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  معماريی آزمون اجرا گآماد دوم جزوه

 
 روشها و مسائل اجرایی 

 نظام فنی و اجرائی کشور 

 يمقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجر 

 تقوانین صنعت بیمه و مالیا 

  هریزي و کنترل پروژنظام برنامهمدیریت ساخت و 

 رقانون کا 

 

  عمران اشراق خانه تهیه شده:

  ، انسیه قربان نژادمؤلف: جوادرحمانی

  

  

 

 

 

 

1397 وره دومدویژه آزمون   



  1397 دوره دوم ویژه آزمون - معماريگی آزمون اجرا آماد دوم جزوه

 

 انسیه قربان نژاد -جواد رحمانی                                                      www.Shop-eng.ir-خانه عمران اشراق       

 
2 
2 

 فهرست

  15  ...................................................................................................................  کار قانون

  15  ................................................................................................................................  یاصول و یکل فیتعار: 1 فصل

  16  ..................................................................................................................................................کار قرارداد: 2 لفص

  16  ..............................................................................................  آن انعقاد اساسی شرایط و کار قرارداد تعریف -2-1

  17  ........................................................................................................................................  کار قرارداد تعلیق -2-2

  18  .......................................................................................................................................  کار قرارداد خاتمه -2-3

  20  ................................................................................  کار پایان مزایاي پرداخت و قبیل هر از خسارت جبران -2-4

  21  ..................................................................................................................................................  کار طیشرا: 3 فصل

  21  ..................................................................................................................................................  یالسع حق -3-1

  24  ..........................................................................................................................................................  مدت -3-2

  26  ................................................................................................................................  هامرخصی و تعطیالت -3-3

  28  ..........................................................................................................................................  زنان کار شرایط -3-4

  29  ....................................................................................................................................نوجوانان کار رایطش -3-5

  29  .............................................................................................................کار بهداشت و یمنیا ،یفن حفاظت: 4 فصل

  29  .........................................................................................................................................................کلیات -4-1

  32  ................................................................................................................................................  کار بازرسی -4-2

  34  ........................................................................................................................................  اشتغال و آموزش: 5 فصل

  35  ..........................................................................................................................  کارآموزي مراکز و کارآموز -5-1

  35  ...................................................................................................................................................  کارآموزي مراکز -5-1-1

  36  ................................................................................................................................  کارآموزي قرارداد و کارآموز -5-1-2

  37  ........................................................................................................................................................  اشتغال -5-2

  38  ...................................................................................................................................  یخارج اتباع اشتغال -5-3

  39  ................................................................................................................  ییکارفرما و يکارگر يهاتشکل: 6 لفص
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  42  .......................................................................................................  کار یجمع دسته يهامانیپ و مذاکرات: 7 فصل

  44  ..............................................................................................................................  کارگران یرفاه خدمات: 8 فصل

  45  ............................................................................................................................................  اختالف مراجع: 9 فصل

  47  ..........................................................................................................................................  کار یعالیشورا: 10 فصل

  48  ...................................................................................................................................  هامجازات و میجرا: 11 فصل

  51  ..........................................................................................................................................  متفرقه مقررات: 12 فصل

  55  ..................................................................................................  یاجتماع نیتأم قانون

  55  ..................................................................................................................................  اتیکل - فیتعار - اول فصل

  55  ..............................................................................................................................  یاجتماع نیتأم سازمان: 1 ماده

  55  .....................................................................................................................................................  :فیتعار 2 ماده

  57  ........................................................................  :باشدیم ریز موارد شامل قانون نیا موضوع یاجتماع نیتأم: 3 ماده

  57  ...............................................................................................................  :از اندعبارت قانون نیا نیمشمول: 4 ماده

 خواهد قانون نیا مقررات تابع دارند اشتغال کار به رانیا در مربوط مقررات و نیقوان طبق که گانهیب اتباع مهیب: 5 ماده

  58  ...........................................................................................................................................:ریز موارد در مگر بود

  59  .........................هاآن خانواده افراد و انیروستائ درباره قانون نیا سه ماده در مندرج موارد از کی هر ياجرا: 6 ماده

  59  ..................................................................................................................................................................  :7 ماده

  59  ..................................................................................................................................................................  :8 ماده

  59  ..................................................................................................................................................................  :9 ماده

  60  ...............................................................................................................................................................  :10 ماده

  60  ...............................................................................................................................................................  :11 ماده

  60  ...................................................................................................................................  التیتشک و ارکان: دوم فصل

  60  .....................................................................  آن وصول نحوه و مهیب حق احتساب مأخذ - درآمد منابع: سوم فصل

  65  .................................................................................................................................  یمالـ مقــررات: چهارم فصل

  66  ..............................................................................................................  يباردار و هايماریب و حوادث: پنجم لفص

  69  .........................................................................................................................................  یازکارافتادگ: ششم فصل
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  70  .........................................................................................................................................  یبـازنشستـگ: تمهف فصل

  73  ..................................................................................................................................................مــرگ: هشتم فصل

  75  .................................................................................................................................يمندعائله و ازدواج: نهم فصل

  76  ................................................................................................................  هاکمک به راجع یکل مقررات: دهم فصل

  78  ..................................................................................................................  يفریک مقررات ـ تخلفات: ازدهمی فصل

  79  ..............................................................................................................................مختلف مقـررات: دوازدهم فصل

 در شاغل کارکنان مهیب حق پرداخت نحوه و زانیم مزد، صورت میتسل نحوه نامهنییآ

  82  ........................................................................................................  یعمران يهاطرح

  82  .............................................................................................................................  مانکارانیپ يقراردادها: اول فصل

  84  ....................................................................................................................  مشاور مهندسان يقراردادها: دوم فصل

  86  ..............................................................................................................................................  موارد ریسا: سوم فصل

  88  .........................................................  يمانکاریپ قرارداد در ها پروژه مهیب دستورالعمل

  88  ...................................................................................................................................................................  شگفتاریپ

  88  .......................................................................................................................................................................  اتیکل

  89  ...............................................................................................................................................  مهیب ارکان: اول بخش

  89  ...........................................................................................................................................................  گر مهیب -1

  90  ........................................................................................................................................................  گزار مهیب -2

  90  ....................................................................................................................................................مهیب موضوع -3

  90  ........................................................................................................................................................  مهیب مورد -4

  90  .......................................................................................................................................................  مهیب مدت -5

  91  .........................................................................................................................................................مهیب مبلغ -6

  91  .........................................................................................................................................................  مهیب حق -7

  91  ...........................................................................................................................................................  زیفرانش -8

  92  .........................................................................................................................................................  نامه مهیب -9
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  92  .........................................................................................................  یواقع ارزش تناسب به خسارت کاهش -10

  92  ..........................................................................................  مانکاریپ و مشاور کارفرما، فیوظا و تعهدها: دوم بخش

  92  ..................................................................................................................................  کارفرما يتعهدها و ها دییتأ

  94  ........................................................................................................................  مشاور مهندسان تعهدات و فیوظا

  95  ...................................................................................................................................  مانکاریپ تعهدات و فیوظا

  98  .....................................................................................................  يا مهیب يهاپوشش انتخاب يراهنما: سوم بخش

  98  ................................................................................................................  يا مهیب يهاپوشش انتخاب کاربرگ -1

  98  ...................................................................................................................  مهیب يها کاربرگ لیتکم يراهنما -2

  100  ................................................................  یصنعت ریغ و یصنعت بزرگ يها پروژه يا مهیب يهاپوشش حداقل -3

  101  ...................................................................................  یصنعت متوسط يها پروژه يا مهیب يهاپوشش حداقل -4

  102  ...................................................................................  یصنعت ریغ متوسط يها پروژه يا مهیب پوشش حداقل -5

  102  ....................................................................................................  کوچک يها پروژه يا مهیب پوشش حداقل -6

  102  .........................................................................................................................................  پروژه يبند میتقس -7

  102  .......................................................................................................................................یصنعت بزرگ يها پروژه -7-1

  102  ................................................................................................................................  یصنعت ریغ بزرگ يها پروژه -7-3

  103  .....................................................................................................................................یصنعت متوسط يها پروژه -7-3

  103  ..............................................................................................................................  یصنعت ریغ متوسط يها پروژه -7-4

  103  ................................................................................................................................................  کوچک يها پروژه -7-5

  103  ......................................................................................................................................................  ها هیالحاق -8

  103  ..................................................................................................................................................................  پوشش -8-1

  103  ...................................................................................................................................................................  طیشرا -8-2

  104  ....................................................................................................................................................................  استثنا -8-3

  104  .........................................................................................................................................  ها هیالحاق فهرست -9

  105  .............................................................................  زیفرانش پرداخت و قبول در مانکار،یپ و کارفرما تیلمسئو -10

  106  ........................................................................................................................مهیب حق محاسبه نحوه. کی وستیپ

  106  ..................................................................................................................  (Time Procedure)  یزمان روش

  106  ...................................................................................................  (Breakdown Procedure) یکیتفک روش
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  107  ..................................................................................................................  نیتضم مهیب و قهیوث و مهیب. دو وستیپ

  107  ...........................................................................................................................................................  قهیوث مهیب

  108  ...........................................................................  ساخت صنعت در ،يا مهیب يهاپوشش انواع یمعرف. سه وستیپ

 محل و زندگی تسهیالت از محرومیت وهوا،آب بدي هايالعادهفوق خصوص در نامهآیین

  110  ......................  کشوري استخدام قانون )39( ماده ت و پ ب، يبندهاموضوع خدمت

 تا کارفرما سهم مهیب حق تیمعاف مشمول یفن و یصنعت ،يدیتول يهاتیفعال فهرست

  121  ....................................................................................................  کارگر نفر 5 زانیم

  123  .................................................................................................  میمستق اتیمال قانون

  123  .......................................................................  مشاغل درآمد بر مالیات: چهارم فصل - درآمد بر مالیات سوم باب

  131  ............................................................یحقوق اشخاص درآمد بر اتیمال: پنجم فصل - درآمد بر اتیمال سوم باب

  139  .................................................................................................مانیپ یعموم طیشرا

  139  ...................................................................................................................................  میمفاه و فیتعار: اول فصل

  139  ......................................................................................................................................................  مانیپ: 1 دهما

  139  ................................................................................................................................................  موافقتنامه: 2 ماده

  139  .........................................................................................................................................  یعموم طیشرا: 3 ماده

  139  .....................................................................................................................................  یخصوص طیشرا: 4 ماده

  139  ............................................................................................................................کار ياجرا یزمان برنامه: 5 ماده

  139  ....................................................................................................................................................  کارفرما: 6 ماده

  140  ..................................................................................................................................................  مانکاریپ: 7 ماده

  140  ...............................................................................................................................................  طرح ریمد: 8 ماده

  140  ...................................................................................................................  ناظر مهندس مشاور، ندسمه: 9 ماده

  140  .........................................................................................................................................  کارگاه سیرئ: 10 ماده

  140  .........................................................................................................................................جزء مانکاریپ: 11 ماده

  140  ......................................................................................................  کارگاه دنیبرچ و زیتجه کارگاه، کار،: 12 ماده
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لیوسا موقت، يهاساختمان و ساتیتأس ابزار، و آالت نیماش کار، يپا زاتیتجه و مصالح زات،یتجه مصالح،: 13 ماده

  ..........................................................................................................................................................................  141  

 مدت مان،یپ نرخ مان،یپ بیضر مان،یپ یینها مبلغ مان،یپ هیاول مبلغ مان،یپ مبلغ کار، ياجرا نهیهز برآورد: 14 ماده

  142  ..........................................................................................  ماهانه یفرض کارکرد متوسط مان،یپ هیاول مدت مان،یپ

  142  ...............................................................................................  هاعنوان جمع، و مفرد ها،خیتار ماه، روز،: 15 ماده

  142  ..................................................................................................................  مانکاریپ تعهدات و داتییتأ: دوم فصل

  142  ...................................................................................................................................  مانکاریپ داتییتأ: 16 ماده

  143  .................................................................................................................................................  کارکنان: 17 ماده

  145  کارگاه سیرئ گر،ید مانکارانیپ با یهماهنگ کار، شرفتیپ گزارش کار، برنامه کار، ياجرا حسن تیسئولم: 18 ماده

  146  .............................................................................  هايریگ اندازه ها، نقشه کردن ادهیپ نشانه، نقاط کنترل: 19 ماده

  147  ...........................................................................  آالت نیماش و زاتیتجه مصالح، تدارك کارگاه، زیتجه: 20 ماده

  150  ...............................................................................  کارها دستور ابالغ و ها نقشه مدارك، گردش بیترت: 22 ماده

  152  .......................................................................................  هاآن وضع رییتغ و ییربنایز ساتیتأس حفاظت: 23 ماده

  152  ......................................................................................................................  جزء مانکارانیپ ،يواگذار: 24 ماده

  153  ................................................................................................................................  شب در کار ياجرا: 25 ماده

  154  ....................................................................................................................  قهیعت يایاش و یخیتار آثار: 26 ماده

  154  .......................................................................................................................................یقانون اقامتگاه: 27 ماده

  154  ................................................................................................................  کارفرما اراتیاخت و تعهدات: سوم لفص

  154  .......................................................................................................................................  کارگاه لیتحو: 28 ماده

  156  ..............................................................................  مانیپ نرخ لیتعد د،یجد يهامتیق کار، ریمقاد رییتغ: 29 ماده

  157  ...................................................................................................................................  مانیپ مدت رییتغ: 30 ماده

  158  .........................................................................................................................................اجرا تیریمد: 31 ماده

  158  .............................................................................................................................  کار ياجرا بر نظارت: 32 ماده

  160  .........................................................................................................................................  ناظر مهندس: 33 ماده

  160  ...........................................................................................................  کار لیتحو پرداخت، ن،یتضم: چهارم فصل

  160  ...........................................................................................................................  تعهدات انجام نیتضم: 34 ماده
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  161  ........................................................................................................................  کار انجام حسن نیتضم :35 ماده

  161  ........................................................................................................................................  پرداخت شیپ: 36 ماده

  162  ............................................................................................................................................  هاپرداخت :37 ماده

  163  ................................................................................................................................  يارز يهاپرداخت :38 ماده

  164  ........................................................................................................................................  موقت لیتحو: 39 ماده

  167  ..........................................................................................................................  یقطع تیوضع صورت: 40 ماده

  167  ........................................................................................................................................  یقطع لیتحو :41 دهما

  168  ....................................................................................................................  نیتضم دوره يهاتیمسئول: 42 ماده

  168  ...........  اختالف حل حساب، هیتسو ر،یتأخ خسارت ع،یتسر نهیهز ق،یتعل ختم، فسخ، ،يقهر حوادث :پنجم فصل

  168  ...............................................................................................................................  يقهر حوادث بروز: 43 ماده

  169  ...................................................................................................................................  یقانون تیممنوع: 44 ماده

  170  ....................................................................................................................  شده ثبت يانحصار حقوق: 45 ماده

