شوبسُ …………….
تبسيخ ………………
پيَست ………… .....
لشاسداد
مقدمه :ايي لشاسداد هب ثيي اًتشبسات ………………… ثِ ًوبيٌذگي آلبي …………………… فشصًذ …………….
ثِ شوبسُ شٌبسٌبهِ …………… ..صبسدُ اص …………… ثِ آدسس ……………………………………………
کِ دس ايي لشاسداد ثِ اختصبس ًبشش خَاًذُ هي شَد اص يک طشف ٍ ………………………………………………..
آلبي ……………… ..فشصًذ…………… ...ثِ شوبسُ شٌبسٌبهِ ……………… ثِ آدسس…................................
…………………… ..کِ دس ايي لشاسداد هَلف  /هتشجن ًبهيذُ هي شَد اص طشف ديگش ثششح ريل هٌؼمذ ٍ طشفيي هلضم ٍ هتؼْذ ثِ اجشاي
آى گشديذًذ.
هبدُ  :1موضوع قرارداد
هَضَع لشاسداد ػجبست است اص چبح ٍ اًتشبس کتبة……………………… ..کِ هٌجؼذ اثش ًبهيذُ هي شَد
ماده  :2حمَق هبدي اثش:
هَلف  /هتشجن کليِ حمَق هبدي اثش اص جولِ اًتشبس ٍ تکثيش آى سا ثب سػبيت لَاًيي جبسي ٍ آتي ٍ لبًَى حوبيت اص هَلفبى ٍ هٌصفبى سا ثشاي
ّويشِ ًَ … /ثت چبح اًحصبسا ثِ ًبشش ٍاگزاس هي ًوبيذ ٍ حك ّش گًَِ استفبدُ اص اثش اًحصبسا دس اختيبس ًبشش است.
ماده  :3تؼْذات هَلف  /هتشجن
 :3-1هَلف  /هتشجن الشاس ًوَد کِ لجال اثش هَضَع لشاسداد کالً يب جضاً ثِ ّيچکس اػن اص حميمي يب حمَلي ٍاگزاس ًٌوَدُ است.
 :3-2هَلف  /هتشجن تؼْذ ًوَد اثش ديگشي هشبثِ هَضَع لشاسداد سا ثب ًبم ديگش ثشاي ًبشش ديگشي تبليف  /تشجوِ ًٌوبيذ.
 :3-3هَلف  /هتشجن اص اثشي کِ ثِ ًبشش تحَيل هي دّذ يک ًسخِ کپي سْل المشائِ ًضد خَد حفظ خَاّذ کشد تب دس صَست هفمَد يب ضبيغ
شذى ثؼضي يب کل تحَيل ًبشش شذُ است ٍ يب دس سبيش هَاسد لضٍم ثتَاى اص آى استفبدُ کشد.
ماده  :4تؼْذات ًبشش
ً :4-1بشش حك ٍاگزاسي اثش سا ثِ ًبشش ديگش ثذٍى تَافك هَلف  /هتشجن ًخَاّذ داشت.
ً :4-2بشش تؼْذ ًوَد دس همبثل ٍاگزاسي حك الچبح اثش هَضَع لشاسداد………… دسصذ اص ثْبي پشت جلذ سا ثِ هَلف  /هتشجن پس اص
کسش هبليبت ٍ سبيش کسَسات لبًًَي پشداخت ًوبيذ.
تجصشًُ :حَُ پشداخت :يکجب  /لسطي

ً :4-3بشش تؼْذ ًوَد پس اص اًتشبس کتبة تؼذاد ………ً .سخِ آى سا دس ّش ثبس چبح هجبًبً دس اختيبس هَلف  /هتشجن لشاس دّذ ٍ ايي غيش اص
حك التبليف  /حك التشجوِ هي ثبشذ.
ً :4-4بشش تؼْذ ًوَد ظشف هذت……… اص تبسيخ تحَيل هتي کبهل ٍ اصالح شذُ اثش ششح ثٌذ  3-3آى سا چبح ٍ هٌتشش ًوبيذ.
ً :4-5بشش تؼْذ ًوَد هَضَع لشاسداد سا دس تيشاط ……… هٌتشش ًوبيذ ٍ تيشاط اثش سا دس ّش ًَثت چبح ٍ شٌبسٌبهِ کتبة ليذ کٌذ.
تبصره :دس ثشاثش ……… ًسخِ ثِ هيضاى ………ً ..سخِ اضبفي ثبثت تلفبت ٍ تجليغبت چبح خَاّذ شذ کِ ثِ آى حك التبليف  /حك
التشجوِ تؼلك ًخَاّذ گشفت.
ً :4-6بشش تؼْذ ًوَد دس صَست تجذيذ چبح اثش لجل اص ّش گًَِ الذاهي هشاتت سا ثِ اطالع هَلف  /هتشجن سسبًذُ تب چٌبًچِ اثش احتيبج ثِ تغييش
ٍ اصالح داشتِ ثبشذ ثب ًظش هَلف  /هتشجن يب شخص هَسد تبئيذ اٍ اًجبم دّذ.
ً :4-7بشش حك ّيچگًَِ تغييشي دس هتي اثش سا ًخَاّذ داشت.
 :4-8صحبفي ،تجليذًَ ،ع کبغز ،لطغ کتبة سسن الخط ٍ طشح جلذ ثِ ػْذُ ًبشش است.
 :4-9پشداخت ّش گًَِ هبليبت ٍ ػَاسض ٍ حمَق هتؼلمِ ثِ ايي لشاسداد ثِ ػْذُ ًبشش است.
ً :4-10بشش حشٍفچيٌي اٍل سا ثب حفظ صهبى هٌبست ٍ الصم تحَيل هَلف  /هتشجن خَاّذ داد تب ًبهجشدُ ًسجت ثِ کٌتشل آى الذام سشيغ ًوبيذ.
ماده ّ :5ضيٌِ ٍيشاستبسي کتبة فمط ثشاي چبح اٍل ثِ ػْذُ هَلف  /هتشجن هي ثبشذ ٍ دس صَست پشداخت آى تَسط ًبشش اص حك الضحوِ
هَلف  /هتشجن ثِ ػٌَاى خسبست پشداخت ًوبيذ.
ماده  :6دس صَست فَت هَلف  /هتشجن ،حك التبليف  /حك التشجوِ هطبثك لبًَى ثِ ٍسثِ اٍ تؼلك خَاّذ گشفت.
ماده ً :7حَُ آهبدُ سبصي اثش ٍ تَصيغ آى جضٍ اختيبسات ًبشش است.
ماده ّ :8ش گًَِ هسئَليت لبًًَي ًبشي اص هطبلت اثش ثِ ػْذُ صبحت آى ثَدُ ٍ ًبشش دس ايي هَسد ّيچگًَِ هسئَليتي ًخَاّذ داشت.
ماده  :9دس صَست ثشٍص ّش گًَِ اختالف دس تفسيش ٍ يب اجشاي ايي لشاسداد ،هَضَع اص طشيك اسجبع ثِ داٍس دس هَسد لجَل طشفيي حل ٍ فصل
خَاّذ شذ.
تجصشُ :دس صَست ػذم حصَل تَافك ًسجت ثِ يک داٍس ،هَسد اختالف تَسط سِ ًفش داٍس شبهل يک ًفش داٍس ّش کذام اص طشفيي ٍ يک ًفش ثِ
اًتخبة………………… .هَسد سسيگي خَاّذ شذ .ساي اکثشيت لبطغ اختالف ثَدُ ٍ ثشاي طشفيي الصم االجشاست.

