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 پیشگفتار
 

مقرررات  وانین وبا توجه به نیاز عموم مردم در مراجعه سریع و آسان به برخی از ق
خصصری تبره و اسرتفاده از مترون آن بردون ورود در مباحري پیویرده و مهم و مبتال

 وی بهترر توانرد باعري اجرراحقوقی و نظر به اینکه آگراهی از قروانین و مقرررات می
 د گرردد،حقوقی و پیشگیری از برخی جررایم و یرا تيرییع حقرور افررا تر قواعدسریع

جمهروری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقرررات معاونرت حقروقی ریاسرت
رسرني  موري   سري  طالع »عنوانهایی تحرتمصمم برر انتشرار مجموعره

ات مقررر یرا وشد. این دسته از آثار، به ارایه متون برخری قروانین  )سنر (« قيطيين
حرا،، هرای توضریحی اسرتر در عینمهم اختصاص یافته و دارای حداقلِِِ زیرنویس

 باشد.می« تنقیحی»این کتب همانند دیگر آثار منتشره معاونت، دارای وصف 

مصوب از این نوع مشتمل بر قانون کار  نهمینو یکصد و سی  ،حاضرمجموعه 
 شخیص مصلحت نظراممجمع ت 29/8/1369مجلس شورای اسالمی و  2/7/1368

 (1)دشروکره تقردیم یکایرال عالقره منردان می با اصالحات و الحاقات بعدی است
 باشد:خصوص مجموعه حاضر توجه به نکات ذیل الزم میدر

برا  روزرسرانی شرده اسرت. در ایرن ارتبه 1398مجموعه تا فروردین مراه  -1
مرورد  ،یرنرویسهای ضرمنی در زو تنقیح شدهتغییرات صریح در متن قانون اعما، 

 اشاره قرار گرفته است.

 
در سررامانه ملرری قرروانین و  ،نسررخه الکترونیررال ایررن قررانون و دیگررر قرروانین و مقررررات مربررو  ـ 1

 ، از طریررن نشررانی(های اجرایرریبرررای دسررتگاه)بررر سررایت اینترانترری دولررت مقررررات ا.ا. ایررران عالوه
  .www.qavanin.ir باشد: می شهروندانذیل قابل دسترسی برای عموم 

http://www.dotic.ir-/


 پیشگفتار
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فراه رقرانون تشرکیل دو وزارتخانره تعراون، کرار و ( »3به موجب تبصرره ) -2
ه وزارت تعرراون، کررار و رفررا»هررای عبارت« اجتمرراعی و صررنعت، معرردن و تجررارت

هرای ارتبره ترتیرب جرایگزین عب« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتمراعی»اجتماعی و 
ه با توجره بر وگردیده « وزیر کار و امور اجتماعی»و « ماعیوزارت کار و امور اجت»

شده برا یگزینجا تعدد موارد، از تکرار این زیرنویس پرهیز شدهر در عین حا، عبارت
 مشخص گردیده است. قلمی متمايز

قریح و در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحری معاونرت تردوین، تن -3
ان و درا نش وضوعی ضرورت داشته، نظر مذکور باانتشار قوانین و مقررات درباره م

 ها آمده است.در زیرنویس ( عالمت اختصاری معاونت)
، انتقرادات و (1)امید است یکایال عزیزان و خوانندگان با ارایه و اعالم نظررات

 پیشنهادهای خویش ما را در ادامه راه یاری فرمایند. 
 

 لعیا جنیدی  
 جمهورمعاون حقوقی ريیس

 
 رنهراد ریاسرت جمهروری  رخیابان پاستور  رنظر، انتقاد و پیشنهاد خود را به نشانی: تهران  ـ 1

 یرا نشرانی اینترنتری 1316843311کدپسرتی  رین و تنقیح و انتشار قوانین و مقرررات معاونت تدو

law@ iripo.ir 64455511و تلفرن  0098 -21-64455575رنگار ارسا، فرمایید. در ضمن دو 
 باشد. مندان و صاحبنظران میه نظر عالق نیز آماده دریافت و استماع 21-0098-



