
 یک نمونه قرارداد کارمزد 

 برای یک شرکت پیمانکاری تهیه گردیده است  29این نمونه قرارداد کارمزدی در سال

 

 

 ............... پیمان کاری شرکت

 قرارداد موقت کار مزد 
 

قانون كار جمهوری اسالمی ایران و  53قانون كار و همچنين به موجب تبصره دو ماده  01و7،9این قرارداد با توجه به مواد 

 –( قانون رفع برخی از موانع توليد و سرمایه گذاری صنعتی 8( قانون كار موضوع بند الف ماده )7( الحاقی به ماده )5تبصره )

 نی كارفرما و كارگر منعقد می شود.مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما یا نماینده قانو 53/8/0587مصوب 
 

 مشخصات طرفین : (1

 .......:    آقای کارفرما / نماینده قانونی کارفرما

 تلفن:                                                               - شهرستان درس:آ

 شماره ثبت شرکت: 

 متولد: فرزند: آقای    کارگر: 

 ميزان تحصيالت: شماره ملی:                                 شماره شناسنامه:

 نشانی و تلفن :                           نوع و ميزان مهارت:         
 
 ( شرح وظیفه ونوع شغل9

      :آقای شغل 
                      

 یا چوب رسانچوب بند كمک حفار و چال زنحفار پيکورچی

  واگن كش واگن زن ریل گذار

معدن زغال سنگ قشالق متعلق به شركت  انجام ميشود. نفره پنجیا  چهاردر یک تيم كاری  و دیگران كه توسط وی ميباشد.

 .ميباشد .................................................................................................معادن زغال سنگ شرق واقع 

 می باشد:به شرح زیر                         قای    آ وظيفه 

         كارگر :  یكل فیشرح قرارداد وشرح وظا

 مصوب فیبر اساس شرح وظابه                                      كه  امور مربوطه  انجامقرارداد عبارتست از  نیكارگر در ا فهيوظ

 نیاگروه یا تيم كاری مطابق با اهداف معدن به وی محول ميگردد انجام این وظيفه مندرج دركه از طرف سرپرست شغل مربوط 

  .دهد یم انجام قرارداد تحت نظارت مافوق

اقدام به شركت  یا سرپرست وی تعيين ميشود  كارفرما و یا مسئولينكه با هماهنگی  نقاطیدر  موظف است صرفاًكارگر-0-5

 .فعاليت نماید

باید از تمام دستورالعمل ها و ابزارایمنی كه دراختيار وی می باشد كمال استفاده را ببرد و ایمنی را رعایت نماید. كارگر -5-5

 كارفرما و نمایندگان وی را از نقاط حادثه خيز مطلع نماید.

 كارگر بدون حضور سر پرست مطلقاً در اموری كه جزو وظایف وی نيست حق دخالت ندارد.-5-5

  :شماره

 تاریخ:



در اجرای وظایف خود ابهام  اگر دریافت كند وآموزش های الزم را جهت اجرای شغل خود از مافوق كارگر موظف است -4-5

  د.یقين حاصل نمای اقدام و اطالعات خودتکميل نسبت به  حتماً  ،دارد

رضایت آنها را نسبت به شركت كارگر باید در رفتار و الفاظ خود نسبت به همکاران و افراد مافوق دقت نماید و از هر حيث -3-5

 خود فراهم نماید.

 رعایت امور انضباطی و سلسله مراتب كارگاه از اولویت های اصلی می باشد كه كارگر بایستی اجرا نماید.-6-5
 
  (محل انجام کار:3

 .اعالم می گردد تعيين و در حيطه معدن یا نماینده وی شركت واز طرف مدیریت  كارگرمحل كار 

تغيير شرح وظایف كارگر  هتغيير نماید ویا اینکكارگاه  استخراج مواد معدنی در كه شرایط كار اقتضا نماید و محلدر صورتی 

 متعهد می گردد كه از این بابت اعتراض نداشته باشد. ..............................................قایآنماید 

 .می باشد ...........................قای ................آدر حال حاضر محل كار 
 

 .....................................................( تاریخ انعقاد قرارداد: 4
 

 ( مدت قرار داد :5
 ماه می باشد. در صورت........................سال و........................ به مدت ..........................................لغایت..........................................از تاریخ 

)تجدید قرارداد فقط به صورت كتبی معتبر می باشد، عدم تجدید كتبی به  .قابل تجدید خواهد بود كارفرما،رضایت  موافقت و

 منزله اتمام و خاتمه قرارداد می باشد.(
 

 ( ساعات کار: 6
در ساعت درهفته  56 می باشد الكن كارگر باید حداقل ........................ لغایت........................ شركت از ساعتساعت كار عادی 

می باشد و كارفرما می تواند با  ی شركتساعت شروع و خاتمه كار با نظر كارفرما محل حوزه فعاليت شركت حضور داشته باشد.

