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 و فنی و مهندسی دانشگاه عالمه طباطبایی پشتیبانیانجام خدمات عمومی،  قرارداد

 ماده یک: طرفین قرارداد
 غالمعلی کارگر،ی دکتر نمایندگی آقا هب، 411386459377اقتصادی  و کد 14003122805به شناسه ملی  ،ییاین قرارداد بین دانشگاه عالمه طباطبا
 ،1489684511کدپستی: ازمان مرکزی، س -تقاطع بزرگراه شهید همت -بلوار دهکده المپیک -تهران :به نشانی ،معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه

، شناسه ملی .................ماره ثبت شبه ، ........................................... شرکتاز یک طرف؛  ،نامیده می شود ،دانشگاهرارداد ــکه در این ق
 -.................................-.....ه نشانی: ب، ..........و گواهی ثبت نام ثنا مورخ........................................، کد اقتصادی ..............................

 با سمت ،.............................. ملی با کد ،........................ه نمایندگی.......ب، .......................ی کد پست،............................ -.......................
 .دیمنعقد گرد ریبه شرح ز ؛گریاز طرف د ،شودخوانده می شرکتدر این قرارداد  ،که..........................، و شماره تماس ..............................

 : موضوع قرارداددوماده 
نگهداری از تاسیسات،  وشامل امور بهره برداری پشتیبانی و فنی و مهندسی دانشگاه، و امور مربوط به خدمات عمومی  کلیه انجام نوع کار: -1-2

اداری، نظافت و بهداشت  ها و مکاتباتارسال نامه  نگهداری از فضای سبز، انتقال ابزار و وسایل اداری،خدمات پذیرایی، جابجایی و نقل و 
و به کارگیری  شگاهبر اساس تشخیص و نیاز دان ،سیمحیط کار )اعم از فضاهای مسقف و غیر مسقف( و سایر خدمات دانشجویی و فنی و مهند

 .نفر نیروی انسانی 412تعداد 

 استان تهران ، های دانشجویی در سطح کلیه مجموعه های دانشگاه اعم از ساختمان های اداری، آموزشی، مسکونی و خوابگاه حجم کار: -2-2
رداری جدید و در آینده به شرح کلی زیر که شامل ساختمان های جدید االحداث و مورد بهره بکنار در استان مازندران  البرز و شهر فریدون

 نیز می گردد:

 .دانشگاه مرکزی پردیس - ورزش میدان – المپیک دهکده: نشانی به مرکزی سازمان -
 اطع احمد قیصر)چهار راه بخارست(.دانشکده اقتصاد، به نشانی: خیابان آیت اله بهشتی،تق -

 .غربی 26دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، به نشانی: سعادت آباد خیابان عالمه جنوبی،نبش  -

 .ابینشانی: سه راه ضرابخانه خیابان شهید داود گل نبی  نبش کوچه ناصری قبل از میدان کت دانشکده علوم اجتماعی، به -
 .اکو، به نشانی: خیابان  ولیعصر، خیابان توانیر)نظامی گنجوی( دانشکده بیمه -

 .12بولی )وزرا( خیابان هفتم پالک ریاضی، به نشانی : خیابان خالد استان دانشکده علوم -

 .دانشگاه مرکزی پردیس - ورزش میدان – المپیک دهکده: نشانی به ابداریدانشکده مدیریت و حس -
 .دانشگاه مرکزی پردیس - ورزش میدان – المپیک دهکده: نشانی بهدانشکده علوم ارتباطات  -

 .دانشگاه مرکزی پردیس - ورزش میدان – المپیک دهکده: نشانی به :دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی -

 .دانشگاه مرکزی پردیس - ورزش میدان – المپیک دهکده: نشانی به :علوم سیاسیدانشکده حقوق و  -
 .به نشانی: با التر از درب غربی ورزشگاه آزادی رو به روی هتل المپیک دانشکده تربیت بدنی: -

 نتهای بزرگراه شهید همت، دهکده المپیک، میدان ورزش ا -دانشکده الهیات -

 .دانشگاه مرکزی پردیس - ورزش میدان – المپیک دهکده: نشانی به معاونت فرهنگی دانشگاه -
 .دانشگاه مرکزی پردیس - ورزش میدان – المپیک دهکده: نشانی به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه -

