تاريخ:
شماره:
پيوست:

قرارداد همکاری
این قرارداد بین مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران به نمایندگی آقای مهندس شاهرخ خدایی به عنوان رئیس مجتمع (کهه منعدهد
کارفرمهها نامیههدم مههیشههود) از یههط فههرش و شههرک

 .......................................بههه شههمارم عهه

 ......................و شههمارم اقتصههادی

( .......................................که منعدد مجری نامیدم می شود) ازفرش دیگر با شرایط ذیل مندقد میشود.
 )1تعاریف و اختصارات:
 1-1شرکت  :هریط از شرک

ها ،سازمان ها یا ارگان های متقاضی آموزش

 2-1موسسه  :موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صند
 3-1مجتمع تهران  :ععارت اس

آب و برق

از مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران

 4-1دستگاه نظارت  :فرد /سازمانی که از جانب مجتمع عهالی آموزشهی و پژوهشهی تههران وظیفهه ناهارت بهر انجهاآ فرآینهدهای
موضوع قرارداد را به عهدم دارد.
 5-1مجری  :ععارت اس

از فرش دوآ قرارداد حاضر

 )2موضوع قرارداد
همکاری در تقوی

و بهعود ارائه خدمات پشتیعانی در حوزم های منابع مالی و انسانی در راسهتای برگهااری دورم ههای آموزشهی

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران
 )3مدت قرارداد:
 1-3مدت اعتعار این قرارداد از تاریخ ابالغ قرارداد توسط کارفرما به مدت یط سال خورشیدی می باشد.
 2-3در صورت رضای

کارفرما از عملکرد مجری ،مدت قرارداد تا پایان سال  1331قابل تمدید اس .

 )4وظایف و تعهدات کارفرما :
 1-4ناارت و ارزیابی بر اجرای خدمات ارائه شدم و نیا کلیه فرآیندهای آموزشی و مالی
 2-4انجاآ کلیه مکاتعات رسمی با شرک

ها و دیگر سازمان های مرتعط با موضوع قرارداد

 3-4اعالآ تدرفه آموزشی و رفاهی
 4-4تامین دفتر کار و وسایل اداری الزآ برای مجری (نگهداری و تدمیر تجهیاات و تامین مواد مصرفی اداری و همچنین عودت اموال
و تجهیاات کارفرما ،به عهدمی مجری اس )
 5-4تامین کالس برگااری دورم ها تا حد ظرفی

موجود ( در مواردی که تشکیل دورم ،در محل شرک

متقاضی نمیباشد)

 1-4تامین کارگام ها و آزمایشگام های مورد نیاز در مواردی که کارفرما دارای این امکانات باشد.
 7-4انجاآ امور ادارم آموزش( از قعیل تشکیل پروندم ،اعالآ قطدی  ،ع
 8-4در اختیار قراردادن نرآ افاارهای مورد نیاز از قعیل مدیری
 3 -4ارزیابی و تدیین صالحی

ناآ و صدور صورتحساب و گواهینامه)

آموزشی و اتوماسیون اداری حسب مورد به تشخیص کارفرما

مدرسین

 11-4ارزیابی و تایید فرح درس
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تاريخ:
شماره:
پيوست:
 11-4اعالآ سطح و نوع خدمات رفاهی مناسب برای هر دورم
 12-4انتخاب سواالت پایان دورم از بین سواالت پیشنهادی ،اعالآ به مجری جه

برگااری امتحانات و ناارت بر حسن

اجرای آزمون ها.
 13-4اندقاد قراردادهای مربوط به حق الاحمه مدرسین و انجاآ پرداخ

های مربوط از محل سهم مجری حداکثر دو مام پس از اتمهاآ

دورم
اموال(امور حراستی) مکان اجرای دورم

 14-4تامین امنی

 15-4صدور صورت حساب های اجرای دورم ها ،سمینارها وکارگام های آموزشی
 11-4پرداخ

هاینه های آب ،برق و سوخ

اماکن متدلق به مجتمع

 17-4انجاآ دیگر همکاری های الزآ با مجری به تشخیص کارفرما4 .
 18 -4اعالآ سیاس

ها و راهعردهای اصلی انجاآ فدالی

 13-4کارفرما متدهد می شود تمهیدات الزآ برای مماند

های موضوع قرارداد
از فدالی

دیگر مراکا آموزشی تابده خود را در حوزم استان های تهران و

قم به عمل آورد..
 21-4کارفرما راساً کلیه ضوابط و مقرارات قانونی مربوط به صالحی

مجری به مناور انجاآ موضوع و مفاد این قرارداد را مورد

بررسی و برابر بند  12مادم یط آئین نامه مالی و مدامالتی موسسه مورد تائید قرار دادم اس .
 21 -4از آنجا که پرداخ

