
   متفرقه  ـ مقررات  دوازدهم فصل

   و نـوع    و پايــان   شــروع ، زمان   كار با قيد مدت     انجام   كارگر، گواهي     درخواست     قرارداد كار بنا به         از پايان   مكلفند پس    كارفرمايان  ـ۱۸۷  ماده

 . نمايند  تسليم  وي  را به  شده كار انجام

   كـه    خـانوادگي    كارگاههاي    و نيز كارگران     استخدامي     خاص   و مقررات    يا ساير قوانين      كشوري    استخدام     قانون   مشمول   اشخاص  ـ۱۸۸  ماده 

   قــانون  ايـن    مقررات   شود، مشمول   مي   انجام    وي   اول    از طبقه    يك   درجه    نسبي   كار و همسر و خويشاوندان         صاحب    كار آنها منحصراً توسط         انجام

 .نخواهند بود

 .باشد  نمي  است  شده  موارد مذكور تصريح  به ، نسبت  مختلف  در فصول  كه  ديگري  تكاليف  انجام  مانع  ماده  اين حكم  ـ تبصره 

   جنگلـي   ، پاركهاي   ، جنگلها، مراتع      نباتات   ، انواع   ميوه    از درختان    برداري  و بهره     پرورش    به   مربوط  ، فعاليتهاي   كشاورزي   در بخش   ـ۱۸۹   ماده 

هـا در      و ساير فعاليــت    و برداشت  ، داشت    و كاشت   و زنبور عسل    آبزيان   ، پرورش    نوغان    و طيور، صنعت     ماكيان    و توليد و پرورش    و نيز دامداري  

 .  گردد  معاف  قانون  از اين  قسمتي تواند از شمول  مي  وزيران  هيأت  كار و تصويب  پيشنهاد شورايعالي ، به كشاورزي

   و مســتخدمين  خدمــه)   و دريــايي  ، زميني هوائي(   و نقل  حمل ، كاركنان ها، مزد يا حقوق صيادان    و مرخصي  كار، تعطيالت  مدت ـ ۱۹۰  ماده 

شود و     مي   تأمين   يا مراجعين      مشتريان    از مزد و درآمد آنها بوسيله            يا قسمتي     تمام   كه   است   بنحوي    طرز كارشان     كه   و نيز كارگراني     ، معلولين   منازل

   هيــأت  تصـويب    و بـه    كـار تــدوين    شورايعالي    توسط    كه هايي نامه گيرد، در آئين     مي   انجام   متناوب    كار آنها نوعاً در ساعات      كه  كارگراني   همچنين

 .   است  حاكم  قانون  مواد اين در موارد سكوت. گردد  مي  خواهد رسيد تعيين وزيران

قررات       بعضي  موقتاً از شمول      مصلحت   برحسب توان  نفر را مي    كمتر از ده     كوچك  كارگاههاي  ـ۱۹۱  ماده  .  نمـود    مسـتثني     قـانون    ايــن  از م

 .  خواهد رسيد  وزيران  هيأت  تصويب  كار به  با پيشنهاد شورايعالي  خواهد بود كه اي نامه  آئين موجب  و موارد استثناء به  مصلحت تشخيص

   تصـويب    بــه  كـه   اي نامه  آئين    را طبق   كار و امور اجتماعي    مورد نياز وزارت      مقرر، آمار و اطالعات        موظفند در مهلت   كارفرمايان  ـ۱۹۲  ماده 

 .  نمايند  و تسليم رسد تهيه  مي وزير كار و امور اجتماعي

   كـادر متخصـص      منظــور تـامين     مــورد بـه    حسـب   پزشــكي  و آمـوزش    ، درمان   بهداشت  و وزارت     كار و امور اجتماعي       وزارت ـ ۱۹۳  ماده 

،   انســاني   روابـط    ناظر به    مسائل   را در زمينه     الزم اند، آموزشهاي   شده   تعيين    سرپرست عنوان  در واحدها به      كه  افرادي   به  لزوم  در صورت   سرپرستي

