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اين قرارداد کار ، بين کارفرما (.................... که در اين قرارداد             

را دارد ) و کارگر فوق  عامل...................ناميده ميشود با نماينده فوق که سمت مديريت 
نسخه به شرح ذيل منعقد می شود و طرفين قرارداد پس از مطالعه و آگاهی  ٢ماده و ١٩الذکر ، در 
خود را ملزم و متعهد به  ،خويش یاد آن و نيز موافقت و تراضی يکديگر ، با امضاکامل از مف

 رعايت مفاد آن می نمايند :

 نوع قرارداد : قرارداد کار موقت است (مدت معين ) -1
 نوع کار : انجام امور ............. است .(به کارگر تفهيم شده است .) -2
وطه می باشد .(به رويت کارگر رسيده است محل انجام : دفتر مرکزی کارفرما به آدرس مرب -3

(. 
 زمان انعقاد : ساعت  ...... روز ...... مورخ ................ می باشد . -4
مدت قرارداد : از تاريخ ................ لغايت ........................ به مدت  -5

 ............. روز است.
 شيفت کاری : يک شيفت می باشد .(شيفت روزانه ) -6
ساعت کار : .......... ساعت ( از ....... الی ..........)و پنجشنبه ها (از .......  -7

 قانون کار) ۵٣و  ۵١الی .......) (مطابق با مواد 
حق السعی : مزد ثابت روزانه مبلغ .............. لایر و مزد ثابت ماهانه  (پايه حقوق)   -8

 ر)مبلغ .................لایر است .(طبق قانون کا
ساير مزايا : حق مسکن و خواربار و اياب  و ذهاب و عائله مندی و حق اوالد و بن کارگری  -9

 مطابق مفاد قانون کار است.
بيمه : کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامين اجتماعی و يا ساير بيمه  -10

 قانون کار) ١۴٨بيمه نمايد .(مطابق با ماده گذاران 
 قانون کار است. ۵٩الی  ۵۶واد اضافه کاری : مطابق با م -11
 قانون کار است. ٧۴الی  ۶٢مرخصی : مطابق با مواد  -12
عدد پايه ٢(روز ۶٠روز حق بيمه ،معادل  ٣۶۵ت سال کار و پرداخ ١عيدی : به ازای  -13

 حقوق) و در مدت کمتر از آن به نسبت کارکرد است.
عدد پايه ١وز (ر ٣٠روز حق بيمه ,معادل  ٣۶۵سال کار و پرداخت ١سنوات :به ازای  -14

 حقوق) و در مدت کمتر از آن به نسبت کارکرد است.
ت کار می رحق اختالف : مرجع رسيدگی به حل اختالف فی مابين ، دادگاه حل اختالف وزا -15

 باشد.
واريز حقوق : به شماره حساب ............................ بانک ..........  -16

صورت درخواست ،رسيد وجوهی که بابت بيمه و شعبه ............ به نام کارگر و نيز در 
پرداخت شده است ماليات ، از حقوق و مزايای کارگر کسر و توسط کارفرما به مراجع ذيربط 

 ه خواهد شد.، نيز ارائ
يک از طرفين قابل فسخ است و  قرارداد در موارد ذيل ، توسط هر فسخ قرارداد : اين -17

الی  ٢١و مواد  ٣کتبی اعالم شود.(مطابق با مبحث بايد از ده روز قبل به طرف مقابل بطور 
 قانون کار) ٢٧

 الف)پايان مدت قرارداد کار.
 ب)عدم رضايت کارفرما از کارگر و بالعکس .

 ج)تصميم کارفرما به تعديل نيروی انسانی مشغول به کار.
از جمله اراده کارفرما مبنی بر تغيير يا تعطيل فعاليت و يا  د)تعطيلی کارگاه به عللی
 احکام مراجع صالح دولتی .

عهدات ديگر کارگر : کارگر بدينوسيله تعهد می نمايد که هيچگونه اعتياد و سوء سابقه ت -١٨   
 کيفری نداشته و ضمن رعايت شئونات کاری  و اسالمی ،کليه مقررات آئين نامه های امور انضباطی



،بهداشتی ،ايمنی ،حفاظتی ،فنی و سازمانی را تحت نظر مديريتی که کارفرما تعيين نموده ،با 
 فع و اطالعات کارفرما کوشا باشد.دقت و صحت ، رعايت نموده و در حفظ و سيانت از اموال ،منا

توجه :موارد ديگری که مغاير قانون کار جمهوری اسالمی ايران نباشد ،می تواند  -19
 رارداد در زيل آن درج گردد.هنگام عقد ق

 کارفرما کارگر
نام و نام 
 خانوادگی

 مديريت عامل مدير ارزيابی مدير واحد اثر انگشت  امضاء

 


