
   

 

 ابالغیه

:به طرف دوم قرارداد)کارگر( یابالغ طیشرا  

.است دهیطرف دوم قرار داد)کارگر( رس یبه امضا یدر قرارداد که یو مقررات در خصوص شغل اپراتور نیقوان یتمام تیرعا-1  

امور مربوط به طرف  یاعالم طیمدت بنابر شرا نیمشخص شده  دارد و پس از گذشت ا خیماه* از تار کیمهلت * هیابالغ نیا-2

.خواهد رفت شیقرارداد)کارگر( پ دوم  

 

:باشدیم ریبه شرح ز هیابالغ طیشرا  

 نی.ادینما ستمیدر س یپک اعالم لیاقدام به تکم یاپراتور یمدت در کنار انجام امور محوله در حوزه  نیموظف است در ا یمتقاض-

 .است دهیرس یمتقاض تی)کارگر( قرار دارد که به رویفرد متقاض یکاربر زیبخش م FGS شنیکیدر اپل پک

 تیصورت مسئول نیا ریدر غ دیاز هر بخش عمل نما یستمیس فاتیطبق تعر یپک اعالم لیتکم  یموظف است در حوزه  یمتقاض-

 .باشدیم یمتقاض یبر عهده   تیفعال دییعدم تا

آن بخش  ینمره  دینما لیتکم FGS شنیکیدر اپل موجود یستمیس فاتیرا طبق تعر یپک اعالم اتیجزئ یکه متقاض یدر صورت-

 .باشدیم یقابل بررس یمتقاض  یکاربر زیرا کسب خواهد کرد که در پنل م

 یبالمانع و الزام یاپراتور یدر حوزه  یو تیصورت کامل گردد فعالبه یپک اعالم لی)کارگر( موفق به تکمیکه متقاض یدر صورت-

 .باشدیم

 

برابر  دینماعمل نیخالف قوان ای دینمایچیآن بخش سرپ نیاز قوان یدر بخش و واحد اپراتور هیابالغ نیاگر اپراتور در مدت اتبصره:

 یمربوط به قرارداد اصل نیو قوان یقرارداد اصل ریتحت تاث هیابالغ نیبرخورد خواهد شد که ا یاعالم شده در قرار داد اصل نیقوان

 .باشدیم

قرارداد فسخ  دیو فعال نما لیرا تکم ینتواند پک اعالم هیابالغ نیکه طرف دوم قرارداد)کارگر( در مدت اعالم شده در ا یدر صورت-

 اعتبار نخواهد داشت. یبعد یخواهد شد و در ماه ها

طبق  یکامل پک اعالم یو فعالساز لیموفق به تکم هیابالغ نیکه طرف دوم قرارداد)کارگر( در مدت اعالم شده در ا یدر صورت-

 .ماندیم یباق یمتقاض یبرا یو شغل اپراتور شودیاجرا م یشود قرارداد اصل  یستمیس فاتیتعر

 

 :ایحقوق و مزا

 تاریخ:

 شمازه:

 بسمه تعالی



   

 .حقوق نخواهند شد افتینشوند شامل در یاز پک اعالم ۱۰۰ ریز یکه موفق به کسب نمره  یافراد-

 .دینما لیرا به صورت متوازن تکم یپک اعالم اتیطرف دوم قرارداد)کارگر( موظف است جزئ-

 .است دهیکار به اطالع طرف دوم قرارداد رس زیبخش م FGS شنیکیدر اپل یپک اعالم لیتوازن در تکم فیو تعر اتیجزئتبصره:

و  باشدیم هیابالغ نیحقوق طبق جدول مشخص شده در ا افتیتنها شامل در هیابالغ نیا یطرف دوم قرارداد)کارگر( در مدت اجرا-

 .قرار داد)کارگر( تعلق نخواهد گرفت مدت به طرف دوم نیدر ا یگرید یایو هرگونه مزا اتیو مال یاضافه کار_سنوات_مهیبخش ب

 .باشدیم یا مهیو ب یکار یایمزا یتمام یدارا هیابالغ نیبه صورت مستقل از ا ی: قرارداد اصلتبصره

 :باشدیم ریبه شرح ز هیابالغ نیدر مدت ا یو کامل در واحد اپراتور حیصح تیدر خصوص فعال یافتیدر یایحقوق و مزا

 حقوق دریافتی دریافتینمره 

 حقوق ثابت+درآمد ازلینکتومان هزار120 امتیاز120امتیاز تا100از 

 حقوق ثابت+درآمد ازلینکتومان  هزار 240 امتیاز140امتیاز تا 121از 

 حقوق ثابت+درآمد ازلینکتومان  هزار 360 امتیاز160امتیاز تا 141از 

 حقوق ثابت+درآمد ازلینکتومان  هزار 480 امتیاز180امتیاز تا 161از

 حقوق ثابت+درآمد ازلینکتومان  هزار 600 امتیاز199امتیازتا 180از

 حقوق ثابت+درآمد از لینک تومان  هزار 1200000 امتیاز به باال200

 

 ستمیشده به س یمعرف یافراد متقاض یدر قبال انجام تراکنش ها FGS شنیکیتوسط اپل یافتیدرصد از کارمزد در 10 درآمد از لینک:

FGS کار  زیموجود در قسمت م یشخص نکیکننده و ثبت کننده توسط ل یشده و به فرد معرف فیتعر نکیبه عنوان درآمد از ل

 .خواهد شد پرداختشده در جدول فوق  فیدر کنار حقوق تعر FGS شنیکیاپل

و طرف دوم قرارداد)کارگر( در کمال صحت و  دهیقرارداد به اطالع طرف دوم قرارداد)کارگر( رس نیا یمواد و مفاد و بخش ها هیکل

موافقت  هیابالغنیمندرج در ا طیو مقررات و شرا نیکرده است و  با قوان یمطالعه و بررس یو روح یمعنو یعقل یسالمت جسم

 .دینمایم

 

 و اثر انگشت کارگرامضا                                                                                       کارفرما یامضا

 

 

 یحام_FGS_توسعه بازار تیریپروژه مد ییاجرا واحد نظارت بر روند