  170  .................................................................................................................................  مانیپ فسخ موارد -46 ماده

  171  ...............................................................................................................................  مانیپ فسخ اقدامات: 47 دهما

  173  .........................................................................................................................................  مانیپ خاتمه :48 ماده

  175  ....................................................................................................................................................قیتعل :49 ماده

  176  ......................................................................................................  رکاریتاًخ خسارت کار، عیتسر نهیهز :50 ماده

  176  ................................................................................................................................  یینها صورتحساب: 51 ماده

  177  .......................................................................................................................................  حساب هیتسو: 52 ماده

  178  ..........................................................................................................................................  اختالف حل: 53 ماده

  178  ............................................................................................................  مانیپ بر حاکم مقررات و نیقوان :54 ماده

  180  ..................................................................  )تیریمد مانیپ( ساختمان ياجرا قرارداد

  180  ...........................................................................................................................................  قرارداد موضوع: 1 ماده

  180  ..........................................................................................................................................کار ياجرا محل: 2 ماده

  180  ...............................................................................................................................................  قرارداد مدت: 3 ماده
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  180  ..............................................................................................................................  ریمد تعهدات و فیوظا: 4 ماده

  181  .................................................................................................  کارصاحب اراتیاخت و تعهدات و فیوظا: 5 ماده

  182  ..........................................................................................................  آن پرداخت نحوه و ریمد الزحمهحق: 6 ماده

  182  ................................................................................................................................................  گردانتنخواه: 7 ماده

  182  ..............................................................................................................................................  ناظر مهندسان: 8 ماده

  183  ............................................................................................  عمومات -  اراتیاخت -  هاتیمسؤول – طیشرا: 9 ماده

  183  .....................................................................................................  آن منضمات و قرارداد مدارك و اسناد: 10 ماده

  183  ................................................................................................................................  قرارداد نیطرف ینشان: 11 ماده

  184  ............................................  زیربنا مترمربع براساس پیمان انعقاد اجرایی دستورالعمل

  184  .................................................................................  شود رعایت کامالً باید پیمان انعقاد از قبل که يموارد -الف

  186  ..............................................................................................................................  پیمان تکمیل و تنظیم نحوه -ب

  189  ...............................................................................................  زیربنا مترمربع نرخ با ساختمانی کارهاي براي پیمان

  189  ..........................................................................................................................................  پیمان موضوع: 1 ماده

  189  ..................................................................................................................................  پیمان مدارك اسناد: 2 ماده

  190  ................................................................................................................................  پیمان ضریب و مبلغ: 3 ماده

  190  .............................................................................................................................................  پیمان مدت: 4 دهما

  190  ...........................................................................................................................................  تضمین دوره: 5 ماده

  190  ....................................................................................................................................................  نظارت: 6 ماده

  190  ........................................................................................................................................  بها آحاد تعدیل: 7 ماده

  190  .............................................................................................................  تدارکات و مصالح انسانی، نیروي: 8 ماده

  191  ...........................................................................................................................................  پرداختشیپ: 9 ماده

  191  ................................................................................................کار انجام حسن و تعهدات انجام تضمین :10 ماده

 دیرکرد در خسارت جبران و قانونی کسور قطعی، و موقت هايپرداخت گیري،اندازه نحوه پیمان، نرخ: 11 ماده

  191  ..........................................................................................................................................................  هاپرداخت

  191  ............................................................................................................................................................  :پیمان نرخ -  الف

  192  .............................................................................................................:هاساختمان يربنایز سطح يریگاندازه نحوه -ب
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  192  ..................................................................................................................................................  :موقت هايپرداخت -ج

  192  ..........................................................................................................................................................  :قطعی پرداخت -د

  193  ............................................................................................................................................................  قانونی کسور - هـ

  193  .......................................................................................................................  :هاپرداخت در دیرکرد خسارت جبران - و

  193  ................................................................................................................................................  تغییرات: 12 ماده

  193  ...........................................................................................................................  پیمان خاتمه یا و فسخ: 13 ماده

  194  .........................................................................................................................  کارگاه برچیدن و تجهیز: 14 ماده

  194  ..........................................................................................................................................  شرایط سایر: 15 ماده

  194  ..............................................  ردیگینم انجام پیمانکار توسط که پیمان موضوع کار از اقالمی: یک ارهشم پیوست

 هر براي موقت هايپرداخت منظوربه کار مختلف هايفعالیت براي کار هر انجام درصدهاي تعیین: دو شماره پیوست

  194  ................................................................................................................................................تفکیک به پروژه زیر

  194  .......................................  ...و سازيمحوطه ساختمان، در مصرفی مصالح به مربوط مشخصات: سه شماره پیوست

  194  ............  پروژه زیر هر تفکیک به کارها ازیموردن واحدهاي دیگر و سطوح گیرياندازه نحوه: چهار شماره پیوست

  194  ......................................................................................  پیمان 7 ماده ارتباط، در پیمان تعدیل: پنج شماره پیوست

  196  ...........................................  ساختمان ياجرا يقراردادها يبرا قرارداد یعموم طیشرا

  196  ...................................................................................................................................  میمفاه و فیتعار: اول فصل

  196  .......................................................................................................................  ساختمان ياجرا قرارداد: کی ماده

  196  .......................................................................................................................................  یعموم طیشرا: دو ماده

  196  ...................................................................................................................................  یخصوص طیشرا: هس ماده

  196  .............................................................................................................  ساختمان ياجرا قرارداد انواع: چهار ماده

  196  ...................................................................................................................................  ساختمان ياجرا: پنج ماده

  196  ....................................................................................اشتغال تیظرف و آن حدود ،ياحرفه تیصالح: شش ماده

  197  ...................................................................................................................................................ناظر: هفت ماده

  197  ............................................................................................................................کنندههماهنگ ظرنا: هشت ماده

  197  ..................................................................................................................................................  مانکاریپ: نه ماده

  197  ....................................................................................................................  آن دنیبرچ و زیتجه ارگاه،ک: ده ماده
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  197  ............................................................................................................  يبندزمان برنامه قرارداد، مدت: ازدهی ماده

  198  ............................................................................................................  پرداخت نحوه و قرارداد مبلغ: دوازده ماده

  198  ............................................................................................................  کارصاحب اراتیاخت و تعهدات: دوم فصل

  198  ...........................................................................................................................  کارصاحب تعهدات: زدهیس ماده

  199  .......................................................................................................................  کارصاحب اراتیاخت: چهارده ماده

  199  ..................................................................................................................  يمجر اراتیاخت و تعهدات: سوم فصل

  199  ............................................................................................................................................  تعهدات: پانزده ماده

  201  ..............................................................................................................................  يمجر اراتیاخت: شانزده ماده

  201  .........................  کار قیتعل و هاپرداخت نحوه ها،نهیهز صورت هیته قرارداد، تعهدات انجام نیتضم: چهارم فصل

  201  ........................................................................................................................  تعهدات انجام نیتضم: هفده ماده

  201  ................................................................................................................................  هانهیهز صورت: هجده ماده

  201  ................................................................................................................................  هاپرداخت نحوه: نوزده ماده

  202  ...............................................................................................................................................  قیتعل: ستیب ماده

  202  .....................................................................  کار انیپا و حساب هیتسو کارگاه، دنیبرچ کار، لیتحو: پنجم فصل

  202  ..............................................................................................................................کار لیتحو: کی و ستیب ماده

  202  .........................................................................................................................  کارگاه دنیبرچ: دو و ستیب دهما

  203  ........................................................................................................  کار انیپا و حساب هیتسو: سه و ستیب ماده

  203  .................................  اختالف محل تعهدات، انجام عدم خسارات فسخ، از پس اقدامات فسخ، موارد: ششم فصل

  203  ...........................................................................................................................  فسخ موارد: چهار و ستیب ماده

  204  ...............................................................................................................  فسخ از پس اقدامات: پنج و ستیب ماده

  204  ..................................................................................................  تعهدات انجام عدم خسارت: شش و ستیب ماده

  204  .........................................................................................................................  اختالف حل: هفت و ستیب ماده

  205  .....................................  قرارداد یعموم طیشرا اعتبار ها، ابالغ و اقامتگاه کار، عیتسر ،يقهر حوادث: هفتم فصل

  205  .....................................................................................................................  يقهر حوادث: هشت و ستیب ماده

  205  .....................................................................................................................  ها ابالغ و اقامتگاه: نه و ستیب ماده

  205  ............................................................................................................................  یعموم طیشرا اعتبار: یس ماده
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  205  ........................................................................................................................................  قرارداد یخصوص طیشرا

  208  .........................  پیمانکاران) ياحرفه( انتظامی تخلفات به رسیدگی نحوه ملدستورالع

  208  ....................................................................................................................................................  کلیات: اول فصل

  209  ............................................  هاآن وظائف و پیمانکاران) ياحرفه( انتظامی تخلفات به رسیدگی مراجع: دوم فصل

  210  ................................................................................................  انضباطی تنبیهات میزان و تخلف موارد: سوم فصل

  212  .................................................  آراء در تجدیدنظر و) ياحرفه( انتظامی تخلفات به رسیدگی فرآیند: چهارم فصل

  215  ...........................................................................................  مناقصات يبرگزار قانون

  215  ....................................................................................................................................................  اتیکل: لاو فصل

  215  .....................................................................................................................................................  کاربرد :1 ماده

  215  ...................................................................................................................................................  فیتعار: 2 ماده

  216  ..................................................................................................................................  معامالت يبندطبقه: 3 ماده

  216  .........................................................................................................................  مناقصات انواع يبندطبقه: 4 ماده

  217  .............................................................................................................................  مناقصات یسازمانده: دوم فصل

  217  .....................................................................................................................................  مناقصه ونیسیکم: 5 ماده

  217  .........................................................................................................................  مناقصه ونیسیکم فیوظا: 6 ماده

  218  ......................................................................................................................  اتیشکا به یدگیرس أتیه: 7 ماده

  218  ..........................................................................................................  اتیشکا به یدگیرس أتیه فیوظا: 8 ماده

  218  ................................................................................................................................  مناقصات يبرگزار: سوم فصل

  218  ........................................................................................................................  مناقصات يبرگزار ندیفرآ: 9 دهما

  219  ....................................................................................................................................  یمال منابع نیتأم: 10 ماده

  219  .........................................................................................................................  مناقصه انجام يهاروش: 11 دهما

  220  .....................................................................................................................  گران مناقصه یفیک یابیارز: 12 ماده

  220  ....................................................................................................................................  مناقصه فراخوان: 13 ماده

  221  .........................................................................................................................................  مناقصه اسناد: 14 ماده

  221  ...............................................................................................................  شنهادهایپ میتسل و هیته بیترت: 15 ماده
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  222  ...........................................................................................................شنهادهایپ لیتحو و میتسل طیشرا: 16 ماده

  222  ...........................................................................................................................اسناد حیتشر و حیتوض: 17 ماده

  222  .................................................................................................................................  شنهادهایپ شیگشا: 18 ماده

  223  .............................................................................................................  شنهادهایپ یبازرگان یفن یابیارز: 19 ماده

  223  .........................................................................................................  مناقصه برنده نییتع و یمال یابیارز: 20 ماده

  224  .........................................................................................................................................  قرارداد انعقاد: 21 ماده

  224  ...........................................................................................................................  مناقصات مقررات - چهارم فصل

  224  ...............................................................................................................  مکاتبات و اسناد ارسال طیشرا: 22 ماده

  224  ...................................................................................................................  یرسان اطالع و يمستندساز: 23 ماده

  225  .............................................................................................................................  مناقصه لغو و دیتجد: 24 ماده

  225  .....................................................................................................................  اتیشکا به یدگیرس نحوه: 25 ماده

  226  .................................................................................................................  محدود مناقصه يبرگزار نحو: 26 ماده

  226  ...........................................................................................................................  مناقصه فاتیتشر ترك: 27 ماده

  226  ......................................................................................................  مناقصه فاتیتشر ترك أتیه بیترک: 28 ماده

  228  ........................................................................................................  مناقصه يبرگزار به الزام عدم موارد: 29 ماده

  229  ...........................................................................................................................................  نیقوان نسخ: 30 ماده

  230  .......................................................................................  ساختمان فروششیپ قانون

  235  ...............................................................ساختمان فروششیپ قانون ییاجرا نامهنییآ

  239  ................................................................................................  یمدن تیمسئول قانون

  242  ....................................................................................................  آالت نیماش نهیهز

  242  ........................................................................................................................................  آالتنیماش یساعت نهیهز

  242  .......................................................................................................................................................  :استهالك نهیهز

  242  .......................................................................................................................  آالتنیماش نهیهز نییتع مؤثر عوامل

  243  .........................................................................................................  :آن محاسبه يهاروش و استهالك يحسابدار
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  245  ...............................................................................................................................................................  مهیب نهیهز

  Fuel cost  .....................................................................................................................................  245 سوخت نهیهز

  245  ..............................................................................................................................  سیگر و روغن لتر،یف يهانهیهز

  245  ..........................................................................................................................................................کیالست نهیهز

  246  ........................................................................................................................................................  تعمیرات هزینه
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 کار قانون

  اصولی و کلی تعاریف :1 فصل

 این از تبعیت به مکلف کشاورزي و خدماتی صنعتی، تولیدي،مؤسسات  ،هاکارگاه کارگران، کارفرمایان، کلیه: 1 ماده

  .باشندمی قانون

 سهم حقوق، مزد، از اعم السعی حق دریافت مقابل در عنوان هر به که است کسی قانون این لحاظ از کارگر: 2 ماده

  .کندمی کار کارفرما درخواست به مزایا سایر و سود

 حق دریافت مقابل در او حساب به و درخواست به کارگر که حقوقی یا حقیقی است شخصی کارفرما: 3 ماده

 نماینده هستند کارگاه کار اداره دار عهدهکه  یکسان کلیه عموم طور به و مسئوالن و مدیران. کندمی کار السعی

 عهده به کارگر قبال در مذکور نمایندگان که است تعهداتی کلیه مسئول کارفرما و شوندمی محسوب کارفرما

 مقابل در نپذیرد را آن کارفرما و بنماید تعهدي خود اختیارات از خارج کارفرما نماینده صورتیکه در. گیرندمی

  .است ضامن کارفرما

مؤسسات  قبیل از کند،می کار آنجا در او نماینده یا کارفرما درخواست به کارگر که است محلی کارگاه: 4 ماده

ها. آن امثال و عمومی اماکن تولیدي، تجاري، خدماتی، مسافربري، ترابري، ساختمانی، معدنی، کشاورزي، صنعتی،

 شیرخوارگاه، ،هایتعاون ناهارخوري، نمازخانه، قبیل از اند،اقتضاي کار متعلق به کارگاه به که تاسیساتی کلیه

 و آموزشی مراکز سایر و آموزي سواد يهاکالس خانه، قرائت اي، حرفه آموزشگاه حمام، درمانگاه، مهدکودك،

