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 دانشگاه علامه طباطبایی ارکنان اداریک مدآو  رفتقرارداد 
 ماده یک: طرفین قرارداد

غلامعلی نمایندگی آقای دکتر  هب، 011204013244اقتصادی  و کد 10442100041به شناسه ملی  ،ییعلامه طباطبا دانشگاهاین قرارداد بین 
دپستی: سازمان مرکزی، ک -تقاطع بزرگراه شهید همت -بلوار دهکده المپیک -تهران :به نشانی ،معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه کارگر،

شناسه ..............، به شماره ثبت  ،............................... شرکتاز یک طرف؛ و نامیده می شود،  دانشگاهکه در این قرارداد  ،1003400111
خیابان  -.............. ... -تهران: به نشانی، اقتصادی..................دارای گواهی ثبت نام ثنا)شماره.........................مورخ    /    /       کد ،...................
همراه شماره ........................ سمت هب، ملی......................با کد ، .....................به نمایندگی  .............،: کدپستیطبقه ....  ،  -پلاک .... -..................

به استناد صورتجلسه کمیسیون نهایی مناقصه مورخ ........................ و از طرف دیگر؛ شود، خوانده می شرکتکه در این قرارداد، .........................، 
 .منعقد گردیدبه شرح زیر 

 : موضوع قرارداددوماده 
صورت روزانه به بهنیم راه مینی بوس 11نیم راه اتوبوس،  3ازدانشگاه با استفاده  کارکنان اداریارایه خدمات مربوط به رفت و آمد  عبارتست از

 :مسیرهای زیرشرح 
 مرکزی به میدان خراسان و بالعکس؛پردیس  -الف

خیابان  -خیابان بهارستان -پل چوبی  -میدان سپاه  -هفت تیر -خیابان طالقانی -خیابان مفتح -بزرگراه مدرس -بزرگراه همت -پردیس رفت:
 ؛میدان بسیج -بزرگراه بسیج   -خیابان پیروزی -میدان شهدا -خورشید

میدان  –خیابان دماوند -راه امام علی )ع(بزرگ –بزرگراه محلاتی –خیابان مخبر –سه راه عارف  -میدان خراسان -شهریور 11انتهای خیابان  برگشت:
 پردیس مرکزی؛ -اتوبان همت –اتوبان مدرس -خیابان بهار -خیابان سمیه -پل چوبی -خیابان انقلاب -امام حسین
 پردیس مرکزی؛ –بزگراه همت –بزرگراه آزادگان -بزرگراه امام علی )ع( –روزیخیابان پی –میدان کلاهدوز برگشت:

 دیس مرکزی به تهرانپارس و بالعکس؛پر-ب 
راه فلکه چهارم ، سوم ، دوم ، اول و س)تهرانپارس -بزرگراه شهید  باقری -بزرگراه رسالت -بزرگراه صیاد شیرازی -بزرگراه همت -پردیس رفت:

 خیابان میثم؛ -زرگراه شهید محلاتیب -شهید یاسینیبزرگراه   -تهرانپارس
میدان  -چهارراه سید الشهداء -فلکه دوم تهرانپارس -فلکه اول تهرانپارس -بزرگراه شهید باقری -بزرگراه بسیج -میدان بسیج   برگشت:

سید  -رسالت بزرگراه -خیابان کرمان -طاهر خانیخیابان  -خیابان فرجام -مترو علم و صنعت -بزرگراه رسالت -بزرگراه شهید باقری-پروین)شاهد(
 پردیس مرکزی؛ -همت بزرگراه شهید -پل همت -خیابان شریعتی -خندان

 دیس مرکزی به نظام آباد و بالعکس؛پر -ج
 ؛میدان گرگان -خیابان یزدی -آباد چهارراه نظام -خیابان سبلان -بزرگراه شهید صیاد شیرازی -بزرگراه شهید همت -: پردیسرفت

بزرگراه  -شیرازی بزرگراه شهید  صیاد -خیابان پلیس -خیابان کلیم کاشانی -خیابان شیخ صفی -میدان گرگان -نظام آباد خیابان یزدی برگشت:
 پردیس مرکزی؛ -شهید همت

 ؛پردیس مرکزی به میدان آذری و بالعکس -د
ان قصر خیاب -خیابان هاشمی -متر جی 11-خیابان آزادی -ستاریبزرگراه  شهید  -بزرگراه شهید باکری -بزرگراه شهید همت -پردیس رفت:
 ؛میدان شاپور)وحدت اسلامی( -پل امیر بهادر-میدان قزوین-چهار راه لشگر-میدان حر -خیابان امام خمینی -الدشت

 -خیابان کمیل -خیابان سبحانی -الدینخیابان حسام  -چنارخیابان قزوین هفت-میدان قزوین-خیابان ولیعصر-میدان شاپور)وحدت اسلامی(  برگشت:
 -ضل الهبزرگراه شیخ ف -امامبزرگراه یادگار -خیابان آزادی -خیابان آذربایجانی -خیابان ارومیه -خیابان رودکی -خیابان هاشمی -خیابان کارون

 پردیس مرکزی؛ -بلوار المپیک -کرج اتوبان
 پردیس مرکزی به شهرری و بالعکس؛ -هـ

میدان  -بزرگراه  نواب -آذری سه راه -میدان فتح -آیت اله سعیدی -میدان آزادی -بزرگراه شهید  باکری -راه شهید همتبزرگ -پردیس رفت:
ن شهید غیوری خیابا -سه راه دولت آباد -خیابان سیزده آبان -خیابان شهید رجائی -بزرگراه  آزادگان -اتوبان تندگویان -میدان بهمن -جوادیه –دی9

 ؛یسه راه چشمه عل
بزرگراه  -خیابان بوعلی شمالی -خیابان مشهدی -نازی آباد -شهید رجائی -: ابتدای خیابان شهید غیوری ) سه راه چشمه علی ( سه راه دولتبرگشت

 -ار المپیکبلو -کرج اتوبان -بزرگراه جناح -میدان آزادی -سه راه آذری-خیابان قزوین -میدان قزوین -ازیمیدان ر -پل جوادیه-میدان بهمن -بعثت
 پردیس مرکزی؛

 پردیس مرکزی به گیشا و بالعکس؛ -و
 -خیابان پلیس -ن ستارخانخیابا -میدان صادقیه -خیابان آیت اله کاشانی -جنت آباد جنوبی یا بزرگراه ستاری -بزرگراه  شهید همت -پردیس رفت:

 پل گیشا؛
پردیس  -لوار المپیکب -رجاتوبان ک -مترو صادقیه -میدان صادقیه -یابان سازمان آبخ -خیابان ستارخان -خیابان تاکستان کوچه رئیسی برگشت:

 مرکزی؛
 پردیس مرکزی به شهریار و بالعکس؛ -ز

 ؛سه راه مارلیک -شهر اندیشه -شهریار -جاده شهریار -بزرگراه فتح -تهرانسر   -بزرگراه آزادگان -پردیس رفت:
 پردیس مرکزی؛ -بزرگراه آزادگان  -تهرانسر  -بزرگراه فتح -جاده شهریار -ان شهریارمید -شهر اندیشه -سه راه مارلیک برگشت:
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 زی به مترو صادقیه و میدان آزادی؛پردیس مرک -ح
 امل میدان آزادی؛کدور  –مترو صادقیه  –اتوبان کرج  -بلوار المپیک -پردیس رفت:
 : مدت قراردادسه ماده
 تمام شمسی است. یک سالبه مدت  1/8/1411 لغایت  1/8/1411مدت قرارداد از  -3-1
 خاتمهزمان اه از تا سه محداکثر قرارداد کتبی نسبت به تمدید یک طرفه تا پیش از خاتمه مدت این قرارداد، دانشگاه در صورت لزوم می تواند  -3-1

 پایان مدت تمدید شده است.زم به ایفای تعهدات قراردادی و قانونی تا معتهد و ملتو شرکت  ،این قرارداد اقدام مدت
 : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت چهارماده 

 مبلغبه حدودا رارداد قجمع کل ( و ریال ....................................... ........................................ ریال)راه اتوبوس  مبلغ قرارداد هر نیم -3-1
 ................................ و شماره شبا .................... که به شماره حساب جاری می باشد( ریال ......................) ریال ..........................................

