

با  210تشخیص و حل اختالف و مراجع رسیدگی کننده به استناد جمله پایانی ماده  های یئته

 .این قانون راجع به آنها حکم کند که این خود نقض غرض است و مغایر قانون

 .باشد یم 211کارفرمایان مکلف به ارائه آمار و اطالعات مورد نیاز وزارت کار مطابق ماده  .2

درمان و آموزش پزشکی مکلفند در ، وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت .0

الزم را ارائه  یها آموزش، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار، زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی

 .ند که در بخش بهداشت کار تا امروز هیچ قدمی برداشته نشده استنمای

آموزش نظامی کارگران با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی است که  .6

 .باشند یمکارفرمایان مکلف به همکاری 

کار و رفاه اجتماعی ، انتخاب کارگران نمونه سال به طریق مقتضی توسط وزارت تعاون .7

 .است

کار و رفاه اجتماعی در جهت آگاهی و شکوفایی فکری کارگران و رشد ، رت تعاونوزا .9

باید  .الزم دیگر را تدارک ببیند یها آموزشاسالید و ، عملی و تخصصی فیلم، کارهای علمی

گروهی در اختیار آنان قرار بگیرد که تاکنون در این خصوص  یها رسانهامکانات رادیو و تلوزیون و 

 .تفاق نیفتاده استاقدام موثری ا

 تسهیل مهاجرت معکوس کارگران از شهر به روستا  .1

تنظیم روابط نیروی کار ایرانیان خارج از کشور از طریق تعیین وابسته کار با موافقت وزیر  .20

 (219خارجه از اقداماتی است که در موارد انگشت شماری اتفاق افتاد.)مطابق ماده 

 یها نامهماه آئین  6ظرف  بایست یمفاه اجتماعی کار و ر، وزارت تعاون 211مطابق ماده  .22

اجرایی مربوطه را تهیه و ظرف شش ماه به تصویب مراجع ذیصالح برساند که هنوز بعضی از این 

تصویب و درحال ، البته بسیاری از آنها تهیه .تهیه نشده یا به تصویب نرسیده است ها نامهآئین 

 اجراست.

لغو  100و کشاورزی مغایر با این قانون مطابق با ماده  اجرایی قوانین کار یها نامهآئین  .21

 .گردید

)مطابق  .غیر مغایر ممکن است تا امروز نیز جریان داشته باشد یها نامهآن دسته از آئین  .23

 (211با تبصره ماده 
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کار و رفاه اجتماعی مکلف به ابالغ حقوق و تکالیف مذکور در این قانون به ، وزارت تعاون .22

 .رمایان گردیده استکارگران و کارف

سازمان و تشکیالت خود را با قانون جدید طراحی و به ، کار و رفاه اجتماعی، وزارت تعاون .20

 .تصویب رساند

مختلف تسریع گردیده  یها بخشکار و رفاه اجتماعی حسب تکالیفی که در ، وزارت تعاون .26

 .باشد یممامور اجرای این قانون 

نوان مجازات یا توقف و توقیف و یا اجرای وزارت دادگستری حسب مواردی که تحت ع .27

 .مامور اجرای این قانون است، تشخیص و حل اختالف در قانون احسا شده است های یئتهآرای 

کار و رفاه اجتماعی برای اجرای این قانون رافع تکالیف و ، ماوریت وزارت تعاون .29

ذیربط و موسسات و  یها تخانهوزارنیست که در این قانون یا سایر قوانین به عهده  هایی یتمسئول

 .دولتی مشمول این قانون نهاده شده است یها کارگاه

 .به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید 2396مهر  1این قانون در  .21

مورد اختالف مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام  77 .10

 .به تصویب نهایی رسید 2361آبان  11در تاریخ 
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 فصل دوازدهم مقررات متفرقه

 انجام کار یگواه
 .یدقرارداد به درخواست کارگر صادر فرما یانکارفرما موظف است پس از پا