 .نبش خیابان عضدی -خیابان کریم خان زند-کریم خان زند  ملک ساختمان -

 .به نشانی: میدان ورزش، معاونت دانشجویی ،معاونت دانشجویی دانشگاه -
 .نب دانشگاه آزاد اسالمیج -چاپخانه کرج به نشانی: گوهر دشت -

 .دانشگاه مرکزی پردیس - ورزش میدان – المپیک مسجد امام علی )ع( به نشانی: دهکده -

 .28بلوک  -دانشگاه مرکزی پردیس - ورزش میدان – المپیک به نشانی : دهکده 2مرکز رشد شماره  -
 .چپ سمت - آزمایش پل غربی انتهای - احمد آل جالل به نشانی: بزرگراه ،خوابگاه شهید همت -

 .1پالک -ربیغ 18 کوچه نبش - شمالیطباطباییخیابان  عالمه -کاج میدان-آباد به نشانی: سعادت ت،خوابگاه شهید سالم -

 .غربی 18کوچه  –خیابان عالمه طباطبائی شمالی  –خوابگاه شهید فرهمند به نشانی سعادت آباد  -
 .63پ - صارمی نبش - جنوبی خیابان عضدی - زند به نشانی: خیابان کریمخان ،خوابگاه شهید عضدی -

 .79پ- ربیغ 17 ک- بخشایش خیابان ریاضی - سرو میدان - آباد به نشانی: خیابان سعادت، خوابگاه شهید گلعذاری -

 .18 پ - یازدهم کوچه -(  سابق وزرای) اسالمبولی به نشانی: خیابان خالد ،شهید آشتیانی ساختمان -
 .26پ -کوشش کوچه - بهشتی شهید تقاطع از باالتر - شمالی به نشانی: خیابان سهروردی ،خوابگاه شهید بهشتی -

 .35پ - آفرین به یابانخ - زند کریمخان خ -( عج) عصر ولی حضرت به نشانی: میدان ،خوابگاه شهید مطهری -

 .9پ - هفتم سروستان کوچه - پاسداران خیابان اول - به نشانی: خیابان شریعتی ،خوابگاه شهید ورامینی -
 .11و10پ - کرستا نبش - خیابان سعید - ساسان بیمارستان از بعد- کشاورز به نشانی: بلوار، خوابگاه شهید رحیمی -
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 . 5 کوچه انتهای - مهراد بیمارستان مقابل - مدرس شهید خوابگاه شهید معینیان، به نشانی: بزرگراه -

 .103پالک -13و 12بین بنفشه   -ابان کاج خی -یدان اتریش م -: شهرک راه آهن نشانیخوابگاه ارشادی، به  -
 .25: خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه بهشتی، نبش کوچه دل افروز، پالک نشانیبه  ،خوابگاه ولیعصر -

 .40پالک  -رسیده به چهار راه جهان کودک ن -، به نشانی: میدان ونک شماره یک ساختمان مرکز رشد -

 یابان شهید آبادانی.خ -ابان دهکدهخی -ار کشاورزبلو-مهدیه، به نشانی: خیابان ولیعصرخوابگاه  -
 .مصطفی خمینیبیمارستان  رو به روی-یابان ایتالیا خ-ساختمان مرکز آموزش زبان فارسی، به نشانی: میدان فلسطین  -

 .لی، نرسیده به میدان درنااستان مازندران، شهر فریدون کنار، بلوار ساح دران به نشانی:شهر فریدون کنار در استان مازنمجموعه کیش مهر در  -

 خیابان شهید آبادانی. -یابان دهکدهخ -لوار کشاورزب-خوابگاه مهدیه، به نشانی: خیابان ولیعصر -
 دانشگاه. مرکزی پردیس - ورزش میدان – المپیک )آموزش( به نشانی: دهکدهساختمان شهید بهشتی  -

 دانشگاه. مرکزی پردیس - ورزش میدان – المپیک )مهمان سرا( به نشانی: دهکده33خوابگاه دخترانه بلوک  -

