
 

 

 

 

 

مبنایی قرارداد کارماده اول   

( قانون كار جمهوري اسالمي افغانستان میان موسسه تحصیالت عالي خصوصي ناصر چهاردهمسیزدهم و اين قرارداد به موجب ماده )

منعقد  به اختصار )كارمند( نامیده میشود .........كه....................خسرو كه در اين قرارداد به اختصار )موسسه(نامید میشود و آقاي/ خانم:.

 اين قرارداد آمده است. دومدر ماده ارمند ك و همچنان سوابق تحصیلي/ تعلیمي كارمندموسسه و  مشخصات كاملمي گردد. كه 

 ماده دوم:

موسسهشهرت   

آمرصالحیت  شماره تلفن ايمیل آدرس

 دار

نمبر  تاريخ صدور موقعیت موسسه

 جواز

 اسم اداره
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 محل عکس

 شهرت کارمند

 نام و تخلص نام پدر سال تولد محل تولد سکونت اصلي سکونت فعلي جنس حالت مدني

        

ثبت شماره محل صدور نمبر تماس ايمیل آدرس  نمبر تذكره تابعیت صفحه جلد  

       

 آخرين درجه تحصیلي/ تعلیمي

 درجه تحصیل مرجع تحصلي رشته تحصیلي سال شمولیت سال فراغت درصدي نمرات نوعیت تحصیل

       

 

 ماده سوم:

 نوعیت قرارداد

شرايط ازدياد 

 مزد

مبلغ قابل پرداخت 

 به آفغاني در هر ماه

محل اجرايي  عنوان وظیفه تاريخ آغاز و ختم قرارداد

 وظیفه

نوع قرار 

 از  الي داد

در صورت لزوم 

 ديد موسسه

نیلي، مركز   روز ماه سال روز ماه  سال 

 واليت دايکند

قرارداد 

الی فسخ موارد قرارداد  غیر معین

 مطابق به قانون کار

   

 وزارت تحصیالت عالي جمهوري اسالمي افغانستان

موسسات تحصیالت عالي خصوصيپوهنتونها و رياست   

ناصر خسروخصوصي موسسه تحصیالت عالي   

مالي و اداري معاونت  

  كار قرارداد
  /         /         تاریخ:   

 شماره: ................

20فرم شماره   



 

 ماده پنجم:

 ماده ششم: شرایط کار

  استفاده از تعطیالت  رسمي و مرخصي استحقاقي سالیانه را براساس مقررات قانون كار طي مدتي كه كارمند براي موسسه كار مي كند حق

 .دارا خواهد بود

  مندبه كار يطبق مقررات قانون كار مزاياي اضافه كار اشد و در صورت  انجام كار اضافي،كار در هفته مي ب مطابق با قانونساعت كار موسسه 

 پرداخت خواهد شد.

 مربوط به تامین اجتماعي و ساير كسورات قانوني از دريافتي ماهانه كارگر كسر و خالص پرداختي از طرف ايا و كسور مالیات بر حقوق و مز

 . وسسه به كارمند  پرداخت خواهد شد.م

  نین و مقررات مربوطه خواهد بود.شد بر اساس قانون كار و ساير قواباه در اين قرارداد پیش بیني نشده مواردي ك 

  كه يك نسخه نزد موسسه، يك نسخه نزد كارمند ، يك و به امضاء طرفین مي رسد.در چهار نسخه تنظیم و طي شش ماده  اين قرارداد

   .خواهد شدوجود( و يك نسخه توسط موسسه به وزارت تحصیالت عالي تحويل داده منسخه به اتحاديه كاري )در صورت 

 

 

 رياست امضاء                                معاونت مالي واداري              امضاء                              ء كارمند             امضا         

 تجربه کاری کارمند

 اسم  اداره از الي عنوان وظیفه مالحظات

 روز ماه سال روز ماه سال

         

         

         

 مکلفیت های موسسه و کارمند

 موسسه كارمند

 كارمند مکلف به رعايت امور ذيل مي باشد:

ل به م. تع3. انظباط كار. 2ورت دقیق. . اجرايي اليحه ي وظايف به ص1

. 5 كار. سطح باز دهي. ارتقاي 4موقع اوامر و هدايات قانوني امر مافوق. 

کیت . حفاظت مل6رعايت قواعد تخنیك ايمیني و حفظ الصحه محیط كار. 

از آن.  و استفاده معقول و اقتصادي موسسهو دارايي منقول و غیر منقول 

 . ارتقاي سطح مهارت حرفوي و كاربردي معیارهاي كه توسط مراجع7

ته با رخورد شايس. ب9. حفظ اسرار وظیفه. 8تثبیت میگردد.  موسسه مسول

ر عرصه د. اجتناب از مزاحمت ساير كاركنان 10ساير كاركنان و مراجعین. 

 اليحه ن، مهوري اسالمي افغانستااحکام قوانین، مقررات ج . رعايت11كار. 

. تالش در جهت اهداف 12اداري و آموزشي موسسه. هاي ن نامه یآي

 موقع ساعات . حاضر شدن و ترک كردن به13آموزشي و اداري موسسه. 

 زكاري موسسه در صورت غیبت ناخواسته، اطالع دادن زود تر از آغا

بر با موسسه، خ كار. در صورت مايل نبودن به ادامه 14ساعات كاري. 

يك ما قبل از ترک وظیفه به مراجع مربوطه.دادن   

 موسسه مکلف به سازماندهي سالم كار در عرصه هاي ذيل مي باشد:

 

ط . رعايت انظبا2عد جهت ارتقاي سطح باز دهي كار. . ايجاد شرايط مسا1

نه به . برخورد مسوال4. رعايت قواعد حفاظت كار و تخنیك ايمیني كار 3كار. 

مربوط  . رعايت احکام اسناد تقنیني5. مندانخواست ها و ضروريات قانوني كار

با ايسته . برخورد ش7. مندان. فراهم نمودن زمینه ارتقاء ظرفیت كار6به كار. 

. عدم موجوديت كاري اجباري و تبعیض میان 8در عرصه كار. مندان كار

به ه بعد ماروز پنجم هر ماه تا . واريز نمودن تمام حقوق و ضمايم 9كارمندان. 

حساب بانکي كارمند يا پرداخت به صورت نقدي، در صورت تغییر زمان 

افي با فتار من. در صورت ر10پرداخت، با كارمند هماهنگي الزم انجام میشود. 

 موقعیت علمي، آموزشي و اداري موسسه از كارمند سر بزند كه به موسسه

و  زيان برسد، موسسه مي تواند قرارداد را به صورت يك جانبه فسخ نموده

 خسارت وارد شده را از حقوق كارمند كسر نمايد.

 ماده چهارم:


