صفحه|1
"باسمه تعالي"

قرارداد كار مدیران كنترل كیفیت استان خراسان شمالی
اینقراردادبهموجبماده ()10قانونکارجمهوریاسالمیایرانوتبصره ( )3الحاقیبهماده)7(قانونکارموضوعبندالف ماده ()8
قانونرفع برخیازموانعتولیدوسرمایهگذاریصنعتی -مصوب  1387/8/25مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی
کارفرما و مسئول/مدیر کنترل کیفیت منعقد میگردد .
ماده  - 1مشخصات طرفين :
مشخصات مدير كنترل كيفيت :

نام  ........................نام خانوادگی  .......................................فرزند  ..............................کد ملی ......................................صادره از....................................
دارای مدرك تحصیلی  ................................رشته  .......................................................دانشگاه  .....................................تلفن....................................... :
تلفن همراه  ...........................................................................................پست الکترونیک.........................................................................................................
متاهل تعداد فرزند ................... :سابقه کار...................................................................... .................................... :

وضعیت تاهل :مجرد

مشخصات كارفرما /نماينده قانوني كارفرما :

شرکت  ..............................................................محصول تولیدی ................................................... :به مدیریت عامل آقا/خانم.......................................
فرزند ........................کد ملی ...................................تلفن ...........................................:تلفن همراه مدیر عامل...............................................................:
نشانی .......................................................................................................... ...................... :پست الکترونیک......................................................................... :
ماده – 2مدت اعتبار قرارداد :

مدت قرارداد  :مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ  ..................................لغایت  ..................................به مدت  ...............سال میباشد.
تبصره  :1مدت قرارداد حداقل به مدت یک سال می باشد و تا پایان سال اعتبار گواهینامه تایید صالحیت تمدید میگردد.
ماده  - 3نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه مدير كنترل كيفيت به آن اشتغال مي يابد :

عبارتستازانجامامورمربوطبراساسشرحوظایفذیلدرسمتمدیرکنترلکیفیتشیفتوعنوانشغلمدیرکنترل
کیفیتکهازطرف کارفرمایانمایندهاوبه مدیرکنترلکیفیتمحولمیگردد.

-1-3شرح وظايف مدير كنترل كيفيت

 -1مدیر کنترل کیفیت متعهد میگردد که آیین نامه ی تایید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت را مطالعه کند و تمامی
موارد آیین نامه برای وی الزم االتباع می باشد و هرگونه عدم بی اطالعی و جهل به آیین نامه فوق الذکر برای انجمن و کارفرما
قابل قبول نمی باشد .
 -2مدیر کنترل کیفیت متعهد میگردد که طی ساعات تعیِین شده در واحد تولیدی حضور یابد و عرف و شان مدیر کنترل کیفیت
و کارفرما را رعایت نماید .
امضاء مدير كنترل كيفيت
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 -3ایجادبانکاطالعاتیاستانداردهایمورد نیازواحد 
 -4حضورتماموقتدریکنوبتکاریواحد 
 -5بازرسیوکنترلمواداولیه،محصولحینساخت،محصولنهاییوشرایطنگهداریدرکلیهمراحلتولیدو یاخدمت 
 -6تاییدکیفیتبرایورودمواداولیهوخروجمحصولنهایی 
 -7نظارتوتاییدفعالیتهایآزمایشگاهیوانجامآزموندرواحد 
 -8ثبتنتایجآزمونوکنترلهایروزانه 
 -9نظارتبرکالیبراسیونادواریوسایلسنجش 
 -10جلوگیریازتولیدمحصولدرصورتبروزنقصدرانطباقبااستانداردمربوطهوانعکاسموضوعبهادارهکل 
 -11همکاریونظارتبراستقرارسیستمهایمدیریتکیفیت 
 -12مشارکتدرتدویناستانداردهادرچارچوبسیاستهایسازمان 
 -13اجرایدستورالعملهایصادرشدهتوسطسازماندرزمینهوظایفشغلی 
 -14ارسالگزارشکتبیبهمدیرعاملیاباالترینمقاممسئولدرصورتبروزهرگونهعدمانطباقکیفیتمواد اولیه و محصول یا
خدمت بااستانداردهایمربوط 
 -15ارسالگزارشکتبیبهادارهکلدرصورتعدمتوجهمدیرعاملیاباالترینمقاممسئولبهنواقصاعالمشده