 .شود یدنوع کار ق یزو ن یاندر آن مدت کار و زمان شروع و پا یدبا

 یستندکه مشمول قانون کار ن یاشخاص
 :یستندار نکه کال مشمول قانون ک یمشاغل یااشخاص 

 یقانون استخدام کشور ینمشمول 

 که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحبکار و همسر و  یخانوادگ یکارگران کارگاهها

 .از طبقه اول انجام شود یکدرجه  یشاوندانخو

 :یستنداز مقررات قانون کار ن یکه مشمول بخش یمشاغل یااشخاص 

 یر:نظ یکشاورز یها بخشاز  یدر برخ

 یوهاز درختان م یمربوط به پرورش و بهره بردار های یتفعال 

  یجنگل یها پارکو مراتع و  ها جنگلانواع نباتات و 

 صنعت نوغان یور وط، یانو پرورش ماک یدتول، یدامدار های یتفعال 

 داشت و برداشت، کاشت، زنبور عسل، یانپرورش آبز یها یتفعا 

 خواهد  یرانوز یاتدر ه یبو تصو کار یعایشورا یشنهادموارد منوط به پ ینالبته همه ا

 .بود

 :قانون است ینحقوق در موارد سکوت مواد ا یامزد  ها یمرخصو  یالتتعط، که مدت کار ییها بخش

 یادانص 

 ینیزم یاییدر ییو کارکنان حمل و نقل هوا 

 منازل ینمستخدم 

 ینمعلول 
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 یلهوس به ها آناز حقوق  یقسمت یااست که تمام  یا گونهن به اکه طرز کارش یکارگران 

 .شود یم ینتام ینمراجع یا یانمشتر

 شود یمکه کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام  یکارگران. 

 یرانوز یاتدر ه یبکار و تصو یعایشورا ینموارد به منوط به تدو ینهمه ا نامه ینالبته آئ

 .خواهد بود

 : کوچک کمتر از ده نفر یها کارگاه

 هستند یاز مقررات مستثن یحسب مصلحت موقتا از شمول بعض. 

 کار و  یعالیشورا یشنهادبا پ است یا نامه یندر مصلحت و موارد استثنا طبق آئ یصتشخ

 یرانوز یئته یبتصو

 مقررات متفرقه
 .باشند میوزارت کار  یازآمار و اطالعات مورد ن یمو تسل یهموظف به ته یانکارفرما

، یروابط انسان ینهالزم در زم های آموزش یستکادر متخصص سرپر ینتام یوزارت کار وبهداشت برا

وزارت کار و  یبکار و تصو یعالیشده توسط شورا یهنامه ته ینطبق آئ و بهداشت یمنیکار و ا

 .بهداشت خواهند داد

 یآموزش نظام ینهسپاه پاسداران در زم یجمقاومت بس یروین با یمکلف به همکار یانکارفرما

 .کارگران هستند

 .رسد یم یرانوز یاته یبو به تصو یهکار و دفاع ته ینآن مشترکا توسط وزارت یینامه اجرا ینآئ

 انتخاب کارگر نمونه

 شود یممولد متخصص مخترع و مبتکر انجام  یکارگر های یروین یقبه منظور تشو. 

  باشد یموزارت کار مکلف به انتخاب کارگر نمونه در هر سال. 

 شود یم یینکار تع توسط وزارت یقتشو یو چگونگ ییضوابط اجرا. 

 کارگران یفکر ییو شکوفا یباالبردن آگاه

 علم و  یها یهدر زم یتخصص ی وعملی، علم یرشد کارها یوزارت کار مکلف است برا

 .یندالزم را تدارک ب یها آموزشو تهیه  یداسال،  یلمف، یو خدمات یصنعت کشاورز
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 در  یگرهر نحو د یاو  یگروه یها رسانهو  یونتلوز، یوراد یقاز طر بایست یم ها آموزش ینا

 .یردکارگران قرار گ یاراخت

 دارند یکه قصد مهاجرت از شهر به روستا و کار کشاورز یاز کارگران یتحما. 

