قرارداد کار تمام وقت
ایي هطاضزاز تط اساس هلاز هازُ زٍم ٍ تا ضػایت هَاز  10 ٍ 9 ،7هاًَى كاض جوَْضي اسالهي ایطاى ،تيي ضساًِ
 ................................تِ صاحة اهتياظي آهاي  /ذاًن  /هَسسِ
ضواضُ هلي

..................................................

 ...................تِ ًطاًي

 .................................................كطظًس ..................................................

زاضاي ضواضُ ضٌاسٌاهِ  ................صازضُ اظ.......................

............................................................................................................................... ..........

ًاهيسُ هي ضَز ٍ آهاي/ذاًن

تِ

تاضید تَلس

كِ زض ایي هطاضزاز تِ اذتصاض «كاضكطها»

 ..................................................كطظًس...........................

تاضید

تَلس......................................

 ...............................................................زاضاي ضواضُ ضٌاسٌاهِ  .................................صازضُ اظ  .......................ساكي

كس هلي

......................................................................

كِ اظ ایي پس «كاضگط» ًاهيسُ هي ضَز تٌظين هي گطزز.
ماده  -1نوع قرارداد :ایي هطاضزاز جْت كاض هَهت تمام وقت تا تَجِ تِ تٌس(ٍ) اظ هازُ  10هاًَى كاض تيي ططكيي
تٌظين ضسُ است.
ماده  -2تاریخ انعقاد قرارداد:

..............................................

