اداره کل امور حقوقی ـ واحد قراردادها
تعهدنامه

خبًن /آلبی:

فزسًذ:

وذ هلی:

غبدرُ اس:

بطوبرُضٌبسٌبهِ:
داًطجَی همطع:

رضتِ:

بِ ًطبًی:
داًطىذُ غذا ٍ سیوب بب آگبّی وبهل اس ایٌىِ سبسهبى غذا ٍ سیوبی جوَْری اسالهی ایزاى پس اس فزاغت اس تحػیل
ّیچگًَِ تعْذی بزای استخذام ًبهبزدُ ًخَاّذ داضت در دفتزخبًِ اسٌبد رسوی ضوبرُ

حبضز ٍ بعذالحضَر

ضوي عمذ خبرج السم هتعْذ گزدیذ پس اس طی دٍرُ آهَسضی در غَرت ًیبس ٍ تأییذ غالحیتّبی السم اس سَی گشیٌص
سبسهبى در ّز یه اس هزاوش ٍ ٍاحذّبیی وِ سبسهبى غذا ٍ سیوب تعییي وٌذ بِ هذت  2بزابز هذت تحػیل اًجبم ٍظیفِ
ًوبیذ ٍ اخذ تعْذ خذهت حبضز بِ هٌشلِ تضویي استخذام ٍی در سبسهبى ًخَاّذ بَد ٍ هتعْذ هىلف است توبهی
همزرات آهَسضی ٍ اداری ٍ اًضببطی داًطىذُ غذا ٍ سیوب را رعبیت ًوبیذ ٍ در هذت دٍرُ آهَسش تزن تحػیل ًٌوبیذ
ٍ در سبیز هؤسسبت آهَسضی بِ تحػیل ًپزداسد ٍ ّوچٌیي بِ ّیچ یه اس سبسهبًْب ٍ دستگبّْبی دٍلتی ٍ سبیز
اضخبظ حمَلی تعْذ خذهت ًذاضتِ ببضٌذ .در غَرت تخلف اس هَارد فَق ٍ ّوچٌیي در غَرت اخزاج ٍ یب پیبهذّبی
ًبضی اس آى ٍ عذم احزاس غالحیت ّبی علوی ٍ اخاللی ٍ گشیٌطی ٍی بِ ّز علتی وِ اس اًجبم تعْذ خذهتی در سبسهبى
ببس بوبًذ هتعْذ ٍ ضبهي ٍی هتضبهٌبً هسئَل جبزاى توبهی ّشیٌِّبی ًبضی اس تحػیل در داًطىذُ ٍ خسبرات ٍاردُ بِ
اضبفِ ّشیٌِّبی هػزف ضذُ ًبپیذا اعن اس هَاد هػزفی آهَسضی ،حكالشحوِ استبد ٍ ّشیٌِ استفبدُ اس ٍسبیل فٌی ٍ
تَلیذ ٍ هبًٌذ آى طبك بزآٍرد ٍ اعالم داًطىذُ غذا ٍ سیوب خَاٌّذ بَد لذا آلبی  /خبًن:
فزسًذ:

ضوبرُ ضٌبسٌبهِ:

وذهلی:

غبدرُ اس:

ضوبرُ وبرهٌذی:

بِ ًطبًی:

ضبغل در

بعٌَاى ضبهي ًبهبزدُ جبزاى خسبرات ٍاردُ ًبضی اس عذم اجزای تعْذات را

عْذُ دار گزدیذ .بٌببزایي سبسهبى غذا ٍ سیوب حك خَاّذ داضت بٌب بِ تطخیع خَد در هَرد ٍغَل ولیِ ّشیٌِّبی
اعالهی علیِ ّز یه اس هتعْذ ٍ ضبهي هٌفزداً ٍ هجتوعبً اجزائیِ غبدر ًوبیذ.

