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:گفتار اول
مسائل حقوقی عقد قرارداد کاري



قانون مدنی
مسائل حقوقی عقد قرارداد کاري

قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده  اند، در صورتی که مخالف : 10ماده 
.صریح قانون نباشد، نافذ است

.الزم، جایز، خیاري، منجز و معلق: عقود و معامالت به اقسام ذیل منقسم می شوند: 184ماده 
آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در  الزمعقد : 185ماده 

. موارد معینه
.آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی  بخواهد آن را فسخ کند جایزعقد : 186ماده 
.جایزباشد و نسبت به طرف دیگر  الزمعقد ممکن است که نسبت به یک طرف : 187ماده 
.آن است که براي طرفین یا یکی از آن ها یا براي  ثالثی اختیار فسخ باشد خیاريعقد : 188ماده 
عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به  امر دیگري نباشد واال معلق  : 189ماده 

.خواهد بود



قانون مدنی
مسائل حقوقی عقد قرارداد کاري

عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم می نماید  : 220ماده 
هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد کلیه ي نتایجی بلکه متعاملین به 

.حاصل می شود ملزم می باشند
اگر کسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام امري خودداري کند، : 221ماده 

طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت  خسارتدر صورت تخلف، مسئول 
.تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ي تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب  ضمان باشد

. معانی عرفیهالفاظ عقود محمول است بر : 224ماده 

به طوري که عقد بدون تصریح هم، منصرف به متعارف بودن امري در عرف و عادت : 225ماده 
. آن باشد به منزله ي ذکر در عقد است



قانون مدنی
مسائل حقوقی عقد قرارداد کاري

در مورد عدم ایفاي تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعاي  : 226ماده 
و مدت مزبور منقضی  مدت معینی مقرر شدهخسارت نماید مگر این که براي ایفاي تعهد 

شده باشد و اگر براي  ایفاي تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می تواند ادعاي خسارت 
. نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که : 227ماده 
.بوده است که نمی توان مربوط به او نمود علت خارجیعدم انجام، به واسطه ي 

اگر متعهد به واسطه ي حادثه اي که دفع آن خارج از حیطه ي  اقتدار اوست، نتواند از : 229ماده 
.عهده ي تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان  : 230ماده 
خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است 

.محکوم کند



قانون مدنی
مسائل حقوقی عقد قرارداد کاري

هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از : 328ماده 
این که از روي عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر  

. آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است



:گفتار دوم
مسائل حقوقی فروش



قانون مدنی
مسائل حقوقی فروش

.بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم: 338ماده 

بیع به مجموع اعمالی گفته میشود که از بایع و مشتري به منظور مبادله سرمیزند و در حقوق به 
معنی عقدي است میان دوطرف به نام بایع و مشتري که به موجب آن بایع دربرابر عوض 

مالکیت خود برعین را به ) تأدیه ثمن مانند مبلغ معینی پول یا تعهد به تأدیه آن(معین 
.مشتري منتقل مینماید و عین را به تصرف او میدهد

اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا براي تسلیم مبیع یا اقیمت، موعدي معین  : 344ماده 
نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل 

یا عرف و عادت تجارت در معامالت تجارتی وجود شرط یا موعدي معهود باشد اگر چه در 
.قرارداد بیع ذکري نشده باشد



قانون مدنی
مسائل حقوقی فروش

در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه . ممکن است بیع از روي نمونه به عمل آید: 354ماده 
.تسلیم شود واال مشتري خیار فسخ خواهد داشت

هر چیزي که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، داللت : 356ماده 
بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد، صریحاً 

.ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند

هر چیزي که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع : 357ماده 
.نمی شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که  : 375ماده 
عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی براي  

.تسلیم، معین شده باشد



قانون مدنی
مسائل حقوقی فروش

اگر مشتري ملتزم شده باشد که براي ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند  : 379ماده 
بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که براي درك مبیع، ضامن بدهد و 

.عمل به شرط نکند مشتري حق فسخ دارد
مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن  : 381ماده 

.کردن و غیره به عهده ي بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتري است

هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خالف ترتیبی باشد که  : 382ماده 
ذکر شده و یا در عقد برخالف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد 

.رفتارشود و همچنین متبایعی نمی توانند آن را به تراضی تغییر دهند

.تسلیم باید شامل آن چیزي هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می شود: 383ماده 



قانون مدنی
مسائل حقوقی فروش

هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن : 384ماده 
مقدار در آید مشتري حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با ا حصهاي از ثمن به 

.نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است
هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر داراي اوصافی : 410ماده 

که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول 
.نماید

اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتري آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده  : 411ماده 
.است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت



قانون مدنی
مسائل حقوقی فروش

:429ماده 
در صورت تلف شدن مبیع نزدمشتري یامنتقل کردن آن به غیر؛ -1
در صورتی که تغییري در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتري باشد یا نه؛ -2
در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگري در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار  -3

.مختص به مشتري حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست

در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک : 431ماده 
علی حده معین شده باشد و بعضی از آن ها معیوب در آید مشتري باید تمام آن را رد کند و 

ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضاي 
.بایع



قانون مدنی
مسائل حقوقی فروش

:436ماده 
اگر بایع از عیوب مبیع، تبري کرده باشد به این که عهده ي عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام 
عیوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از 

.عیب خاصی تبرّي کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد



:گفتار سوم
مسائل حقوقی

استخدام نیروي فروش



موارد قرارداد کاري
:، باید حاوي  موارد ذیل  باشد قرارداد کار عالوه  بر مشخصات  دقیق  طرفین  ـ10ماده  

.الف  ـ نوع  کار یا حرفه  یا وظیفه اي  که  کارگر باید به  آن  اشتغال  یابد 
ب  ـ حقوق یا مزد مبنا و لواحق  آن   
ج  ـ ساعات  کار، تعطیالت  و مرخصیها 
کار  انجام  د ـ محل 
ه  ـ تاریخ  انعقاد قرارداد 
.و ـ مدت  قرارداد، چنانچه  کار براي  مدت  معین  باشد 
.، ایجاب  نماید ز ـ موارد دیگري  که  عرف  و عادت  شغل  یا محل 
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لزوم ذکر مدت قرارداد
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاري را براي مدت موقت یا  - 7ماده 

.  مدت غیر موقت براي کارفرما انجام می دهد 
حداکثر مدت موقت براي کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب  - 1تبصره 

.  هیات وزیران خواهد رسید 
.شود می  تلقی  دائمی قرارداد نشود، ذکر قرارداد در  مدتی  که صورتی در دارد، مستمر  جنبه آنها  طبیعت  که  کارهایی در - 2 تبصره

لزوم رعایت حداقل هاي قانونی
مقرر در   کمتر از امتیازات  کارگر مزایایی  براي  نافذ خواهد بود که  در صورتی  آن  بعدي  مذکور در قرارداد کار یا تغییرات  شروط  ـ 8  ماده
.منظور ننماید  قانون  این
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دوره آزمایشی
  طرفین از  یک هر  دوره  این  خالل در .نمایند  تعیین کار  آزمایشی  دوره  نام  به را  مدتی یکدیگر  توافق با توانند می  طرفین  ـ11  ماده
 کار  رابطه  قطع  که صورتی در .نماید  قطع را کار  رابطه باشد،  داشته  خسارت  پرداخت  به  الزام  آنکه بی و  قبلی اخطار  بدون دارد،  حق

 کارگر نماید  قطع را کار  رابطه کارگر  چنانچه و بود خواهد  آزمایشی  دورة  تمام حقوق  پرداخت  به  ملزم  وي باشد کارفرما  طرف از
بود خواهد کار  انجام  مدت حقوق  دریافت  مستحق  فقط

  براي و  ماه  یک ماهر  نیمه و  ساده  کارگران  براي  مدت  این حداکثر .شود  مشخص کار قرارداد در باید  آزمایشی  دوره  مدت  ـ تبصره
.باشد می  ماه  سه باال  سطح  تخصص  داراي و ماهر  کارگران

کارگر حقوق حفظ
 در ادغام ، تولید نوع تغییر ، شکل هر به انتقال یا فروش قبیل از کارگاه مالکیت وضع در حقوقی تغییر نوع هر - 12 ماده

 موثر است یافته قطعیت قراردادشان که کارگرانی قراردادي دررابطه ، اینها وامثال مالک فوت ، کارگاه شدن ملی ، دیگر موسسه
  . بود خواهد سابق کارفرماي حقوق و تعهدات مقام قائم ، جدید باشدوکارفرماي نمی

قرارداد پایان
:  قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می یابد -  21ماده 
فوت کارگر  -الف 
.  بازنشستگی کارگر  -ب 
.  از کارافتادگی کلی کارگر  -ج 
  0انقضاء مدت در قراردادهاي کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن  -د 
  0پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است  -ه 
.  استعفاي کارگر  -و 
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)سنوات( پاداش
 یا  سال  یک قرارداد،  مطابق  که  کارگري  به  است  مکلف کارفرما ، موقت  مدت یا  معین کار کار، قرارداد  خاتمه  صورت در   ـ24  ماده

 حقوق  ماه  یک  معادل  مبلغی حقوق  آخرین  براساس  متناوب یا  متوالی از  اعم ، سابقه  سال هر  براي  است  داشته  اشتغال کار به بیشتر،
.نماید  پرداخت  وي  به کار  پایان  مزایاي  عنوان به

لزوم فسخ دو طرفه
 فسخ  حق  تنهایی  به  از طرفین  یک باشد هیچ  ، منعقد شده کار معین  انجام  و یا براي  موقت  مدت  قرارداد کار براي  هرگاه  ـ25  ماده
.را ندارد آن

چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد  - 31ماده 
. روز مزد به وي پرداخت نماید 30کاگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 

. این وجه عالوه بر مستمري از کارافتادگی ویا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود 

بنا به تشـخیص  ( اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانائیهاي جسمی و فکري ناشی از کار کارگر باشد  - 32ماده 
کارفرما مکلف ) کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت ودرمان منطقه با معرفی شوراي اسالمی کارویا نمایندگان قانونی کارگر 

. است به نسبت هرسال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرین حقوق به وي پرداخت نماید 



