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 طرفین قرارداد –نادى یک 

 

ٍ بٌ نشانی : ………………… بٌ شهارى ثبت …………………….  این قرارداد در تاریخ 
بٌ عنَان ناظر این قرارداد با شرایط ٍ ايداف ذیل این ……………………………………………

 شَد. قرارداد بٌ شرح زیر ننعقد نیقرارداد بین طرفین این 

ٍ کد نلی …………. بٌ شهارى شناسنانٌ ………………. فرزند ……………… آقای / خانو 
ٍ بٌ ………………….. ٍ يهراى ……………….. بٌ شهارى  تلفن ثابت ……………………………… 

کٌ در این قرارداد « سرپرست» بٌ عنَان ……………………………………………… نشانی
……………… نی شَد از یک سَی  ٍ آقای / خانو  اصطالحًا طرف اٍل قرارداد نانیدى

بٌ ……………………………… ٍ کد نلی …………. بٌ شهارى شناسنانٌ ………………. فرزند 
ٍ بٌ ………………….. ٍ يهراى ……………….. شهارى  تلفن ثابت 

کٌ در این « نراقب ٍ پرستار کَدک» بٌ عنَان ……………………………………………… نشانی
  .شَد ى نی شَد از سَی ننعقد نیقرارداد اصطالحًا طرف دٍم قرارداد نانید

ٍ …………. بٌ شهارى شناسنانٌ ………………. فرزند ……………… آقای / خانو  طرف سَم
ٍ يهراى ……………….. بٌ شهارى  تلفن ثابت ……………………………… کد نلی 

ناظر برقرارداد » بٌ عنَان ……………………………………………… ٍ بٌ نشانی………………….. 
ن قرارداد اصطالحًا طرف سَم قرارداد کٌ در ای« پرستار کَدک-سرپرست ٍ نراقب

  .شَد نانیدى نی شَد از سَی ننعقد نی

 

 

 نَضَع قرارداد –نادى دٍ 
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نَضَع قرارداد عبارت است از نگًداری، نراقبت ٍ پرستاری از کَدک یا کَدکان 
 نَضَع قرارداد،  شانل :

 انجام انَر شخصی ٍ نظافتی کَدک      ⃝

 ش کَدک تعَیض پَشک، لباس ٍ کف      ⃝

 استحهام ٍ شستشَی کَدک      ⃝

 کهک بٌ دستشَیی رفتن ٍ شستشَی بدن کَدک بعد از اجابت نزاج      ⃝

 دادن غذای کَدک بر اساس دستَر العهل سرپرست       ⃝

 انجام انَر نربَط بٌ سرگرنی، بازی ٍ استراحت کَدک      ⃝

 انجام آنَزش يای نَرد نیاز کَدک      ⃝

 شعرخَانی      ⃝

 آنَزش زبان )يا(:  ...       ⃝

 ریاضی       ⃝

 نقاشی      ⃝

 الفبا     ⃝

سایر نَارد:       ⃝
.............................................................................................................. 

 يای رفتاری ٍ  آداب صحبتی نَرد نظر سرپرست  آنَزش      ⃝

 يای غذایی ٍ استراحتی کَدک تنظیو ٍعدى      ⃝
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 بردن ٍ آٍردن کَدک بٌ/از نًد یا ندرسٌ       ⃝

 يای کَدک نظارت بر انجام تهرینات نربَط بٌ آنَزش       ⃝

 

 :  شرح تَضیحات ٍ یا درخَاست يای ٍیژى سرپرست
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 ...............
...............................................................................................

 ...............
...............................................................................................

 ...............
...............................................................................................

............... 

 ندت قرارداد –نادى سٌ 

ندت این قرارد  بر اساس تَافق طرفین  بٌ ندت 
 . ........... رٍز / يفتٌ / ناى / سال تَافق شد.......................................