کلیه هاینه های مربوط با دورم های آموزشی موضوع این قرارداد به عهدم مجری می باشد ،و با عنایه

این که اندقاد قراردادهای الزآ به نیاب

بهه

از مجری توسط کارفرما صورت می گیرد ،کارفرما همکاری الزآ را بهرای اعهالآ هاینهه ههای

حق التدریس و کسورات قانونی مربوط را به مراجع قانونی ذی ربط ( از قعیل حوزم های مالیاتی ) مدمول خواهد داش .
 )5وظایف و تعهدات مجری :
 1-5همکاری در انجاآ وظایف مرتعط با حوزمی آموزش های مورد تقاضای شرک

های زیر مجموعه مادر تخصصی شرک

تهوانیر

و مادر تخصصی ،نیروگام های حرارتی و مرکا بهرم برداری از نیروگام های برق -آبی کشور
 2-5همکاری در شناسایی نیاز آموزشی شرک
قرارداد های مربوفه بین کارفرما و شرک

ها در رابطه با دورم ها ،سمینارها و کارگامهای آموزشی و پیگیهری عقهد قهرارداد یها
متقاضی

 3-5همکاری در برنامهریای و اجرای کلیه دورمها ،سمینارها و کارگامهای آموزشی مورد درخواس

متقاضیان که اجراء آن توسهط

کارفرما به مجری ابالغ می گردد.
 4-5ارائه بانط افالعات مدرسین پیشنهادی به کارفرما
 5-5انجاآ امور خدماتی مرتعط در امور برگااری دورم ها
 1-5ارائه سواالت پیشنهادی (الزآ اس

تدداد سواالت پیشنهادی حداقل دم برابر نیاز آزمون یا بیش از سه برابر ساعات درس باشد).

 7-5تأمین اساتید از بانط مدرسین مورد تایید کارفرما
 8-5قرارداد حق التدریس با رعای

کلیه ضوابط قانونی بین کارفرما و مدرسهین مندقهد مهی گهردد و پرداخه

حهق التهدریس ایشهان

حداکثر دم روز پس از ارائه نتایج آزمون و تا یط مام پس از پایهان دورم از محهل سههم  71درصهدی مجری(موضهوع مهادم )11
صورت می گیرد.
 3-5پیشنهاد تدرفه آموزشی و رفاهی حسب شرایط خاص هر دورم به کارفرما با رعای
 11-5رعای

کلیهی ضوابط و استانداردهای آموزشی و حرفه ای
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تاريخ:
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پيوست:

 11-5رعای

کلیه ضوابط و استانداردهای اخالقی مطابق با ضوابط و قوانین کشور در حد کارکنان دول

 12-5حضور در نشس

های هماهنگی مرتعط با موضوع قرارداد حسب درخواس

کارفرما

 13-5تدوین و ارائه فر ح درس با همکاری مدرسین حداقل دم روز قعل از شروع دورم
 14-5تامین و پرداخ

هاینه های مربوط به مکان کالس در مواردی که حسب تقاضای شرک

هایی که بهرم برداری از آنها مستلاآ پرداخ

یا هر عل

دیگری ،الزآ باشد از مکان

هاینه می باشد ،استفادم گردد و همچنین در مواردی که نیاز ،مازاد بر ظرفی

کهالس

های کارفرما باشد.
 15-5فراحی سواالت آزمون های دورم (پیش آزمون ،حین دورم و پایان دورم) و ارائه به کارفرما حداقل پنج روز قعهل از برگهااری
آزمون مربوط
 11-5تولید اسناد و گاارشات آموزشی -مالی پایان هر دورم و ارائه به کارفرما
 17-5انجاآ منام حضور و غیاب مدرسین و فراگیران و ارائه گاارشات مربوط به کارفرما
 18-5اخذ نار شرک

متقاضی و شرک

کنندگان در دورم ها در خصوص کیفی

انجاآ خدمات آموزشی ،کمط آموزشی و رفهاهی

در هر دورم.
 13-5اخذ تاییدیه صورت حساب و فاکتور پایان دورم از واحدهای آموزش و مالی شرک
 21-5تسلیم نمودن اسناد و گاارشات آموزشی -مالی صادرم توسط کارفرما به شهرک
شرک

و ارائه آن به کارفرما

متقاضهی و پیگیهری انجهاآ فرآینهدهای الزآ در

تا مرحله وصول مطالعات.