 توجه به شرایط كار ودستور العمل شركت و فصول و نياز مشتریان آنرا تغيير دهد و طرف قرارداد ملزم به اجرای آن می باشد .

 خواهد بود.........................لغایت ........................كارگاه  از ساعت درمطابق رویه موجود  محدوده زمان فعاليت كارگركار مزد

 حتما باید با سرپرست مربوطه هماهنگی معمول گردد.واحتمال بروز خطركارگر در موارد اضطراری 

مادگی الزم وجود داشته آبيشتر از ساعت عادی باشد در این زمينه باید  كارگرممکن است ساعت كار یطرارضا حالت هایدر 

 باشد.
 

 :مد کارآ( توافق در جهت محاسبه زمان و در7 
موجود در كارگاه و تجربه  هر دو طرف توافق دارند كه بر اساس سوابق  درمحل كارقبلی موجود در شركت مطابق با استاندارهای 

ورد آمده زمان اختصاص یافته برای هرمرحله از كار نياز به این دارد تا كارگر تمام تالش خود را به عمل آو زمان سنجی به عمل 

هر دو  .تا قابل برداشت برای هر دو طرف باشد مدی وجود نخواهد داشتآبدون این تالش در حقيقت در .گرددمد حاصل آتا در

 طرف به موارد زیر توافق دارند:

 حفاری و چال زنی خاک و سنگ-0-7

 )در ماه در واگن 06هر تيم كاری چهار نفره حداقل در روز و كارسنجی معمول  های گذشته  سالمار آبطور ميانگين در 

واگن در ماه( تخليه می نمایند بطور ميانگين در شش ساعت  505واگن ) 05واگن در ماه( و هر تيم كاری سه نفره  406



ساعت كاری معادل  یک و نيم بطور ميانگين كارسنجی هر نفر در  ن را دارد كه سه واگن تخليه نماید.آكاری هركارگر توان 

 باشد.یک واگن قابل بارگيری و تخليه می 

 پیشروی و برداشت زغال-3-7
)در ماه  در واگن 06نفره پنج هر تيم كاری حداقل در روز استخراج وپيشروی زغال در گروه های پنج نفره انجام می گيرد. 

تخليه می نمایند بطور ميانگين در شش پيشروی وواگن در ماه(  531واگن ) 01واگن در ماه( و هر تيم كاری سه نفره  406

  دو ساعتتخليه نماید. بطور ميانگين كارسنجی هر نفر در  پيشروی و كاری هركارگر توان آن را دارد كه سه واگنساعت 

 و تخليه می باشد. پيشرویساعت كاری معادل یک واگن قابل 

 عمل حفاری و چال زنی و پيشروی زغال منوط به تقسيم صحيح كار بين افراد تيم  می باشد.

 و چوب بندی: نصب استحکامات -4-7
طبق توافق و كارسنجی ,ایجاد استحکامات وخاک ریزی پشت استحکامات خواهد بود.خاک و سنگ ریزش شده شامل تخليه

به عمل امده در یک شيفت كاری توسط سه كارگرمعادل شش استحکام)تمام جوانب ان اماده شود( بنا ميگردد كه سهم هر 

 كارگر معادل سه استحام می شود.

 .گيرد و طرف قرار میدمورد توافق  مبنای محاسبه  مارآلذا  

، حق خواربار)كارگر نيمه ماهر( محاسبه ميگردد عالوه برآن،  3 گروه شغلیدستمزد استحقاقی برای مهارت كارگر  -0

و در  بر اساس كاركرد محاسبه، حق روز های جمعه و تعطيالت حق مرخصی استحقاقی، حق بن كارگری، مسکن حق

 .پرداخت ميگردد ضمن دستمزد به كارگر

قانون تامين اجتماعی معادل سه روز دستمزد كارگر ساده برای هر  86به كارگران كه دارای اوالد باشند طبق ماده  -5

 .فرزند و تا دو فرزند قابل پرداخت می باشد

 ر انجام شده پرداخت ميگردد.عيدی و پاداش و حق سنوات در زمان اتمام قرارداد به كارگر بر اساس ميزان كا -5
 

 (  حق الزحمه کارگر کارمزد:  8
بر اساس كارمزد  دقانون كار شيوه كار دو طرف قراردا 53طبق ایين نامه اجرائی تبصره دو ماده بر اساس توفق انجام شده : 

 خواهد بود.     