 جزءها آن نظایر و ذهاب و ایاب وسایل و ورزشگاه کارگران، بسیج و اسالمی انجمن و شورا به مربوط اماکن

  .باشندمی کارگاه

  د. باشنمی قانون این مقررات مشمولها کارگاه نیز و کارآموزان و آنان نمایندگان کارفرمایان، کارگران، کلیه: 5 ماده

 قانونو هشتم  بیست و بیستم نوزدهم، اصول و دوم اصل شش بند و سوم و چهل اصل چهار بندبر اساس : 6 ماده

 و قوم هر از ایران مردم و ممنوع دیگري از کشیو بهره  معین کار به افراد اجبار ایران، اسالمی جمهوري اساسی

 افراد همه و بود نخواهند امتیاز سبب هانیا مانند و زبان نژاد، رنگ، و برخوردارند مساوي حقوق از باشند که قبیله

و مخالف  است مایل آن به که را شغلی دارد حق هرکس و دارند قرار قانون حمایت در یکسانو مرد  زن از اعم

 دوم اصل شش بند و سوم و چهل اصل چهار بند. بر اساس برگزیند نیست دیگران حقوق و عمومی مصالح و اسالم

 کشیو بهره  معین کار به افراد اجبار ایران، اسالمی جمهوري اساسی قانونو هشتم  بیست و بیستم نوزدهم، اصول و

 مانند و زبان نژاد، رنگ، و برخوردارند مساوي حقوق از باشند که قبیله و قوم هر از ایران مردم و ممنوع دیگري از

 دارد حق هرکس و دارند قرار قانون حمایت در یکسانو مرد  زن از اعم افراد همه و بود نخواهند امتیاز سبب هانیا

  .برگزیند نیست دیگران حقوق و عمومی مصالح و اسالمو مخالف  است مایل آن به که را شغلی
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  کار قرارداد: 2 فصل

  آن انعقاد اساسی شرایط و کار قرارداد تعریف -2-1

 را کاري السعی حق دریافت قبال در کارگر آن موجب به که شفاهی یا کتبی قرارداد از عبارتست کار قرارداد: 7 ماده

  .دهدمی انجام کارفرما براي غیرموقت مدت، یا موقت مدت براي

 دائمی قرارداد نشود، ذکر قرارداد در مدتی که یدر صورت دارد، مستمر جنبهها آن طبیعت که ییکارها در: 1تبصره 

 قرارداد نشود، ذکر قرارداد در مدتی که یدر صورت دارد، مستمر جنبهها آن طبیعت که کارهائی در. شودمی تلقی

  .شودمی تلقی دائمی

 کمتر مزایائی کارگر براي که بود خواهد نافذ یدر صورت آن بعدي تغییرات یا کار قرارداد در مذکور شروط: 8 ماده

  .ننماید منظور قانون این در مقرر امتیازات از

 مورد مشروعیت - الف: است الزامی ذیل شرایط رعایت قرارداد بستن زمان در کار قرارداد صحت براي: 9 ماده

 کار انجام یا اموال تصرف در طرفین شرعی و قانونی ممنوعیت عدم - چ قرارداد موضوع بودن معین - ب قرارداد

  .نظر مورد

  ها در مراجع ذیصالح به اثبات برسد. آن بطالن آنکه مگر است، کار قراردادهاي کلیهبر صحت  اصل: 1 تبصره

 وظیفه یا حرفه یا کار نوع - الف: باشد ذیل موارد حاوي باید طرفین، دقیق مشخصات بر عالوه کار قرارداد: 10 ماده

 هایمرخص و تعطیالت کار، ساعات - ج آن لواحق و مبنا مزد یا حقوق - ب. یابد اشتغال آن به باید کارگر که اي

 دیگري موارد -ز. باشد معین مدت براي کار چنانچه قرارداد، مدت -و قرارداد انعقاد تاریخ - ه کار انجام محل -د

  .نماید ایجاب محل، یا شغل عادت و عرف که

 اداره به آن از نسخه یک که گرددمی تنظیم نسخه چهار در قرارداد باشد کتبی کار قراردادکه  يموارد در: 1 تبصره

 در و کار اسالمی شوراي اختیار در دیگر نسخه و کارفرما نزد نسخه یک و کارگر نزد نسخه کیو  محل کار

  .گیردمی قرار کارگر نماینده اختیار در شورا فاقد يهاکارگاه

هر  دوره این خالل در. نمایند تعیین کار آزمایشی دوره نام به را مدتی یکدیگر توافق با توانندمی طرفین: 11 ماده

. نماید قطع را کار رابطه باشد، داشته خسارت پرداخت به الزام آنکه بی و قبلی اخطار بدون دارد، حق طرفین از کی

 و بود خواهد آزمایشی دوره تمام حقوق پرداخت به ملزم وي باشد کارفرما طرف از کار رابطه قطعکه  یصورت در

  .بود خواهد کار انجام مدت حقوق دریافت مستحق فقط کارگر نماید قطع را کار رابطه کارگر چنانچه

 ماهر نیمه و ساده کارگران براي مدت این حداکثر. شود مشخص کار قرارداد باید آزمایشی دوره مدت: 1 تبصره

  .باشدمی ماه سه باال سطح تخصص داراي و ماهر کارگران براي و یکماه
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 ادغام تولید، نوع تغییر شکل، هر به انتقال یا فروش قبیل از کارگاه، مالکیت وضع در حقوقی تغییر نوع هر: 12 ماده

 قطعیت قراردادشان که کارگرانی قراردادي رابطه در ،هانیا امثال و مالک فوت کارگاه، شدن ملی دیگر،در موسسه 

  .بود خواهد سابق کارفرماي حقوق و تعهدات مقام قائم جدید، کارفرماي و باشدنمی موثر است یافته

پیمانکاران مورد تأیید  صرفاً با است مکلف پیمان دهنده یابد،می انجامپیمان  طریق از کار که مواردي در: 13 ماده

سایر  قانون ووزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجراي این 

مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید. صالحیت پیمانکاران از حیث رعایت این قوانین و مقررات تبعی آن 

  شود.رسد، بررسی میعالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میي شوراطبق ضوابطی که با پیشنهاد 

 برابر را کارگران به پیمانکاران بدهی باشندمی موظف کارفرمایان و بوده ممتازه دیون جزء کارگر مطالبات: 1 تبصره

 حسن ضمانت محلو در صورت عدم تکافوي مطالبات از  پیمانکار، مطالبات محل از حل اختالف مراجع راي

  .نمایند پرداخت کار، انجام

 45 انیاز پا قبل یا و بپردازد کار مقاطعه با قرارداد انعقاد به فوق ترتیب برخالف دهنده مقاطعه چنانچه: 2 تبصره

  .بود خواهد کارگراندر قبال  کار مقاطعه دیون پرداخت به مکلف نماید، حساب تسویه موقت، تحویل از روز

  کار قرارداد تعلیق -2-2

 به کار قرارداد شود، متوقفموقتاً  طرفین از یکی تعهدات انجام آتی مواد در مذکور امور واسطه به چنانچه: 14 ماده

 مزد) افزایش و بازنشستگی لحاظ ز(ا خدمت سابقه احتساب با کار قراردادها آن رفع از پس و آیدمی در تعلیق حال

  .گرددبرمی اول حالت به

در  کارگران داوطلبانه شرکت مدت همچنین و) ذخیره و حتیاط، ا(ضرورت وظیفه نظام خدمت مدت: 1 تبصره

  .شودمی محسوب آنان کار و خدمت سوابق جزء ،جبهه

 خارج طرفین اراده از آن وقوع که بینی پیش غیرقابل حوادث بروز یا و قهریه قوه واسطه به که موردي در: 15 ماده

 گردد، غیرممکن موقت بطور کارفرما یا کارگر تعهدات انجام و شود تعطیل کارگاه از قسمتی یا تمام است،

 موارد تشخیص آیدمی در تعلیق حال به شودمی تعطیل که کارگران از قسمت آن یا تمام کارگران با کار قراردادهاي

  .است اجتماعی امور و کار وزارت با فوق

 مزد یا حقوق بدون يهایمرخص دیگر یا و تحصیلی مرخصی از قانون این مطابق که کارگرانی قرارداد: 16 ماده

  .آیدمی در تعلیق حال بهدو سال  مدت به و مرخصیدر طول  کنند،می استفاده

  .است تمدید قابل دیگردو سال  براي تحصیلی مرخصی: 1 تبصره

 به توقیف مدت در شودنمی محکومیت حکم به منتهی وي توقیف و گرددمی توقیف که کارگري قرارداد: 17 ماده

  .گرددمی باز خود کار به توقیف رفع از پس کارگر و آیدمی در تعلیق حال
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تواند قرارداد کارگر را با کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود کارفرما می فیتوقتبصره: چنانچه 

حقوق، فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر پرداخت حق سنوات به ازاي هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین 

  گردد.ها، کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز میاز میزان فوق یا سایر مجازات

 حکم به منتهی اختالف حل مراجع در توقیف نیو ا باشد کارفرما شکایت سبب به کارگر توقیف چنانچه: 18 ماده

 ضرر جبران بر عالوه است مکلف کارفرما و شودمی محسوب کارگر خدمت سابقه جزء آن مدت نگردد، محکومیت

  .نماید پرداخت نیز را وي مزایاي و مزد پردازد،می کارگر به دادگاه حکم مطابق که وارده زیان و

 رفع براي باشد، نشده مشخص مذکور مراجع طرف از کارگر تکلیف که زمانی تا است مکلف کارفرما: 1 تبصره

 پرداختاش خانواده به الحسابیعل طور به را او ماهیانه حقوق از درصد پنجاه حداقل وي، خانواده احتیاجات

  د. نمای

 پسدو ماه  تا حداکثر باید کارگر ولی آید،می در تعلیق حالت به کار قرارداد وظیفه نظام خدمت دوران در: 19 ماده

 مشغول کار به آن مشابه شغلی در باشد شده حذف وي شغل چنانچه و برگردد خود سابق کار به خدمت پایان از

  د. شومی

 پذیرفتن از تعلیق حالت رفع از پس کارفرما چنانچه 15،16،17،19 مواد در مذکور موارد از کیهر  در: 20 ماده

 روز 30 مدت ظرف دارد حق کارگر و شودمی محسوب غیرقانونی اخراج حکم در عمل این کند، خودداري کارگر

 که کند ثابت نتواند کارفرما هرگاه و باشد) نداشته موجه عذر کارگرکه  یدر صورت( نماید مراجعه تشخیص هیات به

 و کار به کارگر بازگرداندن به مکلف مزبور هیات تشخیص به است، بوده موجه دالیل به مستند کارگر نپذیرفتن

 کار سابقه هرسال ازاء به کند اثباترا آن بتواند اگر و باشدمی کارگاه به مراجعه تاریخ از وي مزد یا حقوق پرداخت

  .نماید پرداخت وي به مزد آخرین روز 45

 کار انجام براي را خود آمادگی تعلیق، حالت رفع از پس روز 30 حداکثر موجه عذر بدون کارگر چنانچه: 1 تبصره

 شناخته مستعفی ننماید، مراجعه تشخیص هیات به کارفرما، استنکاف و مراجعه از پس یا و نکند اعالم کارفرما به

  .بود خواهد حقوق آخرین یکماه هرسال بازاء سنوات حق اخذ مشمول کارگر صورت نیدر ا که شودمی

  کار قرارداد خاتمه -2-3

 از - ج کارگر بازنشستگی - ب کارگر فوت - الف: یابدمی خاتمه زیر طرق از یکی به کار قرارداد: 21 ماده

 - ز آن ضمنی یا صریح تجدید عدم و موقتبا مدت  کار قراردادهاي در مدت انقضاء -د کارگر کلی کارافتادگی

کاهش تولید و تغییرات ساختاري که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط  -توافق بین کارگر و کارفرما ح

لی تمام و یا بخشی از کار شود اقتصادي، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوري منجر به تعطی

 -و است معین کار به مربوط که قراردادهائی در کار پایان -هی کارگاه انضباطفسخ قرارداد با تصمیم کمیته  -ط

  کارگر استعفاي
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 به کتبا را خود استعفايو بدواً  داده ادامه خود کار به یکماه است موظف کندمی استعفا که کارگري: 1 تبصره

 استعفاي نماید اعالم کارفرما به کتبا را خود انصراف روز 15 مدت ظرف حداکثر یکهدر صورت و دهد اطالع کارفرما

 یا و کارگاه اسالمی شوراي به را آن از انصراف و استعفا رونوشت است موظف کارگر و شودمی تلقی یفمنت وي

  .دهد تحویل کارگران نماینده یا و صنفی انجمن

هاي بیش از پنجاه نفر کارگر باید به تأیید اکثریت هیئتی مرکب از در کارگاه »ز«: موارد مذکور در بند 2تبصره 

استاندار یا معاون وي، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه، نماینده 

تشکل کارگري حائز اکثریت استان، نماینده تشکل ، رییس کل دادگستري، نماینده ربطيذاي صندوق بیمه

وي برسد. چنانچه به تشخیص هیئت  اریاختکارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام 

  شود.مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول مقررات بیمه بیکاري می

 به است، فوق موارد در کارگر اشتغال دوره بهو مربوط  کار قرارداد از ناشی که مطالباتی کلیه کار، پایان در: 22 ماده

  .شد خواهد پرداخت وي قانونی وارث به او فوتدر صورت  و کارگر

 موظف ربطيذاي صندوق بیمه مستمري برقراري و اداري مراحل انجام و قانونی وراث تکلیف تعیین تا: 1 تبصره

 به ماه سه مدت به و الحسابیعل طور به دریافتی، حقوق آخرین میزان به متوفی حقوق پرداخت به نسبت است

  .نماید اقدام وي تکلف تحت عائله

: در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته 23 ماده

گر به نسبت کارکرد به ازاي هرسال سابقه کار حق سنوات به میزان آخرین مزد کار بر اساسانضباطی کارگاه باید 

  سی روز مزد به کارگر پرداخت نماید.

