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  شماره:

   تاریخ:

  پیوست:

کاری      قرارداد موقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /خدمت           /خرید کاالپیمان
......................................... به نمایندگی از موسسه آموزشی فرهنگی شهید محالتی )ره( از این قرارداد بین خانم /آقای 

 یک طرف به آدرس ذیل و متعهد با مشخصات زیر و شرایط مندرج در این قرارداد از طرف  دیگر به شرح پیوست منعقد گردید .

 (: مشخصات فردی )متعهد -1
 کدملی :.................نام پدر :  ............... تاریخ تولد :............. شماره شناسنامه :........ ................نام و نام خانوادگی :.......

 تلفن همراه :                                                              : سابقه کار : ...............محل صدور ............. : محل تولد 

 : نشانی دقیق محل کار :                                                                                                     تلفن

 تلفن:  نشانی منزل :                                                                                                                 

 : موضوع قرارداد -2
 مدت قرارداد:-3

  منعقد می گردد./ روز این قرارداد از تاریخ       /     /             لغایت     /      /             به مدت ............ ساعت 

 پیمانکار متعهد می گردد که کار را طی جدول زمان بندی مشخص شده تحویل نماید.  و 

 شرایط آن :مبلغ قرارداد و  -4
 به متعهد پرداخت می گردد........... مرحله  و طی مبلغ کل قرارداد                                     ریال می باشد که پس از کسورات قانونی -

 .پذیرفتصورت خواهد گزارش کار پیشرفت پس از ارائه و تکمیل این قرارداد به همراه  ، پرداخت مبلغ به متعهد:  سایر مقررات -5

و پرداخت مرحله ای و با نظر کارشناسی  هیچگونه حقوقی تعلق نمی گیرد متعهد حضور ندارد به ساعاتی که  روز مزد   در قراردادهای  -

 و مرجع حل اختالف مسئول حقوقی شهرک می باشد .  خواهد بود .

 استخدامی و ارزش قانونی دیگری ندارداین قرارداد فقط جنبه پرداخت به پیمانکار را داشته و هیچ گونه جنبه  -

 تصویر شناسنامه ، حکم کار گزینی یا تصویر مدرک تحصیلی به ضمیمه قرارداد الزامی است . -

 هر گونه خسارت احتمالی به کار فرما و یا عدم اجرای دقیق کار به عهده پیمانکار می باشد  -

ر بی توجهی و سهل انگاری آسیبی به فرد یا افرادی برسد ، پیمانکار ملزم به بیمه نمودن کارگران به عهده پیمانکار بوده و چنانچه در اث -

 داخت خسارت می باشد.پر

 

 :امضا مدری موسسه شهید محالتی                                                                                                                                                                                                            :ی دارمعاونت امور ا/مهر و امضا مدری                                                                                              امضا متعهد :      
 :2شاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               :                1شاهد 

                                                                             

 باسمه تعالی
 موسسه فرهنگی آموزشی شهرک محالتی

 58371شماره ثبت :

73نمون برگ   