IR وو پس از تایید کتبی ناظر و کسر کسور قانونی و قراردادی  .....................شرکت نام  به ................ کد .......... شعبه .............. بانک، نزد 
 .به شرکت پرداخت می گردد.، ارسال صورت وضعیت

)پنج درصد( به عنوان بیمه تامین اجتماعی کسر می شود. بیمه مکسوره پس از  %1 ،قانون تأمین اجتماعی 20از هر پرداخت به استناد ماده  -4-1
 ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی با درخواست شرکت توسط امور مالی دانشگاه مسترد می گردد.

ضمانتنامه  وجه نقد یا قرارداد به صورتکل از مبلغ )پنج درصد(  %1هنگام امضای قرارداد، بابت ضمانت حسن انجام تعهدات، معادل  -4-1
و ارائه  اظر قراردادن کتبی دأیی، منوط به اتمام قرارداد و تتضمیناخذ خواهد شد. استرداد  شرکتبانکی از  ها یک فقره چک تضمین شدیبانکی 

 می باشد. شرکتمفاصا حساب بیمه توسط 
کسر خواهد شد که پس از پایان قرارداد  انجام کارحسن به عنوان ضمانت  )ده درصد( %14 صورتحساب پرداختی به شرکت معادلاز هر  -4-3

 مسترد شود. دانشگاهتوسط بیمه  و ارائه مفاصا حساب ناظرکتبی  و تأیید 
یاتی لرداخت مالیات بر ارزش افزوده، پس از ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارائه فاکتور مورد تایید سازمان امور ماپ -4-4

 شگاه است.به عهده دان
 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد. 143قرارداد مشمول مقررات مربوط به ماده  -4-5
 قرارداد شامل ثبت در صورت معاملات فصلی می باشد. -4-6
بلغ مناظر قرارداد، روزانه غیر قابل اعتراض کتبی و در ایفای تعهدات، به تشخیص  شرکتدر ازای هر روز تاخیر  ،از زمان امضای قرارداد -4-1

 یتحق هرگونه اعتراض یا شکا شرکتگردید و داز مبلغ کل قرارداد کسر خواه، هزار تومان( راساً توسط دانشگاه صدهفتتومان ) 444/444
 ،وجه التزامی را از خود سلب و ساقط کرد. این ادارو قانونی  ،مراجع و محاکم اعم از قضاییدر تمامی مبلغ را  در خصوص تاخیر و یا دعوی

 را از انجام تعهداتش بری نمی سازد. شرکتتعهدات نیست و در هر صورت  جانشین اصلی
   شرکت: تعهدات پنجماده 

شگاه، دانو کم یا زیاد شدن طول مسیرها  توسط ایی و یا اضافه وکم شدن تعداد سرویس های درخواستی تغییر و جابج هرگونهدر صورت  -5-1
ین ایا شکایت در ، دعوی وونه اعتراضگهرو حق  ه کاهش یا افزایش آن اقدام نمایدنسبت بگونه ادعایی شرکت موظف است بدون هیچ

 از خود سلب و ساقط نمود. قانونی، قضایی و اداری، خصوص را در تمامی مراحل و کلیه محاکم و مراجع اعم از
لام شده های اعدر برنامه رفت و برگشت سرویس زمان حضور و خروج سرویس ها از طرف دانشگاه تعیین و اعلام می گردد و در صورت تغییر -5-2