ریال)كارگردارای سابقه بيش از  5411روزانه پایه سنوات ، ریال 063740:دستمزد روزانه كارگر  طبق توافق انجام شده  -0

 404535مرخصی ذخيره ، ریال در ماه 011111مسکن، ریال در ماه811خواروبار، ریال در ماه 531111بن  یکسال(

ریال در ماه و عيدی و پاداش مبلغ  404535برای حق سنوات  ،ریال 665964ریال در ماه و بابت چهار روز جمعه 

 51ميشود كه در صورت تقسيم به  7859410جمع این مبالغ در ماه  .ریال در ماه قابل پرداخت می باشد 855714

خاک و  واگن كار درهرروز كه كارمزد هر واگن چهارریال كه در صورت تقسيم به 560505روز كاری هر روز مبلغ 

خاک و سنگ ریزش شده و نصب هر  تخليه سهمخواهد بود. ریال 80661و هر واگن زغال  ریال63558لغ مب سنک

حالت حق السعی مندرج در ماده  مبالغ محاسبه شده این ریال ميشود. 051636استحکام برای هر كارگر در روز معادل 

این مبلغ حق بيمه و ماليات قابل كسر می از  .(پاسخگوست)كليه ادعای كارگر را  پوشش خواهد دادقانون كار را  54

 روز محاسبه خواهد شد. 50 ،هیک روز روز و در ماه های سی و 51حق بيمه كارگر  باشد.

 تقسيم درامد بين تيم بر اساس سختی و با توافق خود انان انجام می پذیرد. -5

 برای روزهای غيبت كارگر مزد و حق بيمه پرداخت نخواهد شد. -5



عيد به هنگام توافق و محاسبه قرار گرفته لذا  ،و پاداش و حق سنوات در مبلغ كارمزد مورد توجهنجا كه عيدی آاز  -4

جداگانه به ازای كارهای انجام شده مورد لحاظ قرار  حق سنوات عيدی و پاداش وفسخ یا خاتمه قراردادكار  ،نوروز

 پرداخت می باشد. خواهد گرفت. در صورت اصرار كارگر عيدی و پاداش همراه با كارمزد قابل

و سوابق  تحویل مبلغ كارمزد و پرداخت ها به صورت كتبی و از طریق حسابداری انجام خواهد شد، كليه امور انجام كار -3

دریافت كارمزد منوط به تکميل فرم وتائيد سرپرست و گزارش و انجام  این حساب ها در بایگانی نگه داری خواهد شد.

 كار می باشد.

  .قابل پرداخت می باشدمحاسبه و طبق ضوابط شركت در پایان هر ماه شده مبلغ كار مزد كارهای انجام  -6

درصد سهم شركت  55درصد دستمزد )دستمزد مبنا( مورد توافق خواهد بود كه  51واریز حق بيمه این قرار داد شامل  -7

 و هفت در صد سهم كارگر خواهد بود.

 بيمه وی واریز نخواهد شد. كارگر حق درصورت غيبت  :0تبصره

ن متعهد آدهند و بر انجام  پرداخت دستمزد بر این ضابطه قرار می را برای تحویل كار و هر دو طرف رابطه خود :5تبصره

ارت سرپرست مربوطه و ظن ،استانداردهای فنی ،شركت العملمکلف است انجام كار را بر اساس دستوركارگر  گردند. می

در دوره مرخصی  مزدی به كارگر تعلق نخواهد گرفت.كارانجام دهد. بدیهی است در صورت عدم رعایت این موارد  شخصاً

 نخواهد گرفت. به كارگر كارمزد تعلقاستحقاقی كارمزد 

رعایت نظم  ،انجام مطلوب كار، تيم كارگران متصدی اجرای كاررضایت مندی از در صورت افزایش توليد و كارفرما : 5تبصره

صورت پاداش  مبلغی را به  اگر صالح بداند می تواند....  فعاليت بيشتر و افزایش انگيزه و ،شركتانضباط و حضور در  و

 .قرارداد اضافه نماید به  توليدافزایش 

 با توجه به توافق انجام شده هيچ ادعائی به جز مبلغ كارمزد از طرف كارگر پذیرفته نخواهد شد. :4تبصره

حسابداری شركت مکلف است كه سوابق كاركرد ماهيانه كارگر طرف قرار داد و پرداختی های انجام گرفته  را جمع : 3صرهتب

وری تا در صورت وقوع اختالف مدارک و مستندات راهگشا و حل اختالف وجود داشته باشد.اثبات ميزان كار با كارگر و آ

 اثبات پرداخت با كارفرما خواهد بود.

