
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 : مدرکعنوان 

 ««استخدام و تفویض اختیار رسمی کارکنانروش اجرایی »»

 

 گیرندگان سند:گیرنده/

 مدیرعامل              

 ت و ایمنیمدیر تضمین کیفی              

 اداری و پشتیبانیمدیر               

 مدیر گواهی کردن سیستم مدیریت              

 مدیر آموزش             

 

 

 فرزانه عالی دانشور :کنندهتهیه

 تاریخ و امضاء:

 

 : آماندا حسنیتأییدکننده

 تاریخ و امضاء:

 

 

 : شیرین صارمیکنندهتصویب

 

 IHA/MC/PR/12 سند: شماره

 

 

 01 بازنگری:شماره 

 

 

 15/06/1399: تاریخ اجرا

 

  مهر کنترل:

 د.باشمیتنها آخرین بازنگری از نسخ تحت کنترل دارای اعتبار  ●

 

 



 

استخدام و تفویض اختیار رسمی روش اجرایی 

 کارکنان

 IHA/MC/PR/12 سند: شماره

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 5 از 2
 

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 3 ......................................................................................................................................................... عنوان مدرک: 1

 3 ....................................................................................................................................................................... هدف: 2

 3 .......................................................................................................................................................... دامنه کاربرد: 3

 3 .................................................................................................................................................................... :فیتعار 4

 3 ............................................................................................................................................................ها:تیمسئول 5

 3 ......................................................................................................................................................... :اتیشرح عمل 6

 3 .......................................................................................................................................... انتخاب کارکنان: 6-1

 4 ................................................................................................................ کارکنان: یرسم اریاخت ضیتفو 6-2

 4 ....................................................................................................................................................... مدارک مرتبط: 7

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

استخدام و تفویض اختیار رسمی روش اجرایی 

 کارکنان

 IHA/MC/PR/12 سند: شماره

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 5 از 3
 

 به نام خدا

 :مدرک عنوان 1

 ن.کارکنا یرسم اریاخت ضیاستخدام و تفوروش اجرایی 

 هدف:  2

 .باشدیکارکنان م یرسم اریاخت ضیانتخاب و تفوهدف از تهیه و تدوین این روش اجرایی، نحوه 

 دامنه کاربرد:  3

 .این روش اجرایی برای کلیه واحدها کاربرد دارد

 تعاریف: 4

 ندارد

 ها:مسئولیت 5

 باشد. عهده مدیر عامل می مین کارکنان برأمسئولیت پیگیری و نظارت بر ت 1-5

 باشد. پشتیبانی میمین کارکنان برعهده مدیر اداری و أمسئولیت ت 2-5

 باشد.مسئولیت آموزش کارکنان بر عهده مدیر آموزش می 3-5

 باشد. مسئولیت درخواست، انتخاب و کارآموزی کارکنان بر عهده مدیران واحدهای مرتبط می  5-4

 :عملیاتشرح  6

 انتخاب کارکنان:    6-1

 باشد.تصویب نهایی با مدیر عامل مینیروی جدید با مدیران واحدها و مسئولیت انتخاب و درخواست 

نیروی انسانی مورد نیاز را برآورد نموده و  ،های خودفعالیتباشند برای انجام مدیران کلیه واحدها موظف می

را تكمیل کنند. مطابق  (IHA/MC/FO/39)فرم درخواست نیروی انسانی به شماره  ،در صورت کسری نیرو

یا  شود لیست شده و نفر ساعت هر فعالیت بطور تخمینیواحد انجام میهای روزانه که در این فرم فعالیت



 

استخدام و تفویض اختیار رسمی روش اجرایی 

 کارکنان

 IHA/MC/PR/12 سند: شماره

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 5 از 4
 

و پشتیبانی  ییید به مدیر ادارأشود. واحدها فرم مذکور را جهت تگیری شده و ثبت میمیانگین ساده اندازه

کند و پشتیبانی اقدام به استخدام نیرو می یعامل، مدیر اداردهند و پس از تصویب آن توسط مدیرتحویل می

شرح  قیمربوطه از طر یرویباشد. نو پشتیبانی می یالزم به ذکر است مسئولیت تأمین کارکنان با مدیر ادار

