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 شناسنامه ایدار ..............فرزند ......................................ر/خواهر......کار جمهوری اسالمی ایران،این قرارداد بین براد بر اساس مفاد ماده دوم قانون

و شرایط مندرج  زیرمشخصات متعهد با و آدرس ذیل از یک طرف به نماینده موسسه  مدیر و به عنوان .....................................ملیو کد .....................شماره

 از طرف دیگر منعقد می گردد. در این قرارداد و شرح پیوست

 
 مشخصات متعهد-1ماده 

 ......تولد:محل کد ملی: ..............................  ..............:..شناسنامه ش. 13  /  /    تاریخ تولد:   ................ نام پدر: ..................................نام و نام خانوادگی:

 ...............ارای مدرک تحصیلید ...........سال18از ن کمتر تعداد فرزندا  13   تاریخ ازدواج:       /      / متاهل        وضعیت تاهل:مجرد       ............محل صدور:

       .................................. میزان سابقه تدریس: ............................. نام دانشگاه: ......................... ک:سال و محل اخذ مدر ............................... صیلیرشته تح

 دانشجو  مشمول              عیت نظام وظیفه: معافیت          پایان خدمت    وض  ندارد           ت بیمه: دارد   وضعی

     : ....................... ()شماره گزینش آزاد        : ....................... ( کد پرسنلی) بازنشسته       )کد پرسنلی : ......................... ( رسمی       وضعیت اشتغال:

 کدپستی:                            تلفن:                                                             :                                                       نشانی محل سکونت

 همراه:                             تلفن:                                                                                         نشانی محل کار:                                     

 
 مدرسه محول می شود.و انجام کلیه اموری که در محدوده وظایف فوق توسط  ..................................................... قرارداد:موضوع -2ماده 

 س شرح خدمات:رئو-1-2

 ............................................................................................................................................................................................................................... الف(

 ................................................................................................................................................................................................................................. ب(

 ................................................................................................................................................................................................................................. ج(

 
 مدت و مبلغ قرارداد:-3ماده 

صبح 7از ساعت  )بر اساس ساعت کارآموزشگاهساعت  44هفتگی  ماه و جمع ساعات12بمدت  139   /    /     تا     139    /    /   مدت این قرارداد از تاریخ  

  .به صورت قرارداد موقت می باشد (15تا 

د طبق نباش مدرسههمکار مورد تایید ه نحوه خدمت چر حین و یا پایان مدت مذکور چنان: هشتاد و نه روز از ابتدای مدت قرارداد جنبه آزمایشی داشته و د1-3

 خاتمه داده خواهد شد. مقررات کار به این قرارداد

 ریال سایر ......................یه( وق  مبنا )پاریال می باشد که بر اساس قانون کار شامل حق............................ساعت در هفته44ماهانه بر مبنای وق:مبلغ حق2-3

 ریال......ار ...............ریال و بن خوارب.............حق مسکن ...... ریال....... ......ر......هانا ریال  و کمک هزینه ............له مندی..........ئریال عا..........مزایا ...........

 ایان هر ماه پرداخت می گردد.مالیات و. . . (در پ-)بیمه یمی باشد که پس ازکسورات قانون

 براساس ساعات کارکرد در هفته محاسبه و پرداخت می گردد. وزارت کار و امور اجتماعی: عیدی برابر مصوبه 3-3

هرگونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان کار)مربوط به خاتمه یا لغو قرار داد و یا ضرر و زیان( و 2/3همکار با دریافت مبالغ مذکور در بند  -4-3

 ین قرارداد را از خود سلب می کند.همچنین مابه التفاوت افزایش سه ماهه سال جدید شمسی مندرج در ا

و مواردی که طبق قانون کار به متعهد تعلق می گیرد در قرارداد محاسبه  3-2می باشد و همه موارد مذکور در بندو مزایا : مبنای محاسبه حق سنوات حقوق 5-3

 و پرداخت خواهد شد و نامبرده نمی تواند به طور جداگانه آن را مطالبه نماید.

 

 

 باسمه تعالی

 )ره( محالتی شهید موسسه فرهنگی آموزشی 

 .......................... /مجتمع آموزشی واحد آموزشی

 (ه کارکنان اداری )مدت محدودیژقرار داد همکاری و

 9            -9           سال تحصیلی 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 2نمون برگ 



 

 سایر شرایط-4ماده 

اعالم و در این  در صورتی که یکی از طرفین مایل به ادامه همکاری تا پایان مدت قرارداد نباشد الاقل یکماه زودتر دالیل انصراف خود را کتبا به مدیریت:1-4

آموزشگاه دارد ،تماما به آموزشگاه مسترد نماید و متعهد وظایف جاری و محوله را به نحو احسن انجام داده و چنانچه دیونی نسبت به ,مدت تا تعیین جایگزین

 مدرسه می تواند قرارداد را با اطالع قبلی یکطرفه فسخ نماید. چنانچه به تشخیص مدرسه،نحوه کار متعهد رضایتبخش نباشد

 جزء مرخصی استحقاقی,محسوب می گردد.روزهای مابین تعطیل رسمی از جمله ایام نوروز تا دوازدهم فروردین -2-4

رد شود متعهد موظف به تامین آن خواهد متعهد در حفظ اموال و اثاثه مدرسه و اتاق خود کوشا بوده و چنانچه بعلت بی توجهی و غفلت خسارت مادی وا-3-4

 بود.