   كار و امور اجتماعي     وزراي  تصويب    مورد به     و حسب   كار تهيه    شورايعالي    توسط   مربوط   نامه آئين.  كار خواهند داد       و بهداشت     كار و ايمني    روابط

 .رسد  مي  پزشكي  و آموزش ، درمان و بهداشت

   انقــالب   پاســداران    سپاه  بسيج   مقاومت   خود، با نيروي      واحدهاي  كارگران    نظامي   آموزش  ها مكلفند در زمينه     كارخانه  كارفرمايان  ـ۱۹۴  ماده 

 . دارند  را مبذول  الزم  همكاريهاي اسالمي
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   و بــه ، تهيــه   مســلح  نيروهــاي   و پشــتيباني  و دفاع   كار و امور اجتماعي     وزارتين  مشترك  با همكاري   ماده   اين  اجرائي  نامه آئين   ـ تبصره

 . خواهد رسيد  وزيران  هيات تصويب

   سـاله    همــه  است  مكلف  كار و امور اجتماعي  و مبتكر، وزارت ، مخترع  مولد، متخصص  كارگري  نيروهاي منظور تشويق به  ـ۱۹۵  ماده 

 . نمايد  اقدام  سال  نمونه  كارگران  در مورد انتخاب  طرق مقتضي به

ـ  تبصره    ، توسط   مربوط   متعارف  هاي  هزينه   بيني  و پيش    آن   اجراي   و نحوه    نمونه   كارگران   تشويق    و چگونگي    ماده   اين   اجرائي  ضوابط   

 .  خواهد گرديد  تعيين  كار و امور اجتماعي وزارت

،   علمــي   و رشــد كارهــاي    بيشــتر كــارگران     فكري   و شكوفايي     آگاهي    در جهت     است   مكلف   كار و امور اجتماعي       وزارت  ـ۱۹۶   ماده 

 را    امكانات   ببيند و اين     ديگر را تدارك      الزم  ، اساليد و آموزشهاي        ، فيلم   و خدماتي    ، كشاورزي    و صنعت    علم  هاي  در زمينه    ، تخصصي   عملي

 . قرار دهد  باشد در اختيار آنان  الزم  كه  و يا هر نحو ديگري  گروهي هاي  و رسانه  راديو، تلويزيون از طريق

كــار   كنند و به     روستا مهاجرت     باشند از شهر به     قصد داشته    كه  كارگراني   خود براي    امكانات   به  با توجه   است   مكلف دولت  ـ۱۹۷ ماده 

 . نمايد  را فراهم  الزم  بپردازند تسهيالت كشاورزي

  هاي  از كشور، در نمايندگي       خارج   كار ايرانيان     نيروي    تنظيم    براي  تواند در موارد ضرورت      مي  كار و امور اجتماعي       وزارت  ـ۱۹۸   ماده 

 . نمايد  كار منصوب ، وابسته  ايران  اسالمي جمهوري

 .گردد  مي  و اعزام  منصوب  وزير امور خارجه  از موافقت  و پس  تعيين  وزير كار و امور اجتماعي  كار، توسط وابسته  ـ۱  تبصره 

  نامه  آئين   قانون    اين  از تصويب     موظفند پس    و استخدامي    امور اداري    و سازمان   و امور خارجه     كار و امور اجتماعي     وزارتين  ـ۲  تبصره 

 . برسانند  وزيران  هيأت  تصويب  و به  را تهيه  ماده  اين  موضوع اجرائي

   را تهيه    مربوط   اجرائي  هاي نامه ، آئين    قانون    اين  تصويب    از تاريخ    ماه   شش  ظرف   است   مكلف  كار و امور اجتماعي    وزارت  ـ۱۹۹  ماده 

 . برساند  قانون  مذكور در اين  مراجع  تصويب و به

شد، تــا تصــويب       قــانون  ايــن  بــا مقـررات   كــه ۲۶/۱۲/۱۳۳۷   كار مصـوب     قانون    اجرائي  هاي نامه  از آئين   دسته  آن   ـ تبصره     مغــاير نبا