و در صورت عدم پذیرش درخواست، فرم مربوطه  .شودیانتخاب م طیشغل مرتبط با توجه به دارا بودن شرا

شود و مصاحبه حضوری دعوت میای های دریافتی، شخص داوطلب بری رزومهپس از بررس شود.بایگانی می

و فرم مصاحبه شغلی به ( IHA/MC/FO/59) شغلی به شمارهنامه شپرسی مصاحبه فرم در جلسه

 شود.تكمیل می (IHA/MC/FO/60)شماره

 آید.پذیرفته شده دعوت به عمل میشود و از نیرو انسانی های ذکر شده بررسی میپس از جلسه مصاحبه، فرم

 تفویض اختیار رسمی کارکنان: 6-2

و  پس از تأمین نیروی انسانی توسط مدیر اداری و پشتیبانی، شرح شغل مرتبط توسط مدیر تضمین کیفیت

فرم آموزش پرسنل در بدو استخدام به شماره  ،شود. واحد آموزشتحویل نیروی مذکور می ایمنی

(IHA/MC/FO/40) های الزم را در واحدهای مختلف شرکت دهد تا آموزشرا به نیروی جذب شده تحویل می

های الزم برای بگذراند. همچنین بر اساس استانداردهای آموزشی قید شده در شرح شغل فرد مذکور دوره

ماه به صورت آزمایشی در  1ره آموزشی، نیروی آموزش دیده به مدت پس پایان دو شود.ایشان برگزار می

ی استخدام وشود و حكم نیرکند و پس از رضایت دو طرف، قرار داد بسته میبخش مربوطه شروع به کار می

 گردد.شده صادر می

به شماره  تیفیک تیریمد ستمیس زانیو ارتقاء مم یابیانتخاب، ارز ییروش اجرادر خصوص ممیزان مطابق  :1تذکر 

(IHA/MC/PR/10)  و این با توجه بهEA  شود.انجام میکد مورد نیاز 

 گردند.شود تفویض اختیار میمدیران واحدها توسط فرم ابالغیه که توسط مدیر عامل امضا می :2تذکر 

 :مرتبط مدارک  7

 (IHA/MC/PR/10)سیستم مدیریت کیفیت به شماره  زانیو ارتقاء مم یابیانتخاب، ارز ییروش اجرا •

 (IHA/MC/FO/39)به شماره   فرم درخواست نیروی انسانی •

 (IHA/MC/FO/40)به شماره فرم آموزش پرسنل در بدو استخدام  •

 (IHA/MC/FO/58)پرسنل به شماره  قرارداد فرم •

 (IHA/MC/FO/59نامه شغلی )فرم پرسش •

 (IHA/MC/FO/60فرم مصابه شغلی ) •

 (IHA/MC/FO/44)حكم ابالغ  •



 

استخدام و تفویض اختیار رسمی روش اجرایی 

 کارکنان

 IHA/MC/PR/12 سند: شماره

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 5 از 5
 

 

 



 

 فرم آموزش پرسنل در بدو استخدام

 IHA/MC/FO/40 شماره سند:

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:

 

REF: IHA/MC/PR/12 
 

  واحد سازمانی:  نام و نام خانوادگی فرد:

  واحد مربوطه:

  تعداد ساعات آموزش:  تاریخ و امضا مسئول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نیاز به آموزش از آن واحد را دارد هایی که از نظر مدیر مربوطه فرد نام واحد

آموزشتعداد ساعات  موارد ذکر شده نام واحد ردیف ولئتاریخ و امضای مس   

 

 
1 

 

    

2  

 

 

 

 

 

  

3 

 

 

 

 

   

 

  نظر مدیرعامل:

 

  نظر مدیر واحد:

 



 
 

 شغلی نامهپرسشفرم 
 IHA/MC/FO/59 سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 1/06/1399 تاریخ بازنگری:

 
 ........ شماره شناسنامه:............. …تاريخ تولد: روز ..... ماه ...... سال ....... محل تولد:  .......... نام پدر: .....................................نام خانوادگي: ......... ..........................نام:  مشخصات فردی: 