 .می گرددوارده  خسارت طرف قرارداد موظف به جبرانقرارداد را یک طرفه فسخ نماید و مدرسه از این بابت متضرر گردد  متعهد:در صورتی که 4-4

و به طور یک  قانون کار با سه بار اخطار کتبی27چنانچه متعهد نتواند مسولیت ها و تعهدات خود را انجام دهد متعهد له می تواند با استناد به ماده ی -5-4

 فسخ قرارداد متعهد نمی تواند هیچگونه مطالبه ای نسبت به مانده ی قرارداد داشته باشد. از جانبه قرارداد را فسخ نماید،بدیهی است بعد

،و غیبت و عدم حضور در جلسات،برای بار اول کسر حقوق به همراه تذکر کتبی و در صورت تکرار و یا هرگونه سهل تعجیل خروج،در صورت تاخیر ورود-6-4

 و اعمال تصمیماتی است که شورا اخذ می نماید.مدرسه شورای  انگاری در انجام وظایف محوله موجب طرح در

 طرف قرارداد و رضایت از عملکرد نامبرده تمدید می گردد.این قرارداد فقط تا تاریخ انقضای آن معتبر بوده و در صورت نیاز به خدمات -7-4

 دام نماید.تبصره:متعهد ملزم می باشد یکماه قبل از اتمام قرارداد نسبت به تسویه حساب امور مختلف خود اعم از مالی،اسناد و دفاتر...با مدرسه اق 

 .را رعایت نمایداسالمی در طول مدت همکاری شئونات بوده و  و موسسه و مدرسهمتعهد ملزم به رعایت کلیه قوانین و ضوابط اداری آموزش و پرورش -8-4

 ارائه هرگونه اطالعات مربوط به امور مدرسه به خارج از محیط توسط متعهد ممنوع و موجب ضمان خواهد بود.-9-4

البته حق الزحمه متعهد ملزم به شرکت در فعالیتها ی آموزشی و پرورشی مدرسه )خارج از مدرسه(مانند اردوهای علمی،تفریحی وبازدیدها می باشد -10-4

 ر تشخیص مدیر پرداخت خواهد شد.براب

 این قرارداد راکال یا جزا به غیر واگذار نماید. متعهد مجاز نمی باشد خدمات موضوع-11-4

ماید متعهد ملزم به ارائه تائیدیه از گزینش اداره آموزش و پرورش می باشد و چنانچه آموزش و پرورش از ادامه کار وی به همین سبب جلوگیری ن-12-4

ش با وتداوم وتمدید قرارداد منوط به تاییدیه مجوز گزینش می باشد و در صورت عدم موافقت گزین تعهدی برای ادامه همکاری نخواهد داشت آموزشگاه

  ادامه اشتغال قرارداد فسخ می گردد.

تفاهم و توافق حاصل نشود تشخیص و نظر در صورتیکه ناشی از اجرای این قرارداد و شرح وظایف پیوست هنگام بروز هرگونه اختالف نظر احتمالی -13-4

 الزم االجراست.به عنوان داور مرضی الطرفین مدیر موسسه 

 این قرارداد به هیچ عنوان جنبه استخدامی رسمی مانند ارگانهای دولتی ندارد.-14-4

د مبنای پرداخت حقوق گزارش حضور و غیاب سیستم ساعت زنی میباشد و متعهد موظف است ورود و خروج خود را به طور منظم ثبت نماید.)مگر موار-15-4

 خاص با نظر مدیر( 

های  در ماه د( ضمناًساعت کار در هفته محاسبه خواهد ش 44)هنگام محاسبه مبنای پرداخت ومحاسبه اضافه کارنظر و تشخیص مدیر می باشد -16-4

 شهریور هیچ گونه اضافه کاری تعلق نمی گیرد.-مرداد-تیر-خرداد

تمام تصویر شناسنامه -د تصویر آخرین حکم حقوقی -جتصویر مدرک تحصیلی -بدوقطعه عکس -الفمتعهد ملزم می گردد مدارک ذیل شامل:-17-4

تصویر از صفحه اول دفترچه بیمه، را هنگام انعقاد قرارداد -زتاییدیه گزینش -ه  آقایان( )برای تصویر کارت پایان خدمت-و   پشت و روو کارت ملی صفحات 

  تحویل مدیر مدرسه نماید.

ز جمله بدیهی است که آن نیز اطبق ابالغیه آموزش و پرورش، چنانچه ادامه ی اشتغال منوط به گذراندن دوره  ی آموزشی و ارائه ی گواهی باشد،-18-4

 قرارداد خواهد بود.شروط تداوم 

خصی تنظیم نماید در غیر این صورت،عدم متعهد جهت استفاده از مرخصی استحقاقی باید پیشاپیش با مدیر مدرسه هماهنگ و برگه ی در خواست مر-19-4

 ررات آموزش و پرورش می باشد.ضمن اینکه نحوه استفاده از مرخصی استحقاقی تابع مقحضور او به منزله ی غیبت می باشد و موجب کسر حقوق خواهد بود.

 
شروع به از تاریخ  نهایی و،  هو پس از تایید مدیر مجتمع و موسس نسخه تهیه و تدوین گردیده 2صفحه و  2بند و یک تبصره و در  25ماده و  4این قرارداد در 

........... مفاد این قرارداد و شرح وظایف پیوست و مقررات داخلی و انتظارات آموزشی و پرورشی .......................... اینجانببرای طرفین الزم االجرا است و  کار

 عه نموده و ضمن قبول کلیه موارد، اجرای مفاد آن را تعهد می نمایم.را به دقت مطال
 

  
 متعهد

………………………….. 

 تاریخ و امضاء

 .…………………مدیر دوره 
................................... 

 تاریخ و امضاء

 مدیر عامل موسسه 

…………………………….. 

 تاریخ و امضاء


