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به اختصار شرکت نامیده می شود بر اساس مفاد ذیل منعقد شده و طرفین متعهد و ملزم به رعایت آن می باشند.

ماده  -۱موضوع قرارداد
معرفی دانشجویان فارغ التحصیل دوره های آموزشی سیتکو به شرکت برای گذراندن کارآموزی به میزان مورد توافق
ماده  -2تعهدات سیتکو
 2-1سیتکو متعهد است تا دانشجویان فارغ التحصیل دوره های آموزشی خود را براساس میزان نیاز شرکت و همچنین براساس مهارت های موردنیاز و
اعالم شده ،در صورت صالح دید برای گذراندن دوره کارآموزی  160ساعته معرفی نماید.
 2-2سیتکو موظف است تا ساز و کار معرفی فارغ التحصیالن دوره های آموزشی خود به شرکت را به صورت کتبی به ایشان اطالع داده و در صورت
هرگونه تغییر در این ساز و کار سریعا آن را به شرکت اطالع رسانی کند.
 2-3سیتکو موظف است تا در مورد شرایط عمومی کارآموزی با توجه به شرایط توافق شده ،دانشجویان خود را آگاه ساخته و شرایط را برای انتخاب گزینه
مناسب برای کارآموزی ایجاد کند.

ماده  -3تعهدات شرکت
 3-1شرکت متعهد است تا طبق شرایط توافق شده ،نسبت به به کارگیری افراد معرفی و تایید شده از سوی سیتکو به عنوان کارآموز اقدام
کند.
3-2

شرکت موظف است وظایف متناسب با آموخته های کارآموز را به ایشان محول کرده و در راه آموزش عملی بیشتر و بهتر به کارآموز از

طریق شرکت دادن ایشان در فعالیت های تیمی مرتبط و ارائه بازخورد از نتیجه فعالیت ها نهایت تالش خود را به کار ببندد.
3-3

شرکت متعهد می شود که گزارش کارآموزی فرد کارآموز را در نهایت دقت و صداقت تکمیل کرده و به سیتکو تحویل دهد.

 3-4شرکت متعهد است که در طول مدت کارآموزی به هیچ عنوان هزینه ای به کارآموز پرداخت نکند.
 3-5شرکت موظف است برنامه کارآموزی فرد معرفی شده را بر اساس  160ساعت حداکثر در  30روز کاری تبیین و اجرا نماید.
 3-6در صورتی که بعد از پایان دوره کارآموزی شرکت مایل به جذب فرد کارآموز باشد ،می بایست این کار را از طریق عقد قرارداد مربوط به
کسب و کارها با سیتکو انجام دهد .در غیر این صورت و جذب فرد کارآموز بدون عقد قرارداد کسب و کار و هماهنگی دوجانبه ،سیتکو حق فسخ یک
طرفه قرارداد و پیگیری حقوق قانونی خود از طریق مراجع ذیصالح را برای خود محفوظ می داند.
ماده  -4مدت قرارداد
این قرارداد از تازیخ  ............... / ........ / ..........تا تاریخ  ............. / ......... / ..........به مدت  .......................ماه شمسی معتر خواهد بود.
ماده  -5یکپارچگی قرارداد
قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است .قرارداد
مذکور جایگزین کلیه قراردادها ،ترتیبات ،مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته
است ،می گردد و اگر موضوع جدیدی برای توافق بین دو طرف وجود داشت ،با امضای طرفین و تاریخ و سایر مستندات (درصورت وجود) به قرارداد
پیوست خواهد شد.
ماده  -6تفکیک پذیری
چنانچه بخشی (ماده یا مفادی) از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی  ،قوانین جدید کشور و یا اعالم و توافق کتبی طرفین غیرقابل اجرا
یا غیرقانونی شناخته شود ،صرفاً آن بخش از قرارداد با اعالم کتبی و امضای طرفین به قرارداد پیوست شده و بالاثر می شود .بدیهی است سایر مواد
همچنان الزم االجرا خواهد بود.

ماده  -7تغییر و اصالح
هرگونه تغییر در مفاد قرارداد ،صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین و امضای دو طرفه آن امکان پذیر است.
ماده  -8فورس ماژور
هرگاه به علت های خارج از اراده طرفین ،یکی از طرفین یا هردو طرف نتوانند تعهدات خود را انجام دهند ،عدم انجام تعهدات ،نقض قرارداد
تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود .تشخیص این موارد خارج از بحث بالیای طبیعی ،جنگ و تغییر شدید در شرایط محسوس
حاکم بر کشور می بایست به صورت کتبی به اطالع طرف مقابل برسد و بر آن توافق دوطرفه صورت بگیرد.
ماده  -9تغییر نشانی طرفین قرارداد
هرگاه یکی از طرفین نشانی و یا سایر اطالعات قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید به صورت کتبی این تغییر را به طرف دیگر ابالغ
کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است ،کلیه نامه ها ،اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی قبلی ارسال و تمام آن ها ابالغ شده
تلقی خواهد شد.
ماده  -۱0حل اختالف
در صورت بروز هر گونه اختالف درخصوص اجرای قرارداد یا اختالف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد ،موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و
در صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود .سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان به عنوان داور مرضی الطرفین
انتخاب می گردد .در صورت عدم پذیرش داور ،موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصالح پیگیری خواهد شد.
این قرارداد در  10ماده ،در تاریخ ……… .….تنظیم و امضا گردید که دارای  2نسخه با اعتبار واحد است و با اطالع کامل از مفاد آن به
امضای طرفین می رسد.
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