 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرستها
 
 
 

 فهرست مندرجات
 صفحه عنوان

 4 پيشگفتار

 7 فهرست فصول و مباحث قانون كار
 8 هافهرست قوانين مندرج در زيرنويس

 11 قانون كار

 101 نامه تفصيليواژه



 

 

 

 

 فهرست فصول و مباحث قانون كار
 صفحه عنوان

 11 اصولي تعاريف كلي و :لفصل او

 14 رداد كارقرا :مفصل دو

 14 شرايط اساسي انعقاد آن  تعريف قرار دادكار و -لمبحث او

 18 كار تعليق قرارداد -ممبحث دو
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 8 قانون كارتنقیحی  مجموعه 

 صفحه عنوان

 66 اشتغال اتباع بيگانه -مبحث سوم

 69 هاي كارگري و كارفرماييتشكل فصل ششم:

 76 هاي دسته جمعي كارفصل هفتم: مذاكرات و پيمان

 79 فصل هشتم: خدمات رفاهي كارگران
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 96 فصل دوازدهم: مقررات متفرقه

 

 هامندرج در زيرنويسو مقررات فهرست قوانين 

 عنوان رديف
تاريخ 

 تصويب
 صفحه

 قوانين

 19 1354/3/19 مين اجتماعياز قانون تأ  1

 31 12/9/1358  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايراناز   2

 22 29/7/1363  قانون خدمت وظيفه عمومياز   3

 30 30/10/1363 از قانون شوراهاي اسالمي كار   4

 26 26/6/1369 از قانون بيمه بيكاري   5

6  
ر ران دقانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مااد

  دوران شيردهي
1374/12/22 44 

7  
قاانون مجاازات اساالمي زتعزيارات و  كتاب پنجماز 

 هاي بازدارنده( مجازات
1375/3/2 58 

 94 7/11/1380 لات و مصار صول برخي از درآمدهاي دوقانون واز   8



 9 هافهرست

 عنوان رديف
تاريخ 

 تصويب
 صفحه

  آن در موارد معين

9  

قانون تنظيم بخشاي از مقاررات تساهيل نوساازي از 
وم ( قانون برنامه سا113صنايع كشور و اصالح ماده ز

توسااعه اقتصاااديت اجتماااعي و فرهنگااي جمهااوري 
  اسالمي ايران

1382/5/26 25 

10  
 76دهالحاقي به ما 2تبصره  قانون استفساريه اصالحيه

  1380قانون تأمين اجتماعي مصوب 
20/1/1385 21 

11  
انون ق( 14قانون استفساريه قانون اصالح تبصره ماده ز

  1383كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 
28/3/1385 19 

12  

نون ( قاا10( و ز9قانون اصالح ماواد ز قانون تفسير -
صنايع كشور  تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي

( قااانون برنامااه سااوم توسااعه 113و اصااالح ماااده ز
  ناقتصاديت اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرا

8/4/1387 26 

 54 1389/2/22 ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي از قانون   13

14  
قانون تشاكيالت و آياين دادرساي دياوان عادالت از 

  اداري
22/9/1390 85 

 18 2/10/1391  اني به ايثارگرانرسقانون جامع خدمات  15

 89 1/2/1392  قانون مجازات اسالمياز   16

 45 20/3/1392 قانون اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده از   17

 57 1392/12/4  آيين دادرسي كيفرياز قانون   18

19  
 قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شارايط

  خاص
2/6/1395 46 



 10 قانون كارتنقیحی  مجموعه 

 عنوان رديف
تاريخ 

 تصويب
 صفحه

 81 10/11/1395 هاي توسعه كشور مي برنامهاز قانون احكام دائ  20

21  
قااانون برنامااه پنجساااله ششاام توسااعه اقتصاااديت از 

 اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
14/12/1395 81 

 20/12/1396 حمايت از حقوق معلوالن از قانون   22
33-

60-

65-80 

 مقررات

1  
مدت مرخصي زايمان زنان شاغل تصويبنامه موضوع 

  دولتياي دولتي و غيرهدر بخش
16/4/1392 

45 

 


