
  قوانين مرتبط با اشتغال و اقامت اتباع خارجي

  :باشد مي)  129لغايت  120مواد (ترين مواد قانوني در خصوص اشتغال اتباع خارجي مبحث سوم از فصل پنجم قانون كار  عمده

 : 120ماده 

كار مشخص بوده و ثانياً مطابق قوانين و  توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آن كه اوالً داراي رواديد ورود با حق اتباع بيگانه نمي
  .هاي مربوطه پروانه كار دريافت دارند نامه آيين

 : 121ماده 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار 
  .صادر خواهد كرد

موجود در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيالت و مطابق اطالعات  :الف
  .تخصص مشابه وجود نداشته باشد

 .تبعه بيگانه داراي اطالعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد :ب

  .افراد ايراني استفاده شود از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي :ج

  .احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيات فني اشتغال استان است*

 : 124ماده 

گيري در  پروانه كار با رعايت اين قانون حداكثر براي مدت يكسال صادر يا تمديد و تجديد شده كه در هر حال منوط به طرح و تصميم
  .هيات فني اشتغال استان است

 : 125ماده 

روز مراتب را به وزارت  15شود كارفرما مكلف است ظرف مدت  در مواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي
روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد به وزارت تعاون، كار و  15تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف . تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم كند

  .رفاه اجتماعي تسليم نمايد

 :128ماده 

شود نظر وزارت تعاون، كار و رفاه  كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي
   .اجتماعي را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعالم نمايد

 .قانون كار جمهوري اسالمي ايران باشد 129پروانه كار اتباع خارجي طبق آيين نامه اجراي ماده  چگونگي صدور، تمديد، تجديد و لغو



 نمايند مكلفند مدارك الزم جهت صدور پروانه كار اتباع ياد شده را ظرف مدت  كارفرماياني كه از خدمات اتباع خارجي استفاده مي
ل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ارائه نمايند در غير اين صورت به ك يك ماه از تاريخ ورود تبعه خارجي به كشور به اداره

 .قانون كار مراتب به مراجع قضائي اعالم خواهد گرديد 181استناده ماده 

 گردد در صورت تغيير كارفرما  اتباع خارجي داراي پروانه كار معتبر كه قرارداد استخدامي آنان با كارفرما به هر دليل فسخ مي
 .باشند جديد پروانه كار ميمشمول ت

 كل  تجديد پروانه كار اتباع خارجي در موارد تغيير كارفرما يا نوع كار پس از موافقت هيات فني اشتغال اتباع خارجي توسط اداره
  .گيرد تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان انجام مي

 :قانون كار 129نامه اجرائي ماده  آئين 10ماده 

تواند نسبت به لغو پروانه كار اتباع خارجي كه شئون اسالمي قوانين و مقررات جاري كشور و موازين  رفاه اجتماعي ميوزارت تعاون، كار و 
ر انساني روابط كار بر اساس گزارش و اعالم مراجع ذي صالح رعايت ننمايند اقدام نموده و پس از اخذ پروانه كار اخراج تبعه خارجي از كشو

 .خواست نمايدصالح در را از مراجع ذي

 :قانون كار 181ماده 

انه را در كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است را به كار گمارند و يا اتباع بيگ
گردد را به  استخدامي تبعه با كارفرما قطع ميها قيد شده است را بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه  كاري غير از آن چه در پروانه كار آن

  .روز محكوم خواهند شد 181روز تا  91وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم ننمايند با توجه به مجازات حبس از 

  :27/11/1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  11ماده ) ج(بند 

يرمجاز خارجي در بازار كار كشور وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غ
گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه  اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي

ر خواهد شد در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند مراتب جهت نمايد در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو براب
  .اعمال قانون به مراجع قضائي اعالم خواهد شد

  :راهنماي تكميل و ارائه مدارك مورد نياز جهت صدور رواديد ورود با حق كار و صدور، تمديد، پروانه كار

   :صدور رواديد ورود با حق كار) الف

 .درخواست كتبي كارفرما مبني بر درخواست صدور رواديد ورود با حق كار با امضاء و مهر مجاز .1