 خارج از کشور وابسته کار منصوب  یرانیانکار ا یروین یمتنظ یوزارت کار موظف است برا

 .کند

 امور خارجه منصوب و اعزام  یرزو پس از موافقت و یینکار تع یروابسته کار توسط وز

 .شود یم

 و  یهته یکار و امور خارجه و سازمان امور استخدام ینموضوع توسط وزارت یننامه ا ینآئئ

 .رسد یم یرانوز یاته یببه تصو

 بخش آخر
مراجع  یبو به تصو یهرا ته ییاجرا های نامه ینقانون آئ ینا یبماه از تصو 6ظرف  یدوزارت کار با

 .مذکور رساند

قانون نباشد تا  ینبا مقررات ا یرکه مغا 2337قانون کار مصوب  یها نامه یندسته از آئ البته آن

 .قابل اجراست ها نامه ینآئ یبتصو

  ون لغونقا ینا یرمغا یکار و کار کشاورز ینآن قوان ییاجرا های نامه ینقانون و آئ ینا یببا تصو

 .شوند می

مناسب به اطالع کارگران و  های روشقانون را با  ینمذکور در ا یفحقوق و تکال یهکل یدوزارت کار با

 .برساند یانکارفرما

 یبو به تصو یراحط یدخود را در ارتباط با قانون کار جد یالتوزارت کار موظف است سازمان و تشک

 .کشور رساند یو استخدام یسازمان امور ادار

 .دباش میقانون  ینا یمامور اجرا یوزارت کار و دادگستر

 یگرد یدولت یها کارگاهو موسسات و  یربطذ یها وزارتخانه یرسا های یتمسئولموضوع رافع  ینالبته ا

 .یستن

 ید رس یاسالم یمجلس شورا یببه تصو 2369دوم مهر  یخقانون در تار ینا
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در  ینگهبان بود پس از اصالح و بررس یقانون مورد اختالف مجلس و شورا ینکه در ا یدوام

 ید.رس یینها یببه تصو 2361آبان  11 یخمصلحت نظام در تار یصد مجمع تشخجلسات متعد
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 قانون کار دوازدهم آزمون فصل

 لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید

کارفرما مکلف است بنا به درخواست کارگر گواهی انجام کار با قید چه ، قانون کار 2۸۷طبق ماده . 2

 موضوعاتی به وی تسلیم کند؟

 روع و پایان و نوع کار انجام شدهزمان ش، مدت (2

 زمان شروع و پایان قراداد کار (1

 موضوعات مندرج در قرارداد کار (3

 زمان شروع قرارداد و پایان آن (2

 ؟باشند ینمن کار چه افرادی مشمول این قانون قانو 2۸۸مطابق با ماده . 1

 اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص (2

ارگاههای خانوادگی که انجام کارآنها منحصراتوسط صاحب کاروهمسرو خویشاوندان کارگران ک (1

 ازطبقه اول وی  2نسبی درجه

 1و2گزینه  (3

 هیچکدام (2

مربوط به پرورش و بهره برداری از  های یتفعال، قانون کار، در بخش کشاورزی 2۸۹طبق ماده . ۳

ه پیشنهاد و تصویب چه مراجعی از این قانون ب، کشاورزی های یتفعالو سایر  انواع نباتات، درختان میوه

 ؟شوند یممعاف 

 به پیشنهاد کانون عالی شورای اسالمی کار و تصویب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (2

 به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسالمی (1

 به پیشهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و تصویب مجلس شورای اسالمی (3

 هاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیرانبه پیشن (2

 از شمول قسمتی از قانون کار معافند؟، قانون کار 2۸۹زیر طبق ماده  یها بخشدر کدامیک از . ۴

 تولید و پرورش ماکیان و طیور (2

 صنعت خودروسازی (1

 صنعت نوغان (3

 3و2گزینه  (2

، مزد یا حقوق صیادان، ها یمرخصتعطیالت و ، آئین نامه مدت کار، قانون کار 2۹۱مطابق با ماده . ۵

معلولین توسط چه مراجعی تهیه ، خدمه و مستخدمین منازل، کارکنان حمل و نقل هوایی زمینی و دریایی

 ؟شود یمو تصویب 
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 توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید (2

 توسط مجلس شورای اسالمی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید (1

 ط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسیدتوس (3

توسط شورای عالی تامین اجتماعی تهیه و به تصویب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهد  (2