 21-5تسلیم نمودن افالعات واریا معالغ حسب فوری

های ابالغ شدم به کارفرما

 22-5تأمین مقدمات ،شرایط و امکانات موردنیاز برای ناارت کارفرما و ارائه گاارش های الزآ به تشخیص کارفرما.
 23-5حفظ اصول ایمنی در دورم ها و بیمه کردن فراگیران در قعال حوادث احتمالی ناشی از آموزش در موارد الزآ.
 24-5پشتیعانی اجرای دورمها و پرداخ

هاینه های مربوط شامل:

 1-24-5تأمین تجهیاات و لوازآ و مواد مصرفی برای آموزش فراگیران به میاان مورد نیاز
 2-24-5تأمین نرآافاارهای تخصصی مورد نیاز برای برگااری دورمها
 3-24-5تأمین کلیه امکانات آموزشی/کمطآموزشی اولیه به میاان مورد نیاز
 – 4-24-5تامین وسایل کمط آموزشی خاص به تشخیص کارفرما
 5-24-5تأمین مستندات آموزشی مورد نیاز
 1-24-5تأمین کلیه امکانات آموزشی مورد نیاز برای برگااری مناسب دورمها در مواردی که مجتمع فاقد آنها باشد.
 7-24-5تأمین امکانات رفاهی مورد نیاز از قعیل اسکان ،صعحانه ،نهار ،شاآ و پذیرایی بهین روز شهامل یهای ،نسهکافه ،شهیرینی،
میوم و  ....در حین برگااری دورمها حسب سطح و نوع اعالآ شدم حسب درخواس

کارفرما

 8-24-5انجاآ امور مرتعط با ایاب و ذهاب مدرسین و فراگیران
 3-24-5مستند سازی دورم( از قعیل تهیه عکس ،فیلم ،ضعط صدا) حسب درخواس
 25-5تعدی

شرک

متقاضی

ازکلیه الاامات اعالآ شدم ازجانب کارفرما در کلیه وظایف مرتعط با مجری

 21-5مجری متدهد می گردد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دول
نمی گردد.
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تاريخ:
شماره:
پيوست:
 27-5مجری متدهد می گردد به هیو عنوان حهق نهدارد موضهوع قهرارداد را بهه شهخص اله
واگذار نماید.
 28-5اجری متدهد می گردد کلیه افالعات موضوع قرارداد را محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آن ضوابط و مقهرارات کارفرمها را
رعای

نماید.

 23-5م جری متدهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجاآ وظایف موضوع قرارداد و تدیین حقوق و دسهتماد
کارگران رعای

نماید و هرگونه پاسخگویی به شهکایات و اجهرای آرای مربهوط بهه هیهات ههای حهل اخهتالش کهارگری و سهایر

تدهدات قانون کار را به عهدم بگیرد.
 31-5پرداخ

هاینه های تدمیرات جائی تجهیاات ،اینترن  ،و تلفن خط مستقل اختصاص یافته به عهدم ی مجری اس .

 31-5همکاری با واحد آموزش های الکترونیکی موسسه ( مستقر در واحد آموزشی گیالن) به مناور اجرای مشترک دورم های
مربوط
 )6تعهدات مشترک:
 1-1مدرفی کتعی نمایندگان تاآ االختیار
 1-1-1نمایندگان کارفرما در حوزمهای آموزشی و مالی مدرفی خواهند شد.
 2-1-1نمایندم مجری از بین اعضای هیات علمی -صندتی وزارت نیرو ،هیهات علمهی وزارت علهوآ ،تحقیقهات و فنهاوری و یها
کارشناسان آموزشی دارای تجربه و آگاهی الزآ در حوزم آموزشهای شغلی -سازمانی صند

آب و برق(مورد تایید کارفرما)

انتخاب می گردند.
 2-1برگااری جلسات موردی و همایش های الزآ
 3-1همکاری در احصاء فرآیندها و تدوین ضوابط مرتعط با این قرارداد
 )7کیفیت اجرای مفاد قرارداد:
 1-7فرفین مکلف می باشند وظایف خود را به بهترین وجه و باالترین کیفی
 2-7اهم موارد ارتقای کیفی
 1-2-7موضوعات شکلی کیفی

ممکن به انجاآ رسانند.

