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 داخت:نحوه پر – 12

 الزحمه پرسنل خود،  مدارك مربوطه را به همراه صورت وضرعیت پس از پرداخت کلیه حق می بایست طر  دومدر پایان هر ماه   - 12 -1

سرت  براساس چك لی هماهیانه جهت تایید ناظر ارسال نماید که پس از تنظیم فرم گزارش نظارت توسط ناظر و اعمال جرایم مربوط

 .گرددیمپرداخت  طر  دوموجه  درو کسر کسورات قانونی مه مالی معامالتی دانشگاه و مفاد قرارداد ناوآیین (..... )پیوست نظارتی

قانون تامین اجتماعی کسر در حساب سپرده نزد دانشگاه نگهرداری مری شرود،     38بابت ماده  %5 طر  دوماز هر پرداخت به   - 12 -2

و  38و برا رعایرت مراده     طرر  دوم ین اجتمراعی توسرط   سپرده مذکور پس از ارایه مفاصا حساب از سازمان ترام  %5استرداد 

 اصالحات الحاقی به آن ممکن خواهد بود.

 از  طرر  دوم تی از مطالبرات  مجاز است در صورت صالحدید با توجه به شرایط نقدینگی دانشگاه جهت پرداخت قسم طر  اول  - 12 -3

 حه و...( استفاده نماید.اوراق مراب –جمعی خرجی  –اوراق تسویه  -)اوراق خزانه اسالمی صکوكاوراق 

  باشد.می طر  اولپرداخت آخرین صورتحساب منوط به اخذ مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی و ارائه به   - 12 -4

 روش اصالح قرارداد: - 13
 می تواند با تشخیص خود و در صورت ضرورت و پرس از اخرذ موافقرت معاونرت توسرعه مردیریت و منرابع دانشرگاه،         طر  اول  - 13 -1

 ی نماید.مکاهش یا افزایش دهد و مبلغ قرارداد نیز متناسب با کاهش یا افزایش حجم قرارداد تغییر  %25داد را حداکثر تا حجم قرار

، % مدت زمران قررارداد   25حداکثر معادل جدید و تحویل کار  پیمانکارتا تعیین  گردد حسب نیاز طر  اول طر  دوم متعهد می  - 13 -2

 عد از اتمام قرارداد با همان قیمت و شرایط موجود به ارائه خدمت ادامه دهد.برابر مفاد موجود در این قرارداد ب

 تواند با توافق طرفین درصرورت ضررورت در جهرت حسرن اجررای ایرن قررارداد و رعایرت مقرررات عمرومی،           می طر  اول  - 13 -3

 داند اصالح نماید.شرایط اختصاصی را که الزم می

 :طرف اولتعهدات  – 14

 اظرینگان و نر را به عنوان نمایندشت دانشگاه و اداره کل سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت متبوع معاونت بهدا طر  اول  - 14 -1

 نمایند.معرفی می طر  دومهای الزم کتباً به ختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگیاالتام

 قراردهد. طر  دومشود اطالعات الزم را در اختیار متعهد می طر  اول  - 14 -2

 را فراهم نماید. و اقالم مصرفی ظف است فضای کاری و تجهیزات اداری و فنی مو طر  اول  - 14 -3

 باشد.می  طر  دوممتعهد به تامین آب، برق، تلفن، گرمایش و سرمایش  جهت محل کار قرارداد  طر  اول  - 14 -4

 ف اولطراز تعهدات  مطابق بسته خدمات سالمت، (CMHCنگر ) جامعه روان ها و دفاتر مورد استفاده در مرکز سالمت ارائه فرم  - 14 -5

 قرارداد می باشد. 

های مرتبط با دستورالعمل طرح سراج، در سططوح ااهطه، بسطته تی  طی و     تأمین مطالب آموزشی مورد نیاز برای اجرای برنامه  - 14 -6

 قرارداد می باشد. طرف اولاز تعهدات بسته اقدام جامعه،  

 طرر  اول بره عهرده    ( CMHCز سالمت روان جامعه نگر )مرکبرگزاری دوره اول کالس های آموزشی برای نیروهای شاغل در   - 14 -7

 قرارداد می باشد.

