جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي  ،آرايشي و بهداشتي كشور
فرم قرارداد استخدامي مسئولين فني كارگاهها و كارخانجات
صنايع غذايي وآرايشي بهداشتي
با ا ستناد به قانون كارجمهوري اسالمي ايران اين قرارداد بين خانم  /آقاي مهندس  /دكتر  ....................................كه از اين پس به عنوان
مسئ ول فني از يك طرف و خانم  /آقاي  ...........................................به عنوان مؤسس  /مدير عامل شركت  /موسسه  .........................................كه از
اين پس كا رفرما ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد مي گردد و طرفين مستند به ماده  01قانون مدني اجراي مفاد آن را تعهد و مورد
تأييد قرار مي دهند.
تذكر  :انعقاد اين قرار داد الزامي به عضويت اجباري مسئولين فني دراين جامعه نمي نمايد .
 مشخصات مسئول فني :نام  ...................................نام خانوادگي  ...........................................فرزند  .................................شماره شناسنامه .................................
صادره از  ...........................داراي مدرك تحصيلي  ....................................................................از دانشگاه ..................................................
وضعيت نظام وظيفه ....................................................................................................................................... ....... :
ساكن ..................................................................................................................................................................................................................................
Email :
تلفن  ................................همراه ..............................................
وضعيت تأهل  :مجرد  ...................متأهل  .............................تعداد فرزند .............................. :
وضعيت سابقه كار ............................................................................................ :
 مشخصات كارفرما :نام  ............................نام خانوادگي  ...................................فرزند  ..........................شماره شناسنامه  ...............................صادره از .........................
داراي مدرك تحصيلي  ...............................................از دانشگاه ....................................................................................................
ساكن ....................................................................................................................................................................................................................................
Email :
تلفن  ....................................همراه ..................................................
موضوع قرارداد  :اجراي تبصره ماده  7قانون مواد خوردني  ،آشاميدني  ،آرايشي و بهداشتي .
نظارت و قبول مسئوليت فن ي كارخانجات و كارگاههاي توليدي مواد غذايي و آرايشي و بهداشتي به منظور ايجاد و ارتقاء ايمني و سالمت
توليدات واحدهاي فوق الذكر .
ماده -1مدت قرارداد :
اين قرار داد به استناد تبصره  2ماده  7قانون كار در تاريخ  ...............................با توافق طرفين منعقد مي گردد.
ماده - 2محل انجام كار
نشاني كارخانه .................................................................................................................................................................................................................. :
تلفن  .........................................فاكس .......................................
نوع محصول................................................................................:
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ماده  - 3شرح وظايف و مقررات مربوط به مسئولين فني و صاحبان مراكز توليدي مواد خوردني  ،آشاميدني  ،آرايشي و
بهداشتي مشمول قانون به پيوست مي باشد .
ماده : 4
الف – انجام هرگونه فعاليتي خارج از شرح وظايف مصرح در ماده 3مشمول اين قرارداد نبوده و با توافق بين طرفين قرارداد خواهد بود .
ب -اخذ هرگونه مجوز بهداشتي و كيفي خارج از قوانين و دستورالعملهاي اداره كل نظارت بر مواد غذايي بر عهده مسئول فني نبوده و انجام
امور اداري در داخل و يا خارج از كارخانه نيز بر عهده مسئول فني نمي باشد.
ج -شركت در جلسه آموزشي توجيهي جامعه صنفي مسئولين فني قبل از انعقاد قرارداد از سوي طرفين قرار داد الزامي است .
د -جامعه صنفي مسئولين فني تعهدي در قبال ساير قراردادهاي منعقده بين طرفين جهت پذيرش ساير مسئوليتها ندارد .
ماده  - 5ساعت كار :
ساعت كار مسئول فني طبق قانون كار برابر با  44ساعت در هفته و با تعيين شيفت مي باشد.
شيفت صبح  ................................................شيفت عصر  .............................................شيفت شب .................................................
تبصره  :ساعت و نحوه محاسبه اضافه كاري مطابق با قانون كارمي باشد .
