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 به نام خدا
 

 شهرستان اردکان و میبد ین فنی با واحدهای مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیمسؤولاستخدامی  قرارداد
 

مهندس / دکتر قانون مذکور بین خانم / آقای  01 این قرارداد براساس ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده

شود از یك طرر  و نامیده می ول فنیؤای که بر عهده خواهد داشت مسبر اساس حرفه و وظیفهاز این پس  که   

شرود از که از این پس کارفرما نامیده می                         به نمایندگی قانونی                              شرکت / مؤسسه / کارخانه

 ردد:گطر  دیگر به شرح ذیل منعقد می

 :ول فنیؤمسمشخصات -1

 :صادره از   :شماره شناسنامه  نام پدر:   نام خانوادگی:  نام:

 :وضعیت نظام وظیفه               :از دانشگاه     :دارای مدرك تحصیلی

 آدرس کامل:

 مشخصات کارفرما -2

 شماره بیمه کارگاه:                                نام شرکت:                                  نام مدیر عامل:                  

 تلفن:                                :کارخانه/ شرکت/ مؤسسه

  موضوع قرارداد: -3
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی )برای مسؤولین  قانون مواد 7انجام وظیفه به عنوان مسؤول فنی در چهارچوب تبصره ماده  

 فنی(

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

 :شرح وظايف -5

بوده که طرفین متعهد به اجرای مفاد  صفحه دودر  قرارداد  2و  0اره پیوست شمو کارفرما به شرح  فنی مسؤولمربوط به  شرح وظایف

 ن شدند.آ

اطلاع و  ا وباین قرارداد مشمول قرارداد نبوده و با توافق طرفین  5انجام هر گونه فعالیتی خارج از شرح وظایف موضوع بند  :الف

 د بود.پذیر خواهامكان بر مواد غذایی و بهداشتی استانموافقت اداره نظارت 

جزء وظایف  فنی مسؤولمراجعات به ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی جهت انجام هر گونه امور اداری غیر مرتبط با وظایف  :ب

 گردد. مگر در مواردی که حضور نامبرده طبق مقررات ضروری باشد.محسوب نمی فنی مسؤول

و کلیه ی دارد جهت پذیرش سایر مسئولیتها تعهدی ن ه بین طرفین: انجمن صنفی مسئولین فنی درقبال سایر قراردادهای منعقد ج

دم برتاریخ این قرارداد از درجه اعتبار ساقط بوده و قابلیت طرح در هیچ یك از دعاوی حقوقی و کیفری اری موخر و مقی کاقرارداد ه

 .اردر مراجع قضایی را ندبه طرفین در هیچ کدام ازمراجع حل اختلا  اداره کار و دیگ نسبت

: شرکت در جلسات توجیهی یا آموزشی که توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم و 

زامی است و هزینه انجام ه و یا واحدهای مورد تایید دانشگاه و انجمن صنفی برگزار می گردد الكی یا شبكه بهداشت و درمهان تابعپزش

 . بر عهده کارفرما می باشد "امتیاز  25سالانه  "ظف وزی های موبازآم

ره کل نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی آزمایشگاهی که توسط ادا(تئوری و عملی):شرکت در جلسات آموزشیم

ن برای برگزار می گردد هزینه آ بكه بهداشت و درمان تابعه و یا واحدهای مورد تایید دانشگاه و انجمن صنفیم پزشكی یا شودانشگاه عل

    .ه در صورت نیاز بر عهده کارفرما می باشدمسئولین فنی دائم و نیز برای مسئولین فنی دارای شناس
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شات امل گزارحق دخالت در وظایف مسئول فنی ش (وقیاعم از حقیقی یا حق)رکتط در واحد/ش: کارفرما یا اشخاص ذیربك

ارسال آنها به شبكه بهداشت و درمان تابعه و .....که وظایف مسئول فنی به  ام آزمایشات،نتایج وونگی انجچگ،  صه،رفع نواقماهیان

راد در وظایف مسئول فنی را کتبا همراه با مستندات به انجمن گونه ایی باشد را ندارد.کارفرما موظف است هر پیوست در قرارداد نیز م

 .ارسال نماید تا انجمن طبق قانون در صورت صحت موارد فوق با مسئول فنی برخورد شود

تاری،اخلاقی نسبت به حق هیچ گونه بی احترامی رفتاری،گف(عم از حقیقی یا حقوقی)ا: کارفرما یا اشخاص ذیربط در واحد/شرکتگ

ورت صدق این موضوع توسط مسئول فنی در انجمن: برای بار نخست تذکر جدی به کارفرما داده سئول فنی خود را ندارند. در صم

ئول فنی از طر  انجمن صورت خواهد گرفت و مسئول فنی می هد شد و در صورت تكرار برای مرتبه دوم فسخ قرارداد یكطرفه مسخوا