 مراتب را به شرکت اعلام و  شرکت موظف به انجام آن است.  ناظر قرارداد
شمسی به بالا بوده و کلیه بیمه های لازم از جمله شخص ثالث و  1335میلادی یا  2005اتوبوس ها و مینی بوس های مورد استفاده باید مدل  -5-3

 بدنه و سرنشین را دارا باشند.
 تعیین و شرکت موظف به انجام آن می باشد. ناظر قراردادایستگاههای  سوار و پیاده شدن کارکنان  توسط  -5-4
-اخذ اجازه حرکت سرویس و یا تاییدیه حرکت سرویسو جهت  داشته باشددانشگاه حراست  ماهنگی و همکاری لازم را بابایست هشرکت می -5-5

 موقع داشته باشد.ها، حضور دقیق و به
 باشد.میکلیه خودرو ها شیشه  یشرکت موظف به نصب تابلوهای تعیین مسیر سرویس ها در جلو -5-6
اخیر قرارداد، حضور به موقع و بدون ته های مشخص شده در موضوع و همچنین ایستگا هتزم گردید تا پرسنل وی در دانشگاشرکت متعهد و مل -5-7

ان را بررسی نموده و ضمن تعامل و برخورد مناسب با کارکنضمنا شرکت موظف شد کارت سرویس کارکنان دانشگاه  .و غیبت داشته باشند
 محترمانه اجتناب نماید. ،ورود پرسنلی که فاقد کارت سرویس می باشنداز  ،دانشگاه

ن های تعیین شده با کیفیت مناسب تامیها و مکانرا به شرح این قرارداد در زمان  دانشگاهی مورد تقاضای هاگردد سرویسشرکت متعهد می -5-3
 نماید.

 35الای بو متأهل  ،آدابمبادی شرکت موظف است از رانندگان متعهد و با تجربه ، دارای برگه عدم اعتیاد وکارت سلامت،  صبور، متین و  -5-9
 یکدست استفاده نماید .سال با لباس فرم مناسب و 

های تعیین شده که منجر به تاخیر کارکنان در رسیدن به محل کار گردد، دانشگاه، ها در مسیردر صورت عدم حضور به موقع سرویس -5-10
بابت آن  ، داداین قرار 4برابر قیمت درج شده به عنوان نیم راه اتوبوس یا مینی بوس )به فراخور موضوع( مندرج در ماده  10مبلغی معادل 

ه از بروز حوادث غیر مترقب در مسیر مربوطه را پرداخت نماید. مسیر از شرکت کسر خواهد نمود. بعلاوه شرکت موظف است هزینه انتقال



 4 از 3 صفحه

خصوص این  یا شکایت در ، دعوی وونه اعتراضگهرتشخیص این بند با نظر کتبی ناظر قرارداد بوده و شرکت حق  شمول این بند خارج است.
 از خود سلب و ساقط نمود. قانونی، قضایی و اداری، تمامی مراحل و کلیه محاکم و مراجع اعم ازرا در 

سب با کارکنان و عدم در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی هر یک از رانندگان مثل عدم رعایت سرعت مناسب ، برخورد نامنا -5-11
ری دیگمناسب ، راننده متخلف را بر کنار و راننده ناظر قراردادام روز پس از اعل سهاسلامی ، شرکت موظف است حداکثر  رعایت شئون

 جایگزین نماید. 
به منظور جلوگیری از سر و صدای تولید شده از موتور خودروها، حفظ محیط زیست و رعایت حقوق همسایگان، شرکت موظف است  -5-12

کشیدن سیگار در همه شرایط از و حالت خاموش قرار داده را در رادیوی ماشینو  خودرورانندگان را توجیه نماید که تا قبل از حرکت، 
 ضمناً شستشوی خودرو در فضای دانشگاه ممنوع است.. خودداری نمایند)توقف یا حین حرکت( 

