
 بسمه تعالی

 «دریافت خدمات رشد و تکامل همه جانبه کودک  قرارداد »

 طرفین قرارداد -ماده یک
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اس  رفی دیگر، جدا امجام موضوع این قرارداد بف شرح  شودمامیو  می "وتی دود  "واتو ، واتوین یا وتی قامومی بف اخناار دف اس این پ  

 .وسف اجرا  مفاد و شرایط آ  می باشواد ذیب مسلقو و  رفین ملسم بم

 :قرارداد  موضوع -دوماده 

ف شو  توسط مدودود  در سمیسف مراقبا و فرآیسو ئیی و پشنیبامی اراا، مشاور  تخاای ،، آموسشیمراقبنی، پرورشیاسنفاد  اس خومات منسوع 

(  دود  ثبا مام شو ) اجن اعی با فرار  آورد  فرصا را و تجارب یادگیر  منسوع برا  مومدال یادگیر  در ابلاد سیینی، روامی و  –یاددری 

 .بر اساس فرم ثبا مام
 .اجرا بر اساس ماوبات ابالغی اس سو  ساسما  بدسیینی دشور می باشو برمامف دور  ، محنوا و سما   :تبصره 

 مدت قرارداد  –ماده سه 

 .ما  تقوی ی خوارو بود........ ......ب وت .................... .......تغایا .  ............................راداد اس تاریخ قموت این 

 قراردادمبلغ  –ماده چهار 

 ریال می باشو .....................ف شو  مطابق موضوع و موت قرارداد ئخومات ارابف اسا  اسنفاد  اس دب مبلغ قرارداد

 :نحوه پرداخت  -پنجماده 

 .یر می باشو سبا توافق و رضایا  رفین بف شرح 

1) 

2) 

3) 

 .رسیسف اسنفاد  اس خومات بف صورت د نر اس یک ا  ، ملادل یک ا  حیاب می باشو  : 1تبصره 

، آتودگی روا ، سرد  روای بف خا ر تلطیالت عیو ، تلطیلایام تلطیالت رس ی ، : رر گومف عوم اسنفاد  اس خومات مدودود  بف خا ر :2تبصره 

 .ق ی دیر یا مینرد مخوارو شو مش ول دیر شدریف م ی گردد و در این موارد ر.... بین اتنلطیلی و 

اس خومات آ  مدو دود  د نر اس   در مدورا  دوددی دف دارا  پروامف فلاتیا ت ام وقا می باشسو اگر واتوین منقاضی اسنفاد:3تبصره 

 .ی باشسو در ایساورت شدریف دود  بر اساس شدریف ت ام وقا محاسبف می گردد ساعات فلاتیا مقرر قاموم

 تعهدات مهد کودک  -ماده شش

مارگی تا پایا   6مدو دود  خومات خود را بر اساس پروامف صادر  اس سو  ساسما  بدسیینی بف دوددا  در سف رد  سسی ، شیرخوار اس  -1

 .ف می م ایو ئسال ت ام تا سن قبب اس ورود بف دبینا ، ارا 3مارگی ، موباو  اس  36مارگی ت ام تا پایا   22، موپا اس  مارگی 22



در روسرا  پسجشسبف مدودود  باس و مربیا  بف . ارائف می گردد( شسبف  2شسبف تغایا )روس  5، را  آموسشی مدودود  در ایام رفنفبرمامف  -2

 .ار  و مراقبا اس دوددا  می پرداسمو صورت شیفا بف مگدو

 .ا مدودود  بر اساس پروامف فلاتیا صادر  بف شکب سیر خوارو بود ساعا فلاتی -3

 15   تغایا   7ت ام وقا اس ساعا ( اتف

 ساعا در روس  2  می ف وقا( ب

 اسا  لالساعا در روس و یا در بلضی اس روسرا  رفنف ف 2پار  وقا ، د نر اس ( ج

 .صبح روس بلو فلال اسا  8  تغایا  17   شبامف اس ساعا( د

 را مگدوار  دسوساعا مجاس اسا رر دود   8  شبامف روس  ، در  ول شبامف روس فلال اسا وتی حوادثر( ر

ایجاد شرایط جدا افسایش موت سما  مگدوار  دوددا  بیش اس ساعات ماوب بر اساس درخواسا دنبی واتوین و تامین رسیسف امکا   -2