ماده  -6مدت مرخصي و ضوابط مربوط به آن مطابق قانون كار مي باشد .
تبصره  :كارفرما موظف است در زمان مرخصي يا بيماري يا مسافرت طوالني مدت مسئول فني مطابق ضوابط  ،فرد واجد شرايط را بعنوان
جانشين مسئول فني با هماهنگي وي به اداره نظارت بر مواد غذايي دانشگاه معرفي نمايد .
ماده  - 7مسئول فني تحت پوشش بيمه تأ مين اجتماعي قرار مي گيرد و مراتب با توجه به اعالم به كارفرما توسط جامعه صنفي مسئولين
فني نيز به سازمان مذكور اعالم ميگردد.
ماده  - 8حداقل حقوق و مزاياي مسئول فني بر اساس رتبه تعيين شده از سوي وزارت كار و امور اجتماعي با شماره بخشنامه  6336مورخ
 32/2/0و رعايت شرايط عمومي و خصوصي زير مي باشد و با درنظر گرفتن شرايط زير
 شرايط عمومي ( هر سال طبق آيين نامه داخلي هيئت مديره جامعه صنفي مسئولين فني با هماهنگي وزارت كار تعيين مي گردد) : شرايط و مبلغ اياب و ذهاب .................................................................... : شرايط خصوصي  ( :هر شرطي كه مورد توافق طرفين قرار داد مي باشد )........................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ....................
مبلغ كل آن برابر  ....................................................................................ريال است .
تبصره  :1پس از انعقاد اين قرارداد حقوق مسئول فني مي بايست ماهانه پرداخت گردد.
تبصره  :2افزايش حقوق با رعايت حداقل ضريب افزايش حقوق اعالم شده از سوي وزارت كار و امور اجتماعي بوده كه در شروع اولين ماه
سال شمسي اعالم مي گردد و ربطي به زمان انعقاد قرارداد ندارد كه البته با توافق مسئول فني و كارفرما بيشتر از حداقل قانوني نيز قابل
اجرا مي باشد .
ماده -9با توجه به ضوابط فوق حقوق ماهانه مسئول فني از طرف كارفرما پس از كسر حق بيمه و ماليات به حساب پس انداز قرض الحسنه
مسئول فني از طريق يكي از شعب بانكي معتبر كشور واريز و يا نقداً با صدور رسيد پرداخت مي گردد.
ماده  - 11شرايط فسخ :
الف  :در صورت انحالل يا ورشكستگي و مواد قهري ديگر كه منجر به تعطيل شدن و يا عدم توليد واحد گردد  ،مراتب مي بايست پس از
اطالع اداره نظارت و دانشگاه علوم پزشكي مربوطه به جامعه صنفي مسئولين فني اعالم كه همزمان با اطالع به اداره كار وضعيت ادامه فعاليت
مسئول فني در اسرع وقت روشن گردد.
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ب  :در صورت استعفاي مسئول فني به هر دليل  ،الزم است مراتب حداقل يك ماه قبل به صورت كتبي به كارفرما اعالم و نامبرده پس از
انتقال كليه وظايف و وسايل به مسئول فني بعدي و اعالم به جامعه صنفي مسئولين فني مستعفي تلقي مي گردد .
تبصره  :رونوشت استعفاي مسئول فني مي بايست براي اداره نظارت بر مواد غذايي  ،آرايشي و بهداشتي ارسال گردد.
ج  :در صورت اخراج مسئول فني ارائه مدارك موجه از سوي كارفرما دال بر تخلف و عدم كارايي و يا تسامح در انجام وظايف شغلي به اداره
نظارت بر مواد غذايي و جامعه صنفي مسئولين فني الزامي مي باشد .
د  :در صورت ترك محل كار توسط مسئول فني كا رفرما موظف است مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذايي دانشگاه اعالم و رونوشت آن را
به جامعه صنفي مسئولين فني و يك نسخه به اداره كار محل جهت اطالع ارسال نمايد .