 براي به نسبت مدت کارکرد است مکلف کارفرما موقت، مدتیا  معین کار کار، قرارداد خاتمهدر صورت : 24 ماده

 کار پایان مزایاي عنوان به مزد یکماه معادل مبلغی حقوق آخرینبر اساس  متناوب یا متوالی از اعم سابقه، سال هر

  .مایدن پرداخت کارگر به

 يهاحساب به را (دائم) موقت غیر یا موقت قرارداد داراي کارگران سنوات حق موظفند کارفرمایان: مکرر 24 ماده

 شودیم افتتاح کارگر نام به کار عالی شوراي تایید مورد اعتباري و مالیمؤسسات  یاها بانک نزد که مدت بلند سپرده

 در جز کارگر. نماید واریز کار پایان در ساالنه یا فصلی ماهانه، صورت به را سنوات حق تواندیم کارفرما کنند واریز

 برداشت به مجاز کلی کارافتادگی از یا بازنشستگی زمان درصرفاً  ماده این اجرایی نامه آیین در شده بینی پیش موارد

 رفاه و کار تعاون، وزیر تصویب به کار عالی شوراي پیشنهاد با ماده اجرایی نامه آیین. بود خواهد حساب این از

  .رسید خواهد اجتماعی

 به طرفین از کیچیه باشد شده منعقد معین، کار انجام براي یا و موقت مدت براي کار قرارداد هرگاه: 25 ماده

  .) این قانون27و ماده (مگر در موارد موضوع بند ، نداردرا آن فسخ حق تنهائی
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 در باشد کار محل یا و کارگاه معمول عرف یا و کار قرارداد خالف بر که کار شرایط در عمده تغییر نوع هر: 26 ماده

 در. است اجرا قابل محل اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره کتبی موافقت اعالم از پس طرفین توافق عدم صورت

 .استاالجرا الزم و قطعی اختالفات حل هیات راي اختالف بروز صورت

 شوراي توسط که بود خواهد اي نامه آیین موجب به ماده این با مرتبط موارد سایر و عمده تغییر مصادیق - تبصره

 .رسید خواهد اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر تصویب به و تدوین کار عالی

 که صورتی در. شد خواهد گیري تصمیم آن مورد در و مطرح کارگاه انضباطی کمیته در کارگران تخلفات: 27 ماده

 .شد خواهد رسیدگی و مطرح اختالف حل مراجع در ماًیمستق موضوع باشد انضباطی کمیته فاقد کارگاه

 رسیدگی و ترکیب تشکیل، چگونگی و انضباطی نامه آیین تصویب و تدوین قصور، موارد به مربوط مقررات: تبصره

 .رسید خواهد اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر تصویب به کار عالی شوراي پیشنهاد با ها کارگاه انضباطی کمیته

 اعضاي و کارگران قانونی نمایندگان به مربوط يهاکانون و کارگران صنفی انجمن مدیره هیات اعضاي: 28 ماده

راهاي شو و کارگران نمایندگی و کارگران صنفی يهاانجمن شرایط واجد داوطلبان همچنین و کار اسالمی شوراي

 شوراهاي تشکیل قانون )22( ماده (موضوع تشخیص هیات قطعی نظر اعالم از قبل اباسالمی کار در مراحل انتخ

 در خود فعالیت به کماکان کار قرارداد اعتبار به اختالف، حل مراجع قطعی راي و )1363 مصوب - کار اسالمی

 .بود خواهند محوله امور و وظایف انجام و کار به مشغول کارگران سایر مانند وداده  ادامه واحد همان

 نمایندگان یا نماینده بین اختالف مورد در شکایت دریافت از پس اختالف حل هیات و تشخیص هیات: تبصره

 در. داشت خواهند اعالم را خود نهایی نظر و رسیدگی موضوع به نوبت از خارج وفوراً  کارفرما، و کارگران قانونی

 .نماید رسیدگی موضوع به شکایت دریافت تاریخ از ماه یک ظرف است موظف اختالف حل هیات صورت هر

  کار پایان مزایاي پرداخت و قبیل هر از خسارت جبران -2-4

 شود شناخته کارگر ناحیه از قرارداد تعلیق موجب کارفرما، اختالف حل مرجع تشخیص به بنا یکهدر صورت: 29 ماده

 به را کار از تعلیقی کارگر است مکلف کارفرما و داشت خواهد را تعلیق ی ایامحق السع دریافت استحقاق کارگر

  .گرداند باز وي سابق کار

 رینظا و (جنگ بینی پیش غیرقابل حوادث یا و )هانیا امثال و سیل (زلزله، قهریه قوه اثر بر کارگاه چنانچه: 30 ماده

 را شده بیکار کارگران است مکلف کارفرما کارگاه، مجدد فعالیت از پس شوند بیکار آن کارگران و گردد تعطیلآن) 

  .بگمارد اصلی کار به آیدمی بوجود آن در که مشاغلی و شده بازسازي واحد درهمان

 و عمومی ياز درآمدها استفاده با و اساسی قانون نهم و بیست اصل بهبا توجه  است مکلف دولت: 1 بصرهت

 بیکار کارگران معاش نیتأم به نسبت بیکاري بیمه صندوق ایجاد طریق از نیز و مردم مشارکت از حاصل درآمدهاي

 براي را الزم امکانات اساسی قانونو سوم  چهل اصل 2 بند بهبا توجه  و قانون این 4 ماده موضوع يهاکارگاه شده

  .نماید فراهم آنان مجدد اشتغال
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بر  باید کارفرما باشد، کارگر بازنشستگی ای و کلی کارافتادگی از فوت لحاظ به کار قرارداد خاتمه چنانچه: 31 ماده

یا رد صورت  وي به مزد روز 30 میزان به مزایاي سنوات خدمت سابقه سال هر نسبت به کارگر مزد آخریناساس 

 کارگر بازنشستگی ایو  کارافتادگی از بازماندگان مستمري بر عالوه وجه این. نماید پرداخت فوت به وارث کارگر

  .شودمی پرداخت اجتماعی نیتأم سازمان توسط که است

جسمی و روانی ناشی از کار باشد (بنا به تشخیص  يهاییگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش تواناا: 32 ماده

سابقه خمت، معادل دو ماه ) کارفرما مکلف است به نسبت به هر سال ربطيکمیسیون پزشکی صندوق بیمه اي ذ

آخرین حقوق به وي پرداخت نماید. تصمیم کمیسیون یاد شده قابل اعتراض در شوراي پزشکی دانشگاه علوم 

  االجرا است.پزشکی مربوط است و تصمیم شوراي مرکزي قطعی و الزم

 کارگر فوت وکار  ریغ از شینا یا کار از ناشی يهايماریب یا و یو جزئ کلی کارافتادگی از موارد تشخیص: 33 ماده

 ضوابطیبر اساس  شود،می کار قرارداد خاتمه به منجر که قانونی محوله وظایف انجام در کارفرما قصور میزان و

  .رسید خواهد وزیران هیات تصویب به اجتماعی امور وکار  ریوز پیشنهاد به که بود خواهد

  کار شرایط :3 فصل

  یالسع حق -3-1

 هاي هزینه ،يمندعائله کمک حقوق، یا مزد از اعم کار قرارداد اعتبار به کارگر که قانونی يهاافتیدر کلیه: 34 ماده

 را نمایدمی دریافتها آن نظایر و ساالنه سود تولید، افزایش پاداش ،ينقد ریغ مزایاي ،وذهابابیا ،خواربار مسکن،

  .نامندمی السعی حق

 پرداخت کارگر به کار انجام مقابل در کهها آن مجموع یا و ينقد ریغ یا نقدي وجوه از است عبارت مزد: 35 ماده

  د. شومی

 ای و کار انجام میزانبر اساس  یکهدر صورت و ساعتی مزد باشد، مرتبط کار انجام ساعات با مزد چنانچه: 1 تبصره

 باشد، معین زمان در کار انجام میزان یا و شده تولید محصولبر اساس  چنانچه و مزد کار باشد، شده تولیدمحصول 

  .شودمی نامیده ساعتی، کارمزد

 که ماده این موضوع شمول قابل مشاغل و کارمزد و ساعتی کارمزد ساعتی، مزد به مربوط يایو مزا ضوابط: 2 تبصره

 کار ساعات حداکثر. گرددمی تعیین رسید خواهد اجتماعی امور و کار وزیر تصویب به کار شورایعالی پیشنهاد با

  .نماید تجاوز کار قانونی ساعت حداکثر از نباید فوق ماده موضوع

  .شغل تبع به پرداختی ثابت مزایاي و شغل مزد مجموع از است ستتعبار ثابت، مزد: 36 ماده

 تبع به پرداختی ثابت مزایاي از منظور نیستند مشاغل ارزیابی و بندي طبقه طرح داراي که کارگاههائی در: 1 تبصره

 پرداخت کار عادي ساعات در مزد ترمیم يو برا کار محیط یا شغل ماهیتبر حسب  که است مزایایی شغل،

  .رهیو غ شغلالعاده فوق سرپرستی، مزایاي کار، سختی مزایاي قبیل از گرددمی
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 را مبنا مزد پایه، و گروه مزد است درآمده اجراء مرحله به مشاغل بندي طبقه طرحکه  یکارگاههائ در: 2 تبصره

  .دهدمی تشکیل

و  تولید افزایش پاداش ،يمندعائله کمک و خواربار مسکن، هزینه کمک قبیل از اي انگیزه و رفاهی مزایاي: 3 تبصره

  .شودنمی محسوب مبنا مزد و ثابت مزد جزو ساالنهسود 

 با یا کشور رایج نقد وجه به کار ساعات ضمن و لیتعط ریغ روز در و مرتب زمانی فواصل در باید مزد: 37 ماده

 یا قراردادبر اساس  چنانچه - الف: شودپرداخت  ذیل شرایط رعایت با و بانک عهده چک وسیله به طرفین رضایت

 یا روز پایان در محاسبه از پس باید آن پرداخت باشد، شده تعیین ساعتی یا روزانه صورت به مزد مبلغ کارگاه، عرف

بر اساس  یکهدر صورت - ب. گیرد صورت کارکرد روزهاي یا و کار ساعات نسبت به بارکی روز پانزده یا هفته

 این در. گیرد صورتآخر ماه  در باید پرداخت این باشد، ماهانه صورت به مزد پرداخت کارگاه، عرف یا قرارداد

  .شودمی نامیده حقوق مذکور مزد حالت

 پرداخت کارگر به و محاسبه روز کیو  سیبر اساس  باید حقوق و مزایاروزه  کی و سی يهاماه در: 1 تبصره

  .شود

 شوراي توسط الزم ضوابط کارگران، مزایاي و مزد پرداخت از اطمینان و فوق مقررات رعایت منظور به: 2تبصره 

 .رسدیم اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر تصویب به و تدوین کار عالی

 تعیین در تبعیض. شود پرداخت مساوي مزد مرد و زن به باید کارگاه یک در هم ارزش کار انجام براي: 38 ماده

  ت. اس ممنوع مذهبی و سیاسی اعتقادات و قومیت و نژاد جنس، سن،بر اساس  مزد میزان

 اشتغال کار به است شده تعیین قانونی ساعات از کمتر یا و وقت نیمه بصورت که کارگرانی مزایاي و مزد: 39 ماده

  .شودمی پرداخت و محاسبه یافته انجام کار ساعات نسبت به دارند

 نقدي ارزش باید شود،می پرداخت ينقد ریغ صورت به مزد از قسمتی طرفین توافق با که مواردي در: 40 ماده

  .باشد معقول و منصفانهها پرداخت گونهنیا براي شده تعیین

 نماید؛ تعیین را زیر موارد ساله همه است موظف کار عالی شوراي: 41 ماده

 تورم درصد -1ل: با توجه به شرایط و معیارهاي ذی مزدي سطوح سایر تغییرات و کارگران مزد حداقل میزان -الف

 توسط آن اعضاي متوسط تعداد که خانواده یک معیشت حداقل نیتأم -2 قانونی صالحيذ مرجع وي از اعالمی

 .کشور اقتصادي شرایط -3 شودیم اعالم صالحيذ رسمی مراجع

  ن) این قانو112ضوع بند (ب) ماده (مو کارآموزان مزد داقلح -ب

 یمراکز آموزش عال لیالتحصان فارغکارورز هزینه کمک حداقل -ج
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 حداقل از کمتر کارگري هیچ به قانونی شده تعیین ساعات در کار انجام ازاي در که موظفند کارفرمایان: 1 تبصره

 حداقل و شده پرداخت مزدالتفاوت مابه تأدیه ضامن تخلف، صورت در و ننمایند پرداخت جدید شده تعیین مزد

  .باشندمی جدید مزد

قرارداد دائم بر  داراي کارگران مزد حداقل از بیشتر درصد ده تا موقت قرارداد با کارگران مزد حداقل -2 تبصره

  .باشدیحسب مورد م

 ریغ يها. پرداختشود پرداخت نقدي صورت به بایدمنحصراً  قانون این 41 ماده موضوع مزد حداقل: 42 ماده

 مزد حداقل بر اضافه که شودمی تلقی پرداختی عنوان به شودمی بینی پیش قراردادها در کههر صورت  به ينقد

  .است

مأخذ  و دارند را مزد دریافت استحقاق مرخصی، و رسمی تعطیالت و جمعه روزهاي براي کارمزد کارگران: 43 ماده

 از کمتر نبایدهر حال  در پرداختی مبلغهاست آن کار ماه آخرین کارکرد روزهاي درها آن کارمزد میانگین محاسبه

  .باشد قانونی مزد حداقل

هر حال  در. نمود برداشت دادگاه حکم موجب به را مزدبر حداقل  مازاد توانیم تنها ،: در قبال دیون کارگر44 ماده

  .باشد بیشتر کارگر مزد کل چهارم یک از نباید مبلغ این

  .باشدمی مدنی قانون مقررات تابع و مستثنی قاعده از کارگر النفقه واجب افراده سوک و نفقه: 1 تبصره

 اجازهصراحتاً  قانون که موردي - الف: نماید برداشت کارگر مزد از تواندمی ذیل موارد در فقط کارفرما: 45 ماده

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

 اعالم -ز .باشد شده پرداخت اضافه مبلغی محاسبه اشتباه اثر در چنانچه -د. مربوطه ضوابط طبق است داده کارگر

 (که سازمانی خانهاالجاره مال - ه .کارگر تعهدات و دیون سایر قبال در حقوق کسر براي کارفرما به کتبی موافقت

 -و. گرددمی تعیین طرفین توافق با باشد اي اجاره یکه) در صورتاست گردیده تعیین طرفین توافق با آن میزان

 تعهد کارگاه همان مصرف تعاونی شرکت از ضروري اجناس خرید براي کارگر طرف از آن پرداخت که وجوهی

  .است شده

  .گردد تعیین پرداختی اقساط میزان باید طرفین توافق با ج بند در مذکور وام دریافت هنگام: 1 تبصره

 شوندمی اعزام خدمت محل از خارج يهاتیمأمور به بعدي موافقت یا قرارداد موجب به که کارگرانی به: 46 ماده

 همچنین. باشد کارگران روزانه مبناي مزد یا ثابت مزد از کمتر نبایدالعاده فوق این. گیردمی تعلق تیالعاده مأمورفوق

  .نماید نیتأم راها آن برگشت و رفت هزینه یا وسیله است مکلف کارفرما

 دور اصلی کارگاه محل از کیلومتر 50 حداقل کار انجام براي کارگر که شودمی اطالق موردي به مأموریت: 1 تبصره

  .نماید توقف مأموریت محل در شب یک حداقل باشد ناگزیر یا و شود
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و باال بردن سطح  يمنده منظور ایجاد انگیزه، تولید بیشتر، کیفیت بهتر، تقلیل ضایعات، افزایش عالقهب: 47 ماده

