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 هب انم خدا
 

 ین فنی با واحدهای مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیمسؤول قرارداد
 

قانون مذكور بين خانم / آقاي                01اين قرارداد براساس ماده دوم قانون كار جمهوري اسالمي ايران و با رعايت ماده 

اي كه بر عهده خواهد داشت بر اساس حرفه و وظيفهپس كه از اين  كارگربه عنوان     مهندس / دكتر

به                                                           شود از يك طرف و شركت / مؤسسه / كارخانهناميده مي ل فنيئومس

 دد:گرشود از طرف ديگر به شرح ذيل منعقد ميكه از اين پس كارفرما ناميده مي   نمايندگي قانوني 

 :ول فنیؤمسمشخصات -1

 :صادره از   :شماره شناسنامه  نام پدر:   نام خانوادگي:  نام:

 :وضعيت نظام وظيفه               :از دانشگاه     :داراي مدرك تحصيلي

 آدرس كامل:

 مشخصات کارفرما -2

 شماره بیمه کارگاه:                               نام شرکت:                                  نام مدیر عامل:                   
 تلفن:              :كارخانه/ شركت/ مؤسسه

  موضوع قرارداد: -3
خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي  قانون مواد 7ل فني در چهارچوب تبصره ماده ئوانجام وظيفه به عنوان مس     

 لين فني(ئو)براي مس

 ...............................................................................................................................................................................محل انجام کار:  -4 

 :شرح وظایف -5

بوده كه طرفين  صفحه دودر  ردادقرا  2و  0پيوست شماره و كارفرما به شرح  فني لئومسمربوط به  شرح وظايف

 ن شدند.متعهد به اجراي مفاد آ

 ا وباين قرارداد مشمول قرارداد نبوده و با توافق طرفين  5انجام هر گونه فعاليتي خارج از شرح وظايف موضوع بند  الف:

 پذير خواهد بود.امكان بر مواد غذايي و بهداشتياطالع و موافقت اداره نظارت 

 فني مسؤولعات به ادارات و سازمانهاي دولتي و عمومي جهت انجام هر گونه امور اداري غير مرتبط با وظايف مراج ب:

 گردد. مگر در مواردي كه حضور نامبرده طبق مقررات ضروري باشد.محسوب نمي فني لئومسجزء وظايف 

 موقت               دائم     نوع قرارداد:  -6
 :   ردادتاریخ انعقاد قرا -7

 : از تاريخ :                                       تا تاريخ:)در صورت غير دائمي بودن( مدت قرارداد -8

 ساعت در هفته و با تعيين شيفت خواهد بود. 44طبق قانون كار برابر با ساعات کار:  -9

 ............ ساعت و از ساعت ..............تا ساعت ...................

 قانون كار خواهد بود. 55انجام كار اضافي با توافق طرفين قرارداد به استناد ماده  -0تبصره 

 و بدون اطالع اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي فني مسؤولتواند بدون رضايت كتبي كارفرما نمي -2تبصره 

ل فني ديگري را جايگزين ايشان ئورا تغيير دهد و يا مسيت فني مسؤولشيفت كاري كارگر مندرج در اين قرارداد و پروانه 

 نمايد.
 مهر و امضاء   مهر و امضاء كارفرما  امضاء مسئول فني

 انجمن صنفي مسئولين فني و كنترل كيفيت آذربايجان غربي             

 سال ماه روز

      
 

 سال ماه روز

      
 

 سال ماه روز
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 السعی:حق -11

 به حروف )ريال( به عدد )ریال( حقوق و مزایا ردیف

   كارگر دستمزد ثابت ماهانه 1

   كمك هزينه مسكن)ماهانه( 2

   كمك هزينه خواروبار)ماهانه( 3

   كمك عائله مندي)ماهانه( 4

 وريبهااره پاااداا افاازايل توليااد يااا  5

 )توافقي(

  

   اياب و ذهاب 6

 

ه به حساب حقوق و مزاياي كارگر پس از كسر حق بيمه و ماليات و ساير كسورات قانوني حداكثر تا آخر هر ما :0تبصره

 .مستخدم پرداخت خواهد شد.متعلق به   شعبه  نزد بانك    جاري شماره 

عيدي و پاداا ساالنه به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداا ساالنه كارگران شاغل در  -11

روز مزد ثابت  61ل مجلس شوراي اسالمي به ازاي يكسال كار معاد 6/02/0771كار مصوب  كارگاههاي مشمول قانون

پرداخت خواهد شد و براي كار كمتر از يك سال  فني مسؤولروز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران( به  51)تاسقف 

 روز مزد و به نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه و پرداخت خواهد شد. 61ميزان عيدي و پاداا ساالنه به ماخذ 

 شرایط فسخ قرارداد: -12

انحالل يا ورشكستگي شركت/ كارخانه و موارد قهري ديگري كه منجربه تعطيلي و يا عدم توليد گردد در صورت  -الف

در  فني لئومسو به اداره كار اعالم شود تا وضعيت شغلي  به اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتييست بامراتب مي

 اسرع وقت روشن گردد.