دورم در محدودم ی وظایف مجری دو حوزمی شکلی و محتوایی ععارتند از:
از قعیل:

 1-1-2-7برنامه ریای آموزشی
 2-1-2-7برنامه ریای درسی
 3-1-2-7اعالآ به موقع برنامه ها به کارفرما
 4-1-2-7اجرای منام برنامه ها
 5-1-2-7ناارت مستمر بر حضور و غیاب مدرسین و فراگیران و ارائه گاارشات مربوط
 1-1-2-7سایر موارد مشابه
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پيوست:
 2-2-7موضوعات محتوایی کیفی

از قعیل:

 1-2-2-7بهرم گیری از شایسته ترین منابع آموزشی
 2-2-2-7بهرم گیری از شایسته ترین مدرسین
 3-2-2-7بهرم گیری از شایسته ترین شیوم ی تدریس
 4-2-2-7بهرم گیری از شایسته ترین شیوم های ارزیابی
 5-2-2-7استفادم از مثال ها و موضوعات واقدی صند

آب و برق در کالس

 1-2-2-7ارائه ی آموزش های ا ربخش
 7-2-2-7سایر موارد مشابه
 3-7کیفی

ارائه ی خدمات مجری به شرح فرایندهای ابالغی ازجانب کارفرما ارزیابی می گردد.

 )8دستگاه نظارت
ناارت بر مفاد این قرارداد بر عهدم دستگام ناارت(فرد/سازمان) مدرفی شدم توسط مجتمع تهران میباشد.
 )9مبلغ تضمین شده

حداقل معلغ وصول درآمد آموزشی تضمین شدم از جانب مجری  .........................ریال میباشد.
 )11تسهیم درآمدهای قرارداد
 1-11تسهیم درآمد آموزشی موضوع این قرارداد در پایان هر فصل و به شرح زیر صورت می گیرد.
 1-1-11ینان یه معلغ درآمد آموزشی وصولی کمتر از سه دوازدهم حداقل معلغ تضمین شدم موضوع مادم  3این قرارداد
باشد ،به شرح زیر اقداآ می گردد:
الف) سهم کارفرما  :سی درصد از سه دوازدهم معلغ تضمین شدم موضوع مادم  3قرارداد بدالوم حق الاحمه مدرسین
ب) سهم مجری  :باقیماندم معلغ وصول شدم پس از کسر معلغ بند الف فوق الذکر.
 2-1-11ینان یه معلغ درآمد آموزشی وصولی برابر یا بیشتر از سه دوازدهم حهداقل معلهغ تضهمین شهدم موضهوع مهادم 3
باشد ،به شرح زیر اقداآ می گردد:
الف) سهم کارفرما :سی درصد از معلغ وصولی به عالوم حق الاحمه مدرسین پس از کسر کسورات قانونی
ب) سهم مجری  :هفتاد درصد از معلغ وصولی منهای حق الاحمه مدرسین

 2-11تسهیم درآمد غیرآموزشی
معلغ درآمد غیرآموزشی وصولی در مواردی از قعیل خدمات رفاهی ،اسکان ،غذا ،ملاومات کمط آموزشی ،پذیرای
بین وعدم و ناایر آن ،به شرح زیر تسهیم می گردد:
الف) سهم کارفرما :دم درصد از معلغ وصولی پس از کسر کسورات قانونی
ب) سهم مجری  :نود درصد از معلغ وصولی

 3-11معالغ سهم کارفرما که در بندهای  1-11و  2-11ذکر شدم اس  ،از محل معالغ وصولی یا هرگونه
مطالعات و ضمان های مالی مجری کسر می گردد.
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پيوست:
 )11ضوابط مالي:
 1-11کلیه صورت حساب های مربوط به موضوع این قرارداد ،از جانب کارفرما امضاء و صادر خواههد شهد و توسهط مجهری بهه
یا هر متقاضی حقیقی یا حقوقی دیگر ) ابالغ یا ارسال می گردد.

