
 

 

 
 به نام خداوند عدل و داد

موزشیآقرارداد همکاری_  

مشخصات طرفین :1ماده   

موز:  نام     نام خانوادگی      شماره ملی        ادرس       شماره تماسآمشخصات کار   

 مشخصات کارفرما: نام    نام خانوادگی      شماره ملی        ادرس      شماره تماس

موضوع قرارداد :2ماده   

؛)ورد پرس( افترافکت و وبسایت ایالستریتور، موزش و رفع اشکال نرم افزارهای فتوشاپ،آ .1  

.همکاری و مساعدت کارآموزان در پروژه های جاری اعم از فیلم یا عکسبرداری و تولید محتوا .2  

مبلغ قرارداد :3 ماده  

کارآموز در پروژه های جاری جهت همکاری در ازای  از طرف کارفرما ه اطالعات و آموزشئبا توافق طرفین ارا
باشد فلذا کارآموز هیچ ادعایی درباره مبلغ و یا درصدی از کارهای جاری مجموعه کسب مهارت و تجربه می

 ندارد.

مدت قرارداد :4ماده   

.باشدماه می 6اعتبار این قرارداد از تاریخ       تا         به مدت   

  تعهدات کارآموز: 5ماده 

؛باشدآداب محیط کار و مصالح مجموعه می نظم، کارآموز موظف به رعایت اخالق حسنه، .1  

؛باشدنتیجه ملزم به حفظ اطالعات مجموعه و پروژه ها می کارآموز امین مجموعه بوده در. 2  

ول ئکارآموز مس چنانچه بر اثر تقصیر وی، مجموعه متحمل آسیب و ضرر اعم از مادی یا معنوی گردد،
؛باشدضرر می جبران  

؛باشد)مرخصی( نمی مجاز به عدم حضور در محل کار روز درماه، 2کارآموز بیشتر از . 3  



 

 

 ند کار وارد شود،لطمه ای به رو  ،آموز با مجموعه دیگری همکاری کند و درنتیجه این همکاریچنانچه کار  .4
اد و یا تعلیق کارآموز از فعالیت اختیار دارد.بین فسخ قرارد کارفرما  

؛تعهدات کاراموز به نتیجه بوده و کار باید در موعد مقرر به تحویل کارفرما درآید .5  

)سیل، زلزله ،قطعی برق یا اینترنت( مگر درموارد قوه قاهره  

؛باشدبعدظهر در مجموعه می 3صبح تا  9کارآموز موظف به حضور منظم و ساعات مقرر  .6  

.باشدساعات ورود و خروج از تعهدات کارآموز میه گزارش هفتگی و مکتوب کردن روزانه ئارا .7  

تعهدات کارفرما: 6ماده   

کارفرما بایستی شرایط و محیط مناسب کار را فراهم کرده و مطابق شرایط از کاراموز درخواستی داشته  .1
؛و منزلت کارآموز را حفظ کند باشد  

بوده و از موارد خارج از قرارداد پرهیز در چهارچوب قرارداد سته شده از جانب کارفرما باید موارد خوا .2
؛شود  

بیمه و سایر  هزینه ایاب و ذهاب، ولیتی درقبال وسایل شخصی و کاری کارآموزان،ئیچ مسکارفرما ه .3
؛هزینه کارآموزان ندارد  

؛باشدظف به رعایت مصلحت آموزشی و مهارتی کارآموزان میوکارفرما م. 4  

در روند کار و آموزش ایجاد گردد کارفرما موظف به جبران  قفه ایو  بر اثر تقصیر کارفرما،چنانچه  .5
.باشدجلسات از دست رفته می  

فسخ قرارداد و خسارت ناشی از آن :7ماده   

 پنجمیلیون ریال معادل  000/000/50در صورت فسخ یکجانبه قرارداد از سوی کارآموز، وی ملزم به پرداخت 
؛باشدمیلیون تومان می  

هزینه تنظیم قرارداد :8ماده   

ریال معادل یک میلیون و  000/000/12، مشاور حقوقی مجموعه شاین گرافیکهزینه نگارش قرارداد توسط 
باشد که بالسویه توسط کارفرما و کارآموز پرداخت خواهد شد.دویست هزار تومان می  

 

 



 

 

حکمیت :9ماده   

، به حل و داور مرضی الطرفین (031432)شماره ثبت در صورت بروز اختالف در روند قرارداد، حانیه علی زاده
.رسیدگی و رای مقتضی را صادر خواهد کرد فصل اختالفات  

ضمایم و پیوست ها :10ماده   

و به سررسید به مبلغ بیست میلیون تومان      یک برگ سفته به شماره -1  

شده توسط طرفین ءیک برگ صورتجلسه تحویل اموال امضا -2  

قوانین حاکم بر قرارداد :11ماده   

)خسارات حاصله از عدم 226 )اصل آزادی قراردادها( و ماده  قانون مدنی 10این قرارداد به استناد ماده 
 ت کامل،ئتنظیم گردیده و پس از قرا ماده 10و در  )اصل نسبی بودن قراردادها( 231اجرای تعهدات( و ماده

.طرفین رسیده استبه امضای  اضطرار و جهل به مفاد قرارداد در کمال رضایت و عدم اکراه،  

باشد.و هرگونه ادعای بعدی قابل قبول نمی  

باشد.نسخه تنظیم و فاقد قلم خوردگی میقرارداد در دو  *  

  