لزوم مسئولیت آموزش پرسنل و هزینه های مربوطره در خصروب برازآموزی و آمروزش ضرمن       و طر  اولدر صورت تشخیص   - 14 -8

 می باشد. طر  اولعهده  به خدمت در طول سال

 می باشد. طر  اولبر عهده  رستاننسیم شهر شهرستان بهاسالمت روان جامعه نگر مدیریت مرکز   - 14 -9

 اطالع دهد. طر  دومکتباً به  موضوع را یك ماه قبل از فسخ فسخ قرارداد، حداقل متعهد است برای طر  اول  - 14 -10
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 :طرف دومتعهدات  –15

موضروع   هرای الزم در انجرام خردمات   ختیارخود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگیاالنفر را به عنوان نماینده تامیك  طر  دوم  - 15 -1

 نماید.معرفی می طر  اولقرارداد کتباً به 

باشرد. در  نمری  1337نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دی مراه  اعالم می طر  دوم  - 15 -2

هرد  خوا طرر  دوم به عهده  طر  اولصورت کشف خال  این امر جبران خسارات وارده با تشخیص و تعیین کارشناس منتخب 

مری توانرد    طرر  اول حق هرگونه اعتراض را نسبت به کیفیت و کمیّت خسارات معین از خود سلب می نماید و  طر  دومبود و 

 .و یا از ضمانت نامه بانکی و یا هر طریق مقتضی و ممکن وصول نماید طر  دومخسارات را از مطالبات 

 عی( وقرانون ترامین اجتمرا    38ط به کار، بیمه تامین اجتماعی)ماده نماید که از جمیع قوانین و مقررات مربوتایید می طر  دوم  - 15 -3

م ولیت عرد ئباشرد و مسر  بیمه مسئولیت مدنی و  قوانین مربوط به مالیات و عوارض کامالٌ مطلع بوده و متعهد به اجرای آن مری 

 رات قرانون کرار و قرانون    ملرزم بره رعایرت  مقرر     طر  دوم نخواهد بود و طر  اولالذکر متوجه اجرای قوانین و مقررات فوق

 تامین اجتماعی در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران می باشد و هرگونره پاسرخگویی بره شرکایات و    

های حل اختالفات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را بره عهرده خواهرد گرفرت. ضرمناً پرداخرت       اجرای آراء مربوط به هیات

فرراد  مندی، ایاب و ذهاب، بن کارگری، پاداش و اضافه کرار ا السعی، خسارات اخراج، سنوات، بیمه، عائلهحقدستمزد و کارمزد، 

 گردد نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود به صورت ماهانره متعهد می طر  دوم و است طر  دومموضوع این بند با 

ز موظف است یرك نسرخه ا   طر  دوم ضمناً. ننماید طر  اولمه خود از الزحاقدام نموده و پرداخت خود را منوط به دریافت حق

 .قراردهد طر  اولولیت مدنی را دراختیار ئمنعقده مس قرارداد

رت درصرو  ؛را به اشخاب حقیقی و حقوقی واگذار ننمایرد  (کال یا جزاًمتعهد می گردد انجام تعهدات موضوع قرارداد ) طر  دوم  - 15 -4
شخیص ت جبران خسارات وارده ناشی از واگذاری با تعیین و ،طر  اولوه بر ایجاد حق فسخ برای از اعتبار ساقط و عال ،واگذاری

مجراز اسرت خسرارات معرین را از      طرر  اول بوده و  طر  دومبه عهده  این قرارداد 19کمیسیون حل اختال  مندرج در ماده 
حق هرگونه اعتراضری را از   طر  دومضی وصول و و یا هر طریق ممکن و مقت طر  دوممطالبات تضمین حسن انجام تعهدات یا 

 خود سلب می کند.

 اعالم گردد. طر  اولروز کتباً به  5بایستی ظر  مدت شرکت طر  قرارداد میثبتی و تشکیالتی هرگونه تغییر در وضعیت   - 15 -5

 باشد.می طر  دومدرصورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده   - 15 -6

گردد برای نیروی انسانی شرکت درموارد ضروری که به سالمت افرراد مربروط اسرت کرارت سرالمت و      متعهد می ومطر  د  - 15 -7

 بهداشت ارائه نماید.

