
                  شناسنامه شماره داراي         خانم مادر نام و                      آقاي فرزند                آقاي/  خانم: متعهد

 :ساكن                     متولد                          از صادره

 

 شماره به شده ثبت(        )                         : شركت: له متعهد

 

 :نشاني به...  مقيم...  هاي شركت ثبت اداره در

 

 :تعهد مورد

 

 :ذيل مشروحه اعمال به اقدام: الف

 

 شماره خيابان...  در واقع له متعهد شركت محل در(  ظهر از بعد...  لغايت صبح...  ساعت از) اداري اوقات در مرتب حضور

 شماره آپارتمان

 مدير كه هايي تلفن شماره گرفتن و ميشود له متعهد به كه هايي تلفن پاسخگويي ، برخورد حسن با ، رجوع ارباب پاسخگويي

 سفارش داخلي تلفن به تلفن آن جريان اتصال و گذارد مي او اختيار در له متعهد مديره هيات اعضاء و مديره هيات رئيس ، عامل

 . تلفن اتصال دهنده

 مدير به تسليم جهت آن درآوردن بريده صورت به و له متعهد شركت موضوع راستاي در تبليغاتي هاي آگهي كليه نمودن مرتب 

 .له متعهد شركت عامل

 .دفتر آن امضاي جهت مزبور كاركنان به نمودن توصيه و له متعهد شركت كاركنان غياب و حضور دفتر نمودن تنظيم

 . ورزيدن اشتغال له متعهد شركت در زير تاريخ از شمسي تمام سال مدت به حداقل

 

 : زير امور از خودداري: ب

 

 .شود مي ديگران براي له متعهد شركت از يا اشخاص سوي از له متعهد شركت به كه تلفني مكالمات كليه تلفني سمع استراق

 . گردد مي صادر متعهد شركت از يا واصل شركت به كه مراسالتي پاكات ننمودن باز

 له متعهد شركت كارهاي اسرار افشاي. 3

 رسمي و نوروزي تعطيالت ايام و جمعه هاي روز در جز كار تعطيل

 

 آنكه يا و ننموده بركنار را او يا و نداده پايان خود شركت در متعهد خدمت به له متعهد شركت كه مادامي تعهد اين: اجراء مدت

 اين چنانچه و است باقي خود قوت به متعهد استعفاي اي و بركناري يا خدمت پايان از سال يك تا نيز و است نشده مستعفي متعهد

 . باشد مي اعتبار داراي اجرا مورد خسارت وصول و اجرايي موارد پايان تا باشد ثبتي اجراي مرحله در تعهد



 

 مبادرت است شده قيد مزبور( الف) بند در كه تعهدي موارد از يك هر به متعهد كه صورتي در: خسارت جبران و مسئوليت

 عدم با و نمايد تخلف تعهد اين مفاد از نتيجه در و نورزد خودداري گرديده ذكر( ب) بند در كه اموري از يك هر از يا و ننمايد

 بوده مزبور خسارت مسئول متعهد شخص گردد وارد له متعهد شركت به خساراتي متعهد تخلف با چنين هم و تعهدات اين اجراي

 به و برآمده له متعهد شركت به وارده خسارت عهده از گردد مي تعيين التزام وجه عنوان به كه لاير مبلغ ميزان تا است متعهد و

 .نمايد خسارت جبران مرقوم ميزان

 

 فوق التزام مبلغ تا حداكثر و وارده خسارت ميزان و متعهد تخلف بر مبني خانه دفتر به له متعهد شركت اعالم و تشخيص صرف

 . است اعتراض قابل غير و االجراء الزم و قاطع و كافي الذكر

 

 امضاء محل                                                           :تاريخ


