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    ............  ...............:   وانت تلفنيدفتر 

 )خالصه اطالعات پرسنلی(

 مشخصات فردی :

 

 

 

 

 وضعیت تأهل :

 

 

 

 

 وضعیت نظام وظیفه :

 

 

 

 وضعیت اشتغال 

 آدرس بمدت نوع کار ردیف

1    

2    

3    

4    

 

 شماره شناسنامه:  نام پدر :   نام خانوادگی :   نام :

 /      /     تاریخ تولد:      محل صدور :           كد ملی : 

 محل صدور گواهینامه :     شمارۀ گواهینامه :             لی :     آخرین مدرک تحصی

  

 تعداد افراد تحت تکفل :   متأهل :    مجرد :

 دختر :     پسر :     تعداد فرزند : 

 توضیح: 

  

 بشمارۀ    دارای پایان خدمت از نیروی :   مشمول :

 بدلیل :    بشمارۀ    و یا دارای معافیت : 

  

 محل

 الصاق

 عکس
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 :  1مشخصات معرف 

 نسبت  نام خانوادگی : نام :

 :                                                                                                تلفن : آدرس محل کار

 آدرس محل سکونت :                                                                                          تلفن :
 

 :  2مشخصات معرف 

 نسبت  : نام خانوادگی نام :

 آدرس محل کار :                                                                                                تلفن :

 آدرس محل سکونت :                                                                                          تلفن :

 

  نقلیه :وسیله مشخصات 

 شماره پالک : مدل : : وسيله نقليه

 رنگ : شماره بدنه : شماره موتور :

 

 وضعیت سکونت :

 کدپستی محل سکونت : استيجاری  مالکيت:

 تلفن :                                                                                                     آدرس قبلی : 

 تلفن :                                                                                                     لی : فعآدرس 
 

 محل سکونتاجاره نامه یا ارائه فتوکپی سند مالکیت و 

 

 

 کروکی محل سکونت:
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 ربانـبنام خداوند بخشنده و مه

 قرارداد همکاری

  ............................................. شمارهدارای پروانه رسمی    (                   لفنیت این قرارداد بين دفتر حمل ونقل شهری )وانت

 آقای بتصدی          اصفهان واحد صنفی با کدصنف وانت تلفنی و پيك موتوری شهرستان صادره از اتحادیه 

.............. ....................  فرزند  ......................................بعنوان مدیر مسئول از یکطرف و از طرف دیگر آقای ..............

...................... .............. کد ملیی ................. متولد  ....................صادره از   .........  ...................بشماره شناسنامه .........

...... ......................... بشماره پیالک  ....................................... وسيله نقليه............. همراه با ..............شماره گواهينامه ..

 ................................................................ تلفن  .............................................ساکن ..................................................

 گردد.بعنوان حمل کننده)راننده( با رعایت قوانين تجارت حمل ونقل و قانون منصوب شده بشرح زیر منعقد می

 ماده یکم: موضوع قرارداد 

کشیوری بیه تمیام نقیا  موضوع قرارداد عبارتست از همکاری در امر حمل و نقل کليه محصوالت، منطبق با قانون نظام 

و اعتبار و مجوز دفتر و مسئوليت حمل و نقل متصیدی و حمیل کننیده بیه که از سوی مدیر مسئول با عمل شهر و کشور 

 شود.راننده جهت حمل و نقل توسط وانت مذکور واگذار می

 : شروع و خاتمه قراردادماده دوم 

 باشد. پس از خاتمه فسخ و تسویه حساب از طرفين می.... بوده و تاریخ تاریخ شروع قرارداد از مورخه ........................

