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   و بزرگوار فرهیختهخوانندة

هـاي ایـن انتـشارات، بـه      نهادن بـه اعتمـاد شـما بـه کتـاب            نشر نوآور ضمن قدردانی و ارج     
هاي   رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه             استحضارتان می 

سازي و نشر کتاب، تمامی سعی و همت خود را بـراي ارائـۀ کتـابی درخـور و                  همختلف آماد 
اند که اثري را ارائه نمایند کـه از           اند و تالش کرده     کار بسته   شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به    

هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هـم                   حداقل
  .ختاري آن، برخوردار باشداز نظر کیفیت شکلی و سا

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشـکال، بـاز          رغم تمامی تالش    وجود، علی   بااین
نقص  توان الزاماً مبرّا از  هم احتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی 

اي و اخالقی خود و نیز بنابه       رفهدیگر، این انتشارت بنابه تعهدات ح        ازسوي .و اشکال دانست  
ویـژه از     اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکـن، بـه               

هاي منتشرة خود آگاه  طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب        
  .ها رفع نماید هاي بعدي آن ها و ویرایش ها را در چاپ شده و آن

که حین مطالعـۀ کتـاب بـا          راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی         ا دراین    لذ
اشکاالت، نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر             

شـدة خـود را بـا هزینـۀ      اید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویـرایش     روي خود کتاب انجام داده    
ر، پس از هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را              انتشارات نوآو 

اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر  اي یادداشت نموده    بر روي برگۀ جداگانه   
نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این مـوارد بررسـی                  

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و باعـث ارتقـا و هرچـه       ویرایشها و شده و در چاپ 
  .پربارترشدن محتوایی کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد

نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مـسئوالنۀ شـما خواننـدة فرهیختـه و                   
کـه    همکاري علمی و فرهنگـی، درصـورتی   منظور تقدیر و تشکر از این همدلی و         گرانقدر، به 

رسـم ادب و تـشکّر و         اصالحات درسـت و بجـا باشـند، متناسـب بـا میـزان اصـالحات، بـه                 
شـدة آن و نیـز از سـایر کتـب             قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چـاپ اصـالح           

کـه   ورتینماید، و درصـ  عنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان ارسال می     منتشرة خود را به   
  .شود از زحمات شما تقدیر می اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز

کارهاي شما  آورندگان کتاب، از پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه همچنین نشر نوآور و پدید
عزیزان در راستاي هرگونه بهبود کتـاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن                       

  .نمایند تاقانه استقبال میصمیمانه و مش
  نشر نوآور  

     66484191- 2 :تلفن  
  www.noavarpub.com    info@noavarpub.com 

  فراخوان مساعدت فرهنگی و علمی
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   سوگندنامه مهندسان

حفـظ    انسان،شیجهان، رفاه و آسا داریسعه پاتو  وی در سازندگیتأثیر مهندس   کامل از نقش و    یبا آگاه 
 شادي پایدار و دراز مدت خود و دیگران، به عنـوان  تأمینهاي زیست محیطی و  جهان هستی از آلودگی  

   :کنم که یک مهندس به پروردگار جهان سوگند یاد می
ـ  .باشـم   سـوگند وفـادار    نای  ه   خود ب  یاجتماع  و يا  حرفه ،ی شغل یسراسر زندگ   در همواره    انـسان، بـه    هب
 باشـم و    نیب  واقع و قیصد شم،یاندی ب نشیآفر  دهی پد نیزتریانگ  شگفت خرد و    موجود صاحب  کیعنوان  
   .نورزم  رساند، مبادرتبی آستیانسان که به انسان و ی  اقدامچیبه ه
 کـنم تـا   کوشش  است، مغتنم دانم وي مشترك بشرراثی خود را که م    يا  و تجربه حرفه   ی مهندس دانش

   .میفزای بي بشرسودمندي ها  دانش و تجربهنهیرا به روز نگهدارم و در حد توان خود به گنجآن 
 نم،ی سـرزم  به  خود را  نیام، کوشش خواهم کرد که د       زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده          رانیا

