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 :جعفر میرزاخانی
 کاري ساعات کار واضافھ: بخش دھم 

 حساب مي آید؟ منظور از ساعات كار چیست و آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت كار كارگران بھ -1
قت خود را این قانون مدت زماني است كھ كارگر نیرو یا و قانون كار نیز بھ آن تصریح دارد ساعت كار در 51ھمانگونھ كھ ماده 

 اب نميكارفرما قرار مي دھد بھ این لحاظ ساعات صرف صبحانھ و نھار جزء ساعت كار بھ حس بھ منظور انجام كار در اختیار
ا نھار و یا شام ساعت صرف صبحانھ ی آید بدیھي است چنانچھ در كارگاھي از قبل رویھ مورد عمل بر این قرار گرفتھ باشد كھ

ًا با توجھ بھ ضمن. عرف مستقر در كارگاه محسوب و كما كان باید اجرا گردد  جزء ساعت كار بھ حساب آید استمرار آن بھ عنوان
ا سحري و صرف افطار ی قانون كار كارفرما مكلف است در ایام ماه مبارك رمضان مدتي را براي اداي فرایض دیني 150ماده 

 .شود اختصاص دھد كھ این مدت جزء ساعت كار كارگران منظور مي
 حداكثر ساعت كار روزانھ بھ چھ میزان مي باشد؟ -2

ساعت  176متوالي  قانون مزبور كھ در مورد آنھا ساعات كار در چھار ھفتھ 56استثناي كارگران موضوع ماده  در قانون كار بھ
ساعت براي  36بھ میزان  –قانون كار  52و 51 مواد –تعیین شده، ساعات كار اصوًال بصورت ھفتگي تعیین گردیده است 

 یادآوري مي نماید توزیع ساعات. ساعت براي سایر كارگران  44زیرزمیني و  كارگران شاغل در كارھاي سخت و زیان آور و
خت و زیان شاغل در كارھاي س روزھاي ھفتھ با جلب توافق كارگران ذیربط از اختیارات كارفرما بوده و بھ جز كارگران كار در

عمًال  51نماید در مورد سایر كارگران با عنایت بھ تبصره یك ماده  ساعت در ھر روز تجاوز 6آور كھ ساعات كار آنھا نباید از 
بدیھي است  ساعات كار روزانھ، مشروط بھ جلب موافقت كارگر، در قانون كار در نظر گرفتھ نشده است حداكثري براي میزان

مگر در موارد «و قید  61ممنوعیت موضوع ماده  مازاد بر سقف ھاي فوق االشاره، ساعات كار انجام شده با در نظر گرفتن
 .اضافھ كار خواھد بود  59 در تبصره ماده» استثنایي با توافق طرفین

ن ساعت بوده است و كارفرما تصمیم بھ افزایش آ 40كارگاه، ھفتھ اي  در یكي از واحدھاي كارگري ساعت كار از بدو فعالیت -3
 ساعت در ھفتھ را دارد آیا مجاز بھ این كار خواھد بود ؟ 44قانوني یعني  تا میزان ساعت كار

ارگاھي در حال چنانچھ ك قانون كار پیش بیني شده است حداكثر ساعات كار قانوني روزانھ مي باشد 51كھ در ماده  ساعت كاري
ني نموده باشد این تعیین ساعت كار بھ میزان كمتر از ساعت كار قانو بدو تأسیس و شروع فعالیت كارگاه و یا بعد از آن اقدام بھ

لب موافقت افراد نیاز بھ ج قانون نداشتھ و تداوم اجراي آن جزء شرایط كار كارگران محسوب مي گردد و تغییر آن امر مخالفتي با
نافذ و براي طرفین  قید موقت بودن این كاھش شرط شده باشد كھ شرطي ذینفع دارد مگر آنكھ در گذشتھ بھ ھنگام تقلیل ساعت كار

 .بود  الزم الرعایھ خواھد
اعات كارفرما مجار بھ تغییر و انتقال آن از س بعدازظھر بوده است آیا 3صبح تا  7در كارگاھي از بدو تأسیس ساعت كار از  -4

 صبح خواھد بود؟ 7شب تا  11شب و یا از  11صبح بھ ساعات عصر مثًال بعدازظھر تا 
گیرد تغییرات بعدي  انجام كار مثًال براي ساعات صبح تنظیم و مورد موافقت قرار مي وقتي در بدو تأسیس و شروع فعالیت كارگاه

ورت انتقال كھ این تغییر بھ ص شروع و خاتمھ ساعت كار نیز بھ توافق كارگران و كارفرما مربوط مي شود بھ ویژه زماني در
ییر ساعت كار در گیرد البتھ چنانچھ كارفرما توجیھ كافي براي تغ ساعات كار از صبح بھ عصر و یا شب و یا بالعكس صورت

 .قانون كار اقدام نماید  26تواند مطابق ماده  كارگاه داشتھ باشد مي
 دقیقھ قید گردیده 20ساعت و  7یكسالھ بكار گرفتھ شده و ساعت كار در آن با مزد مشخص  كارگري بھ موجب یك فقره قرارداد -5

كارفرما از وي خواستھ در زمینھ ساعت  ساعت كار كرده و بعد از آن 6ماه از قرارداد را روزي  3است اما كارگر عمًال حدود 
 كار مطابق قرارداد عمل كند تكلیف چیست؟

ارداد كار كھ پیش بیني شده در قر ھر حال طرفین ملزم بھ اجراي تعھدات قراردادي خود خواھند بود بھ این لحاظ ھر چند شرط در
 دقیقھ در روز كار كرده باشد اعتبار 20ساعت و  7عمًال كارگر كمتر از  ساعت كار در ھفتھ براي مدتي اجرا نشده و 44متضمن 

 .ماند اعتبار قرارداد زایل نمي شود و تعھد بھ اجراي آن كماكان براي كارگر باقي مي شرط در طول
 چقدر است؟ میزان فوق العاده اي كھ براي كار در ایام تعطیل رسمي باید پرداخت شود -6

اضافھ بر % 40ھر ساعت آن فوق العاده یي معادل  كار در روز تعطیل رسمي از ھمان ساعت اول بعنوان اضافھ كار تلقي و براي
پرداختي  بدیھي است چنانچھ بر اساس عرف و روال كارگاه فوق العاده اضافھ كار.  مزد ھر ساعت كار عادي باید پرداخت شود

 .باشد  الزم الرعایھ مي ھاي تعطیل رسمي بیش از میزان اخیرالذكر بوده باشد، عرف و روال مذكور كماكان معتبر و در روز
روز اول ھفتھ انجام  5پنجشنبھ تعطیل توافقي اعالم و كار پنجشنبھ در  چنانچھ با توجھ بھ توافق بعمل آمده، در كارگاھي روز-7

 برخورد تعطیالت رسمي با تعطیل توافقي چھ نوع حقي براي كارگران ایجاد مي شود؟ شود در صورت
ود در صورت روزھاي ھفتھ انجام ش بر اساس توافق بعمل آمده، روز پنجشنبھ تعطیل توافقي اعالم و كار این روز در سایر اگر

اول ھفتھ انجام داده  آنجا كھ كارگران كار روز پنجشنبھ را در پنج روز برخورد تعطیل توافقي روز پنجشنبھ با تعطیل رسمي، از
 .مي كنند دقیقھ اضافھ كاري از بابت فوق را پیدا  20ساعت و  7استحقاق  اند از این رو
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تھ انجام مي دھند پنج روز اول ھف كارگاھي روز پنجشنبھ تعطیل توافقي اعالم شده است و كارگران كار روز پنجشنبھ را در در -8
تحقاقي شود و یا وقتي كارگر ھر یك از این روزھا را از مرخصي اس حال اگر تعطیالت رسمي با پنج روز اول ھفتھ مصادف

 كارفرما از كارگر بھ چھ میزان است؟ استفاده مي كند طلب
 ھ انجام مي دھندكارفرما روز پنجشنبھ را تعطیل و كار این روز را در سایر روزھاي ھفت كارگراني كھ برابر توافق بعمل آمده با

ھ كھ قسمتي از ساعت كار روز پنجشنب دقیقھ بھ اضافھ 20ساعت و  7براي ھر روزي كھ از مرخصي استحقاقي استفاده مي كنند 
روز اول ھفتھ  5منظور خواھد شد و ھمچنین وقتي تعطیالت رسمي با  در آن روز انجام شده است بھ حساب مرخصي آنان

دقیقھ بھ  20 ساعت و 7مازاد بر  دقیقھ لحاظ مي شود بنابراین 20ساعت و  7كھ تعطیل رسمي براي  مصادف مي شود از آنجا
 .حساب بدھي كارگر بھ كارفرما گذاشتھ مي شود 

ھل و چھار چ كار ھفتگي عرفًا چھل ساعت است كارفرما تحت این عنوان كھ میزان ساعات كار در قانون در كارگاھي ساعات -9
 چنین افزایشي را دارد؟ ساعت تعیین شده مي خواھد ساعات كار كارگاه را افزایش دھد آیا قانونًا حق

متعلقھ  حقوق و مزایاي مقرر در این قانون اصوًال حداقل حقوق و مزایاي قانون كار و نظر بھ اینكھ 8بھ استناد مفھوم مخالف ماده 
كار منظور  مقرر در قانون بوده و توافق ھاي حاصلھ في مابین كارگران و كارفرما كھ مزایایي كمتر از امتیازات بھ كارگران

ار بھ میزان عرف موجود در كارگاه مبني بر تعیین ساعات عادي ك ننموده باشد براي طرفین الزم االجرا خواھند بود لذا رویھ و
 .ھفتھ بال اشكال بوده و طرفین ملزم بھ رعایت رویھ و عرف مزبور ھستند ساعت در 44كمتر از 

بیني نشده  مي كنند پیش قانون كار مقررات خاصي براي ساعات كار كارگراني كھ در مغازه ھا و موسسات تجاري كار آیا در -10
 است؟

قانون كار مي باشد  51ساعت كار ھفتگي مقرر در ماده  44نیز ھمان  ساعات كار كارگران شاغل در مغازه ھاو موسسات تجاري
مي  رما تنظیم كارف ھر مورد با توجھ بھ نوع فعالیت و رویھ گذشتھ و بر حسب توافق في ما بین كارگر و كھ زمان انجام آن در

 .مگر در موارد استثنایي با توافق طرفین مجاز مي باشد  ساعت 4گردد و انجام كار اضافي نیز حداكثر بھ میزان روزي 
 استراحت جزء ساعات كار كارگر محسوب مي شود؟ آیا اوقات صرف غذا و -11

 اركار مدت زماني است كھ كارگر نیرو یا وقت خود را بھ منظور انجام كار در اختی قانون كار، ساعات 51بھ تصریح ماده 
ھ بر اساس بدیھي است چنانچ. نخواھد شد لذا قانونًا اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت كار محسوب. كارفرما قرار مي دھد 

. بود  ساعت كار محسوب مي گردیده، عرف و رویھ مذكور كماكان معتبر خواھد عرف و روال كارگاه از قبل اوقات مذكور جزء
ھ نماز را براي اداي فریض قانون مرقوم در ماه مبارك رمضان كارفرما مكلف است مدتي از اوقات كار150اجراي ماده  ضمنًا در

 و صرف افطار یا سحري اختصاص دھد
ارگر ك از شروع كار و پس از خاتمھ آن صرف استحمام و تعویض لباس مي گردد جزء ساعات كار آیا اوقاتي كھ قبل -12

 محسوب مي شود؟
اعات كار كارگر باشد اوقات مصروفھ براي این منظور جزء س چنانچھ انجام وظایف شغلي عرفًا مستلزم استحمام و تعویض لباس

 .محسوب مي گردد
و  كار چگونھ است ساعت متوالي استراحت مي كنند بھ لحاظ مقررات قانون 24ساعت كار و  24كارگراني كھ  وضعیت -13

 مرخصي استحقاقي آنھا چگونھ محاسبھ مي شود؟
ط مصادیق كار مختل ساعت استراحت مي كنند نحوه انجام كار آنان از 24ساعت كار و  24توافق بعمل آمده  كارگراني كھ حسب

درصد  35قانون مرقوم براي ھر ساعت كار در شب  58ماده  قانون كار بوده و بھ این قبیل كارگران مستند بھ 53موضوع ماده 
اده فوق الع ساعت كار در ھفتھ آنان اضافھ كار محسوب و 44ضمنًا مازاد بر انجام . تعلق مي گیرد اضافھ بر مزد ساعت كار عادي

قانون كار در زمینھ اجباري  62گردد حكم ماده  متذكر مي. قانون كار محاسبھ و پرداخت خواھد شد  59مربوط با رعایت ماده 
قاقي ساالنھ بدیھي است مرخصي استح. بھ كارگران یاد شده نیز جاري مي باشد  بودن تعطیل یك روز معین در ھفتھ نسبت

 7( وزو قابل تبدیل بھ ر قانون كار است كھ حسب ساعات استفاده شده محاسبھ 64فوق الذكر بھ میزان مقرر در ماده  كارگران
 .خواھد بود) دقیقھ  20ساعت و 

تمام ماھھاي  قانون كار، ساعت كار در ماه چند ساعت مي باشد؟ آیا تعیین میزان ثابت ساعت كار براي با توجھ بھ مقررات -14
 سال امكان پذیر است؟

ساعت  44این قانون ساعات كار حداكثر  57و 51نگردیده ولي مستفاد از مواد  در مقررات قانون كار ساعات كار ماھانھ پیش بیني
، ھر روز تعطیل رسمي ساعت در چھار ھفتھ متوالي مي باشد بدیھي است در ازاي 176در مورد كارگران نوبتكار  در ھفتھ یا

كار  كمتر خواھد بود ضمنًا با توجھ بھ تفاوت تعداد روزھاي ساعت مزبور 44دقیقھ از  20ساعت و  7ساعات كار ھفتھ بھ میزان 
 .ساعات كار معین بھ عنوان ساعات كار ماھانھ مقدور نمي باشد در ماھھاي مختلف، تعیین