   وضعيت نظام وظيفه: ..............تعداد فرزندان:  .............. .............. شغل:  ............. .............. .............. .............. .نام و نام خانوادگي:  مشخصات همسر:

 تلفن همراه: ...............................................: .............. ..............ثابتتلفن .......... .............. .................. .............. .............. .............. ............ آدرس محل سكونت:

   وضعيت بيمه:

 نام و نام خانوادگی افراد تحت تكفل:

 نسبت خويشاوندي تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

1    

2    

3    

 تحصيالت:

 رديف
 ليمدرك تحصيآخرين  

  

 سال تحصيلي
 نام موسسه آموزشي معدل رشته تحصيلي

 تمام شروع

1       

 دوره های آموزشی طی شده:

 تاريخ اخذ مدرك نوع مدرك ساعات آموزش نام موسسه آموزشي عنوان دوره آموزشي رديف

1      

2      

 ميزان آشنایی با زبانهای خارجی:

 زبان خارجي رديف
 مكالمه مكاتبات متون فني

 خوب متوسط ضعيف خوب متوسط ضعيف خوب متوسط ضعيف

1           

 ضعيف  متوسط  خوب  عالي ميزان آشنایی با كامپيوتر:

 .............. .............. .............. .............. .............. ..............  .............. .............. .............. .............. .............. ..............نرم افزارهايي كه در استفاده از آنها مسلط هستيد: 

 مشخصات معرف )غير خویشاوند(:

 آدرس و شماره تلفن شغل نام و نام خانوادگي

   

   

 سوابق كاری:

 علت ترك كار آخرين حقوق آخرين سمت آدرس و تلفن نام محل خاتمه شروع
       

 .............. .............. .............. .............. .............. درخواست حقوق ماهيانه:.............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............  ماده كار در زمينه:آ

 خير  لي ب آیا از سالمت كامل برخوردار هستيد؟

 گردداین قسمت توسط شركت تكميل می

 ......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..... توضيحات مصاحبه كننده:

.............. .............. .............. در زمينه .............. ..............تا .............. .............. ماه از تاريخ  ..............  به مدت  به صورت آزمايشي قرارداد استخدام  واحد اداري:

   .منعقد گردد

 نام و امضاء مصاحبه كننده



 

 حکم ابالغ

 IHA/MC/FO/44 شماره سند:

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:

 

REF: IHA/MC/PR/12 

 

  

 

 سرکار خانم جناب آقای/

 با سالم

شرکت ایزدهورآریا .................................. به عنوان   ...............................به موجب این حکم از تاریخ 

 انجام وظیفه خواهید نمود. ..................................منصوب و زیر نظر 

 ذکر است اهم وظایف جنابعالی عبارتند از:شایان 

 

 

 

امید است با استعانت از خداوند متعال و با همت، درایت و پشتکاری که بحمداله از آن برخوردارید 

 با همدلی، تالش و مساعدت کلیه همکاران ارجمند، در به ثمر رسیدن اهداف شرکت موفق باشید.

محترم را در انجام وظایف محوله جهت تداوم اهداف شرکت از موفقیت جنابعالی و سایر همکاران 

 درگاه خداوند متعال و مهربان خواستارم.

 الهیبا آرزوی توفیقات  

 مدیرعامل 

 



 
 فرم درخواست نیروی انسانی 

  IHA/MC/FO/39 شماره سند:

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 بازنگری:تاریخ 

 

REF: IHA/MC/PR/12 

 

 از واحد: 

 پشتيباني: اداری و به واحد 

 دارد: اين واحد كمبود نيروی خود را به شرح زير اعالم مي احتراماَ

 امضاء                                   نظر مدير اداری و پشتيباني:                                               امضاء                            نظر مدير عامل:     

 شرح فعالیت ردیف
 تحصیالت الزمه

 جهت انجام

 نفر ساعت

 موردنیاز در ماه

 نفر ساعت

 موجود در ماه

 كمبود نفر

 ساعت در ماه

پاره 

 وقت

تمام 

 وقت
 توضیحات

1         

2         

3         

4         

5         

6         

REF: IHA/MC/PR/12 



 

 پرسنلقرارداد فرم 
  IHA/MC/FO/58 سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 1398/ 10/ 28 تاریخ بازنگری:

 

 

 بسمه تعالي

 : قرارداد شماره

 تاریخ قرارداد:

 

( قانون کار موضوع بند 3قانون کار جمهوری اسالمی ایران و تبصره ) (10ماده ) موجببهاین قرارداد 

مجمع  25/08/1387ی صنعتی مصوب گذارهیسرما( قانون رفع برخی از موانع تولید و 8الف ماده )

کد اقتصادی:  ............................ثبت:  شماره تشخیص مصلحت نظام بین شرکت ایزدهورآریا به

به  خانم شیرین صارمیبه نمایندگی  ................................................................شناسه ملی  .....................................