توسط

مدیر

کنترل کیفیت 
 -16ارائهگزارشاتماهانهازفعالیتهایمرتبطباوظایفتعیینشدهبهادارهکل 
 -17ارایهآموزشهایموردنیازبهپرسنلموثردرکیفیت 
 -18اجرایمقرراتعمومیواحدذیربطدرصورتیکهمغایریامانعازانجاموظایفومسئولیتهایشغلیوی نباشد 
تبصره :1وظایفمندرجدراینمادهرافعمسئولیتمدیرعاملیاباالترینمقاممسئولدرانطباقمحصول واحد با استاندارد مربوط
نخواهد بود.
تبصره :2واحدمربوطهبهعنوانکارفرما،مکلفبهپرداختکلیهحقوقومزایایقانونیمدیرکنترلکیفیت وفق قوانین و مقررات مربوطه
است.
تبصره :3واحدهاییکهدربیشازیکشیفتکاریفعالیتدارندموظفندبرایهرشیفتکاریمدیرکنترل کیفیت داشته باشند.
تبصره :4مدیران کنترل کیفیت در واحدهای مشمول این آیین نامه به طور مستقیم تحت نظارت باالترین مقام واحد انجام وظیفه می
نمایند .سهامداران ،مالکین ،مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره ،مدیر تولید و سایر مدیران شاغل در واحد نمی توانند به عنوان مدیر کنترل
کیفیت معرفی و منصوب گردند.
تبصره :5درخواستتغییرمدیرکنترلکیفیتتوسطواحدهابایدبهصورتمکتوبوهمراهبادالیلومستنداتبهاداره کل استاندارد
استان منعکس و در صورتموافقت آن ادارهکل،فردجایگزینبهادارهکلاستاندارد استان معرفیشوددرصورتعدمموافقتاداره کل
استاندارد استان ،مدیر کنترل کیفیت کماکان به انجام وظیفهادامهخواهدداد.
امضاء مدير كنترل كيفيت
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تبصره :6پذیرشاستفعایمدیرکنترلکیفیتدرصالحیتادارهکالس استاندارد استانخواهد بود و درصورتموافقت اداره کل
استاندارد استان با استعفای متقاضی ،مدیر کنترلکیفیتمکلفاستتاتاییدصالحیتفردجایگزینحداکثربهمدتیکماهبهانجام
وظایفخودادامهدهد
تبصره :7درصورتتعلیقیالغوپروانهتاییدصالحیتمدیرکنترلکیفیت،واحدمربوطهموظفاستظرف مدتیکهفتهنسبتبه
معرفی فردجایگزیناقداموادارهکلنیزموظفاستنسبتبهاحرازشرایطفرد معرفیشدهوتاییدصالحیتویاقدامنماید .بدیهی
است تاتاییدصالحیتفردجدیدمسئولیتکنترلکیفیت واحدبر عهدهمدیرعاملیاباالترینمقاممسئولخواهدبود

تبصره :8تمدید پروانه تایید صالحیت مدیر کنترل کیفیت منوط به گذراندن دوره های آموزشی مربوط و اجرای دقیق وظایف و
دستورالعمل های مرتبط ،ارائه گزارش و ارسال تقاضا ،تکمیل فرمها و مستندات مربوطه به اداره کل استاندارد می باشد.
تبصره :9واحد موظف است ،حداقل یک ماه قبل از پایان اعتبار پروانه تایید صالحیت مدیر کنترل کیفیت ،جهت تمدید پروانه اقدام نماید.
تبصره  :10تمدید یا تجدید پروانه تایید صالحیت آن دسته از مدیران کنترل کیفیت که مرتکب یک یا چند مورد از تخلفات موضوع بند
(الف) ماده (  ) 15شده باشند ،در صالحیت کارگروه موضوع ماده (  )7خواهد بود.
تبصره :11واحد موظف است ،جهت گذارندن دوره های مورد نیاز مدیر کنترل کیفیت ،اعم از دوره های اموزشی ،کارورزی ،کارآموزی و
سایر اموری که از جانب اداره کل استاندارد الزامی می باشد ،ضمن تامین اعتبار مورد نیاز ،همکاری الزم را داشته باشد.
ماده  – 4محل انجام كار :