 .و ذدر دقیق آ  در بخش توضیحات پایا  قرارداد امکا  پذیر می باشو  توافق مدودود  و واتوینرا  مربو ف مطابق با 

 .حاد ملذور اسا مدودود  و مربی اس پذیرش دوددا  بی ار  -5

حواقب بف صورت فالی جلیف ا  با حضور مربی رر دالس جدا تبادل مظر و ا الع واتوین اس وضلیا آموسشی دوددا  در محب  -6

 .محنرم در این جلیات شردا م ایسو مدودود  تشکیب می گردد دف ضرورت دارد اوتیا

ا اردو را با اخذ رسیسف دوددا  در محوود  داخب مدودود  ی قرارداد اقوام بف تحا پوشش قرارداد  بی ف حوادث و میئوتیا مومی  -7

 .اس واتوین مطابق با تلرفف پیش بیسی شو  در قرارداد فی مابین مدودود  با شردا بی ف ا  فمربو 

میا  رفا و آمو، تغذیف فلاتیندا  فوق برمامف ، سروی  : ائف خوماتی دیگر اس قبیب رمدودود  بر اساس درخواسا دنبی واتوین آمادگی ا -8

. و را دارا می باش... اتکنرومیکی و ، تدیف وسایب ع ومی ، دناب و تواسم اتنحریر ، مشریات مکنوب و غیرمکنوب ، وسایب د و آموسشی وعو 

ات این قرارداد در بخش توضیحدف ارائف این خومات مسوط بف درخواسا دنبی واتوین و تامین رسیسف را  مربو ف و ذدر دقیق موضوع و مبلغ 

 .خوارو بود، می باشو 

مفاری  قرآمی ویژ  : ف را ، تلواد  دناب با جسو  یا وسیلف د و آموسشی در سمیس، بف فراخور برمامف را  آموسشیبرا  ت ام دالسدا  -9

در مظر گرفنف شو  اسا دف  .... وخالقیا  ، آموسش روش،دوددا ، مفاری  و آموس  را  دیسی، مدارتدا  سموگی، مفاری  ریاضی، مفاری  علوم

د فوق اتذدر تدیف و در اخنیار دوددا  قرار می ر، مواو  دف پ  اس اخذش، رسیسف مربو ف اعالم مام و یو رفنف پ  اس تشکیب دالس بلو اس ثبا

 .گیرد

س تغذیف بف واتوین اعالم می   وعو  بف خا ر یکیا  ساس  برا  ت امی دوددا  ،  ی جووتی با دیب مظر دارشسابرمامف تغذیف میا -11

 .گردد 

و بف واتوین اعالم و در صورت درخواسا واتوین بر تدیف رار مدودود   ی جووتی دف با دیب مظر دارشساس تغذیف ابرمامف صبحامف و م -11

 .  دریافا می شود آاساس رسیسف اعالم شو  اس سو  ساسما  بدسیینی رسیسف 

درخواسا و ت ایب واتوین ، تواسم در صورت . برا  ت امی دوددا  ارائف می گرددبف خا ر یکیا  ساس   تییا تواسم اتنحریر مورد میاس -12

در  . بق تییا توسط مدودود  براورد قی ا شو  و پ  اس پرداخا رسیسف آ  توسط واتوین ، اس  ریق مدودود  تدیف و توسیع می گردد 

 .ف می گرددغیر ایساورت  بق تییا ارایف شو  توسط واتوین تدی

 .ار می گیرد رارائف گسارش ع لکرد دود  حواقب بف صورت فالی در اخنیار واتوین ق-13

 .ارو بوو  میخف و دسنور پسشو ملذور اسا دمدودود  اس پذیرش ررگومف  -12

 .مدودود  در قبال سیورآالت دود  ریچگومف میئوتینی موارد  -15

خومات مدودود ، مدودود  حوادثر ب وت یک ا  میبا بف مگدوار  وسایب دود  اقوام م ود  و در صورت امارا  واتوین اس دریافا  -16

 .پاسخگو می باشو 

 تعهدات والدین  -ماده هفت

اتنسام ع لی بف رعایا دلیف   قوامین و مقررات جار  دشور  باالخص  قوامین و مقررات  و آئین مامف را  ابالغی اس سو  ساسما  -1