  روز قبل کتباً به مدیریت دفتر اعالم دارد. 11را از راننده می بایستی خاتمه کار خود  -1-2

               توانید بیه ازاه هیر روز تیا در صورتی کیه راننیده بیدون همیاهنگی بیا میدیریت تیرک کیار نمایید، میدیریت میی -2-2

 ریال راننده را جریمه کند.          مبلغ 

 ماده سوم : تعهدات حمل کننده )راننده( طرف قرارداد:

قانون تجارت باب قرارداد حمل و نقل، تابع قانون مدنی عالوه بر حفظ مسئوليت متصدی براساس  تعهدات حمل کننده:

 باشد که بشرح وتفسير ذیل است:میتعهدات امين 

 

 .............شماره قرارداد ........
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کند و در صورتی که عملیی حمل کننده باید محموله را آنطور که فرستنده مقرر نموده حفظ :  212ق ماده مصدا -1-3

 باشد.انجام پذیرد که در حفظ محموله قصور شود حمل کننده مسئول است و موظف به جبران خسارت می

کننیده از بیرای حفیظ شد و حمیل هرگاه فرستنده برای حفاظت محموله ترتيبی مقرر نموده با : 213مصداق ماده  -2-3

دهد مگر اینکه فرستنده صریحاً نهی از تغيير کرده باشد کیه در ایین تواند تغيير آن ترتيب را الزم بداند میمحموله تغيير 

 ضامن است.در صورت تغيير صورت حمل کننده 

ه و نرسیاندن آن بدسیت حمل کننده در صورت بی احتياطی و تبیاه کیردن و از بیين بیردن محمولی:  216مصداق  -3-3

 گيرنده مسئول و ضامن است.

حمل کننده در قبال حوادثی که خارج از اقتیدار و تیوان آن در جهیت حفیظ محمولیه اسیت :  216مصداق ماده  -6-3

 ضامن نيست )مانند حوادث طبيعی : زلزله، سيل، صاعقه ...(

 عمحموله به گيرنده امتناع ورزید از تیاریخ امتنیا چنانچه حمل کننده در موعد مقرر از تحویل:  212مصداق ماده  -6-3

 ضامن تلف و هر نقص یا عيب محموله است اگرچه آن عيب یا نقص از سوی او نباشد.

ای از آن اختيیار محموله تصرفی در آن نموده و یا بهیرهغير از حفاظت تواند حمل کننده نمی : 216مصداق ماده  -2-3

 احب محموله.کند مگر با اجازه صریح و کتبی ص

اگر محموله در بسته بندی سربسته و یا پاکت مختوم تحویل حمل کننده گردد حق باز کیردن :  216مصداق ماده  -6-3

 آن را ندارد در غير این صورت ضامن است.

 ای که جهت حمل دریافت نموده به گيرنده تحویل نماید. حمل کننده باید عين محموله : 216مصداق ماده  -6-3

به گيرنده بایستی تحویل فته حمل کننده محموله را به همان شکل و مشخصاتی که تحویل گر : 226مصداق ماده  -6-3

 کننده نباشد ضامن نيست.حمل نماید و در نواقصی که مربو  به عمل 

 اگر محموله کالً  ضایع شده باشد حمل کننیده بایسیتی ارزق قيمیت آن را بیه صیاحب بیار:  221مصداق ماده  -16-3

 تواند عين محموله را دریافت نماید.میپرداخت نماید ولی صاحب بار مجبور به دریافت هزینه نبوده 

 باشید و حمیل کننیده حیق انتفیاع ییا تصیاحبمربیو  بیه صیاحب بیار مییمنیافع محمولیه  : 223مصداق مااده  -11-3

 آن را ندارد.

فرستنده مقرر و مشیخص نمیوده تحوییل دهید در حمل کننده باید محموله رابه شخصی که :  226مصداق ماده  -12-3

 فرستنده اطالع و طبق تکليف عمل گردد در غير این صورت ضامن است. هصورت نبود ایشان باید ب
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 حمل کننده بایستی به محض تحویل محموله به گيرنده، متصدی حمل و نقل و فرستنده را مطلع نماید. -13-3

آنچه که از فرستنده دریافت نموده به گيرنده تحویل و رسيد سیالمت ن حمل کننده موظف است محموله را عي -16-3

 محموله با امضاه گيرنده مطالبه و دریافت نماید در غير این صورت شخصاً ضامن پرداخت خسارت خواهد شد.

