
کپوشا فروشنده استخدام –نمونه قرارداد کار   

 

 بسمه تعالی

این قرارداد منطبق باا قاان ک راار ومیا رال ا ایمی ایاراک مرااک رارارماای یاا نمایناای قاان نی ای ااک             

 .و رارگر منعقا می گردد

 : رارنم خصات ط -۱

 رارارمای نماینای قان نی رارارما ۱-۱

 ثبااا  شاااماری …………( ش.ش)شنا ااانامه شاااماری. …… ارزناااا ………آقایخانمیشااارر  

 . ……… پستی را..……… ن انی به.. ………

 رارگریرارمنا ۲-۱

.. ………( ش.ش)شنا ااانامه شاااماری. ……… مت لاااا ……… ارزناااا. ………آقاااا ی خاااانم  

 باااه.. …………نااا   و مرااناک میاااارت   .………… تحصاااریت مرااناک .. ……… ملّااای شااماری 

 . .………… پستی را ……………… ن انی

 : ن   قرارداد -۲

 قاااااااااااااااااااااااارارداد  ررم قاااااااااااااااااااااااا  یااااااااااااااااااااااااا دا ماااااااااااااااااااااااای 

 قااااااااااااااااااارارداد م قااااااااااااااااااا  یاااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااات معااااااااااااااااااارن 

 قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارارداد معااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارن 

 قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارارداد آزمای ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای

 قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارارداد آم زشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای 

 : ن   رار یا حراه یا حجم رار یا وظرفه اال ره رارگریرارمنا به آک اشتغال می یابا -۳



در اروشااهای پ شاااض حاراار گردیااای  ۷ی متعیااا ماای گااردد رااه در  ااارات مقاارر در مااادی اروشاانا

 : و وظایف ای اک به شرح ذیل می باشا

اروشاانای م ظااف ا اا  تااا بااه  نهاااو حااا ر در اروشااهای از آرا ااتهی ظااا رال و ریماای        ۱-۳

 .مطل ب برخ ردار باشا

اروشانای م ظاف ا ا  تاا نارم  اار  زود تار و نارم  اار  دیرتار از  اارات مقارر در مااادی              ۲-۳

 .در محل رار حارر گردد و این مات زماک ونو حق ق ما رانه احتساب می گردد ۷

اروشاانای باای  اارم ووااه مجاااز بااه اااروش اقساااطی )نسااره( پ شاااض اروشااهای بااه  راار بااا  اار   ۳-۳

اماارالا ای اااک خاا د در مقاباال مبلاام پرداختاای مساا  ل ماای    ارزشاای نماای باشااا و در ناا رت  ناارن 

 .باشا

در زماااک  ااایی رااه اروشااهای در اوف  ااارات اااروش قاارار ناااارد و اروشااهای خااالی از            ۴-۳

م ترال می باشاا اروشانای مای بایسا  اقاااو باه شاارد و  رااماک پ شااض خاالی شاای از قفساه  اا             

 .و ا تنا ا نمایا

ه تاارض اروشااهای بااه  اار دلرلاای نماای باشاااا و در ناا رت    اروشاانای بااه  اارم ووااه مجاااز باا   ۵-۳

 .ارطرار با اطی  رارارما اقااو به این امر نمایا

 .اروشنای می بایس  آداب و حسن معاشرت اخیقی و پ شش منا ب را ررای  نمایا ۶-۳

در ناا رتی رااه  اارقتی از اروشااهای در زماااک حااا ر اروشاانای انجاااو گرااردا ای اااک در مقاباال  ۷-۳

 . ل می باشاآک مس 

اروشانای اررااام مجااز بااه تجمان نما دک دو اتاک و آشانایاک خاا یش باه  نهااو  اارات رااارال            ۸-۳

 .در اروشهای نمی باشا

اروشاانای باای  اارم ووااه مجاااز بااه درگراارال لفناای بااا م ااتریاک نماای باشااا و در ناا رتی رااه    ۹-۳

ر د اااا م ااترال ای اااک محااق باشااا ماای بایساا  پاارش از ایناااه رارارمااا را در وریاااک ماااوقن قاارا    

 .پرخاشهر را ت  یق به آرامش و  اای  نم دک به  م  درب خروف نمایا



در پایاااک  اار مااای اروشاانای ماای بایساا  در آخاار وقاا  ادارال اروشااهای در محاال اروشااهای    ۱۰-۳

 .حارر گردیایا و با رمک  ایر پر نل اقااو به نناا  و شس  ال رم می نماینا

 : محل انجاو رار -۴

 .باشا می.. …ه آدرس محل اروشهای ب

 : تاریخ انعقاد قرارداد -۵

…………………………………………. 