رفرما و كا قانون كار چنانچھ در خصوص تنظیم جدول زماني استفاده از مرخصي كارگران بین 69ماده  با توجھ بھ تبصره -15
 تشكل كارگري اختالف باشد راه حل قضیھ چگونھ مي باشد؟

مامي و ت) اي زنجیره(قانون كار تنظیم جدول زماني استفاده از مرخصي كارگران در مورد كارھاي پیوستھ 69تبصره ماده 
ت كھ باید مي نماید از تكلیف كارفرما شناختھ اس كارھائیكھ ھمواره حضور حداقل معیني از كارگران در روزھاي كار را اقتضا

در  اعالم نماید و تنظیم و پس از تأیید شوراي اسالمي یا انجمن صنفي یا نماینده كارگران ماھھ آخر ھر سال براي سال بعد 3ظرف 
تالف وجود مرخصي كارگران اخ این زمینھ چنانچھ بین مدیریت و تشكل كارگري مربوط در خصوص جدول زماني استفاده از

 .خواھد بود قانون كار معتبر و الزم االجرا 69داشتھ باشد حكم ماده 
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متر از یا مي توان در بعضي از روزھاي ھفتھ ك  است و دقیقھ كار براي تمام روزھاي ھفتھ الزامي 20ساعت و  7آیا رعایت  -16
 بعضي دیگر از روزھا بیشتر كار كرد ؟ دقیقھ و در 20ساعت و  7

این  51اخیر ماده  میزان مساوي بین ایام ھفتھ بعمل نیامده است و تنھا در قسمت در مقررات قانون كار پیش بیني تقسیم كار بھ
در تبصره یك  لكن. است  سقف ساعات كار روزانھ كارگران بجز موارد مستثني شده در قانون ھشت ساعت تعیین گردیده قانون

را در  اجازه داده شده است كھ در صورت توافق ساعت كار)  كارفرما و كارگران و یا نمایندگان آنھا( ماده مذكور بھ طرفین
كار  موع ساعاتدر دیگر روزھا اضافھ بر ھشت ساعت یاد شده تعیین نمایند مشروط بر اینكھ مج بعضي از روزھاي ھفتھ كمتر و

 .ساعت تجاوز ننماید  44در ھفتھ از 
رن آن با براي اضافھ كاري استحقاق چھ مزایائي را خواھد داشت و در صورت تقا منظور از اضافھ كار چیست؟ و كارگر -17

 تعطیل رسمي چگونھ عمل مي شود؟ روزھاي
ساعت در چھار ھفتھ متوالي  176ھفتھ براي كارگران غیر نوبتكار و  ساعت در 44( ارجاع كار اضافھ بر ساعات كار عادي 

 59وع مواد موض اضافھ كار بوده و نحوه محاسبھ فوق العاده مربوط و دیگر شرایط آن تابع مقررات) كار براي كارگران نوبت
وز تعطیل رسمي با روزھاي كار، بھ ازاي ھر ر بدیھي است در صورت تقارن ھر یك از روزھاي. قانون كار خواھد بود  60و

ادي در چھار و یك بیست و چھارم كار ع) براي كارگران غیر نوبتي( ھفتگي  تعطیل رسمي معادل یك ششم ساعات كار عادي
 .واھد بوداضافھ كار خ از ساعات عادي كار كارگر كسر و مازاد بر ساعات باقي مانده) براي كارگران نوبتي (ھفتھ متوالي 

ھ این ساعت صحیح مي باشد در این صورت با توجھ بھ اینك 192بر  آیا نحوه محاسبھ اضافھ كاري بر مبناي مزد ماھانھ تقسیم -18
 امتیاز بیشتري براي كارگران است آیا كارفرما مجاز بھ تغییر آن مي باشد؟ شیوه محاسبھ متضمن

روز و  30تقسیم مزد ماھانھ بھ  معمول و مورد عمل در كارگاھھاي مشمول قانون كار براي محاسبھ اضافھ كاري بر اساس رویھ
بھ مزد یك ساعت كار عادي، مزد یك ساعت % 40كھ با اضافھ كردن  دقیقھ انجام مي شود 20ساعت و  7تقسیم مزد روزانھ بھ 
ساعت  192بر  خواھد شد با وجود این از آنجا كھ مالك محاسبھ اضافھ كاري بر مبناي مزد ماھانھ تقسیم اضافھ كاري محاسبھ

با توجھ بھ استمرار آن  آن مخالفتي با قانون نداشتھ و امتیاز بیشتري را براي كارگران متضمن مي باشد بھ این لحاظ ترتیب اجراي
 .كارگران ذینفع تكلیف بھ ادامھ اجراي آن خواھد بود  و ایجاد حق مكتسبھ اي براي

عھد از انجام ت ساعت اضافھ كاري داشتھ باشد آیا مي تواند 4كارگر متعھد شده باشد روزانھ مدتي مثًال  چنانچھ در قرارداد كار-19
 خودداري نماید؟

زبور بالاثر قرارداد از جملھ شرایط غیر نافذ بشمار مي رود لذا شرط م نظر بھ اینكھ شرط انجام اضافھ كاري توسط كارگر در
 .ھیچ نوع تعھدي براي طرفین قرارداد كار نمي نماید بوده و ایجاد

 قانون كار چند ساعت است؟ 59در روز در موارد استثنائي مذكور در تبصره ماده  حداكثر ساعات اضافھ كاري -20
یش از النھایھ ارجاع كار ب .قانون كار سقف مربوط بھ ساعات كار اضافي مشخص نگردیده است 59قسمت اخیر تبصره ماده  در

 .ناء تبدیل بھ قاعده نشودفوق باشد بھ نحوي كھ در این زمینھ استث چھل ساعت باید با عنایت بھ استثناء پیش بیني شده در تبصره
 ارجاع كار اضافي اجباري بھ كارگران و تعیین مدت آن با چھ مرجعي است؟ تأیید ضرورت -21

پایان اولین روز كار  ساعت پس از 48قانون كار، كارفرما مكلف است حداكثر  60ارجاع كار اضافي موضوع ماده  در صورت
ین كار و امور اجتماعي ضرورت كار اضافي و مدت آنرا تعی مراتب را بھ اداره كار و امور اجتماعي محل اطالع دھد تا واحد

 نماید
ا كارفرما مي كنند آی كار در یك واحد مشمول قانون كار بھ نحوي است كھ كارگران باید مستمرًا اضافھ كار نوع كار و ماھیت -22

 نماید؟ تواند در صورت عدم تمایل كارگران آنھا را وادار بھ اضافھ كاري
لھذا چنانچھ . دداللت بر امور اتفاقي و استثنایي دار قانون كار صرفًا در رابطھ با حوادث بوده و لفظ حادثھ 60ماده » الف « بند 

نداشتھ و  وردكارگران براي ساعاتي بیش از ساعات كار عادي قانوني است استفاده از ماده فوق م ماھیت كار واحدي مستلزم كار
 .شیفت اضافي اقدام نماید واحد مربوط مي باید نسبت بھ تأمین پرسنل مورد نیاز خود و احیانًا ایجاد

رما باید موضوع اساس توافق با كارفرما اضافھ كاري مي كنند نیز كارف آیا در مورد كارگراني كھ با میل و اختیار خود و بر -23
 ساعت بھ اداره كار محل اطالع دھد؟ 48ظرف  اضافھ كاري را

و  فھ كار بودهدر ارتباط با اختیارات كارفرمایان در زمینھ الزام كارگران بھ انجام اضا قانون كار اصوًال 60مقررات موضوع ماده 
بدیھي است در .  ورزند تسري نخواھند داشت بھ حاالتي كھ كارگران بر اساس توافق و بنا بھ تمایل خود بھ اضافھ كاري اشتغال

یح تبصره یك ماده با تشخیص كارفرما وادار بھ انجام كار اضافي شوند بھ تصر صورتي كھ كارگران بر خالف تمایل خود صرفًا
اجتماعي اطالع دھد تا با  ساعت موضوع را بھ اداره كار و امور 48كارفرما مكلف است در ھر مورد حداكثر ظرف  مرقوم

 .اضافي و تعیین مدت آن اتخاذ تصمیم بعمل آید  عنایت بھ بندھاي الف و ب ماده مذكور در زمینھ ضرورت كار
 ھیجده سال تمام كمتر است مجاز بھ انجام كار اضافي مي باشند؟ آیا كارگراني كھ سن آنھا از -24

خلفین از این باشد با مت قانون كار ارجاع ھر نوع كار اضافي بھ كارگران نوجوان حتي با توافق آنان ممنوع مي 83در اجراي ماده 
 .قانون مرقوم رفتار خواھد شد 176ماده برابر ماده 

 ممنوع مي باشد؟ قانون كار آیا ارجاع كار اضافي بھ كارگراني كھ كار مختلط دارند نیز 61توجھ بھ ماده  با -25
 22ا در فاصلھ كھ تمام و یا بیش از نیمي از ساعات كار آنھ)  اعم از نوبت كار و یا غیر نوبتكار( ارجاع كار اضافي بھ كارگران 

ارجاع كار اضافي بھ  قانون كار 61توضیح اینكھ مطابق ماده . قانون كار ممنوع است 61گیرد مستند بھ ماده  بامداد قرار مي 6تا 
 .مي دھند ممنوع مي باشد كارگراني كھ كار شبانھ یا كارھاي خطرناك و سخت و زیان آور انجام
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 ا خیر؟جمعھ بدون تعطیل یك روز معین در ھفتھ اشكال دارد ی در صورت توافق كارگر و كارفرما آیا انجام كار در روز -26
ده و انجام كار و بو قانون كار تعطیل یك روز معین و مستمر در ھفتھ بعنوان تعطیل ھفتگي كارگران اجباري 62با توجھ بھ ماده 

نجام كار در روز بھ این ترتیب ا. ممنوعیت خواھد داشت  نیز اضافھ كاري در این روز حتي با توافق طرفین بر خالف مقررات و
 .معین دیگر در ھفتھ مي باشد جمعھ منوط بھ تعطیل یك روز

ند از آنجا مھارت در یك مركز كار آموزي بھ تحصیل مشغولند مدعي ھست تعدادي از كارگران كارگاھي كھ جھت ارتقاء سطح -27
ي بھ آنان فوق اضاف روزانھ آنھا بیش از ساعات كاري است كھ در كارگاه داشتھ اند كارفرما باید براي ساعات كھ ساعات تحصیل

 العاده اضافھ كاري پرداخت كند تكلیف كارفرما چیست؟
ام مي دوره ھاي مربوط انج شركت كارگران در مراكز آموزش فني و حرفھ اي و یا سایر مراكز كھ بھ منظور گذراندن چنانچھ

دقیقھ  20ساعت و  7پرداخت اضافھ كاري در ساعات مازاد بر  شود بنا بھ میل و درخواست خود كارگران صورت گرفتھ باشد
آمده باشد بدیھي  لمورد پیدا نمي كند مگر اینكھ در زمینھ این پرداختھا قبًال بین طرفین توافق بعم حضور در كالسھاي آموزشي

حضور  كارگران تكلیف شده باشد در این صورت است در صورتي كھ گذراندن دوره ھا در مراكز مذكور از سوي كارفرما بھ
 . قانون كار قابل احتساب خواھد بود 59آموزشي اضافھ كاري تلقي و با رعایت ماده  مازاد بر ساعات كار قانوني در كالسھاي

افھ كاري كسر ساعات كار را با ساعات اض در مواردي كھ كارگر تأخیر ورود بھ كارگاه یا تعجیل خروج دارد آیا مي توان -28
 كارگر تھاتر نمود؟

تأخیر  ساعات درصد بیشتر از دستمزد یكساعت كار عادي مي باشد لذا قابل تھاتر با 40اضافھ كاري  چون دستمزد یك ساعت
 .نبوده و باید ھر كدام از این دو مورد جدا گانھ محاسبھ گردد 

 محاسبھ مي گردد؟ فوق العاده اضافھ كاري در كارگاھھائي كھ مزد كارگران ماھانھ پرداخت مي شود چگونھ -29
 :نحوه محاسبھ اضافھ كاري

 ماھانھ حقوق:  30= مزد روزانھ 
 مزد روزانھ: دقیقھ  20ساعت و 7=مزد یك ساعت كار عادي

 مزد یك ساعت كار عادي+ مزد یك ساعت كار عادي % 40=اضافھ كاري مزد یك ساعت
وق میزان ف ضرورت دارد كارگر روز كار در ساعات شب بصورت اضافھ كاري بكار ادامھ دھد آیا در در برخي مواقع -30

 ساعات روز را دریافت مي دارد؟ العاده دریافتي او تغییري داده مي شود یا ھمان فوق العاده اضافھ كاري در
درصد فوق  40بامداد واقع شود عالوه بر  6شب تا  22فاصلھ ساعات  كارگران غیر نوبت كار كھ ساعات اضافھ كاري آنھا در

نوبتكار  كارگران غیر مربوط بھ كار شب را نیز خواھند داشت بھ این ترتیب% 35اضافھ كاري، استحقاق دریافت  العاده مربوط بھ
 ساعت دریافت مي دارند عالوه بر مزد آن% 75براي ھر ساعت اضافھ كاري در شب در مجموع 

ي در شیفت شیفت ھاي صبح یا عصر است بصورت اضافھ كار گاھي الزم است كارگران نوبت كاري كھ كار عادي آنھا در -31
 كھ باید بھ آنھا پرداخت شود چقدر است؟ شب كار كنند میزان فوق العاده یي

جام از كارگران نوبت كاري كھ بطور عادي در نوبت ھاي صبح و عصر ان در مواردي كھ بنا بھ ضرورت و در موارد خاص
اري استحقاق اضافھ ك براي انجام كار اضافي در شب دعوت بعمل مي آید كارگران مذكور عالوه بر فوق العاده وظیفھ مي نمایند

 .   داشت را نیز خواھند%) 40%+35(استفاده از فوق العاده كار در شب یعني 
وز دیگر بھ كارفرما روز كار آنھا بوده و بجاي آن از یك ر آیا كار اضافي كارگراني كھ روز جمعھ طبق توافق بعمل آمده با -32

