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ی فی مابین کارفرمایان روابط کارمربوط به و مقررات اطالع از قوانین  ن،در ایراوکسب وکار  یکی از جوانب مهم سرمایه گذاری

در نظر در اغلب کشورها است از مسایل اساسی  کاری نظارت بر روابط از آنجا که حمایت از کارگران و، می باشد و کارگران

در . می باشد اهمیت حائز بسیار  قراردادهای کار وآن مقررات مرتبط با  قوانین واز وکارفرمایان  اراناطالع سرمایه گذ وداشتن 

اختالفات مابین کارگران و به کننده رسیدگی  جعامر آنها وخاتمه وارد ر، قراردادهای کا مقررات حاکم بر نتیجه مختصری از

 تکالیف اساسی کارفرمایانهمچنین برخی و  و دیوان عدالت اداری کارفرمایان در هیات های تشخیص و حل اختالف اداره کار

به ان  به صورت مختصر در این برشور ضروری می باشد ایان کارفرمن و سرمایه گذارا اطالع از انها برای کارگران کهبه نسبت 

قانون آئین رسیدگی کار مصوب  6319 رات در قانون کار ایران مصوب سالعمده این مقرالزم به ذکر است که  .استاشاره شده 

 . ذکر شده است و سایر بخشنامه ها و آیین نامه های دولتی  6396سال 

 قراردادهای کار . 1

یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی »قانون کار ایران:  7وفق ماده 

، در در خصوص مدت قراردادهای کار .«موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد کاری را برای مدت ،السعی

که از آنجایی  .شود که قرارداد دائمی خواهد بود ه مدت ذکر نشود چنین تلقی می، چنانچبا ماهیت کار دائمی باشد  که یئکارها

، حداقل حقوق و دستمزد و... ماهیتی از قبیل بیمه کارگران، ساعات کارر گرفته نظمزایا و حقوقی که قانون برای کارگران در 

. همچنین ده و توافق برخالف آنها باطل استحمایتی دارند به همین جهت مقررات مربوط به آنها جزو قواعد آمره محسوب ش

، ماهیت و ذات توافقات طرفین است نه صرف عنوانی که طرفین بر ه مالک اصلی در تشخیص قراردادکارک نظر داشت باید در

قرارداد خود نهاده اند در نتیجه حتی اگر طرفین قرارداد خود را پیمانکاری عنوان کرده باشند با اینحال ممکن است آن را قرارداد 

 کار باشد. ادکار محسوب کرد چنانچه ماهیتا و در حقیقت قرارد

 برخی مسایل آن خاتمه قرادادهای کار و .2

 :ابدی موارد زیر قرادادکار خاتمه میدر  ،قانون مذکور  16ماده  طبق
 . فوت کارگر6
 . بازنشستگی کارگر1

 از کار افتادگی کلی کارگر .3
 انقضا مدت قردادهای موقت. 4
 استکار معین پایان کار در قراردادهایی که مربوط به  .5
 ، استعفای کارگر .1

 :که عبارتند ازافزوده شده  16دو مورد به  ماده الوه بر این بر طبق تغییرات جدید، ع
 ) فسخ قرارداد کار منطبق با قانون ( . فسخ قرارداد کار طبق متن قرارداد6
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 از بیمه بیکاری طبق قوانین نیروی کار . تعلیق نیروی کار و استفاده1

 فسخ قرارداد کار : 

از سوی کارگر به عنوان استعفا نام برده شده است و همچنین انحالل  ) فسخ قرارداد(  در این قانون در خصوص خاتمه یکجانبه قرارداد

چه از سوی کارفرما مجاز نیست و انحالل اینگونه قراردادها صرفا  قرادادهای موقت یا کار معین به صورت یکجانبه چه توسط کارگر و

تنها یک مورد  ،شود که اخراج نامیده می مارکار از سوی کارف همچنین در خصوص فسخ قراداد رفین ممکن است.در صورت توافق ط

در قانون مذکور پیش بینی شده و آن هم در صورتی است که کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین نامه های انضباطی کار 

این  .د کار از سوی کارفرما الزم استحتی در این مورد استثنایی هم کسب نظر برخی مراجع در خصوص فسخ قراردا را رعایت نکند و

قانون کار صحبت شده است که از جمله نیازهای آن تشکیل شورای اسالمی کار، تایید این شورا  12و  17شریح در مواد موضوع به ت