تبصرى : افزایش ندت نذکَر یا افزایش ساعات کار با تَافق طرفین قرارداد 
يای آن بر اساس تَافق طرفین یا نظر نسئَل  قابل انجام خَايد بَد ٍ يزینٌ

 .شَد نَسسٌ نشخص نی

 نبلغ قرارداد –نادى چًار 

ق طرفین ، نبلغ این قرارداد بر اساس تَاف
نعادل......................................................... ریال برای ير رٍز / يفتٌ / ناى / 

 .سال تعیین شد

نبلغ ...................................لاير برای ير ساعت / رٍز / يفتٌ اضافٌ کاری يهیار  
 .تعیین شد

 نحَى پرداخت قرارداد –نادى پنج 
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تعیین شدى این قرارداد بر اساس  زنان نقرر شدى در ينگام  بستن این  کل نبلغ
ير ناى، تَسط  -----تا  -----از تاریخ …………………………………….. قرارداد بٌ حساب 

 طرف اٍل برای طرف دٍم پرداخت شَد.

 تعطیالت ٍ نرخصی –نادى شش 

يفتٌ است.  رٍز  ----بنا بٌ تَافق طرفین تعطیالت برای طرف دٍم قرارداد شانل 
طرف دٍم نجاز است در ناى، .......................... رٍز نرخصی بگیرد. برای 

درخَاست نرخصی باید طرف اٍل را از .................................. رٍز قبل، نطلع کند؛ 
سپس در صَرت نَافقت طرف اٍل از نرخصی استفادى کند. در صَرتی کٌ طرف اٍل 

يانٌ را بٌ عنَان رٍز کاری طرف دٍم، تعیین کند، نَظف است در رٍزيای نرخصی نا
پایان ناى/ پایان ندت قرارداد، نبلغ ان رٍز را براساس ٍ نسبت دستهزد تعیین شدى 

 در این قرارداد بٌ طرف دٍم، پرداخت کند.

طرف دٍم تنًا نجاز است از این تعطیالت رسهی کشَری جهًَری اسالنی کٌ در 
شَد، استفادى کند ٍ در سایر ایام تعطیل باید در نحل خدنت خَد  نیادانٌ نام بردى 

 حضَر داشتٌ باشد: فًرست تعطیالت رسهی نَرد تَافق بٌ قرار زیر است:

.................................................................................................................
.............................. 

.................................................................................................................
........................... 

 تعًدات طرفین –نادى يفت 

 ( تعًدات طرف اٍل ) سرپرست کَدک
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  شانل حق الزحهٌ ٍ نبالغ پرداخت بٌ نَقع ٍ کانل نبالغ تعیین شدى قرارداد
  اضافٌ کاری

  نکتَب کردن شرح ٍظایف درخَاستی از طرف دٍم  بٌ صَرت کتبی ٍ در
 .زنان انضای قرارداد

 تعیین شرایط کاری درخَاستی طرف دٍم در ابتدای قرارداد . 
  ٍ عدم تغییر در برنانٌ کاری یا شرح ٍظیف طرف دٍم قرارداد  بدٍن تَافق

 .اجازى قبلی

 

 ( طرف دٍم ) نراقب ٍ پرستار کَدکتعًدات 

 رعایت نَازین اخالقی 
 احترام بٌ نحدٍدى رابطٌ زناشَیی ٍالدین کَدک 
 رعایت حسن انانت داری 
 رعایت اخالق ٍ انصاف در کار 
 يای سرپرست یا نهایندى ایشان با تَجٌ بٌ قرارداد  انجام کلیٌ درخَاست

  پیش رٍ
 ک در انجام انَر خارج از قرارداد ٍ يهاينگی کانل با نهایندى طرف قرارداد کَد

 تعًد نراقب کَدک
 دادن غذای کَدک در زنان يای نشخص شدى  
 خَاباندن کَدک ٍ نراقبت از استراحت کافی ٍی در ساعات نشخص شدى  
  عدم ترک کَدک تا قبل از تحَیل ٍی بٌ ٍالدین  
 کهک ٍ آنَزش انجام انَر شخصی ٍ نظافتی ٍ بًداشتی کَدک 
 ک درسی ٍ آنَزشیآنَزش يای که 
 تهرین زیان خارجی 
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 خَاندن کتاب برای کَدک 
 ٌبردن ٍ آٍردن کَدک بٌ نًد یا ندرس 
 کهک بٌ انجام تکالیف نًد یا ندرسی 
 تهرین شعر خَانی ٍ تقَیت حافظٌ کَدک  
 يای فکری جًت رشد ذينی کَدک انجام بازی 

 

 

 

 شرٍط قرارداد –نادى يشت 

ٍظایف خَد اطالع کانل داشتٌ ٍ با علو بر آن طرف دٍم از کو ٍ کیف شرایط ٍ شرح 
 .اقدام بٌ انضای این قرارداد کردى است

