
 

 

 بسمه تعالی

 " وقتقرارداد کار با مدت م"

 مابین  ، فیکار ( قانون 10) ( و7واد )ستناد ما این قرارداد با

 نشانی به .........................آقای خانم/مدیریت به  ........................... شرکت

 ....................................... تلفن : ..........................................................................................................................

و  امیده می شود از یک طرفن« شرکت»که از این پس به عنوان کارفرما  ............................. ارای شماره کارگاهید

 ..................................: همراه تلفن .................................. :ملیدارای شماره ....................: فرزندخانم/آقای .................... 

نشانی  به و .................................... :تلفن ثابت 

که از به عنوان کارگر  ................................................................................................................................................:

  منعقد میگردد.این پس همکار نامیده می شود از طرف دیگر 

 موضوع قرارداد : -1ماده 

 ..................کار و خدمات همکار تحت عنوان موضوع قرارداد عبارت است از استفاده از 

 ابالغ می گردد. به پیوست تعیین و شرکتتوسط  همکارنوع کار و عنوان شغلی و شرح وظایف  (1تبصره

 حضور وی در شرکت از طرف شرکت تعیین و به همکار ابالغ خواهد شد. چگونگی ارائه خدمات همکار و زمان

 ی در حدود وظایف شغلی شرکت را انجام خواهد داد.مور ارجاعدر صورت ضرورت سایر ا

  مدت قرارداد : -2ماده 

 می باشد.  ............................. لغایت .......................از تاریخ ........ ماه مدت این قرارداد 

      می باشد. موقت مدت نوع قرارداد : - 3ماده 
 

 محل کار و نحوه ارائه خدمات: – 4ماده 

ورت لزوم می تواند سایر شهرهای است ولی در ص ...........................محل ارائه خدمات موضوع این قرارداد شرکت 

  حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. همکارران به عنوان محل کار تعیین گردد. در این حالت یا

 موریت خارج از محل کار:أم – 5ماده 

آن است. مکلف به انجام  همکارموریت اداری خارج از محل کار أبرای انجام م شرکتدر صورت درخواست 

 قانون کار پرداخت خواهد شد. 46طبق مقررات و با رعایت ماده ایشان موریت أبدیهی است هزینه م



 

 

 برنامه کار: -6ماده 

ساعت در ماه بکار مشغول خواهد شد. ممکن  192ساعت در هفته و  44به صورت تمام وقت و با کارکرد  همکار

دد. رصورت تغییر ساعات کار ابالغ می گ کند که در ایناست زمان شروع و خاتمه کار در فصول مختلف تغییر 

 قانون کار قابل پرداخت می باشد.  59ساعات اضافه کاری ایشان با رعایت ماده 

یید رئیس قسمت مربوطه برسد. أزمانی محاسبه و قابل پرداخت است که به تاضافه کار فقط  (2تبصره 

 حضور در شرکت به معنای 

 اضافه کار نیست.

  حق الزحمه )حق السعی( - 7ماده 

  ریال ...……… ماهیانه(  مزد ثابت 7-1

و کمک هزینه عائله مندی و مرخصی  ، بن کارگری (  سایر مزایا نظیر عیدی ، کمک هزینه مسکن7-2

 استحقاقی مطابق مقررات موضوعه قانون کار اعمال خواهد شد.

نقدی  /ب شماره .................................................. به حسا( حقوق و مزایای مندرج در این ماده هر ماهه 3تبصره

 ماهیانه ذکر می گردد.برگه تسویه حساب  واریز می گردد و در

 

 مرخصی: -8ماده 

 یک ماه می باشد. قانون کار جمعاً 64به استناد ماده  تحقاقی ساالنه با استفاده از مزدمرخصی اس

ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی  زوسایر تعطیالت رسمی ج (4تبصره 

 مزبور به نسبت مدت کارکرد می باشد.

 خاتمه قرارداد: -9ماده 

فقط معادل یک ماه  همکار قرارداد از درجه اعتبار ساقط می گردد. در این حالتهمکاری پس از پایان مدت 

به غیر از این  همکاردریافت می نماید. به عنوان سنوات رکرد آخرین حقوق خود را با توجه به میزان و مدت کا

 مورد هیچگونه حق و ادعای دیگری ندارد.

 تعهدات همکار : -10ماده 

رد در شرکت و یا هر محل دیگر ی بنا به تشخیص می گردد که خدمات خود را حسب مو ( همکار متعهد10-1

  شرکت انجام دهد.

و اموال شرکت بوده و چنانچه در اثر بی مباالتی و سهل انگاری خساراتی  کار متعهد به حفظ منافع(  هم10-2

 به اموال شرکت وارد نماید مکلف به جبران خسارات می باشد.



 

 

 شرکتعلیق او از کار شده و ازطرف همکار موجب ت ونه اطالعات نادرست یا مدارک جعلیهرگارائه  (5 تبصره

 دارد برای استیفای حقوق خود ناشی از اقدام مذکور به مراجع قانونی شکایت کند. حق

سسات و سازمان های مشابه دیگر ؤ(  مادامی که همکار در استخدام شرکت می باشد مجاز به کار در م10-3

 نبوده و در صورتی که اشتغال به کار دیگر اجتناب ناپذیر باشد موافقت کتبی شرکت ضروری است.