ت مطالبات و حقوق معوقه و تواند با پرداخ ، کارفرما میایید تخلف توسط شورای اسالمی کارصورت ت ناظر بر تخلف کارگر و در

کماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان )حق سنوات( به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ به نسبت هرسال سابقه کار معادل ی همچنین

. این در حالیست که حتی در صورت طی کلیه تشریفات پیش بینی شده در قانون کار برای فسخ یکجانبه قرارداد توسط کارفرما، دنمای

الزم  .و کارفرما به قوت خود باقی است یدگی به اختالفات کارگرهمچنان حق کارگر برای شکایت از این تصمیم کارفرما در مراجع رس

در جهت حمایت از کارفرمایان ، 6394وی سال نظام مالی کشور مص ارتقایبه ذکر است که برابر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 

از آنجایی که به دلیل شرایط اقتصادی که بدین توضیح  .برخی از مواد قانون کار از جمله شرایط فسخ قرارداد اصالح گردیده است

 ، کاهش تولید و... مواجه باجمله تغییر ساختار اداری یا فنی کشور یا وضعیت خود بنگاه اقتصادی ممکن است که کارفرما به دالیلی از

شد ولی همانطور که گفته نیروی مازاد باشد در نتیجه ممکن است تمایل به فسخ قرارداد کار نیروی کار خود داشته با کاهش تولید و

فسخ تنها به صورت استثنایی پیش بینی شده است و حتی درج شرط فسخ  حتی طبق تغییرات جدید قوانین، و شد در قانون مذکور

کمک به رونق مجدد بنگاه  به دلیل راهگشایی برای کارفرما ولیکن  .باطل استطبق قانون مذکور  برخی قراردادهای کارقرارداد در 

برای مدت معینی به تعلیق نیروی کار  ،تواند بر طبق مصوبه مذکور نها میکار فرما ت، ، طبق تغییرات جدید قوانین ایراناقتصادی

 حتی طبق تغییرات جدید ،نتیجه در. که در این زمان کارگر با وصول حقوق از بیمه بیکاری در انتظار کار جدید باقی خواهد ماندبپردازد 

نیروی مازاد مواجه است یا در سایر مواردی که فسخ  قرارداد  مواردی که با کاهش تولید و دردرج شرط فسخ قراداد از سوی کارفرما 

 ، باطل است .کار از سوی کارفرما طبق قانون کار مجاز نیست 

 سایر الزامات مربوط به روابط کارگر و کارفرمایی  .3

که به دلیل موقعیت ضعیف  تعهدات کارفرماست. چرا، ابط کار فرما و کارگررین جنبه رورسد مهمت به نظر می ،طبق  قوانین کار بر

 :  شود می اشارهبرخی از این تعهدات  در ادامه به .انها در روابط کارگری بوده است از حمایت ، قانوگذار در پیکارگران

 آموزش نیروی کار .6 

 حداقل حقوقرداخت . پ1
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 اشدکه نباید بیش از هشت ساعت ب داکثر ساعات کارگران در روز. ح3

 بهداشت محیط کار  ایمنی ورعایت . 4

قانون تامین اجتماعی  31آنها بر طبق ماده خواهند بود که حق بیمه  هره مند از مزایای تامین اجتماعیب، کارگران در خصوص بیمه .5
الزم به ذکر است که  به منظور پرداخت حق بیمه کارگر درصدی از آن از   ،شود توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می

 ودهمچنین دولت خواهد ب حقوق کارگر کسر خواهد شد و درصدی از آن برعهده کارفرما و

 دادگاههای عمومی سطح کشور بلکه مراجع اختصاصی ، مرجع رسیدگی کننده نهکارفرما برای رسیدگی به اختالفات کارگر و. 1
 باشند میکارفرمایی  –روابط کارگری  رسیدگی به اختالفات

شود،  موجب تعلیق قرارداد کار می سایر موارد مصرح در قانون که ، توقیف کارگر وبینی دی مانند بروز حوادث غیرقابل پیشدرموار. 7
 مدت تعلیق قرارداد جزو سوابق خدمت کارگر محسوب خواهد شد گردد و ، کارگر به کار سابق خود بازمیپس از رفع موجبات تعلیق

