قرارداد كار ساعتي

اين قرارداد فيمابين شركت  ................................................................ثبت شده به شماره  .......................................به نشاني
..............................................................كه در اين قرارداد "كارفرما" ناميده ميشود از يك طرف و آقاي  ...................فرزند
 ....................به شماره شناسنامه .........................كد ملي  ...............................صادره از ﺗﻬران به نشاني
 .....................................................................ﺗلﻔن  .......................كه در اين قرارداد "همكار" ناميده ميشود به شرح زير منعقد
گرديد:
ماده  (١موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات فني در واحد نرم افزار
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 :
مدت قرارداد از ﺗاريخ  ....../.../...لغايت  ............/...../......ميباشد .
ماده (٤مبلغ قرارداد:
-4-1مبلغ قرارداد ....................ريال به ازاي هر ساعت كاركرد در ماه مﺤاسبه و پس از كسر كسورات قانوني در وجه همكار
پرداخت خواهد شد .
ماده  ( ٥ﺗعﻬدات همكار :
ﺗعﻬدات همكار به شرح زير ميباشد :
 -٥-١حضور در شركت در مواقع مورد نياز و بر اساس برنامه زماني .
 -٥-٢انجام امور ارجاع شده به همكار ﺗوسط شركت ،در قالب مﻔاد مندرج در اين قرارداد .
 -٥-٣مستندسازي و ارائه مستندات و مدارك براي كليه امور مﺤوله .
 -٥-٤همكار 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
ﻼ يا بعد ًا سلب و ساقط نمود.
حكميت مورد قبول طرفين ميباشد و همكار حق هر گونه ايراد و ادعا و اعتراض را از خود فع ً
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.
 -٥-٥كليه اسناد و مستندات ﺗﻬيه شده ﺗوسط همكار متعلق به شركت بوده و بنابراين همكار نميﺗواند بدون كسب اجازه كتبي
از شركت آنﻬا را در اختيار ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي قرار دهد .
 -٥-٦كليه اموال و اسناد و نقدينگي كه ﺗﺤت عنوان ﺗنخواه حسب مورد در اختيار همكار قرار ميگيرد به طور اماني نزد او خواهد
بود و ميبايستي به مﺤض مطالبه شركت نسبت به استرداد آنﻬا اقدام نمايد .
 -٥-٧همكار متعﻬد است موازين اخﻼقي و اسﻼمي و ساير مقررات جاريه را دقيقاً رعايت نموده و از هر گونه اقدام يا خودداري از
اقدام كه بر خﻼف نظم و انضباط يا شئون اخﻼقي يا ايمني باشد ،اجتناب نمايد.
 -٥-٨همكار 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.
 -٥-٩همكار ملزم به رعايت آئين نامه انضباطي شركت ميباشند.
 -٥-١٠حسب 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  (٦ﺗعﻬدات شركت :
پرداخت حق الزحمه در پايان هر ماه پس از احراز انجام ﺗعﻬدات متقبله ﺗوسط همكار  .بديﻬي است شركت ماليات و ساير كسور
متعلق به اين قرارداد را بر طبق قوانين كسر و در وجه مراجع مربوطه پرداخت خواهد نمود .
م اده  ( ٧حدوث قوه قاهر )فورس ماژور( :
در صورﺗي كه قواي قاهره يا عوامﻞ غير قابﻞ پيشبيني )فورس ماژور( مانع از اجراي اين قرارداد گردد ،اجراي قرارداد ﺗا رفع
عوامﻞ مذكور به حالت ﺗعليق در خواهد آمد .
ماده  (٨ساير شرايط :
 -٨-١همكار ﺗعﻬد مينمايد كه در خصوص بيمه شخصاً با هزينه خود به صورت بيمه خويش فرما اقدام و نتيجه را به شركت
اعﻼم نمايد ،در غير اينصورت هرگونه ﺗبعات احتمالي متوجه وي بوده و شركت در اين خصوص مسووليتي در آينده و حال
نخواهد داشت.
 -٨-٢كليه مزاياي قانوني اعم از ماهيانه و ادواري مانند عيدي ،حق سنوات ،مرخصي استﺤقاقي ،كمك هزينه مسكن و خواربار،
بﻬاي بن كارگري و غيره در مبلغ حق الزحمه مندرج در ماده  ٤لﺤاظ گرديده و همكار با آگاهي و اطﻼع از
آن مبادرت به امضاء اين قرارداد مينمايد و حق هرگونه ادعايي را در موارد مذكور در آينده و حال از طرف خود و وراث قانوني
سلب مينمايد..
اين قرارداد در  ٨ماده و در  ٢نسخه كه هر يك داراي حكم و اعتبار واحد است ﺗﻬيه و ﺗنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

همكار................................................. :
امضا :

كارفرما