 .در صورت اضافه شدن ساختمان های جدید و یا توسعه ساختمان های موجود -
ر سطح مجموعه د)فعالیت های خدماتی و پشتیبانی( و جهت ارائه سرویس های مطلوب ارجاع کار از طرف دانشگاه بر اساس کیفیت کار:  -3-2

ن شرکت که می ماینده دائم آبا نظارت و حضور ن ودانشگاه، شرکت موظف است به وسیله کارکنان مجرب و متعهد به کار گمارده شده 
ن خدمات را به نحو احسن یا ،انشگاه انتخاب شود، در هر یک از دانشکده ها و حوزه های ستادیبایستی با نظر معاون توسعه و مدیریت منابع د

 واهد بود.خ ناظر قراردادرضایت کارکنان و مسئولین دانشگاه را حاصل نماید. بدیهی است تشخیص کیفیت مطلوب کار با  انجام و
 قرارداد مدت: سهماده 
  است. یمدت یک سال تمام شمس به،  1/7/1401تا تاریخ  1/7/1400 از تاریخ مدت این قرارداد  -3-1
 قدام و شرکت موظف است تا پایان سهاپس از خاتمه قرارداد نسبت به تمدید قرارداد تا سه ماه یک طرفه دانشگاه در صورت لزوم می تواند  -3-2

 حاسبه خواهد شد.مماه مذکور، قرارداد را اجرا کند و مبلغ سه ماه اضافی، به تناسب مبلغ موجود در بند یک ماده چهار این قرارداد 
 : مبلغ و نحوه پرداخت قراردادچهارماده 

ـــد که نزد بانک  ریال(......................................................................) ریال .........................................مبلغ کل  قرارداد  -1-4  ...............می باش
حساب مشترک کارفرما ام به ن IR..........................................و شماره شبا  ..............................به شماره حساب جاری  ....................... .شعبه 

شرکت، و پس از تایید کتبی ناظر قرارداد  ، با.......................... شرکتو  ساب ممهور به مهر  صورتح سور قانونی  وارائه  سر ک پرداخت می ک
 گردد.

و رفاه کار  تعاون،رت ه از سوی وزابا رعایت حقوق و مزایای قانونی تعیین شددانشگاه به ازای هر فرد به کار گماشته شده از سوی شرکت،  -2-4
ـــاغل به عالوه ه بندی قو اعمال طرح طباجتماعی  ـــهم و هزینه مدیریت، ( .......................)% ......مش ـــرس کت پرداخت خواهد کرد که به ش

مالی خود از  س از کسر سهم و هزینه مدیریت خود، حقوق و مزایای کارکنان را پرداخت و سایر وظایف مالی و غیرشرکت مکلف است پ
 حق بیمه را نسبت به کارکنان خود انجام دهد.جمله پرداخت کامل 

رصــد ســهم و هزینه دل اعمال مشــمو ،از ســوی دانشــگاهاز مفاد قانون کار نظیر ســایر مزایا و پرداختی های مناســبتی هرگونه پرداختی خارج  -3-4
 مدیریت نخواهد بود.

صورت  -4-4 ضمانت نامه بانکی معتبر از  پیش پرداخت پرداخت ماه اول معادل یک پانزدهم کل قرارداد به  سط امور ش)در مقابل اخذ  رکت تو
 مالی دانشگاه( انجام می پذیرد.

پس از ارائه  رهسومکمه حق بی کسر می شود. گر درصد( به عنوان حق بیمه)پنج  %5 ،مین اجتماعیقانون تأ 38رداخت به استناد ماده از هر پ  -5-4
 تامین اجتماعی با درخواست شرکت توسط امور مالی دانشگاه مسترد می گردد.مفاصا حساب 

سن انجام تعهدات، معادل  -6-4 ضمانت ح ضای قرارداد، بابت  صد(  پنج) %5هنگام ام ضمانتنکل از مبلغ در صورت  ا یک یامه بانکی قرارداد به 
رائه مفاصا حساب بیمه و ا ناظراخذ خواهد شد. استرداد ضمانت نامه، منوط به اتمام قرارداد و تائید  شرکتبانکی از  هفقره چک تضمین شد

 می باشد. شرکتتوسط 
ارزش افزوده و ارائه فاکتور مورد تایید ســازمان امور مالیاتی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، پس از ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر  -7-4