مخافب(شرک

که از جانب شرک

 2-11معنای تدامالت مالی فرفین این قرارداد  ،معالغی اس

یا هر متقاضی حقیقی یها حقهوقی دیگهر ،پرداخه

شدم و اسناد مثعته ی بانکی آن به کارفرما ارائه گردد.
 3-11درصورت اجرا نشدن هر یط از موارد مندرج در مادم  5توسط مجری و انجاآ آنها توسط کارفرما ،هاینه های انجاآ شهدم از
صورت حساب های مجری  ،ضمان
 4-11جرائم مربوط به کیفی

نامه ها و یا هرگونه مطالعات مربوفه کسر خواهد شد.

نامناسب انجاآ خدمات مادم  ، 5تاخیر یا تدلل در انجاآ خدمات ،رعای

نکردن مفاد قرارداد ،رعای

نکردن قوانین ،مقررات و ضوابط مرتعط و یا سایر موارد مشابه از مجموعهه قهوانین و مقهررات کشهور تها سهی درصهد صهورت
حساب هر دورم به تشخیص دستگام ناارت و تا صد درصد صورت حساب ههر دورم بهه پیشهنهاد دسهتگام ناهارت و تشهخیص
کارفرما از صورت حساب ها یا مطالعات یا ضمان
 5-11پرداخ

نامه مجری کسر خواهد شد.

کلیه کسورات قانونی از قعیل بیمه وحسن اجرای تدهدات این قرارداد بر عهدم مجری می باشد .ضمناٌ مجری متدههد

می گردد نسع

به ارائه گواهی نامه مالیات بر ارزش افاودم به ناآ خود به کارفرما اقداآ نماید.

 1-11تدویق پرداخ

به کارفرما و یا از جانب کارفرما به مجری ،نعاید موجب تدویق و یا تهاخیر مجهری

مطالعات از جانب شرک

در انجاآ تدهدات مالی مربوفه گردد.
 7-11کلیه موارد مالی مترتب بر این قرارداد از فرش مجری صرفاً براساس صورت حساب عمل می گردد.
 8-11پرداخ

سهم مجری پس از کسر کسورات قانونی صورت می گیرد.

 3-11کارفرما متدهد می شود پس از دریاف

اسناد بانکی که معین واریا وجه از جانب شرک

وجوم درآمد خود باشد ،حداکثر ضرش مدت یهل و پنج ( )45روز نسع

به پرداخ

متقاضی آموزش به حسهاب تمرکها

سهم مجری اقداآ نماید.

 )12محدودهی قرارداد:
 1-12محدودمی حوزم ی آموزشی :محدودم ی آموزشی اجرای این قرارداد در حوزمی آموزش های مورد تقاضای شرک

ههای

زیر مجموعه مادر تخصصی توانیر ،مادر تخصصی نیروگام های حرارتی برق و انرژی /مادر تخصصی مهندسهی آب و فاضهالب
کشور ،مادر تخصصی مدیری

منابع آب ایران می باشد.

 2-12محدودمی جغرافیایی :محدودمی جغرافیایی اجرای این قرارداد در استان های تهران و قم می باشد.
 3-12اجرای دورم در سایر استان ها منوط به هماهنگی و اخذ موافق
دورم در خارج از کشور منوط به کسب موافق
 3محدودم ی شرک
حرارتی ،شرک

تهوانیر ،شهرک

نیروگهام

شعکه برق ایران ،سازمان توسده برق ایران ،سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) ،سهازمان بههرموری انهرژی

تدمیرات نیروگاهی ایران ،شرک

فاضالب کشور ،حوزم ستادی مدیری
زیر مجموعه مدیری

کتعی موسسه و انجاآ دیگر فرآیندهای مربوفه می باشد.