ماده  -3مدت قرارداد :هست ایي هطاضزاز……...هاُ است كِ ضطٍع آى اظ تاضید ………… ٍ ..………........پایاى آى تاضید
…… …………................................هي تاضس ٍ هحل اًجام كاضٍ ،اهغ زض  ..................هي تاضس.
ماده  -4موضوع قرارداد :اًجام ذسهت زض ضـل ……… ..…………............هي تاضس ٍ آهاي/ذاًن ………… ..………................هتؼْس
است كِ ٍظایق هحَلِ ضا تا ضػایت هوطضات ٍ طثن ضطح ٍظایق اتالؽ ضسُ تِ ایطاى اًجام زّس ( .هَضَع تٌس الق
هازُ  10هاًَى كاض )
ماده  -5ساعات کار :ساػات كاض ضساًِ هؼازل  44ساػت كاض زض ّلتِ هي تاضس ٍ زض صَضت اًجام كاض اضاكي،
طثن هوطضات هاًَى كاض هعایاي اضاكِ كاض تِ كاضگط پطزاذت ذَاّس ضس .ساػت ضطٍع ٍ پایاى كاض تا تَاكن ططكيي
تؼييي ذَاّس ضس .ساػات كاض ًوي تَاًس تيص اظ هيعاى هٌسضج زض هاًَى كاض تؼييي ضَز ( .هَضَع هازُ  51هاًَى
كاض )
ماده  -6حق السعي ( :هَضَع هازُ  34هاًَى كاض )
 )1-6زستوعز ضٍظاًِ ........................................... :ضیال
حساهل زستوعز ضٍظاًِ زض سال  1400هثلؾ  885/165ضیال هي تاضس ( هصَتِ ضَضاي ػالي كاض )
 )2-6پایِ سٌَات ضٍظاًِ 46/666 :ضیال ( تطاي كاضگطاًي كِ تيص اظ یکسال ساتوِ كاض زاضًس)
 )3-6كوک ّعیٌِ اهالم هصطكي ذاًَاض( تي كاضگطي) :هاّاًِ 6/000/000 :ضیال
 )4-6كوک ّعیٌِ هسکي :هاّاًِ 4/500/000 :ضیال
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 )5-6حن اٍالز ( كوک ّعیٌِ ػائلِ هٌسي) تطاي كطظًساى ظیط  18سال :هاّاًِ2/655/492 :ضیال ( تا زٍ كطظًس
طثن هَاز  87 ٍ 86هاًَى تاهيي اجتواػي)
تبصره  :1هاليات تط حوَم ٍ هعایا ٍ كسَضات هطتَط تِ حن تيوِ تاهيي اجتواػي ٍ سایط كسَضات هاًًَي اظ زضیاكت
هاّاًِ كاضگط كسط ٍ ذالص پطزاذتي اظ ططف كاضكطها تِ ًاهثطزُ پطزاذت ذَاّس ضس.
تبصره  :2طثن تٌس ب تثصطُ  6هاًَى تَزجِ سال  1400كل كطَض سوق هؼاكيت هاليات تط حوَم هاّاًِ هؼازل
 40/000/000ضیال هَضَع هازُ  84هاًَى هاليات ّاي هستوين هي تاضس.
ماده  -7تِ هَجة هازُ ٍاحسُ هاًَى هطتَط تِ تؼييي ػيسي ٍ پازاش ساالًِ كاضگطاى ضاؿل زض كاضگاُ ّاي
هطوَل هاًَى كاض هصَب  70/12/6هجلس ضَضاي اسالهي ،تِ اظاي یک سال كاض هؼازل ضصت ضٍظ هعز ثاتت(هثٌا)
تا سوق  90ضٍظ حساهل هعز ضٍظاًِ هاًًَي كاضگط ،تِ ػٌَاى ػيسي ٍ پازاش ساالًِ تِ كاضگط پطزاذت هي ضَز .تطاي
كاض كوتط اظ یک سال ،هيعاى ػيسي ٍ پازاش ٍ سوق هطتَطِ تِ ًسثت هحاسثِ ذَاّس ضس ( .ػيسي ٍ پازاش
سالياًِ حساهل حوَم زض سال  1400هثلؾ  53/109/900ضیال  ،هاّاًِ 4/425/825 :ضیال تؼييي ضسُ است).
ماده  -8ذاًن/آهاي ………………… ..طي هستي كِ تطاي  ..................كاض هي كٌس حن استلازُ اظ تؼطيالت
ضسوي ٍ هطذصي استحواهي سالياًِ ضا تط اساس هوطضات هاًَى كاض زاضا ذَاّس تَز .هست هطذصي استحواهي ًيع
تطاتط هَاز  64 ٍ 63هاًَى كاض تسٍى احتساب چْاض جوؼِ تِ هست  26ضٍظ زض سال هي تاضس .زض ضوي طثن هازُ 71
هاًَى كاض هطالثات هطذصي استحواهي استلازُ ًطسُ زض پایاى ذاتوِ هطاضزاز تِ كاضگط هاتل پطزاذت هي تاضس.