 رسید

 :در موارد سکوت، قانون کار 2۹۱طبق ماده . 6

 آئین نامه جداگانه تدوین خواهد شد (2

 حاکم استمواد این قانون  (1

 باید به هیئت تشخیص مراجعه کرد (3

 حل اختالف ارسال کرد های یئتهباید کتبا مراتب را به  (2

بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این  ییها کارگاهچه ، قانون کار 2۹2طبق ماده . ۷

 قانون مستثنی هستند؟

 نفر 7زیر  یها کارگاه (2

 نفر 20زیر  یها کارگاه (1

 اشتغال اتباع بیگانهبا  ییها کارگاه (3

 کوچک یها کارگاه (2

خواهد بود که با  یا نامهبه موجب آئین ، تشخیص مصلحت و موارد استثنا ، قانون کار 2۹2طبق ماده . ۸

 :پیشنهاد

 مجلس شورای اسالمی و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید (2

 سیدوزارتین تعاون کار و رفاه اجتماعی و صمت و تصویب هیات وزیران خواهد ر (1

 شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران خواهد رسید (3

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی کار خواهد رسید (2

 تسلیم چه مواردی در مهلت مقررهستند ؟ کارفرمایان موظف به تهیه، قانون کار 2۹1و 2۹2طبق مواد . ۹

 تماعیآمار و اطالعات موردنیاز وزارت تعاون کار و رفاه اج (2

 اطالعات و مشخصات فردی کارگران (1

 لیست بیمه  (3

 قراردادهای کار کلیه کارگران (2

زمینه الزم رادر  یها آموزشار،کدام وزارتخانه هاجهت تامین کادر سرپرستی،قانون ک2۹۳طبق ماده. 2۱

 سرپرست عنوان بهظر به روابط انسانی، روابط کار،ایمنی وبهداشت به افرادی که در واحدها مسائل نا

 خواهند داد؟تعیین شده اند
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 وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی (2

 وزارتین بهداشت و تعاون کار و رفاه اجتماعی (1

 تعاون کار و رفاه اجتماعی و آموزش عالی  یها وزارتخانه (3

 وزارتین تعاون کار و رفاه اجتماعی و بهداشت (2

، مربوط به آموزش در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی یها نامهآئین ، قانون کار 2۹۳طبق ماده . 22

 ؟ شود یمروابط کار و ایمنی و بهداشت کار توسط چه مراجعی تهیه و تصویب 

 رسد یمتوسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی و بهداشت  (2

 واهد رسیدتوسط مجلس شورای اسالمی تهیه و به تصویب هیات وزیران خ (1

 توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید (3

 توسط شورای عالی تامین اجتماعی تهیه و به تصویب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بهداشت (2

 خواهد رسید

ظامی کارگران چه باید در زمینه آموزش ن ها کارخانهکارفرمایان ، قانون کار 2۹۴مطابق با ماده . 21

 کنند؟

 با نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران همکاری الزم را مبذول دارند (2

 با نیروی بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی همکاری الزم را مبذول دارند (1

 الزم را مبذول دارند های یهمکارسپاه پاسداران انقالب اسالمی  یروهاینبا  (3

 کاری الزم را مبذول دارندبا وزارت دفاع و پشتیبانی هم (2

آئین نامه اجرایی در خصوص آموزش نظامی کارگران را چه ، قانون کار 2۹۴طبق تبصره ماده . 2۳

 ؟کنند یممراجعی تهیه و تصویب 

 با همکاری وزارتین کار و صمت و به تصویب وزارت دفاع خواهد رسید (2

 ار خواهد رسیدبا همکاری سازمان بسیج و سپاه پاسداران و به تصویب وزارت ک (1

 با همکاری وزارت کار و سازمان بسیج تهیه و به تصویب سپاه پاسداران خواهد رسید (3

 با همکاری وزارتین کار و دفاع تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید (2

متخصص و ، مخترع، وزارت کار به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، قانون کار 2۹۵طبق ماده . 2۴