 .تكميل دو نسخه پرسشنامه اطالعات اوليه مربوط به كارفرمايان .2

 .تكميل سه نسخه پرسشنامه درخواست اشتغال اتباع خارجي در كشور    .3

 .تكميل سه نسخه پرسشنامه اطالعات فردي     .4

 آگهي تاسيس و آخرين تغييرات آن وزنامه رسمي مبني برتصوير ر    .5

هاي كشور، شناسنامه، سند ازدواج و اصل شناسنامه  داري تصوير پروانه زناشويي صادره توسط وزارت كشور و يا يكي از استان    .6
 .باشند جهت رويت براي آن دسته از اتباع خارجي كه داراي همسر ايراني مي

 نسخه 2پرسشنامه تعهد كارفرما  .7

 نسخه 2اصل و تصوير مجوز فعاليت به انضمام اساسنامه شركت      .8



 اصل و تصوير تمام صفحات پاسپورت     .9

 ها با حجاب اسالمي تبعه، براي خانم 3*4دو قطعه عكس      .10

 .گذاري خارجي گذار خارجي اخذ مجوز از مركز خدمات سرمايه در صورت داشتن سرمايه     .11

اندازي در بخش صنايع و كارخانجات خصوصي و تحت پوشش  از اتباع خارجي كه به منظور نصب و راهبراي آن دسته : 1تبصره 
 :باشد باشند عالوه بر مدارك فوق، مدارك زير نيز ضروري مي عازم كشور جمهوري اسالمي ايران مي

 آالت يك نسخه تصوير قرارداد خريد ماشين. 

 يك نسخه تصوير برگ ترخيص ماشين آالت از گمرك. 

 برداري يك نسخه تصوير مجوز فعاليت يا پروانه بهره.  

 :صدور پروانه كار) ب

 .درخواست كتبي كارفرما مبني بر صدور پروانه كار تبعه مورد نظر، با امضاء و مهر مجاز كارفرما .1

 .تكميل سه نسخه پرسشنامه درخواست اشتغال اتباع خارجي در كشور    .2

 فرديتكميل دو نسخه پرسشنامه اطالعات  .3

داري كل قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي  خزانه 1327ريال واريز شده به حساب  2875000يش بانكي به مبلغ اصل ف .4
 ايران

 .ها با حجاب اسالمي براي خانم ،با درج مشخصات تبعه در ظهر آن 3*4دو قطعه عكس     .5

 .نيروي انتظامي استان رسيده باشداصل گذرنامه تبعه خارجي به منظور رويت و يا تصوير آن به تاييد  .6

 .و نسخه تصوير از صفحات مورد نياز گذرنامهد  .7

 2 نسخهكامالزتصويرصفحاتدفترچهمزبوركهحداقلداراي 3 درصورتداشتندفترچهپناهندگي،ارائه: توضيح
 .شدگيارائهسهنسخهتصويركارتمزبوركهداراياعتبارباشد ماهاعتبارباشدودرصورتداشتنكارترانده

حصيلي و يا تجربي ترجمه شده تبعه كه به تاييد سفارت جمهوري اسالمي ايران در كشور متبوع تبعه رسيده و مدرارك ت    .8
 ).اه درخواست پروانه كار گرديده استم 3براي اتباع خارجي كه مدت بيش . (توسط مترجم رسمي دادگستري ترجمه شده باشد

  :تمديد پروانه كار) ج

تمديد پروانه كار تبعه خارجي مورد نظر با ذكر علت و چگونگي موارد نياز به اشتغال تبعه درخواست كتبي كارفرما مبني بر  .1
 .موصوف با امضاء و مهر مجاز كارفرما

 .تكميل دو نسخه پرسشنامه اطالعات فردي .2

 تكميل سه نسخه پرسشنامه درخواست اشتغال اتباع خارجي در كشور .3

داري كل قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي  خزانه 1327ز شده به حساب ريال واري 2070000اصل فيش بانكي به مبلغ      .4
 ايران

 .سه قطعه عكس با درج مشخصات تبعه در ظهر آن     .5

 .اصل گذرنامه تبعه خارجي به منظور رويت و تصوير آن به تاييد نيروي انتظامي استان رسيده باشد .6

