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پیش	گفتار
برای دانش آموزانی که در  بر روابط میان کارگر و کارفرما  از قوانین و مقررات حاکم  آگاهی 
آموزشگاه های سراسر کشور، به وىژه در رشته های کاردانش، به تحصیل اشتغال دارند هدفی ارزشمند 
است قانون کار جمهوری اسالمی اىران که در آبان ماه سال 1369 به تصوىب مجمع تشخیص مصلحت 

نظام رسیده در مواد مختلف خود به وظاىف و تکالیف کارگر و کارفرما و دولت اشاره نموده است 
نیاز بازار کار کشورمان به نیروی کار نیازی دو سوىه است اىن بازار به کارفرما و به کارگر 
هر دو نیاز دارد هر ىک از اىن دو نیز باىد به اندازٔه کافی از متن و مفهوم قانون کار جمهوری اسالمی 
اىران آگاهی داشته باشند اکثر جوانانی که هم اکنون در آموزشگاه های سراسر کشور تحصیل می کنند، 
به هر حال در آىنده ای نزدىک در نقش ىک کارگر ىا ىک کارفرما وارد بازار کار خواهند شد بدىهی 
است هرچه میزان آشناىی اىشان از مواد قانون کار بیشتر باشد،  مشکالت شخصی آنها و مشکالت 
عمومی برای دولت کمتر خواهد بود بر اىن اساس آموزش قانون کار بسیار الزم و مفید است اما 
از حوصلٔه هنرجوىان و  نیز در ىک فرصت کوتاه  قانون کار  به فصل  از سوی دىگر، آموزش فصل 
هنرآموزان خارج است سعی ما بر آن است آنچه را که به صورت کاربردی مورد نیاز فراگیران عزىز 
است در فصل های مختلف اىن کتاب بیان نماىیم اىن آموزش نیازمند اىجاد انگیزه و پدىد آوردن فضای 

عینی با به کارگیری مثال های ملموس است
از حیث پیشینه و سابقٔه قوانین کار، اىن قانون عمر بسیار طوالنی ندارد در کشورمان اىران، 
همانند کشورهای دىگر جهان، با پدىدآمدن تحوالت صنعتی و تغییر در فراىند تولید کاال، قوانین کار به 

شکلی که امروز مالحظه می کنیم پا به عرصه اجتماع گذاشته اند
1 در سال 1325  تدوىن اولین قانون کار در اىران با ورود فناوری های جدىد همزمان است
هجری شمسی اولین قانون کار تدوىن گردىد عمر اجراىی اىن قانون کوتاه بود تا اىنکه در سال 1328 
دومین متن قانون کار، که آن هم در اثر تحوالت صنعتی، اجتماعی و سیاسی بود، تصوىب و تا سال 
1337 اجرا شد مهم ترىن متن قانونی در زمینٔه کار تا پیش از انقالب شکوهمند اسالمی در سال 1337 
تهیه و تدوىن شد اىن متن هر چند دارای نواقص و مشکالتی بود اما به طور کلی از قوانین تأثیر گذار 
در حوزٔه قوانین اجتماعی بود قانون کار سال 1337 در نوع خود از بهترىن قوانین کار قبل از انقالب 

اسالمی محسوب می شد که تا سال 1369 نیز اجرا گردىد

1ــ تحوالت موردنظر شامل ساختن جاده ها، راه آهن و پدىد آمدن صناىع ساده است.



انقالب اسالمی مردم اىران به رهبری امام خمینی )ره( را باىد نقطٔه عطفی در تحوالت مربوط به 
قانون کار در کشورمان دانست از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، نهادها در کنار گروه های کارگری 
هماهنگی  جدىد  اجتماعی  شراىط  با  که  کار،  قانون  تدوىن  برای  متفاوتی  روش های  پی رىزی  درصدد 
بیشتری داشته باشد، برآمدند نهاىتاً در سال 1369  پس از فراز و نشیب های طوالنی و درگیری های 
نهادهای قانون گذار و ناظر، سرانجام متن قانون کار به تصوىب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید 
اىن قانون دارای دوازده فصل، دوىست و سه ماده و ىکصد  و بیست  و ىک تبصره است تعارىف، دامنٔه 
شمول، شراىط کار1، سازمان های کارگری و کارفرماىی، مراجع حل اختالف، جراىم و مجازات ها و 
ساىر موارد از جمله فصل های قانون کار است حماىت اىن قانون از کارگران بسیار مفید و گسترده 

است ما سعی کرده اىم کتاب حاضر را براساس مواد قانون و فصل های مختلف آن تهیه و تنظیم کنیم

1ــ منظور از شراىط کار مزد، مرخصی، تعطیالت و نظاىر آنهاست.