که .............................................. تلفن و شماره .................................................................................................آدرس: 

به  ..............................خانم  /و از طرف دیگر آقای طرفکیاز شودیمنامیده  «کارفرما»در این قرارداد  پسنیازا

و نشانی  ......................................................شماره ملی 

 تأهل... وضعیت ....................................و تلفن  ..........................................................................................................

از طرف دیگر که  ................................. فهیوظنظام. وضعیت .................................تعداد فرزندان  ............................

 گردد.، طبق شرایط زیر برای مدت موقت منعقد میشودیمنامیده « همکار»
 

 

و سایر اموری  ......................... عنوانبهموضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات  موضوع قرارداد: -1

به  باشدیمکه برحسب مورد از طرف مدیریت مافوق مطابق شرح وظایف ابالغی که جزء الینفک این قرارداد 

 .گرددیموی ارجاع 

ی تابعه آن هاشرکت، دفاتر و هاساختمانمحل کار همکار دفتر مرکزی کارفرما یا سایر محل کار:  -2

 .شودیمکه توسط کارفرما تعیین  باشدیم

 .گرددیممنعقد  ....................لغایت  .....................این قرارداد برای مدت معین از تاریخ مدت قرارداد:  -3

ساعت و روز  44ی اهفته( آن، 1( قانون و تبصره )51ماده ) موجببهساعات کار ساعات کار:  -4

شرکت خواهد بود. بنابر ضرورت  که ساعت شروع و خاتمه آن مطابق مقررات باشدیمجمعه تعطیل هفتگی 

که ساعت شروع  باشدیمی در خارج ساعت کاری کاراضافهو درخواست کارفرما، همکار موظف است به انجام 

 و پایان آن با توافق طرفین خواهد بود.

( که در ازاء یک سال کارکرد کامل با 64ماده ) موجببهمرخصی استحقاقی ساالنه همکار مرخصي:  -5

ایام کارکرد از مزایای مرخصی  تناسببه تواندیمکه همکار  باشدیمه ماکی جمعاًز جمعه رو 4احتساب 



 

 پرسنلقرارداد فرم 
  IHA/MC/FO/58 سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 1398/ 10/ 28 تاریخ بازنگری:

 

 

روز از مرخصی ساالنه خود را  9بیش از  تواندینم( قانون کار همکار 66ماده ) موجببهبرخوردار باشد و 

 ذخیره نماید.

 حقوق و مزایا )حق السعي(: -6

  مزایا )ریال(  مزد مبنا )ریال(

  مسکن نهیهزکمک  پایه )ماهانه(مزد 

  بن نقدی  

  ی(مندعائلهحق اوالد )  

  جمع مزایا  جمع )مزد مبنا(

 جمع حقوق و مزایا )حق السعی(:

 

ماهانه پس از کسر کسورات قانونی  صورتبهکارفرما حقوق و مزایای همکار را واریز حقوق و مزایا:  -7

 .دینمایمواریز  کندیمی طرف خویش باز هابانک مؤسساتدر حسابی که کارفرما در یکی از 

 نیتأم( قانون کار حق بیمه و بازنشستگی همه ماهه در وجه سازمان 148ماده ) موجببهبیمه:  -8

 اجتماعی واریز خواهد شد.

ماده واحده قانون مربوطه به تعیین عیدی و پاداش ساالنه  موجببهعیدی و پاداش ساالنه:  -9

مجلس شورای اسالمی به ازای یک سال کار معادل  06/12/1370کارگران شاغل مشمول قانون کار مصوب 

اش ساالنه به عیدی و پاد عنوانبه (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کار)مبنا  /پایه روزمزدشصت 

 زمانمدت. برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت شودیمهمکار پرداخت 

 کارکرد محاسبه خواهد شد.

