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 "باسمه تعالي"

 مدیران كنترل كیفیت استان خراسان شمالی قرارداد كار

 

( 8) ماده الفبندموضوعکارقانون(7)مادهبهالحاقی( 3) تبصرهوایراناسالمیجمهوریکارقانون(10) مادهموجببهقرارداداین

مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی  25/8/1387ب مصو -صنعتیگذاریسرمایهوتولیدموانعازبرخی رفعقانون

کارفرما و مسئول/مدیر کنترل کیفیت منعقد میگردد.

 مشخصات طرفين :   - 1ماده 

 :  مدير كنترل كيفيتمشخصات  

 .............................صادره از....... ...............................ملی....... کد .............................. فرزند  ....................................... نام خانوادگی ........................ نام

  ....................................... تلفن: ..................................... دانشگاه ....................................................... رشته ................................ دارای مدرك تحصیلی

 .........................................................................................................الکترونیکپست  ........................................................................................... تلفن همراه

 .......................................................................................................... سابقه کار:    ................... تعداد فرزند:  متاهل          وضعیت تاهل: مجرد

 كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما :مشخصات 

............... عامل آقا/خانم........................به مدیریت ...........................................محصول تولیدی : ........ ......................................................شرکت ........

 ...............................................................:مدیر عامل.........   تلفن همراه ..................................:........... تلفن........................کد ملیفرزند........................ 

 .........................................................................: پست الکترونیک..........................................................................................................نشانی : ......................

 : مدت اعتبار قرارداد – 2ماده

 . سال میباشد........: مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ ..................................  لغایت .................................. به مدت .......مدت قرارداد

 دید میگردد. ینامه تایید صالحیت تماعتبار گواهسال تا پایان و  مدت قرارداد حداقل به مدت یک سال می باشد :1تبصره 

 به آن اشتغال مي يابد :   تمدير كنترل كيفينوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه  - 3ماده 

کنترلمدیرشغلعنوانوشیفتکیفیتکنترلمدیرسمتدرذیلوظایفشرحاساسبرمربوطامورانجامازعبارتست

 .میگرددمحولکیفیتکنترلمدیر بهاونمایندهیاکارفرما طرفازکهکیفیت

 شرح وظايف مدير كنترل كيفيت -1-3

تمامی  و کندمدیران کنترل کیفیت را مطالعه  تایید صالحیت علمی و فنیآیین نامه ی  کنترل کیفیت متعهد میگردد کهمدیر  -1

من و کارفرما موارد آیین نامه برای وی الزم االتباع می باشد و هرگونه عدم بی اطالعی و جهل به آیین نامه فوق الذکر برای انج

قابل قبول نمی باشد.

مدیر کنترل کیفیت  متعهد میگردد که طی ساعات تعیِین شده در واحد تولیدی حضور یابد و عرف و شان مدیر کنترل کیفیت   -2

کارفرما را رعایت نماید.و 
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واحدنیاز مورداستانداردهایاطالعاتیبانکایجاد -3

واحدکارینوبتیکدروقتتمامضورح -4

تخدمیا وتولیدمراحلکلیهدرنگهداریشرایطونهاییمحصولساخت،حینمحصولاولیه،موادکنترلوبازرسی -5

نهاییمحصولخروجواولیهموادورودبرایکیفیتتایید -6

واحددرآزمونانجاموآزمایشگاهیهایفعالیتتاییدونظارت -7

روزانههایکنترلوآزموننتایجثبت -8

سنجشوسایلادواریکالیبراسیونبرنظارت -9

کلادارهبهموضوعانعکاسومربوطهاستانداردباانطباقدرنقصبروزصورتدرمحصولتولیدازجلوگیری -10

کیفیتمدیریتهایسیستماستقراربرنظارتوهمکاری -11

سازمانهایستسیاچارچوبدراستانداردهاتدویندرمشارکت -12

شغلیوظایفزمینهدرسازمانتوسطشدهصادرهایدستورالعملاجرای -13

 یا محصول و اولیه موادکیفیتانطباقعدمهرگونهبروزصورتدرمسئولمقامباالترینیامدیرعاملبهکتبیگزارشارسال -14

