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 ثٍ مىظًر  شًدیم ذٌیلزارداد مذرس وبم هیوٍ در ا                                        شًد ي یم ذٌیلزارداد مًسسٍ وبم هیوٍ در ا یداوشىذٌ دوذاوپششى هیلزارداد ث هیا

در ديرٌ ريساوٍ عجك ممزرات داوشگبَُب ي مًسسابت مماًس                        یلیسبل تحص          مسبلیَفتٍ در و  77 ثٍ مذت  وظزیدرس  مؼبدل          سبػت سیتذر
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 . ذییومب یم سیچىذ سبػت در َفتٍ تذر ذیچىبوچٍ در داوشگبٌ شبغل َست -6

 در وذام داوشگبٌ / داوشگبَُب ؟                                                                        ؟   ذیدر داوشگبٌ دار سیچىذ سبل سبثمٍ تذر -7

     تلفه :                                                                                                                                   :   یوشبو -8

                لزارداد :                                        ظیشزا

 . گزددیَفتٍ مىؼمذ م 77ثٍ مذت                                   تیلغب                                   خیلزارداد اس تبر هی: ا هی مبدٌ

وٍ در ممبثل  جبشذیم بلی.....................ر یوشًر اس لزار سبػت یدر داوشگبَُب ي مًسسبت ممًس  ػبل سیوبمٍ حك التذر هییثب تًخٍ ثٍ م سیحك التذر شانیدي: م مبدٌ

وبمل  ستیي ل یايراق امتحبوبت وتج لیتحً ٍمىًط ث سیاودبم وبر اس عزف ياحذ مزثًعٍ اس محل اػتجبرات داوشىذٌ لبثل پزداخت است . پزداخت حك التذر یگًاَ

 ثبشذ .  یم مسبلیَمبن و یومزات امتحبو

 سٍ : تؼُذات مذرس :  مبدٌ

ي پس اس اودبم  بفتٍیدرس حضًر  سیتذر یثزا شًدیم هییوٍ اس عزف داوشىذٌ تؼ یلزارداد مًظف است عجك ثزوبمٍ ا هیثٍ مًخت ا                                 ( الف

 .  ذیومب لیامتحبن ثٍ داوشىذٌ تحً یرا حذاوثز ظزف مذت دٌ ريس پس اس ثزگشار یي ومزات امتحبو یامتحبوبت ايراق امتحبوبت وتج

خجزان  یوشذٌ را ثىحً ممتض لیداوشىذٌ خلسبت تشى یوشًد مذرس مىلف است ثب اعالع لجل لیاس خلسبت درس ثٍ ػلل مًخٍ ػذم حضًر مذرس تشى یثؼض چىبوچٍ

 لیتشى سبتمًخٍ مذرس مىلف ثٍ خجزان خل زیغ جتیپزداخت وخًاَذ شذ . در صًرت غ سیوشذٌ حك التذر لیخلسبت تشى یمًخٍ ثزا جتیي در صًرت غ ذیومب

 ػذر مًخٍ ثب مًسسٍ است .  صیخًاَذ وزد . تشخ بفتیرا در سیخلسبت فمظ وصف حك التذر هیا یي ثزا جبشذیوشذٌ ثب اعالع داوشىذٌ م

ثب تًافك مذرس  تًاوذیوشذٌ مًسسٍ م لیت تشىخجزان خلسب یثزا یي یخلسبت درس ثؼلل خبرج اس ارادٌ ي ثذين اعالع لجل لیصًرت حضًر مذرس ي ػذم تشى در

 .  ذیمغبلجٍ ومب یاضبف سیحك التذر یخلسبت اضبف هیا سیتذر یثزا تًاوذیي مذرس م ذیالذام ومب

 مذرس است .  یممًسش فیي خشء يظب یاخجبر شًدیم لیلزارداد تشى هیوٍ لشيمبً اس عزف داوشىذٌ در ارتجبط ثب درس مًضًع ا ی( شزوت در خلسبتة

 .  ذیياگذار ومب زیمبدٌ را والً ي خشاً ثٍ غ هیتًاوذ تؼُذات مىذرج در ا ی( مذرس ومج

تدبيس   سیوبمٍ حك التذر هییاس حذاوثز سبػبت مدبس مىذرج در م یدر داوشگبَُب ي مًسسبت ممًس  ػبل یي سیوٍ مدمًع سبػبت تذر ذیىمبی( مذرس تؼُذ مد

  ذیوىمب

 یػلم ئتیيضغ مذرس ثٍ صًرت ػضً َ لیتجذ بیاستخذام  یتًاوذ مجىب یمًرد وم چیلزارداد خىجٍ مًلت داشتٍ ي در َ هیادر مًسسٍ عجك  سیچُبر : تذر مبدٌ

 ثبشذ .  یوم یداوشگبَ یسمت رسم چگًوٍیَ ذیلزارداد مً هیعجك ا سیي تذر زدیمًسسٍ لزار گ

 .  ذیمبٍَ فسخ ومب هی یلزارداد را ثب اعالع لجل هیصالح ثذاوذ ا ىٍیتًاوذ در صًرت یپىح : مًسسٍ م مبدٌ

 یايراق امتحبو لیاس اودبم امتحبوبت ي تحً بیثذين ػذر مًخٍ در والس حبضز وشًد ي  بیي  ذیمبدٌ فسخ ومب تیمذرس لزاردادرا ثذين رػب ىٍیشش : در صًرت مبدٌ

 مستزد دارد .  اوشىذٌداشتٍ است ثٍ د بفتیلزارداد در هیرا وٍ ثٍ مًخت ا یديثزاثز يخًَ شًدیضمه ػمذ خبرج السم متؼُذ ي ملشم م ذیاستىىبف ومب

 .  جبشذیم یمًسسٍ ممًس  ػبل بیػذر مًخٍ ثٍ ػُذٌ داوشگبٌ  صی: تشخ تجصزٌ

 گزدد.  یارسبل م یيسارت ثُذاشت درمبن ي ممًس  پششى یلزارداد ثز حست مًرد ثٍ دفتز مؼبيوت ممًسش هیوسخٍ اس ا هیَفت :  مبدٌ

 

 مذرس : یامضب           

 