به هنگام فسخ و یا خاتمه این قرارداد حق سنوات )مزایای حق سنوات و مزایای پایان خدمت:  -10

مجمع تشخیص مصلحت نظام به نسبت  25/08/1387همکار مطابق قانون کار مصوبه  (پایان خدمت

 .شودیمکارکرد همکار محاسبه و به وی پرداخت 

ی قانونی و داخلی شرکت هادستورالعملو  هابخشنامههمکار مکلف به اجرای تکالیف همکار:  -11

 .باشدیم

در صورت قصور همکار در انجام وظایف محوله )شرح وظایف ابالغی( و یا نقص قوانین و مقررات:  -12

در حین قرارداد نیز این قرارداد را  تواندیمی انضباطی کارفرما طبق قانون و مقررات کار هانامهنییآنقض 

 فسخ و به خدمت همکار خاتمه دهد.

 



 

 پرسنلقرارداد فرم 
  IHA/MC/FO/58 سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 1398/ 10/ 28 تاریخ بازنگری:

 

 

 :شودیمی انضباطی تلقی هانامهنییآموارد زیر بدون قید انحصار، تخلف و قصور از انجام 

 ؛زدن آرامش محیط کار هم بهی در امور کار و نظمیبتعلل و وقفه در امور محوله و ایجاد -1

 ؛روز متناوب در دو ماه 5غیبت بیش از سه روز متوالی یا -2

 ؛ارتکاب اعمال خالف قانون که موجب تعقیب همکار از طرف مقامات صالحه قضایی گردد-3

 ؛ی در قبل و حین قراردادرواقعیغاطالعات کارفرما و ارائه اطالعات و مدارک افشای اسرار و -4

 ؛افشای حقوق و ارقام دریافتی خود نزد سایر پرسنل-5

 ؛در ورود و یا تعجیل در خروج و تکرار آن بیش از دو نوبت در ماه ریتأخ-6

 ؛خورد لفظی و فیزیکی در محیط کاررمشاجره و ب-7

 ؛دیگر گردانروانمواد  نوع هرخرید، فروش و مصرف مشروبات الکلی و اعتیاد به مواد مخدر و -8

بدون )و ادارات مشابه، رقیب و یا طرف قرارداد با کارفرما  هاشرکت، مؤسسات، هاسازمانهمکاری با -9

 .(اطالع و موافقت کارفرما

 ای هاشرکتافقت کتبی کارفرما در رابطه به همکاری با سایر این قرارداد چنانچه مو 12ماده  9در مورد بند  تبصره:

 ی نخواهد داشت.تیمسئولاخذ گردد همکار  هاسازمان

و اسباب کار که در طول مدت کار در  لیوساکلیه مدارک، اسناد، اطالعات، مدارک و اسناد:  -13

را به عهده دارد و در صورت فسخ قرارداد و یا عدم  هاآناختیار نامبرده است و وی مسئولیت حفاظت از 

 تحویل نماید. ناًیعتمدید آن باید 

در صورت بروز هرگونه خسارت مادی یا معنوی که از طرف همکار در حین انجام کار با به خسارت:  -14

به کارفرما و یا اشخاص ثالث وارد گردد. مسئولیت ناشی از خسارات مزبور به عهده همکار است  مناسبت آن

 مسئولیت ندارد. جهتنیازاو کارفرما 

امور  ستیبایمحق واگذاری موضوع قرارداد را به غیر ندارد و رأساً  عنوانچیهبههمکار امور محوله:  -15

 محوله را انجام دهد.

