
 

 ((در آزمایشگاه تشخیص طبی كار قرارداد))
 

 موضاو  كاار قانون( 7) ماده به الحاقي( 3) تبصره و ایران اسالمي جمهوري كار قانون( 01) ماده موجب به قرارداد این

 تشااخیص مجماا  52/8/0387 مصااوب -صاانيتي گذاري ساارمایه و تولیااد مواناا  از برخااي رفاا  قااانون( 8) ماااده( الاا ) بنااد

 .شود مي منيقد كارگر و كارفرما ونيقان نماینده/ كارفرما بین نظام مصلحت

 

 : طرفین مشخصات -0

 کارفرما :اول طر 

  ................................... :  ملی شماره............ شناسنامه شماره ............. ..  فرزند ......................... دکتر خانم/آقاي

  ..................................................................................................... :  نشاني به یطب تشخیص آزمایشگاه مدیریت

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

 کارمند :دوم طر   

 ...................هشناسنام شماره03 ___/___/__ متولد ................ فرزند....................................... خانم/آقاي

  .................................... مهارت میزان و نو  ........................  تحصیالت میزان ..............................  ملي شماره 

 .گردد مي منيقد  .......................................................................................................................... :  نشاني به 

 

  ميین كار               موقت                 دائم:   قرارداد نو ( 5

 

 :  قرارداد و موض( 3

 ج         ب       ال  

ال  ـ همکاری در کلیه امور آزمایشگاهی از قبیل پذیرش و جوابدهی و سایر مواردی کاه بناا باه تشاخیص کارفرماا ارجاا  

 گردد.می

رفرماا گیری و انجام آزمایشات و سایر اموری که بناا باه تشاخیص کاب ـ همکاری در کلیه امور آزمایشگاهی از قبیل نمونه

 گردد.ارجا  می

شااویی  امااور آبدارخانااه  ارسااال مراسااالت  و سااایر ج ـ انجاام کلیااه امااور خاادماتی آزمایشااگاه از قبیاال نظافاات محاال   لولااه

 گردداموری که بنا به تشخیص کارفرما ارجا  می

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

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

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

 

  ....................................................................... به نشانی: .....................آزمایشگاه( محل انجام كار : 4

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

  



 03 ___/___/___( تاریخ انيقاد قرارداد : 2

 ( مدت قرارداد : 6

 شمساای بااه ماادت یاا  سااال 03___ / ___/___لغایاات   03ایاان قاارارداد باارای ماادت ميااین از تاااریخ ___/___/  ___

 باشد.می

گاردد و در د مایتمدیاقارارداد : پس از انقضای مدت مزبور در صاورت نیااز و همیناین رضاایت از نحاوه کاارکرد  0تبصره 

 غیر اینصورت در پایان قرارداد آزمایشگاه هییگونه تيهدی برای تجدید و تمدید قرارداد نخواهد نخواهد داشت.

 ( ساعات كار : 7

ساعت در هفته خواهد باود و کاارگر/ کارمناد موظا  باه رعایات سااعات کاار در  44قانون کار ساعت کاری  20ماده  طبق

 .ا به تشخیص کارفرما خواهد بودیکی از شیفتهای تنظیمی بن

تواناد بایش  ساعات كاار نمي ).تغییر می باشد قابل : میزان ساعات كار و ساعت شرو  و پایان آن با توافق طرفین5تبصره

 (از میزان مندرج در قانون كار تيیین شود لیكن كمتر از آن مجاز است.

 

 ها: ( تيطیالت ومرخصی8

 کار بوده.انون قها مطابق تيطیالت و مرخصی -0-8

در صورتیکه کارگر/ کارمناد مادت ساه روز بادون اطاال  قبلای و عاذر موجاه در محال خادمت حاضار نشاود کارفرماا  -5-8 

 تواند این قرارداد را از تاریخ ترک خدمت ی  طرفه فسخ نماید.می

 نماید. روز مرخصی استحقاقی استفاده 2/5تواند از کارگر/ کارمند به ازاء هر ماه خدمت می -3-8

 باشدمندی از مانده مرخصی در صورت فسخ قرارداد مقدور نمی: بهره 3تبصره

 ( تيهدات طر  دوم قرارداد: 9

خدمات موضو  قرارداد را با رعایات و تبيیات کلیاه مقاررات و ضاوابط اداری و فنای مرباوط باه آزمایشاگاه باه نحاو  -0-9

 مطلوب انجام دهد.