ماده  -9حوَم ٍ هعایاي هاّاًِ كاضگط تا ٍاضیع تِ حساب تَسط كاضكطها یا ًوایٌسُ هاًًَي ٍي صَضت هيپصیطز.
( هَضَع هازُ  37هاًَى كاض )
ماده  -10تِ هَجة هازُ  148هاًَى كاض ٍ هَاز  39 ٍ 36هاًَى تاهيي اجتواػي ،كاضكطها هکلق است كاضگط ضا ًعز
ساظهاى تاهيي اجتواػي تيوِ ًوایس .حن تيوِ سْن كاضگط تط هثٌاي  %7حساهل حوَم هاّياًِ ٍ سْن كاضكطها 20
زضصس جوغ حوَم ٍ هعایاي هطوَل كسط حن تيوِ تا ضػایت هاًَى هؼاكيت سْن كاضكطهایاى تا ً 5لط ٍ  3زضصس
تيوِ تيکاضي سْن كاضكطها هيتاضس.
ماده  -11تِ ٌّگام كسد یا ذاتوِ هطاضزاز كاض ،حن سٌَات یا هعایاي پایاى كاض هطاتن هَاز  24 ٍ 21هاًَى كاض ٍ
تثصطُ  4هازُ  8هصَتِ هَضخ  87/8/25هجوغ تطريص هصلحت ًظام ،كاضكطها هکلق است تِ كاضگط تِ ًسثت
هست كاضكطز هعایاي هاًًَي پایاى كاض تِ هاذص ّط سال یک هاُ آذطیي هعز تِ ػٌَاى هعایاي پایاى كاض پطزاذت
ًوایس ( .پازاش پایاى كاض ( حن سٌَات) زض سال  1400هثلؾ  26/554/950ضیال ٍ هاّياًِ 2/212/913 :ضیال
تؼييي ضسُ است).
ماده  -12تاتَجِ تِ هازُ  25هاًَى كاض ّيچ یک اظ ططكيي تِ تٌْایي حن كسد آى ضا ًساضًس هگط زض هَاضز شیل :
الف :استقفاى وارگز عثك همزرات لاًَى وار.
ب :فذم تاييذ لاتليت ٍ استقذاد وارگز تَسظ سزپزست ٍ يا همام هافَق.
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ج :غيثت غيزهَجِ تِ هذت سِ رٍس هتَالى يا چْار رٍس غيزهتَالى در عَل يه هاُ وِ تِ هٌشلِ تزن واار ٍ فخا
لزارداد اس جاًة وارگز هحخَب هىشَد.
د :اتوام لزارداد وار هَضَؿ هادُ  42لاًَى وار.
ماده  -13وارگز تِ رفايت هَارد سيز هتقْذ هىشَد:
الف :رفايت ًؾن ٍ اًضثاط اس لحاػ حضَر ٍ غياب تِ هَلـ ٍ رفايت همزرات داخلى عثك شزح ٍؽايف افالم شذُ .
ب :اًجام ٍؽايف شغلی.
ج :رفايت هَاسيي هذّثى ،اجتوافى ٍ اخاللى.
د :هزالثت اس دستگاُ ّا ٍ اتشار ٍ هَارد افوال دلت وافى در استفادُ اس آًْا.
ُ :حخي سلَن ٍ رفتار هٌاسة تا سزپزستاى ٍ سايز واروٌاى.
ٍ :حفؼ اسزار ٍ اعالفات فٌى ٍ رفايت اهاًت ٍ ٍفادارى.
فذم رفايت هَارد فَق تز حخة هَرد خغا يا تمصيز تلمى هىشَد ٍ وارفزها هىتَاًذ تذاتيز اًضثاعى ًؾيز اخغاار
شفاّى ،اخغار وتثى تا درج در پزًٍذُ ٍ اخذ تقْذ اس وارگز را افوال ًوايذ ٍ يا درصَرت تذاٍم هَارد فَق تماضاى
فخ لزارداد هَضَؿ هادُ  42 ٍ 42لاًَى وار را تِ ّيات تشخيص هَضَؿ هادُ  722لاًَى وار ًوايذ.
ماده  -14اذتالكات ًاضي اظ اجطاي ایي هطاضزاز ،تسٍا اظ ططین ساظش تيي ططكيي حل ٍ كصل ٍ زض صوَضت ػوسم
ساظش زض هطاجغ حل اذتالف هصكَض زض هاًَى كاض حل ٍ كصل ذَاّس ضس.
ماده  -15هوطضات هَاًيي كاض ٍ تأهيي اجتواػي ًسثت تِ هَاضز ایي هطاضزاز ٍ سایط هَاضز پيص تيٌي ًطسُ حاكن ٍ
ًاظط ذَاّس تَز.
ایي هطاضزاز زض 15هازُ ٍ  2تثصطُ زض زٍ ًسرِ هتحسالطکل ٍ ٍاحس تٌظين ضسُ كِ ّط ًسرِ آى زاضاي اػتثاض
ٍاحس تَزُ ٍ هلاز آى تط ططكيي الظم االجطا هي تاضس.

امضاء و اثر انگشت کارگر

امضاء کارفرما
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