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 تاریخ:                                                                                                 

 شماره:                                                      بسمه تعالی                                                             

 شعبه تهران – انجمن داروسازان ایران                                 

 «قرارداد کارموقت مسئول فنی داروخانه»                                                                        

پزشکی و مقررات دارویی و  قوانین -با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و کسب جواز از مقررات حاکم بر قانون کار و تامین اجتماعی
قرارداد مذکور فیی میابین   « اوفوا بالعقود» قانون مدنی و به تاسی از آیه شریفه 901و  01-01آئین نامه داروخانه ها خصوصاً مادتین 

 گردد: موسس و مسئول فنی داروخانه با مشخصات ذیل منعقد می

 موسس:

ناسنامه.......................صیییییادر  از................متولد...............بیییییه شیییییمار  آقیییییانم خانم.............................بیییییه شیییییمار  ش

ه بییه شییمار  پروانیی  تلفیین............................................سییاکن.................................................................................................ملییی......

تاسیس................................موسییییییس داروخانییییییه روزانییییییهم نیمییییییه وقییییییتم شییییییبانه روزن.......................... بییییییه 

 از قانون کار کارفرما نامید  می شود. 3آدرس...................................................................که وفق ماد  

 مسئول فنی:

شیییمار  ه بییی..متولد ................... کتر........................بیییه شیییمار  شناسنامه.....................صیییادر .................  آقیییان م خیییانم د 

شیمار   ه بی ............تلفن..............................................................................................ساکن...................................ملی............................

.که از ایین پیس   ............پروانه دائمم موقت..................و پروانه صالحیت فنی شمار ..................صادر  از دانشگا  علوم پزشکی..........

 د.دراین قرارداد بعنوان مسئول فنی داروخانه مذکور نامید  می شو

 بود  که درصورت تراضی طرفین قابل تمدید می باشد......لغایت...................: مدت قرارداد...............ماهه از تاریخ..............0 ماد 
ین از قانون کار و تبصر  مرقوم طرفین می توانند باتوافق یکدیگر مدتی را به نام دور  آزمایشیی کیارتعی  00تبصر : وفق صراحت ماد  

که در خالل این دور  هریک از طرفین می توانند بدون اخطار قبلی رابطه کارن را قطع نمایند.ک در صیورتیکه قطیع رابطیه کیار از     
طرف کارفرما باشدون ملزم به پرداخت حقوق تمام دور  آزمایشی خواهد بود و چنانچه مسئول فنی رابطه کیار را قطیع نمایید فقی      

ام کار خواهد بود.مدت دور  آزمایشی باید در قراردادکار و درمحیل مخصوصیه صیریحاً مشیخ  و     مستحق دریافت حقوق مدت انج
 ...............حداکثرمدت آن از تاریخ انعقاد قرارداد سه ما  می باشد. مدت آزمایشی...................ماهه از تاریخ انعقاد قرارداد لغایت........

میاد    5یت و اجران صحیح تمامی وظایف اشعارن درقانون کار و تکالیف مندرج در تبصیر   : موسس مکلف است عالو  بررعا9ماد  
از آئین نامه داروخانه ها جمیع ضواب  و بخشنامه هان صادر  از سون وزارت بهداشت و دانشگاههان علوم پزشکی محل متبیو    91

 د.را رعایت و ضمن ابالغ کتبی به مسئول فنی بدرستی به حیطه اجراء درآور
از آئین نامه داروخانه ها و دیگر ضواب  و بخشینامه هیان صیادر  از     99: مسئول فنی مکلف است وفق وظایف مصرح درماد  3ماد  

محل متبو  برحسن اجران تکالیف محوله اهتمام و اکییداً از دخالیت افیراد فاقید     سون وزارت بهداشت و دانشگاههان علوم پزشکی 
و مقررات دارویی ضمن اعیالم بیه دانشیگا  متبیو      و درصورت مشاهد  هرگونه تخلف از موازین  صالحیت در امور مرتب  جلوگیرن