 مي كنند در روز جمعھ و غیر جمعھ بھ لحاظ میزان فوق العاده تفاوت دارد؟ عنوان تعطیل ھفتگي استفاده
یل در ھفتھ بعنوان تعط قانون كار بجاي روز جمعھ از روز معین و مستمر دیگري 62كھ در اجراي تبصره یك ماده  كارگراني

ین روزھاي دیگر ھفتھ خواھد بود و در این مورد استثنایي ب اضافھ بر مزد% 40ھفتگي استفاده مي نمایند مزد روز جمعھ آنان 
روز كار  حال جزء كھ در این( لھذا چنانچھ این قبیل كارگران در روز جمعھ . پیش بیني نشده است  كارگران نوبتي و غیر نوبتي

 الذكر نیز جزء مزد ماخذ محاسبھ فوق العاده فوق% 40اضافھ بر ساعات عادي روزانھ كار كرده باشند ) عادي آنھا تلقي مي شود
 .اضافھ كاري منظور خواھد گردید 

 بھ لحاظ شود؟باید جزء مزد ماخذ محاس آیا سختي كار، مزایاي سرپرستي و امثالھم در ھنگام محاسبھ فوق العاده اضافھ كاري -33
 ع شغل و برايمزایایي از قبیل سختي كار، مزایاي سرپرستي و فوق العاده شغل كھ بھ تب قانون كار 36با توجھ بھ تبصره یك ماده 

ظور خواھد محاسبھ اضافھ كاري نیز من ترمیم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي شود جزء مزد ثابت محسوب شده و لذا مبناي
 .شد
 مزد مأخذ كارگران پرداخت مي شود مانند كمك ھزینھ مسكن و یا عائلھ مندي باید در آیا كمك ھزینھ ھائي كھ در كارگاه بھ -34

 محاسبھ فوق العاده اضافھ كاري بھ حساب آید؟
 36ر در ماده عائلھ مندي و بن كارگري در زمره مزایاي ثابت پرداختي بھ تبع شغل، مذكو كمك ھزینھ ھاي مسكن، خواربار، كمك

 .شود نمي  قانون كار نبوده و لذا در محاسبھ نرخ اضافھ كاري جزء مزد منظور 
ھ حساب آورده محاسبھ فوق العاده اضافھ كاري باید ب آیا مزایایي مانند فوق العاده نوبت كاري و یا شب كاري جزء مزد مأخذ -35
 شود؟

مانند حق  قانون كار بوده و لذا مزایایي 36اضافھ كاري ھمان مزد ثابت یا مزد مبناي موضوع ماده  مالك محاسبھ مزد ساعات
اري منظور نخواھد نمي گردد در محاسبھ اضافھ ك نوبتكاري، شبكاري و تفاوت تطبیق و نظائر آن كھ در ارتباط با شغل پرداخت

 .شد
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تبصره  طرح طبقھ بندي مشاغل مصوب وزارت كار با نظر این وزارتخانھ و بر اساس اجازه در برخي از كارگاھھاي داراي -36
مي دارند آیا  گروه و پایھ خود دریافت دستور العمل اجراي طرح طبقھ بندي، تعدادي از كارگران مبلغي عالوه بر مزد 19ماده  2

 كاري با مزد گروه و پایھ جمع مي شود یا خیر؟ این مبلغ در زمان محاسبھ فوق العاده اضافھ
طبقھ  كارگر بوده و از طرفي در كارگاھھائي كھ طرح» مزد«مبناي احتساب اضافھ كار  قانون كار 59ماده » ب«در اجراي بند 

و پایھ مبناي محاسبھ ھر گونھ  قانون مرقوم مزد گروه 36ماده  2مشاغل بھ مرحلھ اجرا در آمده است با عنایت بھ تبصره  بندي
ا مشاغل و ی دستورالعمل اجرایي طرح طبقھ بندي         19ماده  2تبصره  لذا احتساب فوق العاده ھاي موضوع. مزایا خواھد بود

 .بود اصوًال ھر نوع پرداخت دیگري در محاسبھ اضافھ كاري وفق مقررات نخواھد
ي پرداخت ھا در مقابل انجام كار صورت م در واحدھایي كھ بھ كارگران ماھانھ اضافھ كار مقطوع داده مي شود ولي این -37

 سنوات خدمت و سایر مزایا منظور خواھد شد؟ گیرد آیا وجوه پرداختي از این بابت در محاسبھ
ثابت و  رتمي شود گرچھ این پرداخت ھا بصو  كھ در مقابل انجام كار بھ كارگران داده  آن نوع پرداختھاي راجع بھ اضافھ كاري

 پیش بیني شده است بھ این لحاظ پرداخت قانون كار 59مقطوع نیز صورت گیرد قواعد مربوط بھ آن ھمان است كھ در ماده 
 .نیز منظور نمي گردد مزبور جزء مزد نبوده و در محاسبھ سنوات خدمت

مزد تلقي  مي شود آیا این پرداختي از اجزاء  مقطوع بھ كارگران داده در واحدھایي كھ ھر ماھھ مبلغي تحت عنوان اضافھ كار -38
 بھ حساب مي آید؟... سنوات خدمت و عیدي و پاداش و و در محاسبھ

كارگران  ياضافھ كاري پرداخت مي شوند بدون ارتباط با میزان تولید و خدمات ارائھ شده از سو چنانچھ مبالغي كھ بھ عنوان
ده باشد در حكم كارگران مزبور، پرداخت ش مربوط و بدون نیاز بھ تأیید سرپرست كارگران، مبني بر انجام كار اضافھ توسط

ي در شش ماه ثابت بودن مبالغ پرداختي در ماھھاي مختلف متوسط مبالغ پرداخت بخشي از مزد كارگران بوده و در صورت عدم
اري در ھر ماه نیاز بھ اضافھ ك بھ كارگران ذیربط پرداخت شود بدیھي است چنانچھ بر خالف ترتیبات یاد شده پرداخت گذشتھ باید

تي اضافھ كار موضوع یا بھ میزان تولید آنھا مرتبط باشد مبالغ پرداخ تأیید مدیر یا رئیس قسمت و یا سرپرست كارگران داشتھ و
 .كار خواھد بود قانون 59ماده 
 ساعت اضافھ كاري بھ كارگران ارجاع نماید؟ 4روز بیش از  قانون كار كارفرما مي تواند ھر 59آیا بر اساس تبصره ماده  -39

وان بوده و نمي ت ساعت در روز صرفًا جھت موارد استثنایي 4قانون كار براي انجام اضافھ كاري بیش از  59تجویز تبصره ماده 
ساعت باشد و البتھ چنانكھ  4انجام اضافھ كاري بیش از  آن را بھ قاعده اي تبدیل نمود كھ بر اساس آن كارگر، ھر روز مجاز بھ

تواند  رما ميكارگر الزامًا مي بایست ھمھ روزه بیش از چھار ساعت كار اضافي انجام دھد كار ف نیاز كارفرما بھ نحوي باشد كھ
 .نماید نیاز خود را بھ پرسنل از بین نیروھائي كھ استخدام خواھد كرد تأمین

جام مي دھند در ازاي ھر ساعتي كھ اضافھ كار ان در كارگاھي از سالھا پیش رویھ بر این جاري است كھ براي كلیھ كارگران -40
 ؟العاده پرداخت مي شود آیا كارفرما مجاز بھ تغییر این شیوه محاسبھ خواھد بود فوق%40دو برابر منظور و با محاسبھ 

خت گردیده است با بعدي بطور مستمر پردا برابر منظور نمودن اضافھ كاري انجام شده كھ از بدو تأسیس كارگاه و یا با موافقت دو
كارگران از  جزء شرایط كار كارگران محسوب مي گردد و بھ دلیل استفاده كلیھ ساعت انجام اضافھ كاري در روز 4رعایت سقف 

قانون كار  26موضوع ماده  برابر منظور داشتن اضافھ كاري انجام شده، قطع آن از مصادیق تغییر عمده در شرایط كار امتیاز دو
 . تلقي و براي تغییر آن باید حكم این ماده رعایت گردد

ا جلب آور شناختھ شده است مي باشد؟ ب آیا كارفرما مجاز بھ ارجاع كار اضافي بھ كارگراني كھ كارشان سخت و زیان -41
 موافقت خود كارگران چطور؟

ممنوع  مي دھند كھ بھ موجب آن ارجاع كار اضافي بھ كارگراني كھ كارھاي خطرناك و سخت وزیان آور انجام قانون كار 61ماده 
را موجب خواھد  176اجراي تبصره مقرر در ماده  شناختھ شده است از جملھ مواد آمره این قانون است كھ تخلف از آن ضمانت

 ر رعایتكارھاي سخت و زیان آور و صیانت از نیروي كار كامًال منطقي بوده و ھمواره ب شد و این ممنوعیت با توجھ بھ ماھیت
مي كند و ھر زیان آور است توجیھ ن آن تأكید مي شود نیاز بھ پرسنل نیز ارجاع كار اضافي بھ كارگران را كھ كارشان سخت و

واھد بود ضمنًا خ زیان آور با عنایت بھ آمره بودن قاعده فاقد اعتبار         گونھ توافق براي انجام كار اضافي در كارھاي سخت و
بھ كارگراني است  مورد نیاز بجاي ارجاع اضافھ كاري راه حل مورد قبول براي مرتفع ساختن كمبود پرسنل بكارگیري نیروي كار

. مي كنند كھ در كارھاي سخت و زیان آور كار

 :جعفر میرزاخانی
 نوبتکاري و شبکاري : بخش یازدھم 

 شود ؟ فوق العاده نوبت كاري كارگران نوبت كار چگونھ محاسبھ مي.-١
ر كارگر در ھ ھفتاد و شش ساعت اول كاركرد  جھت محاسبھ در صد فوق العاده نوبت كاري كارگران یك واحد الزم است یكصد و

) صبح  6الي  22(سپس نسبت ساعاتي كھ در تعداد ساعات استخراج شده بھ ساعت شب  طول ماه از كارت تایمكس استخراج و
درصد مزد و 5/22 نوبت كاري معادل نزدیك باشد فوق العاده) نصف(چنانچھ نسبت محاسبھ شده بھ نیم . بوده محاسبھ گردد  مقارن

 بھ طور مثال چنانچھ كارگر نوبت كاري. درصد خواھد بود  15العاده  نزدیك باشد میزان فوق/.) 33(چنانچھ بھ سي و سي صدم 
ق افتاده باشد فو ساعت بھ ساعات شب 87ساعت اول كاركرد مزبور حدود  176ساعت كاركرد داشتھ باشد و از  190در طول ماه 

 .درصد خواھد بود  5/22العاده نوبت كاري 
كاري  نوبت ساعت استراحت مي كنند نوبت كار ھستند و آیا مي توانند از فوق العاده 24ساعت كار و  24آیا كارگراني كھ -2
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 استفاده كنند ؟
ف مي كنند با عنایت بھ تعری ساعت استراحت  24ساعت كار و  24توافق  كارگراني كھ بر اساس قرارداد كار و شرایط كار مورد

ا توجھ بھ بود ولي چنانچھ ب قانون كار نوبت كار نبوده و محق بھ دریافت فوق العاده مربوط نخواھد 55موضوع ماده  كار نوبتي
ن جزء حقوق فوق العاده نوبت كاري پرداخت شده باشد دریافت آ عرف و روال كارگاه بھ این قبیل كارگران وجھي تحت عنوان

 . طبق روال گذشتھ بھ آن عمل خواھد شد  مكتسبھ كارگران بوده و
زمان  نوبت كاري بھ كارگران را موجب مي شود شمول این فوق العاده بھ مدت گردش كار در طول ماه پرداخت فوق العاده -3

 استحقاقي و تعطیالت رسمي بر چھ مبنایي مي باشد ؟ مرخصي
در  ردش كاربنابراین چنانچھ گ. كاري بھ كارگران نوبت كار گردش كار در طول ماه خواھد بود شرط پرداخت فوق العاده نوبت

برده باشد با  استحقاقي یا در تعطیالت بھ سر محدوده یك ماه تحقق پیدا كند گر چھ یك یا چند روز از ماه را كارگر در مرخصي
ر ایام العاده نوبت كاري متعلقھ را بھ صورت كامل دریافت خواھد داشت ضمنًا د توجھ بھ گردشي شدن كار در آن ماه فوق

وق العاده نوبت كند پرداخت ف استعالجي با توجھ بھ اینكھ كارگر از سازمان تامین اجتماعي غرامت دستمزد دریافت مي مرخصي
 .كاري براي ایام مذكور مورد پیدا نمي كند 

العاده براي كار در  فوق% 40از روزھاي كار كارگران نوبتي با روز جمعھ برخورد كرده است در این صورت آیا  یكي:  -4
 روز جمعھ شامل آنان نیز مي شود ؟

الزام بھ  نوبت كار بھ روز تعطیل ھفتگي جمعھ برخورد كند مورد از مصادیق كار در روز جمعھ و چنانچھ روز كاري كارگران
فوق العاده % 40كارگران محق بھ دریافت  تعطیل یك روز دیگر در ھفتھ بھ جاي جمعھ مي باشد و در این صورت این قبیل

 .بود  قانون كار نیز خواھند 62موضوع تبصره یك ماده 
 مرخصي استحقاقي نیز مي باشد ؟ آیا فوق العاده نوبت كاري ناظر بر مزد روز جمعھ ، تعطیالت رسمي و - 5

د براي كار كل مزد ثابت یا مزد مبناي دریافتي ماھانھ را شامل بوده و بای قانون 56درصدھاي نوبت كاري پیش بیني شده در ماده 
 .تعطیل ھفتگي و تعطیالت رسمي و مرخصي استحقاقي نیز محاسبھ و پرداخت گردد روزھاي

ساعت تعیین شده در  176 كار اضافي كارگران نوبت كار چگونھ محاسبھ مي شود ؟ چنانچھ في المثل پس از بیست روز ساعت -6
 اضافھ كار خواھد بود ؟ قانون كار انجام شده باشد آیا انجام كار پس از آن 57ماده 