مقدمه
آموزش مفاهیم پاىه کاربردی به دانش آموزان،  مورد اهتمام نظام آموزشی در وزارت 
آموزش هاست.  پاىه ای ترىن  از  ىکی  مفاهیم حقوقی  آموزش  پرورش است.  و  آموزش 
مفاهیم حقوقی، در واقع علم باارزشی است، که مستقیماً با زندگی روزمرٔه مردم سرو کار 
دارد و دارای رشته ها و بخش های متعددی است. ىکی از اىن رشته ها، که خوشبختانه 
از کاربردی ترىن بخش های علم حقوق نیز هست، حقوق کار است. اىن مفاهیم در قالب 

قانون کار بر روابط میان کارگر و کارفرما حاکم است.
اجتماعی  زندگی  در  آن  جاىگاه  و  روشن  همه  برای  کار  قانون  مباحث  کاربرد 
مختلف  علوم  تحصیل  به  آموزشگاه ها  در  هم اکنون  که  نوجوانانی  است.  نیز محسوس 
کار  دنیای  وارد  کارفرما  و  کارگر  نقش  در  نزدىک  آىنده ای  در  و  نهاىت  در  مشغول اند 
خواهند شد. بنابراىن، آموزش مفاهیم حقوقی قانون کار برای دانش آموزان الزم است.

اىن آموزش نیازمند ابزار مناسب، از جمله منابع و مدرسان مجرب و عالقه مند 
است، تا همراه با امکانات فیزىکی و فضای آموزشی، در ىادگیری و کاربرد اىن مفاهیم 
در عالقه مندی و انگیزش ذهن فراگیران اىجاد شود. با توجه به تجربیاتی که از تدرىس 
کتاب قانون کار پیشین به دست آمد، کتاب حاضر مجددًا تألیف شد. ضمن اىنکه سعی 

شده است از وىژگی های زىر بهره مند باشد:
ىک  با  و  مثال ها  قالب  در  حقوق  علم  از  مقدماتی  آغازىن،  فصل های  در  1ــ 
با  هنرجوىان  کتاب،  از  قسمت  اىن  در  است.  گردىده  تنظیم  و  تهیه  ساده  بخش بندی 
مقدمات علم حقوق، اعم از تعرىف، تقسیم بندی و جاىگاه علم حقوق کار آشنا خواهند 
شد. در فصل های بعد عناصری همانند کارگر، کارفرما، قرارداد کار، حل اختالف و 
نظاىر آنها مورد بحث قرار می گیرد. در آغاز هر فصل نیز اهداف و در پاىان آن سؤاالتی 

برای آزمون درنظر گرفته شده است.
2ــ در برخی از فصل ها نیز برای آشناىی دانش آموزان و کاربردی تر شدن مطلب 
کتاب اسنادی همانند قرارداد کار، دادخواست های هیئت های حل اختالف و نمونه ای 

از آرای صادره آورده شده است.
با  با قانون کار بدون آشناىی  ثابت شده است آشناىی  3ــ از آنجاىی که در عمل 
قانون تأمین اجتماعی اثر واقعاً مطلوب و عملی در پی ندارد، در برخی فصل ها میزان اىن 



ارتباط و مباحث الزم از قانون تأمین اجتماعی نیز آورده شده است.
4ــ برای جلوگیری از طوالنی شدن مطالب کتاب در پانوىس ها توضیحات الزم 
مربوط به معنای برخی لغات و منابع علمی قابل دسترس نیز ذکر شده است، که هنرآموزان 

و هنرجوىان گرامی جهت مطالعه بیشتر می توانند به آنها مراجعه کنند.
تفهیم مطالب کتاب سپاس گزاری  و  ارائه  آموزشی در  کادر  از تالش  پیشاپیش 

می شود.
مؤلف

هدف کلی
جمهوری  کار  قانون  با  دانش آموزان  آشناىی  کتاب  اىن  تدرىس  از  کلی  هدف 
کنندٔه  مرجع تصوىب  آشناىی شامل:  اىن  می باشد.  اىران مصوب سال 1369  اسالمی 
اىن  از  تبعیت  به  افرادی است که مّکلف  قانون و داىرٔه شمول  اىن  الزامات  قانون کار، 

قانون هستند.