 .پاسخگوست طر  اول مقابل دربوده و ایشان  طر  دومضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کارآنان به عهده   - 15 -8

 د.نباشدستگاه, حفظ اسرار و نکات ایمنی می قوانین و مقررات جاریایت موظف به رع کارکنان وی و طر  دوم  - 15 -9

ول اطرر   بروده و   طر  دومی از قبیل غذا، سرویس ایاب و ذهاب، لباس کار و ... به عهده طر  دومتامین امور رفاهی کارکنان   - 15 -10

 نخواهد داشت. کارکنانگونه تعهدی در قبال امور رفاهی هیچ

وزارت بهداشت( و مناسب شئونات اداری و مشخص  های عملال)طبق دستورلباس متحدالشکل  باد بای طر  دومکلیه پرسنل   - 15 -11

 .در محل کار خود حضور یابندو کارت شناسایی ممهور به مهر شرکت بودن وظایف فنی آن ها با الصاق عکس 

رارداد از ازمبلغ ق ..............میزان تواند به می طر  اول، طر  دومپرسنل ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی  درصورت  - 15 -12

 اخذ خسارت نماید.حسن انجام تعهدات یا هرطریق ممکن و مقتضی از طر  دوم  نامهها، ضمانتمحل طلب

قانونی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی یرا سرایر مراجرع ذیصرالح در خصروب      های گردد کلیه افزایش متعهد می طر  دوم  - 15 -13
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که در طول مدت قرارداد ابرال    بندی مشاغل وزارتطبقه لی را از جمله افزایشات قانونی مرتبط با قوانین طرح حقوق و مزایای پرسن

 .به کارکنان خود پرداخت نمایدگردد  می

 قرارداد موظف است نسبت به تهیه پرونده پرسنلی شامل تأییدیه گزینش دانشگاه، تأییدیه حراست دانشگاه، مردرك  طر  دوم  - 15 -14

ارکنان، سوابق کاری کارکنان، گواهی عدم سوء پیشینه، سوابق آموزشی کارکنران، قررارداد منعقرد شرده برا کارکنران،       تحصیلی ک

اقردام   طرر  اول و سایر موارد مورد درخواست  Cو  B، پاسخ آزمایش هپاتیت HIVچگونگی وضعیت بیمه کارکنان، پاسخ آزمایش 

 .نماید

ظور جبران خسارت جانی احتمالی تحت پوشش بیمه مسروولیت مردنی قررارداده و    نیروهای موضوع قرارداد را به من طر  دوم  - 15 -15

 مطر  دوالزحمه پیشنهادی توسط بایست در حق بوده و می طر  دومهای مربوط به اخذ بیمه نامه های مذکور بر عهده کلیه هزینه

 .جانی و .... هیچگونه تعهدی ندارددر خصوب جبران خسارت اشاره شده از قبیل  طر  اولنماید  تاکید می لحاظ گردد.

ات، ریزی گردد که کلیه حقوق قانونی کارگران از قبیل عیدی، سرنو باید به نحوی برنامه طر  دومالزحمه به پرداخت آخرین حق  - 15 -16

د، خرو مندی، مرخصی و غیره پرداخت شده و پس از اخذ اقرارنامه از کارگران مبنی بر دریافت کلیه حقوق و مطالبرات مررتبط   عائله

 تسویه حساب نهایی انجام گیرد.  

مراه تروان مرالی الزم جهرت ارائره       2حداقل  طر  اولصورت عدم پرداخت صورت وضعیت ماهیانه توسط  موظف است در طر  دوم  - 15 -17

 ماید.و پرداخت دستمزد و مزایای کارکنان خود را داشته و در این مدت نسبت به ارائه خدمت براساس مفاد قرارداد اقدام ن خدمت

وارد آیرد   یا سایر اشخاب ثالر  حقیقری و حقروقی    خسارتی به خدمت گیرندگان طر  دومدرصورت قصور حرفه ای پرسنل  چنانچه  - 15 -18

ارداد می بایست در این خصوب خود را بیمه مسئولیت حرفه ای نماید و حداکثر یکماه پس از عقد قرر  موظف به جبران آن بوده و طر  دوم

داخرت از  مجاز خواهد بود خسارات وارده را در صورت عدم پر طر  اولرائه نماید و در صورت بروز خسارت ا طر  اولنسخه ای از آن را به 

طرر  دوم  هرای  ولیتئبدیهی است که این موضوع رافع مس تامین ماخوذه و یا مطالبات و یا به هر طریق مقتضی برداشت و وصول نماید.