   . ادا کنمندگانی و آاکانم،یمردمانم، ن
 حـد   در .باشـم   کشورم داشـته   داری در توسعه پا   يثرؤم خود تالش کنم تا نقش       يا  حرفه ی طول زندگ  در

 مکـان مقـدس   نیـ ا  کـه پـس از مـن در     ی من است و به کسان     ی و فن  ی علم یتوان به دانشگاه که مرب    
   . خدمت کنمافت،یپرورش خواهند 

انم و در    بـد  بـشر   تمام يها هی کار را سرما   يروی و ن  ستی ز طی مح ،ي چون ماده، انرژ   ،ی هست يها هیسرما
   .می آنها کوشش نمايحفظ و کاربرد درست و بهساز

 و  اجتمـاع   خود صداقت، دقت، نظم، عدالت، سـرعت عمـل، حفـظ منـابع             ی مهندس يها تیتمام فعال  در
 آنـان مهربـان،     بـه  داشـته و   ها را در نظـر      نسل ندهی و آ  یمنی را مراعات کنم و سالمت، ا      گرانیحقوق د 

 لیـ  رذاری و سـا يخـوار    رشوهکنم،  را در منافع عام جستجوشیود خودلسوز و متعهد باشم و همواره س
   . و متعارف طلب کنممعقول در حدي  زحمات خود ارزش مادي را طرد و برایاخالق
 را بـا ابتکـار،   آنهـا   آگاه شـوم و ی فنيها افتهی نی خود از دانش روز و آخری مهندسيها  تمام کوشش در

   .کار بندم ه  و اجرا بيزیر  برنامه،ی در طراحي و نوآورتیخالق
 خـود کـار     ییتوانـا   دانـش و   طـه یح تنها در   خود استانداردها را مراعات و     ی مهندس يها تمام کوشش  در

  . کامل دارمی کنم که به آنها احاطه فنء را امضای مدارکهاقبول کنم و تن
 صـورت  انـش خـود را آزادانـه و بـه          وجود نـدارد، د    ی اختصاص تی و حق مالک   ی که منع قانون   يموارد در
   . قرار دهمگرانی داری منتشر کنم و در اختگانیرا
  .باشم  و رازدارریپذ   مشارکتر،یپذ  تیمتعهد، مسئول  محول شده،يا حرفه  فی وظايادا در
 آورم و   وجود ه  ب مردم و وطنم را      به ایر  ی ب يگذار خدمت  عالقه به  صفا و عشق و    محبت و   پر از  یطیمح
 يهـا   بـدارم و ارزش دوسـت  دهیـ  سن و عقت،ی نژاد، مذهب، جنست،یمکاران خود را بدون توجه به مل      ه

   . را در خود و در آنان پرورش دهمیانسان
 و  یسـع   عـالوه بـر  را دست آمـده    بهيها تی متواضع باشم و موفقي فردشهی خود هم  ی مهندس يها  کوشش در

   . کنميگذار  و سپاسیقدردان آنان  بدانم و ازشنیآفر  نظام کوشش خود مرهون تالش همکاران و
 و از لطمـه زدن بـه   باشـم   نقد و اظهار نظر صادقانه همکارانيرای و پذ  ای خود جو  ی مهندس يها تمام کوشش  در
   . کنمي آنان خوداري براخواهانه و از اقدامات بدزی پرهگرانی اشتغال دای یی شهرت، دارات،یثیح
 رد،یـ گ یمـ   انجـام  ی که به منظـور توسـعه رفـاه عمـوم          ی اجتماع يها تی و فعال  ی فرهنگ يها کوشش از

   . کنماستقبال و در آنها شرکت
   . کنمقی تشويا  و وجدان حرفهی اصول اخالق مهندستی خود را به رعاهمکاران
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 حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـان و مـصنّفان و هنرمنـدان                     کلیه
، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلـق       1350نامۀ اجرایی آن مصوب        و آیین  1348مصوب سال   

  لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جـداول        .است نوآور   به نشر 
ها و موارد دیگر، و نیز هـر گونـه            اب، در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت      تصاویر این کت  و  

، آن از قبیل چاپ، فتوکپی، اسکن، تایـپ از          عنوانی هر    تحت  کتاب  این  از مطالب  برداري  بهره
 صورت اینترنتـی،      انتشار به   و همچنین هر نوع    برداري از کتاب،     عکس وپی دي اف    فایل  تهیه  

 ، وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بـدون اجازه کتبـی               سی دي، دي   ،الکترونیکی
 است، و متخلّفین تحـت پیگـرد         حرام شرعاً نیز   ممنوع و غیرقانونی بوده و     نوآور   نشر از

 .گیرند  قرار میقانونی و قضایی
صورت فایل ورد یا پـی دي اف و مـوارد              به نوآور   با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر        

که    صورتی چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا در             این
 هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نـشر                   

را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور                   نوآور  
تشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و بـه طـور روزانـه بـه             اینترنتی این ان  

شـدن هرگونـه تخلّـف،        پردازند، بررسی و در صورت مشخّص       ها می   بررسی محتواي سایت  
باشـد، وکیـل    ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیر مجاز و از نظر شرعی نیـز حـرام مـی      

پلیس رسیدگی به   ( پلیس فتا ارشاد اسالمی،   قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و        
و طـی   ،  عمل آورده    به  مقتضی و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام     ) اي و اینترنتی    جرایم رایانه 

انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار داده و                
  .خواهد شد اخذ انمتخلّفکلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات و مؤلّف از 

، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال،        ها   کتابفروشی  یک از  که هر    صورتی همچنین در 
ـ نموده و اقـدام بـه فـروش آن نمای          نوآور   چاپ ریسو، ُافست از کتب انتشارات      د، ضـمن   ن

زعین محتـرم، از ط                اّطالع ـو ریـق  رسانی تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکـاران و م
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتّحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع              

  .نماید قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقوق خود از متخلّف می
  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

  .از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است
 مشاهده هر گونـه تخلّـف از   از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت   نوآور   شاراتانت

 021 66484191 - 2هاي  به شماره نوآور هاي انتشارات وارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـنقبیل م
 و یا از طریق    info@noavarpub.com  و یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس        09123076748و  

به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از تضییع         www.noavarpub.comمنوي تماس با ما در سایت       
 در راسـتاي    عمـل آیـد، و      حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري بـه          

  .نیز هدیه دریافت نمایند نوآور عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات   بهانجام این امر مهم،

  رهشدا
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  بخش اول
   جمهوري اسالمی ایرانقانون کار
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   1قانون کار

  

   و اصولیف کلیتعارـ   قانون کارفصل اول
   تبعیت از قانون کار- قانون کار1ماده

هــا، مؤســسات تولیــدي، صــنعتی، خــدماتی و  ، کارگــاه، کــارگرانکلیــه کارفرمایــان
  .باشند ه تبعیت از این قانون میکشاورزي مکلف ب

   تعریف کارگر- قانون کار2ماده 
السعی اعـم   کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق     

   .کند از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می
   تعریف کارفرما- قانون کار3ماده

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و بـه حـساب او در                  
 مـدیران و مـسئوالن و بـه طـور عمـوم کلیـه               .کند  السعی کار می    مقابل دریافت حق  

شـوند و      محـسوب مـی    دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرمـا         که عهده   کسانی  
عهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کـارگر بـه عهـده             کارفرما مسئول کلیه ت   

  نماینده کارفرما خارج از اختیارات خـود تعهـدي بنمایـد و            صورتی که  در   .گیرند  می
   .کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است

   تعریف کارگاه- قانون کار4ماده
ینـده او در آنجـا کـار       کارگاه محلی است که کـارگر بـه درخواسـت کارفرمـا یـا نما               

، معــدنی، ســاختمانی، ترابــري، کنــد، از قبیــل مؤســسات صــنعتی، کــشاورزي مــی
  .مسافربري، خدماتی، تجاري، تولیدي، اماکن عمومی و امثال آنها

                                                           
 مجلـس   بی بـه تـصو    1368 مهـر مـاه      2 خی تبصره، در تـار    121 ماده و    203 قانون کار مشتمل بر      .1

