
      .……………شوبسُ                                                                                                                    

                 ………………يخ تبس

.....                                                             …………َست يپ                                                                                                                 

                                  

 لشاسداد

 

.…………… فشصًذ …………………… يآلب يٌذگيًوب ثِ  …………………ي اًتشبسات يي  لشاسداد هب ثيامقدمه:   

…………………………………………… آدسس ثِ ……………ص ا صبسدُ.. ……………ثِ شوبسُ شٌبسٌبهِ   

..………………………………………………ک طشف ٍ يشَد اص  يي لشاسداد ثِ اختصبس ًبشش خَاًذُ هيکِ دس ا  

................................…آدسس ثِ ……………… شٌبسٌبهِ شوبسُ ثِ... ……………فشصًذ.. ……………… يآلب  

 يي هلضم ٍ هتؼْذ ثِ اجشايل هٌؼمذ ٍ طشفيگش ثششح ريشَد اص طشف د يه ذُيي لشاسداد هَلف / هتشجن ًبهيا دس کِ.. ……………………

ذًذ.يآى گشد  

 

: موضوع قرارداد1هبدُ   

شَد يذُ هيًبه اثش هٌجؼذ کِ.. ………………………هَضَع لشاسداد ػجبست است اص چبح ٍ اًتشبس کتبة  

 

اثش: يحمَق هبد :2ماده   

 يت اص هَلفبى ٍ هٌصفبى سا ثشايٍ لبًَى حوب يٍ آت يي جبسيت لَاًيش آى سا ثب سػبيتکثاثش اص جولِ اًتشبس ٍ  يِ حمَق هبدي/ هتشجن کل هَلف

بس ًبشش است.يذ ٍ حك ّش گًَِ استفبدُ اص اثش اًحصبسا دس اختيًوب يه ٍاگزاس ًبشش ثِ اًحصبسا چبح ًَثت …شِ / يّو  

 

تؼْذات هَلف / هتشجن :3ماده   

ٍاگزاس ًٌوَدُ است. يب حمَلي يميچکس اػن اص حميثِ ّ ب جضاًي هَضَع لشاسداد کالً وَد کِ لجال اثش: هَلف / هتشجن الشاس 1-3ً  

ذ.يف / تشجوِ ًٌوبيتبل يگشيًبشش د يگش ثشايهشبثِ هَضَع لشاسداد سا ثب ًبم د يگشي: هَلف / هتشجن تؼْذ ًوَد اثش د2-3  

غ يب ضبيلمشائِ ًضد خَد حفظ خَاّذ کشد تب دس صَست هفمَد سْل ا يک ًسخِ کپيدّذ  يل هيکِ ثِ ًبشش تحَ ي: هَلف / هتشجن اص اثش3-3

ش هَاسد لضٍم ثتَاى اص آى استفبدُ کشد.يب دس سبيل ًبشش شذُ است ٍ يب کل تحَي يشذى ثؼض  

 

تؼْذات ًبشش :4ماده   

گش ثذٍى تَافك هَلف / هتشجن ًخَاّذ داشت.ياثش سا ثِ ًبشش د ي: ًبشش حك ٍاگزاس1-4  

پشت جلذ سا ثِ هَلف / هتشجن پس اص  يثْب اص دسصذ …………حك الچبح اثش هَضَع لشاسداد يدس همبثل ٍاگزاس: ًبشش تؼْذ ًوَد 2-4

ذ.يپشداخت ًوب يش کسَسات لبًًَيبت ٍ سبيکسش هبل  

يکجب / لسطيتجصشُ: ًحَُ پشداخت:   



ش اص يي غيبس هَلف / هتشجن لشاس دّذ ٍ اياخت دس هجبًبً چبح ثبس ّش دس سا آى ًسخِ. ………: ًبشش تؼْذ ًوَد پس اص اًتشبس کتبة تؼذاد 3-4

