
 کار موقت نمونه قرارداد

 

  لاًْى کار جوِْری اطالهی ایزاى ، ایي لزارداد کار تیي 2تز اطاص هفاد هادٍ 

ػزکت /آلای / خاًن : .......................................... فزسًذ ................. دارای ػٌاطٌاهَ ػوارٍ 
.................. صادرٍ اس ............ طاکي 

)کارفزها (  ختصارکَ در ایي لزارداد تَ ا  ..............................................................................
 .ًاهیذٍ هی ػْد

ّ آلای / خاًن : ............................................ فزسًذ ................. دارای ػٌاطٌاهَ ػوارٍ 
.................. صادرٍ اس ............ طاکي 

.................کَ اس ایي پض )کارگز( ًاهیذٍ هی ........................................................................
 .ػْد هٌؼمذ هی گزدد

تٌظین گزدیذٍ   لاًْى کار تیي طزفیي 10ایٌمزارداد جِت کار هْلت تا تْجَ تَ تٌذ )ّ ( اس هادٍ  تثصزٍ :
 .اطت

........... ّ پایاى هذت لزارداد : هذت ایي لزارداد .................. هاٍ اطت کَ ػزّع آى اس تاریخ ...... 1- 
آى تاریخ ..................... هی تاػذ ّ هحل اًجام کار ، ّالغ در هحل ........... تَ ًؼاًی 

 .............................................. هی تاػذ

َ هاٍ اس اتتذای هذت ایي لزارداد جٌثَ آسهایؼی دارد ّ در حیي ّ پایاى هذت هذکْر چٌاًچ ۳  تثصزٍ :
ًحٍْ خذهت کارگز فْق الذکز هْرد تاییذ کارفزها ًثاػذ طثك همزرات لاًْى کار تَ ایي لزارداد خاتوَ 

 .دادٍ خْاُذ ػذ

ّ آلای / خاًن   ................ ػزکت هی تاػذ  هْضْع لزارداد : اًجام خذهت در لظوت 2 - 
ات ّ طثك ػزح ّظایف اتالؽ ػذٍ تَ ................... هتؼِذ اطت کَ ّظایف هحْلَ را تا رػایت همزر

 . ایؼاى اًجام دُذ

اًجام کار   طاػت کار در ُفتَ هی تاػذ ّ در صْرت 44طاػت کار : طاػت کار ػزکت هؼادل 3 -
 . اضافی ، طثك همزرات لاًْى کار هشایای اضافَ کار تَ کارگز پزداخت خْاُذ ػذ

 : حك الظؼی4- 

 ........ ریالحمْق هاُیاًَ : ........... 4-1 

 حك جذب هاُاًَ : ................ ریال 4-2 

 خْارتار ّ هظکي : ............... ریال 4-3 

 کوک ػائلَ هٌذی :.................... ریال (4-4

 طایز هشایا : ......................... ریال (۴-۵

یي اجتواػی ّ طایز کظْرات هالیات تز حمْق ّ هشایا ّ کظْرات هزتْط تَ حك تیوَ تاه تثصزٍ :
پزداخت خْاُذ   لاًًْی اس دریافتی هاُاًَ کارگز کظز ّ خالص پزداختی اس طزف کارفزها تَ ًاهثزدٍ

 .ػذ



اًن / آلای .................... طی هذتی کَ تزای ػزکت کار هی کٌٌذ حك اطتفادٍ اس خ5- 
 .ت لاًْى کار دارا خْاُذ تْدرطوی ّ هزخصی اطتحمالی طالیاًَ را تزاطاص همزرا  تؼطیالت

ایي لزارداد پض اس پایاى خذهت اس طْی ُز یک اس طزفیي لاتل فظخ خْاُذ تْد ّلی در حیي اجزای 6- 
آى ًیش تا تْافك طزفیي ّ پزداخت حك طٌْات هؼادل یک هاٍ آخزیي حمْق ّ هشایای دریافتی در اسای ُز 

تز ایٌکَ ایي تصوین یک هاٍ لثل تَ طزف هماتل طال خذهت هی تْاى ایي لزارداد را فظخ کزد هؼزّط 
 .اػالم ػذٍ تاػذ

خاًن / آلای .................... تا دریافت هثلؾ هذکْر ُز گًَْ ادػای تؼذی در هْرد دریافت هشایای  - 7
 . پایاى لزارداد کار را اس خْد طلة هی ًوایذ

سع تیي طزفیي حل ّ فصل ّ در صْرت اختالفات ًاػی اس اجزای ایي لزارداد ، تذّاً اس طزیك طا - 8
 .ػذم طاسع در هزاجغ حل اختالف هذکْر در لاًْى کار حل ّ فصل خْاُذ ػذ

تمیَ هْاردی کَ در ایي لزارداد پیغ تیٌی ًؼذٍ تاػذ تز اطاص لاًْى کار ّ طایز لْاًیي ّ همزرات  - 9
 . هزتْطَ خْاُذ تْد

ًظخَ در تاریخ ..................... تٌظین ّ تَ اهضاء طزفیي رطیذ تَ  3تثصزٍ ّ  3تٌذ ّ  9ایي لزارداد در 
 .ُزیک ًظخَ ای تظلین ػذ

  

  امضاء کارگر                                            امضاء کارفرما ء                         

  

 