 مـصلحت   صی مجمـع تـشخ    ی نهـائ  بی به تـصو   1369 آبان ماه    29 خی و در تار   دهی رس ی اسالم يشورا
 .دینظام رس
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اند، از قبیل نمازخانـه، ناهـارخوري،         که به اقتضاي کار متعلق به کارگاه        کلیه تأسیساتی 
خانـه،   اي، قرائـت    ها، شیرخوارگاه، مهدکودك، درمانگاه، حمام، آموزشـگاه حرفـه          اونیتع

ي و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسالمی             هاي سوادآموز   کالس
   .باشند کارگاه می، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء و بسیج کارگران

   مشمولین قانون کار- قانون کار5ماده
هـا مـشمول      ، نمایندگان آنـان و کـارآموزان و نیـز کارگـاه           ، کارفرمایان کلیه کارگران 

   .باشند مقررات این قانون می
   انتخاب شغل- قانون کار6ماده

و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نـوزدهم، بیـستم و         بر اساس بند چهار اصل چهل       
بیست و هشتم قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران، اجبـار افـراد بـه کـار معـین و                

کشی از دیگري ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي                   بهره
 بود و همه افـراد اعـم        برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند          

از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شـغلی را کـه بـه                      
   .آن مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند

  
    :به ایمان پایه بر است اسالمی، نظامی جمهوري - دوم قانون اساسیاصل

   .او امر باربر در تسلیم لزوم و او به تشریع و حاکمیت اختصاص و) هللاالا الاله (یکتا خداي -1
   .قوانین بیان در آن بنیادي نقش و الهی  وحی -2
   .خدا سوي به انسان تکاملی سیر در آن سازنده نقش و معاد -3
   .تشریع و خلقت در خدا عدل -4
   .ماسال انقالب تداوم در آن اساسی نقش و مستمر رهبري و امامت -5
   :  راه از خدا، که برابر در او مسئولیت با توأم آزادي و انسان واالي ارزش و کرامت -6

   .اجمعین علیهم اهللا سالم معصومین سنت و کتاب اساس بر الشرایط جامع فقهاي مستمر اجتهاد - الف
   .آنها پیشبرد در تالش و بشري پیشرفته تجارب و فنون و علوم از استفاده -ب
   .پذیري سلطه و گري سلطه و کشی ستم و گري ستم گونه هر نفی -ج

  .کند می تأمین را ملی همبستگی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي و سیاسی استقالل و عدل و قسط
 مـساوي  حقـوق  از باشـند  کـه  قبیلـه  و قـوم  هـر  از ایـران  مـردم  -نوزدهم قانون اساسی   اصل

   .بود نخواهد امتیاز ببس اینها مانند و رنگ، نژاد، زبان و برخوردارند
 قـرار  قـانون  حمایـت  در یکـسان  مرد و زن از اعم ملت افراد همه -بیستم قانون اساسی    اصل
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 مـوازین  و رعایـت  بـا  فرهنگـی  و انسانی، سیاسی، اقتـصادي، اجتمـاعی     حقوق همه از و دارند
  .برخوردارند اسالم
 مخـالف  و اسـت  مایـل  بـدان  که را شغلی دارد حق کس هر -قانون اساسی  وهشتم  بیست اصل
  .برگزیند نیست دیگران حقوق و عمومی مصالح و اسالم
 اشتغال امکان افراد همه براي گوناگون، مشاغل به جامعه نیاز رعایت با است موظف دولت

  .نماید ایجاد مشاغل احراز براي را مساوي شرایط و کار به
 و فقـر  کـردن  کـن  ریشه و معهجا اقتصادي استقالل تأمین براي - قانون اساسـی سوم و  چهل اصل

 جمهـوري  او، اقتـصاد   آزادي حفـظ  رشد، بـا   جریان در انسان نیازهاي برآوردن و محرومیت
   :شود می استوار زیر ضوابط اساس بر ایران اسالمی

 و پـرورش  و مسکن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آمـوزش       :اساسی نیازهاي تأمین -1
   .همه براي خانواده تشکیل يبرا الزم امکانات

 دادن قرار و کامل اشتغال به رسیدن منظور به همه براي کار امکانات و شرایط تأمین -2
تعاونی،  شکل ندارند، در کار وسایل ولی کارند به قادر که کسانی همه اختیار در کار وسایل

