شماره قرارداد:

قرارداد استخدامي آزمايشي
اين قرارداد فيمابين شركت ....................................................................................ثبت شده به شماره  ..........................................به نشاني
 ........................................................كه در اين قرارداد "كارفرما" ناميده ميشود از يك طرف و آقاي/ﺧانﻢ .....فرزند .......به شماره شناسنامه  .....كد
ملي  .....صادره از ............ن به نشاني  ............ﺗلﻔن  ..........كه در اين قرارداد "همكار" ناميده ميشود به شرح زير منعقد گرديد:
ماده  ( ١موضوع قرارداد
موضوع قرارداد انجام كارهاي ارجاعي از سوي كارفرما به صورت آزمايشي در  .....................طبق ضوابط و مقررات جاري در شركت فناوري
اطﻼعات و ارﺗباطات پاسارگاد آريان )سهامي ﺧاص( و ﺗحت نظر كارفرما يا نماينده و يا مدير مربوطه ميباشد ليكن حسب مقتضيات و
ﻼ در مشاغل مرﺗبط نيز اشتغال ﺧواهد يافت.
صﻼحديد كارفرما ،همكار محتم ً
ماده  ( ٢محل كار
محل كار همكار طبق نظر شركت ﺗعيين و هيچگونه محدوديت جغرافيايي در ايران نخواهد داشت .در صورت لزوم و ﺗشخيص كارفرما و يا ﺗغيير
نشاني كارفرما محل ﺧدمت همكار ﺗغيير ﺧواهد كرد.
ماده  ( ٣مدت قرارداد
اين قرارداد به استناد ماده  ١١و ساير مواد مربوط به قانون كار و براي مدت معين و به صورت آزمايشي ﺗنظيﻢ گرديده و مدت آن از ﺗاريخ
 ...........لغايت  ............ميباشد و به محض انقضاء مدت مذكور  ،رابطه حقوقي طرفين ﺧاﺗمه يافته و بدون موافقت كتبي طرفين و يا انعقاد قرارداد
جديد به هيچ وجه و ﺗحت هر عنوان رابطه حقوقي و شغلي فيمابين همكار و كارفرما برقرار و ﺗسري نخواهد يافت و طرفين حق هر گونه ايراد و
اعتراض و ادعايي را در طول مدت قرارداد از ﺧود سلب مينمايند.
ماده  ( ٤حقوق و مزايا
 -١-٤حقوق و مزاياي ماهيانه همكار به شرح زير ميباشد:
شرح

مبلغ )ريال(

حقوق پايه

.

حق جذب

٠

حق اوﻻد

٠

ﺧواربار و مسكن

٠

كمك هزينه اقﻼم مصرفي ﺧانوار )بن كارگري(

٠

ساير مزايا

٠

جمﻊ

.

حقوق و مزاياي فوق پس از احراز كاركرد و كسر كسورات قانوني در پايان هر ماه به همكار پرداﺧت ﺧواهد شد.
ﺗبصره :بديهي است حسب ﺗعديل ماهها كه بيش از  ٣٠روز يا كمتر ميباشد ،كسر و اضافه ملحوظ ﺧواهد شد.
 -٢-٤كارفرما هيچ گونه ﺗعهدي نسبت به اياب و ذهاب همكار به هر علت و دليل و ﺗحت هر عنوان ندارد) .مگر در رابطه با ماموريتهاي اداري(

