
کارحقوق 

جلسه دوم

دانستنی های حقوق کار برای کارگران

حسین رییسی: تهیه کننده



حقوق معنوی

این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان  -اختصاص •

E-Collaborative for Civic Education اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذکر نام

.سازمان تهیه کننده انجام شود

هره این مطلب برای استفاده های غیر تجاری می باشد و برای هیچ گونه منفعتی ب-غیر تجاری •

.برداری نخواهد شد

نها اگر می  خواهید هر گونه تغییری در مطلب وارد کنید، شما می  توانید حاصل کار را ت-اشتراک •

تحت مجوز

E-Collaborative for Civic Education   این تااطالعمنتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی ،

تغییرات را باید با

E-Collaborative for Civic Educationبه اشتراک گذارید.



تشخیص این امر که چه کسی کارگر محسوب-1

گردد؟ می 

رار را مورد لحاظ قمولفهاین تشخیص باید چندین در 

ست آیا فرد مشمول قانون استخدام کشوری ااین که . داد

مکن به طور مثال م. یا نظامی یا تحت فرمان سپاه باشد

ار است فردی در قرارگاه کار کند اما مشمول قانون ک

مول در یک کارگاه کار نماید ولی مشاما دیگری . باشد

.این مسئله بحث گسترده ای است. کار نشودقانون 



کارفرمامسئولیت -2

:  قانون کار3بر اساس ماده 

ه عهده قبال کارگر بمذکور  در است که نمایندگان تعهداتیکارفرما مسئول کلیه 

و مایدبندر صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی . می گیرند

تنها د مواربنابراین در این  . در مقابل کارفرما ضامن استنپذیرد، کارفرما آن را 

.نماینده ی کارفرما مسئول تلقی می گردد

یا شرایط بنابراین باید توجه داشت که کسی که با کارگر قرارداد منعقد می کند و

نظر ز باید او یا اینکه کاری را به کارگر محول می نماید، می کند کار را مشخص 

وق با تا برای دریافت مزد و سایر حق. حقوقی اختیار چنین اقدامی را داشته باشد

.نشودمشکل بعدی روبرو 



قرارداد کارانواع -3

:کارقانون 10بر اساس ماده 

در . دو نوع قرارداد کتبی و شفاهی کار وجود دارد

الً بعضی از موارد به اشتباه عنوان می گردد، که اص

ن قراردادی منعقد نشده است، باید توجه داشت که ای

قرارداد شفاهی محسوب می مصداق همان موارد 

اگر قرارداد در فرم خاصی که وزارت کار . گردد

.ی شودمنعقد گردد، قرارداد کتبی تلقی منموده تعیین 



امضااوراق سفید -4

د کارگران سوء استفاده می نماینمعیشتیاز مشکالت کارفرمایانبرخی 

و می کنند و در زمان استخدام برگی سفید امضاء از کارگر دریافت 

و یا بنمایدهر دلیلی قصد مطالبه حقوق خود را کارگر به زمانی که 

از کارفرما بیمه و سایر مزایا طلب نماید، کارفرما از آن سوء 

کار، تسویه حساب و یا موقت بودن ایام معموال در استفاده کرده و 

هر تاریخی که دوست داشته باشد به عنوان پایان دوره آزمایشی و 

وسیله حتی در هیات های به این ، می کندشروع کار اصلی تعیین 

تشخیص و حل اختالف نیز کارگر موفق به دریافت حقوقش نخواهد 
. شد



وضعیت کارگاهتغییر -5

:قانون کار می گوید13ماده 

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر “ 

دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک مؤسسه یشکل، تغییر نوع تولید، ادغام در 

قطعیت یافته قراردادشانکه کارگرانیقراردادی رابطه ی، در این هاو امثال 

کارفرمایتعهدات و حقوق قائم مقامجدید، کارفرمایو نمی باشداست مؤثر 

“.سابق خواهد بود

این ماده کارفرما را مکلف نموده که در زمان انعقاد قرارداد با پیمان کار، او را 

در تبصره های این ماده نیز . مکلف کند تا طبق ضوابط این قانون عمل نماید

در صورتی که کارفرما قبل از پایان . در نظر گرفته شده استهاییمجازات 

روز از تحویل موقت با پیمانکار خود تسویه حساب نماید، مکلف به ۴۵
.می باشدکارگرانشپرداخت دیون پیمان کار به 



