
 ( یاه اجتماع)وزارت تعاون، کار و رف  ینمونه قرارداد کار عموم

 

  یکارفرما و کارگر منعقد م یقانون  ندهی کارفرما /نما نی ب  ران ی ا یاسالم ی ( قانون کار جمهور۱۰قرارداد به موجب ماده ) نی ا

 شود. 

 

 : نی ( مشخصات طرف۱

 

... شماره  خانم/شرکت ............... فرزند ................................................. /یکارفرما آقا  یقانون  ندهی نما / کارفرما

 : ..................................................... یشناسنامه/شماره ثبت: ............... به نشان 

 

خانم ............................ فرزند ................................... متولد .......................... شماره شناسنامه  /ی کارگر آقا و

مهرات:   زانی .......................... نوع و م   التی تحص زانی ................ م  ی........................ شماره مل........ 

 گردد.  ی: ...........................................  منعقد می......................................... به نشان 

 

 □ نی موقت□            کار مع       ( نوع قرارداد    دائم□         ۲

 

 : ...............................  ابدی یکه کارگر به آن اشتغال م یا  فهی وظ ا ی حجم کار   ای حرفه   ای ( نوع کار ۳

 

 ( محل انجام کار: .................. ۴

 

 انعقاد قرارداد: ...........  خی ( تار۵

 

 ( مدت قرارداد:....................... ۶

 

 ( ساعت کار: ......................... ۷

 

مندرج در   زانی از م ش ی تواند ب  یساعت کار نم گردد،یم نیی تع نی آن با توافق طرف انی ساعت کار و ساعت شروع و پا زانی م

 کمتر از آن مجاز است.  کنی شود ل نیی قانون کار تع

 

 : ی( حق السع۸

 

 . .................................. لایر  یزد ثابت / مبنا روزانه/ ساعت ( مالف

 

 . ...............................  لایر انهی ( حق مسکن ماهب

 

 . .......................... لایر   انهی ( حق اوالد ماهج

 

 . سنوات روزانه........................... لایر  هی ( پاد



 

 . ................. لایر   انهی (ماهیخانوار )بن کارگر   ی( کمک هزنه اقالم مصرفه

 

 . : ....................... لایر ای مزا ری ( ساو

 

/ ماهانه کارگر به حساب شماره ............................... نزد   یبصورت هفتگ ای : حقوق و مزاای ( حقوق و مزا۹

 گردد.  ی پرداخت م ی و  یقانون  ندهی نما ای بانک........................... شعبه ............ توسط کارفرما 

 

نسبت   یاجتماع نی قانون تام  قانون مکلفند بر اساس نی مشمول ا ی کارگاه ها انی قانون کار کارفرما ۱۴۸: به موجب ماده مهی ( ب ۱۰

 .ندی نمودن کارگران واحد خود اقدام نما مهی به ب 

 

 یهاو پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه  یدی ع نیی و پاداش ساالنه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تع یدی ( ع۱۱

ل شصت روز مزد ثابت/مبنا )تاسقف  سال کار معاد ک ی  یبه ازا یاسالم یمجلس شورا  ۱۳۷۰/ ۶/۱۲مشمول قانون کار مصوب 

کار کمتر از   یشود. برا ی و پاداش ساالنه به کارگر پرداخت م ی دی عنوان ع بهکارگران(  ینود روز حداقل مزد روزانه قانون 

 و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.  ی دی ع زانی سال م کی 

 

مدت موقت،   ای   نی قانون کار در صورت خاتمه قراردادکار، کار مع ۲۴کار: به استناد ماده  انی پا ی ای مزا ای ( حق سنوات ۱۲

هر سال سابقه، اعم از   ی به کار اشتغال داشته است برا  شتر،ی ب  ای  کسال ی که مطابق قرارداد  یکارفرما مکلف است به کارگر 

پرداخت   ی کار)حق سنوات( به و انی پا یای عنوان مزا ماه حقوق به ک ی معادل  یمبلغ قحقو  ن ی متناوب  بر اساس آخر ای  یمتوال

 .دی نما

 

از   کی  چی ه نی انجام کار مع یبرا  ای قانون کار و تبصره آن در قرارداد کار موقت و  ۲۵( فسخ قرارداد: به استناد ماده  ۱۳

و حل   ص ی تشخ یهااتی ه  تی نوع قرارداد در صالح نی از ا  ی به اختالفات ناش یدگی حق فسخ آن را ندارند و رس ییبه تنها نی طرف

 باشد.  ی اختالف م

 

قرارداد اعمال    نی نسبت به ا یاستحقاق  ی از جمله مرخص یموضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبع ری : ساری ( سا۱۴

 خواهد شد. 

 

)در    ینسخه به تشکل کارگر  کی نسخه نزد کارگر  کی نسخه نزد کارفرما  ک ی شود که  یم می نسخه تنظ ۴قرارداد در  نی ( ا۱۵

 شود.  ی م لی محل تحو یتوسط کارفرما به اداره تعاون کار و رفاه اجتماع زی نسخه ن  ک ی صورت وجود( و 

 

   

 

 کارفرما         یمحل امضا           

 

 کارگر  ی محل امضا         