را مطابق آیین نامه اي که توسط شوراي عالی کار تدوین  يورقرارداد افزایش بهره توانندیدرآمد کارگران، طرفین م

  د.، منعقد نماینرسدیو به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی م

 مشاغل مسئولیت دامنه و وظایف شرح بودن مشخص و مزد زمینه در صحیح مناسبات استقرار منظور ه: ب48 ماده

 يهانظام به مربوط يهادستورالعمل کار، نیروي يوربهره به کارگران آمد در ساختن مرتبط و کارگاه در مختلف

 توسط کارگران عملکرد ارزیابی نظام و شاغلین بندي طبقه و مشاغل بندي طبقه و ارزیابی نظام شامل خدمت جبران

 .رسدیم اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر تصویب به و تدوین کار عالی شوراي

 پذیري انعطاف رویکرد با که بوده مختلف مشاغل مزد تعیین متضمن مشاغل بندي طبقه و ارزیابی نظام: 1 تبصره

 رفاه و کار تعاون، وزارت توسط کهی يهاکارگاه در آن اجراي و شده تدوین کارآیی و مزد ارتباط و مزدي نظام

 .است الزامی ،شودیم تعیین اجتماعی

 طبقه و یبا اجراي طرح ارزیاب توانندیم کارفرمایان کار، نیروي يوربهره با درآمد ساختن مرتبط منظور به: 2 تبصره

 با شودیم تعیین مشاغل بندي طبقه طرح در که را کارگران مزد از بخشی عملکرد، ارزیابی طرح و نیشاغل بندي

 .سازند مرتبط آنان کارآیی و عملکرد مهارت

 طرح اجراي براي توانندیم است آمده در اجرا بهها آن در مشاغل بندي طبقه طرحقبالً  کهی يهاکارگاه: 3 تبصره

 مهارت، با آنان درآمد از بخشی ساختن مرتبط و کارگران عملکرد ارزیابی طرح و شاغلین بندي طبقه و ارزیابی

 .نمایند اقدام جدید مقررات با مشاغل بندي طبقه طرح تطبیق به نسبت کار، نیروي يوربهره و کارآیی

قرارداد  و کارگران عملکرد ارزیابی طرح و شاغلین و مشاغل بندي طبقه طرح اجراي از ناشی اختالفات: 4 تبصره

 است رسیدگی قابل اختالف حل مراجع در يوربهره افزایش

 مشاغل، بندي طبقه يهاطرح تهیه به که حقوقی و حقیقی اشخاص فعالیت مجوز صدور و صالحیت تایید: 49 ماده

 نامه آیین. باشدیم اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت عهده بر پردازندیم ها کارگاه در عملکرد ارزیابی و شاغلین

  .رسدیم اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر تصویب به کار عالی شوراي پیشنهاد با ماده این اجرایی

 اجتماعی امور و کار وزارت طرف از شده تعیین يهامهلت در قانون این مشمول کارفرمایان چنانچه: 50 ماده

 دفاتر از یکی به را امر این انجام اجتماعی، امور و کار وزارت. باشند نکرده ارزیابی را خود يکارگاه ها مشاغل

  .کرد خواهد واگذار) 49 ماده (موضوع صالحیت صاحب اشخاص یا و مشاغل ارزیابی فنی مشاورمؤسسات 

 هزینه %50 معادل اي جریمه پرداخت به مکلف امر ین ا به مربوط هاي هزینهپرداخت  بر عالوه کارفرما: 1 تبصره

 امور و کار وزارت توسط که تاریخی از. است کل داري خزانه نزد کشور عمومی درآمد حساب به مشاور هاي

  .بپردازد را مشاغل ارزیابی طرح اجراي از ناشی مزد احتمالیالتفاوت مابه باید کارفرما شودمی تعیین اجتماعی

  مدت -3-2
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 اختیار در کار انجام منظور به را خـود وقت یا نیرو کارگر که است زمانی مدت قانون این در کار ساعت :51ماده 

 روز شبانه در کـارگران کـار ساعات است شده مستثنی قانون نیدر ا کـه مواردي از غیر به. دهدیم قرار کارفرما

  .نماید تجاوز ساعت 8 از نباید

 از بعضـی در را کار ساعات توانندیم آنـان قانونی نمایندگـان یـا نماینده، کارگـران تـوافـق بـا کارفـرما :1تبصره 

 مجموع آنکـه شـرط به کنـد تعیین میزان این بره اضاف روزها دیگر در و مقـرر میـزان از کمتر هفته روزهاي

  .نکند تجاوز ساعت 44 از هفته هر کار ساعات

 ساعات آنان قانونـی نمایندگان یا نماینده کـارگران توافـق باد توانیا مکارفرم کـشاورزي کــارهــاي در :2تبصره 

  .نمایـد تنظیـم مختلف فصول و عرف کار، به توجه باز رو شبانه در کار

 درساعت  36 و روز در ساعـت شـش از نباید کار ساعات، زیـرزمینـی و آور زیـان و سخت کارهـاي در :52ماده 

  .نماید تجاوز هفته

 شـوراي توسطه ک بـودد خواهـ اي نـامـه آئین موجب بـه زیرزمینی و آور زیـان و سخـت کارهـاي: تبصره

 و درمـان ،و بـهـداشت یکار و امور اجتماع وزراي تصویـب بـه و تهیـهایمنی کـار  و فنـی حـفاظت عالــی

  .رسیـد خواهـد پزشکـی آموزش

 یکارهای شب کـار و باشدیم 22 تا بامداد 6 ساعـت از آن انجـام زمـان که است کـارهـایی روز کـار :53ماده 

 انجامت ساعا از بخشی کـه است کارهایی نیـز مختلـط کـار. دارد قـرار بامداد 6ا ت 22 بیـن آن انجام زمان که است

 شودیم محسوب شب کار جزء که ساعاتی، مختلط کـارهاي رد. دشویم واقـع بش درن آ از قسمتـی و روز درن آ

 .دینمایم استفاده قانون این 58ماده  مـوضـوعالعاده فوق از کارگر

 شبانه از معینـی ساعـات در بلکه، ابدیینم انجـام متوالی ساعات در نوعـاً کـه است کـاري متناوب کـار: 54ماده 

  .ردیگیم صورت روز

، متناوب کارهاي در. نیست یالزام کارگـاه در او حضور و است کارگـر اختیار در کـار تنـاوب فواصل: 1 تبصره

 شبانه درساعت  15 از جمعاً خاتمـه تـا شروع هنگـام از نبایــد اضافـی کـار نیـز و تناوب فواصل و کــار ساعات

  .باشد بیشتر روز

 ،متناوب کارهاي در. نیست یالزام کارگـاه در او حضور و است کارگـر اختیار در کـار تنـاوب فواصل: 2 تبصره

 شبانه درساعت  15 از جمعاً خاتمـه تـا شروع هنگـام از نبایــد اضافـی کـار نیـز و تناوب فواصل و کــار ساعات

 تعیین کارگاه عرفکار و  نوع و طرفین توافق با تناوب فواصل و کارخاتمه  و شروع اعـتد. سباش بیشتر روز

  .گرددیم

 یا عصر یا صبح در آن يهانوبت که نحوي به دارد، گردش ماه طول در که کاري از است عبارت نوبتی کار :55ماده 

  .شـود واقـع شب
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 شودیم واقعدر صبح و عصر  وي کـار يهانوبت و کندیم کار نوبتی طور بـه مـاه طول در کـه کارگري :56ماده 

 یا وو شب  صبـح بــهها نوبت که صورتی در و %15، گیرد قـرار شب و عصر و صبح درها نوبت چنانچه و 10%

 .کرد خواهد دریافت کاري نوبتالعاده فوق عنوان بـه مزد بــر عالوه %5/22 بیفتد شب و عصر

 تجاوز هفته در ساعت 44و  روز شبـانه در ساعت 8 از کـار سـاعات اسـت ممکـن نوبتـی کـار در :57ماده 

 .کنـد تجاوز ساعت 176 از نباید متوالـی هفتـه 4 در کـار ساعـات جمع لکـن، نمایـد

 تعلق عادي کــار ساعت مزد بر اضافـه %35 نوبتــی غیر کارگران به تنهادر شب  کـار ساعت هر براي :58ماده 

  .ردیگیم

  مجاز است: ذیـل شرایط با کارگر بـه یکار اضاف ارجاع عادي شرایـط در :59ماده 

  کارگـر موافقت -الف

  عـادي کار ساعت هـر مـزد بـر اضافه %40 پرداخت - ب

(مگر در موارد استثنائی با  نماید تجـاوز روز درساعت  4 از نباید کارگران بـه ارجاعی اضافی کـار سـاعـات: تبصره

 ن).توافق طرفی

 و )59ماده  ب بند (موضـوع کـاري اضافـه پرداخـت شرط بـه کارفرما تشخیص بـا اضافـی کـار ارجاع: 60ماده 

ع موضـو کاري اضافه حداکثر و اسـت مجـاز دارد ضرورت ذیـل احوال و اوضاع بـا مقابله جهت کـه مـدتی بـراي

  ن).با توافق طرفی استثنائی موارد در گـر(م بـود خواهد روز در ساعت 8 ماده ایـن

  ت. اس مذکور حوادث جهینت کــه خسارتـی ترمیم یـا و بینی پیـش قابـل حـوادث از جلوگیري -الف

 و زلزله سیـل، قبیل، از طبیعی اتفاق یا حادثه بروز علت به مذکور فعالیت کـه صورتی در کارگاه، فعالیت اعاده -ب

 .باشد شده قطـع دیـگر بینی پیش قابل غیر احـوال و اوضاع یا

 موضوع ساعـت 48 مـدت ظـرف حداکثر است مکلـف کارفرما، فوق موارد در اضافی کـار انـجام از پس :1 تبصره

  .شـود تعیین آنو مدت  اضافـی کـار ضـرورت تا دهد اطالع اجتماعی امور و کار هادار به را

 مکلف کارفرمـا، محـل اجتماعی امور و کـاراداره  توسط اضافی کـار ضـرورت تأیید عـدم صـورت در: 2 تبصره

 .بـود خواهـد کارگر به وارده خسـارت و غرامـت پرداخت بـه

ـان آور انجام زیو  سخـت و خطـرنـاك کـارهـاي یا شبانه کار که کارگرانی بـه اضافـی کـار ارجاع :61ماده 

  ممنوع است. دهندیم

  هامرخصی و تعطیالت -3-3

  .باشدمی مزد از استفاده با کارگران هفتگی تعطیل روز جمعه، روز: 62 ماده



  1397 دوره دوم ویژه آزمون - معماريگی آزمون اجرا آماد دوم جزوه

 

 انسیه قربان نژاد -جواد رحمانی                                                      www.Shop-eng.ir-خانه عمران اشراق       

 
27 
27 

 یا نوع حسبکه  یکارگاههائ در یا و اتوبوسرانی برق، آب، نظیر عمومی خدمات به مربوط امور در: 1 تبصره

 لیدر حکم روز تعط روز همان شود تعیین تعطیل براي دیگري روز مستمر طور به طرفین، توافق یا و کار ضرورت

 ترتیب این به عنوان هر به که کارگرانی. است اجباري هفته در روز یک تعطیل حال هر به و بود خواهد هفتگی

  .کرد خواهند دریافت مزد بر اضافه %40 جمعه روز تعطیل از استفاده عدم مقابل در کنند،می کار جمعه روزهاي

 ششم یک معادل کارگر هفتگی تعطیل روز مزد باشد، روز شش از کمتر هفته در کار روزهاي یکهدر صورت: 2 تبصره

  .بود خواهد هفته در کار روزهاي در وي دریافتی حقوق یا مزد مجموع

 استفاده تعطیل روز دو از کارگرانشان قانونی کار ساعت 44 و هفته در کار روز 5 انجام با که کارگاههائی: 3 تبصره

  .بود خواهد کارگران روزانه مزد با برابر هفتگی تعطیل روز دو از کیهر  مزد کنند،می

 حساب به کارگران رسمی تعطیالت جزء نیز اردیبهشت) 11( کارگر روز کشور، رسمی التیبر تعط عالوه: 63 ماده

  .آیدمی

 سایر. است یکماهجمعاً  جمعه، روز چهار احتساب و مزد از استفاده با کارگران ساالنه استحقاقی مرخصی: 64 ماده

 مدت نسبت به مزبور مرخصی یکسال از کمتر کار براي. شد نخواهد محسوب مرخصی ایام جزء تعطیل روزهاي

  .شودمی محاسبه یافته انجام کار

 این از استفاده. باشدمی هفته 5 دارند اشتغال آور زیان و سخت کارهاي به که کارگرانی سالیانه مرخصی: 65 ماده

  .گیردمی صورت کارشش ماه  هر پایان در و نوبت دو در االمکانیحت مرخصی،

  .کند ذخیره را خود ساالنه مرخصی از روز 9 از بیش تواندنمی کارگر: 66 ماده

 یک نوبت یک براي فقط خویش کار مدت تمام در واجب حج فریضه اداي منظور به دارد حق کارگر هر: 67 ماده

  .نماید استفاده حقوق بدون مرخصی یا استحقاقی مرخصی عنوان به ماه

  .شودمی تعیین کارکرد يهابر حسب ماه فصلی کارگران استحقاقی مرخصی میزان: 68 ماده

 کارفرما و کارگر بین اختالفدر صورت  شودمی تعیین کارفرما و کارگر توافق با مرخصی از استفاده تاریخ: 69 ماده

  .است االجراء الزم محل اجتماعی امور و کارنظر اداره 

 در کارگران از معینی حداقل حضور هموارهکه  یکارهائ تمامی و) اي (زنجیره پیوسته کارهايدر مورد : 1 تبصره

 آخر ماه سه ظرف را کارگران مرخصی از استفاده زمانی جدول است مکلف کارفرما نماید،می اقتضا را کار روزهاي

  .نماید اعالم کارگران نماینده یا صنفی انجمن یا کار اسالمی شوراي تایید از پس و میتنظ بعدسال  براي سال هر

  .شودمی منظور استحقاقی مرخصی جزء کار روز یککمتر از  مرخصی: 70 ماده

 کارگاه تعطیل یا و کارگر کلی کارافتادگیو از  بازنشستگی یا کار قراردادخاتمه  ای فسخدر صورت : 71 ماده

  .شودمی پرداخت او ورثه به او فوت صورت در و وي به کارگر استحقاقی مرخصی مدت به مربوط مطالبات
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 از استفاده از پس کار بهها آن برگشت شرایط و آن مدت و کارگران حقوق بدون مرخصی از استفاده نحوه: 72 ماده

  .شد خواهد تعیین کارفرما و او قانونی نماینده یا کارگر کتبی توافق با مرخصی

 ازدواج - الف: دارند را مزد از استفاده با مرخصی روز سه از برخورداري حق ذیل موارد در کارگران کلیه: 73 ماده