 افراد دست در ثروت تداول و تمرکز به نه که دیگر مشروع راه هر یا بهره بدون وام راه از
 .درآورد مطلق بزرگ کارفرماي یک صورت به را دولت نه و شود منتهی خاص هاي گروه و
 یک هر در کشور اقتصاد عمومی ریزي برنامه بر حاکم هاي ضرورت رعایت با باید اقدام این
   .گیرد صورت رشد مراحل از
 که باشد چنان کار اعتس و محتوا و شکل که صورتی به کشور اقتصادي برنامه تنظیم -3
 اجتماعی و معنوي، سیاسی خودسازي براي کافی توان و ، فرصت شغلی تالش بر عالوه فرد هر
   .باشد داشته ابتکار و مهارت افزایش و کشور رهبري در فعال شرکت و
 از کشی بهره از جلوگیري و معین کاري به افراد اجبار عدم ، و شغل انتخاب آزادي رعایت -4

   .دیگري کار
   .حرام و باطل معامالت دیگر و ربا و احتکار و انحصار و غیر به اصرار  منع-5
گذاري، تولید،   مصرف، سرمایه  از اقتصاد، اعم  به مربوط شئون همه در تبذیر و اسراف منع -6

   .خدمات و توزیع
   .کشور اقتصاد پیشرفت و سعهتو براي احتیاج نسبت به ماهر افراد تربیت و فنون و علوم از استفاده - 7
   .کشور اقتصاد بر بیگانه اقتصادي سلطه از جلوگیري -8
 و کنـد  تـأمین  را عمومی نیازهاي که صنعتی و کشاورزي، دامی  تولیدات افزایش بر تأکید -9

  .برهاند وابستگی از و برساند خودکفایی مرحله به را کشور
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   قرارداد کارـ   قانون کارفصل دوم
  

    انعقاد آنیط اساسی و شراف قرارداد کاریتعر - اولمبحث  
   تعریف قرارداد کار- قانون کار7ماده 

 عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبـال                قرارداد کار 
 یا مدت غیرموقت براي کارفرمـا انجـام     براي مدت موقت  السعی کاري را      دریافت حق 

   .دهد می
 براي کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر حداکثر مدت موقت  : قانون کـار   7ماده1تبصره

   .دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که            :قانون کار  7دهما 2تبصره

  .شود مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می
 در صورت کتبی بودن باید در       قراردادهاي مربوط به قانون کار     :قانون کار  7ماده 3تبصره

که توسط وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی در چهـارچوب            فرم مخصوصی باشد    
  1.گیرد شود و در اختیار طرفین قرار می قوانین و مقررات تهیه می

 بـا قـرارداد موقـت بـه نـسبت       موظفند به کارگران کارفرمایان :قانون کار  7 ماده 4تبصره
مـاه آخـرین مـزد         کار را به مأخذ هـر سـال یـک            مدت کارکرد، مزایاي قانونی پایان    

  2.پرداخت نمایند
   نافذ بودن شروط قرارداد کار- قانون کار8ماده

 یا تغییرات بعدي آن در صورتی نافـذ خواهـد بـود کـه             شروط مذکور در قرارداد کار    
   .ایدبراي کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننم

  صحت قرارداد کار - قانون کار9ماده
  : در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی استبراي صحت قرارداد کار

  .مشروعیت مورد قرارداد -الف
  .معین بودن موضوع قرارداد -ب

                                                           
 مـصوب  - پـذیر و ارتقـاي نظـام مـالی کـشور        قـانون رفـع موانـع تولیـد رقابـت          41 طبق مـاده   هیق الحا .1
1/2/1394  
 مـصوب  - پـذیر و ارتقـاي نظـام مـالی کـشور         قـانون رفـع موانـع تولیـد رقابـت          41 طبق مـاده   هیالحاق. 2
1/2/1394 
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 .انجام کار مورد نظرعدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا  - ج
 بطالن آنها   آنکهاصل بر صحت کلیه قراردادهاي کار است، مگر          :قانون کار  9ماده تبصره

  .در مراجع ذیصالح به اثبات برسد
   مشخصات قرارداد کار- قانون کار10ماده

  :ید حاوي موارد ذیل باشد عالوه بر مشخصات دقیق طرفین، باقرارداد کار
  .اي که کارگر باید به آن اشتغال یابد  نوع کار یا حرفه یا وظیفه-الف
  . آن1قحقوق یا مزد مبنا و لواح -ب
   .ها ساعات کار، تعطیالت و مرخصی -ج
  .محل انجام کار -د