 نمی باشد.  در برابر محاکم قانونی

اتفراق افترد    طرر  دوم سوزی، در محل در اختیار ای از جمله سرقت، آتشحادثه طر  دوم پرسنل اثر قصور رصورتی که د در  - 15 -19

مجراز خواهرد برود     طرر  اول و در صورت برروز خسرارت    می باشد طر  دومولیت تامین و جایگزینی وسایل و بازسازی بعهده ئمس

 مطالبات و یا به هر طریق مقتضی برداشت و وصول نماید. خسارات وارده را در صورت عدم پرداخت از تامین ماخوذه و یا

وظف م طر  دومدر صورت تخلف  حق مطالبه و دریافت هیچگونه وجهی از مراجعین موضوع قرارداد را ندارد. طر  دومپرسنل   - 15 -20

 رسیده است می باشد. طر  اولیید أبه قطع همکاری با فرد خاطی و معرفی فرد دیگری که صالحیت آن به ت

معاونرت بهداشرتی دانشرگاه    و شبکه بهداشرت   ،موظف به همکاری همه جانبه با کارشناسان مرکز بهداشت قرارداد طر  دومل پرسن  - 15 -21

 علوم پزشکی ایران می باشند.  

 .جهت اجرای طرح های کشوری، منطقه ای و شهرستانی است طر  اولمتعهد به همکاری با  طر  دومپرسنل   - 15 -22

تانداردهای خدمت رسانی اعم از بهداشتی و درمانی برر اسراس دسرتورالعمل هرای کشروری        متعهد به رعایت اس طر  دومپرسنل   - 15 -23

 .می باشد. این مقررات جزو الینفك قرارداد می باشد طر  اولمنطقه ای توسط 

 وزارت بهداشرت و  -، مقررات و قوانینی که از سوی دولت جمهوری اسرالمی ایرران   رعایت کلیه دستورالعمل ها، بخشنامه ها  - 15 -24

 ملرزم  بکارگیری شدهپرسنل درمان و آموزش پزشکی تصویب گردیده و یا در آینده به تصویب خواهد رسید مشمول این قرارداد است و 

 د.نبه تبعیت و رعایت آن می باش

 قرارداد  می باشد. طر  اولا و استفاده از مطالب آموزشی  ارسال شده از م به نصب کلیه پوسترهملز طر  دومکارمندان   - 15 -25

پرسرنل  تعداد مراجعات هر فرد از جمعیت تحت پوشش جهت دریافت خدمات بهداشتی محدودیت مراجعه و دریافت خدمات ندارد و   - 15 -26
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 .رستان می باشداموظف به ارائه خدمت  به جمعیت ساکن نسیم شهر شهرستان به طر  دوم

حسن ادر اختیار وی قرار گرفته به نحو  طر  اولی که بطور امانی از سوی و تجهیزات متعهد است از امکانات طر  دومنل پرس  - 15 -27

را صحیح و  نگهداری و حراست نموده و جز برای انجام تعهدات این قرارداد از آن استفاده دیگری ننموده و در پایان قرارداد آنها

رداد، جبران آسیبی به امکانات وارد آید ، برابر مفاد قرا طر  دومو چنانچه در اثر سهل انگاری مسترد نماید  طر  اولسالم ، به 

ضرمانتامه حسرن   مجاز خواهد بود خسارات وارده را در صورت عدم پرداخرت از   طر  اول ،و در صورت بروز خسارت خسارت نماید.

 .اشت و وصول نمایدماخوذه و یا مطالبات و یا به هر طریق مقتضی برد انجام تعهدات

بایست ارائه می طر  اولد داشت و طبق درخواست نحق تعطیل نمودن کار را تحت هیچ شرایطی نخواه پرسنل بکارگیری شده  - 15 -28

 د.  نخدمت نمای

 آن بره  نحروی  هر به یا و میشود داده قرارو پرسنل وی  طر  دوماختیار  در طر  اول توسط که اطالعاتی، اسناد و مدارك کلیه  - 15 -29

 حرق  ومطرر  د  و شرده  تلقی محرمانه طر  اول نظر از نباشد، یا باشد قرارداد موضوع با رابطه در اینکه از اعم ،دنیاب می  دسترسی

 .در هیچ زمانی  نخواهند داشت آنها را از قسمتی یا تمام از استفاده یا انتشار و انتقال