در چھار ( ساعت كار  176ماه بھ طور نوبتي كار مي كنند تا سقف  قانون كار براي كارگراني كھ در طول 57با عنایت بھ ماده 
مي  متذكر . كند ساعت كار اضافھ كاري مصداق پیدا مي 176كاري مفھوم نداشتھ و در واقع پس از انجام  اضافھ) ھفتھ متوالي 

 .تواند انجام شود ساعت مذكور در ھر مقطع زماني از چھار ھفتھ متوالي مي 176گردد 
% 15ود كارگراني كھ نوبت ھاي كارشان در صبح و عصر واقع مي ش در موسسھ اي از مدتھا قبل فوق العاده نوبت كاري  -7

 فوق العاده مزبور را كاھش دھد ؟     تواند بوده است آیا كارفرما مي
پرداختھا تا  این قبل اقدام بھ پرداخت فوق العاده ھاي نوبت كاري بیش از میزان مقرر در قانون نموده و در صورتي كھ واحدي از

 .یر خواھد بود تغییر در آن با موافقت كارگران امكان پذ كنون ادامھ یافتھ باشد اجراي آن بھ عنوان شرایط كار تلقي و ھرگونھ
شب  ر ساعاتآنان بھ صورت صبح و عصر باشد و روزانھ مثًال یك ساعت از نوبت كار عصر آنان د كارگراني كھ گردش كار -8

 ده درصد قرار مي گیرند ؟  واقع شود آیا مشمول ھمان فوق العاده
رند و واقع مي گی كھ گردش كاري آنان بھ صورت صبح و عصر باشد مشمول ده درصد فوق العاده نوبت كاري قرار كارگراني

وق العاده گردشي بھ صورت صبح و عصر و ف شدن یك ساعت كار عصر در محدوده ساعت كار شب تغییري در تعریف كار
 .مربوطھ كھ ده درصد است ایجاد نمي كند 

 واھند بود؟درصد نوبت كاري خ آیا كارگراني كھ از شكل كار نوبتي خارج شده و غیر نوبتي كار مي كنند كماكان مشمول -9
عاده ھاي نوبت كاري تغییر وضعیت داده باشند در این صورت پرداخت فوق ال چنانچھ كارگران از حالت نوبتي بھ غیر نوبت كاري

ي صورت گرفتھ طرفین توافق قانون كار بھ آنان مورد پیدا نمي كند مگر اینكھ براي این پرداخت ھا از قبل بین 56 مقرر در ماده
 .باشد 

ار قانون كار بھ سر مي برد مشمول فوق العاده نوبت كاري قر 46مأموریت ماده  آیا بھ مدت زماني كھ كارگر نوبت كار در -10
  مي گیرد؟

ھ بیان دیگر یك ماه گردش داشتھ باشد ب فوق العاده ھاي نوبت كاري بھ كارگراني پرداخت مي شود كھ كارشان در محدوده زماني
دن گردش بھ این ترتیب چون با محقق ش. كار در داخل یك ماه مي باشد  شرط استفاده از درصدھاي نوبت كاري تحقق گردش

ھا در  مأموریت كارگر نوبت كار مشمول فوق العاده مربوط براي كل مزد ماھانھ مي شود بنابراین چنانچھ كاري در طول ماه
 .درصدھاي نوبت كاري قرار مي گیرد  ماھھایي كھ در آن گردش كار انجام شده صورت گرفتھ باشد در شمول

ب امكان پذیر و عصر مي باشد آیا تغییر آن در قالب صبح و عصر و ش در كار گاھي گردش كار كارگران بھ صورت صبح -11
 است ؟

نچھ در سطح كارگاه چنا كار كارگران نوبت كار و افزایش تعداد نوبت ھاي كاري آنان كھ متضمن تغییر گردش باشد تغییر گردش
 .قانون كار عمل گردد  26 صورت گیرد تغییر عمده شرایط كار تلقي و مي بایستي برابر ماده

مچون اضافھ نوبت كار پرداخت مي شود آیا در ھنگام محاسبھ مزایایي ھ مبلغي كھ بھ عنوان مزایاي نوبت كاري بھ كارگران -12
 مزد مأخذ محاسبھ منظور مي گردد؟ كاري و عیدي جزء

بوده و كار بھ عنوان فوق العاده نام برده شده است لذا این مزایا جزء مزد كارگر ن قانون 56نظر بھ اینكھ از مزایاي مقرر در ماده 
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 . محاسبھ اضافھ كاري ، عیدي و پاداش و سنوات خدمت و نظایر آن منظور نخواھد شد در
ساعت تجاوز نماید این قاعده  176نباید از  قانون كار ساعت كار كارگران نوبتي در چھار ھفتھ متوالي 57با توجھ بھ ماده  -13

 روزه چگونھ قابل اعمال است ؟ 31ماھھاي  و روز سي و یكم در 30، 29براي روزھاي 
ساعت 176گردیده كھ ساعات كار كارگران نوبت كار در چھار ھفتھ متوالي نباید از  قانون كار اشاره 57نظر بھ اینكھ در ماده 

روز مورد پیدا  31و  30، 29 نماید بنابراین با اعمال مراتب فوق در مورد كارگران نوبتي خود بھ خود موضوع ماھھاي تجاوز
ال متوالي ، چھار ھفتھ متوالي بعدي شروع مي شود ولي در ھر ح نخواھد كرد چون پس از خاتمھ ھر مورد از چھار ھفتھ ھاي

ساعت و  7 روزه باشد این مقصود با لحاظ داشتن 31و  30،  29ساعت كار كارگران نوبتي در ماھھاي  چنانچھ تاكید بر احتساب
 .ماه حاصل خواھد شد  دقیقھ ساعت كار قانوني روزانھ و در نظر گرفتن روزھاي كاري كارگر در ھر 20
ران متضمن چھ برخورد نماید كار در این ایام براي این قبیل كارگ چنانچھ روزھاي كاري كارگران نوبتي با تعطیالت رسمي -14

 باشد ؟ امتیازي مي تواند
دن روزھاي خواھند داشت و در صورت مصادف ش كارگران نوبت كار نیز حق استفاده از تعطیالت رسمي با استفاده از مزد را

و براي ھر  رسمي ، كار در ایام مذكور از ھمان ساعت اول بھ عنوان اضافھ كار تلقي كاري كارگران نوبت كار با ایام تعطیالت
 .كاري چھل درصد عالوه بر مزد ھر ساعت كار عادي باید پرداخت گردد  ساعت

ي نماید آیا تعطیل م شب دیگري را در ھفتھ  طور مستمر در شب كار مي كند منتھي بھ جاي تعطیل جمعھ شب كارگري بھ -15
 خواھد بود؟ فوق العاده پیش بیني شده بابت كار در روز جمعھ% 40وي مشمول 

ب بھ طور مستمر چنانچھ بھ جاي تعطیل ھفتگي جمعھ ش )كارگران غیر نوبتي ( كارگراني كھ بھ طور ثابت در شب كار مي كنند 
ذیل آن  قانون كار و تبصره ھاي 62تعطیل ھفتگي استفاده كنند با توجھ بھ شمول حكم عام ماده  شب دیگري در ھفتھ را بھ عنوان

فوق % 35ي از اشتغال دارند عالوه بر برخوردار نسبت بھ كلیھ كارگراني كھ در مقاطع زماني مختلف در طول شبانھ روز بھ كار
قانون مرقوم نیز بھره مند خواھند  62اضافھ مزد پیش بیني شده در تبصره یك ماده  %40، از  58العاده شب كاري موضوع ماده 

 . شد
 در شب بھ چھ میزان مي باشد ؟ قانون كار براي تحقق ممنوعیت كار 61حدود كار شبانھ پیش بیني شده در ماده -16
قانون كار ، كاري است كھ بیش از نیمي از ساعات كار عادي روزانھ در  61نظر مي رسد كار شبانھ مورد نظر در ماده  بھ 

اعات شب عادي در س بھ این ترتیب در مواردي كھ كمتر از نیمي از ساعات كار. صبح روز بعد انجام شود 6 شب الي 22ساعات 
قانون كار نبوده و مشمول  61شبانھ مورد نظر در ماده  انجام شده و یا ساعات اضافھ كاري كارگر در ساعات شب واقع شود كار

 .گیرد  ممنوعیت كار در شب قرار نمي
فوق العاده دریافت مي كند آیا % 35كار در شب  كارگري كھ غیر نوبتي بوده و ضمنًا شب كار نیز مي باشد براي ھر ساعت -17

العاده شب كاري  سر مي برد و یا در تعطیالت جمعھ و تعطیل رسمي نیز مشمول فوق وقتي این كارگر در مرخصي استحقاقي بھ
 گیرد ؟ قرار مي

صبح واقع مي شود پرداخت مي  6شب و  22 فوق العاده شب كاري فقط بھ ساعت كار كارگر غیر نوبتي كھ در محدوده ساعات
ھفتگي و  ھمین را بیان مي نماید بنابراین در مرخصي ھاي استحقاقي و تعطیالت قانون كار نیز 58گردد و در این زمینھ ماده 

د مورد پیدا شب اختصاص دار كارگر در كارگاه حضور ندارد استفاده وي از فوق العاده شب كاري كھ بھ انجام كار در رسمي كھ
 .نمي كند 

ت كاري قرار یك ماه صبح و یك ماه عصر و یا شب باشد مشمول فوق العاده نوب آیا كارگراني كھ گردش كار آنان بھ صورت -18
 ؟ مي گیرند

دین لحاظ در طول یك ماه گردش داشتھ باشد ب قانون كار كھ كار نوبتي را كاري شناختھ است كھ نوبتھاي آن 56با توجھ بھ ماده 
وق العاده نوبت عصر و یا شب كار مي كنند نوبت كار نبوده و مشمول استفاده ازف كارگراني كھ بھ صورت یك ماه صبح و یك ماه

قانون كار براي  58در اجراي ماده  نیز قرار نمي گیرند از طرفي چون این قبیل كارگران قانونًا غیر نوبتي تلقي مي شوند كاري
اضافھ بر مزد ساعت كار عادي برخوردار خواھند % 35واقع مي شود از  بامداد 6و  22ھر ساعت كار در شب كھ در فاصلھ بین 

 .شد 
در شب عالوه  ھر ساعت كار كارگاھي روال این بوده است كھ نوبت كاراني كھ نوبت كارشان بھ ساعات شب بیافتد براي در -19

كھ در قانون  مند مي شده اند آیا كارفرما مي تواند تحت این عنوان بر فوق العاده نوبت كاري از فوق العاده شب كاري نیز بھره
 ؟ شب كاري بھ كارگران نوبت كار پیش بیني نشده است بھ قطع این فوق العاده اقدام نماید پرداخت فوق العاده

رداخت مي عالوه بر حق نوبت كاري پ چنانچھ كارگاھي از قبل بھ كارگران نوبت كار خود بابت ساعت شیفت شب ، درصدي
. اھد بودآن جزء شرایط كار و عرف و روال كارگاه تلقي و قابل قطع نخو نموده و این پرداخت ھا استمرار یافتھ باشد تداوم

 :جعفر میرزاخانی
 تعطیالت و مرخصي ھا: بخش دوازدھم 

 تھ باشد؟از ھفتھ موافقت داش آیا كارگر مي تواند با كارفرما براي انجام كار در روز جمعھ بدون تعطیل یك روز دیگري -1
ن حتي با جلب مشمول قانون كار اجباري بوده و بھ كارگیري كارگرا استفاده از تعطیل ھفتگي در ھر حال براي كلیھ كارگران

. خواھد بود ح قانونآنھا و یا در شرایط استثنایي و اضطراري در روز تعطیل ھفتگي بر خالف حكم صری رضایت و توافق كتبي
ارد روز جمعھ اشتغال بھ كار داشتھ باشد، حتي در مو قانون كار، كارگر در 62بدیھي است چنانچھ بھ دالیل مورد اشاره در ماده 
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 .تبصره یك ماده یاد شده الزامي مي باشد ترتیب مقرر در -خاص و بطور موردي
 توافق كارگر بھ روز معین دیگري در ھفتھ انتقال داد؟ آیا مي توان تعطیل ھفتگي جمعھ را بدون -2

االصول  عطیل عليبھ عنوان تعطیل ھفتگي در ھمھ حال و بدون ھیچ استثنایي اجباري بوده و این ت تعطیل یك روز معین در ھفتھ
یا  مربوط بھ خدمات عمومي نبوده و نوع و خواھد بود و تغییر آن بھ روز دیگري در ھفتھ چنانچھ در امور” جمعھ“در روز 

صرفًا با  )بروز اختالف در این زمینھ حل آن با مراجع حل اختالف مي باشد كھ در صورت(ضرورت كار نیز آنرا ایجاب نكند 
 .امكان پذیر است توافق طرفین

دھند  بنا بھ ضرورت بھ كار خود در واحد ادامھ مي در كارگاھي كھ داراي تعطیالت تابستاني است تعدادي از كارگران -3
 با مرخصي و یا اضافھ كاري بھ چھ ترتیب خواھد بود؟ وضعیت این قبیل كارگران در ارتباط

 اقي ساالنھ موضوعنظر طبق توافق و یا بر اساس عرف معمول كارگاه بخشي از مرخصي استحق چنانچھ تعطیالت تابستاني مورد
ز مرخصي باید ایام دیگري از سال را ا قانون كار بوده باشد كار برخي از كاركنان متضمن این معني است كھ آنان مي 64ماده 

ارگران در نظر گرفتھ صورتي كھ تعطیالت تابستاني یاد شده جدا از مرخصي ساالنھ ك استحقاقي خود استفاده نمایند بدیھي است در
ار اضافي در این ایام یك ساعت ك باشد چنانچھ برخي از كارگران در این مدت در كارگاه كار كرده باشند ھر ساعت كار آنھا شده

 پرداخت فوق العاده مربوطھ در حق آنان خواھد بود قانون كار بوده و كارفرما مكلف بھ 59موضوع ماده 
 ر شود باكارگري كھ در طول ھفتھ بیمار بوده و در نتیجھ نتوانستھ است سر كار حاض آیا پرداخت مزد تعطیل ھفتگي -4