داری  افشاء اطالعات شغلی و كاری و اطالعات نرم افزاری راز ،در حفظ اسرار كارگاهكه  متعهد می گردد كارگر :6تبصره

 ن به محيط بيرون از كارگاه جدیت به خرج دهد در غير این صورت باید پاسخگوی خسارت وارده باشد.آنموده و از سرایت 
 

 ( خسارت وارده:2
ن یا ابزار ن اجرای امور به دليل اهمال در انجام وظایف موجب وارد شدن خسارت به معداكارگر در صورتيکه تيم كاری یا یکی از

 شركت حق دارد خسارت وارده را از كارمزد كارگر كسر نماید. یا به محيط زیست گردد،
 

 ( شرایط فسخ قرارداد:11

 این قرارداد در موارد ذیل توسط هر یک از طرفين قابل فسخ است.

در صورت تقاضا از  و روز اعالم قبلی و كتبی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند 03با  ميتوانند از طرفين قراردادهر یک  الف(

ضمن اعالم كتبی می بایستی كليه كارهای در دست اقدام اعم از تحویل مدارک و یا خدمات ناتمام تکميل گردیده  كارگر طرف

 شود.تحویل دریافتی و  به همراه اسباب و وسایل 

 ب( عدم رعایت ایمنی كه موارد ایمنی كامالً به كارگر تفهيم گردیده است.

روز متناوب در ماه و همچنين تاخير در ورود و یا تعجيل در خروج از  7متوالی در هفته یا  ( غيبت متوالی به مدت دو روزج

 ساعت در ماه.  01به مدت  كارگاه جمعاً

 تعقيب از طریق مراجع قضائی گردد. ( ارتکاب اعمال خالف قانون كه موجبد



 .شغل مناسب و یا حذف شغل فکری كارگر و عدم وجود درصورت كاهش توانائيهای جسمی و (هـ

 .اعتياد به مواد مخدر با تائيد مراجع ذیصالح (و

تعدیل نيرو ویا عدم نياز به ادامه خدمت كارگر ناشی از تقليل فعاليت كارگاه و تغيير ساختارو همچنين عدم وجود تفاهم بين  (ز

 .و لزوم حفظ نظم كارگاه  كارگرشركت و 

نامبرده یا تقصيری از  و ورصبه تعهدات خود برابر شرح وظایف مندرج در قرارداد اقدام ننماید و قدر صورتی كه كارگر  (ح

یا سرپيچی از دستورات مافوق یا هرگونه تجمع و اعتصاب و اغتشاش یا درگيری لفظی یا فيزیکی یا كم كاری،  مشاهده شود

یين نامه انضباطی با كارگر برخورد و بعد از اجرای تشریفات اداری انضباطی نسبت به قطع همکاری با وی اقدام آشركت برابر 

 خواهد نمود.

 ن شئونات اسالمی و حسن رفتار و اخالق را رعایت نماید.آخارج از  و ست در محيط كارموظف ا كارگر (ت

 و حق واگذاری به غير را ندارد. اقدام نماید موظف است نسبت به انجام كليه مراحل شرح وظایف شخصاًكارگر  (ی

ضامن خسارت به محصوالت و ابزار و وسایل كارگاه در حوزه زیر مجموعه خود بوده و درصورتی كه در اثر  كارگر (ک

از محل مطالبات نامبرده كسر ن گردد آابزار و یا معدن  یا جرائم متوجه تاسيسات  انگاری در انجام وظایف خسارتی و سهل

 .خواهد شد

 حل اختالف قرارداد:-11
از طریق حکم  ،در صورت  عدم رفع در مفاد قرار داد در مرحله اول از طریق توافق حل گردیده ودر صورت بروز اختالف 

 خر از طریق مراجع قانونی حل و فصل خواهد شد.آالطرفين و در مرحله  مرضی
 

 نسخ قرارداد:( 19
 ،كارگر معدنیک نسخه نزد كارفرما ،یک نسخه نزد . سه نسخه تنظيم می شود  دردر دوازده ماده و هشت تبصره  و این قرارداد 

و رفاه اجتماعی محل تحویل كار ،رنت یا سایر طریق به اداره تعاونیک نسخه نيز توسط كارفرما از طریق نامه الکترونيکی یا اینت

 .می شود

 .تحویل گردید كارگریک نسخه از قرارداد به  ،نآقبول مفاد  بعد از بررسی و مطالعه تمام شرایط مندرج در قرارداد و
 
 

 و مهر شرکت امضای کارفرما            اثر انگشت  وامضای کارگر                            
 
 