نوشت استعفانامه ومراتب را كتباً به كارفرما اعالم و ر حداقل يك ماه قبلاست در صورت استعفاء مكلف  فني لئومس -ب

 ارائه دهد.خود را به اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي 

از طرف كارفرما مستلزم ارائه مدارك و مستندات مستدل دال بر عدم كارآئي علمي و فني نامبرده  فني لئومساخراج  -ج

و نهايتاً پس از صدور حكم از طرف مراجع قانوني  مراتب از طرف اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتيو پس از تائيد 

 پذير خواهد بود.ذيربط امكان

مراتب را به اداره نظارت بر مواد در اسرع وقت موظف است كارفرما فني لئومسدر صورت ترك محل كار توسط  -د

 ن را به اداره كار ارسال نمايد.نوشت آوغذايي دانشگاه اعالم و ر

يت فني مسؤولفني موظف است پس از تسويه حساب كامل با كارفرما اصل پروانه  لئومس در صورت استعفا -13

 صادره از ناحيه معاونت غذا و دارو به انضمام استعفانامه خود را به كارفرما تحويل نمايد.

 حل اختالف طرفین: -14

ين فني لسئومف بين طرفين قرارداد مراتب بايد كتباً از سوي آنان به اطالع انجمن صنفي در صورت بروز هر گونه اختال

 ه مراحله به شرح ذيل پيگيري شود :د تا در سبرس و كنترل كيفيت

 حل شود. مابين خود طرفيندر حد امكان اختالف، في -الف

 مهر و امضاء   مهر و امضاء كارفرما  امضاء مسئول فني
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و برحسب مورد با حضور نماينده اداره نظارت بر  ين فنيمسؤولاختالف با حضور طرفين و نماينده انجمن صنفي -ب

 حل گردد. مواد غذايي

 تالف رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.هاي تشخيص موضوع قانون كار به اخاز طريق مراجع حل اختالف و هيئت -ج

هاي مربوطه حاكم بر روابط طرفين بيني نشده در مفاد اين قرارداد مقررات قانون كار و بخشنامهدر مورد پيل -15

 خواهد بود.

باشد و قابليت اجرائي ملغي بوده و فاقد هر گونه ارزا و اعتبار مي ي بين طرفينهر گونه قرارداد ديگر تنظيم -16

 نخواهد داشت.

نسخه كه حكم واحد دارند تنظيم گرديده است كه يك نسخه از آن نزد كارفرما و يك نسخه  5بند و در  06اين قرارداد در 

مسؤولين كنترل كيفيت و يك و انجمن  و يك نسخه به اداره نظارت بر مواد غذايي دانشگاه علوم پزشكي فني لسئومنزد 

 خواهد شد.ارسال محل نسخه به اداره 

 

 

 

 :پیوست 

 فنی مسؤولشرح وظایف 
 

کنترل مواد مصرفي و تشكیل پرونده مواد اولیه مصرفي مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت، رعایت موازین بهداشتي در خط تولیدد و  

کنتدرل کیيدي محصدول     -يکنترل و تایید عملكرد خط تولید و تایید محصول تولید -تولید مطابق با پروانه ساختنظارت بر  -کارخانه 

حضدور فیزیكدي در کلیده مراحدل تولیدد و       -مشدص  نمدودم محصدول ندامنطقق      -نظارت بر عدم مصرف محصول ندامنطقق   -نهایي

برداري براساس قدوانین و ضدوابط مربو ده رعایدت     نمونه -تاییدیه مصرف عرضه اقالم وارداتي  -مطابق با ساعت تعیین شده  بنديبسته

مستندسازي آزمونهاي فیزیكي و شدیمیایي و میكروبدي و گدزارم عملكدرد      - محصول مطابق با اتیكت تایید شده گذارينكات برچسب

رسیدگي به ضدایعات   -کنترل بهداشت کارگرام در خط تولید  -اداره نظارت بر مواد غذایي و بهداشتي استامبه ماهیانه به صورت کتقي 

هاي ارسدالي از اداره نظدارت بدر مدواد غدذایي و بهداشدتي       وابط و دستورالعمل و بصشنامهاجراي ض -در حین تولید )سالن تولید( و انقار

هماهنگي با اداره نظارت بر مواد غذایي و بهداشتي در صورت استياده از مرخصي  والني مدت و تعیین جانشدین واجدشدرایط    -استام 

 از سوي کارخانه 

 شرح وظایف کارفرما

 
هاي وزارت بهداشت رعایدت کلیده مسدائل فندي و     ف در خط تولید مطابق با قوانین مواد خوراکي بصشنامهکنترل مواد اولیه و قابل مصر

رعایت ضوابط موجود و  هارت و احكدام اسدالمي در مدواد     -بهداشتي و رعایت پیشنهادات سازنده مسؤول فني در زمینه قوانین موجود

رعایت فرمول ساخت مطابق با ضدوابط و پروانده    -دم بر منافع مادي مؤسسهرعایت مصلحت سالمت جامعه مق -بندياولیه تولید و بسته

 ساخت اعالم شده  

 

 مهر و امضاء   مهر و امضاء كارفرما  امضاء مسئول فني

              

 