شماره قرارداد:
 -٣-٤در صورﺗيكه كارفرما نياز به اضافه كاري همكار داشته باشد و يا همكاري به صورت شيﻔت ثابت و يا گردشي )نوبت كاري( به كار گمارده
شود ،مبلغ متعلق به ساعات اضافه كاري و يا شب كاري و يا نوبت كاري وفق قانون كار محاسبه و پس از ﺗاييد مديريت پرداﺧت ﺧواهد شد.
ماده  ( ٥نحوه انجام موضوع قرارداد
 -١-٥همكار متعهد است وظايف و امور ارجاعي را ﺗحت نظر نماينده كارفرما و يا سرپرست يا مدير مستقيﻢ ﺧود انجام دهد.
 -٢-٥همكار متعهد است مقررات ورود و ﺧروج ،ﺗدابير بهداشتي و ايمني و ساير ضوابط و مقررات انضباطي كارفرما را رعايت نمايد و در صورت
بروز هرگونه حادثه كه منجر به ﺧسارت مادي يا جاني به هر شخص اعﻢ از همكار يا ساير همكاران شاغل در شركت كارفرما و يا شخص ثالﺚ
گردد و اين امر ناشي از قصور و يا ﺗقصير همكار باشد ﺗمامي عواقب و مسئوليتهاي قانوني مترﺗبه ﺗماماً بر عهده همكار است و كارفرما هيچ گونه
ﺗعهد و مسئوليتي ندارد.
 -٣-٥ساعات كار روزانه همكار طبق قانون كار  ٤٤ساعت در هﻔته ميباشد و در صورت ﺗغيير ساعات كار ،همكار موظف به رعايت ﺗغيير واقعه و
يا اقدام بر اساس ساعات شيﻔت معينه مي باشد .اوقات صرف غذا و نماز و ديگر امور جاري جزء ساعات كار محسوب نميگردد.
 -٤-٥همكار متعهد است موازين اﺧﻼقي و اسﻼمي و ساير مقررات جاري را دقيقاً رعايت نموده و از هر گونه اقدام يا ﺧودداري از دستور مافوق
كه بر ﺧﻼف نظﻢ و انضباط يا شئون اﺧﻼقي يا ايمني باشد ،اجتناب نمايد.
 -٥-٥كليه اموال و اسنادي كه در اﺧتيار همكار قرار ميگيرد به صورت اماني در اﺧتيار وي ميباشد و همكار ملتزم است در حﻔظ و نگهداري و
استﻔاده صحيح از لوازم و ﺗجهيزات و وسائل اماني ماﺧوذه در محيط كار كوشا بوده و اموال و وجوه فوق را صرفاً براي امور شغلي مصرف نمايد و
به محض مطالبه كارفرما نسبت به استرداد اموال اماني ماﺧوذه اقدام نمايد و در غير اين صورت مسئول عواقب قانوني آن ﺧواهدبود.
 -٦-٥همكار ملتزم است از افشاء هرگونه اطﻼعات مربوط به شركت و يا كاركنان و مديران آن از هر حيﺚ و جهت ﺧواه اطﻼعات به دست آمده،
مربوط به امور اداري يا مالي و يا علمي و يا ﺗخصصي شركت باشد ،اجتناب نموده و از ارائه و افشاء آنها در ﺧارج از محيط اداري و به شخص
ثالﺚ ﺧودداري نمايد و در صورت اقدام مسئول عواقب قانوني و جبران ﺧسارات وارده به شركت با نظر حكميت مورد قبول طرفين ميباشد و
همكار حق هر گونه ايراد و ادعا و اعتراض را از ﺧود فعﻼً يا بعد ًا سلب و ساقط نمود.
ﺗبصره -التزام همكار به عدم افشاء اطﻼعات ماﺧوذه منحصر به ايام اشتغال در شركت كارفرما نميگردد و دربرگيرنده ﺗعهد و التزام وي به عدم
افشاء اطﻼعات شركت كارفرما پس از قطﻊ رابطه همكاري با كارفرما نيز ﺧواهد بود.
 -٧-٥حسب مورد و با ﺗوجه به نوع و ماهيت امور محوله به همكار ،ﺗضامين ﻻزم براي حسن اجراي ﺗعهدات اين قرارداد وفق مقررات شركت از
همكار اﺧذ ميگردد.
ماده  ( ٦ساير موارد
در ساير موارد پيشبيني نشده در اين قرارداد وفق قوانين كار و ﺗامين اجتماعي رفتار ﺧواهد شد.
اين قرارداد در  ٦ماده و در  ٢نسخه ﺗنظيﻢ و امضا و مبادله گرديد و هر  ٢نسخه در حكﻢ واحد ميباشد .ضمناً يك نسخه از اين قرارداد پس از
امضا ﺗحويل همكار شد.

همكار....................... :
امضاء

كارفرما