 مراتب را جهت پیگیرن هان مقتضی کتباً به شعبه انجمن داروسازان محل خدمت اعالم نماید.
ریخ استعفاء بمدت یک ما  بکار از قانون کار مسئول فنی در صورت اعالم استعفاء مکلف است از تا 90: وفق بند)و( و ذیل ماد  4ماد  

خود ادامه داد  و بدواً استعفان خویش را بطور کتبی با قید وصول به موسس ابالغ نماید. مسئول فنیی در صیورتیکه حیداکثر ظیرف     
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 روز از تاریخ استعفاء انصراف خودرا کتباً به موسس اعالم نماید استعفان ون منتفی تلقی شد  فلذا موظیف اسیت رونوشیت    05مدت 
 ل نماید.شعبه انجمن انجمن داروسازان تحوی استعفا و انصراف از آن را به

از قانون کار درصورت خاتمه قراردادکار، موسس مکلف است مطابق قرارداد به مسئول فنی که یکسیال ییا    94: بصراحت ماد  5ماد  
راساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکمیا  حقیوق بیه    بیشتر، به کاراشتغال داشته است بران هرسال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب ب

 عنوان مزایان پایان کار به ون پرداخت نماید.
توانید مطیابق مقیررات     : درصورت اهمال ویا قصور مسئول فنی در انجام وظایف قانونی و عدم توجه به تذاکرات، موسس میی 6ماد  

به جلب نظرمثبت انجمن صنفی داروسازان قرارداد منعقید  را فسیخ   از قانون کار با پرداخت مطالبات قانونی مشروط  92موضو  ماد  
نماید. طرفین درصورت عدم توافق می توانند به هیات حل اختالف انجمن صنفی رجو  نمایند. بدیهی است درمدت رسیدگی مراجع 

ت تخلیف اعالمیی، مسیئول فنیی     از قانون کار درصورت عیدم اببیا   91حل اختالف قرارداد فوق به حالت تعلیف درآمد  و برابر ماد  
استحقاق دریافت خسارات ناشی از تعلیق را خواهدداشت و موسس نیز مکلف است تا انقضاء مدت قرارداد مسئول فنی را به کارخویش 

 بازگرداند.
درخواست  ساعت بود  و درصورت 44فته کارن جمعاً ارمسئول فنی در هرهاز قانون کارساعات ک 50ذیل ماد   0وفق تبصر  : 2ماد  

% حقوق هرساعت کارن عادن بعنوان 41ساعت در روز به نرخ ساعتی8موسس و موافقت مسئول فنی بران ساعات اضافه کار بیش از
 اضافه کار به مسئول فنی قابل پرداخت می باشد.

 عادن تعلق می گیرد.% اضافه برمزد ساعت کارن 35از قانون کار تنها  58)شیف شب( وفق ماد  6الی  99تبصر : بران کارساعات 
از قانون کارمدت مرخصی استحقاقی بران مدت یکسال کارکرد مسئول فنی بیا اسیتفاد  از حقیوق و احتسیاب      64وفق ماد  : 8ماد  

چهارجمعه جمعاً یکما  بود  و سایر روزهان تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهدشد. بران کارکمتر از یکسال ، مرخصی مزبیور  
ساعت درهفته( که مییزان مرخصیی   99ارکرد انجام شد  محاسبه می گرددمانند: مسئولین فنی با فعالیت نیم شیفت)به نسبت مدت ک

 ساالنه نصف می شود.
داروخانه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی  از قانون کار درصورت فسخ یاخاتمه قراردادکار یا تعطیلی 20وفق ماد  : 1ماد  