 كارفرماست یا با سازمان تأمین اجتماعي؟
 د لذا پرداختتأیید سازمان تأمین اجتماعي رسیده باشد بھ منزلھ روزھاي كاري مي باش از آنجا كھ مدت مرخصي استعالجي كھ بھ

باشد و  فرما ميبوده است بھ عھده كار دستمزد روز تعطیل ھفتگي بھ كارگري كھ تمام یا ایامي از ھفتھ را در استراحت پزشكي
 .غرامت مزد ایام بیماري كارگر خواھد بود سازمان تامین اجتماعي تنھا مكلف بھ پرداخت

ھبي خاص خود خاصي براي اقلیت ھاي مذھبي در نظر گرفتھ شده كھ بتوانند بھ مراسم مذ آیا در مقررات كار ایران تعطیالت -5
 قبیل عید پاك و یا عید كریسمس بپردازند؟ از

دامي خاص تبعیت كساني كھ بر پایھ كار تابع اشتغال بھ كار داشتھ و از مقررات استخ بر اساس مقررات قانون كار كھ براي كلیھ
ور بھ عنوان در تقویم رسمي كش كنند الزم الرعایھ و الزم االتباع مي باشد تعطیالت رسمي كارگري ھمان ایامي ھستند كھ نمي

یازدھم اردیبھشت ( حقوق بگیران استفاده از تعطیل روز جھاني كارگر تعطیل شناختھ شده و تنھا امتیاز كارگران بر دیگر مزد و
رگري بھره مند رسمي كا باشد لذا كارگراني كھ از اقلیت ھاي دیني ھستند نیز ھمانند سایر كارگران از تعطیالت مي) ماه ھر سال

جھت شركت در  ھاي دیني بدیھي است چنانچھ كارگران اقلیت .بوده و تعطیل خاصي براي آنھا در مقررات پیش بیني نشده است
خود براي  الیانھبھ استفاده از تعطیل در روز خاص باشند مي توانند از ایام مرخصي استحقاقي س مراسم مذھبي و اعیاد خود مایل

 .معمول خواھند داشت این منظور استفاده نمایند و در این زمینھ كارفرمایان نیز مساعدت الزم را
ند از تعطیل مزبور تقارن یابد كارگران مزبور چگونھ مي توان در كارھاي نوبتي اگر نوبت كار كارگر با روز تعطیل ھفتگي -6

 نمایند؟ استفاده
ر نوبتكار كھ در نوبتي الزامي مي باشد لذا ھر گاه كارگ استفاده از تعطیل جمعھ براي كلیھ مشمولین قانون كار از جملھ كارگران

دریافت  حق بھاز تعطیل روز دیگري در ھفتھ استفاده نماید بلحاظ عدم استفاده از تعطیل جمعھ م روز جمعھ كار كند و بجاي آن
یل در صورتي كھ نوبت كاري وي با تعط قانون مرقوم خواھد بود و 62اضافھ بر مزد موضوع قسمت اخیر تبصره یك ماده % 40

 .اضافھ كار دریافت خواھد نمود رسمي مصادف شود معادل كار انجام شده را بصورت
ھي از این ھفتگي كارگر مقارن مي شود آیا كارفرما مكلف بھ پرداخت وج در مواردي كھ روز تعطیل رسمي با روز تعطیل -7

 خواھد بود؟ بابت بھ كارگران
جھي از این بابت كارفرما تكلیفي بھ پرداخت و كارگران،) جمعھ(در صورت مصادف شدن تعطیالت رسمي با روز تعطیل ھفتگي 

 در این زمنیھ از قبل توافقي صورت گرفتھ باشد بھ كارگران ذیربط نخواھد داشت مگر آنكھ
 جمعھ بھ باید بھ كار اشتغال داشتھ و در مقابل از روز معین و مستمر دیگري بجاي روز در مواردي كھ كارگر روز جمعھ را -8

ف شود آیا كارگر تعطیالت رسمي مصاد عنوان تعطیل ھفتگي استفاده كند چنانچھ روز جمعھ كھ روز كاري كارگر است با یكي از
 مزبور مي تواند روز جمعھ را تعطیل نماید؟

اعات كار جبران آن قسمت از س طوري كھ متن سئوال نیز گویاي این مطلب است اشتغال بھ كار كارگر در روز جمعھ براي بھ
ارگر در روز جمعھ در ھفتھ آنرا انجام نداده است بھ بیان دیگر كار ك قانوني است كھ وي بھ دلیل تعطیل كردن یك روز معین دیگر

كند موجبي براي  دیگري از ھفتھ صورت مي گیرد بھ این لحاظ وقتي روز جمعھ با تعطیالت رسمي برخورد مي بجاي تعطیل روز
 .اضافھ كاري تلقي نمي گردد تعطیل كردن روز جمعھ باقي نمي ماند و كار كارگر در این روز نیز

 مربوط بھ تعطیل ھفتگي و یا تعطیالت رسمي را دارند؟ آیا كارگران موقت ھم استحقاق استفاده از مزایاي -9
ستمزد د از دایم، موقت و یا كارمعین كارفرما ملزم بھ رعایت مقررات قانون كار از جملھ پرداخت در كلیھ قراردادھاي كار اعم

 .روز جمعھ و ایام تعطیل رسمي مي باشد
 استفاده از تعطیل ھفتگي را بھ ھفتھ ھاي بعد موكول كرد؟ در صورت ضرورت كار آیا مي توان -10

براي ھمان  ایدیا یك روز معین دیگر در ھفتھ براي كلیھ كارگران مشمول قانون كار اجباري بوده و ب استفاده از تعطیل جمعھ و
ان مرخصي استحقاقي و دیگر و یا ذخیره كردن آن بھ عنو ھفتھ مورد استفاده قرار گیرد بھ این ترتیب انتقال آن بھ ھفتھ یا ھفتھ ھاي

 .قانون كار انطباق ندارد 62مقررات ماده  یا تقویم آن بھ وجھ نقد با
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 ن و مستمركار كارگاه و یا توافق بعمل آمده با كارفرما، بجاي روز جمعھ از روز معی در مواقعي كھ كارگر، با توجھ بھ نوع-11
ود آیا استحقاق كارگاه حاضر و مشغول كار ش شنبھ، بھ عنوان تعطیل ھفتگي استفاده و در نتیجھ روز جمعھ را در 3دیگري، مثًال 

عھ مقارن را خواھد داشت یا خیر؟ كارگران نوبتكار كھ نوبت كارشان با روز جم دریافت وجھي عالوه بر مزد روزھاي عادي كار
 چطور؟ شود

داري از یك كار در روز جمعھ، عالوه بر برخور كلیھ كارگران مشمول قانون كار اعم از نوبتكار و غیرنوبتكار در مقابل انجام
متذكر مي گردد كھ این . درصد عالوه بر مزد را خواھند داشت 40استحقاق دریافت  روز تعطیل معین و مستمر دیگر بھ جاي آن،

 .نیز خواھد بود جزیي از مزد كارگر در روز جمعھ بوده و ماخذ محاسبھ اضافھ كاري انجام شده در این روز مبلغ
خصي بدون شود آیا جزء مدت غیبت و یا مر واقع مي ایام تعطیالت رسمي كھ بین روزھاي غیبت و یا مرخصي بدون حقوق -12

 كسر مي شوند؟ حقوق بھ حساب مي آیند یا اینكھ از آن
ون حقوق جزء روزھاي غیبت یا مرخصي بد چنانچھ تعطیالت رسمي بین روزھاي غیبت یا مرخصي بدون حقوق واقع گردد

قوق واقع تعطیالت رسمي كھ بین روزھاي غیبت و یا مرخصي بدون ح محسوب شده و بھ این لحاظ كارگر ذیحق دریافت مزد
 .بود شود نخواھد مي
تعطیل (نمایند  نیز در طول ھفتھ استفاده مي در كارگاھھائي كھ عالوه بر تعطیل ھفتگي، كارگران از یك روز تعطیل دیگر -13

 ز تعطیل توافقياز روزھاي ھفتھ را از مرخصي ساالنھ استفاده كند آیا تمام و یا بخشي ا چنانچھ كارگر تمام و یا تعدادي) توافقي
 نیز بھ حساب مرخصي او منظور خواھد شد؟
ساعت و  36(تھ بھ این است كھ كارگران عالوه بر ساعات مقرره در پنج روز اول ھف تعطیل توافقي روز پنجشنبھ معموًال موكول

ر صورت مذكور انجام دھند و لذا د دقیقھ ساعات كار مربوط بھ روز پنجشنبھ را نیز در پنج روز 20ساعت و  7معادل ) دقیقھ 40
 7(مقرره  روز اول ھفتھ، كارگر ذیربط عالوه بر یك روز مرخصي استفاده كارگران از مرخصي استحقاقي در ھر یك از پنج

بھ را نیز پنجشن دقیقھ از ساعات كار مربوط بھ روز تعطیل توافقي 28بھ آن روز در واقع یك ساعت و  مربوط) دقیقھ 20ساعت و 
ورت گیرد در از مرخصي در طول ھفتھ بطور كامل ص از مرخصي استحقاقي استفاده نموده است در حالت فوق، چنانچھ استفاده

 .از مرخصي استحقاقي خود استفاده نموده است) ساعت 44( این حالت كارگر معادل ساعات كار ھفتگي
و بجاي آن  تھبا توجھ بھ توافق بعمل آمده با كارفرما، جمعھ شب را در كارگاه بھ كار اشتغال داش كارگري شب كار مي باشد -14

قانون كار  62پیش بیني شده در تبصره ماده  فوق العاده%  40شب ھاي دوشنبھ را تعطیل مي كند در این صورت آیا مشمول 
 خواھد بود؟

وز ر قانون كار پیش بیني شده است مقاطع زماني طول یك شبانھ 62قسمت اخیر تبصره یك ماده  مقصود از روز جمعھ كھ در
جاي در تبصره مزبور براي كارگراني كھ ب اضافھ بر مزد مقرر%  40ساعت را شامل مي باشد بنابراین حكم استفاده از  24یعني 

ح و عصر و یا كنند ناظر بھ كلیھ كساني است كھ در یكي از مقاطع زماني صب روز جمعھ روز دیگري را در طول ھفتھ تعطیل مي
 .كنند تعطیل مي) صبح، عصر یا شب(جمعھ را بھ كار اشتغال و بجاي آن روز دیگري از ھفتھ را  شب از روز

قانون كار بھ سر مي برد نیز شمول  46ماده  آیا استفاده از تعطیل ھفتگي جمعھ در ایامي كھ كارگر در مأموریت موضوع -15
 دارد؟

 حال قانون كار بجاي روز جمعھ تعیین مي گردد بھ ھر 62دیگري كھ با عنایت بھ تبصره ماده  تعطیل روز جمعھ و یا روز مستمر
وریت نیز بیني نشده است و لذا در مدت مأم قانون مرقوم استثنایي براي آن پیش 46اجباري بوده و در ایام مأموریت موضوع ماده 
ن ایام در صورت نماید لیكن در مورد ایام تعطیل رسمي، از آنجا كھ ارجاع كار در ای كارگر مي باید از تعطیل ھفتگي خود استفاده

ده از سوي انجام كار ارجاع ش رضایت كارگر فاقد منع قانوني است، چنانچھ كارگر بھ جاي استفاده از تعطیل رسمي بھ جلب
ي وفق ترتیب العاده مربوط بھ آن مي بایست بوده و فوق” كار اضافي“ كارفرما اشتغال داشتھ باشد ھر ساعت كار او در این ایام

 .قانون كار پرداخت گردد 59مقرر در ماده 
 كارگران كار مزد چگونھ انجام مي شود؟ محاسبھ مزد روزھاي تعطیل ھفتگي، رسمي و استحقاقي -16

قانون كار  43روزھاي تعطیل رسمي و مرخصي استحقاقي كارگران كارمزد تابع ماده  نحوه احتساب مزد روزھاي تعطیل جمعھ و
، قانون كار در مورد 32و 31، 29، 27، 20، 18ماخذ محاسبھ مزد، حقوق، حق سنوات و مزایاي پایان كار موضوع مواد  بوده و

ز ضمنًا ھر گاه ساعات كار كارگران كارمزد كمتر ا. خواھد بود روز كاركردشان 90آنان میانگین مجموع پرداختي ھا در آخرین 
محاسبھ و  وقت كارگاه باشد مزایاي رفاھي و انگیزه اي بھ نسبت ساعات كار و بھ ماخذ ساعات كار تمام ساعات كار تمام وقت
 .پرداخت مي شود

ین تعطیالت بھ كنند و طبق رویھ مورد قبول طرفین تمام یا قسمتي از ا در واحدھائي كھ از تعطیالت تابستاني استفاده مي-17
توان وي را  باشد مي شود آیا در این رابطھ كارگري كھ فاقد مرخصي ذخیره مي استحقاقي كارگران گذاشتھ مي حساب مرخصي

 نمود؟ ملزم بھ استفاده از مرخصي بدون حقوق در ایام تعطیل تابستاني
صي ذخیره جھت مي كنند افرادیكھ فاقد مرخ  در زماني كھ كارگران از مرخصي استحقاقي در قالب تعطیالت تابستاني استفاده

 تھ و در این زمینھالزام كردن آنان بھ استفاده از مرخصي بدون حقوق محمل قانوني نداش استفاده از تعطیالت تابستاني مي باشند
حقوق و مزایاي  استحقاق دریافت چنانچھ بھ تشخیص ھیأت حل اختالف، كارفرما موجب تعلیق قرارداد كار شناختھ شود كارگر

 .ناشي از دوران تعلیق را خواھد داشت
ار در كارگاه مي داشتن سابقھ ك منوط بھ… استفاده از تعطیالت رسمي مانند عید قربان و عید غدیر، تاسوعا و عاشورا و آیا -18
 باشد؟
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اده از تعطیالت سابقھ كار در كارگاه نبوده و از روز اشتغال بھ كار حق استف استفاده از تعطیالت رسمي كشور منوط بھ داشتن
 .استفاده از مزد براي كلیھ كارگران مشمول قانون كار محفوظ خواھد بود مذكور با

