
  

 :نام و نام خانوادگي مسوول فني
  :محل امضاء

  :نام و نام خانوادگي مدير عامل
  :محل مهر و امضاء

      

 

 

 نام خداه ب
ی  وول    ارداد    کار 

  :تاريخ
  :شماره

  صفحه 4از  1صفحه 
  30: شماره بازنگري

  14/09/1399 :تاريخ بازنگري
   

قـانون كـار موضـوع بنـد     ) 7(الحاقي به مـاده  ) 3(و تبصره  قانون كار جمهوري اسالمي ايران) 10(ماده استناد  هباين قرارداد   
 مجمع تشـخيص مصـلحت نظـام    25/8/1387مصوبه  –قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي ) 8(ماده ) الف(

  .نماينده قانوني كارفرما و مسوول فني منعقد مي شود/ كارفرما مابين
  : طرفين قراردادمشخصات  -1
  : نماينده قانوني كارفرما/اكارفرم -
  :صادره از             :شماره شناسنامه              :فرزند                        :نام خانوادگي              :نام 
  :ساكن 
  :نوع توليد                                            :كارخانه نام 
 :email                                                                          :  فاكس:                        شماره همراه    :              شماره تلفن 

  : مسوول فني -
                         :شماره شناسنامه:                             كد ملي                :فرزند                        :نام خانوادگي                 :نام

                                                                                 :داراي مدرك تحصيلي:                تاريخ تولد:                              صادره از
  :ساكن                                         :از دانشگاه

      □ پزشكي □كفالت □دائم: در صورت معافيت:                                    وضعيت نظام وظيفه 
  :تعداد فرزند          □هلأمت □مجرد: هلأوضعيت ت 
  : وضعيت سابقه كار 
 :وضعيت و سوابق پرداخت بيمه 

 :email                                                                                          :         شماره همراه:                             شماره تلفن
  يمسوول فن: عنوان شغل -2
هـا و   نظـارت بـر توليـد در كارگـاه     مسوول فني به فردي اطالق مي گردد كـه داراي شـرايط الزم جهـت كنتـرل و     :شرح شغل -

ييـد  أكارخانجات با مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي در رشته تحصيلي مرتبط با صنعت مربوطه بوده و نيز صـالحيت او بـه ت  
   .كميته فني و قانوني رسيده باشد

  :محل انجام كارنشاني  -3
  
  
  

  :قرارداد تاريخ انعقاد -4
  .تا پايان اعتبار پروانه مسوول فني مي باشدمدت اعتبار قرارداد : مدت قرارداد -5
 60و  59رعايت ماده  ساعت كار اضافي با توافق طرفين و. ساعت در هفته مي باشد 44ساعت كار مسوول فني  :ساعت كار -6

    :مي گردد مبلغ قابل پرداخت به ازاي يك ساعت اضافه كاري به اين طريق محاسبه. قانون كار خواهد بود
  )    دستمزد روزانه÷    33/7( ×4/1=پرداخت به ازاي يك ساعت اضافه كاريمبلغ قابل 

واحدهاي توليدي كـه  . ساعت بيشتر از زمان قيد شده در پروانه مسوول فني باشد 2مقدار اضافه كار حداكثر مي تواند : 1تبصره
 .معرفي نمايندمسوول فني موظفند براي هر شيفت كاري يك  ،در بيش از يك شيفت كاري فعاليت دارند



  

 :نام و نام خانوادگي مسوول فني
  :محل امضاء

  :نام و نام خانوادگي مدير عامل
  :محل مهر و امضاء

      

 

 

 نام خداه ب
ی  وول    ارداد    کار 

  :تاريخ
  :شماره

  صفحه 4از  2صفحه 
  30: شماره بازنگري

  14/09/1399 :تاريخ بازنگري
يا پيشگيري از اتالف  ،علت بروز حادثه يا در شرف وقوع بودن آنه روز تعطيل هفتگي ب در مسوول فنيچنانچه : 2تبصره

پيش بيني شده نسبت به  طبق يك برنامه از قبل كارگاه بايد/ نهخامديريت كار، شدني بر سركار خود حاضر گردد كاالهاي فاسد
با رعايت اين اصل دستمزد مسوول فني در روز تعطيل هفتگي . عنوان تعطيلي جانشين اقدام نمايده اعالم يك روز ديگر از هفته ب

   دستمزد روزانه × 4/1=دستمزد در روز تعطيل هفتگي     :كار عادي بيشتر است كه با روش ذيل محاسبه مي گرددنسبت به 
حق استفاده از يك روز تعطيلي هفتگـي بـا اسـتفاده از    مسوول فني  ماده مذكور 1قانون كار و تبصره  62طبق ماده : مرخصي -7

 مسوول فنـي  شده است و عطيالت عمومي هستند كه در تقويم كشور مشخصتعطيالت رسمي در قانون كار همان ت .مزد را دارد
يـك  با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعاً  مسوول فنيمرخصي استحقاقي ساالنه  .حق استفاده از آنها را داراست

   .مي باشد ماه
  :حق السعي -8

 )روزه در مـاه سـي  ( مسوول فنييال و حقوق ماهيانه ر ........................................................مسوول فنيروزانه  ثابتمزد  -الف
  .مي باشد ريال ................................................................................................