اران، و در حفظ و حراست اطالعات بیمر  ودهرمانه تلقی نمد، کلیه اطالعات پرونده بیماران را محنشومی متعهد  طر  دومپرسنل   - 15 -30

 د. بدیهی است، عواقب ناشری از هرر گونره اسرتفاده از ایرن اطالعرات      ننهایت دقت، حساسیت و مراقبت کامل و الزم را داشته باش

 .و پرسنل وی می باشد طر  دوممحرمانه، بر عهده 

حق الزحمه، عیدی، پاداش و .. کار پرسنل طرر    طر  اولوجهی از اسفند ماه بدون درخواست  20موظف است که تا  طر  دوم  - 15 -31

برا   ارقرارداد را )ضمن ارائه مدارك پرداخت کسورات ولیست ممهور شده بانکی( پرداخت نماید. مستندات مربوط به پرداخت ماهانه 

طر  هده عسویه حساب قانونی کارکنان به در صورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد، ت امضای طرفین و ثبت تاریخ، نگهداری نماید. ضمناً

 می باشد. دوم

المت سی تجربه کاری کافی و مطابق شرایط ذیل که دارارا خود خبره یفنکادر  نفر 6قبل از عقد قرارداد،  است متعهد طر  دوم  - 15 -32

زشری الزم  پایان دوره آمو ازتایید اولیه طر  اول و بعد پس از تا دینما یمعرف طر  اولبه صورت کتبی به  ،جسمی و روانی می باشند

 .بکار گمارده شوند طر  اول توسطو کسب نمره قبولی 

 انجام کلیه امور مربوط به ویزیت در منزل بیماران یك نفر با  مدرك دکترای پزشك عمومی جهت 

 انجام کلیه امور مربوط به امور مددکاری و دبیرخانه جهت یك نفر با مدرك کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی 

 کارشناس ارشد روانشناس بالینی با مدرك تأیید شده نفر با مدرك  سهCBT  لیه ک جهت انجامتوسط معاونت بهداشت دانشگاه

 امور مربوط به روانشناس بالینی

  کلیه خدمات مربوط به پذیرش وآماریك نفر با مدرك حداقل دیپلم جهت انجام 

  .ندمراجعه نمای قرارداد خدمات شرح انجام یبرا طر  اول س از تاییدپظر  سه روز کاری  مکلفند شده یمعرف افراد :1تبصره 

 عردم اعتیراد،   برگره عردم سروء پیشرینه،     شرامل:   خرود  کارکنران  ییشناسرا  مردارك و کپری  می بایسرت اصرل    طر  دوم  - 15 -33

 و  رونیکری مردارك  پایان طرح و کارت ملری آنهرا را بره همرراه فایرل الکت     کارت بهداشتی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و....، 

 کرارت  صردور  ورا با رعایت مفاد قرارداد به کمیته فنی مرکز بهداشت شهرسرتان جهرت تاییرد و آمروزش      (نامه درخواست جذب

 .دینما هیارا طر  اول به قرارداد موضوع محل در تردد و ییشناسا

 علمری و عملری و  اخرالق و رفترار و      قرارنگیررد و توانرایی   طرر  اول مورد قبول  طر  دومدر صورتی که هر یك از کارکنان   - 15 -34

 طرر  اول ساعت پرس از ابرال  کتبری     48موظف است ظر  مدت  طر  دومنباشد  طر  اولنحوه انجام وظیفه آنان مورد رضایت 

 به کار گمارده شوند. طر  دومتا پس از طی دوره آموزشی با هزینه به تعویض آنان اقدام و جانشین مناسب را معرفی  نسبت
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مکلف است ماهانه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تاییرد سرازمان ترامین     طر  دوم  - 15 -35

 ارائه نماید. طر  اولاجتماعی رسیده است به 

متعهد است با درخواست مرخصی پرسنل مطابق قانون کار موافقت نماید به نحوی کره پرسرنل بتواننرد از مرخصری      طر  دوم  - 15 -36

هد. امضای عدم موافقت در برگه مرخصی را انجام د در صورت مخالفت با مرخصی می بایست مهر و د استفاده نمایند واستحقاقی خو

ار قرر  طر  اولمورد تایید نهایی  متعهد است در صورت استفاده پرسنل خود از مرخصی، فرد واجد شرایط دیگری که قبالً طر  دوم