 .…………………… : مات قرارداد -۶

 .……………………… :  ارات رار -۷

مرااناک  ااارات رااار و زماااک شاارو  و خاتمااه آک نااراام بااا ررااای  طاارارن تعراارن ماای گااردد.        )

امااا راام تاار از آک مجاااز  ااارات رااار نماای ت انااا باارش از مرااناک منااارف در قااان ک رااار تعراارن شاا د  

 .(ا  

 : حق السعی -۸

 ما رانااه حقاا ق) ریااال.. ……………………………مااند ثاب یمبنااا روزانااهی  ااارتی     ۱-۸

 .(ریال. ………………

پاااداش اااانایش ت لرااا و بیااری ورال در حراااه تخصصاای بااا رنایاا  بااه تخصاا  رارگریرارمنااا  ۲-۸

 .ا   پرداخ  قابل طرارن ت ااق طبق ره ریال…………………………

 . …………………………………………… ح  ایر منایا و امترازاتشر ۳-۸

 ……………حقاا ق و منایااا بااه ناا رت  فتهییما رانااه رارگریرارمنااا بااه حساااب شااماری      -۹

 .گردد می پرداخ  ای اک قان نی نماینای یا رارارما ت  ط ……………………… شعبه

 : برمه -۱۰



اوتماااری قاارار  تاایمرن برمااه پ شااش تحاا . …… تاااریخ در رااارگر. ……بااه م وااب شااماری برمااه 

 .گرا 

قااان ک رااارا رارارمااا مالااف ا اا  رااارگر را نااند  ااازماک تااامرن اوتماااری و   ۱۴۸بااه م وااب مااادی )

 .(یا  ایر د تهای  اال برمه گذار برمه نمایا

 : رراال و پاداش  االنه -۱۱

به م واب ماادی واحاای قاان ک مربا ت باه تعرارن ررااال و پااداش  ااالنه راارگراک شاا ل در رارگاای              

بااه ازاال یااک  ااال رااار  -مجلااش شاا راال ا اایمی ۶ی۱۲ی۱۳۷۰ مصاا ب –م اام ل قااان ک رااار  اااال 

معااادل شصاا  روز مااند ثاب یمبنااا )تااا  ااقف ناا د روز روزانااه قااان نی رااارگراک( بااه رناا اک رراااال و 

پاداش  االنه به رارگر پرداخا  مای شا د. راار رام تار از یاک  اال تمااو مراناک ررااال و پااداش و             

 .حا به خ ا ا شا قف مرب ت به نسب  م

 : حق  ن ات یا منایاال پایاک رار -۱۲

 .به  نهاو اسخ یا خاتمه رار حق  ن ات برا اس نسب  رارررد رارگر پرداخ  می ش د

 : شرایط اسخ یا خاتمه قرارداد -۱۳

به م وب این قرارداد باه م واب ما ارد ذیال  ار یاک از طارارن قاادر باه اساخ قارارداد مای باشانا              

 .نمایا پرداخ  ……و در  رر این ن رت طرف اسخ رننای می بایس  ووه التناو به مبلم 

………………… 

 ااایر م راا رات منااارف در قااان ک رااار و مقااررات تبعاای از وملااه ا ااتحقاقیا رمااک  نینااه     -۱۴

 .نینه را له مناال نسب  به این قرارداد ارمال خ ا ا شامسانا رمک  

 یاک  رارارمااا  ناند  نساخه  یاک  راه  شا د  مای  تننارم  نافحه .. … و نساخه .. …ایان قارارداد در    -۱۵

 .گرا  خ ا ا قرار.. … اخترار در دیهر  اال نسخه و رارگرا نند نسخه



حاال امااااا و  م. ………………محاال امااااا و اثاار انه اا  رارارماییااا نماینااای قااان نی ای اااک    

 ..………………اثر انه   اروشنای

 