 .به عهده دانشگاه است
سور  -8-4 سر ک شرکت، ک شگاه و  شگاه اختیاری با توافق دان سط دان شش، ازاز حقوق تو شرکت  و مزایای پرداختی به کارکنان تحت پو سوی 

 انجام خواهد پذیرفت.
 مالیات های مستقیم می باشد.قانون مکرر  169قرارداد مشمول مقررات مربوط به ماده  -9-4

  شرکتتعهدات : پنجماده 

ر است و دتایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  مورداطی کار دارای آئین نامه انضببا امضای این قرارداد اعالم و اقرار نمود که شرکت  -1-5
حداکثر ظرف سه ماه از انعقاد قرارداد می بایست آئین نامه انضباطی کار مورد تایید وزارت تعاون، کار و صورت نداشتن آیین نامه انضباطی،
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هزار  500دانشگاه سوای امکان فسخ قرارداد، می تواند به ازای هر هفته تاخیر،  رفاه اجتماعی را به دانشگاه تحویل نماید.درغیر این صورت،
 ت با امضای این قرارداد، تمکین به این جریمه را پذیرفته است.تومان شرکت را جریمه نماید و شرک

ه باشد، جهت پاسخگویی و پس از امضای این قرارداد، نماینده تام االختیار خود را که به تایید ناظر قرارداد رسیدفوراً شرکت  متعهد شد  -2-5
 اید.کتبا به دانشگاه معرفی نمزم در انجام خدمات موضوع قرارداد، هماهنگی های ال

 به کار گیرد. جهت انجام خدمات موضوع قراردادشرکت متعهد شد نیروی انسانی واجد شرایط، امکانات و تجهیزات را به میزان کافی  -3-5
 بندی که به تایید دانشگاه می رساند انجام دهد. که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمانشرکت متعهد شد  -4-5
که تا  دینمایمو تعهد  ستیو قانون منع مداخله کارکنان دولت ن یقانون اساس 141مذکور در اصل  تیمتعهد شد که مشمول ممنوعشرکت  -5-5

، جبران درصورت تخلف نکند. نفعیو ذ میقرارداد سه نیالذکر را در موضوع اعنوان اشخاص مذکور در قانون فوق چیمدت قرارداد به ه انیپا
 شود.و مطابق موازین قانونی اقدام می باشدیمشرکت بر عهده  دانشگاهبه  واردهخسارات  هیکل

 نجام رساند.با امضای این قرارداد کلیه تعامالت اداری را با هماهنگی های الزم با امور اداری دانشگاه به ا شرکت متعهد شد -6-5
ه طور تمام و د را بکلیه پرداخت هایی که تحت عناوین خاص و به صورت فوق العاده از جانب دانشگاه پرداخت می شو شرکت متعهد شد -7-5

 کمال به کارکنان شرکتی پرداخت نماید.
کارگران رعایت نماید  انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در شرکت متعهد شد -8-5

ن اجتماعی را به عهده تعهدات قانون کار و قانون تامیدادرسی کار و سایر مراجع مربوط به  یو هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آرا
وانین و مقررات مربوط در برابر دانشگاه در قبال مطالبات نیروی انسانی در شرکت در زمینه قانون کار، قانون تامین اجتماعی و سایر قلذا  گیرد.

یچگونه مسئولیتی ت بهداشت هذی صالح از جمله وزار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی
 می باشد. بر عهده شرکت کامال خگویی آن ها مسئولیت این امور و پاس ندارد و 

لتی( یا به نحو حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزئاً )اعم از حقیقی یا حقوقیِ خصوصی و عمومی و دوشرکت  -9-5
  نمایندگی و... ندارد.شراکت، وکالت، 

 الغ نماید.ابکتبا به دانشگاه  از تاریخ تغییر، روز 5ظرف مدت حداکثر  حقوقی خود راهرگونه تغییر در وضعیت  شرکت متعهد شد -10-5
است اجتماعی رسیده  مان تامینل کارکنان خود را که به تایید سازماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قب شرکت متعهد شد -11-5

دون مراجعه به محاکم و بدر صورت عدم رعایت تعهدات قانونی و قراردادی، دانشگاه از محل تضمین مزبور رأساً و  به دانشگاه ارائه نماید.
 مراجع قانونی و قضایی و اداری، برداشت نماید.