شرکت موظف است تصویر مدارک رانندگان شامل شناسنامه، کارت ملی، گواهی نامه، کارت سلامت، مجوز رانندگی با خودرو مربوطه  -5-13
مدارک خودروها شامل کارت ماشین، برگه معاینه فنی، و بیمه نامه های قانونی و لازم را  در اختیار داشته باشد و به محض درخواست و همچنین 

 دانشگاه ارئه نماید.
کلیه امور مربوط به رانندگان و خودروها مثل جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی، برگ تردد در سطح شهر، طرح های ترافیک و  -5-14

لودگی هوا، برگه معاینه فنی، کلیه تصادفات، حوادث و سوانح، عوارض و غیره به عهده شرکت بوده و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در این آ
 موارد ندارد.

نحوه برخورد مناسب با پرسنل و اساتید دانشگاه را به همکاران و کارگران خود آموزش داده و یادآوری نماید که از شرکت موظف است  -5-15
 شوخی، مجادله با افراد مذکور یا دخالت در امور غیر مرتبط خودداری نمایند. رگونه برخورد،ه

صرفا باید  وبا کارکنان نداشته  ییا واکنش، راننده حق هیچ گونه بحث دانشگاهدر صورت بروز هرگونه اختلاف بین راننده و کارکنان  -5-16
 سی و پیگیری می باشد.رقابل بر ،ناظر قرارداداین قبیل موضوعات از طریق بدیهی است  .را به ناظر قرارداد گزارش نمایدموضوع 

 شرکت موظف است رانندگان هر مسیر را به دانشگاه معرفی و در هر مسیر از رانندگان ثابت استفاده نماید؛ تغییر رانندگان در مسیرها تنها -5-17
 پذیر خواهد بود.دانشگاه امکان کتبی با اعلام قبلی و تایید

یر هایی به شرح ز، جریمه کتبی ناظر قراردادبه تشخیص  ،و قانونی توسط شرکتدم رعایت هر یک از تعهدات قراردادی رت عدر صو -5-13
 گردد: برقرار می

   . اول الف: تذکر کتبی
 کل مبلغ قرارداد. از درصد)پنج(  5 کسرتذکر کتبی دوم همراه با جریمه  ب: 
 کل مبلغ قرارداد. از درصد)ده( 11 کسرتذکر کتبی سوم همراه با جریمه  ج: 
 کل مبلغ قرارداد.از درصد)پانزده(15 کسرتذکر کتبی چهارم همراه با جریمه  د: 

نجام حسن ا های کل سپردهچهارم، شرکت به تعهدات خود عمل ننماید، دانشگاه می تواند قرارداد را فسخ و کتبی چنانچه پس از تذکر 
 نماید. را ضبطشرکت و حسن انجام کار، تعهدات 

شرکت یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود حداکثر یک هفته پس از انعقاد قرارداد، جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های  -5-19
 لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به دانشگاه معرفی می نماید. 

که  دینمایو تعهد م ستیو قانون منع مداخله کارکنان دولت ن یقانون اساس 101مذکور در اصل  تیمتعهد شد که مشمول ممنوع شرکت -5-11
، نکند. در صورت تخلف نفعیو ذ میقرارداد سه نیفوق الذکر را در موضوع ا قوانینعنوان اشخاص مذکور در  چیمدت قرارداد به ه انیتا پا

 موازین قانونی اقدام می شود. و مطابق باشد یبه دانشگاه و اشخاص ثالث بر عهده شرکت م واردهخسارات  هیجبران کل
شرکت متعهد می گردد قوانین و مقررات موضوعه کشور، از جمله قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد  -5-11

ایی و شبه قض و تعیین مزد و حقوق پرسنل خود رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات یا اجرای تصمیمات و آرای مربوط به مراجع
 داشت. ندارد و نخواهد مسئولیتی گونه هیچ موارد، این در دانشگاهراجع دادرسی( به عهده شرکت است و قضایی و اداری )از جمله م

حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزئاً )اعم از حقیقی یا حقوقیِ خصوصی و عمومی و دولتی( یا به نحو شرکت  -5-11
  کالت، نمایندگی و... ندارد.شراکت، و

 روز کتباً به دانشگاه ابلاغ گردد.  5ظرف مدت  غییر در وضعیت حقوقی شرکت بایدهرگونه ت -5-13
 .باشدمی شرکت عهده به کارگران و کارکنان قانونی حساب و یا هرگونه خاتمه همکاری، تسویه مدت قرارداد اتمام فسخ، صورت در -5-14
 ضمانت حسن رفتار و اخلاق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده شرکت است و شرکت در مقابل دانشگاه پاسخگوست.  -5-15
 شرکت موظف به رعایت قوانین و مقررات جاری دانشگاه وحفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد.  -5-16
نموده و مراقبت نماید تا کارکنان وی کلیه مقررات حفاظتی  شرکت متعهد می گردد که از پرسنل ماهر جهت انجام موضوع قرارداد استفاده -5-11

و ایمنی و بهداشتی و همچنین انضباط اداری و اصول اخلاقی و اسلامی را در محیط کار مراعات نمایند و در هر حال شرکت مسئول اعمال 
را جبران نماید. این امر ساقط کننده مسئولیت های  کارکنان خود در مقابل دانشگاه و اشخاص ثالث بوده و باید خسارات وارده از ناحیه آنان

اداری و  کلیه مسئولیت های مدنی، کیفری وحقوقی و جزائی که قانوناً متوجه کارکنان و کارگران متخلف و مقصر شرکت می باشد نیست.
قوقی د، به کلیه اشخاص حقیقی و حتمامی خسارات وارده که به جهت تعدی یا تفریط یا تقصیر و قصور شرکت در انجام موضوع این قراردا

خصوصی و عمومی وارد می شود برعهده شرکت است و شرکت موظف است کلیه خسارات وارده را جبران نماید و دانشگاه در این خصوص 
 هیچگونه مسئولیتی ندارد.



 4 از 4 صفحه

لیه آن، نیز برای اشخاص ثالث،  کدر صورت بروز هرگونه حادثه ای یا سانحه ای برای پرسنل شرکت در حین انجام وظیفه و یا به سبب  -5-18
 هزینه های درمانی و خسارات قانونی بعهده شرکت خواهد بود. 

شرکت با امضاء ذیل این قرارداد اعلام می نماید که از مشخصات موضوع قرارداد و شرایط و ضوابط و چگونگی انجام کار و جزئیات  -5-19
 باقی نمانده که بعداً بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید. تعهداتی که بعهده گرفته اطلاع کامل دارد و هیچ نکته ای 

کلیه تعهدات و هزینه های مربوط به استخدام، اشتغال، خاتمه قرارداد کار، امور اداری و استخدامی، خدمات درمانی، بیمه، مالیات و...  -5-31
 شرکت موظف است حقوق ویتی بر عهده ندارد. لذا کارکنان شرکت، بر عهده شرکت بوده و دانشگاه در این خصوص هیچگونه مسئول

 همزایای پرسنل خود را برابر مقررات و ضوابط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و قوانین و مقررات حوزه  حقوق کار  حداکثر تا اول هر ما
اخت هرگونه مسئولیت پردبود و لذا  پرداخت نماید و تاخیر دانشگاه در پرداخت صورت وضعیت مالی شرکت، رافع مسئولیت شرکت نخواهد

در صورت عدم پرداخت از سوی شرکت، دانشگاه می تواند از محل مطالبات شرکت باشد.می شرکتمبلغ به عنوان اضافه کاری، ... بر عهده 
تشخیص خود  و مطابقو یا از طریق ضبط و کارسازی هر نوع تضمین شرکت، به نفع دانشگاه، رأساً نسبت به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل 

 اقدام نماید. 
مجوزهای لازم از کلیه مراجع قانونی ذیربط است. بدیهی است در  و ثبت شماره دارایشرکت با امضای این قرارداد اعلام و اقرار نمود که  -5-31