کارخاتمه قرارداد -6

:می داردقانون کار بیان 21ماده 

:می یابدقرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه 

فوت کارگر-الف

بازنشستگی کارگر–ب

از کارافتادگی کلی کارگر-ج

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

.که مربوط به کار معین استقراردادهاییپایان کار در -ه 

استعفای کارگر-و

ه کارفرما اطالع موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً بمی کندکارگری که استعفا : تبصره

ی روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعالم نماید استعفای وی منتف۱۵دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 

نفی و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسالمی کارگاه و یا انجمن صمی شودتلقی 

.کارگران تحویل دهدنماینده یو یا 

وب می در صورتی که خالف این موارد باشد، ترک کار محس. در این ماده شرایط خاتمه ی قرارداد کار پیش بینی شده است

ت اولین ضرری که بر او متصور است، محروم شدن از دریاف. را به کارگر وارد می نمایدضررهاییشود و این امر 

بیمه ی بیکاری باشد و دومین ضرر، این امر است که از دریافت کار می قانون 24، موضوع ماده حق سنوات

.محروم می شود



حالت بال تکلیفی کار-7

.قانون کار پیش بینی شده است۲۵در ماده نکته مهم دیگر 

هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد 

مگر . شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد

یا ترک کار قرارداد کار فسخ شده تلقی قهریهاینکه بر اساس قوه ی 

اما اگر کارفرما چنین اقدامی انجام دهد، در هیأت حل اختالف . گردد

ت آن رسیدگی شده و مزد ایام بالتکلیفی کارگر تعیین و کارفرما به پرداخ

:در این مرحله دو حالت وجود دارد. محکوم می گردد

گردد و حقوق او برمیکه کارگر به شغل خود : تمکین کارفرما-۱

.پرداخت می شود

کارگر هر ماه تا پایان قرارداد به کارفرما مراجعه : عدم تمکین کارفرما-۲

نموده و پس از آن گزارش خودداری کارفرما از به کار گماردن خود را 

.به اداره ی کار تقدیم می نماید



بخش سوم
حوادث ناشی از کار

! اندیک هزار و هشتصد کارگر در کشور هنگام کار کشته شده 1392در سال 

!حادثه ناشی از کار را وزارت کار تایید کرده است13000همچنین 

سیزده درصد مرگ و میر ناشی از کار کارگران در سال گذشته 

!افزایش داشته است

:یک مورد مطالعه موردی

باید شبکه برق بدوناین کار برروی شبکه توزیع برق در مناطقی از شهر انجام دهند، برای تعمیراتیدارند کارگران قصد 

بی سیم به قسمت کنترل اطالع داده می به وسیله و می کند ، مدیر تایید می دهدبرق شود، کارگر درخواست خاموشی 

، کارگری که به محیط کار وارد می کندرا اشتباهی قطع 13قطع شود،  اطاق کنترل شبکه 11شود که شبکه شماره 

!می کنددچار برق گرفتگی می شود و از تیر برق سقوط می کند و در بیمارستان فوت برق شده با تماس به شبکه 

چه میزان از این حوادث به دلیل ساختار قوانین است و چه میزان به سبب ضعف ابزارها و آموزش های الزم است؟  

گردد که منجر به حادثه ایدر صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع : قانون کار171بخشی از ماده 

مندرج در این فصل، مجازات هایعوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است عالوه بر 

.نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید



(پیشگیری از حادثه) اقدامات حقوقی پیش از حادثه 

ایمنی محیط کار. 1

:می کندقانون کار تعریف 4محیط کار را ماده 

او در آن جا کار نماینده یکارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا 

، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، می کند

.آن هامسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال 

، از قبیل نمازخانه، کارگاه اندکه به اقتضای کار متعلق به تأسیساتیکلیه ی

، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه تعاونی هاناهارخوری، 

سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن کالس های، قرائت خانه، حرفه ای