 به چیست؟ مبتکر مکلف

 ارائه وام و تسهیالت به کارگر مخترع (2

 حمایت از کارگران نمونه (1

 انتخاب کارگران نمونه (3

 ارائه تسهیالت ویژه به کارگران نمونه و مبتکر (2
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انتخاب کارگران نمونه  قانون کار، وزارت کار در چه مقاطع زمانی باید نسبت به 2۹۵طبق ماده . 2۵

 اقدام کند؟ 

 هر شش ماه یکبار (2

 الههمه س (1

 دوسال یکبار (3

 هرزمان که الزم بود (2

ضوابط اجرایی چگونگی تشویق کارگران نمونه توسط چه مرجعی ، قانون کار 2۹۵طبق تبصره ماده . 26

 تعیین خواهد شد؟

 سازمان امور مبتکرین و مخترعین  (2

 بنیاد ملی نخبگان (1

 تعاون کار و رفاه اجتماعی  یها وزارتخانه (3

 شورایعالی کار (2

وزارت کار در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد ، قانون کار 2۹6طبق ماده . 2۷

 .... چه اقداماتی باید انجام دهد؟.تخصصی و، عملی، کارهای علمی

دیگر در  یها رسانهالزم دیگر را تهیه تا از طریق رادیو و تلوزیون و  یها آموزشاسالید و ، باید فیلم (2

 اختیار کارگران قرار دهد

 کتاب آماده کرده و از طریق کارخانجات در اختیار کارگران قرار دهد، یلم و عکسباید ف (1

 1و 2گزینه  (3

 هیچکدام (2

کدام مرجع مکلف است برای آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر ، قانون کار 2۹6مطابق با ماده . 2۸

ن در اختیار ...فیلم و اسالید آموزشی تهیه و از طریق رادی. و تلوزیو.کارگران و رشد کارهای علمی

 کارگران قرار دهد ؟

 وزارت آموزش و پرورش  (2

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (1

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (3

 وزارت آموزش عالی (2

دولت برای کارگرانی که قصد مهاجرت از شهر به روستا جهت انجام کار ، قانون کار 2۹۷طبق ماده . 2۹

 کشاورزی را دارند مکلف به چیست؟

 قرض الحسنه پرداخت کند تسهیالت (2

 تسهیالت الزم را فراهم نماید، با توجه به امکانات خود (1
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 مسکن تهیه کند (3

 ایاب و ذهاب به شهر را تسهیل کند (2

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج ، قانون کار 2۹۸طبق ماده . 1۱

 ران ،چه عنوانی منصوب نماید؟جمهوری اسالمی ای های یندگینمادر ، از کشور

 سفیر کار (2

 وابسته کار (1

 نمایندگی تجاری (3

 کاریابی (2

 ؟گردد یموابسته کار توسط چه کسی تعیین ، قانون کار 2۹۸مطابق با تبصره یک ماده . 12

 وزیر امور خارجه (2

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (1

 رایزن فرهنگی کشورهای خارجی (3

 کشور رئیس کانون عالی شورای اسالمی کار (2

 ؟گردد یموابسته کار توسط چه کسی منصوب ، قانون کار 2۹۸مطابق با تبصره یک ماده . 11

 وزیر امور خارجه (2

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (1

 رایزن فرهنگی کشورهای خارجی (3

 رئیس کانون عالی شورای اسالمی کار کشور (2

 ؟گردد یمه کسی اعزام وابسته کار توسط چ، قانون کار 2۹۸مطابق با تبصره یک ماده . 1۳

 وزیر امور خارجه (2

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (1

 رایزن فرهنگی کشورهای خارجی (3

 رئیس کانون عالی شورای اسالمی کار کشور (2

آئین نامه اجرایی موضوع وابسته کار توسط چه مرجع یا ، قانون کار 2۹۸ماده  1طبق تبصره . 1۴

 ؟گردد یممراجعی تهیه 

 رفاه اجنماعی وزارت تعاون کار و (2

 وزارت امور خارجه (1

 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (3

 همه موارد (2
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آئین نامه اجرایی موضوع وابسته کار توسط چه مرجعی تصویب ، قانون کار 2۹۸ماده  1طبق تبصره . 1۵