 صل پروانه كارا    .7

 )هر گونه تغيير در صورت(تصوير روزنامه رسمي      .8



در خصوص آن دسته از اتباع خارجي كه داراي همسر ايراني (ارائه اصل شناسنامه همسر ايراني تبعه خارجي جهت رويت      .9
 .و تصوير صفحات اول و دوم) باشند مي

 گزارش مشروح عملكرد .10

 .مفاصاً حساب مالياتي     .11

ربط وزارت  كل ذي يك ماه قبل از انقضاء اعتبار پروانه كار به ادارات بايستي مدارك مورد نياز جهت تمديد پروانه كار مي: تبصره
  .تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه شود

  :تذكر مهم

 .رواديد با حق كار به مدت يك ماه از تاريخ صدور اعتبار دارد و تبعه تا زمان اخذ پروانه كار حق خروج از كشور را ندارد .1

كل  متقاضي موظف است تا قبل از اتمام مهلت يك ماهه از تاريخ صدور نسبت به مراجعه به ادارهپس از تبديل رواديد با حق كار  .2
، آن را جهت صدور پروانه اقامت با نامه شركت مربوطه به پليس )كار(تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دريافت پروانه اشتغال 

كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي  و از نظر قوانين اداره) از استهرگونه تاخير مستوجب جريمه اقامت غيرمج. (مهاجرت ارائه نمايد
پس از اتمام تاريخ يك ماهه و عدم اقدام جهت اخذ پروانه كار، رواديد ورود با حق كار ابطال گرديده و مراتب بايد مجدداً در 

 .گيري گردد هيات فني اشتغال استان مطرح و تصميم

  

 قوانين حوزه مديريت اتباع خارجي

  :را دارند... رد قابل توجه كارفرماياني كه قصد به كارگيري اتباع كشورهاي خارجي در كارخانجات و موا

قبل از به كارگيري تبعه خارجي در كارگاه يا كارخانه و يا محل كار خود نسبت به اخذ پروانه كار براي وي اقدام نمايند كه در  .1
ار و رفاه اجتماعي و پليس مهاجرت نسبت به كارگيري و اشتغال غير مجاز، كل تعاون، ك صورت و مشاهده بازرسان اداره غير اين

 )شود كارفرما جريمه و تبعه خارجي از كشور اخراج مي(كارفرما و اتباع خارجي به مرجع قضايي معرفي خواهند شد 

 48اعالم حضور وي تا  نسبت به... پس از ورود كارشناسان و متخصصين خارجي به كشور و حضور در كارگاه يا كارخانه و   .2
 )نامه شركت و كپي و اصل گذرنامه(ساعت به پليس مهاجرت اقدام الزم معمول گردد 

گيرند بايد نسبت به انتخاب و  ها و كارخانجات كه كارشناسان و متخصصين خارجي دارند و يا اتباع خارجي به كار مي ركتش .3
بايست  ع خارجي در پليس مهاجرت اقدام نمايند كه در اين راستا ميمعرفي يك نفر به عنوان نماينده جهت انجام امورات اتبا

 .نامه محضري جهت انجام امور اتباع خارجي نيز توسط مديرعامل شركت به نماينده داده شود وكالت

 .گردد قابل بررسي و اقدام خواهد بود ها كه به امضاء مديرعامل و مطابق اساسنامه تنظيم مي هاي شركت كليه درخواست .4

اينده شركت موظف است كليه مدارك شركت از قبيل اساسنامه، آگهي ثبت شركت در روزنامه، آگهي ثبت شركت توسط اداره نم .5
 .ثبت اسناد، مجوز فعاليت و مشخصات كاركنان ايراني و خارجي و ساير اطالعات تكميلي شركت را ارائه نمايد

و به ) فارسي و التين(ها را به صورت كامپيوتري  بوده و بايستي آنهاي مربوطه  ها خود موظف به تكميل فرم نمايندگان شركت .6
 .تكميل نمايند) شماره تلفن و آدرس دقيق سكونت و كار(طور كامل 

 نزد بانك ملي ايران 2171159005004ريال به شماره حساب  300,000پرداخت جريمه به ازاي هر روز اقامت غير مجاز مبلغ  .7

 .گيرد پروانه اقامت، خروج و مراجعت، خروج قطعي در اداره پليس مهاجرت انجام مي تمديد رواديد، صدور و تجديد .8

 