از  همچنین در موارد بازنشستگی و در صورت خاتمه قراردادهای موقت یا کار معین و ،قانون کار 31و 36، 14ر طبق مواد . ب2
 خواهد بود مکلف به پرداخت حق سنوات ،حقوق معوقه کارگر کارفرما عالوه بر پرداخت مطالبات و ،رافتادگی کارگرکا

برخی که  باشد طبقه بندی مشاغل می ارزیابی ونظام اجرا ، کار قانون 49مطابق ماده  کارفرمایان از جمله دیگر تکالیف مهم .9
 49آئین نامه اجرائی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره یک ماده »جمله جزییات آن در آیین نامه های اجرایی از 

نفر  55به حدنصاب  هایی که ، کارگاه6374به طورکلی طبق بخشنامه مصوب سال  ذکر شده است. «6329قانون کارمصوب سال 
ام به اجرای ددرصورتی که کارفرما در مهلت مقرر اق .مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خواهند بود ،رسند کارگر یا بیشتر می

طرح مذکور نکند اوال وزارت کار اجرا این طرح را راسا به موسسات مشاور فنی طبقه بندی مشاغل خواهد سپرد ثانیا به پرداخت جریمه 
 درصد هزینه های مشاور به حساب دولت محکوم خواهد شد 55ای معادل 

کارگران برعهده  تتعطیال ، مرخصی وان، تکالیفی در خصوص تهیه تسهیالت رفاهی برای کارگرانون کارکارفرمایان بر طبق ق .65
 دارند

و همچنین  62تا  65همچنین استخدام نیروی کار نوجوان بین سنین  حال ممنوع و هر سال تمام در 65استخدام نیروی کار زیر . 66
 محکومیت کیفری روبرو خواهد شد. ت از این احکام کارفرما با مجازات وزنان دارای ضوابط خاصی است که در صورت عدم متابع

 .  موارد استثنا از قانون کار4

 زاد تجاری اقتصادی آاطق مقررات روابط کارگر وکارفرمایی من :الف

تسهیالت بیشتر با  ، به منظور پیش بینیتصویب نامه های مربوطه زاد تجاری اقتصادی و با توجه به قوانین وآ قدر پی ایجاد مناط

تحت شمول تصویب نامه  ، این مناطق از شمول قانون کار کشور مستثنی بوده وکار در این مناطق کسب و دف سرمایه گذاری وه

نیروی  با اینحال مالحظه مقررات مربوط به اشتغال و .کارگری و کارفرمایی خواهند بود های اختصاصی این مناطق در خصوص روابط
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یا قوانین عام کشوری زاد تجاری آفاوتهایی جدی میان مقررات مناطق ، حاکی از عدم وجود تتجاری زادآی مناطق شورای عال انسانی

 .کارفرمایی دارد در خصوص روابط کارگری و

 نفر کارگر بنا به مصلحت  11ز اکمتر  ب : استثنای کارگاههای با

 ، به طور موقتی ونفر کارگر 65گاههای با کمتر از ممکن است که کار، در مواردی که مصلحت باشد قانون کار 696به موجب ماده 

آیین » به موجب ،در نتیجه .ل برخی مواد قانون کار خارج شوند، از شموکه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدطبق آیین نامه ای 

 «( قانون کار696ار ، موضوع ماده )نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون ک

 :عبارت اند از که استثنا شده است از جمله مواردی 6326مصوب سال 

، از کارافتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر و مه قرارداد کاراتدر مواردی که موجب خ( به کارگر حق سنواتاز پرداخت ) ء. استثنا6
 کاهش توانایی های جسمی یا فکری کارگر بوده استهمچنین 

 می باشدانون کار ق 55 و 49 ، 42طبقه بندی مشاغل که موضوع مواد  نظام ارزیابی و اجرای. معافیت از تهیه و 1

 قانون کار  14و  11،  52،  51تعطیالت موضوع مواد  وهمچنین مرخصی  کار نوبتی و. مقررات قانون کار در خصوص 3

 قانون کار 665. مقررات مربوط به آموزش کارگر موضوع ماده 4

 و برخی استثنائات دیگر قانون کار  651تا  649. معافیت از مقررات مربوط به تسهیالت رفاهی کارگران موضوع مواد 5