ثبشذ. يف / حك التشجوِ هيحك التبل  

ذ.يٌتشش ًوبآى سا چبح ٍ ه 3-3ل هتي کبهل ٍ اصالح شذُ اثش ششح ثٌذ يخ تحَيتبس اص ………:  ًبشش تؼْذ ًوَد ظشف هذت4-4  

ذ کٌذ.يشاط اثش سا دس ّش ًَثت چبح ٍ شٌبسٌبهِ کتبة ليذ ٍ تيًوب هٌتشش ………شاط ي: ًبشش تؼْذ ًوَد هَضَع لشاسداد سا دس ت5-4  

ف / حك يغبت چبح خَاّذ شذ کِ ثِ آى حك التبليثبثت تلفبت ٍ تجل ياضبف ًسخِ.. ………ضاى يه ثِ ًسخِ ………دس ثشاثش تبصره: 

ّذ گشفت.التشجوِ تؼلك ًخَا  

ش ييبج ثِ تغيهشاتت سا ثِ اطالع هَلف / هتشجن سسبًذُ تب چٌبًچِ اثش احت يذ چبح اثش لجل اص ّش گًَِ الذاهي: ًبشش تؼْذ ًوَد دس صَست تجذ6-4

اٍ اًجبم دّذ. ذيب شخص هَسد تبئيٍ اصالح داشتِ ثبشذ ثب ًظش هَلف / هتشجن   

َاّذ داشت.دس هتي اثش سا ًخ يشييچگًَِ تغي: ًبشش حك 7-4ّ  

ذ، ًَع کبغز، لطغ کتبة سسن الخط ٍ طشح جلذ ثِ ػْذُ ًبشش است.ي، تجلي: صحبف8-4  

ي لشاسداد ثِ ػْذُ ًبشش است.يبت ٍ ػَاسض ٍ حمَق هتؼلمِ ثِ ايپشداخت ّش گًَِ هبل: 9-4  

ذ.يغ ًوبيشدُ ًسجت ثِ کٌتشل آى الذام سشل هَلف / هتشجن خَاّذ داد تب ًبهجياٍل سا ثب حفظ صهبى هٌبست ٍ الصم تحَ يٌي: ًبشش حشٍفچ10-4  

ثبشذ ٍ دس صَست پشداخت آى تَسط ًبشش اص حك الضحوِ  يچبح اٍل ثِ ػْذُ هَلف / هتشجن ه يکتبة فمط ثشا يشاستبسيٌِ ٍي: ّض5ماده 

ذ.يهَلف / هتشجن ثِ ػٌَاى خسبست پشداخت ًوب  

 

ِ هطبثك لبًَى ثِ ٍسثِ اٍ تؼلك خَاّذ گشفت.ف / حك التشجويدس صَست فَت هَلف / هتشجن، حك التبل :6ماده   

 

بسات ًبشش است.يغ آى جضٍ اختياثش ٍ تَص يًحَُ آهبدُ سبص :7ماده   

 

ًخَاّذ داشت. يتيچگًَِ هسئَليي هَسد ّياص هطبلت اثش ثِ ػْذُ صبحت آى ثَدُ ٍ ًبشش دس ا يًبش يت لبًًَيهسئَل : ّش گ8ًَِماده   

 

ي حل ٍ فصل يك اسجبع ثِ داٍس دس هَسد لجَل طشفيي لشاسداد، هَضَع اص طشيا يب اجشايش ٍ يختالف دس تفسدس صَست ثشٍص ّش گًَِ ا :9ماده 

 خَاّذ شذ.

ک ًفش ثِ يي ٍ يک ًفش داٍس ّش کذام اص طشفيک داٍس، هَسد اختالف تَسط سِ ًفش داٍس شبهل يتجصشُ: دس صَست ػذم حصَل تَافك ًسجت ثِ 

  ي الصم االجشاست.يطشف يت لبطغ اختالف ثَدُ ٍ ثشاياکثش يّذ شذ. ساخَا يگيسس هَسد. …………………اًتخبة


