
 خرد و به نام خداوند جان 

 

 استان اصفهان  قرارداد همکاری مسئوالن فنی کارخانجات تولید دارو و مکمل، شرکت های پخش، داروخانه ها و ...

 

 طرفین قرار داد: (1

 .داد با مشخصات زیر منعقد می شودبا نظارت سازمان دامپزشکی کشور بین طرفین قرار  این قرار داد با عنایت به مقررات قانونی از جمله کار، طبق ضوابط و

 :کارفرما

کد ملی .......................... عنوان سازمانی ............... به نمایندگی از شرکت  .........شماره شناسنامه ......... نام پدر...................  .................آقای/خانم ...............

 انی واحدـبه نش ..ماره ............................................. دارای پروانه ش.................زمینه فعالیت شرکت ....... .................................

نامه ......... رایانه .........دورنگار ...................... ............................. تلفن همراه .....................تلفن .......... ........................................................................

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

  :مسئول فنی

شناسنامه ................. کد ملی .......................... مدرک تحصیلی ...................... شماره نظام نام پدر ...................شماره  آقای/خانم ............................

تلفن               .................. ............................................... نشانی منزل ............................................................شماره پروانه .......... ...........دامپزشکی .............

 ................................... رایانامه ...................................... تلفن همراه ...........................................

  موضوع قرارداد : (2

....... زیر نظر اداره کل .................. با سمت مسئول فنی  در شرکت ...........................کار آقا / خانم ..............ه ب: موضوع این قرار داد، اشتغال 1ماده 

  .دامپزشکی استان اصفهان و نظام دامپزشکی استان می باشد

 

 تعهدات کارفرما:  (3

های بهداشتی و و دستورالعمل  نیت قوانیابهره برداری از سازمان دامپزشکی کشور نسبت به رع کار فرما موظف است با عنایت به ضوابط صدور پروانه :2ماده 

 مقررات تعیین شده از سوی آن سازمان اقدام نماید.

رد لزوم ، به : کارفرما موظف است برابر مقررات قانون کار وسایل استحفاظی فردی مربوط به اصول بهداشتی دامپزشکی از جمله لوازم و تجهیزات مو3ماده

 منظور اعمال نظارت بهداشتی مانند روپوش ، و... را فراهم نماید.

  .قانون کار، مسئول فنی را نزد سازمان تامین اجتماعی، بیمه نماید 148: کار فرما موظف است برابر ماده 4ماده 

 : کار موظف است از فعالیت واحد بدون حضور مسئول فنی خودداری نمایند. 5ماده 

فوق العاده محرومیت از مطب دکترای دامپزشک، سختی  وبار، حق عائله مندی،: کار فرما موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه مسکن و خوار 6ماده 

 کار و حق غذا اقدام نماید.



تان و پس از توافق طرفین، کار فرما موظف بهداشتی طبق تعرفه های ابالغی و با اطالع اداره کل دامپزشکی اس -: پس از تعیین حقوق و مزایا مسئول فنی 7ماده

 بهداشتی پرداخت نماید. -........... به عنوان حقوق ماهیانه به مسئول فنی................است در پایان هر ماه مبلغ ..............

ت به افزایش متعارف حقوق پرداختی به مسئول فنی کار فرما موظف است هر سال به هنگام تمدید قرار داد، طبق اشل حقوقی تعرفه های ابالغی نسب: 8ماده 

  .اقدام نماید

ه بهتر : کار فرما موظف است جهت ارتقاء سطح کیفی و فنی محل کار نسبت به اجرای توصیه های مسئول فنی و تامین ابزار و تجهیزات الزم جهت ارائ9ماده 

 ماید.کار و همچنین ایجاد امکانات و تسهیالت رفاهی اولیه وی اقدام ن

قانون کار )حق سنوات، عیدی و پاداش، حق بن ( تسویه  24:کار فرما موظف است در خاتمه این قراداد با مسئول فنی در همه موارد از جمله ماده 10ماده 

 حساب کامل نماید.

