(( قرارداد کار مدت موقت ))
اين قرارداد به موجب ماده ( )01قانون كار جمهوري اسالمي ايران و تبصره ( )3الحاقي به ماده ( )7قانون كار موضوع بند
(الف) ماده ( )8قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي -مصوب  0387/8/52مجمع تشخيص مصلحح
نظام بين كارفرما /نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود .
 )1مشخصات طرفين :

كارفرما
شركت ایمن تاسیسات گستر پویا افق جاوید به شماره ثبت  272373به نشاني  :تهران  -بلوار کریم خان -انتهای
خیابان عضدی جنوبی – تقاطع رودسر – پالک  – 2واحد3

كارگر
آقلللاي  /خلللان  ..........................................فرزنلللد  ................................متوللللد  ...............................شلللماره شناسلللنامه ..................
شللماره محللي  ................................ميللنان تحصلليال  /رشللته  ...........................................شللماره تمللا

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

به نشاني ....................................................................................................................................................................................................................... :
 )2نوع كار يا حرفه كه كارگر به آن اشتغال مي يابد .................................................................................................................................................. :

 )3محل انجام كار بر اساس تشخیص کارفرما انتخاب میگردد .
)4تاريخ انعقاد قرارداد 0901/10/10 :

 )5مدت قرارداد  :سه ماهه
 )6ساعت كار  44ساعت در هفته مطابق با قانون کار
میزان ساعت کار و ساعت شروع و پايان آن و همچنین شیفت کاری توسط کارفرما تعیین ميگردد ،ساعت کار نمي تواند بیش از میزان
مندرج در قانون کار تعیین شود لیكن کمتر از آن مجاز است.
 )8حق السعي:

حقوق و مزايا براساس سیستم محاسبه حقوق ودستمزد کارفرما ومنطبق با موازين ومقررات قانون کارجمهوری اسالمي ايران با رعايت ماده
 61و  68قانون تامین اجتماعي جهت عائله مندی تعیین میگردد و پس از کسر کسورات قانوني بصورت ماهیانه به حساب کارگر واريز
خواهد شد .
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)9بيمه :به موجب ماده  046قانون کار بر اساس قانون تامین اجتماعي نسبت به بیمه نمودن کارگر توسط شرکت ايمن تاسیسات اقدام
خواهد شد .
 )10عيدي و پاداش ساالنه :به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول
قانون کار مصوب  0981/01/1مجلس شورای اسالمي به ازای يك سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا به عنوان عیدی و پاداش
ساالنه به کارگر پرداخت مي شود .برای کار کمتر از يك سال میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.
 )11حق سنوات يا مزاياي پايان كار :به استناد ماده  14قانون کار در صورت خاتمه قراردادکار  ،کارفرما مكلف است به کارگری که
مطابق قرارداد يكسال يا بیشتر ،به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ،اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل
يك ماه حقوق به عنوان مزايای پايان کار(حق سنوات) به وی پرداخت نمايد.
 )11مرخصي قابل بازخريد  :در خصوص مرخصي کارگر نمیتواند بیشتر از  0روز مرخصي خود را در سال ذخیره نمايد .
 )13تعهد استخدام  :اين قرارداد هیچگونه تعهدی مبني بر استخدام کارگر نخواهد داشت .
 )14تخلف از قوانين و مقررات  :در صورت تخلف از مقررات انضباطي شرکت و نقض قوانین  ،کارفرما حق دارد با مالحظه ماده  0آئین
نامه قصور قبل از پايان قرارداد نسبت به فسخ آن با فرد خاطي اقدام و طبق ماده  18قانون کار با نامبرده رفتار نمايد .
 )15کارگر متعهد میگردد به طور مرتب از امكانات و وسايل حفاظتي که در اختیارش میباشد و به وی آموزش داده شده استفاده نمايد و
بهداشت فردی را رعايت و محیط زيست را پاکیزه نگه دارد  .در صورت عدم استفاده از امكانات و وسايل حفاظتي يا سهل انگاری که باعث
ايجاد خطر برای خود و سايرين گردد عواقب حاصله مستقیما متوجه وی خواهد بود و موظف به جبران خسارت وارده به کارفرما نیز خواهد بود
 )16در صورت پايان مدت قرارداد کارگر مستحق دريافت مزايای مندرج در ماده  14قانون کار خواهد بود و با دريافت آن هرگونه ادعای
بعدی را در مورد دريافت مزايای اتمام قرارداد از خود سلب نمايد .
)17در صورتي که کارگاه به عللي تعطیل يا دچار رکود کاری گردد مفاد  01قانون کار در مورد کارکنان اعمال خواهد شد .

 )18ساير :موارد پیش بیني نشده در اين قرارداد  ،مطابق با قانون کار میباشد و مطابق مقررات مربوطه عمل خواهد شد .
 )19اين قرارداد در  9نسخه تنظیم مي شود که يك نسخه نزد کارفرما يك نسخه نزد کارگر يك نسخه نیز توسط کارفرما به اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعي محل تحويل مي شود.

محل امضاي كارفرما

محل امضاي و اثر انگشت كارگر

