به نام خدا
طرح درس «حقوق کار» کارشناسی حقوق
استاد :ولی رستمی
الف  :شرح جلسات تدریس درس
جلسه اول  :تبیین سرفصلهای درس و بخش اول تحت عنوان مفاهیم و مبانی حقوق کارو تدریس تعاریف حقوق
کار و مفاهیم اجتماعی  ،اقتصادی و حقوقی حقوق کار  ،مشخصات یا جنبههای حقوق کار  ،شامل جنبه حمایتی
 ،جنبه امری ،مشخصات تنوع  ،توسعه و تحول و پیشرفت حقوق کار
جلسه دوم  :تدریس سیر تحول یا تاریخچه حقوق کار در جهان و ایران ( قبل و بعد از انقالب اسالمی)
جلسه سوم :تبیین منابع حقوق کار شامل منابع داخلی مشتمل بر قانون اساسی  ،قوانین عادی  ،مقررات دولتی
عرف شغل و پیمانهای دسته جمعی و منابع بینالمللی مشتمل بر منابع عام بینالمللی و مصوبات سازمان
بینالمللی کار و شناسایی سازمان مذکور و مقاولهنامهها و توصیهنامههای مصوب این سازمان
جلسه چهارم  :تبیین عناصر مشمول قانون کار شامل کارگر  ،کارفرما ،کارگاه و کارآموز و تدریس تعریف کارگر
و مشخصات آن شامل شخصیت کارگر  ،تبعیت کارگر و دریافت مزد
جلسه پنجم  :تدریس مفهوم کارفرما و مشخصات آن و مفهوم  ،ماهیت و مشخصات کارگاه ازجمله اصل تداوم
کارگاه
جلسه ششم  :تدریس دامنه شمول قانون کار و استثنائات آن شامل استثنائات کلی و جزئی و هرکدام نیز دایمی
و موقتی
جلسه هفتم  :تبیین بخش دوم تحت عنوان حقوق روابط فردی کار وتدریس تعریف و مشخصات قراردادکار و
تفاوت آن با برخی قراردادهای مشابه
جلسه هشتم  :تدریس شرایط اساسی انعقاد قراردادکار و مفهوم و موارد تعلیق قراردادکار ناشی از وضعیت کارگر
و ناشی از وضعیت کارگاه
جلسه نهم  :تدریس مفهوم و موارد پایان قراردادکار شامل انحالل قرارداد  ،پایان مدت یا موضوع قرارداد  ،اخراج
کارگر و استعفای کارگر

جلسه دهم  :تبیین شرایط کار و تدریس مفاهیم  ،ابعاد ،حمایتهای قانونی  ،نظامات مزد و ضوابط تعیین حداقل
مزد
جلسه یازدهم  :تدریس ابعادحقوقی مدت کار  ،ضوابط حقوقی تعطیالت شامل تعطیالت هفتگی و رسمی و
مرخصیها شامل مرخصی استقاقی  ،بدون حقوق و استعالجی
جلسه دوازدهم  :تدریس شرایط کار زنان و نوجوانان در موازین بینالمللی و حقوق داخلی بویژه حقوق کار ایران
جلسه سیزدهم  :تبیین بخش سوم تحت عنوان حقوق روابط جمعی کار و تدریس ابعاد حقوقی تشکلهای
کارگری و کارفرمایی
جلسه چهاردهم  :تدریس نظام حقوقی مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار و جایگاه آنها در حقوق کار ایران
جلسه پانزدهم  :تبیین بخش چهارم تحت عنوان حقوق کار و دولت و تدریس آموزش و اشتغال و خدمات رفاهی
در کارگاهها
جلسه شانزدهم  :تدریس حفاظت فنی و بهداشت کار  ،بازرسی کار و حل و فصل اختالفات فردی و جمعی کار

ب  :نحوه ارزیابی درس :
نمره امتحان کتبی  20 :نمره
تا یک نمره ارفاقی حضور دایمی و فعال در کالس