مربوطاستانداردهایبات خدم

توسط مدیر  شدهاعالمنواقصبهمسئولمقامباالترینیامدیرعاملتوجهعدمصورتدرکلادارهبهکتبیگزارشارسال -15

کنترل کیفیت

کلادارهبهشدهتعیینوظایفبامرتبطهایفعالیتازماهانهگزارشاتارائه -16

کیفیتدرموثرپرسنلبهنیازموردهایآموزشارایه -17

نباشد ویشغلیهایمسئولیتووظایفانجامازمانعیامغایرکهصورتیدرذیربطواحدعمومیمقرراتاجرای -18

واحد با استاندارد مربوط  لمحصوانطباقدرمسئولمقامباالترینیامدیرعاملمسئولیترافعمادهایندرمندرجوظایف :1تبصره

 نخواهد بود.

وفق قوانین و مقررات مربوطه  کیفیتکنترلمدیرقانونیمزایایوحقوقکلیهپرداختبهمکلفکارفرما،عنوانبهمربوطهواحد :2تبصره

 است.

 .کیفیت داشته باشند کنترلمدیرکاریشیفتهربرایموظفنددارندفعالیتکاریشیفتیکازبیشدرکهواحدهایی :3تبصره

 یم فهیوظ انجام مقام واحد نیتحت نظارت باالتر مینامه به طور مستق نییآ نیدر واحدهای مشمول ا تیفیکنترل ک رانیمد :4تبصره

کنترل  ریبه عنوان مد توانند یشاغل در واحد نم رانیمد ریو سا دیتول ریمد ره،یمد ئتیاعضای ه رعامل،یمد ن،یمالک سهامداران، .ندینما

 و منصوب گردند. یمعرف تیفیک

استاندارد  کل ادارهبهمستنداتودالیلباهمراهومکتوبصورتبهبایدواحدهاتوسطکیفیتکنترلمدیرتغییردرخواست :5تبصره

 کل ادارهموافقتعدمصورتدرشودمعرفیاستان استاندارد کلادارهبهجایگزینفردکل،ادارهت آن موافقصورت در و منعکساستان 

 .دادخواهدادامهوظیفه انجامن به کماکا کیفیت کنترل مدیر ،استاناستاندارد 
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 کل اداره موافقتصورتدر و بود خواهدس استاندارد استانکالادارهصالحیتدرکیفیتکنترلمدیراستفعایپذیرش :6تبصره

 انجامبهماهیکمدتبهحداکثرجایگزینفردصالحیتتاییدتااستمکلفکیفیتکنترلمدیر  ،متقاضی استعفای بااستاندارد استان 

 دهدادامهخودوظایف

 بهنسبتهفتهیکمدت ظرفاستموظفمربوطهواحدکیفیت،کنترلمدیرصالحیتتاییدپروانهلغویاتعلیقصورتدر :7تبصره

ی بدیه. نمایداقدامویصالحیتتاییدوشدهمعرفی فردشرایطاحرازبهنسبتاستموظفنیزکلادارهواقدامجایگزینفرد معرفی

تا استتاییدصالحیتفردجدیدمسئولیتکنترلواحد کیفیتعهده برمدیرعاملیاباالترینمقاممسئولخواهدبود 

و  فیوظا قیو اجرای دق مربوط یمنوط به گذراندن دوره های آموزش تیفیکنترل ک ریمد تیصالح دییپروانه تا دیتمد :8تبصره

 ارسال تقاضا، تکمیل فرمها و مستندات مربوطه به اداره کل استاندارد می باشد. و دستورالعمل های مرتبط، ارائه گزارش

.دیپروانه اقدام نما دیجهت تمد ،تیفیکنترل ک ریمد تیصالح دییاعتبار پروانه تا انیماه قبل از پا کیواحد موظف است، حداقل  :9تبصره

از تخلفات موضوع بند  مورد چند ای کیکه مرتکب  تیفیکنترل ک رانیآن دسته از مد تیحصال دییپروانه تا دیتجد ای دیتمد :10تبصره 

 ( خواهد بود.7کارگروه موضوع ماده )  تی( شده باشند، در صالح 15)الف( ماده ) 

واحد موظف است، جهت گذارندن دوره های مورد نیاز مدیر کنترل کیفیت، اعم از دوره های اموزشی، کارورزی، کارآموزی و  :11تبصره

همکاری الزم را داشته باشد.سایر اموری که از جانب اداره کل استاندارد الزامی می باشد، ضمن تامین اعتبار مورد نیاز، 

محل انجام كار :  – 4ماده   

............................................................................................................................................کارخانه : ........ درسآ

..............................................................کس : ..............  ف.................................................................تلفن : ........

