بسمه تعالی
قرارداد کار
ایننق قننرارداد بننه مدهنن مننناد ( )01قنناندق کننار همرنندرال اسنننامی ایننراق د تب ننر ()3الحنناقی بنننه منناد ()7قنناندق کننار مد ننند
بند(الف)ماد ()8قاندق رفع برخی از مدانع تدلید د سرمایه گذارال نعتی -م دبه  0387/18/01مهمنع تخنخیم م ن حظ ن نا
بیق کارفرما /نمایند قاندنی کارفرما د کارگر منعقد می خدد.
 )0مخخ اظ طرفیق:کارفرما /نمایند قاندنی کارفرما
آقاال /خان /خرکظ ............................فرزند ..............................خمار خناسنامه/خمار ثبظ.........................:
به نخانی ........................................................................................... ......................:
د کارگر:آقننناال .. ...............فرزنننند.....................متدلننند. ......................خنننمار خناسننننامه.....................خنننمار
م ی................ ....میزاق تح یاظ.........................ند د میزاق مرارظ........................................................
.به نخانی...................... ................................................. ............ ..:منعقد می گردد.
کار معیق□
مدقظ ◙
دائ □
)0ند قرارداد:
)3ند کار یا حرفه یا د یفه اال که کارگر به آق اختغال می یابد.................................................................:
)4محل انها کار........................................................................................................................:
)5تاریخ انعقاد قرارداد..................................................................................................................:
)6مدظ قرارداد......................................................................................................................:
)7ساعاظ کار......................................................................................................................:
میزاق ساعاظ کار د ساعظ خرد د پایاق آق با تدافق طرفیق تعییق میگردد ،ساعظ کار نمیتدانند بنیا از مینزاق منندرد در قناندق
کار تعییق خدد لیكق کمتر از آق مهاز اسظ.
)8حق السعی:
الف :مزد ثابظ/مبنا ردزانه  /ساعتي...................لایر(حقدق ماهانه.................:لایر)
 :پاداا افزایا تدلید یا برر درال..............................................لایر که طبق تدافق طرفیق قابل پرداخظ اسظ.
د سایر مزایا....................................................................................................................................:
 )9حقدق د مزایا به درظ هفتگی /ماهانه کارگر به حسا خمار ............................نزد بانک.................................
خعبه...................................تدسط کارفرما یا نمایند قاندنی دال پرداخظ می گردد.
 )01بیمه :به مده ماد ( )048قاندق کار کارفرما مک ف اسظ کارگر را نزد سازماق تامیق اهتماعی د یا سنایر دسنتگاهراال بیمنه
گذار بیمه نماید .
 )00عینندال د پنناداا سنناهنه :بننه مده ن قنناندق منناد داحنند قنناندق مربنندط ب نه تعیننیق عینندال د پنناداا سنناهنه کننارگراق خننا ل در
کارگاهراال مخمدل قاندق کار م د  0371/00/16 -مه ن خندراال اسنامی – بنه ازاال ینس سنال کنار معنادل خ نظ ردز منزد
ثابظ/مبنا(تا سقف ندد ردز حداقل مزد ردزانه قناندنی کنار گنراق) بنه عننداق عیندال د پناداا سناهنه بنه کنارگر پرداخنظ منی خندد.
براال کار کمتر از یس سال میزاق عیدال د پاداا د سقف مربدطه به نسبظ محاسبه خداهد خد.
 ) 00حننننق سنننننداظ یننننا مزاینننناال پاینننناق کننننار :بننننه هنگننننا فسننننخ یننننا خاتمننننه ایننننق قننننرارداد کننننار حننننق سنننننداظ مطننننابق قنننناندق د
م دبه0387/18/05مهمع تخخیم م حظ ن ا براسا نسبظ کارکرد کارگر پرداخظ می خدد .
 )03سایر مد دعاظ مندرد در قاندق کار د مقرراظ تبعی از هم ه مرخ ی استحقاقی  ،کمک هزینه مسکق  ،کمک هزینه عای ه
مندال نسبظ به ایق قرارداد اعمال خداهد خد.
 )04ایق قرارداد در چرار نسخه تن ی می خدد که یس نسخه نزد کارفرما ،یس نسخه نزد کارگر ،یس نسخه به تخكل کنار گنري (در
درظ دهدد) د یس نسخه نیز تدسط کارفرما از طریق نامه الكترد نیکی یا اینترنظ یا سایر طرق بنه ادار کنار د امندر اهتمناعی
محل تحدیل می خدد.
محل ام اء کارفرما

محل ام اء کارگر