  .فرزندانمادر و  پدر، همسر، فوت -ب دائم

 کارگران بازنشستگی و کار سوابق جزء اجتماعی، نیتأم سازمان تائید با استعالجی، مرخصی مدت: 74 ماده

  .شد خواهد محسوب

  زنان کار شرایط -3-4

 بدون و دست با مجاز حد از بیشتر بار حمل نیز و شب کار و آور زیان و سخت خطرناك، کارهاي انجام: 75 ماده

 و موارد قبیل این میزان نوع تعیین و. دستورالعمل است ممنوع زن کارگران براي مکانیکی، وسایل از استفاده

 تصویب به کار امینی و فنی حفاظت عالی شوراي پیشنهاد با است مجاز آن در زنان به شبانه کار ارجاع که مشاغلی

  .رسید خواهد اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر

 پس باید مرخصی این از روز 45 االمکانحتیت. اس روز 90 جمعاً زن کارگران زایمان و بارداري مرخصی: 76 ماده

  .شودمی اضافه مرخصی مدت به روز 14 توأمان زایمان براي. گیرد قرار استفاده مورد زایمان از

 نیتأم سازمان تائید با مدت این و گرددمی باز خود سابق کار به زن کارگر زایمان، مرخصی پایان از پس: 1 تبصره 

  .شودمی محسوب وي خدمت سوابق جزء اجتماعی

  .شد خواهد پرداخت اجتماعی نیتأم قانون مقررات طبق زایمان مرخصی ایام حقوق: 2 تبصره

 سخت یا خطرناك باردار کارگر براي کار نوع اجتماعی،تأمین  سازمان پزشک تشخیص به که يدر موارد: 77 ماده

 ارجاع او به يترسبک وتر مناسب کار السعی حق کسر بدون وي، بارداري دوره پایان تا کارفرما شود، داده تشخیص

  .نمایدمی

  .است ممنوع شرایطی هر تحت کارگر زنان خراج، ابارداري دوره در: تبصره

 کودك یدو سالگ پایان تا شیرده مادران به است مکلف کارفرما هستند زن کارگر داراي که کارههائی در: 78 ماده

 و شودمی محسوب آنان کار ساعات جزء فرصت این. بدهددادن  ریش فرصت ساعت نیم ساعتهر سه  از پس

 نگهداري به مربوط مراکزها آن سنی گروه گرفتنبا در نظر  و کودکان تعداد با متناسب است مکلف کارفرما همچنین

  .نماید ایجاد را )و... مهدکودك شیرخوارگاه، قبیل (از کودکان

 تهیه کشور کل بهزیستی سازمان توسط مهدکودك و شیرخوارگاه اداره و تاسیس ضوابط اجرائی،نامه  نیآئ: 1 تبصره

  .شودمی گذاشته اجراء مرحله به اجتماعی امور و کار وزیر تصویب از پس و
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 آن را به از قسمتی یا هفتگی کار ساعات تمامی توانندیم کارفرما توافق با خانوار سرپرست زنان: مکرر )78( ماده

  د.انجام دهن يصورت دور کار

  نوجوانان کار شرایط -3-5

  .است ممنوع تمام سال 15 از کمتر افراد گماردن کار به: 79 ماده

 باید استخدام بدو در و شودمی نامیده نوجوان کارگر باشد، تمام سال 18تا  15 بین سنش که کارگري: 80 ماده

  .گیرد قرار پزشکی يهاشیآزما مورد اجتماعیتأمین  سازمان توسط

 پرونده در مربوط مدارك و شود تجدید یکبار سالی باید حداقل نوجوان، کارگر پزشکی يهاشیآزما: 81 ماده

 کار چنانچه و کندمی اظهارنظر نوجوان کارگر توانائی با کار نوع تناسب باره در پزشک. گردد ضبط وي استخدامی

  .دهد تغییر را کارگر شغل خود امکاناتدر حدود  است مکلف کارفرما بداند نامناسب را مربوط

 از استفاده ترتیب. است کارگران معمولی کار ساعات از کمتر ساعت نیم نوجوان، کارگر روزانه کار ساعات: 82 ماده

  .شد خواهد تعیین کارفرما و کارگر توافق با امتیاز این

 حمل وو خطرناك  آور زیان و سخت کارهاي ارجاع نیز ودر شب  کار انجام و اضافی کارهر نوع  ارجاع: 83 ماده

  .است ممنوع نوجوان کارگر براي مکانیکی وسایل از استفاده بدون و مجاز حد از بیش دست، با بار

 اخالق یا سالمتی براي شودمی انجام آن در کار که شرایطی یا آن ماهیت بعلت که کارهائی و مشاغل در: 84 ماده

 امور و کار وزارت با امر این تشخیص. بود خواهد تمام سال 18 کار سن حداقل است، آور زیان کارآموزان

  .است اجتماعی

  کار بهداشت و ایمنی فنی، حفاظت :4فصل  

  کلیات -4-1

 و کار تعاون، وزارت قیاز طر که هائی دستورالعمل رعایت کشور مادي منابع و انسانی نیروي صیانت براي: 85 ماده

 جلوگیري (جهت پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت و) کار ایمنی و فنی حفاظت نیتأم براي( اجتماعی رفاه

 کارگاهها، کلیه براي شود،می تدوین کار) محیط و کارگر و کار بهداشتتأمین  و اي حرفه يهايماریب از

  .است الزامی و کارورزان کارآموزان و کارگران کارفرمایان،

 کارو بهداشت  فنی اصول رعایت به مکلف و بوده فصل این مقررات مشمول نیز خانوادگی کارگاههائی: 1 تبصره

  .باشندمی

 بهداشت و ایمنی فنی، حفاظتی هاي نامه آیین و موازین تهیه مسئول کار ایمنی و فنی حفاظت عالی شوراي: 86 ماده

  :شودیو از اعضاي ذیل تشکیل م باشدیم کار
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اندگان درهرحال نباید از و مجموع مستمري بازم یازکارافتادگی کلی و مستمري بازنشستگ ي: مستمر111ماده 

 حداقل مزد کارگر عادي کمتر باشد.

کنند نسبت به موجب این قانون مستمري یا کمک نقدي دیگري از سازمان دریافت میشدگانی که بهمهی: ب112ماده 

 باشند.از پرداخت هرگونه مالیات معاف می یافتیوجوه در

و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت  اتی: کلیه کارکنان سازمان ازلحاظ پرداخت مال113ماده 

 خواهند بود.

: ضوابط سنی و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع 114ماده 

خواهد بود. حقوق بازنشستگی این  ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوري و تغییرات و اصالحات بعدي آن

 باشد.بوده است می مهیافراد برابر با متوسط حقوق و مزایاي دریافتی دو سال آخر خدمت که مأخذ پرداخت حق ب

هاي اجتماعی مستمري در حق آنان سابق بیمه نیکه تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوان ي: افراد115ماده 

در مورد مشمولین این ماده نیز  96اد ماده خود را از سازمان دریافت خواهند داشت. مف يبرقرارشده است مستمر

 رعایت خواهد شد.

شده ازنظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی : سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه116ماده 

ن هاي اجتماعی کارگران و سازما، بنگاه رفاه اجتماعی صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمهرانیا مهیب

اند براي استفاده از مزایاي مذکور در این قانون جزء و همچنین افرادي که بیمه اختیاري بوده یهاي اجتماعبیمه

  سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه:

از  یکیشده در آن به کار اشتغال داشته است کارگران و کارمندان خود را نزداي که بیمهکارگاه یا مؤسسه -1

 مؤسسه مسلم باشد. ایشده نیز در آن کارگاه مؤسسات مذکور بیمه نموده باشد و اشتغال بیمه

 باشد. شدهینیبشیموجب آن پرداخت گردیده پکمک موردتقاضا در قانونی که حق بیمه به -2

و انواع روستائیان و ترتیب وصول آن  یاجتماع يهامهیحق بیمه روستائیان مشمول قانون ب زانی: م117ماده 

اي، خواهد بود که نامهموجب آئینبهیی شدگان روستاهاي مربوط به بیمهو منابع مالی تأمین هزینه یهاي قانونکمک

نامه رسد. تا زمان تصویب آئینهاي مربوط مجلسین میبه پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیون

 هاي اجتماعی روستائیان به قوت خود باقی است.مههاي موجود قانون بینامهمذکور، مقررات و آئین

 افزایش قانون و آن هاياصالحیه و 1339 مصوب اجتماعی هايبیمه قانون ،: از تاریخ اجراي این قانون118ماده 

 سایر و کارگر فرزندان آموزش نیقانون تأم اجتماعی، هايبیمه قانون مشمول بگیرانمستمري از بعضی يهايمستمر

 دارد ملغی است. رتیقانون مغا این با که قوانینی

 شود.آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل می نیتعهدات مالی و اموال و دارائی صندوق تأم هیکل :1 تبصره
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کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی : 2تبصره 

 بود.سازمان خواهند 

که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و  یهاي اجتماعهاي اجرائی قانون سابق بیمهنامهآئین: 3تبصره 

  اجرا است.اجرائی این قانون قابل يهانامهنیآئ بیتصو
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نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه آیین

 عمرانی هايطرحکارکنان شاغل در 

  )6/6/1364( اجتماعی و اصالحیه مصوب تأمین عالیشوراي 8/12/1363مصوب 

نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت  نامهآیین« :داردمقرر می  هیأت وزیران 14/7/62مورخ  نامهتصویب

و چهل و  صدیکو نهمین و  بیستو  صدیکعمرانی، موضوع مصوبات  هايطرححق بیمه کارکنان شاغل در 

نامه مزبور اجرایی مطابق آیین هايدستگاهو مقرر نمودند کلیه  تأییداجتماعی را  تأمین عالیشورايسومین جلسه 

  .»خواهد بود االجراالزم تأمین اجتماعی عالیشوراياصالحاتی که در آینده ضرورت یابد با تصویب  .عمل کنند

 قراردادهاي پیمانکاران: فصل اول

 شوندمییا  منعقدشده وبودجهبرنامهفهارس پایه وزارت  بر اساسکه  هاییپیمانبیمه کارکنان شاغل در  حق :1ماده 

 .خواهد بود نامهآیینمشمول این  گرددمی تأمیناز محل اعتبارات عمرانی  آنو تمام یا قسمتی از اعتبار 

نامه مربوطه، و آیین تأمین اجتماعیقانون  39طبق مقررات ماده  اندمکلف نامهآیینپیمانکاران مشمول این  :2ماده 

ناظر مقیم یا  تأییدصورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از 

ه به کارفرما جهت ارائ موردنیازتسلیم و رسید  تأمین اجتماعیدستگاه نظارت یا دستگاه اجرایی به واحدهاي سازمان 

 .موضوع تبصره این ماده را دریافت نمایند

 وسقمصحتصورت مزد ماهانه دستگاه نظارت و دستگاه اجرایی رافع مسؤولیت پیمانکار در مورد  تأیید :1تبصره 

 .تعداد و مبلغ و دستمزد روزهاي کارکرد نخواهد بود ازنظرصورت مزد 

به پیمانکار موکول به تسلیم  وضعیتصورتایی و پرداخت هر صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجر :2تبصره 

اجتماعی و رعایت سایر  تأمینقبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان  هايماهرسید دریافت صورت مزد 

 )تأمین اجتماعی عالیشوراي 6/6/1364مصوبه مورخ  موجببه(اصالحی  باشد.می نامهآیینمقررات این 

بالفاصله رسید الزم را  2اجتماعی مکلف است پس از دریافت صورت مزد موضوع ماده  تأمینسازمان  :3تبصره 

 .تهیه و تحویل پیمانکار نماید

کارکرد پیمانکار  %6مقطوعاً به میزان  شوندمییا  منعقدشده 16/4/1363که از تاریخ  هاییپیمانحق بیمه  :3 ماده

(اصالحی  شود.میاجتماعی واریز  تأمینسازمان  حساببه هاحسابیذيتوسط  4که به شرح ماده  گرددمیتعیین 

 )تأمین اجتماعی عالیشوراي 6/6/1364

درصد مبلغ  4/4درصد حق بیمه سهم کارکنان پیمانکار کسر و معادل  6/1معادل  وضعیتصورتاز هر  :4ماده 

مبالغ مربوط  مجموعاًو  شدهبرداشته نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط وضعیتصورت

 گردد.میاجتماعی واریز  تأمینسازمان  حساببهبالفاصله 
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 مفاصا حساب نامهآیین این ابالغ تاریخ تا و گردیده موقت تحویل 16/4/1363 تاریخ از قبل که هاییپیمان :5 ماده

 تأمین سازمان وجه در آن پرداخت و پیمانکار هايوضعیتصورت از درصد 2/3 کسر است، صادرشده آن به مربوط

 .گرددمی تلقی قرارداد بیمه حق قطعی رقم منزلهبه اجتماعی

هاي پیمانکار موکول به تسلیم وضعیتصورتمکسوره از  )%8/1( %5تا  %2/3رقم  التفاوتمابهاسترداد  :تبصره

 .خواهد بود تأمین اجتماعیمزد کارکنان شاغل در دوره اجراي پیمان به سازمان  هايصورت

از تاریخ مزبور ادامه داشته است  آنمنعقد و کار اجرایی  16/4/1363که قبل از تاریخ  هاییپیمانحق بیمه  :6 ماده

درصد کارکرد پیمانکار و جهت  2/3به میزان  16/4/1363تا تاریخ  شدهتسلیمهاي وضعیتصورتبراي 

 شرح به که گرددمی   (شش درصد) کارکرد پیمانکار مقطوعاً تعیین %6میزان هاي از تاریخ مذکور به وضعیتصورت

 .شودمی واریز اجتماعی تأمین سازمان حساببه هاحسابیذي توسط زیر

 تأمینپیمانکار کسر و در وجه سازمان  وضعیتصورتدرصد مذکور در این ماده از هر  2/3الف ـ حق بیمه 

 گردد.میاجتماعی پرداخت 

درصد کسر و معادل  2/3پیمانکار معادل  وضعیتصورتدرصد مذکور در این ماده از هر  6ت حق بیمه ب ـ باب

مبالغ مربوط، بالفاصله  مجموعاًو  شدهبرداشتنیز از محل اعتبار طرح مربوط  وضعیتصورتدرصد مبلغ  8/2

 گردد.میواریز  تأمین اجتماعیسازمان  حساببه

 وزارت 2510/54/9055:1 شماره بخشنامه ابالغ تاریخ تا 16/4/1363 فاصله در که قراردادهایی :7 ماده

 فرم پیمانکار و گردیده منعقد مذکور بخشنامه در شدهتعیین ضرایب با متفاوت باالسري ضرایب با وبودجهبرنامه

ن ضریب مندرج در قرارداد ادامه یافته و هما با پیمان است، ننموده تأیید را 2510 شماره بخشنامه 7 بندموضوع

وزارت  20/12/1360مورخ  6900/54/16520:1بخشنامه شماره  بر اساسضریب باالسري  کهآنبرحسب 