مربوط به شورا و انجمن اسالمی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و 

.می باشندجزء کارگاه آن هاذهاب و نظایر 

وظیفه را دولت این با نظارت کارفرمایانایمن سازی محیط کار وظیفه کیست؟ 

.دارند



حفاظت فنی و بهداشت کار-2

:کارقانون 85ماده 

العمل هاییدستور رعایت کشور، برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی ”

و وزارت ( جهت تأمین حفاظت فنی)که از طریق شورای عالی حفاظت فنی 

و حرفه ایبیماری هایجهت جلوگیری از )بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

کلیه ی، برای می شودتدوین ( تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار

.استالزامی، کارگران و کارآموزان کارفرمایان، کارگاه ها

خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به کارگاه های: تبصره

“.می باشندرعایت اصول فنی و بهداشت کار 

بنابراین وظیفه نخست هر کارفرما ایمن سازی محیط کار و فراهم آوری امکانات 

.بهداشت کار است



آموزش اصول ایمنی و بهداشت کار-3

. می گرددتامین امنیت و سالمت کارگران یکی از حقوق اساسی کارگران محسوب 

برای افزایش ایمنی در محیط کار به خصوص در کارگاههای که معموال محیط خطر بیشتری برای 

و یا معدنهاکه در کارگرانی، آموزش کارگران ضروری است، مثال می کندکارگران فراهم 

، یا در معرض مواد شیمیایی و آالینده ها هستند، بیش از می کنندشبکه های برق کار روی 

مقابله با خطرات را راههای سایرین باید از طریق آموزش با محیط خطر آشنا شوند و 

.فراگیرند

واحدهای کلیه  و مسئوالن کارفرمایان“ :قانون کار نیز بر همین موضوع تاکید دارد91ماده 

این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین ۸۵موضوع ماده 

حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات الزم را تهیه و در 

را به آنان بیاموزند و در خصوص فوق الذکراختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل 

افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری . رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند

“.می باشندمربوطه کارگاه دستورالعمل هایاز وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای 



نظارت مستمر بر کار کارگران -4

قوع نظارت بر کارگران نیز از دیگر اقدامات پیشگیری کننده از و

.حوادث ناشی از کار است

و وظیفه ای دوجانبه است که بر عهده کارفرماکارگاهها، نظارت بر 

ر کارفرما به عنوان کسی که مسئول همه حوادثی که د. دولت است

قانون کار موظف به 95بر اساس ماده می دهد محیط کار روی 

ولت و از جانب دیگر این وظیفه د. انجام اقدامات پیشگیرانه می باشد

مامورین مواردیبه طور مشخص وظیفه بازرسان کار و در 

قانون 96ماده .) وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است

(کار



قانون کار96ماده 

ذیل با وظایف به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی 

:می شودتشکیل 

و زیان آورنظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و -الف

خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان

مربوط به حفاظت فنیدستورالعمل هایو آیین نامه هانظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و -ب

صدمات و در معرض افرادی که کلیه یو کارفرمایانآموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، -ج

.ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند

و میزان هابررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد الزم جهت اصالح -د

تکنولوژیپیشرفت هایمربوط به موارد مذکور، مناسب با تحوالت و دستورالعمل های

مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور کارگاه هایرسیدگی به حوادث ناشی از کار در -هـ

.پیشگیری حوادث

زمینه ی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در برنامه ریزیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول : ۱تبصره 

.بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات الزم را در این زمینه به عمل آورد

بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکاالت و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب : ۲تبصره 