این  مي كرده است در سنوات گذشتھ دولت بھ مناسبت ھائي روز یا روزھاي معیني از سال را تعطیل عمومي اعالم در -19
رگران تواند آنرا بھ حساب مرخصي استحقاقي كا خصوص در صورت تعطیل واحد كارگاھي در ایام مذكور آیا كارفرما مي

 بگذارد؟
قانون كار  اتكار از مرخصي استحقاقي ساالنھ خود چھ در مقررات قانون كار سابق و چھ در مقرر استفاده كارگران مشمول قانون

االنھ موافقت كارگر بھ عنوان مرخصي س جمھوري اسالمي ایران موكول بھ درخواست آنان بوده و احتساب ایامي بدون جلب
ب قانوني فوق قرار نداشتھ است و لذا چنانچھ احیانًا در موردي بر خالف ترتی ھیچگاه معمول نبوده و مورد تأیید وزارت كار نیز

فصل نھم قانون  اختالف موضوع باشد كارگر ذینفع مي تواند شخصًا یا از طریق نماینده تام االختیار خود بھ مراجع حل عمل شده
لي وفق مقررات نیز در جھت استیفاي حقوق تضییع شده احتمالي و كار مراجعھ و طرح شكایت نماید كھ طبیعتًا مراجع یاد شده

 .مقتضي خواھند نمود مبادرت بھ اتخاذ تصمیم
ین دقیقھ است و یا كار در روز جمعھ منوط بھ تعطیل یك روز مع 20ساعت و 7وقتي گفتھ مي شود ساعت كار قانوني روزانھ -20

ساعاتي از  ھناظر بر چ” روز“یا كارگر مجاز بھ انجام كار در تعطیالت رسمي مي باشد در این عبارت  دیگر در ھفتھ مي باشد و
 شبانھ روز مي باشد؟

مرخصي ھاي  قانون كار اعم از تعطیالت رسمي، تعطیل ھفتگي و یا حتي در مواد مختلف مربوط بھ تعطیالت در” روز“مراد از 
روز  24از ساعت  ساعت تمام مي باشد، بھ عنوان مثال روز جمعھ 24استعالجي، یك شبانھ روز كامل و معادل  استحقاقي و

قانون كار از تعطیل روز جمعھ  62ھنگامي كھ در ماده  روز جمعھ ادامھ خواھد داشت بدین ترتیب 24پنجشنبھ شروع و تا ساعت 
 رتیب كارگرانيتعطیل جانشین آن صحبت مي شود مي باید بھ نكتھ فوق توجھ گردد بھ این ت و ممنوعیت كار در این روز یا روز

ي بھ عنوان كار در روز عادي تلقي م روز پنجشنبھ 24كھ روز جمعھ روز تعطیل ھفتگي آنانست اشتغال بھ كار آنان قبل از ساعت 
 .شود
 ھ تعطیل و كار آنبھ توافق بعمل آمده بین كارگران و كارفرما ھر دو ھفتھ یك پنجشنب در بعضي از واحدھاي كارگري با توجھ -21

شدن تعطیالت  رسمي و یا مصادف روز در سایر روزھا انجام مي شود در صورت برخورد تعطیل توافقي روز پنجشنبھ با تعطیل
 شود؟ رسمي با روزھاي كاري چھ آثاري بر آن مترتب مي

بھ عمل آمده بھ میزان  آنروز را با توجھ بھ توافق چنانچھ كارگران شركتي ھر دو ھفتھ یك پنجشنبھ را تعطیل توافقي داشتھ و كار
یا  گیرد وانجام دھند در اینصورت چنانچھ كارگري در ایام ھفتھ مرخصي استحقاقي روزانھ ب دقیقھ در سایر روزھا 20روزانھ 

ي دقیقھ بیش از ساعات كار قانوني از مرخص 20روزھاي ھفتھ با تعطیل رسمي برخورد كند چنین كارگري در ایام مذكور روزانھ 
 .كھ بھ حساب وي منظور خواھد شد استحقاقي یا تعطیل رسمي استفاده كرده است

پنجشنبھ كھ در سایر ایام  تعطیل رسمي برخورد كند بھ نسبت ساعات كار روز بدیھي است در صورتي كھ تعطیل توافقي پنجشنبھ با
اسبھ و چنانچھ ماه یا سال مح انجام شده است جزء طلب كارگر محسوب مي گردد بھ این ترتیب این موارد در پایان) ھفتھ دو(ھفتھ 

ابطھ بھ كارفرما اضافي، اضافھ كاري دریافت خواھد كرد و اگر در این ر كارگر از این بابت طلبھ كار شود بھ نسبت ساعات كار
 .حساب مرخصي وي گذاشتھ خواھد شد بدھكار گردد بھ

 بود؟ ان خواھدرسمي برخورد كند ساعات كار قانوني كارگران در آن ھفتھ چھ میز چنانچھ روزھائي از ایام ھفتھ با تعطیالت -22
ت دقیقھ مي باشد با تعطیل یا تعطیال 20و  ساعت 7روز كار با ساعت كار روزانھ  6چنانچھ ھر یك از روزھاي ھفتھ كھ معادل 

دقیقھ كاھش پیدا مي كند كھ در  20ساعت و  7ساعت كار ھفتگي كارگر  رسمي مواجھ گردد براي ھر روز تعطیل رسمي،
 .این ایام مشمول دریافت اضافھ كاري قرار مي گیرد صورت انجام كار در

 وصي نیزمناسبت ھائي در طول سال بھ عنوان تعطیل عمومي اعالم مي كند ناظر بر بخش خص آیا روزھائي را كھ دولت بھ -23
 خواھد بود؟

ننھ ھیأت وزیران با كسب نظر موافق روساي قوه مق مجلس شوراي اسالمي، 25/5/78بھ استناد بند یك ماده واحده مصوب مورخ 
 )عمومي(یل رسمي بعضي حوادث و وقایع بسیار مھم، بعضي نقاط یا سراسر كشور را تعط و قضائیھ مي تواند بھ مناسبت بروز

 .باشد اعالم كند بدیھي است تعطیالت رسمي و عمومي ناظر بر ھر دو بخش دولتي و خصوصي مي
 است؟ میزان مرخصي استحقاقي ساالنھ كارگران مشمول قانون كار چند روز-24

یل كاري در سال است و ایام تعطیل ھفتگي و یا تعط روز 26قانون كار میزان مرخصي استحقاقي ساالنھ كارگران  64طبق ماده  
 .روز محاسبھ نمي شود 26شود جزء این  مي رسمي كھ بین روزھاي مرخصي واقع

آیا چھار جمعھ . یي نگردیده است این قانون ذكر شده است اشاره 64كھ در ماده  ”چھار جمعھ“قانون كار بھ  65در ماده  -25
 پنج ھفتھ مرخصي كارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور بھ حساب نمي آید؟ مزبور در
نیز جاري  65ماده  قانون كار در خصوص احتساب چھار جمعھ جزء مرخصي استحقاقي ساالنھ كارگران نسبت بھ 64 حكم ماده

روز كاري خواھد  31سخت و زیان آور اشتغال دارند  بوده و بھ این ترتیب مرخصي استحقاقي ساالنھ كارگراني كھ بھ كارھاي
 .بود
مقرر در  انمرخصي استحقاقي ساالنھ كارگران در زمان حاكمیت قانون كار سابق نھ تنھا از میز در برخي كارگاھھا میزان -26

انون كار فعلي بیشتر بوده است آیا پس از اجراي ق آن قانون، بلكھ از میزان پیش بیني شده در قانون كار جمھوري اسالمي نیز
 در این قانون باشد یا ھمان میزان قبلي باید رعایت شود؟ مرخصي باید الزامًا بھ میزان مقرر
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میزان تعیین  از ساالنھ در یك واحد كارگري، پیش از اجراي قانون كار جمھوري اسالمي ایران، بیشتر چنانچھ مرخصي استحقاقي
 .ایھ خواھد بودو روال كارگاه تلقي و كماكان الزم الرع شده در این قانون باشد استفاده از آن بھ ھمان میزان قبلي بھ عنوان عرف

ررات تبعي را مق مدتي كھ در مرخصي استعالجي بوده استحقاق استفاده از مزایاي مقرر در قانون كار و آیا كارگر از بابت -28
 خواھد داشت؟

ازنشستگي تایید سازمان تأمین اجتماعي رسیده باشد جزء سوابق كار و ب قانون كار مدت مرخصي استعالجي را كھ بھ 74ماده 
استحقاقي   مذكور مرخصي بھ استناد ماده قانوني مذكور و با توجھ بھ عرف معمول و رویھ جاري، بھ ایام. است كارگران شناختھ

 .مي گیرد ساالنھ، كمك عائلھ مندي، عیدي و پاداش و بن كارگري تعلق
 در دوران بیماري كارگر، پرداخت مزد با چھ مرجعي مي باشد؟ -29

ازمان تأمین بارداري بھ عھده س غرامت دستمزد كارگران بیمھ شده در ایام مرخصي استعالجي و مرخصي مربوط بھ ایام پرداخت
 .قانون تامین اجتماعي پرداخت مي گردد اجتماعي مي باشد كھ بر اساس ضوابط و بھ میزان مقرر در

 سال از مرخصي استعالجي استفاده كند چقدر است؟ حداكثر مدتي كھ كارگر مي تواند در طول -30
یزان كھ پزشك مرخصي استعالجي كارگران مشمول قانون كار پیش بیني نشده و بھ ھر م در مقررات قانون كار محدودیتي براي

درازمدت تابع  اعم از كوتاه مدت و تجویز نماید مي توانند از مرخصي استعالجي استفاده نمایند ضمنًا این نوع مرخصي ھا معالج
 .باشد ضوابط و مقررات قانون تامین اجتماعي مي

نھ خود نیستند مي استفاده از مرخصي استحقاقي ساال كارگراني كھ بھ دلیل بیماري و استفاده از مرخصي استعالجي قادر بھ -31
 نمایند؟ توانند مرخصي خود را ذخیره

شستگي تامین اجتماعي جزء سوابق كار و بازن قانون كار مدت مرخصي استعالجي با تایید سازمان 74از آنجا كھ مطابق ماده 
قانون  64مذكور نیز مشمول برخورداري از مرخصي استحقاقي موضوع ماده  كارگران محسوب خواھد شد لذا كارگر در ایام

ساالنھ خود را ذخیره  روز از مرخصي 9این قانون كارگر نمي تواند بیش از  66ولي از آنجا كھ بر اساس ماده  مرقوم خواھد بود
 9اده نمایند تنھا بوده و نتوانند از مرخصي ساالنھ خود استف نماید، در مورد كارگراني كھ تمام طول سال را در مرخصي استعالجي

 .حساب ذخیره مرخصي آنان منظور مي شود روز از مرخصي آن سال بھ
ا مرخصي خاصي یا ازدواج، آیا كارگر باید از مرخصي ساالنھ خود استفاده كند ی در موارد خاص مانند فوت بستگان نزدیك و -32

 در قانون كار در نظر گرفتھ شده است؟ براي او
این قانون در موارد ازدواج دایم، فوت ھمسر، پدر، مادر و فرزندان حق  قانون كار كلیھ كارگران مشمول 73طبق ماده 

ان بي كارگر این مرخصي با مرخصي استحقاقي ساالنھ. روز مرخصي با استفاده از مزد را خواھند داشت 3برخورداري از 
قانون كار ھمزمان با فوت  73روز مرخصي موضوع ماده  3ضمنًا زمان استفاده از . ارتباط بوده و جداگانھ قابل استفاده مي باشد

 .ازدواج دایم بوده و قابل انتقال و استفاده در زمانھاي دیگر نمي باشد ھمسر، پدر، مادر و فرزندان و یا
رمایان براي كارف مورد اعطاي مرخصي تحصیلي بھ كارگران مشمول قانون كار، در قانون كار و مقررات تبعي آیا در -33

 تكلیفي پیش بیني شده است؟
قانون كار كھ یكي از انواع مرخصي بدون حقوق بوده و  16تحصیلي موضوع ماده  در مقررات قانون كار بھ غیر از مرخصي

وسسات آموزش در م آن موكول بھ توافق طرفین است پیش بیني خاصي در مورد تحصیل كارگران مشمول این قانون استفاده از
ط و یا آن منوط بھ وجود مقررات آموزشي در واحد مربو عالي یا مأموریت آموزشي و نظایر آن بعمل نیامده است و استفاده از

 .بیني موضوع در قرارداد كار منعقده في مابین طرفین خواھد بود عرف و روال در كارگاه و یا پیش
یا باید از  است قانون كار پیش بیني شده است عالوه بر مرخصي استحقاقي ساالنھ كارگر 67كھ در ماده  آیا مرخصي حج -34

 محل مرخصي ساالنھ استفاده شود؟
ستفاده ا قانون كار، امتیازي جدا از مرخصي استحقاقي ساالنھ نبوده و از محل ھمین مرخصي 67مرخصي پیش بیني شده در ماده 

قوق استفاده نماید تواند از مرخصي بدون ح بدیھي است چنانچھ كارگر ذیربط مرخصي استحقاقي ذخیره نداشتھ باشد مي. مي شود
 .بود خواھد كارگر بھ استفاده از این مرخصي، كارفرما مكلف بھ موافقت با آن توضیح اینكھ در ھر حال در صورت درخواست

رید مرخصي كارفرمایان نسبت بھ بازخ رغم قانوني نبودن بازخرید مرخصي استحقاقي در زمان اشتغال، بعضي از علي-35
 كنند تكلیف چیست؟ كارگران اقدام و وجوه مربوط را بھ آنان پرداخت مي

ره مي مرخصي استحقاقي كارگران خود بھ خود براي سنوات بعد ذخی روز از مانده 9قانون كار، در ھر سال  66در اجراي ماده  
محاسبھ و  بھ اینكھ مزد مرخصي استحقاقي استفاده نشده فقط در موارد خاتمھ قرارداد كار قابل گردد و در این خصوص نظر