مذکور در صدر این قرارداد تعیین و انتخاب شد. ارسال  آدرسانونی همکار نشانی قنشاني قانوني:  -16

به اطالع کارفرما نرسانده باشد، ابالغ  کتباًتغییر نشانی را  کهیمادامهرگونه نامه و یا اخطار به نشانی مذکور 

 .شودیمقانونی محسوب 

نسبت به فسخ قرارداد اقدام  توانندیمقبل از انقضای مدت قرارداد هریک از طرفین فسخ قرارداد:  -17

 به طرف دیگر اعالم نماید. کتباًقبل مراتب را  ماه کی آنکهنماید مشروط به 



 

 پرسنلقرارداد فرم 
  IHA/MC/FO/58 سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 1398/ 10/ 28 تاریخ بازنگری:

 

 

 باشندیمماده یک تبصره و در سه نسخه که همگی در حکم واحد  18این قرارداد در بند قرارداد:  -18

 تنظیم و پس از قبول کلیه مفاد آن توسط طرفین امضا شده است.

 

 

 

 

... با اطالع کامل از مفاد و شرایط قرارداد، قبولی ...............انب اینج

 .مینمایمآن را اعالم و امضا 

 امضا و اثرانگشت:

 محل امضا و مهر کارفرما:

 



 
 

 مصاحبه استخدامیفرم 
 IHA/MC/FO/60 سند: ارهشم

 00شماره بازنگری: 

 1/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 

 ساعت تاریخ مصاحبه جنسیت شغل مورد درخواست نام و نام خانوادگی

     

 

 چقدر در خصوص ما تحقیق کردید؟  1
 

 

 شناسید؟چقدر ما رو می 2
 

 

 ال شما چیست؟شغل ایده 3
 

 

 تعریف شما از محیط کار خوب چیست؟ 4
 

 

 تعریف شما از یک رئیس خوب چیست؟ 5
 

 

 برید؟از چه کاری بیشتر لذت می 6
 

 

 توانید خودتون رو با آون معرفی کنید چیه؟پنج صفتی که می 7
 

 

 شناسند؟دیگران شما را بیشتر با صفتی می 8
 

 

 بزرگترین کاری که تا حاال کردید، چیه؟ 9
 

 

 مهمترین انگیزه شما برای کار کردن چیست؟ 10
 

 

 تا حاال به این فکر کردید که خودتان کار آفرین باشید؟ 11
 

 

 توانید بیشتر افتخار کنید؟به کدام از کارهایتان می 12
 

 

 برنامه پنج سال آینده شما چیه؟ 13
 

 

 آیا این شغل در مسیر آینده شما هست؟ 14
 

 

 بیشتر با چه افرادی دوست دارید کار کنید؟ 15
 

 

 توضیح مصاحبه کننده

 امضاء و تاریخ

 



 
 

 مصاحبه استخدامیفرم 
 IHA/MC/FO/60 سند: ارهشم

 00شماره بازنگری: 

 1/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 

 



 
 پرسنل کلیدی و جانشینان ستیل 

  IHA/MC/FO/38 سند:شماره 

 01شماره بازنگری: 

 1399/ 06/ 12 تاریخ بازنگری:

 

REF:IHA/MC/PR/12 

 

 لیست جانشینان پرسنل کلیدی

 امضاء مسئول امضاء جانشین محل دفتر

شماره 

ی
داخل

 

 تعریف مسئولیت نام مسئول نام جانشین همراه مسئول همراه جانشین

ف
ردی

 

   ساختمان پرتو
101 

0912579510
6 

0912175657
1 

 1 مدیر آموزش امیرمحمد برهان آزاد شیرین صارمی

   ساختمان پرتو
305 

0910233433
5 

0912375269
6 

 2 مدیر گواهی کردن مهرداد کهتری آماندا حسنی

   ساختمان پرتو
305 

0912175657
1 

0912579510
6 

 3 مدیر عامل شیرین صارمی امیرمحمد برهان آزاد

 ساختمان پرتو
 

 
312 

0935329367
3 

0910233433
5 

 4 مدیر ایمنی و تضمین کیفیت آماندا حسنی فاطمه ابراهیمی

 ساختمان پرتو
 

 
305 

0938904591
8 

0912579510
6 

 5 مدیر اداری و پشتیبانی شیرین صارمی میالد کهتری

   ساختمان پرتو
305 

0912579510
6 

0912375269
6 

 6 رئیس صدور گواهینامه مهرداد کهتری شیرین صارمی   

  ساختمان پرتو
 

305 
0912579510

6 
0910233433

5 
 7 رئیس اجرای ممیزی مهرداد کهتری شیرین صارمی

 عاملکننده: مدیرتأیید                                        و ایمنیکننده: مدیر تضمین کیفیت تهیه

  حدود اختیارات در شرح شغل هر فرد موجود است.