   .تاریخ انعقاد قرارداد -هـ
   .مدت قرارداد، چنانچه کار براي مدت معین باشد -و
   . یا محل، ایجاب نمایدوارد دیگري که عرف و عادت شغلم -ز
  2.)در مواردي که مدت تعیین نشده است ( شرایط و نحوه فسخ قرارداد-ح

 کتبی باشد قرارداد در چهار نـسخه     در مواردي که قرارداد کار     : قانون کار  10 ماده تبصره
ن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک            گردد که یک نسخه از آ       تنظیم می 

هاي فاقـد   نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شوراي اسالمی کار و در کارگاه    
   .گیرد  قرار میشورا در اختیار نماینده کارگر

  دوره آزمایشی کار - قانون کار11ماده
 تعیـین نماینـد   توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کـار          رفین می ط

 الزام بـه  آنکه    از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بیهر یکدر خالل این دوره     
 که قطع رابطه کـار    در صورتی.، رابطه کار را قطع نمایدباشد داشتهپرداخت خسارت  

رفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهـد بـود و   از طرف کا  
چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقـط مـستحق دریافـت حقـوق مـدت           

   .انجام کار خواهد بود
 . مـشخص شـود     بایـد در قـرارداد کـار       مـدت دوره آزمایـشی     :ار قانون کـ   11 ماده تبصره

 ماهر یک ماه و براي کـارگران مـاهر و             ساده و نیمه   حداکثر این مدت براي کارگران    
                                                           

  ها ملحقات، ضمائم، پیوست. 1
 مـصوب  - پـذیر و ارتقـاي نظـام مـالی کـشور        ابـت  قـانون رفـع موانـع تولیـد رق         41 طبق مـاده   هیالحاق. 2
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  15   قانون کار جمهوري اسالمی ایران: اولبخش   

   .باشد داراي تخصص سطح باال سه ماه می
   کارگاهو انتقال تغییر حقوقی مالکیت  - قانون کار12ماده

 کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شـکل،          کیتهر نوع تغییر حقوقی در وضع مال      
تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها،               

باشـد و     در رابطه قراردادي کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته اسـت مـؤثر نمـی             
   .تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود قائم مقامکارفرماي جدید، 

  رکا مقاطعه و دهنده 1مقاطعه - قانون کار13ماده
 مکلـف اسـت   یابـد، مقاطعـه دهنـده    در مواردي که کار از طریق مقاطعه انجـام مـی        

ر متعهـد  کـا   ر به نحوي منعقد نمایـد کـه در آن مقاطعـه           کا  قرارداد خود را با مقاطعه    
   .گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید

 موظـف   بوده و کارفرمایان جزء دیون ممتازهمطالبات کارگر : قانون کـار   13 ماده 1تبصره
مطالبـات    را برابر رأي مراجع قانونی از محـل       باشند بدهی پیمانکاران به کارگران      می

   .پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند
 انعقـاد    بـر خـالف ترتیـب فـوق بـه          چنانچه مقاطعه دهنـده    : قانون کار  13 ماده 2تبصره

 روز از تحویـل موقـت، تـسویه         45ر بپردازد و یـا قبـل از پایـان           کا  قرارداد با مقاطعه  
  . خواهد بودر در قبال کارگرانکا حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه

  

   رقرارداد کا  تعلیق -فصل دوم قانون کار مبحث دوم
   قرارداد کارانجام تعهدات  توقف- قانون کار14ماده

چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتـی انجـام تعهـدات یکـی از طـرفین موقتـاً                    
ها قـرارداد کـار بـا    آید و پس از رفع آن       به حال تعلیق در می     متوقف شود، قرارداد کار   
ـ      )  و افـزایش مـزد     از لحـاظ بازنشـستگی     (احتساب سابقه خـدمت    ربـه حالـت اول ب 

   .گردد می
 فـه یمـدت خـدمت نظـام وظ    :)30/1/1383 مورخـه  هاصـالحی  ( قانون کار14 ماده 1تبصره  