 مدودود  و توافقات فی مابینبدسیینی، 



 ...تک یب فرم ثبا مام ،تک یب پرسشسامف رفنار  دود  و : ائف موار  مورد میاس جدا ثبا مام اس ج لفار -2

مراتب را جدا موجف اوتیا محنرم می باییا   حضور دوددا  بف  ور مرتب در مدودود  اتسامی اسا و در صورت بروس مشکب و غیبا، -3

 .موا  خود بف مدودود  ا الع درسوم ود  غیبا فرس

 .قرارداد قبب اس آغاس دور  و قطلی شو  فرآیسو ثبا مام  5و  2پرداخا شدریف بر اساس توافقات بل ب آمو  مسورج در موارد  -2

شو  در  در صورت حضور دوددا  در ساعاتی بیش اس سما  مقرر و اعالم "ساعا اضافف "پرداخا رسیسف ماساد بر شدریف بف عسوا   -5

 .ضوابط بدسیینی بر اساس موع فلاتیا مدودود 

واتوین ارج سو می باییا مراتب را بف صورت دنبی بف مدودود  اعالم و فقط در ایساورت و  ،در صورت امارا  اس شردا دود  در دور -6

را  مربو ف بف ما  را  آتی مینرد ، شدریف پرداخا شو  یا چو امارا  اس دریافا خومات مدودود  بر اساس تاریخ تیلی  مامف اعالم

         .می گردد 

موت یو ما  میبا بف دریافا وسایب دود  خود اس  ود ، واتوین می باییا حوادثر ظر در صورت امارا  اس دریافا خومات مدو د-7

 .مدو دود  اقوام م ایسو

 شردا در جلیات اعالمی اس سو  مویریا مردس و ر کار  دامب با مربی و میئوال  مدو دود  -8

فلاتیندا  فوق برمامف، سروی  رفا و آمو ، تغذیف میا  وعو ، تدیف : در صورتیکف واتوین ارج سو منقاضی اسنفاد  اس خوماتی دیگر اس قبیب-9

می باشسو؛ می باییا میبا بف ... وب و غیر مکنوب، وسایب د و آموسشی اتکنرومیکی ووسایب ع ومی،دناب و تواسم اتنحریر، مشریات مکن

 .تک یب فرم درخواسا رر یو اس خومات بف  ور جواگامف اقوام م ود  تا مدو دود  بنوامو میبا بف تدیف آمدا اقوام م ایو

 .اتسامی اسا ...مرتب بود  مورا،ت یس بود  تباسدا ودوتا  درد  ماخسدا،دوتاری و : رعایا مکات بدواشا فرد  دوددا  اس قبیب -01

  ا الع داد  رر گومف بی ار  یا عادت یا حیاسیا غذایی-11

 موارد فسخ قرارداد و خاتمه دادن به آن -ماده هشت

 :رر یو اس  رفین می توامسو بر اساس شرایط ذیب میبا بف فیخ و خات ف قرارداد اقوام م ایو 

ورت داشنن دالیب دارشساسی دف مورد تاییو دارشساس بدسیینی میس باشو،این قرار داد را خات ف درو در این حاتا مویریا مدودود  در ص-1

مدو دود  محق دریافا وجو  داررا  امجام .این تا ی  بایو حواقب یو ما  تقوی ی قبب اس تاریخ اتخاذ این تا ی  بف واتوین ابالغ شود

دف واتوین موافقا خود را جدا اجرا اعالم م ود  امو تا تاریخ اعالم خن  قرارداد و پایا  دور  فلاتیندا  شو  و دلیف برمامف را  اعالم شو  

 . جامبی می باشو

واتوین حق خوارسو داشا بسا بف تشخیص خود،این قرارداد را خات ف درسو در این حاتا می باییا بف صورت دنبی تا ی  خود را بف -2

م ایسو و ملسم بف پرداخا ت ام شدریف مدو دود  در ماردا  قبب و ر چسین شدریف بف میسا  یو ما   در ما  فللی مویریا مدو دود  اعالم 

 . می باشسو

 حوادث غیر مترقبه-ماده نه

بی در موارد وقوع حوادث غیر منرقبف و شرایط اضطرار  مامسو شیوع بی ار  را  واگیردار،ستستف،سیب و  غیامدا  غیر عاد  و خشکیاتی 

