
 استخدام صندوقدار -نمونه قرارداد کار 
 بسمه تعالی

  اين قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسالمی ايران ميان کارفرما/ يا نماينده قانونی ايشان و کارگر منعقد می گردد.

  مشخصات طرفين : -١

  کارفرما/ نماينده قانونی کارفرما ١-١

شماره شناسنامه(ش.ش) ............ شماره ثبت ........... به نشانی ........... کد پستی آقا/خانم/شرکت ......... فرزند ....... 

. .........  

  کارگر/کارمند ١-٢

آقا / خانم .......... فرزند ......... متولد .......... شماره شناسنامه(ش.ش) ........... شماره مّلی ........... ميزان تحصيالت 

  ميزان مهارت .............. به نشانی .................. کد پستی ............. . ............. نوع و

  نوع قرارداد : -٢

o قرارداد غيرموقت يا دائمی  

o قرارداد موقت يا مدت معين  

o قرارداد معين  

o قرارداد آزمايشی  

o قرارداد آموزشی  

  شتغال می يابد :نوع کار يا حرفه يا حجم کار يا وظيفه ای که کارگر/کارمند به آن ا -٣

  صندوقدار موظف است :



  نسبت به حفظ و نگهداری و حسن امانت از مبالغ و وجوهی که روزانه در اختيار دارد، کمال دقت را اعمال نمايد. ٣-١

  نسبت به رفتار با مشتريان از حسن معاشرت و گشاده رويی داشته باشد. ٣-٢

حتی در صورتی که مشتری مقصر باشد، نبايد اقدام به مشاجره نموده و به هيچ وجه با مشتريان جدل و مشاجره نکند؛  ٣-٣

  صرفاً کارفرما يا نماينده ايشان را در جريان امور قرار دهد.

  می بايست نسبت به آراستگی ظاهری و رعايت حدود اسالمی اهتمام جدی داشته باشد. ٣-٤

آن بخش (صندوق) را ترک ننموده و در صورت در مدت زمان حضور در محل کار و بخش مربوطه، به هيچ وجه  ٣-٥

  الزام با اطالع سر صندوقدار يا رئيس بخش مربوطه اقدام به اين کار نمايد.

به هيچ وجه اجازه ندهد سايرين به صندوق ايشان دسترسی پيدا کند يا در آن محل تجمع نمايد که در هر صورت  ٣-٦

  مسئوليت متوجه شخص صندوقدار می باشد.

  انجام کار :محل  -٤

به بخش مربوطه به خويش(صندوق شماره ....) مراجعه    صندوقدار ملزم است پس از حضور در محل کار به آدرس ....

  نموده و فعاليت کاری روزانه خود را آغاز نمايد.

  تاريخ انعقاد قرارداد : -٥

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

  .....................مدت قرارداد : .... -٦

  ساعات کار : ............................ -٧



( ميزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضايت طرفين تعيين می گردد. ساعات کار نمی تواند بيش از   

  ميزان مندرج در قانون کار تعيين شود ليکن کم تر از آن مجاز است).

  حق السعی : -٨

  ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی ................................... لایر (حقوق ماهيانه ................... لایر).مزد  ٨-١

پاداش افزايش توليد و بهره وری در حرفه تخصصی با عنايت به تخصص کارگر/کارمند ..............................لایر  ٨-٢

  که طبق توافق طرفين قابل پرداخت است.

  شرح ساير مزايا و امتيازات ................................................... . ٨-٣

حقوق و مزايا به صورت هفتگی/ماهيانه کارگر/کارمند به حساب شماره ............... شعبه ...........................  -٩

  توسط کارفرما يا نماينده قانونی ايشان پرداخت می گردد.

  مه :بي -١٠

  به موجب شماره بيمه ....... کارگر در تاريخ ....... تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعی قرار گرفت.

قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامين اجتماعی و يا ساير دستگاه های بيمه  ١٤٨(به موجب ماده 

  گذار بيمه نمايد).

  عيدی و پاداش ساالنه : -١١

 –واحده قانون مربوط به تعيين عيدی و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار  به موجب ماده

به ازای يک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز  -مجلس شورای اسالمی ١٣٧٠/١٢/۶مصوب 

ت می شود. کار کم تر از يک سال تمام ميزان روزانه قانونی کارگران) به عنوان عيدی و پاداش ساالنه به کارگر پرداخ

  عيدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.



  حق سنوات يا مزايای پايان کار : -١٢

  به هنگام فسخ يا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

  شرايط فسخ يا خاتمه قرارداد : -١٣

موجب موارد ذيل هر يک از طرفين قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غير اين صورت طرف  به موجب اين قرارداد به

  فسخ کننده می بايست وجه التزام به مبلغ ...... پرداخت نمايد.

ساير موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزينه مسکن، کمک هزينه عائله  -١٤

  اين قرارداد اعمال خواهد شد.مندی نسبت به 

اين قرارداد در ..... نسخه و ..... صفحه تنظيم می شود که يک نسخه نزد کارفرما، يک نسخه نزد کارگر، و نسخه  -١٥

  های ديگر در اختيار ..... قرار خواهد گرفت.

    

محل امضاء و اثر انگشت                                        محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/يا نماينده قانونی ايشان

 صندوقدار

 