 به کارگیری نیروی کارخارجی در ایران  .5 

وانه کار کسب کرده باشد ه کشور وارد شده باشد و پرحق کار بداشتن بیگانه صرفا در صورتی که با ویزا و ه ، تبعقانون کار ایرانبق ط 

طبق قانون  .امور اجتماعی ایران است رت رفاه و، وزامرجع صدور پروانه کار .رفته شوند، بکارگنند در ایران به عنوان نیروی کارتوا می

عالوه بر این در این قانون برای کارفرمایانی که با تبعه  .ر حداکثر به مدت یکسال قابل صدور، تمدید و تجدید استنه کا، پروانکار ایرا

نکته  .مجازات در نظر گرفته شده است مه و، قرارداد کار منعقد کرده باشند جریر یا دارای پروانه کار منقضی شدهبیگانه فاقد پروانه کا

کارفرمایان  ماهیت رابطه ای است که تبعه بیگانه با ، نوع وو در قانون ایران صریحا مشخص نشده است مطرح استای که در عمل 

متقابال  در صورت ارایه خدمت از سوی بیگانه به کارفرما و، به نظر میرسد در قانون قراداد کار اما با توجه به تعریف ،باشد می دارند

، ی، نظارت و بازرسبه هر عنوانی باشد اعم از مشاورهقانون رابطه کارگری صادق است حال ، از نظر نهدریافت عوض آن از سوی بیگا

ان اقدام به اخذ پروانه شود برای اجتناب از ریسک مواجه با مقررات انضباطی ایر در نتیجه پیشنهاد می ریا سایر خدمات دیگ امور فنی و

ابتدای امر منوط به دریافت  در است که در موارد مقتضی جاری ایران، اخذ ویزای تودش گزینه دیگری که پیشنهاد می .کار کنند

بنگاه اقتصادی  یگانه و، تبعه بمواردی که علی رغم قانون ایران. در نتیجه در ری تبعه بیگانه در ایران استدعوتنامه از شریک تجا

، اخذ پروانه کار یا ویزای ریسکهای بعدی در ایران ش گیری از، با اینهمه برای پیدارند، تمایلی به اطالق رابطه کارگری نداخل ایران

 .شود تجاری از همان ابتدا توصیه می
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 اخذ ویزای ورود با حق کار وپروانه کار الف: 

و پروانه کار مستلزم مراجعه کارفرما به واحد اشتغال اتباع خارجی ادره کل رفاه وتعاون اجتماعی استان به منظور کار  اخذ ویزای با حق

 صنعتی تباع خارجی در مناطق آزاد تجارینامه اجرایی صدور روادید ا آیین 1بر طبق ماده  .باشد مراحل و ارائه مدارک مینجام ا

حصیل اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به ت» جمهوری اسالمی ایران

درخواست صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجی باید از طریق سازمان » 7طبق تبصره ماده  ،چنینهم  «.وادید نخواهند داشتقبلی ر

 .«عمل آید مناطق آزاد به

 خذ ویزای تجاری اب: 

 کنند و ... فعالیت میدر خصوص اشخاصی که در یک پروژه یا یک شرکت مستقر در ایران تحت عنوان کارشناس فنی یا حقوقی و

انه و همچنین ویزای کار ندارند کنند، این اشخاص طبق قوانین حال حاضر نیازی به اخذ پرو می مراجعهرات به ایران ساالنه به ک

توانند ویزایی تحت عنوان ویزای تجاری از طریق شرکت میزبان که در ایران  مخصوصا که اخذ این موارد زمان بر است(. بلکه می)

گذشت سال اول امکان صدور بایست اخذ شود لیکن پس از  سفر میسال اول برای هر  کند اخذ کنند. ویزای تجاری در فعالیت می

 روز می 4وجود خواهد داشت. مدت زمان الزم برای صدور ویزای تجاری  ،ویزای تجاری ای که برای سفر های متعدد معتبر است

 باشد. 

 

 

می تواند  ز نظریات خوانندگان عزیز و گرامیاستفاده ا ینکهتوجه به ابا 
مند  و ادامه سلسله مقاالت یاری نماید خواهشاینجانب را در تکمیل 

ه ایمیل زیر ب سواالت، نظریات و پیشنهادات خود را از طریق است
الم فرمایید.عا اینجانب  

ENCYEH.SADR@BAYANEMROOZ.COM 

 سید صدرانسیه 
 پایه یک دادگستریوکیل 
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