و همچنین سایر مفاد این  3یا ماده  6باشد به ترتیب مشمول بند (ب) ماده  شدهتعیین غیرازآنیا  وبودجهبرنامه

 .خواهند بود نامهآیین

 نامهآیین 2موکول به اجراي مقررات ماده  6هاي آتی موضوع ماده وضعیتصورتپرداخت هر یک از  :8 ماده

 .خواهد بود

ماه از تاریخ ابالغ  2، پیمانکاران بایستی حداکثر ظرف مدت 16/4/1363در مورد کارکردهاي قبل از تاریخ  :تبصره

اند) و در صورت عدم دسترسی به ناظر بالً تهیه ننمودهق کهدرصورتیمزد گذشته خود را تهیه ( هايصورت نامهآیین

اجتماعی تسلیم نموده و ظرف همین مدت تکلیف  تأمینمزد مذکور را به سازمان  هايصورتمقیم وقت مستقیماً 

 .هاي گذشته را روشن نمایندوضعیتصورتپرداخت حق بیمه 

 هاحسابیذياز طرف  نامهآیینارسالی پیمانکار بعد از تاریخ ابالغ این  وضعیتصورتپرداخت دومین  درهرحال

 :موکول به رعایت موارد زیر خواهد بود
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 .مزد گذشته از طرف پیمانکار هايصورتاجتماعی در مورد دریافت  تأمینالف ـ تسلیم رسید به سازمان 

حسابی و در صورت عدم سط ذيهاي گذشته تووضعیتصورتب ـ مشخص نمودن وضعیت کسورات حق بیمه 

 .اجتماعی تأمینبه سازمان  آنپرداخت، تأدیه 

 تأمینموکول به تسلیم گواهی سازمان  نامهآیینفصل اول این  هايپیمانقطعی  وضعیتصورتپرداخت : 9 ماده

هاي مکسوره از مزد ارسالی پیمانکار و همچنین وصول حق بیمه هايصورتاجتماعی مبنی بر دریافت 

 .ها خواهد بودوضعیترتصو

گواهی فوق را تهیه  هاحسابیذيروز از تاریخ دریافت استعالم  15اجتماعی مکلف است ظرف مدت  تأمینسازمان 

و صادر نماید چنانچه مدارك الزم براي صدور گواهی مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است 

عدم پاسخ در انقضاي  .حسابی اعالم نمایدفوق موضوع را به ذيروز از تاریخ دریافت استعالم  15ظرف مدت 

 .قطعی پیمانکار بالمانع است وضعیتصورتصدور گواهی فوق تلقی شده و پرداخت  منزلهبهمدت مزبور 

 )6/6/1364(اصالحی مورخ 

و  آنه و با پرداخت حق بیمه قطعی هر قرارداد بود عنوانبه 6و  5و  4و  3میزان حق بیمه مکسوره در مواد  :تبصره

به عهده وزارت  آنهایی که پرداخت قسمت از حق بیمه آن استثنايبه( نامهآیینرعایت سایر شرایط این 

  )6/6/1364تبصره اصالحی مورخ ( گرددمیهر قرارداد تلقی  مفاصا حساب عنوانبهمحول گردیده)  وبودجهبرنامه

صورت مزد کارکنان دفتر مرکزي خود را کماکان طبق مقررات  اندمکلفپیمانکاران موضوع این فصل : 10 ماده

اجتماعی حوزه عملکرد  تأمینجداگانه به شعبه  طوربهاجتماعی تهیه و به انضمام حق بیمه مربوط و  تأمینقانون 

 .دفتر مرکزي تسلیم و پرداخت نمایند

و منعقد  تأمینتبارات جاري و یا سایر منابع قراردادهایی که بدون استفاده از فهارس پایه و یا از محل اع: 11 ماده

 .اجتماعی خواهد بود تأمیننبوده و پرداخت حق بیمه طبق مقررات سازمان  نامهآیینگردند مشمول مفاد این می

 قراردادهاي مهندسان مشاور :فصل دوم 

عمرانی که تمام یا  هايطرحموضوع  هايپیمانحق بیمه کارکنان شاغل مهندسان مشاور و کارشناسان در   :12 ماده

یا  منعقدشدهعمرانی  هايطرحضوابط  بر اساس آنو قرارداد  تأمیناز محل اعتبارات عمرانی  آنقسمتی از اعتبار 

 .خواهد بود نامهآیینمشمول مقررات این فصل از  شوندمی

اجتماعی و  تأمینقانون  39طبق ماده  اندمکلف نامهآیینمهندسان مشاور و کارشناسان مشمول این : 13 ماده

مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در دفتر مرکزي و همچنین نظارت کارگاهی در هر قرارداد را  نامهآیین

تأمین کارفرما (مورد کارکنان نظارت کارگاهی) به سازمان  تأییدحداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از 

 .را جهت تسلیم به کارفرما دریافت دارند موردنیاز ارائه و رسید اجتماعی
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یا هر قسط به مهندس مشاور و  هرماهصدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی و پرداخت صورتحساب 

 باشد.میکارشناس موکول به تسلیم رسید صورت مزد کارکنان شاغل در قرارداد منعقده براي مدت مذکور 

 )6/6/1364(اصالحی مورخ 

و یا  منعقدشده 16/4/1363بعد از تاریخ  کهکارشناس آنحق بیمه قراردادهاي مهندسان مشاور و یا  :14ماده 

توسط  15الزحمه مهندسان مشاور و یا کارشناسان تعیین که به شرح ماده حق %14مقطوعاً به میزان  شوندمی

 )6/6/1364خ (اصالحی مور شود.میواریز  تأمین اجتماعیسازمان  حساببه هاحسابیذي

درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس  6/3مهندس مشاور و یا کارشناس معادل  حسابصورتاز هر  :15ماده 

درصد نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط  4/10مشاور و یا کارشناس کسر و معادل 

 گردد.میاجتماعی واریز  أمینتسازمان  حساببهبالفاصله  مجموعاًبرداشت و مبالغ مربوط 

اند و تا منعقد گردیده 16/4/1363قبل از تاریخ  کهکارشناس آنحق بیمه قراردادهاي مهندسان مشاور و یا  :16ماده 

اجتماعی واریز  تأمینسازمان  حساببهصادر نشده است، به شرح زیر  آن مفاصا حسابتاریخ ابالغ این اصالحیه 

 )6/6/1364(اصالحی مورخ  گردد.می

تسلیم گردیده باشد براي عملکرد قبل از  16/4/1363که قبل از تاریخ  هاییحسابصورتبهالف ـ حق بیمه مربوط 

 3به بعد مقطوعاً به میزان  1357 ماهفروردیناجتماعی و براي عملکرد از  تأمینطبق مقررات  1357 ماهفروردین

ه از هر صورتحساب مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و در وجه سازمان ک گرددمیدرصد صورتحساب تعیین 

ت مورخ ش 1715مصوبه شماره  3 بندموضوعالتفاوت و در مورد پرداخت مابه شودمیاجتماعی پرداخت  تأمین

 .عمل خواهد شد نامهآیین 24اجتماعی نیز مطابق قسمت آخر ماده  تأمین عالیشوراي 20/3/1357

 14 میزان به مقطوعاً شوندمی یا و شدهتسلیم 16/4/1363 تاریخ از که هاییحسابصورتبه مربوط هبیم حق ـ ب 

درصد کسر و  3که از هر صورتحساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل  گرددمییین تع صورتحساب درصد

سازمان  حساببهالفاصله ب مجموعاًاز اعتبار طرح برداشت و  هاحسابیذيدرصد صورتحساب نیز توسط  11معادل 

 گردد.میاجتماعی واریز  تأمین

 رعایت و آن پرداخت با و بوده قرارداد هر بیمه حق عنوانبه 16 و 15 و 14 مواد در مذکور بیمه حق میزان  :17ماده 

 محول وبودجهبرنامه وزارت عهده به آن پرداخت که هاییبیمهحق از قسمت آن استثنايبه( نامهآیین این شرایط سایر

 )6/6/1364(اصالحی مورخ  .گرددمی تلقی قرارداد هر مفاصا حساب عنوانبه) است گردیده

پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط هر قرارداد مهندسان مشاور یا کارشناسان موکول به گواهی سازمان  :18ماده 

ها هاي مکسوره از صورتحسابصول حق بیمهمزد ارسالی و همچنین و هايصورتاجتماعی مبنی بر دریافت  تأمین

 .خواهد بود

حسابی گواهی فوق را تهیه و روز از تاریخ دریافت استعالم ذي 15اجتماعی مکلف است ظرف مدت  تأمینسازمان 

چنانچه مدارك الزم براي صدور گواهی مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف  .صادر نماید
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عدم پاسخ در انقضاي مدت  .اعالم نماید هاحسابیذياز تاریخ دریافت استعالم فوق موضوع را به روز  15مدت 

صدور گواهی فوق تلقی شده و پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط مهندس مشاور یا کارشناس  منزلهبهمزبور 

 )6/6/1364(اصالحی مورخ  باشد.میبالمانع 

 سایر موارد :فصل سوم 

و  18/8/1361مقررات مربوط به قراردادهاي بیست میلیون ریال و کمتر موضوع مصوبات مورخ  :19ماده 

درآمد) براي کارکردهاي تا پایان سال  1/124و  124اجتماعی (بخشنامه شماره  تأمین عالیشوراي 5/11/1362

 .خواهد بود نامهآیینمشمول مقررات این  1364معتبر و از اول سال  1363

 تأمینیک نسخه از قراردادهاي منعقده را بالفاصله جهت واحدهاي سازمان  اندمکلفاجرایی  هايدستگاه :20ماده 

 .اجتماعی ارسال نمایند

وزارت امور اقتصادي  17/10/63 مورخ 3:/27/17254 شماره بخشنامه ابالغ از قبل که قراردادهایی   :21ماده 

 حسابتسویه هاآن به نسبت وزیران هیأت 16/4/1363 رخمو 8912 مصوبه 10 ماده مفاد بر اساس دارایی   و

 .باشدمی معتبر عیناً آمدهعملبه

نامه مستثنی بوده و شرکت خارجی باشد از شمول ضوابط این آیین آنقراردادهایی که پیمانکار و یا مشاور  :22ماده 

 .اجتماعی خواهد بود تأمینتابع مقررات سازمان 

 باشد.می تأمین اجتماعی عالیشورايدر  آنمفاد این ماده مربوط به تعداد فصول و مواد و تاریخ تصویب  :23ماده 

 تأمین عالیشوراينهمین جلسه  و بیست و صدیکتبصره در  6ماده و  23فصل مشتمل بر  3در  نامهآیین(این 

 به تصویب رسید) 8/12/63اجتماعی مورخ 

به  شدهتسلیم هايحسابصورتو یا  وضعیتصورتفاوت ناشی از افزایش حق بیمه التمابه کهدرصورتی :24ماده 

نحوه تسلیم صورت مزد میزان و  نامهآیین موجببه(که  29/12/1363لغایت  16/4/1363کارفرما، در فاصله زمانی 

ل اعتبار طرح بایستی از محمی آنعمرانی ایجاد و پرداخت  هايطرحنحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در 

به تشخیص مجري طرح مربوط  آنو یا اصوالً پرداخت  نشدهپرداختصورت گیرد) تا تاریخ ابالغ این اصالحیه 

التفاوت موضوع این اجتماعی مابه تأمینسازمان  .خواهد بود وبودجهبرنامهبه عهده وزارت  آنمیسر نباشد، پرداخت 

اعتبار در الیحه بودجه منعکس  بینیپیشجهت  وبودجهبرنامهآتی هنگام تنظیم بودجه به وزارت  هايسالماده را در 

 )6/6/1364(الحاقی مورخ  .نمایدمی

بیمه کارکنان نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق نامهآیینهاي موضوع واریز حق بیمه :25ماده 

(موضوع  وبودجهبرنامهاجتماعی و تعهد وزارت  تأمینسازمان  حساببهعمرانی و این اصالحیه  هايطرحشاغل در 

مفاصا  حکم در   آنمذکور و اصالحیه  نامهآیین) با رعایت سایر شرایط 16و قسمت آخر بند (الف) ماده  24ماده 
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 الحاقی( .ندارد موردي تأمین اجتماعی قانون 38 ماده موضوع قسط آخرین و درصد 5 نگهداري و بوده حساب

  .)6/6/1364 مورخ
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 دستورالعمل بیمه پروژه ها در قرارداد پیمانکاري

 پیشگفتار

عمرانی را مورد بررسی قرارداد و  يهاطرحبا نگرش تازه اي فرایند تهیه و اجراي  1375نظام فنی و اجرایی مصوب 

 ... ارائه نموده است.زشیابی عوامل وار ،ارجاع کار ،تعیین صالحیت هیزاواز این فرایند راهکارهایی از  هر جزءبراي 

دریچه اي براي ورود به عرصه  ،گرایش نظام فنی به خدمات بیمه اگرچه صورت گرفته است ولی در هر صورت

بیشتر از زاویه تعامل صنعت ساخت و صنعت بیمه در جهان در عرصه هاي  »نضمیت« .گرددیمصنعت بیمه تلقی 

این تعامل چه در جهت حفظ و تعالی منافع ملی و چه در حفظ منافع صنفی  گوناگون وجود دارد و منافع ناشی از

 .بسیار گسترده و با اهمیت است

 .ارتباط بین صنعت ساخت و صنعت بیمه توجه کنیم يهاتیواقعالزم است به  ،فارغ از تجربه جهانی

مدیریت خطر و مدیریت ریسک است و صنعت ساخت یا تهیه و اجراي  :ماهیت صنعت بیمه ،طبق تعریف

 ،خود مصادیق فراوانی از انواع و اقسام خطرها »رطخ«و  »کیسر« .در درون را جاي داده است ،عمرانی يهاطرح

یعتاً و طب کندیمرا تهدید  هاآنذینفع  يهاطرحپروژه ها و منافع  ،مصالح و ماشین آالت ،نیروي انسانی ،سرمایه

در برابر خطرهاي موجود دغدغه بسیار بزرگی  هاآنحفاظت  »رطخ«و  »کیسر«حلقه اتصال صنعت  نیتريقو

 .مفهوم ساخت و صنعت بیمه است ،بنابراین .است

مناسب در صنعت بیمه و نادیده گرفتن منافع بیمه از سوي مراجع تصمیم گیري  يهاتیظرفتاکنون به دلیل فقدان 

عمرانی را دولت پذیرفته است و حجم  يهاطرحناشی از تهیه و اجراي  يهاسکیراطرات و تمام مخ ها،طرح

بسیار ناچیز بوده و  ،در مقایسه با سرمایه و منافعی که در معرض خطر قرار گرفته ،بیمه اي مورد استفاده يهاپوشش

 .باعث افزایش هزینه سرمایه گذاري کارهاي عمرانی شده است ،چنین رویکردي

نقش تعیین کننده اي  ،صنعت بیمه ،باشدیممرحله از دوره عمر طرح  نیترپرمخاطره ،توجه به این که مرحله اجرابا 