ا یـ آنان در جبهـه قبـل از اشـتغال و         ا شرکت داوطلبانه    ی ن مشمول قانون کار   یشاغل
 محـسوب   ی اجتمـاع   تـأمین  آنـان نـزد سـازمان        یاشتغال جزو سوابق خـدمت     ن  یح
 بیمـه   حقن یانگیم افت ین قانون از محل دری اي اجراياز برای اعتبار مورد ن   .گردد  یم

                                                           
 .پیمان، پیمانکاري، کنترات، به عهده گرفتن انجام کاري پس از تعیین مزد. 1



   هاي نظام مهندسی   قانون کار ویژة آزمون  16   

   1.گردد ی متأمینمه شده یدو سال آخر فرد ب
 کـه  یشدگان مه یآن دسته از ب :)30/1/1383 مورخـه  هاصالحی(  قانون کار 14 ماده 2تبصره 

 14/7/1380   مـصوب ی اجتمـاع تـأمین قـانون      76 مـاده  2ه تبـصره  یمشمول اصالح 
 خـود را در  فهیشرط آنکه خدمت نظام وظ   مصلحت نظام هستند بهمجمع تشخیص

باشـند    حضور داوطلبانه در جبهه داشته ای نموده  یباطل ط ه  ی نبرد حق عل   يها  جبهه
  .شود یمحسوب م آور  انی سخت و زي آنان جزء کارهایسوابق خدمت

  
 -فـه ی با موضوع خدمت نظام وظ     ، قانون کار  14نامه اجرایی قانون اصالح تبصره ماده       آیین

   8/4/1384مصوب 
 یـا شـرکت     -1369 مـصوب    - شاغلین مشمول قـانون کـار      فهمدت خدمت نظام وظی    - 1ماده

داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال جـزء سـوابق پرداخـت حـق بیمـه نـزد                    
   2.شود  اجتماعی محسوب میتأمینسازمان 

اي نبرد حق علیه باطـل بـر اسـاس گـواهی     ه شرکت داوطلبانه افراد یاد شده در جبهه     -2ماده
مرجع اعزام کننده شامل نیروهاي مسلح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت             

   .احمر جمهوري اسالمی ایران و وزارت جهاد کشاورزي خواهد بود هالل 
 یا حضور داوطلبانه در جبهه مشموالن  براي مدت خدمت سربازياحتساب حق بیمه  -3مـاده 

  :قانون کار با داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه به صورت زیر خواهد بود
  )میزان حق بیمه متعلقه ظرف دو سال آخر در زمان تقاضا ×  یا حضور داوطلبانهمدت خدمت سربازي(

24  
توسط بیمه شده و بیـست و       ) 30/7 (ام   این ماده به ترتیب هفت سی      حق بیمه موضوع   -1تبصره
  .شود توسط دولت پرداخت می) 30/23 (ام سه سی

                                                           
  1383 مصوب - تبصره به آنکی قانون کار و الحاق 14 قانون اصالح تبصره مادههیقانون استفسار. 1

 تبـصره بـه   کی قانون کار و الحاق  14بصره ماده گذار در قانون اصالح ت       منظور قانون  ای آ - واحده ماده
 که به هر نحـو      ی اجتماع نی قانون تأم  نی مشمول هیبر کل    شمول قانون مذکور،     30/1/1383آن مصوب   

  ر؟ی خایاست   بودهزی نپردازند ی خود را ممهیب  حقی اجتماعنیبه سازمان تأم
 زیـ  ن پردازنـد  ی به آن سازمان م    مهی که حق ب   ی اجتماع نی قانون تأم  نی مشمول هیکل   بله، - مجلس نظر

  .باشند ی قانون منیمشمول ا
 مجلـس  1385 خـرداد مـاه   28 مـورخ  کشنبهی روز ی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علن      قانون
 .دی نگهبان رسي شورادیی به تأ7/4/1385 خی و در تاربی تصوی اسالميشورا

، جــایگزین عبــارت )لین مــشمولشــاغ( هیــأت وزیــران عبــارت 10/4/1384بــه موجــب مــصوبه . 2
 .است گردیده) مشموالن(