دستمزد و حقوق محاسبه مبناي
  0 شغل تبع به پرداختی ثابت مزایاي و شغل مزد مجموع از است عبارت ، ثابت مزد - 36 ماده

 ثابت مزاریاي از نیستندمنظور مشاغل وارزیابی بندي طبقه طرح داراي که درکارگاههائی - 1 تبصره
 در مزد ترمیم براي و کار محیط یا شغل ماهیت حسب بر که است مزایایی ، شغل تبع به پرداختی
 و شغل العاده فوق سرپرستی مزایاي ، کار سختی مزایاي گرددازقبیل می پرداخت کار عادي ساعات

  0 غیره

 مزد ، پایه و گروه مزد است درآمده اجراء مرحله به مشاغل بندي طبقه طرح کارههائیکه در - 2 تبصره
  . دهد می تشکیل را مبنا

 پاداش ، مندي عائله کمک و خواربار ، مسکن هزینه کمک قبیل از اي انگیزه رفاهی مزایاي - 3 تبصره
  . شود نمی محسوب مبنا ومزد ثابت مزد جزو ساالنه سود و تلوید افزایش

قانون کار–4
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عدم ایجاد تبعیض از هر نوع
  پرداخت  و مرد مزد مساوي  زن  گیرد باید به می  انجام  کارگاه  در یک  مساوي  در شرایط  که  کار مساوي  انجام  براي  ـ38  ماده
. است  ممنوع  و مذهبی  سیاسی  و اعتقادات  ، نژاد و قومیت ، جنس سن  مزد براساس  میزان  در تعیین  تبعیض. شود

کارگر نیمه وقت یا پاره وقت
مزد و مزایاي کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از صاعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت  - 39ماده 

.ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود 

حداقل حقوق
شورایعالی کار همه ساله موظف است ، میزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور و یـا صـنایع    - 41ماده 

. مختلف با توجه به میعارهاي ذیل تعیین نماید 
. حداقل مزدکارگران با توجه به درصدتورمی که از طرف بانک مرکزي جمهوي اسالمی ایران اعالم می شود  - 1
حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد  - 2

. باید به اندازه اي باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعالم می شود را تامین نماید 
کارفرمایان موظفند که در ازاي انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگري کمتر از حداقل مزد تعیین  -تبصره 

شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید مـی  
.باشند 



مقدار کسورات قانونی و برداشت دیون
چنانچه کارگر به کارفرماي خود مدیون باشد در قبال این دیون وي ، تنها می توان مازاد بر حداقل مـزد را بـه    - 44ماده 

. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد . موجب حکم دادگاه برداشت نمود 
.نفقه وکسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد -تبصره 
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پرداخت حقوق روزهاي تعطیل
کارگران کارمزد براي روزهاي جمعه و تعطیالت رسمی و مرخصی ، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ  - 43ماده 

محاسبه میانگین کار مزد آنها در زوهاي کارکرد آخرین ماه کار آنهاست مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل 
.مزد قانونی باشد 



تغییر ساعت کار با توافق طرفین
ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما  - 51ماده 

سـاعت   8قرارمی دهد به غیر از مواردي که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نبایداز 
.تجاوز نماید 

کارفرما با توافق کارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهاي هفته  - 1تبصره 
ساعت  44کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کندبه شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از

.تجاوز نکند 
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کارهاي سخت و زیان آور
  در هفته  ساعت 36در روز و   ساعت  کار نباید از شش  ، ساعات  آور و زیرزمینی و زیان  سخت  کارهاي  در   ـ52  ماده

.تجاوز نماید



شیفت
کار نوبتی عبارت است از کاري که در طول ماه گردش دارد ، به نحوي که نوبتهاي آن در صبح یا عصر یا شب  - 55ماده 

.واقع می شود 

و چنانچه % 10کارگري که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبتهاي کار وي در صبح وعصر واقع می شود - 56ماده 
عالوه بر % 22.5و در صورتکیه نوبتها به صبح و شب و یاعصر و شب بیفتد % 15نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ، 

.مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاري دریافت خواهد کرد 

ساعت درشبانه روز و چهل و چهار ساعت در هتفه تجاوز نماید ، لکن  8در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از  - 57ماده 
.ساعت تجاوز کند  176جمع ساعت کار در چهار هفته متوالی نباید از

.اضافه بر مزد ساعت کار عادي تعلق می گیرد % 35براي هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی  - 58ماده 
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اضافه کاري
ــاده  ــت       - 59مـ ــاز اسـ ــل مجـ ــرایط ذیـ ــا شـ ــارگر بـ ــه کـ ــافی بـ ــار اضـ ــاع کـ ــادي ارجـ ــرایط عـ : در شـ

موافقت کارگر  -الف 
0اضفاه بر مزد هر ساعت کار عادي % 40پرداخت  -ب 
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. روز جمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده ازمزد می باشد  - 62ماده 

در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوس رانی ویادر کارههائیکه حسب نوع یا ضوررت  - 1تبصره 
کار و یا توافق طرفین ، به طور مستمر روز دیگري براي تعطیل تعیین شود همان روز در حکـم روز تعطیـل هفتگـی    