دستورالعمل حاضر با مطالعه ضوابط بیمه در داخل  ،در این مرحله را داراست هاطرحدر حفاظت از سرمایه گذاري 

 .کشور و سایر کشورها تدوین شده است تا در قراردادهاي پیمانکاري مورد استفاده قرار گیرد

  کلیات

یقیناً  ،دوره اجرا .بیمه اي دارند يهاپوششنیاز به انواع  ،عمرانی در دوره عمر خود يهاطرحتهیه و اجراي 

ناشی  تواندیممنشاء بروز خسارت که  بر حسب ،اساس نیبر ا .گرددیمپروژه تلقی  کیعمر دوره  نیترپرمخاطره

عملیات  توانیم ،خاطرات ویژه و مانند آن باشد، مآتش سوزي ،سرقت ،از عملیات موضوع پیمان یا حوادث طبیعی

و امالك مجاور کارگاه  اجناس به کار برده شده در کار تأسیسات ،مصالح پاي کار ،ماشین آالت ،موضوع پیمان

دریافتی را در هر  ،غیره را بیمه کرد و حدود غرامت و (T.P.L) هاآناشخاص ثالث و اموال  ر)،تعلق به صاحب کا(م

 .و هزینه جایگزینی اموال و اشخاص تلف شده یا آسیب دیده را تعیین نمود ،مورد
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 ،جدول زمان بندي اجرایی عملیات ،با توجه به چند عامل از جمله مبلغ قرارداد ،حق بیمه مربوط به هر بیمه نامه

میزان غرامت مورد نظر و غیره به صورت متوسطی براي تمام مدت بیمه  ،حل اجراي کار، ممدت قرارداد و نوع کار

تعدیل  ،به تبع آن ممکن است که ماده اي در بیمه نامه براي تعدیل شرایط پوشش و ،در ضمن .شودیمنامه تعیین 

معموالً شامل کارکنان پیمانکار و  ،مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث .پیش بینی شود ،نیز (A.Cه (حق بیم

که در اثر اجراي قرارداد و  هاستآنو فقط مربوط به صدمه و خسارت اشخاص ثالث و اموال  ،گرددینمکارفرما 

چنانچه مقررات قانون کار و تأمین  ،کارکنان پیمانکار و کارفرما در مورد .شوندیممتحمل زیان  ،عملیات پیمان

پوشش کافی و الزم را تأمین نکند و کارفرما یا  ت)،ه رعایت آن توسط پیمانکار اجباري اس(کاجتماعی و مانند آن 

 ،تکمیلیاز طریق خودداري بیمه هاي  تواندیماین منظور  ،دیگري را الزم بدانند يهاپوششپیمانکار خریداري 

 .عملی گردد ،مانند عمر و حوادث

جداگانه یا به اتفاق  ،قرارداد بر حسبدر جریان کار و  کیهر باید نسبت به خطرهایی که  ،دو طرف پیمان

از جمله شرایط پیمان  ،یالمللنیببه موجب عرف  .گاهی کافی داشته باشند، آونیز توالی این خطرها ،رندیپذیم

را با توجه به شرایط و  هاآندقت خاص داشته باشد و  ،کارفرما باید نسبت به مخاطرات مستثنی شده ،فیدیک

 .دقیقاً بررسی کند ،کشور يهایژگیو

مکن است ، مبیش از آنچه الزم است بپردازد و از این جهت ،هیچ کس مایل نیست براي چیزي که به آن نیاز دارد

و  نامندیماین گونه مخاطرات را مخاطرات استثناء شده  .ود به عهده بگیردکارفرما بخواهد بعضی مخاطرات را خ

 .به وقوع بپیوندند ،مگر اینکه در دوره انجام قرارداد ،هیچ گونه ارتباطی با کارهاي اجرایی قرارداد ندارند االصولیعل

بردن مصنوعی پیشنهادهاي مناقصه  از باال ،کارفرما با قبول مسئولیت این گونه مخاطرات احتمالی ،در برخی از موارد

 .کندیملوگیري ، جکه بر ارزیابی شرکت کنندگان نسبت به احتمال وقوع این مخاطرات مبتنی است

این  .تهیه شده است ،دستورالعمل بیمه قراردادها ،براي بهره گیري از خدمات صنعت بیمه در چهارچوبی معین

و  ،مشاور ،تعهدها و وظایف کارفرما ،سپس در بخش دوم ،دازدپریمدر بخش اول به ارکان بیمه  ،دستورالعمل

ارائه  ،بیمه اي براي استفاده در قراردادها يهاپوششراهنماي انتخاب  ،و در بخش سوم شودیمپیمانکار معرفی 

معرفی انواع  ،بیمه وثیقه و بیمه تضمین ،نحوه محاسبه حق بیمه ،در پایان و با عنوان پیوست دستورالعمل .گرددیم

 .آورده شده است ،بیمه اي در صنعت ساخت و واژه نامه تشریحی يهاپوشش

 ارکان بیمه :بخش اول

یا هرگونه نقص  ،برخی از اجزا نقش اصلی و تعیین کننده دارند که بدون وجود آن ،براي شکل گیري خدمات بیمه

با  ،در این قسمت .شودیمبه عنوان ارکان بیمه یاد  ،داز این موار .گرددیمباعث بی اعتبار شدن قرارداد بیمه  ،در آن

 :گرددیمارکان بیمه به شرح زیر معرفی  ،استفاده از منابع مورد تأیید بیمه مرکزي ایران

 بیمه گر - 1 
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انون بیمه گري ق«و  »1350انون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري مصوب سال ق« ،که طبق ،بیمه يهاشرکت

 .تأسیس شده و تحت نظارت بیمه مرکزي ایران فعالیت دارند »1316مصوب سال 

 بیمه گزار -2

تا پوششی را خریداري  ،پردازدیمشخص حقیقی یا حقوقی است که وجهی را به بیمه گر  ،منظور از بیمه گزار

 :معموالً بیمه گزاران عبارت اند از ،عمرانی يهاطرحدر  .نماید

 کارفرما 

 مشاور 

  فرعیپیمانکار اصلی و 

 پیمانکار تخصصی 

 پیمانکار تدارك کننده مصالح و تجهیزات 

 پیمانکار حمل و نقل 

 موضوع بیمه -3

تحت پوشش قرار  ،اعتبار مدت بیمه نامه در طولموضوع بیمه احتمال وقوع خطرهایی است که  ،به صورت متعارف

این  ،به جز استثناها ،مال وقوع داردتمام خطرهایی است که احت ،موضوع بیمه ،در قراردادهاي پیمانکاري .ردیگیم

حوادث در حین  ،آتش سوزي ،خطرها شامل حوادث ناشی از عملیات موضوع پیمان و حوادث طبیعی و یا سرقت

  .و بهره برداري دائم است ،هره برداري موقت، براه اندازي ،نصب ،اجرا

 مورد بیمه -4

معموالً  ،در قراردادهاي پیمانکاري .ردیگیمحت پوشش قرار یا هر نفعی است که ت ،مسئولیت ،کاال ،مورد بیمه اموال

حقوق و  ،حمل و نقل ،کارکنان ،و تمام تجهیزات مربوط م)ارهاي موقت و دائ(کعملیات ساختمانی  ،مورد بیمه

تأسیسات مجاور را که به طور امانت در  ،هزینه برداشت ضایعات و همچنین ،عوارض گمرکی قطعات وارداتی

و  ،گرددیمتجهیزات یا مصالحی که توسط کارفرما تهیه  ،همچنین .شودیمشامل  ،اختیار پیمانکار قرارگرفته است

 .گیرد یدر برمپاي کار و نیز ماشین آالت ساختمانی را  زاتیو تجهمصالح 

 مدت بیمه -5

مورد درخواست  يهاپوششنوع  بر حسبتا تاریخ انقضاي بیمه که  عبارت است از تاریخ آغاز بیمه ،مدت بیمه

 .شودیمبیمه گزار تعیین 
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 ،نوع پوشش بر حسبمدت بیمه از شروع پیمان آغاز شده و با تکمیل و تحویل کارها و  ،در قراردادهاي پیمانکاري

مگر اینکه به گونه  ،مه زمانی پروژه استمنطبق با برنا ،تاریخ آغاز و خاتمه مسئولیت بیمه گر ،معموالً .ابدییمخاتمه 

 .دیگري توافق شود

در قالب بیمه اصلی یا  ،مورد نیاز يهاپوششمعموالً  ،با توجه به ادامه مسئولیت کارفرما و پیمانکار در دوره تضمین

اگرچه راه اندازي آزمایشی و بهره برداري موقت در مرحله نخست متوجه بیمه  .ابدییمبیمه هاي تکمیلی ادامه 

تحت عناوین نگهداري ساده و نگهداري  ،مورد بر حسب ،یاد شده يهاپوششبا این حال  ،ساخت و نصب است

 .ابدییمادامه  ،گسترده

 مبلغ بیمه -6

 .مکن است به بیمه گزار بپردازدم ،حداکثر مبلغی است که بیمه گر در صورت تحقق خطر ،مبلغ بیمه

ارزشی است که این  ،ارزش بیمه اي اموال بیمه شده .باید برابر با ارزش بیمه اي اموال بیمه شده باشد ،مبلغ بیمه

 .شودیمارزش جایگزینی نامیده  ،در لحظه وقوع خسارت ،ارزش اموال بیمه شده .اموال در لحظه آغاز قرارداد دارند

ماشین  ،مانند کارهاي ساختمانی ،معموالً ارزش مورد بیمه براي هر جزء از مورد بیمه ،انکاريدر قراردادهاي پیم

مبلغ بیمه به صورت حداکثر غرامت مورد  ،در بیمه هاي مسئولیت .شودیم.. در بیمه نامه مشخص .مصالح و ،آالت

  .گرددیمتعیین  ،درخواست

 حق بیمه -7

میزان  .کندیمبه صورت یکجا یا اقساط پرداخت  ،مبلغی است که بیمه گزار براي خرید پوشش بیمه اي ،حق بیمه

بستگی  ،و ارزیابی بیمه گر از عوامل ریسک در ارتباط با پوشش بیمه نامه ،مدت آن ،پوشش ،به حدود ،حق بیمه

حق  ،اما لزوماً دو بیمه گر ،ندینمایماده مشابه اي استف يهاروشاگرچه بیمه گران براي محاسبه حق بیمه از  .دارد

 .دهندینمارائه  ،بیمه یکسانی را در یک مورد خاص

البته تغییرهاي غیرمعمول  .گرددیمحاصل  ،در مبلغ بیمه ه)رخ بیم(ناز حاصل ضرب ضریب احتمال خطر  ،حق بیمه

ر پیوند با اجراي قرارداد پیمانکار انجام در نوع و ارزش اموال مورد بیمه و همچنین نوع کارهایی که د ،در مدت بیمه

 .حائز اهمیت است ،ردیگیم

و در صورتی که به صورت اقساطی  شودیماز مبلغ بیمه ارائه  ،معموالً به صورت مقطوع یا در هزار ،حق بیمه

 .ردیگیمبیمه اعالم شده و مورد توافق بیمه گزار قرار  يهاشرکتتابع شرایطی است که توسط  ،پرداخت گردد

 فرانشیز -8
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که به منظور رعایت اصل نفع بیمه اي و جلوگیري از بی مباالتی بیمه گزار در  ،درصد یا مبلغی از هر خسارت است

توافق بیمه گزار و  بر اساس ،بیمه گزار است و میزان آن بر عهده ،پیشگیرانه يهااقدام و انجامرعایت نکات ایمنی 

 .شودیمبیمه گر تعیین 

 نامهبیمه  -9

مبادله  ،ضوابط و مقررات مربوط ،با رعایت قوانین ،همان قرارداد بیمه است که بین بیمه گزار و بیمه گر ،بیمه نامه

 .شودیمبه وضوح درج  ،تمام عواملی که به عنوان ارکان بیمه معرفی گردید ،در بیمه نامه .گرددیم

بیمه  ،به روال متعارف .ابدییماعتبار  )،یک جا یا اقساطه صورت ی(ببا پرداخت اولین حق بیمه  ،معموالً بیمه نامه

درج شده در  يهاپاسخو نیز به استناد  ،پیشنهاد کتبی بیمه گزار بر اساسو  ،نامه سندي است که به موجب آن

و سایر اظهارات کتبی وي که به منظور درج در بیمه نامه صورت  ،پرسشنامه اي که از طرف بیمه گزار تکمیل شده

خسارت وارده به مورد بیمه و متوجه بیمه گزار را در صورتی که حق بیمه را در  ،بیمه گر .شودیمتنظیم  ،ردیگیم

تا  ،با رعایت استثناها و شرایط درج شده در آن یا درج شده در الحاقیه هاي مربوط ،زمان مقرر پرداخت کرده باشد

 .جبران خواهد کرد ،میزان پیش بینی شده

 به تناسب ارزش واقعی کاهش خسارت -10

 ابدییمبه مبلغ واقعی کاهش  ،خسارت به نسبت مبلغ بیمه شده ،مالی کمتر از قیمت واقعی بیمه شود کهیدرصورت

 .ه)رط اعمال قاعده نسبی مبلغ بیم(ش

عدم توجه به  ،شروطی که در عملیات بیمه گري موضوع اختالف بین بیمه گران و بیمه گزار است نیترمهمیکی از 

ر صورتی که مالی به کمتر (دقانون بیمه است  10بیانگر ماده  ،این شرط ،است (A/C) فاد شرط اعمال قاعده نسبیم

مسئول  ،با قیمت واقعی مال ،بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است ،از قیمت واقعی بیمه شده است

 ،کثر بیمه نامه هاي جاري به صورت تذکر مهمدر ا ،اهمیت این بند از مفاد قانون بیم ه د).خسارت خواهد بو

الزم است در مواردي که تعیین قیمت نهایی پروژه  ،ضمن خودداري از کم بیمه اي ،در پروژه ها .شودیمیادآوري 

 .تأمین بیمه نامه شناور مورد توجه باشد ،براي جلوگیري از عدم دریافت خسارت واقعی ،غیرممکن است

 مشاور و پیمانکار ،کارفرما تعهدها و وظایف :بخش دوم

 تأیید ها و تعهدهاي کارفرما

نسبت به انجام وظایف خود  ،مفاد این دستورالعمل بر اساسنوع و محل اجراي پروژه و  بر حسبباید  ،کارفرما -1

 .عمل نماید ،در چهارچوب اختیارها و وظایف قانونی و مقررات بیمه اي ،بیمه اي مناسب يهاپوشش براي تأمین

بیمه هاي تکمیلی و  ،به این ترتیب .بر حسب مفاد این دستورالعمل تأکید شده است ،حداقلي هاپوششتأمین 

  .مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،با توجه به شرایط پروژه ،مورد بر حسب ،طبقه باالتر يهاپوشش