ه عمل می م بقرارداد اقدام لازصورت لغو یا ابطال مجوزهای شرکت از سوی مراجع قانونی، قرارداد منفسخ گردیده و نسبت به تسویه حساب 
 شرکت به نفع دانشگاه ضبط خواهد گردید. آید و مبلغ تضمینات

 تبلیغات شرکت در دانشگاه مطلقاً ممنوع است. -5-31
 شیقابل پ ریو غ نیاز طرف کیهر  اراتیاخت طهیکه خارج از ح یآتش سوز و زلزله ل،یس لیاجتناب از قب رقابلیصورت بروز حوادث غ در -5-33

 داتتعه یافیملزم به ا نیمحسوب نشده و پس از رفع  فورس ماژور، طرف نیطرف یتعهدات از سو یباشد، مدت فوق به منزله عدم اجرا ینیب
همه گیری  و و نوسانات بازار ارز تحریم های اقتصادی و سیاسی ضمنا با توجه به انعقاد قرارداد در وضعیت باشند. یم گریکدیخود نسبت به 

احراز و  تشخیصکرونا مشمول این بند نمی باشد. به آنها، تحریم های مزبور، نوسانات بازار ارز و همه گیری  اشراف طرفین ویروس کرونا و
 اعمال این بند، با نظر کتبی ناظر قرارداد است.

 کلیه مسیر های مشخص شده جزء قرارداد بوده و مشمول دربستی نمی باشد. -1-20
 : ناظر قراردادششماده 

 .ین و مورد توافق طرفین قرار گرفتبه عنوان ناظر این قرارداد، تعی، دانشگاه امور اداری یتمدیر -6-1
 را بر عهده دارد.و تعهدات قانونی شرکت و کارکنان متبوع وی مسئولیت نظارت بر اجرای موضوع قرارداد ناظر،  -6-1
 ، پس از تایید کتبی ناظر صورت می گیرد.شرکتها به کلیه پرداخت -6-3

 فسخ قرارداد: هفتماده 
کیفیت، نامطلوب یا با تاخیر و وقفه انجام دهد یا آن را انجام تعهدات و وظایف خود را به نحو ناقص، بی شرکت در صورتی که به تشخیص ناظر،

 و به طور کلی در صورتواگذار نماید،  یا دولتی و خصوصی و عمومی( ،ندهد، یا موضوع قرارداد را کلا یا جرئاً به ثالث )اعم از حقیقی و حقوقی
ه خسارات تواند قرارداد را فسخ نموده و کلیمی، نیز به هر دلیلی ازجمله کرونا، دانشگاه شرکتهرگونه تعدی و تفریط یا تقصیر و قصوری از جانب 

ا ی، دعوی وه اعتراضونگحق هرشرکت اخذ نموده و  و سوای آن با طرح دعوی ،شرکت تضمین هایخود را رأساً به تشخیص خود از مطالبات و 
 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: تهشماده 

د. در غیر کن بلاغا به طرف دیگرحداکثر ظرف ده روز از زمان تغییر نشانی، کتباً چنانچه نشانی هر یک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یابد، بایستی 
 گردد.ابلاغ شده تلقی می  ،این قرارداد ارسال می شود صدرنشانی مندرج در به اسناد یا مکاتباتی که  ،این صورت

 اختلافحل : هنماده 
 لتمامی اختلافات درخصوص این قرارداد اعم از انعقاد، تفسیر و چگونگی اجرا از طریق مذاکره میان طرفین در دفتر حقوقی دانشگاه، حل و فص

 یروز  از نخستین جلسه مذاکره میان طرفین در دفتر حقوقی دانشگاه، اختلاف همچنان باقی باشد، طرفین م 11خواهد شد. در صورتی که ظرف 
 توانند به مراجع اداری یا قضایی صالح مراجعه نمایند.
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