
 معاونت پژوهش و فناوري

 امور فناوري و كارآفريني

 (9-ف )فرم شماره
 

 سفارشی کارگاهی قرارداد برگزار

 دولتی یا خصوصیدستگاه  و ی گرگانعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز نیب

 
و معاونت  شودیمکارفرما نامیده  بعداز این که  .................................. خانم ی/آقا یندگینمابه  .................................................. قرارداد نیا

مجری  از این پسکه  ........................ خانم ی/آقا یندگیبه نما علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه و فناوری پژوهش

 :گرددیمنعقد م به شرح زیر ،شودیمنامیده 

 

 قرارداد موضوع  -1ماده 

 "........................................................................................................................................................ "ی آموزش کارگاهی برگزار
 

 شرح خدمات -2ماده 

 .باشدیم کارگاهخوان / فرا پیشنهادهمطابق شرح خدمات مندرج در نسخه 
 

 مدت اجرای قرارداد -3ماده 
 .باشدیمروز  مدت ......... ساعت/ی بهآموزش کارگاهمدت زمان اجرای 

 

 ی و نحوه پرداختآموزش کارگاهی برگزار مبلغ  -4ماده 
طرف ز ی به شماره حساب اعلام شده اآموزش قرارداد کارگاه میتنظکه پس از  باشدیمی ................................ ریال آموزش کارگاهی برگزارمبلغ کل 

 .گرددیم زیواری مجر

 کارفرماکلیه کسورات قانونی )بیمه، مالیات، و سایر کسور احتمالی( به عهده کارفرما و در صورت عدم پرداخت  توسط  -1 تبصره

 .باشدیمبا مجری 
 

 تعهدات مجری - 5 ماده

ر کنندگان و صدور گواهی بمین محل برگزاری، تنظیم قرارداد، تنظیم فهرست اسامی شرکتا، تهانهیهزبرگزاری کارگاه، تعیین مدرس، برآورد 

 عهده مجری است.
 

 تعهدات کارفرما -6ماده 

را در موعد مقرر به حساب معرفی شده توسط مجری واریز و یک نسخه از   کارگاهی برگزارکه وجوه مربوط به  گرددیمالف( کارفرما متعهد 

 نماید. ارایهی واریزی را به مجری هاشیف

 ب( معرفی یک نفر کارشناس رابط.

 

 نشانی طرفین قرارداد: -7 ماده
 .................. الف( نشانی کارفرما: .........................................................................................................

 ............................... ی: ................................................................................................مجرب( نشانی 
 

 

 



 حل اختلاف  -8ماده 
الطرفین موضوو  را بررسوی نمایندگان طرفین و یک نفر داور مرضیاز صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، هیاتی متشکل از دو نفر ر د

این گروه نتوانند اختلافات را حل کنند، موضو  طبق قوانین  که یدر صورتالاتبا  خواهد بود. خواهند نمود و رای هیات مذکور برای طرفین لازم

 .گرددیمجاری کشور از طریق مراجعه به دادگاه صالح حل و فصل 
 

 سایر -9ماده 
و نسخه تنظیم و به امضا رسوید  4تبصره، در  1 ماده و 9در دو صفحه مشتمل بر  باشد ومیاین قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران 

 د بود.ننسخه برای مجری خواه 2 نسخه برای کارفرما و 2نسخه تعداد  4د. از این نی آن اعتبار دارهانسخهمی تما

 

 

 کارفرما
.................................. 

یی/ سازمان/ شرکت دستگاه اجرارئیس/ مدیر 

 صنعتی

 

 یمجر
............................................................... 

 و فناوری معاون پژوهش
 طبیعی گرگانعلوم کشاورزی و منابع دانشگاه

 
 