 توانید از تسیليم محمولیهچنانچه گيرنده از پرداخت مخارج حمل و نقیل و رسیيد امتنیاع نمودحمیل کننیده میی -16-3

 خودداری نموده مراتب را سریعاً  به اطالع فرستنده و متصدی حمل ونقل رسانده و طبق تکليف عمل نماید.

حمل کننده موظف است بالفاصله بعد از بارگيری محموله بیه طیرف مقصید حرکیت نمیوده و در میدت زمیان  -12-3

باشد کننده میمحموله بعهده حملبه موقع  مناسب و معمول محموله را به گيرنده تحویل نماید، خسارت تأخير در تسليم

 مگر مواردی که ثابت گردد حمل کننده مقصر نيست و حوادث قهری پيش آمده خارج از اراده حمل کننده بوده است.

قصور  کننده می باشد. )مانند: طناب، چادر، پتو ...(تجهيزات مرتبط به حفظ محموله در حمل و نقل بعهده حمل -16-3

کننده باعث مشغول شدن ذمه و ضامن خسیارت وارده بیه محمولیه از ناحيیه ی نامناسب محموله از ناحيه حملبندو بسته

 باشد.کننده میحمل

حمل کننده بایستی طبق اظهارات متصدی حمل و نقل و منیدرجات بارنامیه اقیدام بیه حمیل محمولیه نمایید در  -16-3

نده مراتب سریعاً بیه اطیالع متصیدی حمیل و نقیل رسیانده بیا صورت هرگونه تغيير از سوی فرستنده یا شخص حمل کن

 هماهنگی اقدام گردد. در غير این صورت حمل کننده ضامن می باشد.

در صورتی که محموله فاقد بيمه بار بوده و حمل کننده آن را حمل نماید مسئول هرگونه حادثیه و خسیارت آن  -16-3

قيد و شر  نماید و صاحب بار مورد را صریحاً در بارنامه قيد نموده و قبیول باشد مگر اینکه قبالً با اطالع صاحب بار می

 باشد.کرده باشد هرگونه خسارتی که به محموله وارد گردید به عهده فرستنده بار می

بنابر مسئوليت حمل کننده حضور ایشان در حين بارگيری و تخليه بار همراه با رویت کامیل از ظیاهر محمولیه و  -26-3

یا وزن محموله الزاميست درغير اینصورت هرگونه خسیارت ناشیی آن بعهیده و تحول براساس شمارق تعداد و  تحویل

 .باشدحمل کننده می

حمل کننده مجاز نيست قبل و یا پس از حمل محموله بدون اطالع متصدی حمل ونقل مسئوليت حمل آن را بیه  -21-3

 باشد.پرداخت خسارت متعلقه می شخصی دیگری واگذار نماید. در غير اینصورت مسئول

مسئوليت و خسارت جانی و مالی شخص حمل کننده در حين حمل و نقل و حوادث مربوطه بعهده شخص وی   -22-3

 خواهد بود و هيچگونه حقی نسبت به متصدی حمل و نقل و یا صاحب بار ندارد.
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دی وسيله نقليه بوده مگر در مواردی کیه وزن و ییا محموله از درب ورووظيفه حمل کننده در مقطع بارگيری و تخليه  -23-3

 باشد.گيری جهت استحکام پوشش محموله بعهده حمل کننده میتعداد محموله خارج از توان فرد باشد همچنين طناب

انتخاب مسير مقصد بعهده صاحب بار بوده مگر اینکه برای حمل کننده قيد نگردد. در این صورت حمل کننیده  -26-3

 ترین مسير را جهت حمل محموله در نظر گيرد.ترین و امناهباید کوت

خیدمات حمیل حمل کننده موظف است کليه مندرجات بارنامیه را روییت و مطالعیه نمیوده و از کليیات انجیام  -26-3

 باشد.محموله مطلع گردد درغير اینصورت بروز هر گونه اشکال ناشی از آن بعهده حمل کننده می

 ایيد نماید.تف است بارنامه مربوطه را با امضاه فرستنده حمل کننده موظ -22-3

و یا همراه خیود رابیه مشیتریان و مشیترکين وصیاحبين کیاال را تلفن ثابت راننده به هيچ عنوان حق اعالم شماره  -26-3

 حق خسارت دارد. ندارد و در صورت مشاهده و یا اثبات به عنوان خيانت حمل کننده تلقی گشته و متصدی 

 مراجیعحمل محموله غيرقانونی و غيرشیرعی مجیاز نبیوده و در صیورت حمیل و ایجیاد مشیکل جوابگیویی در  -26-3

 انتظامی و قضایی با راننده می باشد.