ماده  - 11تسويه حساب
تسويه حساب جهت استعفاء يا فسخ قرارداد مطابق ضوا بط قانون كار انجام مي شود ( پرداخت حق سنوات  ،مرخصي هاي استفاده نشده و
 ) ....كه كپي آن جهت صدور پروانه مسئوليت فني بعدي الزامي است و با توجه به مواد  27و  24قانون كار سنوات خدمت پرداخت مي گردد
ماده  – 12اختالف در قرارداد
درصورت بروز هرگونه اختالف ب ين طرفين قرارداد مراتب مي بايست كتباً ازسوي آنان به اطالع جامعه صنفي مسئولين فني رسيده تا در سه
مرحله پيگيري شود :
الف – تا حد امكان حل اختالف بين طرفين قرارداد
ب – حل اختالف با حضور طرفين و نماينده جامعه صنفي مسئولين فني
ج – رسيدگي ازطريق مراجع حل اختالف وزارت كار و يا اداره كار محل با حضور طرفين
ماده  – 13اين قرارداد بايد به تأييد جامعه صنفي مسئولين فني برسد .
تبصره  :با موارد پيش بيني نشده در اين قرارداد برطبق قانون كار و مقررات مربوطه عمل خواهد شد .
اين قرارداد در  03بند و  6تبصره در  5نسخه كه هركدام ح كم واحد دارند تنظيم گرديده است كه يك نسخه آن نزد كارفرما و يك نسخه نزد
مسئول فني و يك نسخه نزد جامعه صنفي مسئولين فني و يك نسخه به اداره نظارت بر مواد غذايي دانشگاه مربوطه و يك نسخه آن به اداره
كار محل ارسال مي گردد .
براي سالهاي دوم به بعد ضمن اعالم تغي يرات در قرارداد مربوطه  ،طرفين قرارداد مي بايست اين محل را مهر و امضاء نمايند .
شرايط تغيير يافته عبارتند از :
-0
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-3

قرارداد مربوط به سال گذشته با تغييرات فوق (  ......بند ) مورد پذيرش مي باشد .
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حدود وظايف و مقررات مربوط به مسئولين فني و صاحبان مراكز توليدي مواد خوردني  ،آشاميدني  ،آرايشي
و بهداشتي مشمول قانون
مسئول فني  :به فردي اطالق مي شود كه داراي شرايط الزم جهت كنترل و نظارت بر توليد در كارگاهها و كارخانجات با مدرك تحصيلي
حداقل كارشناسي صنايع غذايي و ساير رشته هاي مرتبط با صنعت غذا و آرايشي و بهداشتي بوده و نيز به تأييد كميته فني و قانوني رسيده
باشد  .مؤسسات مشمول قانون الزم است در زمان اخذ پروانه بهره برداري از وزارت بهداشت داراي مسئول فني تأييد شده از طرف اداره كل
نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي بوده و پروانه مسئوليت فني را اخذ نموده باشند .
وظايف مسئول فني عبارتست از :
 -0مسئول فني بايد بصورت فعال در س اعات توليد و بسته بندي در كارخانه حضور داشته باشد و امور مربوطه را نظارت و سرپرستي نمايد ،
درغيراينصورت پروانه اش به مدت سه ماه لغو مي گردد  .درصورتيكه مسئول فني در دوره هاي آموزشي  ،سمينارها و گردهمايي مسئولين
فني شركت مي نمايد  ،الزم است موضوع با هماهنگي دانشگاه علوم پزشكي مربوطه بوده و منحصراً با تعيين جانشين  ،مؤسسه اجازه فعاليت
دارد .
 -2ابالغ به موقع جهت تمديد پروانه هاي ساخت به مدير عامل كارخانه و درصورت عدم اقدام وي مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذايي ،
آشاميدني  ،آرايشي و بهداشتي دانشگاه مربوطه گزارش نمايد .
 -3مسئول فني پس از ارائه استعفانامه به صورت كتبي به كارفرما و تأييد وي و تحويل رونوشت به اداره نظارت دانشگاه مربوطه تا معرفي
فرد واجد شرايط كه نمي بايست از يك ماه بيشتر شود كماكان عهده دار مسئوليت فني مؤسسه موردنظر مي باشد .
