
 تاریخ:.....................بسمه تعالی 
 شماره:...................... 

 موسسه اتومبیل کرایهفرم ثبت مشخصات راننده و قرارداد استخدام در  

عصر  ساعت...... الی...... وشیفتشیفت صبح ازکلیه رانندگان موظف به حضور

......الی...... درمحل آژانس شب ازساعت  وشیفتازساعت ......الی...... 

و بوده وهر گونه غیبت یا مرخصی با هماهنگی مدیریت موسسه انجام خواهد شد

 .جهت کار در نرم افزار آژانسی شیفت آزاد میباشد

درصورت غیبت یا تاخیر غیرموجه راننده موظف به پرداخت جریمه ایست که  -1

. تاخیر خواهد کرد مدیریت موسسه با توجه به میزان تاخیر یا غیبت تعیین

 تومان می باشد . 20000تومان غیبت هرروز  4000هرساعت

راننده ای که ضوابط موسسه را به طور دقیق و مرتبت رعایت نماید از سوی -2

 .موسسه تشویق خواهد شد

می آورد در راننده موظف است در ایام تعطیل طبق توافقی که با مدیریت موسسه بعمل -3

 میباشد. 1وعدم حضور مشمول بند شدآژانس حضور داشته با

هرگونه همکاری جنبی با مسافرین بدون هماهنگی با مدیریت موسسه ممنوع -4

 .ازدادن شماره جدا خودداری نمایید  است

تعرفه تعیین شده از مسافرین ممنوع است و مشمول فتن کرایه بیش ازگر-5

ای که کل نرخ اخذ شده ازمسافر استرداد وجریمه مازادومشمول تسویه جریمه 

 خواهد شد.حساب 

راننده موظف است کلیه سرویسها را طبق نوبت انجام داده وپس از اتمام -6

 .سرویس سریعا به آژانس برگردد

وبه هنگام  احترام به همکاران ورزرویشننات اخالقی در آژانس رعایت شئو-7

 .  کارالزامی است

حق محدوده پنج کیلومتری آژانس نگین فردوس پس از اتمام همکاری در -8

وچنانچه فعالیت نمایم موسسه حق هرگونه شکایت کیفری  فعالیت ندارم

 راازاینجانب خواهدداشت .

چنانچه راننده قطع همکاری نماید یکهفته قبل مدیریت آژانس راباید -9

درغیراینصورت مشمول جریمه  شودتاراننده جایگزین درنظرگرفته مطلع سازد

 خواهد شد .تومان هزینه آگهی  28000و پرداخت مبلغ  1بند

                                                                                                               :vinمشخصات خودرو:

          

رنگ:             شماره         نوع خودرو:               مدل:       

 شهربانی یا اختصاصی:

                       شماره موتور:                          شماره شاسی:

  نام مالک خودرو در سند: وضعیت سند:  قطعی وکالتی

                         شبا

 شماره کارت : 

خودرو با مشخصات فوق فرزند اینجانب ...........................راننده 

ز............ .......صادره ا.................. ملیش...............

رد... به مج/تاهلم   /..../متولد سال.....

.......آدرس:.........................................................

.....................................................................

وموبایل ............. و تلفن .....................................

:........................ 



 تاریخ:.....................بسمه تعالی 
 شماره:...................... 

حاضر به فعالیت در کلیه شرایط فوق را مطالعه و ضمن قبول شرایط مذکور 

موسسه اتومبیل 

..............................درشیفت...................... کرایه

میباشم و انصراف از فعالیت خود را منوط به هماهنگی با مدیریت موسسه 

 میدانم.9وبند

 مدارک در یافتی از راننده:*

تذکر: تحویل مدارک به راننده منوط به گذشته مدت ................ روز از 

 .تاریخ خاتمه کار میباشد

تاریخ خاتمه کار: تاریخ شروع به کار...................    

تاریخ تحویل                                        ...................

 مدارک و امضاءرسید راننده:

                                                                    امضاءواثر انگشت راننده:  

 امضاء مدیریت موسسه:                                 


