
:تاریخ 

:شماره 

4610035200:شماره شناسنامه علی:نام کریم زاده سورشجانی:نام خانوادگی 

4610035200:کد ملی 1368/04/18:تاریخ  تولد نجفقلی:نام پدر 

شهرکرد:محل صدور شناسنامه      مجرد:وضعیت تأهل مشخصات کارگر

پایان خدمت:خدمت سربازی 310368:  شماره پرسنلی 

:تاریخ مبنای پایه سنوات 

:نام شرکت 

33376: شماره ثبت :نشانی قانونی 

12:  گروه شغلی 034965: کد شغل 

6995110042:  شماره کارگاه 73197843:   شماره بیمه 

ریال(سی روز  )ماهانه روزانهمزدمبنا 

ریال921,20427,636,120 :(شغل  )مزد گروه 

ریال122,4763,674,280 :(پایه  )مزد سنوات 

ریال31,310,400:جمع مزد مبنا 

ریال3,000,000:کمک هزینه مسکن 

ریال6,000,000: بن کاالهای اساسی 

ریال0 : (اوالد  )عائله مندی 

ریال6,360,000:سایر مزایا 

ریال15,360,000

ریال46,670,400

: کارگر 

:کارفرما 

بسمه تعالی

شرکت فنی و مهندسی برق آذین الموت 

قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل 

(الف 

1397/01/18

0:     تعداد اوالد 
لیسانس برق قدرت: آخرین مدرک و رشته تحصیلی 

لیسانس: مدرک تحصیلی طبق شرایط احراز 

( قانون کار 61  الی 51با رعایت موارد  )بصورت نوبتی طبق ساعت شیفت گردشی در هفته براساس برنامه زمان  بندی شده از طرف کارفرما : ساعت کار 

:مشخصات پیمانکار  (ب 
    شرکت فنی و مهندسی برق آذین الموت 

4خیابان فارابی  _سپاهان شهر  _            اصفهان 

 کیلو ولت400/230اپراتور پست : عنوان شغل  کارگر مشخصات شغل  (ج 

مشخصات کارفرما و  (و 

محل کار

معاونت بهره برداری _شرکت برق منطقه ای اصفهان : محل خدمت 

پستهای فوق توزیع و انتقال تحت مدیریت شرکت برق منطقه ای اصفهان و چهارمحال و بختیاری: نشانی کامل 

:ساعت و مدت قرارداد 

1400/12/29   تا   تاریخ   1400/01/01دوازده ماه   از تاریخ    : مدت قرارداد  

حسین تل گینی: نام و نام خانوادگی مدیر عامل 

:جمع کل مزد و مزایای ماهانه 

:شرح قرارداد و شرح  وظایف کلی کارگر 

: سی روز  (ماهانه  )جمع مزایا 

این عنوان به شغلی اطالق می گردد که شاغل آن به عنوان اپراتور 

ایستگاههای تحت پوشش شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد و بهره 

برداری و نگهداری بهینه از پست و تجهیزات پستهای برق را مطابق دستور 

العمل های  ارائه شده توسط  شرکت برق منطقه ای اصفهان و انجام تمام 

وظایف محوله از طرف سرپرست مربوطه و همکاری با مراکز کنترل 

دیسپاچینک به منظور حفظ پایداری شبکه و انجام امور مرتبط با آن  را 

.عهده داره می باشد

سایر موارد ی که در این قرارداد پیش بینی نشده است تابع قوانین کار و 

.تأمین  اجتماعی و مقررات تبعی آنهاست 

:امضا و  اثر انگشت کارگر :فرمول محاسبه یک ساعت اضافه کار

: آدرس و شماره تلفن محل سکونت کارگر 

:توزیع نسخ 

: امضا و مهر مهر شرکت 

: شرکت 

: اداره کار 

روزانه مبنا مزد جمع ∗ 30
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