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کار معین............................: مدت قراردادموقتدائم: نوع قرارداد-2
..........................................................................: یابنداي که کارگر به آن اشتغال مینوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه-3

...............................................: ساعت کار-5...............................................................................................................:محل انجام کار-4

لیکن کمتر ،ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیینو شروع وپایان آن با توافق طرفین تعیین ، میزان ساعات کار
.و پرداخت می شودك حقوق و مزایا به نسبت ساعات کار محاسبه .ق39به استناد ماده که در این حالتاز آن مجاز است

. استك الزامی.ق59رعایت مفاد ماده در صورت انجام اضافه کاري 
)ریال.......................................................:حقوق ماهانه(ریال ....................................................ساعتی/روزانه/مبنا/مزد ثابت: الف:حق السعی-6
حق مسکن: ب
بن کارگري: ج
حق اوالد: د
................................نزد بانـک .................................................................................به حساب شماره نقدي یاماهانه/بصورت هفتگی: حقوق و مزایاي کارگر-7

.گرددتوسط کارفرما یا نماینده وي پرداخت می....................................................................................................شعبه
.ان تامین اجتماعی بیمه نمایدقانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازم) 148(به موجب ماده :بیمه-8
هـاي  به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدي و پاداش سـاالنه کـارگران شـاغل در کارگـاه    :عیدي و پاداش ساالنه-9

تـا  (مبنـا  /مجلس شوراي اسالمی، به ازاي یک سال کار معـادل شصـت روز مـزد ثابـت    6/12/1370مشمول قانون کار، مصوب 
به عنوان عیدي و پاداش ساالنه به کارگر پرداخت می شود براي کار کمتـر  ) اقل مزد روزانه قانونی کارگرانسقف نود روز حد

.از یک سال، میزان عیدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت کارکرد محاسبه خواهد شد
.شودانون به کارگر پرداخت میبه هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات، مطابق ق:حق سنوات یا مزایاي پایان کار-10
1- .قانون کار با توافق طرفین تعیین میگردد69بر اساس قانون کار وزمان استفاده از آن به استناد ماده میزان تعطیالت و مرخصیها1

براساس . شده ندارندیک از طرفین به تنهائی حق فسخ این قرارداد را قبل از انقضاء مدت تعیین قانون کار هیچ25باستناد ماده 12-
- قانون کار رسیدگی به اختالفات ناشی از این قرارداد در صالحیت مراجع حل اختالف مقرر در قانون کار می157و ماده 25تبصره ماده 

.باشد
بـود کـه بـراي کـارگر     در صـورتی نافـذ خواهـد   ك شروط مندرج در این قرارداد یا تغیییرات بعـدي آن  .ق8به موجب ماده 13-

.نداشته باشدایایی کمتر از اختیارات مقرر در قانون کار مز
در چهار نسخه تنظیم گردید که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد ... .....................سال.. ........................ماه......................روز :این قرارداد درتاریخ-14

و یک نسخه نیز توسـط کارفرمـا بـه اداره تعاون،کارورفـاه اجتمـاعی      ) درصورت وجود(کارگر، یک نسخه به تشکل کارگري
الف/.شودمحل تحویل داده می

امضاي کارگرنماینده کارفرما           /امضاي کارفرما
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