 .قیمانده قرارداد خود را از کارفرما مطالبه و اخذ نمایدتواند کلیه خسارات قانونی و مدت با

 موقت               دائم     : نوع قرارداد -6

 :   تاريخ انعقاد قرارداد -7

 

  از      : )در صورت غیر دائمی بودن( مدت قرارداد -8 
 )    01  **/22/02( اعتبار دارد این قرارداد تا پایان هر سالقط ف

 ساعت در هفته و با تعیین شیفت خواهد بود. 11طبق قانون کار برابر با : اعات کارس -9

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

 قانون کار خواهد بود. 52م کار اضافی با توافق طرفین قرارداد به استناد ماده جاان -0تبصره 

و بدون اطلاع اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان شیفت کاری  فنی مسؤولتواند بدون رضایت کتبی فرما نمیکار -2تبصره 

 یت فنی را تغییر دهد و یا مسؤول فنی دیگری را جایگزین ایشان نماید.مسؤولکارگر مندرج در این قرارداد و پروانه 

 السعی:حق -11

 به حرو  )ریال( (به عدد )ریال حقوق و مزایا ردیف

   دستمزد ثابت ماهانه کارگر 0

   کمك هزینه مسكن)ماهانه( 2

   کمك هزینه خواروبار)ماهانه( 3

   کمك عائله مندی)ماهانه( 1

   حق فنی مسئول فنی 5

   ایاب و ذهاب 6

 

ثر تا آخر هر ماه به حساب جاری شماره حقوق و مزایای کارگر پس از کسر حق بیمه و مالیات و سایر کسورات قانونی حداک :0تبصره

 .مستخدم پرداخت خواهد شد.متعلق به   شعبه  نزد بانك    

 

سالانه به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول  عيدي و پاداش -11

روز حداقل مزد روزانه  21روز مزد ثابت )تاسقف  61ی یكسال کار معادل مجلس شورای اسلامی به ازا 6/02/0371کار مصوب  قانون

روز مزد و  61پرداخت خواهد شد و برای کار کمتر از یك سال میزان عیدی و پاداش سالانه به ماخذ  فنی مسؤولقانونی کارگران( به 

 به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه و پرداخت خواهد شد.
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 شرايط فسخ قرارداد: -12

کارفرما متعهد میگردد که بدون عذر موجه وارائه مجوز ودلایل قانونی نمی تواند راسا اقدام به فسخ قرارداد نموده ومسئول فنی -الف

نماید مگر طبق موارد مطروحه در بندهای این ماده ویا به تشخی و تایید کتبی انجمن صنفی مسئولین فنی  طر  قرارداد را اخراج

 .شهرستان اردکان ومیبد

یست بادر صورت انحلال یا ورشكستگی شرکت/ کارخانه و موارد قهری دیگری که منجربه تعطیلی و یا عدم تولید گردد مراتب می -ب

 در اسرع وقت روشن گردد. فنی مسؤولذایی و بهداشتی استان و به اداره کار اعلام شود تا وضعیت شغلی به اداره نظارت بر مواد غ

نوشت استعفانامه خود را به اداره ومراتب را کتبًا به کارفرما اعلام و ر حداقل یك ماه قبلدر صورت استعفاء مكلف است  فنی لمسؤ -پ

 ه دهد.نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان ارائ

از طر  کارفرما مستلزم ارائه مدارك و مستندات مستدل دال بر عدم کارآئی علمی و فنی نامبرده و پس از تائید  فنی مسؤولاخراج  -ج

پذیر خواهد مراتب از طر  اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان و نهایتاً پس از صدور حكم از طر  مراجع قانونی ذیربط امكان

 بود.

در صورت ترك محل کار توسط مسئول فنی ، کارفرما موظف است مراتب را همراه با مدارك موجه به انجمن صنفی مسئولین فنی  -د

ومدیریت نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی دانشگاه و یا شبكه بهداشت و درمان ذیربط اعلام و رونوشت آن را نیزبه اداره کار 

 .نماید مربوطه جهت اطلاع ارسال

 

روز کاری از تاریخ قطع همكاری، مراتب را کتبا به  3نمود، مكلف می باشد ظر   ttac اگر کارفرما اقدام به قطع همكاری در سامانه -ز

 .مسئول فنی و انجمن صنفی اعلام نماید و در صورت استنكا  به منزله ی رضایت به ادامه همكاری و تمدید قرارداد می باشد

یت فنی مسؤولفنی موظف است پس از تسویه حساب کامل با کارفرما اصل پروانه  لیا فسخ قرارداد ؛ مسؤ تعفادر صورت اس -13

رائه کپی تسویه حساب جهت صدور پروانه ا صادره از ناحیه معاونت غذا و دارو به انضمام استعفانامه خود را به کارفرما تحویل نماید.