ازخرید مرخصي كند لذا چنانچھ نسبت بھ ب پیدا نمي بدین لحاظ بازخرید مرخصي در زمان اشتغال قانونًا مورد. پرداخت مي باشد
قانوني  تن ذخیرهاقدام شده باشد این امر در ماھیت قضیھ تغییري ایجاد نكرده و با منظور داش استحقاقي كارگران در زمان اشتغال

نان بھ بازخریدي مرخصي استحقاقي جزء بدھي آ ، دریافتي كارگران از بابت)روز 9ھر سال (مرخصي استحقاقي استفاده نشده 
 .كارفرما محسوب مي شود

ناي حق آید یا بر مب مي مرخصي ھاي ذخیره شده كارگر در ھنگام خاتمھ قرارداد كار بر مبناي مزد كارگر بعمل بازخرید -36
 السعي او؟

بھ ایام  روزھاي كار آنان بوده و ھمچنانكھ در مورد پرداخت دستمزد مربوط ایام مرخصي استحقاقي ساالنھ كارگران بھ منزلھ
اید بر اساس نیز ب شود در ھنگام خاتمھ قرارداد كار بازخرید مرخصي استحقاقي استفاده نشده اشتغال عمل مي مرخصي در حین

 .حق السعي كارگر محاسبھ و پرداخت گردد
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 توان مرخصي استحقاقي ساالنھ كارگر را بازخرید نمود؟ مي در چھ شرایطي -37
یا بازنشستگي  كار كار بازخرید ایام مرخصي استحقاقي استفاده نشده تنھا در موارد فسخ یا خاتمھ قرارداد قانون 72مستند بھ ماده 

اده مذكور و با التفات سایر موارد با عنایت بھ مفھوم مخالف م و از كار افتادگي كلي كارگر و یا تعطیل كارگاه پیش بیني شده و در
فرسودگي  ري ازمرخصي استحقاقي ساالنھ در حقوق كار مبني بر لزوم استراحت كارگران و جلوگی بھ فلسفھ و علل برقراري

 .نخواھد بود نیروي كار، بازخرید مرخصي ساالنھ كارگران و حتي ذخیره مرخصي آنان میسر
ا بھ مبارك رمضان كارگاه تعطیل است و این تعطیل ر در برخي از كارگاھھا از جملھ رستورانھا معمول است كھ در ماه -38

 این رویھ بھ لحاظ مقررات قانون كار معتبر است؟ گذارند آیا حساب مرخصي كارگران مي
كارگاه  عطیلكارگاھي استفاده كارگران از مرخصي استحقاقي ساالنھ در ماه مبارك رمضان با ت چنانچھ براساس عرف و روال، در

 .آن كارگاه معتبر خواھد بود معمول بوده باشد رویھ مزبور عرف كارگاھي تلقي و بھ عنوان شرایط كار كارگران
ثال بتوان ساالنھ كارگران بھ ساعت تعیین شود تا بھ عنوان م در برخي مواقع بھ جھت سھولت كار بھتر است مرخصي -39

آیا . محاسبھ نمود تر قتر و دقی كنند سریع مرخصي كارگراني را كھ از تعطیل توافقي ھفتگي استفاده مي مرخصي ھاي ساعتي و یا
 توان مرخصي را بھ ساعت تبدیل كرد؟ مي

 رسمي معادل قانون كار بدون احتساب جمعھ و تعطیالت 64استحقاقي ساالنھ كارگران بھ موجب ماده  از آنجا كھ میزان مرخصي
ھ بدون توجھ بھ توافق ھائي ك(تعطیل روز جمعھ  ساعت كار ھفتگي و 44روز كاري تعیین گردیده و از طرفي با توجھ بھ  26

 مگر آنكھ(باشد  دقیقھ مي 20ساعت و  7ھر روز كار معادل ) تنظیم ساعت كار نموده باشند ممكن است كارگر و كارفرما در زمینھ
 26كار معادل  در ازاء یكسال) قانوني تمام وقت و با ساعت كار(لذا ھر كارگر ) طرفین با ساعات كار كمتري توافق كرده باشند

حق استفاده از مرخصي ) دقیقھ 40ساعت و  190جمعًا (شود  محاسبھ مي دقیقھ 20ساعت و  7روز كاري كھ ھر روز آن معادل 
 .داشت استحقاقي را خواھد

ني شده ھمسر و فرزندان و نیز ازدواج دایم پیش بی قانون كار براي فوت پدر، مادر، 73ھاي موردي كھ در ماده  آیا مرخصي -40
استفاده  دواج دایماست و یا جدا از آن باید مورد استفاده قرار گیرد؟ در صورت تكرار از است جزئي از مرخصي استحقاقي سالیانھ

 روز مرخصي چھ حكمي دارد؟ 3از 
ران كھ بھ مناسبت ازدواج دایم و یا فوت پدر و مادر، ھمسر و اوالد بھ كارگ قانون كار 73مرخصي ھاي موردي موضوع ماده 

قانون كار  64سالیانھ موضوع ماده  شود جدا از مرخصي استحقاقي ساالنھ كارگر بوده و ارتباطي با مرخصي استحقاقي مي داده
روز  3نیز محدودیتي در استفاده از ) روز مرخصي براي ازدواج دایم 3 استفاده از(ندارد و در مورد بند الف ماده یاد شده 

 .ازدواج دایم پیش بیني نشده است مرخصي براي تكرار
شمول چھ دھد اشتغال ایشان م برد انجام مي را كھ در مرخصي بھ سر مي كارگري خارج از شیفت كاري خود وظایف كارگري -41

 گیرد؟ مي نوع مقرراتي قرار
ز مرخصي در محل و كارگري كھ بھ دلیل استفاده ا برخورداري از مرخصي استحقاقي سالیانھ از جملھ حقوق قانوني كارگران بوده

ري كھ موافقت ضمنًا كارگ. بھ جایگزین كردن فرد دیگري را بجاي خود نخواھد داشت كند الزامي نسبت كارگاه حضور پیدا نمي
ت شرایط كاري وي با رعای برد را انجام دھد اضافھ در غیر شیفت كاري خود وظایف كارگري كھ در مرخصي بھ سر مي كند مي

رند بھ ب طرفي ارجاع وظایف كارگراني كھ در مرخصي بھ سر مي از. قانون كار محاسبھ و پرداخت خواھد شد 59مقرر در ماده 
 .منوط بھ توافق كارگران اخیر خواھد بود سایر كارگران ھمان شیفت

 است؟ یش بیني شدهكارگر براي استفاده از مرخصي استحقاقي قانونًا چھ تمھیداتي پ در صورت مخالفت كارفرما با درخواست -42
ف نظر اداره كار گردد و در صورت بروز اختال مي قانون كار، تاریخ استفاده از مرخصي با توافق طرفین تعیین 69منطبق با ماده 

ر موافقت یا لحاظ كارفرما باید در صورت درخواست مرخصي استحقاقي از سوي كارگ و امور اجتماعي قطعي خواھد بود بھ این
كارگر این  كارفرما با تقاضاي خود را در مورد استفاده كارگر از مرخصي اعالم نماید بدیھي است در صورت مخالفت مخالفت

مرقوم نیز تصریح  69درخواست نخواھد بود بلكھ ھمانگونھ كھ حكم ماده  امر الزامًا بھ معني عدم استفاده كارگر از مرخصي مورد
 .كند اداره كار محل در موضوع اختالف معتبر و قابلیت اجرائي پیدا مي دارد نظر قطعي

 3 حال اگر در بین این روز مرخصي با استفاده از مزد را پیدا كرده است 3بھ دلیل فوت پدر خود حق استفاده از  كارگري -43
 روز مرخصي منظور نمود یا خیر؟ 3توان جزء  مي روز، روز جمعھ و یا تعطیل رسمي واقع شود آیا این تعطیالت را

با  روز مرخصي 3مشمول این قانون در موارد احصاء شده در این ماده قانوني حق استفاده از  قانون كار براي كارگران 73ماده 
 3روز حادث شود احتساب آن جزء این  3استفاده از مزد را مقرر داشتھ است چنانچھ تعطیالت ھفتگي و رسمي در فواصل این 

مرقوم مورد تاكید  73روز مرخصي با استفاده از مزد كھ در ماده  3عبارت  روز مرخصي با روح حمایتي بودن قاعده قانوني و
 .كند است تناسب پیدا نمي قرار گرفتھ

زد روز جمعھ در مرخصي استحقاقي و یا استعالجي باشد پرداخت م چنانچھ كارگري روزھائي از ھفتھ را غیبت داشتھ و یا -44
 كند؟ مي وي چھ صورتي پیدا

ساعت كاركرد  44و یا بھ عبارت دیگر كمتر از  روز 6قانون كار، كارگراني كھ در ھفتھ كمتر از  62ماده  2در اجراي تبصره 
 روز كار كرده 5مزایاي روز جمعھ آنان كسر خواھد شد مثًال چنانچھ كارگري در طول ھفتھ  داشتھ باشند بھ ھمان نسبت از مزد و

عالجي از استحقاقي و مرخصي است گردد ایام مرخصي شود متذكر مي باشد بھ میزان از حقوق و مزایاي روز جمعھ وي كسر مي
بسر برده باشد با  روز از ھفتھ را در مرخصي استحقاقي و یا استعالجي باشد، بطور مثال اگر كارگري چند این قاعده مستثني مي

 .د شدبرخوردار خواھ گردد از مزد و مزایاي روز جمعھ بطور كامل این ایام جزء سابقھ كار كارگر محسوب مي توجھ بھ اینكھ
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گیرند چھ  ار مياستحقاقي نیز مشمول استفاده از فوق العاده نوبتكاري قر كارگران نوبتكار در زمان استفاده از مرخصي  -45
 آن وجود دارد؟ توجیھي براي

 7/7/57مورخ  62602الحاقي بھ بند یك تصویبنامھ شماره  ایام مرخصي استحقاقي كارگران مشمول قانون كار مستند بھ تبصره
 نباید شوراي انقالب جزء روزھاي كار آنان محسوب بوده و استفاده از آن 2كمیسیون شماره  31/3/59ھیات وزیران مصوب 

نشده و كارگر در  كارگر نوبت كار تغییري ایجاد ”نوبتكار بودن“موجب كاھش در دریافتي آنان گردد، اصوًال در ایام مرخصي در 
 ین دستھ ازگردد و لذا كلیھ مزایائي كھ قانونًا بھ ا نوبتكار كارگاه مربوط محسوب مي ایام مرخصي نیز عرفًا جزء كارگران

 .گیرد در ایام مرخصي نیز باید بھ آنان پرداخت شود كارگران تعلق مي
ال استفاده معیني از س كارگاھي كارگران طبق موافقت جمعي براي سالھاي متمادي از مرخصي استحقاقي خود در مقطع در -46

 دارد؟ مي كنند تغییر یكجانبھ آن از سوي كارفرما چھ حكمي
مشخصي از سال و  سنوات گذشتھ در مقطع زماني تغییر توافق جمعي نحوه استفاده قسمتي از مرخصي استحقاقي سالیانھ كھ در

 .است منوط بھ جلب موافقت كارگران ذینفع خواھد بود بطور مستمر براي سالھاي متمادي انجام شده
را  روز از مرخصي خود 9تواند بیش از  كارفرما با استفاده كارگر از مرخصي استحقاقي وي مي آیا در صورت مخالفت -47

 ذخیره نماید؟
روز از مرخصي ساالنھ خود نبوده و مابقي مرخصي  9از  قانون كار، كارگر در ھر سال مجاز بھ ذخیره بیش 66مستند بھ ماده 

مورد  داجبارًا مي بای) براي كارگراني كھ بھ كارھاي سخت و زیان آور اشتغال نداشتھ باشند( روز كاري 17ساالنھ وي یعني 
ارگر از مرخصي ساالنھ، كارفرما با استفاده ك ضمناًَ براي جلوگیري از تضییع حق كارگر در رابطھ با مخالفت. استفاده قرار گیرد

 داره كارامور اجتماعي محل كارگاه مراجعھ و مشكل خود را مطرح نماید كھ در این حالت ا كارگر ذینفع مي تواند بھ اداره كار و
الت این تصمیم براي در این ح. اعالم مي نماید رأسًا تاریخ استفاده كارگر از مرخصي را تعیین و بھ طرفین یعني كارگر و كارفرما

 .بود ھر دو طرف الزم االتباع خواھد
چھ در ” سال“تقویمي یا سال كاري كارگر؟ در احتساب مرخصي استحقاقي ساالنھ كارگران چیست؟ سال” سال“منظور از  -48

ماه بعد ادامھ دارد  12كاري كارگر است كھ از تاریخ شروع بھ كار آغاز و تا  احتساب مرخصي ساالنھ و چھ در ذخیره آن، سال
 .تقویمي شمسي است در برخي كارگاھھا بھ جھت امكان سھولت محاسبھ و ایجاد ھماھنگي، عرف و روال سال ھر چند كھ

ال از خاتمھ سال است یا اینكھ كارگر مي تواند در طول س آیا استفاده از مرخصي ساالنھ مربوط بھ ھر سال موكول بھ -49
 نماید؟ مرخصي مربوط استفاده

ستفاده قرار بایستي حداكثر تا پایان ھمان سال مورد ا مي قانون كار مرخصي استحقاقي مربوط بھ ھر سال 66و 64مستفاد از مواد 
مي توان  اشداستحقاقي مربوط بھ ماھھاي آخر ھر سال چنانچھ امكان استفاده در ھمان سال میسر نب ضمنًا در مورد مرخصي. گیرد

 .روز مرخصي ذخیره شده كارگر محسوب نمود 9آن را بھ حساب 
ارگر جانشیني كند كھ ك كارگاھھا، كارفرما موافقت با استفاده از مرخصي استحقاقي ساالنھ را موكول بھ این مي در برخي از -50

انشین را خود موارد كارگر را مكلف مي كند كھ دستمزد كارگر ج براي مدت استفاده از مرخصي تعیین نماید و یا حتي در برخي
 این باره چیست؟ پرداخت كند حكم قانون در