يای خَد را بٌ صَرت کتبی ٍ قبل از  طرف اٍل یا نهایندى ٍی شرح اضافٌ درخَاست
انضای این قرارداد نطرح کردى ٍ بعد از انضای این قرارداد حق تغییر آن را نخَايند 

 .داشت

یفیت کار طرف دٍم یا عدم انجام تعًدات ٍ شرح ٍظایف در صَرت پایین بَدن ک
تَاند با اعالم فرجٌ .......... رٍزى/ يفتگی،  نَرد درخَاست طرف دٍم، طرف اٍل نی

 قرارداد را فسخ کند. 

 نَارد فسخ قرارداد –نادى نٌ 

 عدم پرداخت بٌ نَقع نبلغ قرارداد تَسط طرف اٍل 
  نذاکرى ٍ تَافق کتبی با طرف دٍمتغییر نحل زندگی کَدک ٍ طرف اٍل بدٍن 
 تاخیرات نداٍم یا عدم حضَر نراقب طرف دٍم در انجام نَضَع این قرارداد 
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 يای خارج از  عدم پرداخت نبالغ نربَط بٌ ساعات اضافٌ کاری یا درخَاست
 .  تعًد سرپرست

 تَافق طرفین بٌ عدم ادانٌ يهکاری . 
 بٌ نحَی کٌ ير یک از برٍز نشکالت خانَادگی، غیراخالقی یا خالف شرع ،

 طرفین قادر بٌ ادانٌ يهکاری نباشند.
  غیبت غیر نجاز ٍ یا تَقف ٍ تعطیلی کار تَسط طرف دٍم، بدٍن يهاينگی با

 . سرپرست یا نهایندى ٍی
  در صَرتی کٌ نراقب، طرف دٍم، نَجب برٍز خسارت بٌ طرف اٍل گردد ، با

 . از نبلغ قرارداد استتایید ناظر نَظف بٌ پرداخت آن یا کسر کردن آن 

 ضهانت قرارداد –نادى دى 

ریال ٍ بٌ شهارى ………………… فقرى چک / سفتٌ  بٌ نبلغ ………… طرف دٍم قرارداد 
را بٌ عنَان ضهانت پرداخت ٍجَى یا خسارات این قرارداد، نزد طرف …………………… 

نتضرر گذارد تا در صَرت برٍز خسارت ، ناظر یا طرف  اٍل قرارداد، بٌ انانت نی
 .بتَاند بر اساس آن اقدام حقَقی بنهاید

 

 داٍری قرارداد –نادى یازدى  

چنانچٌ بٌ ير دلیل در شرح ٍظایف طرفین این قرارداد اختالف نظری رٍی ديد 
ابتدا با نذاکرى بین طرفین حل ٍ فصل خَايد شد. در غیر این صَرت داٍر یا ناظر 

.................................. شهارى نَرد تایید دٍ طرف اٍل ٍ دٍم، بٌ نام ....
شناسنانٌ........................ شهارى نلی ....................................... ٍ در نًایت، 

گیری خَايد شدٍ طرفین حق اعتراض در این  این اختالف تَسط نا ظر تصهیو
 .خصَص را  نخَايند داشت
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ٌ حل اختالفات در چارچَب این قرارداد  ٍ در انَر تبصرى : این داٍری صرفًا نربَط ب
حقَقی بَدى ٍ در ایجاد انَر جرنی ٍ کیفری شانل این بند  نخَايد بَد ٍ طرفین 

 .تَانند در خصَص چنین اختالفاتی بٌ دادگاى صالحٌ نراجعٌ فرنایند نی

 خاتهٌ –نادى دٍازدى  

حد شکل کٌ يهگی در حکو صفحٌ ٍ سٌ نسخٌ نت 4این قرارداد دردٍازدى نادى ٍ در 
 . انضا ٍ بین طرفین نبادلٌ گردید…………………..  ٍاحد يستند در تاریخ 

صفحٌ ٍ سٌ نسخٌ نتحد شکل کٌ يهگی در  4این قرارداد در یازدى دى نادى ٍ در 
 انضا ٍ بین طرفین نبادلٌ گردید .…………………..  حکو ٍاحد يستند در تاریخ 

 