 . تمسئول فنی بعدی به انجمن صنفی الزامی اس

:اگر قرارداد پس از یكم دی ماه هر سال منعقد گردد، میزان حقوق و دستمزد این قرارداد در سال بعد مطابق جدول حقوق و  0تبصره

 .ر سال جدید افزایش خواهد یافتد(   https:// zil.ink/anjomansenfi.a.mموجود در سامانه رسمی انجمن )دستمزد انجمن

از قبیل آتش  )واحد تولیدی و یا هر نوع تعطیلی موقت یا دایم که به سبب عوامل قهری مصرح در قانون:تولید یا عدم تولید  2تبصره

نباشد، تاثیری در پرداخت یا میزان حقوق و دستمزد مورد توافق در این قرارداد نداشته و کارفرما موظف به  (سوزی، زلزله، سیل و ...

 فنی تا پایان مدت قرارداد می باشد پرداخت کامل دستمزد و واریز حق بیمه ی مسئول

 

 حل اختلاف طرفين: -14

ین فنی و کنترل کیفیت مسؤولگونه اختلا  بین طرفین قرارداد مراتب باید کتبًا از سوی آنان به اطلاع انجمن صنفی در صورت بروز هر

 ه مراحله به شرح ذیل پیگیری شود :د تا در ساستان برس

 حل شود. ابین خود طرفینمدر حد امكان اختلا ، فی -الف

اختلا  با حضور طرفین و نماینده انجمن صنفی مسؤولین فنی استان و برحسب مورد با حضور نماینده اداره نظارت بر مواد غذایی -ب

 استان حل گردد.

 های تشخیص موضوع قانون کار به اختلا  رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.از طریق مراجع حل اختلا  و هیئت -ج

 های مربوطه حاکم بر روابط طرفین خواهد بود.بینی نشده در مفاد این قرارداد مقررات قانون کار و بخشنامهدر مورد پیش -15

 باشد و قابلیت اجرائی نخواهد داشت.ملغی بوده و فاقد هر گونه ارزش و اعتبار می ی بین طرفینهر گونه قرارداد دیگر تنظیم -16

 لمسؤنسخه که حكم واحد دارند تنظیم گردیده است که یك نسخه از آن نزد کارفرما و یك نسخه نزد  3در  بند و 06این قرارداد در 

 ارسال خواهد شد.فنی  لین صنفی مسؤ انجمن  نزدیك نسخه  و فنی
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 :پیوست 

 فنی مسؤولشرح وظايف 
 

کنترل مواد مصرفی و تشكيل پرونده مواد اوليه مصرفی مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت، رعايت موازين بهداشتی در خط 

کنتررل  -ليديکنترل و تاييد عملكرد خط توليد و تاييد محصول تو -توليد مطابق با پروانه ساختنظارت بر  -توليد و کارخانه 

حضور فيزيكری در کليره  -مشخص نمودن محصول نامنطبق  -نظارت بر عدم مصرف محصول نامنطبق  -کيفی محصول نهايی

برداري براسرا  قروانين و نمونه -تاييديه مصرف عرضه اقلام وارداتی  -مطابق با ساعت تعيين شده  بنديمراحل توليد و بسته

مستندسازي آزمونهاي فيزيكی و شريميايی و  - اري محصول مطابق با اتيكت تاييد شدهگذضوابط مربوطه رعايت نكات برچسب

کنترل بهداشت کرارگران  -اداره نظارت بر مواد غذايی و بهداشتی استانبه ميكروبی و گزارش عملكرد ماهيانه به صورت کتبی 

هاي ارسرالی ي ضوابط و دستورالعمل و بخشنامهاجرا -رسيدگی به ضايعات در حين توليد )سالن توليد( و انبار -در خط توليد 

هماهنگی با اداره نظارت بر مواد غذايی و بهداشتی در صرورت اسرتفاده از  -از اداره نظارت بر مواد غذايی و بهداشتی استان 

 مرخصی طولانی مدت و تعيين جانشين واجدشرايط از سوي کارخانه 
 

 شرح وظايف کارفرما

 

هاي وزارت بهداشت رعايت کليه مسائل فنی مصرف در خط توليد مطابق با قوانين مواد خوراکی بخشنامه کنترل مواد اوليه و قابل

رعايت ضوابط موجود و طهارت و احكام اسرلامی  -و بهداشتی و رعايت پيشنهادات سازنده مسؤول فنی در زمينه قوانين موجود

رعايت فرمول ساخت مطابق برا  -ه مقدم بر منافع مادي مؤسسهرعايت مصلحت سلامت جامع -بنديدر مواد اوليه توليد و بسته

 ضوابط و پروانه ساخت اعلام شده 
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