
  /پ30شماره :                   /                        باسمه تعالی                                                                                           جمهوري اسالمی ایران 

تاریخ :                         دانشگاه علوم پزشکی                             

پیوست :                 خدمات بهداشتی و درمانی بابلو                     

  

  2226109، فاکس :   2229591 - 5تلفن :  –خیابان گنج افراوز  –بابل 

        WWW.mubabol.ac.irپست الکترونیک :                                        

  پیوست شماره یک                                                          

  الف: مشخصات طرف قرارداد

  

  

  شماره شناسنامھ: -٣  نام: -٢  نام خانوادگي: -١

  صدور: محل -٦  تاریخ و محل تولد: -٥  نام پدر: -٤

  وضعیت خدمات سربازي: -٩  تعداد اوالد(مشمول): -٨  وضعیت تأھل: -٧

  شماره پرسنلي: -١١  كد ملي: -١٠

    آخرین مدرك و رشتھ تحصیلي: -١٢

  ب: مشخصات پیمانكار
  نام ونام خانوادگي مدیر عامل: -١٤  نام شركت: -١٣

  شماره ثبت: -١٦  نشاني قانوني شركت: -١٥

  ج: مشخصات شغل

  عنوان شغل طرف قرارداد: -١٧

پرستار/کارشناس اتاق عمل 
کارشناس ھوشبری/کاردان اتاق 

  عمل/کاردان ھوشبری/ بھیار

  گروه شغل: -١٩  كد شغل: -١٨

  پرستاری

  و: مشخصات كارفرما و محل كار
  محل خدمت (نام بیمارستان/مرکز آموزشی درمانی): -٢٠

  نشاني:

  ساعت و مدت قرارداد: - ٢١

  قرارداد: از تاریخ: .................. لغایت: ..............................مدت 

  ساعت عادي كار: طبق برنامھ تنظیمی بیمارستان/ مرکز آموزشی درمانی

  ساعت در ھفتھ با رعایت قانون ارتقا بھره وري كاركنان بالیني نظام سالمت ٤٤

  تعطیل ھفتگي:

  شرح قرارداد: - ٢٥

اساس اعتبار قرارداد شماره .......... مورخ ............  این قرارداد بر
بین بیمارستان/ مرکز آموزشی و درمانی و شرکت/ نھاد/....              

  منعقد گردیده است.

شرکت/ نھاد/.... می تواند با اعالم قبلی (حداقل یک ماه) این قرارداد را 
  فسخ نماید.

مارستان/ مرکز آموزشی و بر اساس این قرارداد در صورت نیاز بی

  لایر           ٦٠٨٩١٠٠  مزد گروه (شغل): - ٢٢

  لایر  مزد سنوات(پایھ):

  لایر  سایر:

  لایر  جمع مزد مبنا: - ٢٣

  لایر  مزایا(ماھیانھ): - ٢٤

  لایر  كمك ھزینھ مسكن:
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  »انسانی و تعاونی هاي خدمات نیروي انسانی و نظایر آنهاژه کارکنان شرکت هاي خدمات پیمانکاري و تأمین نیروي  وی«

مبلغ ریالی حکم اضافه خواهد  نمایند معادل مبلغ مذکور به جمع حداکثرمندي استفاده میبرابر قانون کار از مزایاي عائلهافراد مشمول که  ٭ 
  شد.

التفاوت مبلغ مزد و ارقام ریالی قانون کار منظور و ما بهالزحمه مشمولین قرارداد کار ساعتی را برابر موظف است حق پیمانکار ٭٭

جمع کل مزد و مزایاي  در حکم حقوقی درج و پرداخت نماید.» سایر«مزایاي ماهیانه، تا جمع مزد و مزایاي ماهیانه را به عنوان 
عمل و کاردان هوشبري برابر ریال ، کاردان اتاق   15000000ماهیانه پرستار، کارشناس هوشبري، کارشناس اتاق عمل برابر  

  ریال می باشد.          12000000ریال و بهیار برابر  13200000

  

  

  پیمانکارمھر و امضاي 

  ١٣٩٣مستندسازی مناقصات سال 

  ساعت اضافھ کار ماھانھ قابل پرداخت می باشد. ٨٠درمانی، تا سقف 

الزحمھ مزد ماھیانھ مبلغ کمک عائلھ مندی طبق قانون کار بھ جمع حق
  گردد.اضافھ می

باشند، موظفند بھ صورت در کلیھ افرادی کھ مشمول این دستورالعمل می
  ت نمایند.شب) ارائھ خدم - عصر - گردش (صبح 

  لایر  بن خواربار:

  لایر  عائلھ مندی:٭

 لایر  نوبت کاری:

  لایر  العاده سختي كارفوق

 لایر  سایر:

: جمع كل مزد و مزایاي ٢٦٭٭
  ماھیانھ:

  لایر

شماره:  .......................  تاریخ:   - ٢٧
.........................................  

  

  نام امضاء و مھر شركت پیمانكار: - ٢٨

  

  : امضاي طرف قرارداد:٢٩