که در حین کار از شرکت حاصل می نماید کامالً محرمانه  ینماید که اطالعات و آمارتعهد میکار (  هم10-4

  شرکت محق به تعقیب قانونی همکار خواهد بود. تلقی نموده و در صورت تخلف

( همکار تعهد می نماید که در طول مدت این قرارداد کلیه مقررات شرکت منجمله مقررات انضباطی و 10-5

 ایمنی را رعایت نماید.

و چه پس از پایان  شرکتگردد چه به هنگام اشتغال به کار در محل کار مورد نظر متعهد می همکار( 10-6

ی از به کار بردن هرگونه تعابیر و الفاظ نامناسب و ناخوشایند درباره محیط کار و کارکنان ومدت همکاری با 

ی و گزارش خالف واقع و تبلیغات منفی علیه منافع و مصالح و همچنین شایعه پراکن شرکتطرف قرارداد با 

می تواند طرح دعوی در محاکم  شرکتبه این کار،  خودداری نماید و در صورت مبادرت و مباشرت اکیداً

 قضایی، حقوق قانونی خود راجع به هر مورد را مطالبه نماید.

 . موظف است طبق ساعت حضور و غیاب خود عمل نماید همکار (10-7

خیر یا مرخصی تائیدیه مدیریت أمی بایست ساعت حضور خود را ثبت نموده و نسبت به هرگونه ت همکار (10-8

 را کسب نماید .

که به استناد شغل مربوطه در  یکارگاه زاتیو تجه یاسناد و مدارک ادار هیموظف است کل "کارگر (11-8

آنها به  لیفسخ قرارداد فوراً نسبت به اعاده و تحو ای مدت قرارداد انیقرار داشته است در پا هیمشارال اریاخت

شرکت خسارت  رانیمد صیتشخ ببرحس یاصل امانتدار تیو در صورت عدم رعا دیصورت سالم اقدام نما

 . جبران خواهد شد یاز محل مطالبات و ییقضا ای یادار فاتیبه تشر ازیو بدون ن یابیوارده ارز

                                                                                                                         زمان ساعت کاری خود از تلفن شخصی استفاده ننماید. ( همکار متعهد میگردد در مدت8-12

 وجه التزام -11ماده 

...... ریال، نزد شرکت .......... به عنوان ضمانت به مبلغ ........... ..........همکار مکلف است یک فقره سفته به شماره 

حسن اجرای قرارداد و عدم تخطی از مفاد آیین نامه و تعهدات قراردادی و نیز خسارات احتمالی وارده بسپارد تا 

در صورت بروز هر گونه قصور از سوی وی امکان استیفا و مطالبه وجه سفته به طور کامل توسط شرکت امکان 

 .پس از خروج ایشان در صورت عدم رویت نقص به ایشان عودت داده می شود ...... ماهو پذیر باشد. 



 

 

 فسخ قرارداد - 21ماده 

 ار قابل اجرا می باشد.قانون ک 27باستناد ماده فسخ قرارداد 

 یا مزایای پایان کار حق سنوات - 31ماده 

به ازای هر  همکارنسبت کارکرد  ن کار بهقانو 24ماده به هنگام فسخ یاخاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق 

 پرداخت می گردد.سال یک ماه حقوق پایه 

 شرط استعفا - 41ماده 

برسد(  شرکتماه قبل به اطالع  1قانون کار )در صورت استعفا حداقل از  21کلیه مراحل استعفا باید طبق قانون و تبصره ماده 

  .انجام شود.

 کسورات - 15ماده 

مین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی أست از مالیات و حق بیمه که حسب مورد به صندوق تکسور قانونی عبارت

  واریز خواهد شد.

 از تاریخ شروع بکار مشمول قوانین تامین اجتماعی و قانون کار خواهد بود. همکار( 6تبصره 

 مالکيت – 16ماده 

 تماماًو اسناد چاپ شده عمل آمده  بهو مدارک حاصل کار همکار و نتایج بررسی ها و همچنین تحقیقات 

متعلق به شرکت خواهد بود و همکار مجاز به استفاده ار آنها برای خود و یا اشخاص دیگر بدون اجازه کتبی و 

 نمی باشد. حتی به عنوان رزومه خود قبلی

 تسهيالت کار -17ماده 

اسناد و مدارک الزم برای انجام تسهیالت ضروری برای اجرای وظایف همکار از قبیل اتاق کار مناسب  شرکت

وع کار در اختیار همکار قرار دهد و اجازه خروج مطالعات ، ابزار ، تجهیزات ، کاغذ و نوشت ابزار بسته به ن

 سسه ندارد.ؤآنها را از م

 شده و هر یک از نسخ دارای ارزش واحد است. مبادلهتنظیم و  و دو نسخهماده  هفدهد در ااین قرارد

 

 امضا و اثرانگشت همکار     شرکت مهر و امضا 

 