بدون احتسـاب مزايـاي    1399در طول سال در اين شغل را نداشته است،  تاكنون سابقه كار كه مسوول فنيضمناً حقوق ماهيانه 
)  شصـت صد و يكهزار و  دوو  هشتادصد و هفتميليون و  بيست و يك( 160/782/21 نبايد ازخواربار و بن كارگري ، مسكن
شناسنامه شغل ارائه شده توسط وزارت كـار و  حداقل حقوق مسوول فني براساس رتبه تعيين شده در . در ماه كمتر باشدريال 

و با احتسـاب شـرايط بـه شـرح      1/2/1382مورخه  6836به شماره  )هاي جبران خدمت اداره كل نظارت بر نظام( امور اجتماعي
  .مي گردد زير محاسبه

افزايش مزد مسوول فني برپايه سابقه كار و رتبه مسوول  15/02/1399در زمان عقد اين قرارداد از تاريخ : شرايط عمومي -الف
طبق ) استان گيالن براساس طرح ارزيابي فعاليت هاي مسوولين فني( علمي و شرايط محيط كار/ با توجه به توانمندي شغليفني 

  :جدول ذير محاسبه مي گردد
  كاربر پايه سابقهمزدافزايش

  هفتصد هزار ريال 000/700سووليت فني مبلغبا بت هر سال سابقه م
  افزايش مزد بر پايه رتبه بندي

  ريال 000/000/2: 3مسوول فني با رتبه   ريال 2:000/000/4مسوول فني با رتبه ريال000/000/6: 1مسوول فني با رتبه 
دريافتي اضافه بر موارد فـوق الـذكر كـه مـورد توافـق طـرفين       هر شرطي در خصوص افزايش دستمزد : شرايط خصوصي -ب

  .قرارداد باشد
  .ال كه با توافق طرفين قابل پرداخت استري..  ............................ها  پاداش افزايش توليد يا بهره وري، حق جذب و ساير پاداش -ج
 86در صورت داشتن شرايط مذكور در مـواد  ) س قانون كاربراسا( ريال 427/835/1فرزند  هر براي كمك هزينه عائله مندي -د
  .قانون تامين اجتماعي  87و
  .ريال 000/000/3حق مسكن براي مسوول فني مجرد و متاهل  -ه
  .ريال 000/000/4) بن كارگري(كمك هزينه اقالم مصرفي خانوار  -و

رعايت حداقل ضريب افـزايش حقـوق اعـالم شـده      افزايش حقوق در صورت تداوم همكاري مسوول فني با كارفرما با: 1تبصره 
  .ساليانه در شروع اولين ماه سال از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بوده و ربطي به زمان انعقاد قرارداد ندارد

  



  

 :نام و نام خانوادگي مسوول فني
  :محل امضاء

  :نام و نام خانوادگي مدير عامل
  :محل مهر و امضاء

      

 

 

 نام خداه ب
ی  وول    ارداد    کار 

  :تاريخ
  :شماره

  صفحه 4از  3صفحه 
  30: شماره بازنگري

  14/09/1399 :تاريخ بازنگري
هر مسوول فنـي كـه داراي    1/1/1399 تاريخاز  26/01/9913مورخه  9733بخشنامه شماره  2بند  1در اجراي تبصره : 2تبصره 

او در همان كارگاه گذشته باشد، اعم از اين كه حق سـنوات  ) سنوات(يا يك سال از دريافت آخرين پايه  باشديك سال سابقه كار 
  .خواهد بود) سنوات(يا مزاياي پايان كار خود را تسويه حساب كرده باشد يا خير، مشمول دريافت پايه 

  ريال در روز 61133: 13گروه  - سابقه كار لسا 2با مسوول فني   ريال در روز 60733: 12گروه  -مسوول فني بدون سابقه كار

  ريال در روز 61933: 15گروه  - سابقه كارسال  8با  مسوول فني  ريال در روز 61533: 14گروه  - سابقه كار سال 5با مسوول فني 

شـعبه  ..................... نـزد بانـك   ................................... صـورت ماهيانـه بـه حسـاب شـماره      ه حقوق و مزايا مسوول فني بايـد بـ   -
  .  توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت گردد................................ 