 ماده چهارم : تعیین نرخ کرایه راننده و حق پورسانت دفتر 

بوده و یا تعرفه متعارف تعيين شده تعيين نرخ کرایه راننده براساس تعرفه رسمی و یا تثبيتی از سوی مراجع ذیربط  -1-4

 در دفتر که هر دو مورد تأیيد و قبول راننده می باشد.

از کراییه  %15و برونشیهری  %21مبلغ حق پورسانت دفتر از حمل کننده جهیت سرویسیهای درونشیهری و حومیه  -2-4

 گردد.دریافت می

 مبلغ حق پورسانت دفتر پس از اتمام سرویس به صورت نقدی خواهد بود. -3-4

 حمل کننده حق دخل و تصرف و یا تغيير کرایه مندرج در قبض را بدون اطالع دفتر ندارد. -4-4

 

 ماده پنجم : مقررات گوناگون قرارداد

، اداره اماکن ...( مورد قبول طرفين قیرارداد هر گونه دستورالعمل از سوی مراجع قانونی و ذیربط )اتحادیه مربوطه -1-5

 باشد.بوده و الزم به اجرا می
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الف قرارداد یا شئونات اسالمی و یا قوانين جاری کشور رفتار نمایید متصیدی در رد ییا منیع وی خچنانچه راننده  -2-5

را از راننده و در صورت عدم تواند به صورت یك جانبه قرارداد را فسخ نماید و کليه خسارات وارده مختار است و می

 پرداخت از ناحيه وی از ضامنين ایشان وصول نماید. 

مساعدتهایی که از طرف مدیر مسئول جهت پيشبرد کيفيت و کميت کیار )ماننید : آمیوزق، برچسیب درب، ...(  -3-5

 باشد.مورد اجرای راننده می گرددمی اعمال

ام اجتماعی، نظافت شخصیی و محیيط کیار شیر  شیروع خیدمات رعایت قوانين حقوقی، رانندگی، اجرای احک -4-5

 .باشدراننده می

 باشند.طرفين قرارداد موظف به رعایت حفظ منافع و احترام به حرمت شخصيتی به یکدیگر می -5-5

 باشد.حضور راننده در محل خدمت منو  به احراز سالمت کامل فنی و بدنه وسيله نقليه خود می -6-5

 تواند از دستورالعمل مدیر مسئول باشد.ست تشویقات و تنبيهات میاتخاذ سيا -7-5

 هرگونه اشکال در حمل و نقل می بایستی به اطالع دفتر رسيده و با هماهنگی مدیر مسئول رفع مشکل شود. -8-5

 باشد.متصدی در رد و منع فعاليت راننده مختار می -9-5

وتعيين صالحيت راننده براساس دستورالعمل اتحادیه مربوطه در حوزه استعالم وضعيت سوه پيشينه و عدم اعتياد  -11-5

 باشد.تعهدات انجام ایشان می

حمل کننده ملزم به رعایت شئونات اسالمی وداشتن اخالق پسندیده در حين انجام خدمت و حفظ اموال مربو   -11-5

 باشد.به دفتر می

ننده طبق دستورالعمل متصدی دفتر بوده، غيبیت و تیأخير نظم در ساعات آمد و رفت و حضور در محل حمل ک -12-5

 گردد که براساس آئين نامه تنبيهات مدیر مسئول با ایشان رفتار خواهد شد.بدون اطالع جزو تخلف راننده محسوب می

 بایستی آرم حمل و نقل و کارت شناسایی را به دفتر عودت و تحویل نمایند.در صورت انصراف راننده می -13-5