های مخافب :در وزارت نیرو :حوزم ستادی وزارت نیرو ،حوزم سهتادی شهرک

مدیری

ایران (سابا) ،شرک

مجتمع ذی ربط و افالع رسهانی بهه موسسهه اسه  .اجهرای

برق منطقه ای تهران ،توزیع نیهروی بهرق ،حهوزم سهتادی مهندسهی آب و

منابع آب ایران ،شرک

منابع آب ایران ،شرک

های زیر مجموعه مهندسی آب و فاضالب کشور ،شرک

آب نیرو و مشاوران و مجریان ذی ربط
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ههای

تاريخ:
شماره:
پيوست:
 2-4-12خارج وزارت نیرو :سایر وزارت خانه ها و شرک

ها ،سازمان ها و ارگهان ههای دولتهی ،غیردولتهی ،تدهاونی و خصوصهی

خارج از وزارت نیرو ( توافق کتعی بر نوع گواهینامه ی پایان دورم با متقاضی ضروری اس )
 3-4-12محدودم ی موضوعی :موضوعات وعناوین دورم های مصوب یا اختصاصهی درمحهدودم ههای شهرک

ههای مخافهب بهه

استثنای دورم های مدیریتی
 4-4-12محدودم ی سطح دورم :کلیه سطوح (کارگری ،تکنسینی ،کمط کارشناسی ،کارشناسی).
 5-4-12محدودم ی مدرک تحصیلی فراگیران :کلیه سطوح ( کمتر از دیپلم ،دیپلم ،فوق دیپلم ،لیسانس ،فوق لیسانس ،دکتری).
 1-4-12محدودم ی مدت دورم :مدت هر دورم کمتر از یهارصد ساع
 7-4-12محدودم ی جنسی

می باشد.

فراگیران :زن و مرد

 8-4-12محدودم ی مدرک اعطایی فراگیران پس از پایان دورم :گواهینامه دورم های کوتام مدت منطعق بر ضوابط وزارت نیرو
تعصرم :محدودم های مندرج در این مادم حسب توافق فرفین در فول زمان همکاری قابل تغییر اس .

 )13فسخ یا لغو قرارداد:
 1-13در صورت عدآ رعای

مفاد قرارداد نامه و عدآ توجه مجری به تذکر کتعی دستگام ناارت ،کارفرمها مجهاز اسه

قرارداد را متوقف نماید .در این صورت کارفرما نسع
اجرا اس

اجهرای ایهن

به تسویه حساب دورم هایی که اجرا شدم و تدیین تکلیف دورم های که در حال

و یا برنامه ریای شدم اند با هماهنگی مجری اقداآ می نماید.

 2-13کارفرما می تواند حسب تشخیص دستگام ناارت در مواردی از قعیل موارد ذیل رأساً نسع

به فسخ قرارداد اقداآ نماید:

 1-2-13عدآ توانائی مجری در اجرای موضوع قرارداد در مواردی از قعیل توانائی علمی ،فنی ،مالی و اجرائی .
 2-2-13انجاآ ندادن تدهدات و وظایف موضوع قرارداد
 3-2-13انتقال تماآ یا بخشی از تدهدات موضوع این قرارداد توسط مجری به اشخاص دیگر بدون اجازم کارفرما.
 4-2-13عدآ رعای

قانون منع مداخله کارکنان دول

 )14ضرر و زیان:
 1-14درصورت بروز هرگونه ضرر و زیان حاصل از اجرای این قرارداد توسط مجری ،کارفرما می تواند ضرر و زیان واردم را از
مطالعات مجری یا ضمان

های مربوط جعران نماید.

 2-14میاان خسارت واردم در اجرای مفاد قرارداد به پیشنهاد دستگام ناارت و به تشخیص کارفرما تدیین می شهود و مجهری حهق
هیچگونه ادعائی نخواهد داش .
 )15سایر شرایط و الزامات قانوني:
1-15

کلیه مفاد این قراردادها یا سایر تفاهماتی که ذیل این قرارداد مندقد می گردد ،با رعای

آئین نامه مالی و مدامالتی موسسهه

و با تشخیص مقاآ مجاز موضوع بند 12مادم یط آیین نامه صورت گرفته و می گیرد.
2-15

دورم هایی که قعل از اتماآ قرارداد شروع شدم اند ،در خاتمه مدت قرارداد به پایان رساندم شوند.
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تاريخ:
شماره:
پيوست:
3-15

کلیه ی قوانین ،ضوابط و مقهررات کشهور در بکهارگیری نیهروی انسهانی الزآ بهرای انجهاآ مفهاد ایهن

مجری ملاآ به رعای

قراردادمی باشد .تایید می شود کارفرما هیو گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
4-15

نمایندم و دیگر افرادی که از جانب مجری درخصوص اجرای مفاد این قرارداد مدرفی مهی گردنهد ،ملهاآ بهه رعایه

کلیهه

ضوابط و مقررات کارفرما می باشند.
5-15

این قرارداد براساس گاارش توجیهی و به صورت ماایدم محدود باتشخیص کارفرما مندقد شدم اس

.

