
 

 

 

  قرارداد كار ساعتي  
به نشاني  .......................................ره امشثبت شده به  ................................................................اين قرارداد فيمابين شركت 
 فرزند ................... يآقااز يك طرف و  شوديده منامي "كارفرما"كه در اين قرارداد ..............................................................

 شانيبه ن رانتهصادره از  ...............................كد ملي .........................به شماره شناسنامه  ....................
شود به شرح زير منعقد ناميده مي "همكار"در اين قرارداد  كه .......................تلفن  .....................................................................

 گرديد:

 ) موضوع قرارداد :١ماده 

   افزار نرم واحدموضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات فني در 
 كار:) محل ٢ماده 

م و تشخيص در صورت لزو .محل كار همكار طبق نظر شركت تعيين و هيچگونه محدوديت جغرافيايي در ايران نخواهد داشت
  كارفرما و يا تغيير نشاني كارفرما محل خدمت همكار تغيير خواهد كرد.

 ) مدت قرارداد :٣ماده 

  .باشد يم ....../...../............لغايت  ../........./.مدت قرارداد از تاريخ 

 )مبلغ قرارداد:٤ماده 

ر  ر وجه همكادسر كسورات قانوني كريال به ازاي هر ساعت كاركرد در ماه محاسبه و پس از .................... مبلغ قرارداد 4-1-
 پرداخت خواهد شد .

 
 ) تعهدات همكار :٥ماده 

  باشد :ير ميشرح زتعهدات همكار به 
  اس برنامه زماني .حضور در شركت در مواقع مورد نياز  و بر اس -٥- ١
  ه همكار توسط شركت، در قالب مفاد مندرج در اين قرارداد .بانجام امور ارجاع شده  -٥- ٢
  ر محوله .سازي و ارائه مستندات و مدارك براي كليه امومستند -٥- ٣
ت خواه اطالعا عات مربوط به شركت و يا كاركنان و مديران آن از هر حيث و جهته اطالهرگونمكار ملتزم است از افشاء ه -٥- ٤

ر خارج از دفشاء آنها اائه و به دست آمده، مربوط به امور اداري يا مالي و يا علمي و يا تخصصي شركت باشد، اجتناب نموده و از ار
 ركت با نظره به شواقب قانوني و جبران خسارات واردئول عام مسمحيط اداري و به شخص ثالث خودداري نمايد و در صورت اقد

  .ساقط نمود وًا سلب باشد و همكار حق هر گونه ايراد و ادعا و اعتراض را از خود فعًال يا بعدحكميت مورد قبول طرفين مي
 وگيرنده تعهد و دربرگردد نمي لتزام همكار به عدم افشاء اطالعات ماخوذه منحصر به ايام اشتغال در شركت كارفرماا -تبصره 

  التزام وي به عدم افشاء اطالعات شركت كارفرما پس از قطع رابطه همكاري با كارفرما نيز خواهد بود.
تبي تواند بدون كسب اجازه كدات تهيه شده توسط همكار متعلق به شركت بوده و بنابراين همكار نميكليه اسناد و مستن -٥- ٥

  اشخاص حقيقي يا حقوقي قرار دهد .ساير تيار از شركت آنها را در اخ
او خواهد  گيرد به طور اماني نزدد و نقدينگي كه تحت عنوان تنخواه حسب مورد در اختيار همكار قرار ميكليه اموال و اسنا - ٥- ٦

  ت نسبت به استرداد آنها اقدام نمايد .بايستي به محض مطالبه شركبود و مي
ودداري از خه را دقيقاً رعايت نموده و از هر گونه اقدام يا ساير مقررات جاري همكار متعهد است موازين اخالقي و اسالمي و -٥- ٧

  اقدام كه بر خالف نظم و انضباط يا شئون اخالقي يا ايمني باشد، اجتناب نمايد.

ايت ني و ساير ضوابط و مقررات انضباطي كارفرما را رعبير بهداشتي و ايمهمكار متعهد است مقررات ورود و خروج، تدا  -٥- ٨ 
ر ران شاغل در همكانمايد و در صورت بروز هرگونه حادثه كه منجر به خسارت مادي يا جاني به هر شخص اعم از همكار يا ساي

ترتبه ماي قانوني ليتهئوشركت كارفرما و يا شخص ثالث گردد و اين امر ناشي از قصور و يا تقصير همكار باشد تمامي عواقب و مس
  تماماً بر عهده همكار است و كارفرما هيچ گونه تعهد و مسئوليتي ندارد.

  باشند.همكار ملزم به رعايت آئين نامه انضباطي شركت مي -٥- ٩
 رارداد وفققا توجه به نوع و ماهيت امور محوله به همكار، تضامين الزم براي حسن اجراي تعهدات اين بحسب مورد و  -٥- ١٠

  گردد.مقررات شركت از همكار اخذ مي



 

 

 

    ) تعهدات شركت :٦ماده 
ر ساير كسو اليات ومپرداخت حق الزحمه در پايان هر ماه پس از احراز انجام تعهدات متقبله توسط همكار . بديهي است شركت  

  متعلق به اين قرارداد را بر طبق قوانين كسر و در وجه مراجع مربوطه پرداخت خواهد نمود .
 ) حدوث قوه قاهر (فورس ماژور) :٧اده م

ا رفع قرارداد ت ، اجرايبيني (فورس ماژور) مانع از اجراي اين قرارداد گردددر صورتي كه قواي قاهره يا عوامل غير قابل پيش
    عوامل مذكور به حالت تعليق در خواهد آمد .

 ) ساير شرايط :٨ماده 

ا به شركت شخصاً با هزينه خود به صورت بيمه خويش فرما اقدام و نتيجه ر مايد كه در خصوص بيمهنهمكار تعهد مي  -٨- ١
و حال  آينده اعالم نمايد، در غير اينصورت هرگونه تبعات احتمالي متوجه وي بوده و شركت در اين خصوص مسووليتي در

  نخواهد داشت.
ار، مرخصي استحقاقي، كمك هزينه مسكن و خوارب و ادواري مانند عيدي، حق سنوات، كليه مزاياي قانوني اعم از ماهيانه -٨- ٢

  ز الحاظ گرديده و همكار با آگاهي و اطالع  ٤بهاي بن كارگري و غيره در مبلغ حق الزحمه مندرج در ماده 
 انونيقود و وراث ز طرف خنمايد و حق هرگونه ادعايي را در موارد مذكور در آينده و حال اآن مبادرت به امضاء اين قرارداد مي

  نمايد..سلب مي
  .ين مبادله گرديد نسخه كه هر يك داراي حكم و اعتبار واحد است تهيه و تنظيم و بين طرف ٢ماده و در  ٨اين قرارداد در 

  
  

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

 
 
  
  
  
  
  
  

  
  


