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آدرس

و اطالع کامل از مفاد قانون مقررات مالی،اداري و استخدامی و شرکت این و برحسب تشخیصشرکت امید خزربادرك کامل مسئولیت خطیر در 
بدینوسیله با حضور در دفتر اسناد رسمی ضمن عقد خارج الزم و به موجب این تعهد ،و قانون کار و قانون تجارت مصوبات و آئین نامه هاي اجرائی آن 

تعیین نماید و یا هر سازمان و موسسه اي که شرکت امید خزر در هر محل که سال 5، به مدت شرکت امید خزر ، تا در برابر که منامه ملتزم می گرد
صادقانه و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه خدمت نماییم . مامور به خدمت در آن نماید شرکت مزبور

تنظیم خواهد شد و در صورت رضایت از عملکرد وي رابطه این قرار داد در یک سال اول بصورت شش ماهه و پس از آن بصورت یک سالههمچنین 
د خود کاري طی قراردادهاي آتی ادامه خواهد یافت همچنین می بایست کلیه مقررات شرکت را از هر لحاظ رعایت و اجرا نماید و چنانچه از این تعه

ي گردد ، یا از ادامه خدمت منصرف گردیده یا غیبت غیر موجه بنا مانع از ادامه خدمت وکه ا به هر صورتی موجبات و شرایطی فراهم آورد یعدول کند 
نماید یا به هر علت از ادامه خدمت سر باز زند و یا مرتکب فعل یا ترك فعلی گردد که نهایتاً ) که غیر قابل اعتراض خواهد بود ( به تشخیص شرکت 

که این ( رد در خصوص موضوع رابطه استخدامی از هر طریق ممکن اقدام نماید منجر به ایجاد مانع در ادامه خدمت وي شود ، ضمن اینکه شرکت حق دا
تعلل ،، کلیه خسارات وارده را از هر نوع بر مبناي اعالم و تشخیص شرکت به صورت نقداً و یک جا بدون قید  شرط ) اقدام غیر قابل اعتراض خواهد بود 

شرکت امید خزر ضمنا . حاضر حق هرگونه اعتراض را در این مورد از خود سلب می نمایم اینجانب بموجب سندکه و امتناع به شرکت مسترد دارد ،
.مجاز است مبلغ مورد مطالبه خود از اینجانب را از کلیه اموال ، دارائی و یا حقوق ماهیانه ام استفاده نماید

خانوادگینام و نام 

امضاء و تاریخ

شمسی ساکن                                                                              خانم                              فرزند                 بشناسنامه شماره                 صادره                       متولد سال/ آقاي ) 1(
. بعنوان ضامن این سند را امضاء مینماید) سازمان / وزارت / شسته بازن/ کارمند رسمی ( 

. این تعهــد بنـا به اظهـار ورضــایت کامـل وبه مسئــولیت مستقیـم متعهــد نامبـــرده فـوق تنظیم وثبـت گردیــد
.صادر وتسلیم شد این سنددراوراق بشمارههاي                                 تنظیم وقبض حق التحریرشماره 

گواهی امضاء فاقد اعتبار است . تایپ و در دفترخانه هاي مربوطه ثبت گردد) محضري (نمونه تعهد فوق می بایستی در سربرگهاي اسنادرسمی -تذکر