بيمه       هاي  دستگاهمين اجتماعي يا ساير قانون كار، كارفرما مكلف است مسوول فني را نزد تا) 148(به موجب ماده  :بيمه -9
  .گذار بيمه نمايد

هـاي مشـمول    به موجب ماده واحده مربوط به تعيين عيدي و پاداش ساالنه كارگران شاغل در كارگاه :عيدي و پاداش ساالنه -10
تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه (ثابت  مزدبه ازاي يك سال كار معادل شصت روز  -مجلس 6/12/1370مصوبه  -قانون كار

براي كار كمتر از يـك سـال ميـزان عيـدي و     . مي شود پرداختمسوول فني به عنوان عيدي و پاداش ساالنه به ) قانوني كارگران
  .پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد

مجمـع   25/8/1378حق سـنوات مطـابق قـانون و مصـوبه      كاربه هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد  :حق سنوات يا مزاياي پايان كار -11
  .پرداخت مي شودمسوول فني تشخيص مصلحت نظام براساس نسبت كاركرد 

   .اين قرارداد در موارد ذيل قابل فسخ است: فسخ قراردادشرايط  -12
داروي دانشـگاه علـوم پزشـكي گـيالن      منوط به اعالم كتبي بـه معاونـت غـذا و    توسط كارفرما مسوول فنيفسخ قرارداد : الف

چنانچه آن معاونت محترم با داليل عدم صالحيت ارائه شده توسط كارفرمـا موافقـت نمايـد طـي بررسـي در كميتـه       . خواهد بود
در صـورت  . قانوني، حداكثر ظرف يك ماه بعد از اعالم كتبي كارفرما، مسوول فني رد صالحيت و قرارداد فسخ خواهد شد -فني

  .رگونه اختالف، تصميم گيري نهايي توسط هيات هاي حل اختالف اداره كار خواهد بودوجود ه
مسوول فني موظف اسـت رونوشـت    .به كارفرما خواهد بود  منوط به اعالم كتبي استعفا فسخ قرارداد توسط مسوول فني -ب

مسوولين صنفي  علوم پزشكي گيالن و انجمنبراي پيگيري هاي قانوني بعدي به معاونت غذا و داروي دانشگاه را  استعفاي خود
  .ارسال نمايدفني 

مسوول فني و موافقت كارفرما تا انتخاب مسوول فني جديد و معرفي آن توسط كارفرما كه حداكثر نبايـد   يدر صورت استعفا -
  .از يك ماه تجاوز نمايد، مسوول فني كماكان مسووليت فني واحد مزبور را عهده دار خواهد بود

          بررسـي در كميتـه    همسـوول فنـي، فسـق قـرارداد و ابطـال پروانـه، منـوط بـ         يصورت عدم موافقـت كارفرمـا بـا اسـتعفا    در  -
  .قانوني، حداكثر ظرف يك ماه بعد از اعالم كتبي مسوول فني خواهد بود -فني

از  ،ننمايد معرفي جانشين مسوول فنيكارفرما هيچ اقدامي در خصوص ء، چنانچه بعد از مدت يك ماه از تاريخ استعفا -1تبصره 
  .نظر قانوني مسوول فني مستعفي محسوب مي شود

       قـانون كـار بـه ازاي    21علت استعفاي مسوول فني، كارفرما مكلف اسـت طبـق تبصـره مـاده     ه پس از فسخ قرارداد ب -2تبصره 
  ارسـال كپـي برگـه    . عنوان مزاياي پايان كار به او بپـردازد ه معادل يك ماه آخرين حقوق مسوول فني را بحداقل هر سال خدمت 

  .تسويه حساب جهت صدور پروانه مسوول فني بعدي به دفتر انجمن صنفي مسوولين فني استان گيالن الزامي است



  

 :نام و نام خانوادگي مسوول فني
  :محل امضاء

  :نام و نام خانوادگي مدير عامل
  :محل مهر و امضاء

      

 
 

 

 نام خداه ب
ی  وول    ارداد    کار 

  :تاريخ
  :شماره

  صفحه 4از  4صفحه 
  30: شماره بازنگري

  14/09/1399 :تاريخ بازنگري
  

  . ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد -13
معاونت  نزدنسخه آن  يكنسخه كه هر كدام حكم واحد دارند تنظيم گرديده كه  5صفحه و 4تبصره در 6 بند و 13اين قرارداد در

انجمـن صـنفي   يك نسخه آن نزد  ،مسوول فنينزد كارفرما، يك نسخه نزد  نسخه يك ،پزشكي گيالنغذا و داروي دانشگاه علوم 
و سـاير طـرق بـه    پست  ،اينترنت ،(email) نيز توسط كارفرما از طريق نامه الكترونيكي نسخه يكو مسوولين فني استان گيالن 

   .مي شودداده اداره كار و امور اجتماعي محل تحويل 