 0خواهد بود و به هرحال تعطیل یک روزمعین درهفته اجباري است 
% 40کارگرانی ك به هر عنوان به این ترتیب روزهاي جمعه کارمی کنند در مقابل عدماسـتفادهاز تعطیـل روز جمعـه    

. اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد 

نیز جزء تعطیالت رسمی کارگران به حساب ) اردیبهشت 11( عالوه بر تعطیالت رسمی کشور روز کارگر  - 63ماده 
. می آید 

سایر  0یکماه است  "مرخصی استحقاقی ساالنه کاگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا - 64ماده 
براي کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مـدت کـار   . روزهاي تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد 

. انجام یافته محاسبه می شود 
. روز مرخصی ساالنه خودراذخیره کند  9کارگر نمی تواند بیش از  - 66ماده 

هر کارگر حق دارد به منوظر اداي فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط براي یک نوبت یکماه به  - 67ماده 
. عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید 
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تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر وکارفرما تعیین می شود و در صورت اختالف بین کارگر و کارفرما نظراداره کار و  - 69ماده 
 0امور اجتماعی محل الزم االجراء است 

و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهاي کار را اقتضاء ) زنجیره اي ( در مورد کارهاي پیوسته  -تبصره 
می نماید ، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال براي سال بعد تنظیم و پس از 

.تائید شوراي کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعالم نماید

.مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود  - 70ماده 

ــاده  ــد       - 73م ــزد را دارن ــتفاده از م ــا اس ــی ب ــه روز مرخص ــورداري از س ــق برخ ــل ح ــوارد ذی ــارگران در م ــه ک : کلی
 0ازدواج دائم  -الف 
فوت همسر ، پدر مادر و فرزندان -ب 

.مدت مرخصی استعالجی ، با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد  - 74ماده 

روز از ایـن مرخصـی بایـد پـس از      45حتی االمکان  0روز است 90"مرخصی بارداري و زایمان کارگران زن جمعا - 76ماده 
ــان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد      ــان   . زایم روز بــه مــدت مرخصــی اضــافه مــی شــود       14بــراي زایمــان توام

پس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تائید سازمان تامین اجتماعی  - 1تبصره 
. جزءسوابق خدمت وي محسوب می شود 

.حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد  - 2تبصره 



لزوم بیمه
کارفرمایان کارگاههاي مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تـامین اجتمـاعی نسـبت بـه بیمـه       - 148ماده 

.نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند 

ایجاد نمازخانه
کلیه کارفرمایان مشول این قانون مکلفند در کارگاه ، محل مناسب بـراي اداي فریضـه نمـاز ایجـاد      - 150ماده 

نمایند و نیز در ایام ماه مبارك رمضان براي تعظیم شعائر مـذهبی ورعایـت حـال روزه داران ، بایـد شـرایط و      
ساعات کار را با همکاري انجمن اسالمی و شوراي اسالمی کار و یا سایر نماینـدگان قـانونی کـارگران طـوري     

همچنین مدتی از اوقات کـار رابـراي اداي فریضـه نمـاز و     . تنظیمنمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد 
.صرف افطار یا سحري اختصاص دهند 

مراجع حل اختالف
هر گونه اختالف فردي بین کارفرما و کارگر یاکـارآموز کـه ناشـی از اجـراي ایـن قـانون و سـایر         - 157ماده 

مقررات کار ، قرارداد کار آموزي ، موافقت نامه هاي کارگاهی یا پیمانهاي دسته جمعی کار باشـد ، در مرحلـه   
اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آنهادر شـوراي اسـالمی کـارو در    
صورتیکه شوراي اسالمی کار در واحدي نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران 
و کارفرما حل و فصل خواهد شد ودرصورت عدم سازش از طریق هیاتهاي تشخیص و حل اختالف به ترتیـب  

.آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد 
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اخراج و بازگشت به کار
در صورتیکه هیات حل اختالف ، اخراج کـارگر را غیرموجـه تشـخیص داد ، حکـم بازگشـت کـارگر        - 165ماده 

) موجـه بـودن اخـراج    ( اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و درغیـر اینصـورت   
. این قانون خواهد بود  27کارگر ، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 

چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد ، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر بـه   -تبصره 
. روز مزد و حقوق به وي بپردازد 45نسبت هر سال 

جریمه بیمه نبودن کارگاه
این قانون ازبیمه نمودن کارگران خود خوداري نمایند ، عالوه  148کارفرمایانیکه برخالف مفاد ماده  - 183ماده 

با توجه به شرایط و امکانات خـاطی و مراتـب جـرم بـه     ) سهم کارفرما ( بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر 
. جریمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد 

مسئولیت حقوقی شرکت و مدیرعامل
در کلیه مورادي که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجـام شـده و طلـب و     - 184ماده 

خسارت باید ازاموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسئولیت جرائی اعم از حبس ، جریمه نقدي و یاهردو 
حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفتـه اسـت وکیفـر    

. درباره مسئولین مذکور اجراء خواهد شد 
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  این  در بیمه  حق  میزان  حال  هر در و شود پرداخت  آنها حقوق  مزدیا نسبت  به  باید کارآموزان  بیمه  حق  .33 ماده  
 کارآموزان  حقوق  یا مزد که  صورتی  در.باشد کمتر می گیرد تعلق  حقوق  یا مزد حداقل  به  که  میزانی  از موردنباید

