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عنوان فصل :محیط و قوانین کار

درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.
الف) مرخصی اضطراری در موقع ازدواج یا فوت پدر ،مادر ،همسر و فرزند 3 ،روز مرخصی مشابه
مرخصی استحقاقی ،به کارگر تعلق می گیرد .درست
ب) برای کارهایی که در شب انجام میشود ،دستمزد کارگران  ، 35 %در مقایسه با روز ،بیشتر
است .درست
ج) بیمه بیکاری حداکثر تا  22ماه پرداخت می شود .نادرست
د) فضاهای جانبی محل هایی هستند که در کنار یا داخل کارگاه برای اموری غیر از کارکردن
میباشند .درست
جاهای خالی را با عبارت یا کلمات مناسب پر کنید.
الف) قراردادی که ابتدا و انتهای آن مشخص است قرارداد کار موقت نام دارد .
ب) حداکثر میزان ساعت کار درقرارداد تمام وقت برای هر روز  8ساعت و در طول هفته  44ساعت
می باشد.
ج) بیمه امکانی است که سازمان تامین اجتماعی برای کارگران و کلیه افراد شاغل فراهم آورده است .
د) به بایدها و نبایدهایی که اعضای اجتماع باید آنها را رعایت کنند ،قانون گفته می شود.
گزینه مناسب را انتخاب کنید.
 -1باید ها و نباید ها در فعالیت های گروهی و اجتماعی را چه می نامند؟
د) هر سه مورد
ج) قانون
ب) تجهیزات و امکانات
الف) تجهیزات
 -2قانون کار توسط چه افرادی تصویب می گردد؟
الف) گروه های کارشناسی و خبره در وزرات تعاون
ب) گروه های کارشناسی کار و رفاه اجتماعی
ج) مجلس شورای اسالمی
د) دولت
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کارفرما به چه کسی میگویند؟
کارفرما ،شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او در مقابل دریافت دستمزد برای او
کار می کند.
قانون کار را تعریف کنید؟
فعالیت در محیط کار دارای قوانینی است که افراد شاغل در آن محیط ،باید به آن توجه داشته
باشند و آنها را رعایت کنند .به این قوانین ،قانون کار گفته می شود.
چهار مورد از وظایف کارفرما را بنویسید.
تشریح و مشخص کردن نوع و مقدار کار
تأمین سرمایه و هزینه های کار
پرداخت دستمزد به کارگر پس از پایان کار یا در فواصل زمانی مشخص
بیمه کردن محیط کار و کارگران
کسورات قانونی از دستمزد را بیان کنید.
کارفرما بنا بر قانون ،موظف است قسمتی از دستمزد کارگر را تحت عنوان بیمه و مالیات از حقوق
وی کسر و به حساب بیمه و اداره مالیات واریز نماید.
درصد کسر بیمه 7% ،از دریافت نقدی )غیر پاداش( می باشد.
درصد کسر مالیات 3% ،تا ( 10%بسته به نوع قرارداد ( از دریافت نقدی )غیر پاداش(است.
انواع خدمات ارائه شونده در بیمه اجباری را بنویسید؟
بیمه درمانی ،بیمه بازنشستگی ،بیمه بیکاری و از کار افتادگی ،بیمه فوت
دریافت نمونه سوال ،جزوه آموزشی ،پاورپوینت و  ...در سایت
لطفا نمونه سواالت خود را برای ما ارسال کنید تا در سایت با نام خودتان قرار گیرد.