 )16ضمانت های مربوط به قرارداد
 1-11سپردم شرک
 2-11شرک

در ماایدم یط مام پس از اندقاد قرارداد مسترد می گردد.
ضمان

مکلف اس

نامه انجاآ تدهدات را به میاان پنج درصد معلغ قرارداد در قالب ضمان

نامه بانکی یها یهط

تضمین شدم بانکی یا واریا نقدی به حساب موسسه ،همامان با اندقاد قرارداد تسلیم کارفرما می گردد.
 3-11تضمین حسن انجاآ تدهدات  :تسویه حساب وپرداخ سهم درآمد مجری منوط به احراز شایستگی وکفای

حسن انجاآ

تدهدات مربوط به آن دورم می باشد.
 )17حل اختالف:
در صورت بروز هرگونه اختالش در اجرای این قرارداد و یا تفسیردر اجرای مفاد آن و دس
کمیتهای متشکل از نمایندگان کارفرما و مجری و مرجع ال

نیافتن به رام حل از فریق مذاکرم فرفین ،رای

مرضی الطرفین الزآ االجرا خواهد بود.

 )18حوادث غیر مترقبه:
درصورت بروز هرگونه حوادث غیرمترقعه از قعیل جنگ ،زلاله ،سیل و یا هرگونهه عوامهل خهارجی کهه ادامهه قهرارداد را بهرای فهرفین آن
غیرممکن سازد ،این قرارداد فسخ می گردد.
 )19اسناد پیوست:
 1-13مدارک تشخیص هوی

مجری از قعیل:

 2-13تصویر اساسنامه مجری و آخرین تغییرات آن.
 3-13اعالمیه های مرتعط با مجری که در روزنامه رسمی یاپ شدم باشد
 4-13کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و رییس هیات مدیرم و دیگر صاحعان امضاء
 5-13رزومهی نمایندمی مجری
 1-13صورت جلسه کمسیون ماایدم درمورد احراز صالحی

کیفی ماایدم گران

 7-13اعالآ واحد گاینش نیروی انسانی کارفرما معنی بر ذی صالح بودن کلیه کارکنان دائمی مجری که در محیطهای کاری
کارفرما مستقر خواهند شد یا به محدودمهای بند  3-3مراجده می نمایند.
 8-13مدارکی که نشانگر کد اقتصادی مجری اس .
 3-13ضوابط آموزشی حاکم بر دورم های آموزشی موضوع بند  8-5قرارداد
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تاريخ:
شماره:
پيوست:
 11-13قانون منع مداخله کارکنان دول
 11-13تدرفه ی آموزشی سال  1335دورم های کوتام مدت وزارت نیرو
 12-13نامه تفویض اختیار رییس موسسه به کارفرما جه

امضای قرارداد

 13-13نامه انتصاب نمایندم کارفرما موضوع بند 1-1
 14-13نامه مدرفی دستگام ناارت به مجری.
نامه انجاآ تدهدات ( موضوع بند )2 – 11

 15-13ضمان

 )21آدرس طرفین قرارداد:
آدرس کارفرما  :تهران  ،شهر زیعا ،بلوار جهوانمردان ،بهین خیابهان شههید فرسهاد شهرقی و شههید شهربیانی ،پهالک  24تلفهن44171311 -3 :
فاکس44137333 :
آدرس مجری :
 )21نسخ قرارداد:
این قرارداد به تاریخ  ........................در  .........مادم و یهار نسخه( یط نسخه کارفرما ،یط نسخه مجتمع تهران  ،یط نسخه مجری و یط
نسخه هم دستگام ناارت ) که حکم واحد را دارند ،تنایم و به امضای فرفین رسیدم اس
مجری

وپس از ابالغ قرارداد الزآ االجرا می باشد.
کارفرما
شاهرخ خدایي
رئیس مجتمع تهران

باالترین مقام مجری
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