  .بود خواهد کارفرما عهده  به  کارآموز سهم  بیمه  حق  پرداخت مابه التفاوت  باشد دستمزد حداقل  از کمتر

  مزد نسبت  به  مکلفند کارفرمایان  از یک  هر کند کار کارفرما یاچند دو براي  شده  بیمه  که  صورتی  در .34 ماده  
 سازمان  به  خود سهم  انضمام  به  و کسر حقوقاو یا مزد از را شده  بیمه  سهم  بیمه  حق  می پردازند که  حقوقی  یا

 .نمایند پرداخت 

  در است  مکلف  و می باشد سازمان  به  بیمه شده  و خود سهم  بیمه  حق  پرداخت  مسئول  کارفرما .36 ماده   
 سازمان  به  افزوده  آن  بر را خود سهم  و نموده  کسر را شده  بیمه  سهم  مزایا و حقوق  یا پرداخت مزد موقع 
 پرداخت  مسئول  شخصاً کند خودداري  بیمه شده  سهم  بیمه  کسرحق  از کارفرما که  صورتی  در .نماید تأدیه 

 سازمان  تعهدات  و رافع مسئولیت  آن  پرداخت  عدم  یا بیمه  حق  پرداخت  در کارفرما تأخیر خواهدبود، آن 
  .بود نخواهد بیمه شده  مقابل  در



 را اولیه  الزم  اقدامات  است  مکلف  کارفرما کار از ناشی  حادثه  وقوع  صورت  در.65 ماده 
  روز سه  ظرف  را مراتب  و آورده  عمل  حادثه دیده به  وضع  تشدید از جلوگیري  براي 

 اولیه مذکور اقدامات  بابت  کارفرما که  صورتی  در .برساند اطالع سازمان  به  کتباً اداري 
 خواهد را مربوطه  درمانی هزینه هاي  خدمات  تأمین  سازمان  باشد شده  هزینه اي  متحمل 

  . پرداخت

قانون تامین اجتماعی–6

28www.Pajooheshgar.com

 مقررات  رعایت  عدم  ناشی از مستقیماً حادثه  وقوع  شود ثابت  که  صورتی  در .66 ماده 
  از الزم  احتیاط  و بهداشتی  مقررات  عدم رعایت  از ناشی  بیماري  بروز و فنی  حفاظت 

 سازمان  و درمانی  خدماتی  تأمین  سازمان  بوده  نمایندگان او یا کارفرما طرف 
 این  50 ماده  طبق  و پرداخته  را غیره  و مستمري ها و غرامات  و معالجه  به  هزینه هایمربوط 

  .خواهدنمود وصول  و مطالبه  کارفرما از قانون 
  از سازمان  به  ماده  موضوع این  مستمري  سال  ده  معادل  پرداخت  با می تواند مقصر . تبصره

  .شود بري الذمه  بابت  این 



مسائل مربوط به حادثه و بیمه از کارافتادگی–7
  چه کار لباس از منظور و گیرد می تعلق کار قانون مشمول کارگران به کار لباس دست چند ساالنه

؟ باشد می لباسی نوع
  دو سال در است موظف کارفرما ، ها کارگاه در عمومی بهداشت و حفاظت نامه آئین 61 ماده استناد به

 تهیه طوري و باشد کار نوع با متناسب باید کار لباس ، بگذارد کارگر اختیار در مجاناً کار لباس دست
. نگردد حادثه بروز موجب و دهد انجام را خود وظایف راحتی به بتواند کارگر که شود

؟ باشد می کار لباس دادن به مکلف کارفرما آیا هستم کارگاه اداري بخش کارمند
. گیرد می تعلق کار نوع با متناسب کار لباس دست دو سال هر در کار قانون مشمولین کلیه به

  ؟ شود می شناخته مقصر کار از ناشی حادثه در کارفرما قانونی،  مواد از کدامیک استناد به
  خساراتی جبران مسئول هستند کار قانون مشمول که ،کارفرمایانی مدنی مسئولیت قانون12 استنادماده به

  است شده وارد آن مناسبت به یا کار انجام حین در آنان کارگران یا و اداري کارکنان طرف از که باشند می
 یا و آورده عمل به نموده می ایجاب قضیه احوال و اوضاع که هایی احتیاط تمام شود محرز که این مگر
  بود نمی مقدور زیان ورود از جلوگیري هم باز آورند می عمل به را مزبور هاي احتیاط اگر که این
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 و آمده پدید کار انجام جریان در که   پیامدي یا اتفاق از است عبارت کار از ناشی حادثه
  . باشد می همراه مرگبار غیر یا مرگبار شغلی صدمات با

 حین در که است حوادثی کار از ناشی حوادث اجتماعی تامین قانون 60 ماده مطابق
 وظیفه انجام حین از مقصود افتد می اتفاق شده بیمه براي آن سبب به و وظیفه انجام
 محوطه و ها ساختمان یا وابسته موسسات یا کارگاه در شده بیمه که است اوقاتی تمام