 تواند قرارداد رابه صورت یکطرفه فسخ نماید.برای راننده نداشته ودفتر میاین قرارداد هيچگونه رابطه استخدامی  -14-5

 در قبال قرارداد راننده وانتماده ششم : ضمانت حقوقی 

یك فقره چك / سفته با مشخصاتی که در قرارداد درج شیده جهیت ضیمانت قیرارداد از سیوی راننیده بیه میدیر  -1-6

 مسئول تحویل گردید.
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ضمانت تعهدات راننده در قبال قوانين مربو  به دفتر و محموله از سوی صیاحبين کیاال را  ماسناد تحویلی در حک -2-6

جبران آن امتنیاع  یا متحمل جریمه باشد و ازدارد و در صورتی که از طرف راننده خسارت و یا خيانتی مشاهده گردد و 

ا راننده به بو ضبط نموده و از محل اسناد ضمانتی ضامنين و  توقيف مذکور را وسيله نقليهد دارورزد مدیر مسئول اختيار 

 اختيار متصدی جهت جبران خسارت و یا خيانت استفاده نماید.

 اسناد ضمانتی نزد مدیر  مسئول یکماه پس از تسویه حساب کامل به راننده مسترد خواهد شد. -3-6

هرگونه خسارت و یا خيانتی نسبت به صیاحبين کیاال و متصیدی و عیدم تسیویه حسیاب از چنانچه از ناحيه راننده  -4-6

ناحيه راننده با متصدی دفتر صورت پذیرد که منجر به طرح دعوی در مراجع قضایی و شورای حل اخیتالف و هرگونیه 

حق الوکالیه وکيیل و  –های رسيدگی از  جمله هزینه دادرسی تمامی هزینهعالوه بر اصل خواسته مرجع رسيدگی شود 

 گردد.هزینه های کارشناسی و کليه خسارات دادرسی از راننده اخذ می

سند مالکيت وانت مذکور به شماره .......................................... در رهن دفتر وانت تلفنیی موضیوع ایین قیرارداد  -5-6

خه ............................. در دفتراسیناد رسیمی شیماره ....................... قیرار مور در تحت شماره ..................................... 

گرفت  و هرگونه نقل و انتقال قبل از تسویه حساب به هر شکل از جمله وکالت، رضایت اقرار، اجاره و هر ترتيبیی کیه 

خيانیت از محیل عیين مرهونیه و اسیناد حق مرتهن باشد از راننده سلب گردیید در صیورت ورود خسیارت و ییا  منافعی

 گيرد.وی تأمين و پرداخت خسارت صورت میضامنين ضمانتی راننده و همچنين 

 ماده هفتم:

گردد و قرارداد با شرایط مذکور در همين قرارداد بیا توافیق متصیدی و ستون توضيحات قيد می –تمدید تاریخ قرارداد 

 گردد.میراننده تمدید 

 توضیحات :

ه و در کمال صحت عتنظيم و آگاهی و مطالالزم داد با هماهنگی اتحادیه مربوطه و توافق طرفين و با توضيحات این قرار

وسالمت عقل و جسم به امضاه طرفين رسيد. و اساس همکاری راننده با متصدی دفتر و صیداقت و سیوگند بیه خداونید 

 خيانتی نسبت به یکدیگر نکنند. متعال بوده و بدین جهت متعهد می گردد در تمامی موارد هيچگونه

 

 مهر و امضاء متصدی دفتر      رانندهامضاء و اثر انگشت 
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 ضامنین مشخصات 

 نامه .................اینجانب ............................. نام خانوادگی ................................ نام پدر ...................... شماره شناس -2

 ه از  ............................ متولد  ........................شاغل در  .................... صادر

 نسبت با راننده .......................................

 ..................... تلفن  : .......................آدرس و محل سکونت  ......................................................................................

 ...... تلفن  : .......................آدرس محل کار ................................................................................................................