.می گیردمتخلفان در مراجع صالح انجام 



امکانات ایمنی

است تا در محیط کار از امکانات و وسایل ایمنی بهرمند کارگر حق هر 

91ماده . تا امکانات را فراهم نمایدکارفرماستاین وظیفه . باشد 

.دارددقیق قانون کار بر این موضوع اشاره 

اگر با وجود همه اصول ایمنی کارگر با حادثه ای مواجه شود مسئولیت 

. آن متوجه کارفرما است

ی برای اینکه کارفرما مسئول شناخته شود تنها کافی است تا حادثه ناش

.از کار محسوب گردد، اثبات تقصیر کارفرما ضرورت ندارد



آیین نامه های مختلف در ارتباط با امور ایمنی و 
بهداشت کار

آیین نامه ایمنی عملیات انتقال برق. 1

آیین نامه پیشگیری از آتش سوزی.2

صنایع آهنگریایمنی آیین نامه .3

آیین نامه ایمنی معادن.4

آیین نامه عالیم ایمنی.5

آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها. 6

آیین نامه ایمنی در کارگاههای دامپروری.7

آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع.8

آیین نامه وسایل حفاظت فردی.9

آیین نامه ایمنی بنادر.10

آیین نامه ایمنی فردی در اختالل شنوایی. 11

آیین نامه ایمنی صنایع چاپ. 12

آیین نامه حفاظتی بار دستی.13

جوشکاریآیین نامه ایمنی 14

پیمانکارانآیین نامه ایمنی امور 15

آیین نامه حفاظت کار با سموم. 16

آیین نامه تصفیه خانه ها. 17

آیین نامه ایمنی صنایع شیشه. 18

، کارگران و کارآموزانکارفرمایانآیین نامه آموزش ایمنی .19

آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی. 20



پس از حادثه

برای مسئول شناخته شدن کارفرما از نظر کارباشدهمین که حادثه ای ناشی از 

.حقوقی کافی است

. می کندنظام حاکم بر حقوق کار ایران از نظریه خطر در این خصوص تبعیت 

محیط خطر فراهم شود، باید امینی الزم نیز فراهم همین که بر اساس این نظریه 

گردد، واال فراهم کننده محیط خطر مسئول هر حادثه ای که ناشی از آن باشد 

.خواهد بود

قانون 145ماده . این موضوع در قانون مجازات اسالمی ایران پذیرفته نیست

هر کس مجازات اسالمی نظریه تقصیر مورد پذیرش قرارداده است، یعنی 

این اصل با همه . مسئول خواهد بودتقصیرشمقصر حادثه ای بود به میزان 

به حال کارگران مناسب تر ابعاد محیط کار سازگار نیست و نظریه خطر 

. است



چگونگی جبران خسارت کارگر

مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار که موجب زیان بدنی به 

، اعم از اینکه موجب مرگ کارگر شود و یا موجب می گرددکارگر 

صدمات بدنی دیگر، دارای جنبه کیفری است، و کارفرما متهم و با 

اثبات ناشی از کار بودن حادثه منجر به وقوع صدمه بدنی، مجرم 

دادن نیروی کار برای از دست متاسفانه . شناخته خواهد شد

که در قانون خسارت مازاد دیه کارگران کارفرما را مسئول جبران 
. اسالمی مقرر شده است نخواهد کردمجازات 



چرا با وجود تاکید قانون کار بر رعایت حفاظت فنی و 

بهداشتی کارگاهها، حوادث ناشی از کار رو به افزایش است؟

افزایش حوادث ناشی از کار به عوامل مختلف بستگی و ارتباط دارد، 

یکی از کارفرمایانو خاطیانسخت نبودن برخورد قانون با که 

.استن عوامل مهم آ

عوامل دیگر را می توان به بی اهمیت بودن و یا ارزان بودن نیروی 

اگر نیروی کار را یک انسان بدانیم نه فقط . کار نیز مرتبط باشد

بخشی از بازار تولید ممکن است به شیوه دیگری مانع افزایش 
. استروبه رو حوادثی باشیم که او با آن 



حقوق معنوی

این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان  -اختصاص •

E-Collaborative for Civic Education اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذکر نام

.سازمان تهیه کننده انجام شود

هره این مطلب برای استفاده های غیر تجاری می باشد و برای هیچ گونه منفعتی ب-غیر تجاری •

.برداری نخواهد شد

نها اگر می  خواهید هر گونه تغییری در مطلب وارد کنید، شما می  توانید حاصل کار را ت-اشتراک •

تحت مجوز

E-Collaborative for Civic Education   این تااطالعمنتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی ،

تغییرات را باید با

E-Collaborative for Civic Educationبه اشتراک گذارید.