 انجام دار عهده کارگاه محوطه از خارج در کارفرما دستور به یا و باشد کار مشغول آن
 و درمانی معالجات براي یا و بیمارستان یا و درمانگاه به مراجعه اوقات باشد ماموریتی
 وظیفه انجام اوقات جز کارگاه به منزل از شده بیمه برگشت و رفت اوقات و توانبخشی
 افتاده اتفاق کارگاه به برگشت و رفت عادي درزمان اینکه بر مشروط گردد می محسوب

 به مساعدت و شدگان بیمه سایر نجات براي اقدام حین شده بیمه براي که حوادثی باشد
.شود می محسوب کار از ناشی حادثه افتد می اتفاق آنان

مسائل مربوط به حادثه و بیمه از کارافتادگی–7
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چیست؟ کار از ناشی حوادث مدنی مسئولیت بیمه

 بیمه گاه هر که شود می متعهد گر بیمه آن موجب به که است اي بیمه مسئولیت، بیمه
 متعهد نفع به خسارتی پرداخت به ملزم خود تعهد از تخلفی سبب به معین عقد در گذار

 مسئولیت بیمه خصوص در . بپردازد را خسارت آن گر بیمه گردد عقد آن )دیده زیان(
 بودن مقصر خصوص در کارفرما که مسئولیتی از است عبارت کار از ناشی حوادث مدنی

 خود مسئولیت دیگر عبارت به یا نماید می خریداري بیمه هاي شرکت از یکی از خودش
.نماید می واگذار بیمه شرکت به کارگران مقابل در را

مسائل مربوط به حادثه و بیمه از کارافتادگی–7
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:گفتار چهارم
نمونه قرارداد



طرفین قرارداد - 1ماده 
نمونه قرارداد اعطاي نمایندگی

قانون مدنی جمهوري اسالمی ایران، فی مابین  10و با عنایت ماده ..........................این قرارداد در تاریخ      
:   آدرس..........  و تلفن ....  صادره از .....  و شماره ملی ......  به شماره شناسنامه ......  فرزند ........  آقایان 

خانم /آقا/که در این قرارداد تولیدکننده نامیده می شود و  شرکت .......  به نمایندگی از شرکت ...... 
کد ملی ..................... صادره از ..................... شماره شناسنامه.....................فرزند................................

..........    تلفن محل سکونت ............................  آدرس محل سکونت .............................
:....................................همراه

که از این پس نمایندگی نامیده می :................................  تلفن.......................آدرس محل عرضه محصول     
این قرارداد داراي مدت معین و با عنایت کامل طرفین در صحت سالمت عقل . (شود، منعقد می گردد

.)و روان منعقد گردیده است

نشانی اعالمی در فوق اقامتگاه و محل عرضه  محصول طرفین بوده و در صورت تغییر نشانی، طرفین : تبصره یک 
مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته مراتب را کتباً اعالم دارند و در غیر اینصورت هرگونه ابالغ و اخطار به نشانی 

.فوق قانونی محسوب می گردد



موضوع قرارداد–2ماده 

نمونه قرارداد اعطاي نمایندگی

.می باشد............... استان/ در شهرستان ..... عاملیت فروش  / عبارت است از اعطاي نمایندگی انحصاري

مدت قرارداد–3ماده 
سال شمسی بوده که در پایان در صورت توافق طرفین براي  2مدت قرارداد از تاریخ امضاء آن به مدت 

.قابل تمدید است) از لحاظ مالی و اسنادي (مدت مشابه و به شرایط جدید نمایندگی 



حق امتیاز–4ماده 

نمونه قرارداد اعطاي نمایندگی

.ریال می باشد.....................عاملیت فروش برابر/مبلغ دریافتی بابت اعطاي حق امتیاز نمایندگی انحصاري

می باشد، ............ استان /عاملیت فروش در محدوده شهرستان/مبلغ دریافتی فوق بابت نمایندگی انحصاري: تبصره یک
.به عبارت دیگرنمایندگان حق فعالیت در خارج از محدوده ي فوق الذکررا ندارد

.مبلغ فوق به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد: تبصره دو



شرایط تحویل–5ماده 

نمونه قرارداد اعطاي نمایندگی

.کلیه تحویل ها درب کارخانه صورت می پذیرد

چنانچه نمایندگی مایل به ارسال اجناس به محل فروشگاه خود می باشد کلیه هزینه هاي داخل شهري و بین : تبصره
.شهري به عهده ي نماینده می باشد



قیمت محصول–6ماده 

نمونه قرارداد اعطاي نمایندگی

قیمت فوق الذکر با توجه به قیمت تمام شده در تاریخ عقد  قرارداد می باشد و چنانچه تغییري در : تبصره 
.قیمت حاصل شد به اطالع نمایندگی خواهد رسید و جنبه قانونی دارد

)ریال(قیمت محصول
110.000.000 شماره
212.000.000 شماره



تعهدات نماینده–7ماده 
نمونه قرارداد اعطاي نمایندگی

این بند مربوط به نمایندگان ( ریال کمتر باشد...............................یا مبلغ ....................... تعداد فروش نماینده در ماه نباید از: بند یک
)انحصاري است

در صورتیکه نماینده داراي فروش بیشتراز سقف مشخص شده در قرارداد باشد پس از کسب اجازه کتبی از تولیدکننده  : تبصره یک
ي مجاز به اعطاي نمایندگی به افراد یا شرکتهاي ثالث در محدوده ي جغرافیائی قرارداد که تولید کننده داراي نمایندگی نمی 