ی، بیمه، مالیات و... کارکنان استخدامی، خدمات درمانکلیه تعهدات و هزینه های مربوط به استخدام، اشتغال، خاتمه قرارداد کار، امور اداری و  -12-5
 شرکت، بر عهده شرکت بوده و دانشگاه در این خصوص هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد.

همچنین ئه نماید.ت افراد مربوط است کارت سالمت و بهداشت اراشرکت در موارد ضروری که به سالم برای نیروی انسانی شرکت متعهد شد -13-5
 د است کلیه پروتکل های بهداشتی را خصوصا در مورد کرونا رعایت نماید.شرکت متعه

 نیز به انجام رساند. آموزش های تخصصی و حرفه ای الزم را به کارکنان خود داده و در صورت نیاز، این مهم را در آینده شرکت متعهد شد -14-5

وول و پاسخگو می عهده شرکت است و در مقابل دانشگاه مسئ تضمین حسن رفتار و اخالق کارکنان و صالحیت و کیفیت انجام کار آنان به -15-5
 باشد.

گیرد، ان ایشان قرار مییا کارکنشرکت کلیه اسناد، مدارک، اطالعاتی که در جریان اجرای قرارداد حاضر و یا قراردادهای بعدی، در اختیار  -16-5
ر شکل و صورت ممنوع هدر اختیار دیگران قرار دادن آن به محرمانه بوده و هرگونه افشا، اعالم، اعالن، نشر، تصویربرداری، نگهداری و 

 است، مگر با مجوز کتبی مقام ذی صالح دانشگاه.

ا و هزینه های درمانی در صورت بروز هرگونه حادثه یا سانحه ای برای پرسنل شرکت در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن، کلیه مسئولیت ه -17-5
 بود و دانشگاه در این خصوص، هیچ مسئولیتی ندارد.و خسارات قانونی به عهده شرکت خواهد 

ه مطالبات، تضامین از هرگون دانشگاه می تواند کلیه خسارات وارده از جانب شرکت را به تشخیص غیرقابل اعتراض خود از شرکت مطالبه و -18-5
ن را در تمامی آان و نحوه اخذ یزم ا شکایت در خصوص اصل ورود خسارت،اخذ نماید و شرکت حق هرگونه اعتراض، دعوا و ی و سپرده ها

 .اعم از قانونی و اداری و قضایی از خود سلب و ساقط نمود مراجع و محاکم
 را به نیروهای شرکت تسلیم نماید.کار از قرارداد شده  ممهور و امضا یک نسخه شرکت متعهد شد -19-5

ه کسر اقساط بنسبت  ،و از سوی بانک عامل دانشگاههر یک از پرسنل، با معرفی دانشگاه برای شرکت متعهد شد در صورت دریافت وام  -20-5
 جه بانک اقدام نماید.ول مدت قرارداد و واریز آن در وماهیانه بر اساس اعالمیه بانک و دانشگاه در ط

اه ی پرداخت یک مبا توجه به نوسانات تخصیص اعتبار و احتمال عدم پرداخت مطالبات در موعد مقرر، شرکت بایستی حداقل توانایی مال -21-5
 حقوق و مزایای کارکنان تحت پوشش خود را داشته باشد.

دن شناسه کاربری و رمز نرم افزار پرسنلی )اطالعات پرسنلی، شغلی و ...(، حقوق و دستمزد و همچنین امکان در اختیار نهاشرکت متعهد شد  -22-5
 ورود برای گزارش گیری از سیستم پرسنلی را برای کارکنان تحت پوشش خود فراهم نماید.
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و مور محوله جداگانه حق الزحمه این ا .ز موضوع قرارداد به وی محول می نماید، انجام دهداموری را که دانشگاه خارج ا شرکت متعهد شد -23-5
انشگاه می با د قالع شرایط خاص بوده که تشخیص آن مطاین بند صرفا تاب یخواهد شد. اجرا محاسبه و پرداختدانشگاه  به تشخیصصرفا 

