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  ) موضوع قرارداد١ماده 

 طبق ضوابط و مقررات جاري در شركت فناوري اطالعات و واحد نرم افزارموضوع قرارداد انجام كارهاي ارجاعي از سوي كارفرما در 
باشد ليكن حسب مقتضيات و مربوطه ميخاص) و تحت نظر كارفرما يا نماينده و يا مدير ارتباطات پاسارگاد آريان (سهامي 

  صالحديد كارفرما، همكار محتمالً در مشاغل مرتبط اشتغال خواهد يافت.

  ) محل كار٢ماده 

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

  ) مدت قرارداد٣ماده 

ماده مذكور و ساير مواد مندرج در قانون كار ، براي مدت معين منعقد     ٢و به ويژه تبصره  ٧اين قرارداد به استناد ماده  -٣-١
  باشد.مي ……………لغايت .…………گردد و مدت آن از تاريخ مي

ند نسبت به قطع رابطه همكاري قبل از انقضاء مدت از قبيل استعفا و يا ترك كار و غيره تواهمكار بدون موافقت كارفرما نمي - ٣-٢
اقدام نمايد و در صورت تخلف متعهد است خسارت وارده به كارفرما را به تشخيص حكميت مورد قبول طرفين بپردازد و بدين 

  نمايد.وسيله حق هرگونه ايراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط مي

  ) حقوق و مزايا٤ ماده

  باشد:   حقوق و مزاياي ماهيانه همكار به شرح زير مي -٤-١

  مبلغ (ريال)  شرح
  .  حقوق پايه
  ٠  حق جذب
  ٠  حق اوالد

  ٠  خواربار و مسكن
(بن كارگري) كمك هزينه اقالم مصرفي خانوار  ٠ 

  ٠  ساير مزايا
  .  جمع 
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  حقوق و مزاياي فوق پس از احراز كاركرد و كسر كسورات قانوني در پايان هر ماه به همكار پرداخت خواهد شد.

  باشد، كسر و اضافه ملحوظ خواهد شد.روز يا كمتر مي ٣٠تبصره: بديهي است حسب تعديل ماهها كه بيش از 

به هر علت و دليل و تحت هر عنوان ندارد (مگر در رابطه با  كارفرما هيچ گونه تعهدي نسبت به اياب و ذهاب همكار -٤-٢
  ماموريتهاي اداري)

در صورتيكه كارفرما نياز به اضافه كاري همكار داشته باشد و يا همكاري به صورت شيفت ثابت و يا گردشي (نوبت كاري) به  -٤-٣
نوبت كاري وفق قانون كار محاسبه و پس از تاييد مديريت كار گمارده  شود، مبلغ متعلق به ساعات اضافه كاري و يا شب كاري و يا 

  پرداخت خواهد شد.

در صورتيكه در طول مدت قرارداد افزايش حقوقي از سوي وزارت كار اعالم گردد وفق دستورالعمل اعالمي و بر اساس  -٤-٤
  ضرايب و شروط معينه حقوق همكار اضافه خواهد شد.

  ) نحوه انجام موضوع قرارداد٥ماده 

  همكار متعهد است وظايف و امور ارجاعي را تحت نظر نماينده كارفرما و يا سرپرست يا مدير مستقيم خود انجام دهد. -٥-١

همكار متعهد است مقررات ورود و خروج، تدابير بهداشتي و ايمني و ساير ضوابط و مقررات انضباطي كارفرما را رعايت نمايد  -٥-٢
ه منجر به خسارت مادي يا جاني به هر شخص اعم از همكار يا ساير همكاران شاغل در شركت و در صورت بروز هرگونه حادثه ك

كارفرما و يا شخص ثالث گردد و اين امر ناشي از قصور و يا تقصير همكار باشد تمامي عواقب و مسئوليتهاي قانوني مترتبه تمامًا بر 
  د.عهده همكار است و كارفرما هيچ گونه تعهد و مسئوليتي ندار

باشد و در صورت تغيير ساعات كار، همكار موظف به رعايت ساعت در هفته مي ٤٤ساعات كار روزانه همكار طبق قانون كار  -٥-٣
باشد. اوقات صرف غذا و نماز و ديگر امور جاري جزء ساعات كار محسوب تغيير واقعه و يا اقدام بر اساس ساعات شيفت معينه مي

  گردد.نمي

را دقيقًا رعايت نموده و از هر گونه اقدام يا خودداري از  قي و اسالمي و ساير مقررات جاريد است موازين اخالهمكار متعه -٥-٤
  كه بر خالف نظم و انضباط يا شئون اخالقي يا ايمني باشد، اجتناب نمايد. اقدام

باشد و همكار ملتزم است در حفظ اختيار وي ميگيرد به صورت اماني در كليه اموال و اسنادي كه در اختيار همكار قرار مي -٥-٥
و نگهداري و استفاده صحيح از لوازم و تجهيزات و وسائل اماني ماخوذه در محيط كار كوشا بوده و اموال و وجوه فوق را صرفًا براي 

در غير اين صورت مسئول  امور شغلي مصرف نمايد و به محض مطالبه كارفرما نسبت به استرداد اموال اماني ماخوذه اقدام نمايد و
  عواقب قانوني آن خواهد بود.

همكار ملتزم است از افشاء هرگونه اطالعات مربوط به شركت و يا كاركنان و مديران آن از هر حيث و جهت خواه اطالعات به  -٥-٦
ائه و افشاء آنها در خارج از دست آمده، مربوط به امور اداري يا مالي و يا علمي و يا تخصصي شركت باشد، اجتناب نموده و از ار

محيط اداري و به شخص ثالث خودداري نمايد و در صورت اقدام مسئول عواقب قانوني و جبران خسارات وارده به شركت با نظر 
  باشد و همكار حق هر گونه ايراد و ادعا و اعتراض را از خود فعالً يا بعداً سلب و ساقط نمود.حكميت مورد قبول طرفين  مي
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گردد و دربرگيرنده تعهد و التزام التزام همكار به عدم افشاء اطالعات ماخوذه منحصر به ايام اشتغال در شركت كارفرما نمي -هتبصر
  وي به عدم افشاء اطالعات شركت كارفرما پس از قطع رابطه همكاري با كارفرما نيز خواهد بود.

تضامين الزم براي حسن اجراي تعهدات اين قرارداد وفق همكار، حسب مورد و با توجه به نوع و ماهيت امور محوله به  -٥-٧
  گردد.مقررات شركت از همكار اخذ مي

 ) حدوث قوه قاهر (فورس ماژور) :٦ماده 

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

  ) حل اختالف٧ماده 

در صورت بروز اختالف در اجرا يا تغيير اين قرارداد، مراجع مستقر در ادارات كار و امور اجتماعي محل، رافع اختالفات احتمالي 
  باشد.فيمابين مي

  ) ساير موارد ٨ماده 

  كار و تامين اجتماعي رفتار خواهد شد.بيني نشده در اين قرارداد وفق قوانين در ساير موارد پيش

باشد. ضمناً يك نسخه از اين نسخه در حكم واحد مي ٢نسخه تنظيم و امضا و مبادله گرديد و هر  ٢ماده و در  ٨اين قرارداد در 
  قرارداد پس از امضا تحويل همكار شد.

  

                                                                                           كارفرما                                                     ……………………همكار: 
  امضاء:

 