 یچگونه وقفه ای در حضور مستمر پرسنل و ارایه خدمات شبانه روزی ایجاد نشود.گرفته است را جایگزین نماید به نحوی که ه

ت مرکز سالماین قرارداد ملزم به انجام امور محوله در حیطه خدمات فنی تعریف شده در  طر  دومپرسنل معرفی شده از سوی   - 15 -37

 ند داشت.می باشند و هیچ گونه حق اعتراض در خصوب جابجایی نخواه ( CMHCروان جامعه نگر )

در سرامانه   طرر  اول اطالعات پرونده گیرندگان خدمت را بنا بره درخواسرت و صرالحدید     موظف می باشند طر  دومپرسنل   - 15 -38

 وارد نماید. طر  اولالکترونیك معرفی شده از سوی 

عرالم  ا طر  اولی این قراداد مطابق با ایام و ساعات اداری که از سو طر  دومحضور به موقع در محل کار پرسنل طر  قرارداد   - 15 -39

 باشد.می شده 

محل کرار   نماید که موضوع قرارداد به رویت وی رسیده و از کم و کیف کار کال و جزئا مطلع بوده و ازاعالم و تایید می طر  دوم  - 15 -40

نره عرذری   بازدید به عمل آورده و آگاه به کلیه شرایط قرارداد و مقتضیات محل بوده بطوری که بعداً در اجرای مفاد قررارداد هیچگو 

  پذیرفته نخواهد بود.
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 نظارت و ارزشیابي عملكرد :  -16

 نماید.معرفی می طر  دومپس ازعقد قرارداد ناظر خود را جهت نظارت بر اجرای کلیه مفاد قرارداد کتبا به  طر  اول  - 16 -1

 بصرورت  طرر  دوم حق الزحمه د و باالتر باش 90 )پیوست ج( نظارتی بر اساس چك لیست طر  دومدرصورتی که نتایج ارزیابی عملکرد   - 16 -2

 کامل پرداخت خواهد شد .  

موظرف بره    طرر  دوم امتیراز شرود    90نظرارتی کمترر از    چنانچه امتیازات کسب شده از نتایج ارزیابی عملکرد بر اساس چرك لیسرت    - 16 -3

توانرد بره همران    مری  ولطرر  ا بوده و در صورت عدم حضور و یا عدم ارائه توضیحات قانع کننده و مورد قبول،  طر  اولپاسخگویی به 

 کسر نماید. طر  دومنسبت  از پرداختی ماهانه به 

 اشد:در اجرای تعهدات قراردادی خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته ب طر  دومدرصورتی که براساس گزارش کتبی ناظر,   - 16 -4

  شود.درصد جریمه از رقم مورد تعهد ماهیانه کسر می 5درمرحله اول 

 شوددرصد جریمه از رقم مورد تعهد ماهیانه کسر می 10 درمرحله دوم. 

  شوددرصد جریمه از رقم مورد تعهد ماهیانه کسر می 15درمرحله سوم. 

 تضمین قرارداد: - 17

طر  نانچه مبلغ کل قرارداد تضمین معتبر بسپارد. بدیهی است چ %10متعهد است به میزان  طر  دومبه منظور تضمین انجام تعهدات، 

تعهدات  ن انجامبه تعهدات قانونی خود به هر دلیلی عمل نکند و هر یك از مفاد قرارداد را بطور صحیح و کامل اجرا ننماید، تضمی دوم

 گردد. ضبط شده و قرارداد فسخ می طر  اولوی به نفع 
...... شعبه انك .......به عهده برخ ................ یك فقره ضمانت نامه بانکی جهت تضمین حسن انجام تعهدات به شماره ....................... مو

عایت کامل مفاد گردد که در صورت رمی  ولاطر   م...ریال تسلی............ ُکد .............. به مبلغ ...................................................................
 قابل استرداد است . طر  اولد قرارداد بعد از اتمام قرارداد پس از تایی

 موارد فسخ قرارداد :  - 18
سبت به فسخ آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ن 94پس از کسب نظر از کمیسیون ماده  طر  اولدر موارد ذیل 

 واهند نمود:قرارداد اقدام کرده و در صورت لزوم مراتب را به مراجع قضایی جهت پیگرد قانونی اعالم خ

