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 گوید؟ کاری چیست و قانون در رابطه با آن چه می اضافه 

 

د  دالیل مختلفی ممکن است کارکنان در یک روز، بیش از زمانی که در قراردادشان مقرر شده است  کار کننبه   
گویند.  کاری می و زمانی که این کار با توافق دوجانبه باشد و مانعی از لحاظ قانونی نداشته باشد، به آن اضافه 

مانده است، از سوی کارگر    واسطۀ ضرورت کاری که باقی درخواست کارفرما و بعضی مواقع به بعضی از مواقع به 
کاری باید  شود. اما چیزی که حائز اهمیت است این است که در تمام شرایط، اضافه کاری می درخواست اضافه 

 نبه باشد. ها و مالحظات دوجابراساس قانون و با در نظر گرفتن توافق 

 

مجموع  و همچنین    بشودساعت    8از  بیشتر    د یروز نباساعات کار کارگران در شبانه ،  قانون کار  51بر اساس ماده   
  آوران یز  ،سخت »  ی که  یدر کارها. با این توضیح که  بیشتر باشدساعت    44از   نیز نباید  هر هفتهدر  ساعات کار  

 . کند تجاوز  ساعت است و نباید از این مقدار   36ساعت و سقف کار هفتگی  6سقف کار روزانه  «ی نیزم   ری و ز

کار به  توافقی    ارجاع ،کاریاضافه   »کاری بیان کنیم، باید بگوئیم که  پس اگر قرار باشد تعریف دقیقی از اضافه 
 .« است در ساعات غیرکاری   و کارگر از سمت کارفرما

 : کاری انواع اضافه- 

 :عادی  کاریاضافه- 1

کارفرما برای هر ساعت    ؛ دگوینعادی می   ی کاراضافه   ،ی کاریدر روزها  و   خارج از ساعت کار عادی   ،انجام کاربه  
 .کندبه کارگر پرداخت   بازای هر ساعت کار را  بیشتر از مزد عادی %40باید  عادیی  کاراضافه 
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 : کاری(کاری روز تعطیل )تعطیلاضافه- 2

کاری  تعطیل ساعات کاری در این روزها را    ،که کارگر در روزهای تعطیل رسمی مشغول به کار باشددر صورتی 
ی را به کارگر پرداخت  اضافه بر مزد هر ساعت کار عاد  %40کارفرما برای هر ساعت تعطیل کاری باید    ؛گویندمی 
 . کند

 الت ی جزء تعط  ز ی( نبهشت یارد  11روز کارگر )   ، کشور  ی رسم   التیبر تعط عالوه   قانون کار  63ماده  بر اساس    نکته: 

 . دیآی کارگران به حساب م  ی رسم

 : کاری( )جمعه کاری در روز جمعه اضافه- 3

آب،   ری نظ ی در امور مربوط به خدمات عموم .باشدی کارگران با استفاده از مزد م   ی هفتگ   لیروز جمعه، روز تعط 
اتوبوس کار و    ا یحسب نوع  بر  که    یی هاکارگاه   در  ا یو    ی رانبرق،  طور مستمر روز  به   ن،ی توافق طرف  ا یضرورت 

 ی گرید

  ک ی   ی ل یتعط   خواهد بود و به هر حال   ی هفتگ  ل یهمان روز در حکم روز تعط  شود نیزمی   ن ییتع  ی ل یتعط   یبرا
 .است   ی در هفته اجبار ن ی  روز مع

  % 40  ، باید روز جمعه  ی ل یاز تعط   استفاده  عدم  قبال در    کنند،ی جمعه کار م  ی روزهادر  که به هر عنوان    ی کارگران
 کنند.   افت یدر  عادی خود   اضافه بر مزد

 : کاری()شب کاری در شب اضافه- 4

تا    22  بین است که    یکار «  شب   کار »   و   باشد   22بامداد تا    6است که زمان انجام آن از ساعت    یکار  « کار روز» 
 انجام شود. بامداد   6

  % 35  فعالیت ندارند(   کاری نوبت   )کارگرانی که به صورت ی نوبتر یتنها به کارگران غ  ،هر ساعت کار در شب   یبرا
 . ردیگی تعلق م ی کار عاد  ساعت   اضافه بر مزد

 شته باشیم. مدنظر دا این تفاوت را همیشه  و باید   دارد  تفاوت   «کاریشب »با  «شب  ی در کاراضافه » 

 

 کاری:های قانونی در رابطه با اضافه قوانین و ممنوعیت - 

مگر در موارد استثنائی و با توافق  ) ساعت در روز باشد  4کاری نباید بیشتر از  میزان اضافه   ،اساس قانونبر    -1
 ( طرفین 

 .ممنوع است   دهند ی انجام م  آوران یز  سخت و  ،خطرناک  ی کارها  ا یکه کار شبانه    ی به کارگران   ی ارجاع کار اضاف  -2

  که جهت مقابله با اوضاع و  ی مدت ی و برا ی کارکارفرما به شرط پرداخت اضافه   صی با تشخ ی ارجاع کار اضاف  -3
 باشد: ساعت در روز  8 تواندمی   در این شرایط  یکارو حداکثر اضافه  است   ضرورت دارد مجاز زیر احوال 

 .است   حوادث مذکور یجه یکه نت   ی خسارت م یترم  ایو  ی نیبش ی از حوادث قابل پ   یر یجلوگ - الف

2 



www.baridsoft.ir 

 

 

 

  ل، ی س  ل،ی از قب  ی عیطب  اتفاق   ایمذکور به علت بروز حادثه    ت یکه فعال  ی کارگاه، در صورت  ت یفعال  یاعاده   -  ب
 .باشد قطع شده گر ید ی نیبش ی پ  قابلر یاوضاع و احوال غ  ایزلزله و 

ساعت، موضوع را به  48  در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت   ی پس از انجام کار اضاف  -4
 .شود ن ییآن تع  مدت و ی دهد تا ضرورت کار اضاف  اطالع   ی کار و امور اجتماع  یاداره

مکلف به پرداخت   کارفرما  محل،  ی کار و امور اجتماع  یتوسط اداره  ی ضرورت کار اضاف  د ییدر صورت عدم تأ   - 5
 .کارگر خواهد بود  وارده بهغرامت و خسارات  

 

 

 های منابع انسانی مدیر پروژه استقرار سیستم   -وید سهندی ن نویسنده: 
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