سابقف و ر چسین آتش سوس  را  دامسف دار ، وفا  و دیگر حوادث عیسی  و فرضی دف ماشی اس قاور  رفین مباشو و امجام قرارداد حاضر را 

 .برا  یکی اس دو  ر  برا  بیش اس یو ما  غیر م کن ساسد،یکی اس  رفین می توامو پایا  قرارداد را بف  ر  دیگر اعالم دسو

 اختالف مرجع حل -ماده ده

ق دلیف اخنالفاتی دف م کن اسا بر اثر اجرا  این قرارداد یا تفییر مسورجات آ  بین  رفین قرارداد رخ درو و  رفین منوامسو آ  را اس  ری

حک  مرضی اتطرفین در این .مذادر  فی مابین حب و فاب م ایسو بف مراجع ذیاالح دف مورد توافق  رفین اسا بف حک یا گذاشنف می شود

را  حک  مرضی اتطرفین . می باشو(دامو  توسلف و ر یار  مدورا  دود  اسنا )ارداد تشکب صسفی یا تشکب ح اینی مدورا  دود قر

 .قا ع دعو  می باشو و برا  رر دو  ر  قرارداد السم االجرا خوارو بود

 



 نشانی طرفین -ماده یازده

ایو موضوع را دنبا بف مویریا مدو دود  ابالغ م ایسو در غیر ایساورت دلیف   مامف ررگا  واتوین مشامی خود را در موت قرارداد تغییر درسو ب

 .لقی خوارو شواد  یو ارسال و ت اما ابالغ شو  تبف مشامی مسورج در م... را،اوراق و 

 .  اسا تحویب خوارو شودود  فقط بف وتی یا فرد دیگر  دف مشخاات آ  در این قرارداد بف عسوا  تحویب گیرمو  دود  ذدر گردیو:تبار 

 مدارک و مستندات پیوست قرارداد -ماده دوازده

 (برا  دوددا  موباو )دو قطلف عک 

 تاویر ت ام صفحات شساسسامف دود  و واتوین

 تاویر دارت ملی واتوین

 تاویر دارت وادییساسیو  

 فرم را  ثبا مام و منن  را  قرارداد تک یب شو  بسا بف درخواسا واتوین 

 گواری سالما پسشو 

 تک یب پرومو  دود      

 نسخ قرار داد - سیزدهماده 

تبار  و در دو میخف یکیا  دف رر دوام دارا  حک  واحو می باشو تسظی  گردیو  اسا،  رفین با عل  و ا الع 5 وماد  13این قرار داد شامب

امضا این قرار داد اقرار بف قبول دلیف   مواد، بسورا، تلدوات و سایر آیین مامف دامب اس مفاد قرار داد و با اعالم رضایا دنبی با مطاتلف دقیق و 

 .قرارداد پ  اس امضا برا   رفین السم االجرا اسا . را و مقررات مربو ف و محوتف م ودمو

 . لطفا قسمت زیر را مطالعه و در صورتیکه متقاضی هر یک از خدمات می باشید مشخص نمایید:توضیحات 

   (ماریامف)رسار توما  121مبلغ مارار                         م ی باش     می باش   اسنفاد  اس مارار مدو دود منقاضی

 ( ماریامف)رسار توما 31صبحامفمبلغ                      م ی باش    منقاضی اسنفاد  اس صبحامف مدو دود  می باش  

اس  (فروشگا  ،بوو  خط خوردگی و مدر و امضافادنور با سر برگ،آدرس، ش ار  تلفن)فادنور ارائف شو  توسط مدو دود  مطابق  ،منقاضی تدیف تواسم اتنحریر

 (سال تحایلی )ریال..............................مبلغ تواسم اتنحریر      م ی باش      ریق مدو دود  می باش 

    (ماریامف)ریال ............................مبلغ رر دالس فوق برمامف               م ی باش      منقاضی شردا در دالسدا  فوق برمامف می باش 

 .موافق می باش  ........................با اجرا  فوق برمامف در ساعا 

ریال ....................................با پرداخا شدریف رر ساعا ( ساعا اضافف)در صورت حضور دود  در مدو دود  بیش اس ساعا تلیین شو 

 .موافقا می گردد

 

 نام و نام خانوادگی موسس مهد کودک 

 نام و نام خانوادگی مسئول فنی مهد کودک 

             نام و نام خانوادگی ولی کودک


