
آییه وامٍ مستثىی شدن خدام ي کارکىان بقاع متبزکٍ، مساجد، حسیىیٍ َا، تکایا، مدارس علًم 

 دیىی مًقًفٍ ي مًقًفات عام غیز تًلیدی اس شمًل مًادی اس قاوًن کار

 َیأت يسیزان 26/11/1371مصًب 

 قاوًن کار تعییه می شًد. 58ي  51، 41، 32، 31، 27، 26، 25مًارد استثىاء، مًاد  -1مادٌ 

( سال تعییه می 5مدت فعالیت اس شمًل مًاد یاد شدٌ در مادٌ یک بزای مدت ) -2مادٌ 

 شًد.

( معافیت یاد شدٌ فقط اماکه مذَبی را کٍ پىج وفز یا کمتز 1389/ 11/8)اصالحی   -3مادٌ 

 خادم دارود شامل می شًد.

ستثىی شدٌ بز اساس دستًرالعملی است کٍ مًاد مريابط کار بیه طزفیه در سمیىٍ  -4مادٌ 

 ساسمان ايقاف ي امًر خیزیٍ تُیٍ می کىد ي بٍ تصًیب ومایىدٌ يلی فقیٍ در ساسمان می رسد.

 لغً می شًد. 18/11/1372َـ مًرخ  313/ت 57808تصًیب وامٍ شمارٌ  -5مادٌ 

علًم دیىی ي مًقًفات عام غیز تًلیدی تٍ قزاردادَای کار در تقاع متثزکٍ، مساجد، حسیىیٍ َا، تکایا ي مدارس  -

صًرت مًردی تیه َیأت امىاء، متًلی ي یا ادارٌ ايقاف ي امًر ذیزیٍ تٍ عىًان کارفزما ي کارکىان ي ذدام آوُا 

تٍ عىًان کارگز مىعقد می شًد. در مًقًفات عام غیزتًلیدی متًلی ي در صًرت متصزفی تًدن َیأت امىاء ي 

دستًرالعمل مًضًع مادٌ ياحدٌ مستثىی  1تىد . )زیٍ مزتًطٍ کارفزمای قزارداد ذًاَىد تًدادارٌ ايقاف ي امًر ذی

 صادرٌ اس ساسمان ايقاف ي امًر ذیزیٍ(، شدن ذدام ي کارکىان اماکه مذَثی ي ... اس تعضی اس مًاد قاوًن کار

مدارس علًم دیىی مًقًفٍ ي  آییه وامٍ مستثىی شدن ذدام ي کارکىان تقاع متثزکٍ، مسجد، حسیىیٍ َا، تکایا، -

َـ  23321/ت 44391مًقًفات عام غیز تًلیدی اس شمًل مًادی اس قاوًن کار، مًضًع تصًیة وامٍ شمارٌ 

سال دیگز اس تارید اوقضاء اعتثار تمدید می گزدد. )مصًب يسرای عضً کارگزيٌ  5تٍ مدت  4/10/1379مًرخ 

 (17/8/1385مًرخ  19/11/1384 َـ مًرخ 34452/ت 72884مًضًع تصًیة وامٍ شمارٌ 



مًارد مستثىی شدٌ اس قاوًن کار عثارتىد اس: اگز قزارداد تزای مدت مًقت یا کار معیه مىعقد تاشد، َیچ یک تٍ  -

قاوًن کار(، َز وًع تغییز عمدٌ در شزایط کار تزذالف عزف معمًل کارگاٌ یا  25تىُایی حق فسد ودارود )مادٌ 

گز رَزگاٌ کا( 26ارٌ کار ي امًر اجتماعی محل قاتل اجزاء ذًاَد تًد. )مادٌ محل کار، پس اس مًافقت اد

قصًر يرسد ي یا آییه وامٍ َای اوظثاطی کارگاٌ را وقض کىد، کارفزما حق دارد پس اس مًافقت شًرای اسالمی 

را تٍ  کار معادل یک ماٌ آذزیه حقًق کارگزکار، عاليٌ تز مطالثات حقًق معًقٍ وسثت تٍ َز سال ساتقٍ 

اس کارافتادگی کلی ي یا در صًرت  (27کار را فسد وماید. )مادٌ  قزارداد پزداذتٍ ي يی تٍ« حق سىًات» عىًان

 30کارگز، کارفزما تز اساس آذزیه مشد کارگز تٍ وسثت َز سال ساتقٍ ذدمت حقًقی تٍ میشان  تاسوشستگی

در وتیجٍ کاَش تًاوایی َای جسمی ي فکزی  اگز ذاتمٍ قزارداد کار، ( 31)مادٌ  ريس مشد پزداذت می کىد.

واشی اس کار کارگز تاشد، کارفزما مکلف است تٍ وسثت َز سال ساتقٍ، معادل دي ماٌ آذزیه حقًق تٍ يی 

(، 41( شًرای عالی کار َمٍ سالٍ میشان حداقل مشد کارگزان را تعییه می کىد. )مادٌ 32پزداذت وماید. )مادٌ 

(، تزای َز ساعت کار در شة تىُا تٍ 51ساعت تجايس کىد. )مادٌ  8ٍ ريس وثاید اس ساعت کار کارگزان در شثاو

 (58اضافٍ تز مشد ساعت کار عادی تعلق می گیزد. )مادٌ  035/0کارگزان غیز وًتتی 


