
  بسمه تعالي  

 
 دام و طيور(( واكسنخرده فروشي )) قرارداد اشتغال كاردانهاي دامپزشكي تمام وقت در مراكز 

 
 

 طرفين قرارداد :  -1ماده 

به شماره  يدامپزشکخرده فروشي واكسن .به نمايندگي از طرف مركز ...........................اين قرارداد بين آقاي / خانم .........................

كه در ......................تلفن ..................................................پروانه ................مورخ .....................وبه نشاني .........................................

 به شناسنامه شماره  ..فرزند .......................... .انم......................ي /خاز يك طرف وآقا اين قرارداد به عنوان كارفرما ناميده مي شود 

 اداره كل دامپزشکي استان و..... داراي مجوز شماره ................مورخ ................ صادره ....................  متولد ............... ..................

كه در .................................................................................................................به شماره ..................به نشاني زشکي نظام دامپ عضويت

زشکي استان منعقد مي اين قرارداد از اين پس بعنوان كاردان دامپزشك ناميده مي شود طبق ضوابط وشرايط زير با نظارت اداره كل دامپ

 گردد .

براساس نوع مجوز صادره ودستورالعملهاي ابالغي از سوي  فروش واكسن هاي دام و طيورعبارتست از موضوع قرارداد :  -2ماده

 اداره كل دامپزشکي استان يا ادارات تابعه آن .

 مدت قرارداد : -3ماده

.......به مدت ...........)حداكثر تا پايان تاريخ اعتبار مجوز صادره از طرف اداره كل مدت قرارداد از تاريخ .................لغايت ........

 (مي باشد .استان دامپزشکي

 :  محل انجام كار -4ماده

 .....................................................................................وبه آدرس  .........................فروش واكسندر مركزمحل كار كاردان دامپزشك 

 مي باشد .در اين مركز مشغول بوده و كاردان بعنوان مسئول فني فروش واكسن دام وطيورتلفن ........................

 ساعات كار :  -5ماده

 .وكارفرما صورت مي پذيرد ودر صورت ارجاع كار اضافي طبق توافق بين كاردان ساعت در هفته 44ساعات كار طبق مقررات قانون كار 

. 

 مرخصي ساليانه :  -6ماده

 روز كاري مي باشد . 30جمعا روز جمعه  4قانون كار با احتساب  44ماده   مرخصي ساليانه كاردان دامپزشکي طبق

ه دامپزشکي جهت استفاده از مرخصي ساعتي وروزانه نسبت به اخذ موافقت كارفرما وشبک مي تواند كاردان دامپزشك مسئول تبصره :

 شهرستان مربوطه اقدام نمايد .

 حقوق ومزايا : -7ماده 

حقوق ومزاياي كاردان دامپزشك با توجه به توافق صورت گرفته به شرح زير مي باشد كه در آخر هر ماه توسط كارفرما (1            

 پرداخت  مي گردد .

بن.................................. ج( حق مسکن..................................  د(كمك  ....... ب(الف ( حقوق پايه..........................................

                       .....................هزينه عائله مندي...................

 ريال..........................................به حروف.............-..................................ريال)عدد(جمعا به مبلغ 

توسط كارفرما به كاردان دامپزشك مسئول پرداخت  وبا  مبلغي بعنوان مزاياي پايان كارن كار وقان 24بق ماده در پايان هر سال ط( 2

 رضايت طرفين تسويه حساب نمايند .   

 

 



 

 

 

 : ت كارفرمااتعهد -8ماده

كارفرما موظف است طبق پروانه اخذ شده از اداره كل دامپزشکي استان نسبت به رعايت كليه دستورات بهداشتي وضوابط  -1

 اقدام نمايد . تعيين شده از سوي مراجع فوق الذكر 

 24اده در همه موارد از جمله م فني مركز خرده فروشيكافرما موظف است در خاتمه اين قرارداد با كاردان دامپزشك مسئول  -2

قانون كار )مزاياي پايان كار ( تسويه حساب  بعمل آورد وبا اين احتساب فرد مذكور حق هر گونه ادعاي بعدي را در مورد مفاد 

 اين قرارداد از خود سلب مي نمايد .

 قانون تامين اجتماعي كاردان دامپزشك مسئول را بيمه نمايد . 141كارفرما موظف است بر اساس ماده  -3

 عهدات كاردان دامپزشك مسئول :ت -9ماده 

 گرفتن مجوز اشتغال از سوي اداره كل دامپزشکي استان . -1

انجام كليه وظايف محوله به نحو احسن مطابق با مقررات ودستورالعملهاي صادره از سوي اداره كل دامپزشکي استان وادارات  -2

 تابعه آن 

 رعايت دقيق ضوابط ومقررات انضباط كاري طبق آيين نامه . -3

 وارده ظ ونگهداري از اموال تحويل شده به وي كه در صورت تعدي يا تفريط در حفظ اموال تحويلي بايد از عهده خسارتحف -4

 برآيد .

 فسخ قرارداد : -11ماده 

وعدم توجه به اخطاريه ها وتکرار تخلف ، قرارداد في  يف محولهادر صورت تخلف كاردان دامپزشك مسئول در اجراي وظ -1

وع توسط اداره كل دامپزشکي وادارات تابعه آن به سازمان نظام دامپزشکي استان اعالم وتصميم اخذ شده از موض مابين فسخ و

الزم االجراست . بديهي است مفاد اين بند از قرارداد صالحيت طرف سازمان نظام دامپزشکي براي طرفين )كارفرما وكاردان ( 

 سازد . مراجع حل اختالف مذكور از قانون كار را مخدوش نمي

در صورتيکه كارفرما تصميم به فسخ قرارداد كار به دليل عدم رعايت مسائل انضباطي محل كار ) غيبت كاردان ويا به هر علت  -2

ديگر( داشته باشد .ابتدا بايد موافقت اداره كل دامپزشکي را كسب نمايد وتا حصول نظر اداره مذكور كاردان دامپزشك مسئول 

 ه حقوق ذكر شده در اين قرارداد برخوردار خواهد بود .شاغل خواهد ماند واز كلي

تنظيم شده وتمام نسخ آن حکم واحد را دارند .........نسخه در مورخه ................ 3ماده ويك تبصره در  11اين قرارداد در  -11ماده 

قانون مدني ملزم و متعهد به رعايت  11ند به ماده .بديهي است طرفين با آگاهي و وقوف كامل از متن اين قرارداد آنرا امضاء نموده ومست

 واجراي مفاد اين قرارداد مي باشند .

 

 نام ونام خانوادگي كارفرما :                                نام ونام خانوادگي كاردان دامپزشك مسئول :                

 امضاء مهرو                                                                               امضاءمهرو                           

 

 

  دكتر حميد اخوان فر                                                                   

 رئيس نظام دامپزشکي استان اصفهان                                                        

               مهر وامضاء                                                                           

 