 مسئول فنی محاسبه و از سون موسس به ایشان پرداخت خواهدشد و درصورت فوت به وراث قانونی ایشان قابل پرداخت می باشد.
 دد.: بصراحت قانون کار روزهان جمعه و ایام تعطیالت رسمی،جزء تعطیلی و کارکرد مسئول فنی محاسبه می گر0تبصر  
 : مرخصی کمتر از یک روز جزء مرخصی استحقاقی مسئول فنی منظور خواهد شد.9تبصر  
روز از مرخصیی   1: استفاد  از مرخصی سالیانه با دریافت حقوق و مزایان مقرر  الزامی است و مسئول فنی نمی تواند بیش از3تبصر  

 ساالنه خودرا ذخیر  نماید مگر با توافق کتبی کارفرما.
از مرخصی با توافق موسس و مسئول فنی تعیین و درصورت بروز اختالف درتاریخ اسیتفاد  ازمرخصیی نظیر      یخ استفادرتا: 4تبصر  

 ادار  کار و امور اجتماعی محل الزم االتبا  می باشد.
 د.: پرداخت حقوق ایام مرخصی قانونی مسئول فنی به جانشین)قائم مقام( برعهد  و از وظایف موسس می باش5تبصر  
 : ایام استفاد  از مرخصی مسئول فنی با قید تاریخ دقیق دردو نسخه واحد تنظیم و می بایست به امضاء طرفین برسد.6تبصر  
: حقوق ماهیانه مورد توافق درطول مدت حییات حقیوقی ایین قیرارداد بیران یکمیا  کیارن از سیاعت...........الی................و         01ماد  

ریال بران فعالیت شیفت صبحمعصرم شب تعیین که می بایسیت از  ...............الی .....................مبلغ............................ساعت................
 سون موسس درپایان هرما  با کسر کسورات قانونی ودرقبال اخذ رسید به مسئول فنی پرداخت گردد.

 روز محاسبه و پرداخت می گردد. 30روز  مزایا و حقوق مطابق  30ردرماههان از قانون کا 32: وفق تبصر  ذیل ماد  0تبصر  
: میزان حقوق داروساز قائم مقام بران هرشیفت کارن به میزان حقوق مورد توافق مسئول فنی محاسبه و الزاماً نمی بایسیت  9تبصر  

 از حداقل حقوق مصوب کمتر مورد پرداخت واقع گردد.
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یک دور  بازآموزن مدون درسال بیه عهید  موسیس و اییام حضیور در دور  بیازآموزن در زمیر  مرخصیی         : هزینه ببت نام 3تبصر  
 استحقاقی مسئول فنی محسوب و از مرخصی سالیانه ایشان کسر می گردد.

 : هزینه ساخت داروهان جالینوسی توس  مسئول فنی بطور جداگانه محاسبه و به مبلغ حقوق اضافه می گردد.4تبصر  
 % هزینه صدورپروانه مسئول فنی بالمناصفه برعهد  موسس ومسئول فنی می باشد.51 :5تبصر 
از قیانون کارموسیس    90: درپایان انقضاء مدت قرارداد ویا توافق برتمدید آن یا ختم قرارداد برابر شقوق مرقوم در ذیل میاد   6تبصر 

عییدن و مرخصیی اییام اسیتفاد  نشید  را محاسیبه و       -اداشقانوناً مکلف است تمامی حقوق متعلقه و متصورت مسئول فنی اعم از پ
 درقبال اخذ رسید به مسئول فنی پرداخت نماید.

ون کارموسس موظف است با پرداخت سهمی متعلقه نسبت به بیمه نمودن مسیئول فنیی   ناز قا 048: وفق مقررات امر  ماد  00ماد  
 از قانون کارخواهد شد. 083وسس مشمول مقررات ماد  براساس قانون تامین اجتماعی اقدام نماید. درغیراینصورت م

صیحیح ایین   از قانون کار درصورت بروزهرگونه اختالف فی مابین موسس و مسئول فنی ناشیی از اجیران    052: وفق ماد  09ماد  
عی نماینید موضیو    طرفین می بایست با مراجعه به شعب انجمن صنفی داروسازان سی  ابتداًقرارداد و سایر مقررات موضو  قانون کار 

اختالفی را تحت حکمیت کمیته حل اختالف انجمن مربوطه با تصالح حل و فصل نمایند مع ذلک درصیورت عیدم حصیول سیازش     
 موضو  ترافع از طریق مراجعه به هیاتهان تشخی  ادار  کاربرابر تشریفات مقرر مورد رسیدگی واقع خواهدشد.

