
 

 

 کار قرارداد

 : طرفین مشخصات( ۱

     ملی  شماره        فرزند             شرکت/خانم/آقای :کارفرما قانونی نماینده/کارفرما

   شماره ملی                          فرزند                                 خانم/ آقای                                       :وکارگر

 .گرددمی منعقد                    مهارت ومیزان نوع              تحصیالت میزان

   ⃝موقت و پاره وقت       ⃝  کارمعین  ⃝  موقت  ⃝  دائم  : قرارداد نوع( ۲

  : یابدمی اشتغال آن به کارگر که ایوظیفه یا کار حجم یا حرفه یا کار نوع( ۳

 ساعت           :کار ساعات( 6 ⃝  یک سال    /   ⃝  یک ماه:         قرارداد مدت( 5  شهرستان فیروزآباد  :کار انجام محل( ۴

   :السعی حق( 7

 (ریال                                              ماهیانه حقوق)      ریال                       روزانه مزد: الف

) به فرزند هر ازای به ریال    ماهانه اوالد حق ریال    ماهانه مسکن حق  .ریال    ماهانه کارگری بن :مزایا: ب

 روز سابقه کاری( 7۲0شرط 

  ریال                                       کاری اضافه ساعت یک مزد

 ...............................         ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است. ج: پاداش افزایش تولید یا بهره وری

 جمعا  به مبلغ : 

     نزد بانک                                     ( حقوق ومزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر به حساب شماره8

 گردد.و یا طی چک و یا نقدا و با اخذ رسید توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می                                                                              شعبه

 .نماید بیمه گذار بیمه دستگاههای سایر ویا اجتماعی تامین سازمان نزد را کارگر است مکلف رماکارف کار قانون( ۱۴8) ماده موجب به: بیمه( 9

 شورای مجلس 6/۱۲/۱۳70 مصوب-کار قانون مشمول کارگاههای در شاغل کارگران ساالنه وپاداش عیدی تعیین به مربوط قانون واحده ماده موجب به: ساالنه وپاداش عیدی( ۱0

 برای .شودمی پرداخت کارگر به ساالنه وپاداش عیدی عنوان به( کارگران قانونی روزانه مزد حداقل روز نود سقف تا) مبنا/ثابت مزد روز شصت معادل کار یکسال ازای به-اسالمی

  .شد خواهد محاسبه نسبت به مربوط وسقف وپاداش عیدی میزان سال یک از کمتر کار

 پرداخت کرد کار نسبت اساس بر نظام مصلحت تشخیص مجمع ۲5/8/78 ومصوبه قانون مطابق سنوات حق کار قرارداد خاتمه یا فسخ هنگام به: کار پایان ومزایای سنوات حق( ۱۱

 شودمی

 .شودمی اعالم کتبا مقابل طرف به قبل  روز ۳0 قرارداد فسخ. است فسخ قابل طرفین از یک هر توسط ذیل موارد در قرارداد این: قرارداد فسخ شرایط (۱۲

( وجود صورت در) کارگری تشکل به نسخه یک کارگر نزد نسخه یک کارفرما نزد نسخه یک که شودمی تنظیم نسخه چهارو در     تاریخ   در قرارداد این( ۲۱

 شودمی تحویل محل اجتماعی وامور کار اداره به طرق سایر یا اینترنت یا الکترونیکی نامه طریق از کارفرما توسط نیز نسخه ویک

 کارگر امضاء محل                                                                   کارفرما امضاء محل

 

 