یا بازدهی  برنیاید از مفاد قرارداد تخلف نموده و یا به نحوی از عهده انجام تعهدات بر اساس مفاد قرارداد طر  دومدر صورتی که  -1-18

، در وزر 10اصله مجاز است پس از ابال  دو اخطار کتبی به ف طر  اولکمی و کیفی موارد مورد توافق در قرارداد به نحوی مطلوب نباشد، 

سخ قرارداد فآیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه نسبت به  94، بنا به تشخیص کمیسیون ماده طر  دومصورت عدم تغییر رویه از سوی 

 .را ضبط نماید طر  دومبه صورت یکجانبه اقدام و تضمین انجام تعهدات 

 ر واگذار نماید حتی به صورت وکالت.موضوع قرارداد را به صورت کلی و جزیی به غی طر  دومصورتی که  در -2-18

سبت موده و نتواند قرارداد را با اعالم کتبی از یك ماه قبل به صورت یك طرفه لغو ندر هر زمان که تشخیص بدهد می طر  اول -3-18

 اقدام نماید. طر  دومبه تسویه حساب با 

وه جهت عقد قرارداد، عرال  طر  دومتندات ارائه شده توسط در صورت اثبات جعلی بودن یا عدم مطابقت با واقعیت مدارك و مس -4-18

یرق  و یرا هرر طر   طر  دومو مطالبه خسارات وارده با تعیین و تشخیص خود و استیفای آن از مطالبات  طر  اولبر ایجاد حق فسخ برای 

 دیگر، مراتب جهت رسیدگی به مرجع قضایی ذیصالح ارجاع خواهد شد.

 مرجع حل اختالفات: -19 

ورت بروز هر گونه ابهام و اختال  در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف محوله به هر نحوی، چنانچه طرفین نتوانند آنرا از طریق درص

آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه بعنوان حکم مشترك و  94آمیز حل و فصل نمایند در این صورت موضوع اختال  به کمیسیون ماده مسالمت

االجرا خواهد بود و رای نسبت به طرفین الزم شود قطعی ولطرفین ارجاع و رای صادره از کمیسیون حل اختال  که صلحاً صادر میامرضی
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 شد. مذکور از طریق کمیسیون حضوراً ابال  یا به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداری ارسال و ابال  خواهد

 فورس ماژور(:تعذر)-20 

 )قهریره(   درصورت بروز حوادث قهریه چنانچه انجام قرارداد غیرر ممکرن گرردد قررارداد فسرخ مری گرردد و چنانچره ایرن حروادث          

 حرق فسرخ قررارداد را خواهرد داشرت و در      طر  اولعلت تعلیق در انجام موضوع قرارداد گردد، اگر مدت تعلیق بیش از یك ماه باشد 

داد مکلف است پس از حادثه )قهریه( اقدام به انجرام موضروع قررار    طر  دومماه و یا کمتر از یك ماه باشد صورتی که مدت تعلیق یك 

 .نماید و به میزان مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد

 طرفني :اقامتگاه – 21
 :        طرف اولنشاني  

     فكس:                                                                                                    شماره تلفن:
 : طرف دومنشاني 

 فكس:                                              شماره تلفن: 
الرذکر  فوق هایباشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسرالت از طریق نشانیهای فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین مینشانری تبصره:

لیه کساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر این صورت  48انی طرفین موظفند ظر  مدت شود. در صورت تغییر نشقانونی تلقی می
   اولطرر های مالی و قانونی ناشی از عدم اعالم آدرس جدید به باشد و مسوولیتها ابال  شده تلقی و عذر عدم اطالع پذیرفته نمینامه
 است . طر  دوم عهدهبه 

 :نسخ قرارداد – 22

 ان مری که همگی دارای اعتبار یکس بوده طر  دومو  طر  اولامور مالی ، طر  اولنسخه جهت:  3صفحه، در  7ماده و  22این قرارداد در 

 بود.االجرا خواهدرا دارد و الزمتهیه و تنظیم شده که پس از امضای طرفین قرارداد کلیه نسخ حکم واحد د، باش

 

: طرف اولمهر و امضا   

:نام ونام خانوادگي  

 

 محل امضا:

 نام رییس امور مالي:

:نام ونام خانوادگي  

 

 محل امضا:

:طرف دوممهر و امضا صاحبان امضای مجاز   

:1نام نماینده  

:2نام نماینده  

 محل امضا:

             

 