.)   این تبصره فقط مربوط با عاملیتهاي فروش می باشد.( باشد،است
  

:نماینده ملزم و متعهد می گردد که تمام موارد زیر را به دقت  اجرا نماید: بند دو
رعایت و انجام کلیه ضوابط و مقررات در ارتباط با قیمت گذاري و تبلیغات  که از طریق تولید کننده اصلی به صورت کتبی به  -الف

.نماینده اعالم می گردد
.فروش سیستم بهینه ساز در محدوده ي ذکر شده در قرارداد -ب
.نماینده موظف و متعهد می شود که روش صحیح تبلیغات درارتباط با فروش محصول را به نحو احسن رعایت نماید -ج
ماه از زمان قرارداد نتواند حداقل فروش مدنظر تولید کننده را برآورده سازد، تولید کننده می  4در صورتیکه نماینده پس از : بند سه 

این بند .(تواند در حوزه جغرافیائی نامبرده ، نماینده دیگري را گزینش نموده و این قرارداد بصورت یکطرفه  فسخ می گردد
.)مربوط به نمایندگیهاي انحصاري است

این (از مبلغ حق امتیاز نمایندگی را عودت می دهد % 50برقرار شود تولید کننده فقط  7، ماده 3چنانچه شرایط بند : تبصره یک
)تبصره مربوط به نمایندگیهاي انحصاري است

بعد از اتمام قرارداد و یا فسخ  به هر دلیلی و بطور کلی قطع ارتباط کاري نماینده با تولید کننده ، نماینده متعهد می : بند چهار
گردد که به هیچ عنوان خدمات محصوالت مربوط به سیستم بهینه ساز را ارائه ندهد و به هیچ عنوان ازنام تجاري محصول  

.بصورت پیشوند و پسوند و غیره استفاده نکند،در غیر اینصورت با صالحدید تولیدکننده  از فرد خاطی جبران خسارت می گردد



تعهدات تولیدکننده–8ماده 

نمونه قرارداد اعطاي نمایندگی

.تولیدکننده متعهد به تأمین به موقع اجناس مورد نیاز نمایندگی می باشد: بند یک
.تولیدکننده متعهد به ثبت برند و نام نماینده در سایت خود می باشد: بند دو
تولیدکننده متعهد به معرفی مشتریان بالفعل ،تولیدکننده به نماینده در حیطه جغرافیائی قرارداد : بند سه

)این بند مربوط به نمایندگان انحصاري است(می باشد



ضمانت–9ماده 

نمونه قرارداد اعطاي نمایندگی

براي تأمین سفارشات در اسرع وقت توسط تولیدکننده و تضمین خرید و پرداخت  خریدهاي اعتباري 
ارائه می گردد .............بانک...............ریال به صورت چک به شماره 100.000.000ازطرف نماینده مبلغ 

.که تا پایان قرارداد نزد تولید کننده باقی خواهد ماند



نحوه پرداخت–10ماده 

نمونه قرارداد اعطاي نمایندگی

.نقد و الباقی در هنگام سفارش بعدي و یا نهایتاً دو ماهه می باشد% 50نحوه پرداخت بصورت 
.از ارزش ضمانت می باشد% 50ارزش اجناس تحویلی به نمایندگی نهایتاً به میزان : تبصره یک 



دیون قانونی–11ماده 

نمونه قرارداد اعطاي نمایندگی

 پرداخت حقوق  مزایا  دارایی و غیره بعهده نماینده می باشد و تولید کننده هیچگونه تعهدي در قبال 
.بدهیهاي نمایندگی ندارد

مدارك مورد نیاز جهت اعطاي نمایندگی  –12ماده 
عدد1فتوکپی کارت ملی  - 2عدد  1فتوکپی شناسنامه  -1     

عدد1) برابر با اصل شده (فتوکپی اجاره نامه یا سند مالکیت  -  3
یک قطعه 4*3عکس  - 4



شرایط فسخ قرارداد–13ماده 

نمونه قرارداد اعطاي نمایندگی

در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد و یا تعهدات مذکور  این قرارداد بصورت یکطرفه از جانب تولید کننده 
.فسخ  می گردد

نسخ قرارداد–14ماده 
تبصره در دو نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است  7بندو 9ماده و 14صفحه و در 4این قرارداد در

.که هر کدام حکم واحد را دارا می باشد

امضاء واثر انگشت تولید کننده    امضاء و اثر انگشت نمایندگی                                                      



:گفتار پنجم
ترغیب مشتریان به خرید

در
کانال توزیع مستقیم فیزیکی

)فروشگاه(



استفاده از حس بویایی مشتریان

چگونه مشتریان را وادار به خرید کنیم؟

رایحه ها مستقیم به مراکز احساس مغزمان ضربه می زنند و توانایی منحصربه فردي در 
.برانگیختن حاالت روحی و خاطراتمان دارند