 بهداشتی : -تعهدات مسئول فنی (4

نظر اداره کل دامپزشکی استان، بر اساس شرح وظایف وظایف ابالغی از سوی : مسئول فنی پس از انعقاد این قرارداد موظف به انجام وظایف زیر 11ماده 

 تعهد رسمی سپرده شده به اداره کل دامپزشکی استان اصفهان می باشد. سازمان دامپزشکی کشور و

 نظارت نماید.مسئول فنی موظف است بر اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور در واحد  :12ماده 

مسئول فنی موظف است نظر کارشناسی خود را به طور کتبی در خصوص رفع نواقص و اشکاالت کار در اسرع وقت به متصدی واحد و ارسال  :13ماده 

دستورات صادره از  رونوشت آن به انضمام گزارش کار هفتگی/ ماهیانه به اداره کل دامپزشکی استان و یا شبکه دامپزشکی شهرستان محل فعالیت و انجام

 سوی اداره کل دامپزشکی استان اعالم نماید .

ندارد مگر در صورت داشتن عذر موجه ) مرخصی  حتی اشخاص واجد شرایط () مسئول فنی حق واگذاری مسئولیت خود را به شخص دیگر :تبصره

ر پس از تایید اداره کل دامپزشکی استان اصفهان یا اعالم آمادگی استعالجی ...( با اعالم کتبی موضوع )حداقل سه روز قبل ( معرفی جانشین صالحیت دا

 صورت بپذیرد.

 مسئول فنی موظف است در طول ساعت موظف کاری در محل کار حضور موثر داشته باشد. :14ماده

قانون کار محاسبه و به وی  59ساعت است و در صورت انجام اضافه کار، حق اضافه کار بر اساس ماده  44بهداشتی در هفته  -ساعات کار مسئول فنی تبصره:

 پرداخت خواهد شد.

هان صورت مرخصی استحقاقی باید با اعالم کتبی موضوع )حداقل سه روز قبل( و معرفی جانشین صالحیتدار به تائید اداره کل دامپزشکی استان اصف :15ماده 

 .بدیهی است تعهدات مندرج در این قرار داد نسبت به جانشین موقت مسئول فنی بهداشتی تا زمان حضور وی جاری است پذیرد.

 کلیه اطالعات الزم و مورد نیاز و کاربردی و امورات اداری و نامه نگاری را فرا گرفته و در خصوص نظارت صحیح بر روند: مسئول فنی موظف است 16ماده 

 اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور در حیطه شرح وظیفه خویش را به نحوی از انحاء به دست آورد.

ود مسئول فنی تحت هیچ شرایط وعنوانی حق دخالت در امورات اقتصادی از قبیل خرید و فروش، امانت داری و یا سایر عناوین اقتصادی را برای خ: 17ماده 

 ندارد.

 مدت قرارداد: (5

تا تاریخ ..................... به مدت ......... سال می باشد و تمدید مجدد قرارداد منوط به توافق طرفین قرارداد و  : اعتبار این قرارداد از تاریخ .....................18ماده 

 .اداری مربوط استموافقت اداره کل دامپزشکی استان و تنظیم قرارداد مجدد و سیر مراحل 



 

 فسخ قرارداد: (6

، تصمیم اخذ شده برای : در صورت تخلف مسئول فنی از اجرای وظایف محوله و محرز شدن مورد تخلف برای اداره کل دامپزشکی استان اصفهان19ماده

 الزم به اجرا خواهد بود. طرفین این قراداد

ن اصفهان حق فسخ این قرارداد را به صورت یک جانبه ندارد و در صورت بروز مواردی مانند : کارفرما بدون هماهنگی با اداره کل دامپزشکی استا20ماده 

مزایای مندرج در این  ... با ارائه مدرک رسمی موظف به انجام تسویه حساب کامل و پرداخت کلیه حقوق و انحالل شرکت، ورشکستگی مالی و تغییر شغل و

 قرارداد به مسئول فنی می باشد.

 

 ارداد :تنظیم قر (7

نظام دامپزشکی استان، مسئول فنی، متصدی واحد  این قرارداد در چهار نسخه تنظیم که دارای اعتباری واحد است به ترتیب دراختیار اداره کل داپزشکی استان،

 قرار خواهد گرفت.

قانون مدنی ملزم و متعد به رعایت و اجرای مفاد این قرار داد  10طرفین قرارداد با آگاهی و وقوف کامل از متن این قرارداد آن را امضاء نموده و مستند به ماده 

 می باشند.

 

 ..............................................نام ونام خانوادگی کار فرما ...........................................                     نام ونام خانوادگی مسئول فنی ......

 امضاء مهر و                                                                    امضاء مهر و

 

 .مراتب مورد تائید می باشد                                                                             .مراتب مورد تائید می باشد       

 امضاء نماینده نظام دامپزشکی استان اصفهان                                          امضاء نماینده اداره کل دامپزشکی استان اصفهان  

 

 


