مشاره نامه
تاریخ نامه

فرم قرارداد کار برای مذت و مورد معین

 -1مشخصات (مجری)
ًام پسض :

ًام ًٍام ذاًَازگی :
ضشتِ تحصیلی:

هقغغ تحصیلی:

شواضُ شٌاسٌاهِ:

هطتثِ ػلوی:
آزضس :email

صازضُ :

شواضُ تواس:

ًشاًی هحل ذسهت :
ًشاًی هٌعل :

 -2مشخصات کارفرما :
زاًشگاُ آظاز اسالهی ٍاحس تْطاى جٌَب -هؼاًٍت تطًاهِ ضیعی ٍ اهَض اقتصازی زاًش تٌیاى
ًشاًی :ذیاتاى ایطاًشْط شوالی _خ آشضشْط – پالک  33عثقِ چْاضم تلفي تواس88830818 :

-3

هَضخ

موضوع قرارداد :ػغف تِ ًاهِ شواضُ هجَظ

ساظهاى هطکعی تسضیس زٍضُ " "

تِ هست ساػت زض تاضید ّای تَافق شسُ تا کیفیت هَضز ًظط کاضفطها تطگعاض ذَاّس شس.
 -4مبلغ قرارداد  :مبلغ  /-ریال تاتت

ف 38شطقی

ساػت اًجام کاض کِ کسَضات قاًًَی اظ آى کسط ذَاّس شس .

شواضُ تلفي ثاتت :

شواضُ ّوطاُ :

تسیْی است پطزاذت هٌَط تِ تأئیس کیفیت کاض هجطی تَسظ زاًشگاُ ذَاّس تَز.

 -5شرایط قرارداد :
-

هست قطاضزاز  :اظ *************** تا پایاى هَضَع قطاضزاز

-

هجطی هتؼْس هی شَز هغاتق ضَاتظ آهَظشی زض ساػات هقطض ٍتا کیفیت هَضز ًظط تسضیس زٍضُ ضا اًجام زّس.

-

پطزاذت حق العحوِ هجطی تطاساس زستَضالؼول شَضای ازاضی ٍهالی زاًشگاُ هصَب  88/08/18اًجام ذَاّس شس.

-

کاضفطها هتؼْس هی شَز ظطف هست  20ضٍظ پس اظ اتوام زٍضُ ،حق العحوِ هجطی ضا تِ حساب سیثا شواضُ

زض ٍجِ هجطی

ٍاضیع ًوایس.
-

زضصَضت غیثت هجطی ،کاضف طها هی تَاًس تِ هیعاى زٍ تطاتط ساػات غیثت اظ حق العحوِ ًْائی کسط ًوایس ٍهجطی حق ّطگًَِ
اػتطاض ضا اظ ذَز سلة هی ًوایس .

-

زض صَضت تِ حس ًصاب ًطسیسى ظطفیت ٍ حصف کالس ،کاضفطها ّیچگًَِ تؼْسی ًسثت تِ هجطی ًرَاّس زاشت.

-

ایي قطاضزاز زض چْاض ًسرِ تٌظین ٍاهضاء شس ٍزٍ ًسرِ اظ آى تیي عطفیي هثازلِ گطزیس ٍکلیِ ًسد حکن ٍاحس ضا زاضز.

هسضس زٍضُ

تأئیس کٌٌسُ قطاضزاز

تصَیة کٌٌسُ قطاض زاز ز

زکتط ضضا فضائلی

زکتط کیاهطث فتحی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

معاون اداری و مالی واحذ