- ساعات کار   : ماده 5

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 44 ساعت در هفته ( باشد.

 حق السعي : – 6ماده 

وزارت  دستورالعمل های صادره از اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و  نظامهای جبران خدمت مطابق تمدیرکنترل کیفیدستمزد 

شامل دستمزد و حقوق و پایه سنواتی شاغلین مشمول قانون کار بشرح زیر تعیین می گردد.تعاون،کار و رفاه اجتماعی 

.............................................................حقوق ماهیانه : ................................... 

...............کمک هزینه  خواربار  و بن کارگری: ............................................ 

فوق العاده کمک عائله مندی)حق اوالد( : ..................................................  

..............کمک هزینه مسکن : ......................................................................... 

....................هزینه ایاب و ذهاب :.................................................................... 

.......................... .................................. :و یا بهره وری پاداش افزایش تولید 
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برای مدیر کنترل کیفیت باید لحاظ حقوق پایه به عنوان حق مسئولیت  %10حقوق پایه به عنوان حق جذب و  %10مقدار  :سایر مزایا       

 و به مجموع حقوق اضافه گردد.
 

 شد.. ريال مي با.......................................................................................... ريال و به حروف ................................................مبلغ كل به عدد 

 انه پرداخت گردد.یمی بایست ماه تمدیر کنترل کیفیپس از انعقاد این قرارداد حقوق  :1تبصره 

شماره /حسابشماره  به انه توسط کارفرما یا نماینده قانونی وییبصورت ماه ت؛مدیر کنترل کیفیحقوق و مزایای : 2تبصره

 .می گرددواریز  .......................... ..... نزد بانک ....................... شعبه..................................................................کارت...

 بيمه : - 7ماده

بیمه گر   دستگاه های را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر تمدیر کنترل کیفی( قانون کار ، کارفرما مکلف است 148به موجب ماده )

 بیمه نماید.

 عيدي و پاداش ساالنه : -8ماده 

مصوب  کارگاه های مشمول قانون کاردر  شاغل تمدیر کنترل کیفیبه موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش ساالنه 

)تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی   مجلس شواری اسالمی ، به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا 6/12/1370

میزان عیدی و  ،کمتر از یک سالمی شود.برای کار  پرداخت تمدیر کنترل کیفیپاداش ساالنه به ( به عنوان عیدی و  تمدیر کنترل کیفی

 پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

 حق سنوات يا مزاياي پايان كار : -9ماده 

 پرداخت می شود . تمدیر کنترل کیفی  قانون کار به 24برابر ماده حق سنوات ،قرارداد کار زمان به هنگام خاتمه 

 موارد ديگر: – 10ماده 

در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به سایر موضوعات مندرج 

 این قرارداد اعمال خواهد شد.

ماه هر سال ین بوده که در شروع اول شورای عالی کارافزایش حقوق با رعایت حداقل ضریب افزایش حقوق اعالم شده از سوی  :1تبصره

و کارفرما بیشتر از حداقل نیز  قابل اجراء می  تمدیرکنترل کیفیشمسی اعالم می گردد و ربطی به زمان انعقاد قرارداد ندارد که با توافق 

 باشد.

و رفاه  ، کاربه تایید اداره تعاون جراءرائه و اباید قبل از ا تنظیم وداد با نظارت انجمن مدیران کنترل کیفیت استان راین قرا :2تبصره

 شهرستان برسد.استان/ اجتماعی 

 

، تتبصره بوده و در پنج نسخه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما ،یک نسخه نزد مدیر کنترل کیفی 8ماده و  10این قرارداد دارای 

خه به اداره یک نسو  رفاه اجتماعی شهرستان و کار تعاون، استان، یک نسخه به اداره تیک نسخه به انجمن صنفی مدیران کنترل کیفی

 تحویل داده می شود.  کل استاندارد استان