 کلیه اطالعات و اسرار آزمایشگاه کوشا باشد. در حفظ اموال و اسناد رسمی و -5-9

در انجام تيهدات  مصاال  و منااف  آزمایشاگاه را بطاور کامال رعایات نماوده و از هار گوناه اقادامی بارخال  مصاال   -3-9

 آزمایشگاه اجتناب نماید.

 غیبت غیرموجه و بدون اجازه قبلی نداشته باشد. -4-9

 به آزمایشگاه به تشخیص کارفرما ملزم به جبران خسارت وارده باشد.در صورت بروز تخل  و ورود خسارت  -2-9

 در صورت تمایل ترک خدمت  کارگر/ کارمند ملزم است ی  ماه قبل به کارفرما کتباً اطال  دهد.  -6-9

 

 السيي : ( حق01

 لاير(  ............................ لاير )حقوق ماهانه :   ......................... ال : مزد ثابت/ مبنا روزانه/ ساعتي 

 لاير كه طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.  ........................ وري  یا بهره ب: پاداش افزایش تولید

  ........................................................................................................................ ج : سایر مزایا : 

 

 



  ................................ نزد بانك  .........................حساب شماره  ( حقوق و مزایا بصورت هفتگي/ ماهانه به00

 گردد. یا نماینده قانوني وي پرداخت مي طر  اول قراردادتوسط   ...................................... شيبه  

 ( بیمه :05

( قااانون كااار كارفرمااا مكلاا  اساات كااارگر را ناازد سااازمان تااامین اجتماااعي و یااا سااایر دسااتگاههاي 048بااه موجااب ماااده ) 

 گذار بیمه نماید. بیمه

 ( عیدي و پاداش ساالنه :03

 -به موجب ماده واحده قانون مربوط باه تيیاین عیادي و پااداش سااالنه كاارگران شااغل در كارگاههااي مشامول قاانون كاار 

به ازاي یك سال كار ميادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا )تاا ساق  ناود روز  -وراي اسالمي مجلس ش 6/05/0371مصوب 

شود. براي كار كمتر از یك ساال  حداقل مزد روزانه قانوني كارگران( به عنوان عیدي و پاداش ساالنه به كارگر پرداخت مي

 میزان عیدي و پاداش و سق  مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

 یا مزایاي پایان كار :  ( حق سنوات04

مجما  تشاخیص مصالحت نظاام بار  52/8/78به هنگاام فساخ یاا خاتماه قارارداد كاار حاق سانوات مطاابق قاانون و مصاوبه 

 شود. كارگر پرداخت مياساس نسبت كاركرد 

 ( شرایط فسخ قرارداد: 02

ایان قارارداد   9يهادات موضاو  مااده در صورت عدم رضایت از اخالق یا کیفیت کار کارمند و یا عادم انجاام هار یا  از ت-

کارفرما مخیر است در هر زمان با اخطار ی  ماه  قبل   قرارداد فی ما بین را یا  طرفاه فساخ و باه خادمت کارمناد خاتماه 

دهد. در این صورت کارفرما مکل  است کلیه مزایای پایان کار)عیدی  پاداش  سنوات  ومانده مطالبات احتمالی( را نسبت 

 .ارکرد پرداخته و با کارمند تسویه حساب نماید و کارمند هییگونه ادعا و اعتراضی نخواهد داشتبه ایام ک

 

تيطیلای آزمایشاگاه باه هار علاات از جملاه اراده کارفرماا مبنای بار تغییار یااا تيطیلای فيالیات یاا احکاام مراجاا   در:  4تبصاره

 رعایت مدت زمان ی  ماهه فوق نمی باشد. نیاز به صالحه اداری و قضایی

  

( سایر موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبيي از جمله مرخصاي اساتحقاقي  كماك هزیناه مساكن  كماك هزیناه 06

 مندي نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.  عائله

اطال  و تفهیم کامل نسابت باه ناو  کاار و مفااد قارارداد  طرفین در کمال صحت و سالمت عقلی و جسمانی و با علم و( 07

 نماید. و قبول کلیه شرایط آن اقدام به امضاء قرارداد نموده و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می

 تبصره در دو نسخه که هر ی  ارزش یکسان دارند تنظیم ومنيقد گردیده است. 4ماده و  07این قرارداد  در 

 

 م و نام خانوادگی طر  اول قرارداد                              نام و نام خانوادگی طر  دوم قراردادنا   

              

 امضاء محل                                                                محل امضاء               