 

 فرم قرارداد همکاری
 IHA/MC/FO/36 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

 به نام خدا

 «قرارداد همکاری»

 

به سمت مدیر عامل به نشانی: تهران، خیابان  ............................به نمایندگی  «آریاهورایزد»این قرارداد فی مابین شرکت 

که از این پس »شرکت« نامیده می شود و  1413914684، طبقه دوم کد پستی 82کارگر شمالی، خیابان شکراله، پالک 

............................................ تلفن: جناب آقای / سرکار خانم ......................... به شماره ملی ....................... به نشانی: .................

 گردد. می شود، طبق شرایط ذیل منعقد می نامیده ................................................ که  از این  پس 

 موضوع قرارداد - 1ماده 

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

 مدت  قرارداد -2ماده 

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

 مبلغ قرار داد و نحوه پرداخت آن -3ماده 

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

 .................)سمت فرد مورد استخدام( تعهدات –4ماده 

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

  

 تعهدات شرکت -5ماده 

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

 قراردادشرایط عمومی و قوانین حاکم بر  -6ماده 

این قرارداد از نظر شکل و ماهیت و محتوا بر طبق قوانین و مقررات کشور جمهوری اسالمی ایران تنظیم و منعقد گردیده 

و تعبیر و تغییر و اجرای آن بر طبق قوانین و موازین جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. از اینرو کلیه کسورات قانونی در 

 یی اعالم گردد به عهده مشاور است. صورتی که ازطرف مشاور به دارا

 

 



 

 فرم قرارداد همکاری
 IHA/MC/FO/36 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

 محرمانگی قرارداد  -7ماده 

مفاد کتبی و توافقات شفاهی قرارداد حاضر کامالً محرمانه می باشد، بنابراین اطالعاتی که مربوط به قرارداد است و یا در 

پس از انقضاء یا فسخ قرارداد در گردد، نباید تحت هیچ شرایطی در طول مدت و یا ارتباط با قرارداد بین طرفین مبادله می

 اختیار طرف سومی قرار گیرد.

کننده و یا تهدید کننده به افشاء کلیه خسارات ناشی از افشای اطالعات و اسرار محرمانه موضوع این قرارداد، از طرف افشا

بران کامل خسارات مالی و به صورت کامل به طرف دیگر پرداخت گردد و طرف افشاکننده و تهدید کننده به افشاء ملزم به ج

 باشد. معنوی طرف مقابل می

 فسخ قرارداد  -8ماده

چنانچه در طول مدت اجرای قرارداد مشاور به هر دلیل نسبت به انجام تعهدات خویش اقدام ننماید شرکت حق دارد پس 

رت مشاور موظف است کلیه مبالغ و بار اخطار کتبی)یا ایمیل( به ایشان، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در این صو 2از 

 % خسارت به شرکت پرداخت نماید. 20خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد را با اضافه 

بار اخطار  2قرارداد توسط شرکت، مشاور حق دارد پس از  3همچنین در صورت عدم پرداخت به موقع مطابق ماده 

ت های انجام شده، از شرکت مطالبه نموده و قرارداد را فسخ نماید. در این کتبی)یا ایمیل(کلیه مطالبات وارده را در ازای فعالی

% خسارت به مشاور پرداخت 20صورت شرکت موظف است کلیه مبالغ و خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد را با اضافه 

 نماید. 

 حل اختالف  -9ماده 

هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، موضوع در جلسه ای با حضور طرفین)و در 

 صورت لزوم همکاران دو طرف( و یک نفر مرضی الطرفین مطرح و در چارچوب مفاد قرارداد تصمیم گیری خواهد شد.  

 تنظیم و امضای قرارداد  –10ماده

نسخه که هر یک حکم واحد را دارد و دارای اعتبار یکسان است، تنظیم به  2ماده و در  10ه، درصفح 4این قرارداد در 

 امضای دو طرف رسیده است و بین طرفین مبادله گردید.

 
 )................................( ..................... (...........................مدیر عامل شرکت )

 امضاء مهر و امضاء
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