 ؟گردد یم

 وزارت تعاون کار و رفاه اجنماعی (2

 وزارت امور خارجه (1

 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (3

 هیات وزیران (2

اجرایی مربوز به این قانون را ظرف چه مدتی باید تهیه و  یها نامهآئین ، قانون کار 2۹۹طبق ماده . 16

 به تصویب مراجع مذکور دراین قانون برساند؟

 یکسال از تاریخ تصویب قانون (2

 سه ماه از تاریخ تصویب قانون (1

 شش ماه از تاریخ تصویب قانون (3

 نیکماه از تاریخ تصویب قانو (2

که با مقررات این  2۳۳۷اجرایی قانون کار مصوب  یها نامهآئین ، قانون کار 2۹۹طبق تبصره ماده . 1۷

 تا چه زمانی اعتبار دارد؟، قانون مقایر است

 اجرایی مربوط به این قانون یها نامهتا تصویب آئین  (2

 شش ماه از تاریخ تصویب قانون (1

 یکسال از تاریخ تصویب قانون (3

 هیچکدام (2

، 2۳۳۷اجرایی قانون کار مصوب  یها نامهکدام دسته از آئین ، قانون کار 2۹۹تبصره ماده طبق . 1۸

 ؟باشد یمجدید  یها نامهقابل اجرا تا زمان تصویب آئین 

 سخت و زیان آور یکارها یها نامهآئین  (2

 که با مقررات این قانون مغایر نباشد ییها نامهآئین  (1

 2337مصوب قبل از  یها نامهآئین  (3

 مهیچکدا (2

 :آن یها نامهئین انون کار، با تصویب این قانون وآق 1۱۱طبق ماده . 1۹

 گردند یمقوانین کار و تامین اجتماعی مغایر آن لغو  (2

 گردند یمقوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو  (1

 گردند یمقوانین کار مغایر این قانون لغو  (3

 ندگرد یمقوانین کار کشاورزی مغایر این قانون لغو  (2
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 یها روشچه مرجعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با ، قانون کار 1۱2طبق ماده . ۳۱

 مناسب به اطالع کارگران و کارفرمایان برساند؟

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (2

 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران (1

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (3

 ت تعاون کار و رفاه اجتماعیاداره کل روابط عمومی وزار (2

طراحی و به ، مکلف است سازمان و تتشکیالت خود را در ارتباط با قانون کار جدید، کاروزارت . ۳2

 تصویب کدام مرجع برساند؟

 هیات وزیران (2

 مجلس شورای اسالمی (1

 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (3

 شورایعالی کار (2

 ؟باشند یممامور اجرای این قانون ، یا مراجعکدام مرجع ، قانون کار 1۱۳طبق ماده . ۳1

 وزارتین تعاون کار و رفاه اجتماعی و دادگستری (2

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (1

 وزارت دادگستری (3

 وزارت کارو سازمان بازرسی کل کشور (2

 در چه تاریخی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید؟، قانون کار 1۱۳طبق ماده . ۳۳

 2361آبان  11 (2

 2369ر مه 1 (1

 2361تیر  10 (3

 2369اردیبهشت  22 (2

موارد مورد اختالف مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان در خصوص قانون کار در چه مرجعی . ۳۴

 بررسی و اصالح شد؟

 مجلس شورای اسالمی و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید (2

 هیات وزیران (1

 وزارت دادگستری (3

 مجمع تشخیص مصلحت نظام (2

 ؟باشد یمید مشتمل برچند ماده و تبصره قانون کار جد. ۳۵

 تبصره 212ماده و  210 (2



 با قانون کار آشنا شویم 991
 

 

 تبصره 210ماده و  103 (1

 تبصره 210ماده و  213 (3

 تبصره 213ماده و  103 (2

قانون کار جمهوری اسالمی ایران در چه تاریخی به تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام .۳6

 رسید؟

 2361آبان  11 (2

 2369مهر  13 (1

 2361تیر  10 (3

 2369یبهشت ارد 22 (2
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 مبحث هر انیپا یها آزمون پاسخانه

