« باسمه تعالي »

با استعانت از خداوند متعال اين قرارداد با رعايت مفاد قانون كار مصوب  1369/8/9مجمع تشخيص
مصلحت نظام فيمابين كارفرما و كارگر با شرايط ذيل الذكر مورد توافق و تاييد و رضايت طرفين
منعقد گرديد:
ماده اول» طرفين قرارداد
1ـــ )1ايــن قــرارداد از ســو

شــركت …………………………… :بــه نماينــدگي :قــا :

…………………

فرزند……… :به شناسنامه……… :به :درس ……………………………………………..… :بعنوان
كارفرمــا از يرفــر

و :قــا  ……………………… :فرزنــد.……… :بــه شناســنامه ………… :بــه

:درس…………………………………………… :بعنوان كارگر از طر

ديگر منعقد مي گردد.

ماده دوم» حوزه فعاليت:
2ـ )1اين قرارداد بمنظور انجام وظيفه درحوزه ها

فعاليت موردنياز كارفرما منعقـد گرديـد لـذا

محل اشتغال براساس ضرورت موردنظر تعييني و قابل تغيير از سو
ابالغ :ن كارگر مرلف به اجرا

كارفرمـا مشـخص كـه اـ

از

:ن مي باشد.

ماده سوم» مدت قرارداد:
3ـ )1اين قرارداد جهت كـار موقـت بـا توجـه بـه بنـد «و» از مـاده  10قـانون كـار بـرا

مـدت

……………… از تاريخ ………………… :لغايت …………… :و بصورت :زمايشـي منعقـد كـه در
صورت توافق تا اايان قرارداد معتبر خواهد بود.
3ـ ) 2اين قرارداد جنبه :زمايشي دارد لذا در حين و اايان مـدت مـذكور انان ـه نحـوه خـدمت
كارگر مورد تاييد كارفرما نباشد طبق مقررات قانون كار به اين قرارداد خاتمه داده خواهد شد.
3ـ )3اين قرارداد در هيچ شرايفي تمديد نمي گردد.

ماده اهارم» ساعات كار:
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4ـ )1ساعات كار معادل  44ساعت كار در هفته بوده كه درصورت انجام كار اضافي ،طبق مقررات قانون كـار مزايـا
اضافه كار به كارگر پرداخت مي گردد.
4ـ )2كارگر طي مدتي كه برا كارفرما مي نمايد كار اسـتققا اسـتفاده ات تعالـ وت ر مرخسـي سـا انه را براسـا
مقررات قانون كار دارا خواهد بود.

ماده انجم» ميزان حق السعي:
5ـ )1حقوق ماهيانه به ميزان ………………… .ريال.
5ـ )2خواربار و مسرن به ميزان ……………… .ريال (مجرد) و ميزان …………………… ..ريـال
(متأهل) به ازاء هر ماه.
5ـ )3كمك عائله مند

به ميزان ………………… ريال.

5ـ )4ساير مزايا به ميزان ………………………… ..ريال باالتر از سقف و قيد در قانون كار.

ماده ششم» بيمه تامين اجتماعي و ماليات و ساير مزايا:
 6ـ ) 1ماليات برحقوق و مزايا و كسورات مربوط به حق بيمه تامين اجتماعي و ساير كسورات قانوني
از جمع حقوق ماهيانه كارگر كسر و خالص :ن به كارگر ارداخت خواهد شد.
 6ـ )2برا

كارگر به ميزان …………… .مزايا

غيرنقد

بعنوان بن كارگر

در نظر گرفته شـده

است.
 6ـ )3عيد

و ااداش ساليانه براساس محاسبه و اعالم اداره كار در هر سال به كارگر تعلـق خواهـد

گرفت.

ماده هفتم» فسخ و يا اايان قرارداد كار:
7ـ ) 1اين قرارداد ا

از اايان خدمت و يا خاتمه موضوع اجرا

كار از سـو

هريـك از طـرفين

قابل فسخ خواهد بود.
7ـ )2كارفرما مرلف است به كارگر مفابق قرارداد برا

هر سـال كـار اعـم از متـوالي يـا متنـاوب

براساس :خرين حقوق مبلغي معادل يرماه حقوق بعنوان مزايا
ارداخت نمايد.
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اايان كار و مربوط به دوره اشتغال

7ـ ) 3در صورت اعالم اايان قرارداد كار با كارگر درحين انجام كار ،كارفرما برابر بند 6ـ 3مرلف به
كار مي باشد.

ارداخت معادل يرماه حقوق بعنوان مزايا

بعد

7ـ ) 4كارگر با دريافت مبالغ مذكورهرگونه ادعا

در مورد اعتراض به ميزان حق السـعي و

لواحق و مزايا را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده هشتم» موارد الزم الرعايه از سو

كارگر:

 8ـ )1كارگر با علم و اطالع از نحوه كار و اذعان به تخصص و تسلط در كار محوله ملزم به رعايـت
كليه مقررات انضباطي و ايمني كارفرما بوده و تمامي وظائف مقرر را مفابق برنامه كار تعيـين شـده
تحت نظارت مسئولين مربوطه بنحو مفلوب انجام دهد .در صورت عدم توجـه كارفرمـا حـق دارد
خسارات ناشي از عدم انجام مفلوب تعهد را طبق محاسبات و بر:ورد خود از كارگر مفالبه نمايد.
 8ـ ) 2كارگر متعهد مي گردد در كليه اطالعات مربوط به فعاليتها

و عمليات كارفرما را كه بـه هـر

نحو در جريان قرار مي گيرد كامالً محرمانه تلقي و با رعايت امانتدار
(مستلزم مسئوليت شرعي و قانوني) خوددار

از افشاء و برار بـردن :نهـا

نمايد.

 8ـ ) 3تعهدات كارفرما در ارداخت حق السعي و لواحق :ن در قبال انجام وظيفه مستمر و مفلـوب
و رضايت بخش و با رعايت شرايط مقرره در كار محوله مي باشد.
 8ـ )4كارگر موظف است با رعايت نظم و انضباط به موقع درمحيط كـار حاضـر و تـا اايـان مـدت
ساعت كار تالش وافي دراجرا

وظايف محوله بنمايد.

 8ـ  ) 5كارگر موظف است در حفظ :رامش و :سايش ديگر همراران خود و يا كارفرما ،دقت كافي
را معمول و از ايجاد بي نظمي در محيط كار اجتناب نمايد.

ماده نهم» رفع اختالفات:
9ـ )1رفع اختالفات احتمالي ناشي از اجرا

اين قرارداد بدوا از طريق سازش بين طـرفين حـل و

فصل و مرتوب و فيصله مي گردد .لذا در صورت عدم سازش در مراجع حـل اخـتال
قانون كار ممنوع مفرح و حل و فصل خواهد شد.
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مـذكور در

9ـ )2بقيه موارد

كه دراين قرارداد ايش بيني نشده باشد براسـاس قواعـد و مقـررات قـانون كـار

عمل خواهد گرديد.

ماده دهم» نسخ قرارداد:
10ـ )1اين قرارداد در  10ماده و  26بند و در اهار نسخه و اهار صفحه متحدالمتن و دارا

اعتبار

واحد تنظيم و امضاء و مبادله كه يك نسخه به كارگر و يك نسخه به كارفرما و يك نسـخه بـه واحـد
نظارت قراردادها

كارگران تحويل گرديد .خداوند بـه طـرفين قـرارداد خيـر و بركـت عنايـت

فرمايد.

كارگر:

:قا

كارفرما

امضاء

:قا

واحد نظارت قراردادها

كارگران:

4

امضاء