 نخواهد بود. پذیرفتهاز سوی شرکت  نه ادعا و اعتراض و دعواییباشد و هیچ گو

بط است. بدیهی است در مجوزهای الزم از کلیه مراجع قانونی ذیر و ثبت شماره دارایشرکت با امضای این قرارداد اعالم و اقرار نمود که  -24-5
ام الزم به عمل می نسبت به تسویه حساب قرارداد اقدصورت لغو یا ابطال مجوزهای شرکت از سوی مراجع قانونی، قرارداد فسخ گردیده و 

 آید و مبلغ ضمانت نامه شرکت به نفع دانشگاه ضبط خواهد گردید.
لیه مقررات حفاظتی و کمتعهد گردید که از پرسنل ماهر جهت انجام موضوع قرارداد استفاده نموده و مراقبت نماید تا نماینده وی شرکت  -25-5

مسئول اعمال کارکنان ت شرکدر هر حال ضباط اداری و اصول اخالقی و اسالمی را در دانشگاه مراعات نمایند و ایمنی و بهداشتی و همچنین ان
ننده مسئولیت های حقوقی و خود در مقابل دانشگاه و اشخاص ثالث بوده و باید خسارات وارده از ناحیه آنان را جبران نماید. این امر ساقط ک

اداری و تمامی  کلیه مسئولیت های مدنی، کیفری وباشد، نیست.میشرکت ن و کارگران متخلف و مقصر جزائی که قانوناً متوجه کارکنا
قی و حقوقی خسارات وارده که به جهت تعدی یا تفریط یا تقصیر و قصور شرکت در انجام موضوع این قرارداد، به کلیه اشخاص حقی

این خصوص  است کلیه خسارات وارده را جبران نماید و دانشگاه در شود برعهده شرکت است و شرکت موظفخصوصی و عمومی وارد می
 گونه مسئولیتی ندارد.هیچ

 تبلیغات شرکت در دانشگاه مطلقاً ممنوع است. -26-5

ان برنامه کاری خواهد برابر برنامه ابالغی از طرف دانشگاه به عنو و نوع و محل انجام خدمات آنان، ساعات کار کارکنان تحت پوشش شرکت -27-5
 شرکت مکلف به رعایت کامل آن می باشد. بود و

باشند و دانشگاه ایید تاز نظر اخالقی، صالحیت و مهارت مورد  به خدمت می گیرد بایدموضوع قرارداد نیروهایی که شرکت برای انجام امور  -28-5
ه پایان دادن بساعت نسبت  48در صورتی که دانشگاه ادامه خدمت هر یک از نیروها را به صالح دانشگاه نداند، شرکت موظف است ظرف 

 کار وی اقدام و در صورت نیاز نسبت به معرفی جانشین مناسب اقدام نماید.

 ندارد. یا توجه به انعقاد قرارداد در وضعیت کرونا، شرکت حق استناد به کرونا برای عدم انجام  یا کاهش تعهدات خود را -29-5

جزئیات تعهداتی  وموضوع قرارداد و شرایط و ضوابط و چگونگی انجام کار  با امضای این قرارداد اعالم می نماید که از مشخصاتشرکت  -30-5
 نماید.  که به عهده گرفته اطالع کامل دارد و هیچ نکته ای باقی نمانده که بعداً بتواند در مورد آن استناد به جهل خود

 شیقابل پ ریغ و نیاز طرف کیهر  اراتیاخت طهیکه خارج از ح یآتش سوز و زلزله ل،یس لیاجتناب از قب رقابلیصورت بروز حوادث غ در -31-5
 داتتعه یفایبه ا ملزم نیمحسوب نشده و پس از رفع  فورس ماژور، طرف نیطرف یتعهدات از سو یباشد، مدت فوق به منزله عدم اجرا ینیب

همه گیری  وبازار ارز  و نوساناتی تحریم های اقتصادی و سیاس ضمنا با توجه به انعقاد قرارداد در وضعیت باشند. یم گریکدیخود نسبت به 
تشخیص احراز و شد. به آنها، تحریم های مزبور و نوسانات بازار ارز و شیوع کرونا مشمول این بند نمی باشرکت ویروس کرونا و اشراف 

 اعمال این بند، با نظر کتبی ناظر قرارداد است.