 .باشند  اجراء مي  قابل  ماده  اين  موضوع هاي نامه آئين

 .گردند  لغو مي  قانون  مغاير اين  كار و كار كشاورزي ، قوانين  آن  اجرائي هاي نامه  و آئين  قانون  اين با تصويب  ـ۲۰۰  ماده 

 و   كــارگران  اطــالع  بــه  مناسب  را با روشهاي     قانون   مذكور در اين    حقوق و تكاليف    بايد كليه    كار و امور اجتماعي   وزارت  ـ۲۰۱  ماده 

 . برساند كارفرمايان
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   و بــه  كــار جديــد، طراحــي  بــا قــانون   خــود را در ارتبــاط    و تشكيالت   سازمان     است   مكلف  كار و امور اجتماعي     وزارت  ـ۲۰۲  ماده 

 . كشور برساند  و استخدامي  امور اداري  سازمان تصويب
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 .باشند  مي  قانون  اين  مأمور اجراي  و دادگستري  كار و امور اجتماعي وزارت ـ ۲۰۳  ماده

 و   ذيـربط   هــاي  وزارتخانــه  عهــده   به  و يا ساير قوانين      قانون    در اين   نخواهد بود كه     و مسؤوليتهايي      تكاليف    رافع   ماده  مفاد اين    ـ تبصره

 .  است  شده  نهاده  قانون  اين  مشمول  دولتي  و كارگاههاي موسسات

 مورد   از آن  و موادي    رسيده  اسالمي  شوراي   مجلس  تصويب  به  و هشت   يكهزار و سيصد و شصت    مهرماه  دوم  در تاريخ   فوق كه قانون 

ـ ۳ مــواد    و تتميم   و با اصالح     بررسي   نظام    مصلحت   تشخيص     متعدد مجمع   ، در جلسات   است   قرار گرفته     نگهبان    و شوراي   مجلس  اختالف

۸۱ـ  ۷۳ـ  ۷۰ـ۶۹ـ  ۶۷ـ  ۶۶ـ  ۶۵ـ  ۶۴ـ  ۶۲ـ  ۶۰ـ  ۵۹ـ  ۵۸ـ  ۵۶ـ  ۵۳ـ  ۵۲ـ  ۵۱ـ  ۴۶ـ  ۴۱ـ  ۳۳ـ  ۳۲ـ  ۳۱ـ  ۲۹ـ  ۲۷ـ  ۲۶ـ  ۲۴ـ  ۲۰ـ  ۱۵ـ  ۱۲ـ  ۸ـ  ۷

ـ ۱۶۰ـ  ۱۵۹ـ  ۱۵۸ـ  ۱۵۵ـ  ۱۵۴ـ  ۱۵۱ـ  ۱۴۳ـ  ۱۳۸ـ  ۱۳۷ـ  ۱۳۶ـ  ۱۳۵ـ  ۱۳۱ـ  ۱۳۰ـ  ۱۱۹ـ  ۱۱۸ـ  ۱۱۴ـ  ۱۱۳ـ  ۱۱۲ـ  ۱۱۱ـ  ۱۱۰ـ  ۱۰۸ـ  ۱۰۵ـ  

ـ ۱۸۸ــ   )۱۸۶ـ  ۱۸۵ـ  ۱۸۴ـ  ۱۸۳ـ  ۱۸۲ـ  ۱۸۱ـ  ۱۸۰ـ  ۱۷۹ـ  ۱۷۸ـ  ۱۷۷ـ  ۱۷۶ـ  ۱۷۵ـ  ۱۷۴ـ  ۱۷۳ـ  ۱۷۲ـ  ۱۷۱مواد  ( مجازاتها      فصل  ـ كل  ۱۶۶

 يكهزار و سيصـد       ماه  آبان  ونهم  بيست  در تاريخ    تبصره   و يك   و يكصد و بيست    ماده  و سه  بر دويست  مشتمل ۲۰۳ـ ۲۰۲ـ ۱۹۱ـ ۱۹۰ـ ۱۸۹

 . رسيد  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  نهايي  تصويب  به ونه و شصت

   نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع رئيس 
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