یت اجران مقررات و ضواب  فنی و بهداشت کاربرعهد  موسیس خواهیدبود. بیدیهی اسیت     از قانون کار مسئول 15: وفق ماد  03ماد  
هرگا  برابرعدم رعایت مقررات و ضواب  فنی و بهداشتی از سون موسس حادبه ان رخ دهد مسئولیت قانونی برعهد  موسیس اسیت   

 ام این قرارداد به اجراء درآورد.فلذا موسس می بایست جمیع مالحظات فنی و مقررات بهداشت کار را مرعی و درمحل انج
هان مشمول قانون کار مصیوب    ابه موجب ماد  واحد قانون مربوط به تعیین عیدن و پاداش ساالنه کارگران شاغل درکارگ: 04ماد  

مجلس شوران اسالمی، پرداخت عیدن و پاداش از سون موسس به مسئول فنی به کیفیت اعالمی مورد محاسیبه و قابیل    21م09م6
 داخت می باشد.پر

از قانون کاردرخصوص مسئولین فنی نیمه وقت، مالک محاسبه میزان عیدن و پاداش سالیانه ایشان به  31: مستنب  از ماد  0تبصر  
 نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.

ئم مقام( اشتغال و فاقد مبنان دریافت حقوق : درخصوص نحو  محاسبه میزان عیدن و پاداش داروسازانی که بطور ساعاتی)قا9تبصر  
 ما  آخر مبنان محاسبه قرارخواهد گرفت. 3ماهانه بابت می باشند مالک احتساب عیدن و پاداش، میانگین دریافتی حقوق 

 گر می باشد. : مسئول فنی مکلف به اخذ پوشش بیمه ان مسئولیت حرفه ان داروسازان ازهریک از شرکتهان بیمه05ماد  
از قانون کار و الزامات کارفرما و کارگر درمتابعت از مقررات  3و9و کارفرما موضو  مادتین : باعنایت به اطالق مقنن از کارگر 06  ماد

از قانون مرقوم، بطورکلی تنظیم تمامی رواب  فی مابین موسس و مسئول فنی موضو  ایین   5و0موضو  قانون کار بصراحت مادتین 
ار و قوانین پزشکی و دارویی استقرار و بران طرفین الزم الرعایه می باشد. فلذا بدیهی است عدم تصیریح و  قرارداد درشمول قانون ک

 ذکر دیگر مقررات موضوعه به منزله جوازن درعدم رعایت آن تلقی و محسوب نخواهد شد.
از قانون کار درچهارنسخه تنظییم کیه    01ماد  و تبصر  هان ذیل مرقوم منعقد و برابر ماد   06این قرارداد در پنج صفحه، مشتمل بر

یک نسخه درنزد موسس و یک نسخه در نزد مسئول فنی و دیگر نسخ به ترتیب در اختیار انجمن داروسازان و ادار  کارمحیل انجیام   
 تعهد)داروخانه( قرارخواهدگرفت.

 

 محل مهر و امضاء مسئول فنی:                       محل مهر و امضاء موسس:

 شماره عضویت انجمن:                                                                          شماره عضویت انجمن:           
----------------------------------------------------------------------- 

منعقد و تهران  خ  موسس و مسئول فنی درمحل انجمن داروسازان شعبهاین قرارداد درتاریخ....................................وطی الحضور ش
 دراین انجمن مورد گواهی و تائید می باشد.بت....................توس  متعاقدین مذکور فی المجلس ممضی و مراتب مندرج تحت شمار  ب

 
 

 تهران شعبه _ دبیر انجمن داروسازان ایران

 مهر انجمن:   امضاء