ستندات الزم برای مو مقررات وزارت کار در زمان مقرر قطع نماید یا  شرکت متعهد شد حق اوالد کارکنان تحت پوشش خود را طبق قوانین -32-5
 استمرار پرداخت از ایشان اخذ کند.

  دانشگاهتعهدات : ششماده 
 نتفاده از این مستخدماد اجازه اسدر خدمت موضوع قرارداد، می توانیا حجمی  قراردادی ، پیمانی،دانشگاه در صورت دارا بودن مستخدم رسمی-6-1

 وظف به پذیرش می باشد.به شرکت طرف قرارداد، اعطا نماید و شرکت مرا با کاهش مبلغ قرارداد )حداقل به میزان حقوق و مزایای افراد مذکور( 
 دانشگاه متعهد شد پس از امضای این قرارداد، نماینده ای را به نحو مکتوب به شرکت معرفی نماید.-6-2

 انجام خدمات را طبق قرارداد از محل اعتبارات تخصیص یافته، پرداخت نماید.دانشگاه موظف است هزینه های -6-3
 دانشگاه متعهد می شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت قرار دهد.-6-4
 .تهیه کلیه وسایل و لوازم و البسه مورد نیاز برای انجام کار به عهده دانشگاه خواهد بود -6-5

 ادقرارد ناظر: ماده هفت
 به عنوان ناظر این قرارداد، تعیین و مورد توافق طرفین قرار گرفتند. دانشگاه،امور اداری  یتمدیردر این قرارداد،  -1-7
 ناظر، مسئولیت نظارت بر اجرای موضوع قرارداد و تعهدات قانونی شرکت و کارکنان متبوع وی را بر عهده دارند. -2-7

 صورت می گیرد. رکتبی ناظ، پس از تایید شرکتها به کلیه پرداخت -3-7

 : فسخ قراردادتهشماده 
کیفیت، نامطلوب یا با تاخیر و وقفه انجام دهد یا آن تعهدات و وظایف خود را به نحو ناقص، بیشرکت ، ان قرارداددر صورتی که به تشخیص ناظر

و به طور کلی در واگذار نماید،  یا دولتی و خصوصی و عمومی( ،را انجام ندهد، یا موضوع قرارداد را کال یا جرئاً به ثالث )اعم از حقیقی و حقوقی
تواند قرارداد را فسخ نموده و کلیه می ، نیز به هر دلیلی ازجمله کرونا، دانشگاهشرکتصورت هرگونه تعدی و تفریط یا تقصیر و قصوری از جانب 

یا ، دعوی وونه اعتراضگحق هرشرکت اخذ نموده و  و نیز با طرح دعوی ،شرکت تضمین هایخسارات خود را رأساً به تشخیص خود از مطالبات و 
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 آن را در تمامی مراحل و کلیه محاکم و مراجع اعم ازو اخذ  نحوه تشخیص  ،ورود خسارت، میزان خسارتاصل فسخ، اصل شکایت در خصوص 
 از خود سلب و ساقط نمود. قانونی، قضایی و اداری،

 اقامتگاه طرفین:  نهماده 
د. در غیر کن ابالغ ه طرف دیگربحداکثر ظرف هفت روز از زمان تغییر نشانی، کتباً چنانچه نشانی هر یک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یابد، بایستی 

 گردد.ابالغ شده تلقی می  ،این قرارداد ارسال می شود صدرنشانی مندرج در به اسناد یا مکاتباتی که  ،این صورت
 الف  اخت حل :هدماده 

ی دانشگاه حل و فصل تمامی اختالفات درخصوص این قرارداد اعم از انعقاد، تفسیر و چگونگی اجرا از طریق مذاکره میان طرفین در دفتر حقوق
باشد، طرفین می  روز از نخستین جلسه مذاکره میان طرفین در دفتر حقوقی دانشگاه، اختالف همچنان باقی 20خواهد شد. در صورتی که ظرف 

 توانند به مراجع اداری یا قضایی صالح مراجعه نمایند.
 

در تاریخ گاه(، نسخه واحد و با اعتبار یکسان )یک نسخه برای شرکت و سه نسخه برای دانش 4این قرارداد در تهران و در ده ماده و در 
 تنظیم، امضا و مبادله شد و طرفین ملزم به اجرای آن شدند.1400/...../...
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