.......................... که بعنوان راننده در دفتر حمل ونقل  .............................. گرددم چنانچه از طرف آقای ....متعهد می

متصدی تحت هر  مشغول بکار هستند هر گونه خيانت و خسارتی که از ناحيه ایشان به هر شخص حقيقی یا حقوقی و

سارت وارده عيناً یا قيماً به هر مبلغ و ميزان تعيين عنوان در رابطه با اشتغال ایشان در دفتر مذکور وارد گردید از عهده خ

دهم که در رابطه با ميزان خسارت و خيانت وارده از محل سفته / حبران خسارت نمایم و به متصدی دفتر اختيار تام می

را جبران نمایم ردیده چك ضمانت ميزان خسارت و خيانت وارده را که از ناحيه آقای .................................... وارد گ

و اگر اسناد  ضمانتی اینجانب کفایت پرداخت خسارت را نکرد مازاد مبلغ خسارت نيز از اموال اینجانب تأمين گرد و 

 متعهد به پرداخت و جبران می باشم.

مذکور از ناحيه متصدی  ضمانت اینجانب تا زمان تسویه حساب کامل آقای ........................................ و فسخ قرارداد

 به قوت خود باقی است.

 

 

 و اثر انگشت امضا

 

 

 

 

 

 تمامی موارد فوق مورد تعهد و قبول اینجانب می باشد(، با دستخط ضامن )مطالب فوق را مطالعه نمودم

 فتوکپی و اصل پروانه کسب معتبر

 ش حقوقی اصل و فتوکپی کارگزینی + آخرین في

 حقوقی
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 ضامنین مشخصات 

 ...... نام پدر ...................... شماره شناسنامه .................اینجانب ............................. نام خانوادگی .......................... -2

 صادره از  ............................ متولد  ........................شاغل در  .................... 

 نسبت با راننده .......................................

 ................................................................................................... تلفن  : ....................آدرس و محل سکونت  ...........

 .... تلفن  : .........................آدرس محل کار ................................................................................................................

گرددم چنانچه از طرف آقای .............................. که بعنوان راننده در دفتر حمل ونقل  .............................. متعهد می

دی تحت هر مشغول بکار هستند هر گونه خيانت و خسارتی که از ناحيه ایشان به هر شخص حقيقی یا حقوقی و متص

عنوان در رابطه با اشتغال ایشان در دفتر مذکور وارد گردید از عهده خسارت وارده عيناً یا قيماً به هر مبلغ و ميزان تعيين 

دهم که در رابطه با ميزان خسارت و خيانت وارده از محل سفته / حبران خسارت نمایم و به متصدی دفتر اختيار تام می

خيانت وارده را که از ناحيه آقای .................................... وارد گردیده را جبران نمایم چك ضمانت ميزان خسارت و 

و اگر اسناد  ضمانتی اینجانب کفایت پرداخت خسارت را نکرد مازاد مبلغ خسارت نيز از اموال اینجانب تأمين گرد و 

 متعهد به پرداخت و جبران می باشم.

تسویه حساب کامل آقای ........................................ و فسخ قرارداد مذکور از ناحيه متصدی ضمانت اینجانب تا زمان 

 به قوت خود باقی است.

 

 

 و اثر انگشت امضا

 

 

 

 

 تمامی موارد فوق مورد تعهد و قبول اینجانب می باشد(، با دستخط ضامن )مطالب فوق را مطالعه نمودم

 فتوکپی و اصل پروانه کسب معتبر

 ش حقوقی و فتوکپی کارگزینی + آخرین في اصل

 حقوقی
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  سفته     چك   

 نام بانك : شماره حساب : ماره :ش

 نام صاحب حساب: مبلغ : نام شعبه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طریقه ضمانت

 شعبه:    دربانك :                 به شماره:  دارای حساب :  که توسط 

 شعبه:     دریانك :  به شماره :  دارای حساب :   و 

 با مشخصاتی که در صفحه قبل آمده است ضمانت گردید.

 امضاء ضامن نام و نام خانوادگی :   امضاه ضامن نام و نام خانوادگی :

 

 تاریخ خاتمه کار: تاریخ شروع  بکار :

 دلیل خاتمه کار :

 تارخ دریافت ضمانت :

 

 مالحظات :



 

 