آدرس کارخانه .................................................................................................................................................... :
تلفن  .............................................................................. :فکس ....................................................................... :
ﻣﺎده  - 5ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر:

ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ از ﺳﺎﻋﺖ  .........ﺗﺎ  ..........ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ

ﻋﺼﺮ

ﺷﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺳﺎﻋﺎت

ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ( ﺟﻤﻌﺎ  44ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ) ﺑﺎﺷﺪ.
ماده  – 6حق السعي :

دستمزد مدیرکنترل کیفیت مطابق دستورالعمل های صادره از اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت
تعاون،کار و رفاه اجتماعی شامل دستمزد و حقوق و پایه سنواتی شاغلین مشمول قانون کار بشرح زیر تعیین می گردد.
حقوق ماهیانه ............................................................. ................................... :
کمک هزینه خواربار و بن کارگری........................................................... :
فوق العاده کمک عائله مندی(حق اوالد) .................................................. :
کمک هزینه مسکن ....................................................................................... :
هزینه ایاب و ذهاب ........................................................................................:
پاداش افزایش تولید و یا بهره وری............................................................ :
امضاء مدير كنترل كيفيت
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سایر مزایا  :مقدار  %10حقوق پایه به عنوان حق جذب و  %10حقوق پایه به عنوان حق مسئولیت برای مدیر کنترل کیفیت باید لحاظ
و به مجموع حقوق اضافه گردد.
مبلغ كل به عدد  .........................................ريال و به حروف  ..................................................................................................ريال مي باشد.

تبصره  :1پس از انعقاد این قرارداد حقوق مدیر کنترل کیفیت می بایست ماهیانه پرداخت گردد.
تبصره :2حقوق و مزایای مدیر کنترل کیفیت؛ بصورت ماهیانه توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی به شماره حساب/شماره
کارت ..........................................................................نزد بانک  .......................شعبه  ..........................واریز می گردد.
ماده - 7بيمه :

به موجب ماده ( )148قانون کار  ،کارفرما مکلف است مدیر کنترل کیفیت را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گر
بیمه نماید.
ماده  -8عيدي و پاداش ساالنه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش ساالنه مدیر کنترل کیفیت شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب
 1370/12/6مجلس شواری اسالمی  ،به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت /مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی
مدیر کنترل کیفیت ) به عنوان عیدی و پاداش ساالنه به مدیر کنترل کیفیت پرداخت می شود.برای کار کمتر از یک سال ،میزان عیدی و
پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.
ماده  -9حق سنوات يا مزاياي پايان كار :

به هنگام خاتمه زمان قرارداد کار ،حق سنوات برابر ماده  24قانون کار به مدیر کنترل کیفیت پرداخت می شود .
ماده  – 10موارد ديگر:

سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی ،کمک هزینه مسکن ،کمک هزینه عائله مندی نسبت به
این قرارداد اعمال خواهد شد.
تبصره :1افزایش حقوق با رعایت حداقل ضریب افزایش حقوق اعالم شده از سوی شورای عالی کار بوده که در شروع اولین ماه هر سال
شمسی اعالم می گردد و ربطی به زمان انعقاد قرارداد ندارد که با توافق مدیرکنترل کیفیت و کارفرما بیشتر از حداقل نیز قابل اجراء می
باشد.
تبصره :2این قرارداد با نظارت انجمن مدیران کنترل کیفیت استان تنظیم و باید قبل از ارائه و اجراء به تایید اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان /شهرستان برسد.
این قرارداد دارای  10ماده و  8تبصره بوده و در پنج نسخه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما ،یک نسخه نزد مدیر کنترل کیفیت،
یک نسخه به انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت استان ،یک نسخه به اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان و یک نسخه به اداره
کل استاندارد استان تحویل داده می شود.
امضاء مدير كنترل كيفيت
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