همراه با حس شنوایی

چگونه مشتریان را وادار به خرید کنیم؟

به حال فیلم صامت دیده اید؟ تا



هیجان انگیز کردن

چگونه مشتریان را وادار به خرید کنیم؟



اجازه به حس المسه

چگونه مشتریان را وادار به خرید کنیم؟

.احتمال این که خریداران چیزي را که لمس می کنند، بخرند بسیار زیاد است



اجازه به حس المسه

چگونه مشتریان را وادار به خرید کنیم؟

لطفاً به چیزي  
!!!دست نزنید 

:یک توهین محترمانه به مشتري



گذر از چرخه تولید

چگونه مشتریان را وادار به خرید کنیم؟

در بسیاري از کشورها، شرکت ها مشتریان را از داخل کارخانه و خط تولید عبور 
می دهند تا به فروشگاه برسند



:گفتار دوازدهم
فروشنده؛

یک نقش کلیدي



صمیمیت با مشتریان

فروشنده، یک نقش کلیدي

فروش ، فروختن کاال نیست ، خریدن اعتماد است

.درصد فروش شرکتها را تشکیل داده اند 75درصد از مشتریان نزدیک به  20



صمیمیت با مشتریان

فروشنده، یک نقش کلیدي

.یکی از روش هاي فروش خدمات، روش فروش غیر مستقیم است

مشاوره و راهنمائی، مشکل شناسی و مشکل گشائی، : عوامل مهم
خدمات قبل از فروش، ارائه خدمات اولیه عالی و ارزان براي 

فروش خدمات اصلی در آینده 



فروش غیر مستقیم

فروشنده، یک نقش کلیدي

.هزینه یافتن مشتریان جدید پنج برابر هزینه حفظ مشتریان فعلی است 

.از مشتریان ناراضی شکایت می کنند % 4فقط 



»مجموعه«فروش خدمات به شکل 

فروشنده، یک نقش کلیدي

. خدمات رابصورت بسته خدمات تهیه وعرضه کنید
فروشندگان خالق، پرورش و تامین خدمات جانبی و : عوامل مهم

تکمیلی 



مشاور و راهنماي مشتري باشید

فروشنده، یک نقش کلیدي

در برخورد با یک نیازمند باید بکوشید . مشتري یک نیازمند است
تا ضمن ارائه اطالعات وراهنمائی هاي الزم، مشاور خوبی برایش 

باشید، تا درموقع نیازمندي شما، پاسخگوي رفتار مناسب شما 
.باشد



در موفقیت فروش مدل سروکوال
وسممل عوامل١.

تجهیزات به روز
زیبایی ظاهري تسهیالت فیزیکی
آراستگی و مرتب  بودن کارکنان
مطابقت ظاهر تسهیالت فیزیکی با نوع خدمات

اعتبار٢.
عمل به قول و وعده
همدلی با مشکالت مشتریان و کمک به حل آنها
انجام صحیح خدمات در اولین مراجعه
عرضه خدمات در زمان وعده داده شده
حفظ سوابق مشتریان با دقت



پاسخگویی٣.
مطلع کردن مشتریان از زمان دقیق انجام خدمات
عرضه خدمات با سرعت و بدون معطلی
عالقمندي همیشگی به کمک به مشتریان
درخواست هاي مشتریان هپاسخ با سرعت ب

در مشتریان با مشاهده رفتار کارکنان تدریجی ایجاد اطمیناناطمینان۴.
ت مشتریان در معامالتیاحساس امن
ریانتبرخورد مؤدبانه با مش
مطلع بودن کارکنان جهت پاسخگویی به سؤاالت مشتریان

توجه ویژه و منحصر به فرد به هر یک از مشتریان از سوي کارکنانهمدلی۵.
ساعت کاري مناسب
توجه ویژه و منحصر به فرد از سوي سازمان
درك نیازهاي خاص مشتریان از سوي کارکنان
درك منافع مشتریان از صمیم قلب



:گفتار ششم
چینش فروشگاه



!محصوالت کلیدي در انتهاي فروشگاه

چینش فروشگاه



تعیین نقطه سفارش مجدد

چینش فروشگاه



!شیر بفروشید 

چینش فروشگاه

.  مشتریان دوست دارند محلی و یکجا خرید کنند: به یاد بیاورید



دلبستگی مکانی

چینش فروشگاه

معنایی است، که ما در محلی که با آن آشنایی کامل داریم پیدا می کنیم و  
.هویت مکان با محیط فیزیکی در ارتباط است



چیدمان محصوالت

چینش فروشگاه

میزان فروش کاالهاي در معرض دید نسبت به 
  3اجناسی که در دید مشتري قرار ندارند 

همچنین کاالهایی که در . برابر بیشتر است
ردیف پایین قفسه ها قرار دارند بیش از 

کاالهاي ردیف هاي باالیی خریداري 
باید یادآوري کرد که مهم ترین . می شود

نکته در چیدن اجناس یک فروشگاه، قرار 
به . دادن اجناس مکمل در کنار هم است

عنوان نمونه انواع لبنیات، قهوه، چاي، نان و 
سایر ملزومات صبحانه را می توان در 

محیطی نزدیک به هم قرار داد تا مشتري 
با خرید یکی از آنها نسبت به خرید جنس 

.مکمل آن نیز احساس نیاز نماید



مدیریت پرداخت مشتري

چینش فروشگاه

قرار گرفتن در خروجی و صندوقها در یک مسیر و نزدیک به هم