یین جانشین بھ تعیین جانشین خود ندارد و اگر این تع كارگري كھ از مرخصي استحقاقي خود استفاده مي كند تكلیفي براي
 .باشد طبعًا پرداخت دستمزد كارگر جانشین بھ عھده كارفرما خواھد بود درخواست كارفرما صورت پذیرفتھ

تضاء در روزھاي كار را اق و تمامي كارھایي كھ ھمواره حضور حداقل معیني از كارگران) زنجیره اي(كارھاي پیوستھ  در -51
النھ توافقي حاصل زمینھ جدول زماني استفاده كارگران از مرخصي سا مي نماید چنانچھ بین كارفرما و نمایندگان قانوني كارگر در

 چیست؟ نشود تكلیف
ند حكم ماده این تبصره و كارفرما اختالف بروز ك قانون كار بین تشكل ھاي كارگري مذكور در 69چنانچھ در اجراي تبصره ماده 

. اداره كار و امور اجتماعي محل نافذ خواھد بود در خصوص الزم االجرا بودن نظر 69

 :میرزاخانی جعفر
 کار آموز و کار آموزي: بخش سیزدھم 

 مشمول قانون كار ھستند؟ آیا كارآموزان نیز -1
رات این قانون كارفرمایان، نمایندگان آنان و كارآموزان و نیز كارگاھھا مشمول مقر بھ استناد ماده پنج قانون كار، كلیھ كارگران،

 .آمده است 118الي  112باشند ضمنًا مقررات مربوط بھ تعریف كارآموز و قرارداد كارآموزي در مواد  مي
 چیست؟ چنانچھ كارفرما مانع ادامھ كارآموزي كارگر شود تكلیف -2

وارد گردد  كارگر شود و از این طریق خسارتي بھ وي چنانچھ كارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجھ مانع ادامھ كارآموزي
 .مندرج در این قانون مراجعھ و مطالبھ خسارت نماید كارگر مي تواند بھ مراجع حل اختالف

چگونھ  يآموزش و تحصیل در مراكز كارآموزي حاضر بھ ادامھ كار در كارگاه قبلي نباشد با و كارگري كھ پس از طي دوره -3
 برخورد مي شود؟

سارت كار در كارگاه نباشد كارفرما مي تواند براي مطالبھ خ در صورتي كھ كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر بھ ادامھ
 .بھ مراجع حل اختالف موضوع این قانون مراجعھ و تقاضاي دریافت خسارت نماید مندرج در قرارداد كارآموزي

آموزي توأم در كارگاھي معین بھ كار سال سن داشتھ و براي مدتي معین كھ زائد بر سھ سال نباشد 18تا  15كارآموزاني كھ بین  -4
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 ھستند؟ با كار اشتغال دارند تابع چھ مقرراتي
اشد در مدت معین كھ زائد بر سھ سال نب افرادي كھ بھ موجب قرارداد كارآموزي بھ منظور فراگرفتن حرفھ اي خاص، براي

سال تمام بیشتر  18سال كمتر نبوده و از  15دارند، مشروط بر آنكھ سن آنھا از  كارگاھي معین بھ كارآموزي توام با كار اشتغال
ولي ساعت كار آنان از شش  این قانون خواھند بود 84الي  79تابع مقررات مربوط بھ كارگران نوجوان مذكور در مواد  نباشد

 .ساعت در روز نباید تجاوز نماید
ھ است و چگون از سوي كارفرما بھ مراكز كارآموزي معرفي مي شوند در طول مدت كارآموزي با كارگاه رابطھ كارگراني كھ -5

 حقوق و مزایاي آنھا بھ چھ نحو خواھد بود؟
كارآموزي در  این قانون براي 112قانون كار، مدت كارآموزي كارگران شاغلي كھ مطابق تبصره یك ماده  113با عنایت بھ ماده 

ز ھمانند سایر ذیربط بوده و این قبیل كارگران نی شوند از ھر لحاظ جزء سوابق كارگران یكي از مراكز كارآموزي پذیرفتھ مي
از  شات ناشيمزبور از كلیھ مزایاي قانوني منجملھ عیدي و پاداش، مرخصي استحقاقي، افزای كارگران شاغل در كارگاه در مدت

 .اجراي مصوبات مزدي شورایعالي كار برخوردار خواھند بود
 باشد؟ نوع مراكزي ھستند و تفاوت آنھا با آموزشگاھھاي فني و حرفھ اي آزاد چھ مي مراكز كارآموزي چھ-6

جتماعي راسًا ھستند كھ توسط وزارت كار و امور ا مراكز كار آموزي پیش بیني شده در مبحث اول فصل پنجم قانون كار مراكزي
گاھھاي فني آموزش ایجاد شده و جدا از) مراكز جوار كارگاه و بین كارگاھي،(تولیدي و خدماتي  و یا با ھمكاري واحدھاي صنعتي،

. یس مي گردندپروانھ از وزارت كار و امور اجتماعي تاس و حرفھ اي آزاد مي باشند كھ وسیلھ اشخاص حقیقي یا حقوقي و با كسب
اوًال داراي  كارگاھي معین بھ عنوان كارآموز بھ كارآموزي توام با كار اشتغال دارند مي بایستي متذكر مي گردد افرادي كھ در

 .سال تمام نیز بیشتر نباشد 18سال كمتر نبوده و از  15آنھا از   قرارداد كارآموزي بوده و ثانیًا سن
 برابر مدت كارآموزي شامل چھ نوع كارآموزاني مي شود؟ تعھد ادامھ كار در واحد مربوط بھ میزان حداقل دو -7

كتبي منعقده  افقحداقل دو برابر مدت تحصیل صرفًا در مورد انجام كارآموزي كارگراني كھ مطابق تو تعھد اشتغال بكار بھ میزان
رتیب كار پیش بیني شده است كھ طبیعتًا چنانچھ ت قانون 114ماده ” ب“با كارفرما بھ مراكز كارآموزي معرفي مي شوند در بند 

 .كارآموز الزم الرعایھ خواھد بود رعایت شود براي 114مقرر در ماده 
عرفي مي شوند در براي فراگرفتن حرفھ یا ارتقاء مھارت بھ مراكز كارآموزي م كارگراني كھ بھ موجب توافق كتبي با كارفرما -8

 كارآموزي مشمول چھ نوع حقوق و مزایائي خواھند بود؟ دوره
عقده با من قانون كار، چنانچھ كارآموز كارگري باشد كھ مطابق توافق كتبي 112بند الف ماده  در قراردادھاي كارآموزي موضوع

” ب“د بھ بند حداقل قانوني مزد الزامي است مستن كارفرما بھ مراكز كارآموزي معرفي شده است، عالوه بر اینكھ رعایت مقررات
و مدت  باشد نباید از مزد ثابت و یا مزد مبناي وي در دوران قبل از اشتغال بھ كارآموزي كمتر قانون مرقوم مزد كارگر 113ماده 

 .كارآموزي از ھر نظر جزء سابقھ كار كارگر منظور مي شود
 نیز مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعي قرار مي گیرند؟ آیا كارآموزان -9

یك ماده  هقانون كار جمھوري اسالمي ایران، بھ استثناء كارآموزان آزاد موضوع قسمت اخیر تبصر 112كارآموزان موضوع ماده 
اعي اجتم قانون اخیر محسوب بوده و سازمان تامین قانون تامین اجتماعي در زمره مشموالن 33مزبور با استفاده از مدلول ماده 

 .باشد اجتماعي بھ این دستھ از بیمھ شدگان مي قانون تامین 3اجتماعي موضوع ماده  قانونًا مكلف بھ رعایت موارد تامین
وجب سند بیني شده است؟ اگر كارگري بھ م آیا در قانون كار ایران راجع بھ كارآموزي در خارج از كشور مقرراتي پیش -10

ماه در كارگاه ادامھ كار دھد این تعھد چھ  72كارآموزي در خارج از كشور مثًال  رسمي نزد كارفرما تعھد كند كھ پس از طي دوره
 دارد؟ حكمي

تباط با اول فصل پنجم قانون كار در ار موضوع مبحث” كارآموز و مراكز كار آموزي“صرفنظر از اینكھ مقررات مربوط بھ 
دن كارآموزي تحت نظارت وزارت كار و امور اجتماعي انجام مي شوند و گذران كارآموزي ھائي است كھ در مراكز و موسسات

م خدمت فرد بھ انجا در خارج از كشور از مصادیق كارآموزي موضوع مبحث فوق االشاره محسوب نمي گردد تعھد دوره آموزش
ه و موجب سند رسمي در ھر حال براي متعھد الزم االجرا بود ماه پس از طي دوره آموزش در خارج از كشور بھ 72مثًال بھ مدت 

كار بوده  قانون 25نشده باشد قرارداد كار طرفین در حكم قراردادھاي با مدت موقت موضوع ماده  مادام كھ مدت تعھد شده سپري
. موجود نخواھد بود و حق استعفاء یا ترك كار و اصوًال فسخ یكجانبھ قرارداد كار براي متعھد

 :جعفر میرزاخانی
 کارھاي فصلي :بخش چھاردھم 

 فعالیت ھاي فصلي چھ فعالیت ھائي ھستند؟  -1
عالیت ھاي مانند ف كارھائي ھستند كھ بنا بھ ماھیت خود در مقاطع مشخص و معیني از سال انجام مي شوند فعالیت ھاي فصلي

اي فصلي بكار كسانیكھ در فعالیت ھ. كوبي و نظایر آن كشاورزي، ماھیگیري و یا برخي ازفعالیت ھاي كارخانجات قند، برنج
 .نامیده مي شوند اشتغال داشتھ باشند كارگران فصلي

ده اند، آیا این پس از اتمام فصل كار نیز مشغول كار بو تعدادي از كارگران فصلي در دو سال گذشتھ بھ دلیل نیاز كارگاه -2
اشتغال  كارگاه مي شوند؟چنانچھ كارگر یا كارگراني كھ اصوًال در مشاغل غیرمستمر و فصلي كارگران ھنوز ھم فصلي شناختھ

ھ در ماھیت ادامھ داده اند، در صورتي ك بكار داشتھ و تنھا در یكي دو سال گذشتھ بنا بضرورت پس از اتمام فصل كار بكار
 .شوند ناختھ ميمادامي كھ در مشاغل قبلي اشتغال داشتھ باشند ھمچنان كارگر فصلي ش مشاغل آنھا تغییر عمده اي داده نشده باشد
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رند؟ سابقھ كار مدت استحقاق دریافت مزد دا رابطھ كارگران فصلي با كارفرما در غیر فصل كار چگونھ است؟ آیا براي این -3
 این كارگران چگونھ محاسبھ مي شود؟

ھ قرارداد كار اولیھ آمده و با توجھ ب غیر فصل كار رابطھ كارگري و كارفرمایي بین كارگر فصلي و كارفرما بحالت تعلیق در در
دمت نیز تنھا كار، مزدي پرداخت نخواھد شد ضمنًا در موقع محاسبھ سنوات خ و قبول شرایط كار از سوي كارگر، براي غیرفصل

 .كار بعنوان سابقھ كار مفید مالك عمل قرار خواھد گرفت مجموع فصول
تعلق  ھ وراث اوفصلي در غیرفصل كار فوت نماید آیا حق سنوات موضوع نظریھ شوراي عالي كار ب چنانچھ یكي از كارگران -4

 خواھد گرفت؟
ر بعدي بطور زماني بین خاتمھ فصل كار تا شروع فصل كا سوابق كار كارگران فصلي كھ رابطھ كاري و مزدي آنان در محدوده

 مول مزایايمحفوظ بوده و در صورت فوت این قبیل كارگران در فاصلھ بین دو فصل كار مش موقت قطع مي گردد در ھر حال
 .آنان پرداخت مي شود شورایعالي كار خواھند بود كھ بھ وراث قانوني 27/7/70سنوات خدمت موضوع نظریھ مورخ 

وقت، كار استفاده قرار مي گیرد یا ھر سھ نوع قرارداد كار یعني م آیا در كارھاي فصلي نوعي خاص از قرارداد كار مورد - -5
 كارھاي فصلي نیز مي تواند منعقد شود؟ معین و دائم در

رارداد كار، نبودن كار موضوع آن قرارداد نداشتھ و در ھر یك از انواع سھ گانھ ق نوع قرارداد كار ارتباطي با فصلي بودن و یا
صوًال در ارتباط با آن بودن كار ا ضمنًا در مورد كارھاي فصلي تعطیل موقت فعالیت بھ عللي كھ فصلي. مي تواند فصلي باشد كار

قانون  30نظر در ماده  نمي توان بھ قوه قھریھ و یا حوادث غیرقابل پیش بیني مورد علل مورد پیدا مي كند را منطقًا و بھ تبع قانونًا
و یا در  فاصلھ زماني دو فصل كار منتسب نمود و ثانیًا پرداخت دستمزد و مزایاي مقرره در قرارداد كار بھ كارگر در كار

ھي یا موكول بھ پیش بیني آن در قرارداد كار اولیھ و یا الحاق شفا 30 ھاي غیر فصلي در مدت تعطیل موقت موضوع ماده فعالیت
 .خواھد بود كتبي بعدي آن

لي بھ آن صحیح را كارگاه فعالیت نكند آیا اطالق كار فص چنانچھ فعالیت یك واحد دایمي باشد اما ھمھ سالھ مقطع معیني از سال-6
 باشد؟ مي

لي بھ فعالیت صفت فص كارخانھ در مقطع معیني از سال امري استثنایي نبوده و ھمھ سالھ تكرار مي شود اطالق چنانچھ تعطیل
شروع فصل بعدي  دوره زماني حد فاصل پایان فصل كار و ضمنًا در فعالیتھاي فصلي تعطیل كار در. شركت بالاشكال مي باشد
شوند و لذا نمي  ا ميمستتر بوده و كارگران با اشتغال در این فعالیتھا بھ میل و اراده خود آنرا پذیر ھا در طبیعت این نوع فعالیت

. بیكاري دانست توان آنرا در زمره بیكاریھاي بالاراده مورد نظر در قانون بیمھ

کنترل

پستی صندوق] 0[

بعدی صفحھ] #[

قبلی صفحھ[*] 
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