 -4با توجه به آيين نامه اجرايي ماده  7قانون ،مسئولين فني بايد داراي يكسال سابقه كار و تجربه در يكي از مؤسسات علمي يا تحقيقاتي و
يا صنعتي يا آزمايشگاهي در رشته مربوط باشند و درغيراينصورت تعهد نمايند كه ضمن انجام كار دوره يكساله تعليماتي را كه به اين منظور
ازطرف وزارت بهداشت دائر خواهد شد با موفقيت بگذرانند .
 -5كنترل بهداشتي و كيفي كليه بخشهاي مرتبط با توليد شامل  :سالن توليد  ،انبار مواد اوليه  ،انبار محصول نهايي كه با مسئوليت
سرپرستان هر قسمت انجام وظيفه مي نمايند همچنين كنترل بهداشتي كارگران و دستگاههاي توليد .
 -6آيين نامه اجرايي ماده هفت قانون مواد خوردني ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي صراحت دارد كه مسئول فني مي بايست :
الف – در موقع ساختن و تركيب موارد مورد نظر شخصاً حضور داشته و امور مربوطه را نظارت و سرپرستي نمايد .
ب – از هرگونه تغيير اساسي كه در شرايط تأسيس و بهره برداري كارخانه يا كارگاه حاصل مي شود وزارت بهداشت را مطلع نمايد .
مي باشد
ج – نظارت فني و بهداشتي خود را كتباً به كارفرما گزارش دهد و كارفرما موظف به انجام نظر فني و بهداشتي مذكور
درغيراينصورت مسئول فني جريان امر را به اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي دانشگاه مربوطه اطالع مي دهد تا رسيدگي و تصميم الزم
اتخاذ شود .
 -7ماده  9آيين نامه اجرايي فوق الذكر اعالم مي دارد كه مسئول فني حق واگذاري پروانه مسئوليت فني خود را به شخص ديگري ندارد و
درصورت بيماري يا مسافرت و غيبت او كارفرما موظف است به جاي مشاراليه يك نفر واجد شرايط را به وزارت بهداشت ( دانشگاه علوم
پزشكي مربوطه ) معرفي نمايد .
 -3پروانه بهره برداري و مسئوليت فني متخلفين از اين آيين نامه ( آيين نامه ماده  7قانون مواد خوراكي و آشاميدني ) ( جز درمورد بند
الف ماده  3كه حكم خاصي دارد ) براي اولين بار به مدت يك ماه و درصورت ت كرار به مدت سه ماه لغو خواهد شد درصورت لغو پروانه
مسئول فني كارفرما موظف است فوراً مسئول فني ديگري معرفي نمايد (ماده  00آيين نامه ماده ) 7
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 -9قانون تعزيرات مواد خوردني و بهداشتي مصوب  0367مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص مجازات متخلفين درصورت عدم حضور
مسئول فني در زمان توليد و بسته بندي :
مرتبه اول  :تعطيل توليد تا حضور مسئول فني و اخطار كتبي با درج در پرونده
مرتبه دوم  :عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول – ضبط كاالي توليدي به نفع دولت
مرتبه سوم  :عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم – جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال
مرتبه چهارم  :تعطيل واحد توليدي تا يكسال
 -01ماده  32قانون تعزيرات حضور مسئول فني در كليه مراحل توليد الزامي بوده و مسئول فني بايد نظارت دائم در امر توليد داشته باشد .
تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود :
مرتبه اول  :اخطار كتبي و درج در پرونده مسئول فني
مرتبه دوم  :عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال
مرتبه سوم  :جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال
مرتبه چهارم  :تعليق پروانه مسئول فني تا شش ماه
 -00تأييديه بهداشتي و كيفي و صدور مجوز ورود مواد اوليه به كارخانه و مجوز خروج محصول نهايي از كارخانه توسط مسئول فني انجام مي
گردد .
 -02آزمايشگاه كنترل بهداشتي و كيفي كارخانه زيرنظر مسئول فني انجام وظيفه مي نمايد .
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