 ادامه پاسخنامه آزمون فصل ششم شماره سوال پاسخنامه آزمون فصل ششم شماره سوال

2 4 19 1 

1 4 11 4 

3 3 30 2 

2 2 32 4 

0 4 31 1 

6 1 33 3 

7 4   

9 1   

1 2   

20 3   

22 1   

21 4   

23 1   

22 3   

20 2   

26 4   

27 3   

29 2   

21 2   

10 3   

12 2   

11 2   

13 1   

12 2   

10 1   

16 4   

17 2   
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شماره 

 سوال

پاسخنامه آزمون 

 فصل هفتم

پاسخنامه آزمون فصل 

 هشتم
 پاسخنامه آزمون فصل دهم پاسخنامه آزمون فصل نهم

2 4 2 2 1 

1 4 3 4 3 

3 3 1 1 2 

2 2 2 3 4 

0 4 3 2 3 

6 1 4 4 1 

7 4 3 1 2 

9 1 3 3 3 

1 2 3 3 3 

20 3 4 3 4 

22 1 2 4 4 

21 4 1 2 2 

23 1 2 4 1 

22 3 3 1 2 

20 2 3 2 4 

26 4 3 1 3 

27 3 1 2 1 

29 2 2 3 3 

21 2 3 4 2 

10 3 4 1 2 

12 2 1 2 1 

11 2 2 3 2 

13 1 
 

4 1 

12 2 
 

2 
 

10 1 
 

1 
 

16 4 
 

3 
 

17 2 
 

3 
 

19 4 
 

4 
 

11 1 
 

3 
 

30 3 
   

32 4 
   

31 1 
   

33 2 
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شمار

ه 

سوا

 ل

پاسخنا

مه 

آزمون 

فصل 

 یازدهم

شماره 

 سوال

ادامه 

پاسخنا

مه 

آزمون 

فصل 

 یازدهم

 شماره سوال
ادامه 

پاسخنا

مه 

آزمون 

فصل 

 یازدهم

 شماره سوال
ادامه 

پاسخنا

مه 

آزمون 

فصل 

 یازدهم

 شماره سوال
ادامه 

پاسخنا

مه 

آزمون 

فصل 

 یازدهم

2 4 19 3 00 4 91 4 201 4 

1 1 11 1 06 1 93 1 220 3 

3 4 30 2 07 1 92 2 222 3 

2 3 32 4 09 2 90 3 221 1 

0 2 31 1 01 3 96 4 223 4 

6 1 33 2 60 4 97 2 222 2 

7 3 32 3 62 1 99 1 220 3 

9 1 30 3 61 1 91 2 226 4 

1 2 36 1 63 1 10 3 227 2 

20 2 37 2 62 2 12 3 227 3 

22 4 39 1 60 3 11 2 229 4 

21 1 31 3 66 4 13 3   

23 1 20 4 67 1 12 1   

22 3 22 1 69 2 10 4   

20 2 21 2 61 3 16 2   

26 3 23 3 70 4 17 1   

27 4 22 4 72 1 19 4   

29 1 20 1 71 2 11 1   

21 1 26 2 73 3 200 2   

10 1 27 1 72 4 202 3   

12 2 29 2 70 1 201 1   

11 3 21 3 76 2 203 2   

13 3 00 4 77 3 202 1   

12 3 02 1 79 4 200 2   

10 3 01 1 71 1 206 3   

16 1 03 2 90 2 207 4   

17 2 02 3 92 3 209 4   
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 شماره سوال

پاسخنامه آزمون 

فصل فصل 

 دوازدهم

 شماره سوال
ادامه پاسخنامه آزمون 

 فصل فصل دوازدهم

2 1 12 2 

1 3 11 1 

3 4 13 2 

2 4 12 2 

0 1 10 2 

6 2 16 3 

7 2 17 2 

9 3 19 2 

1 1 11 2 

20 4 30 3 

22 4 32 3 

21 2 31 1 

23 4 33 2 

22 3 32 4 

20 2 30 4 

26 3 36 1 

27 1   

29 3   

21 2   

10 2   

 


