
 

  

 مجتمع آموزش عالی گناباد آزاد عالی هايآموزشگروه 

 ها، موسساتها، ادارات، شرکتويژه سازمان -داد آموزشیقرار

 

 

 3از  1صفحه 

 

 شماره ثبت: ..........

     تاريخ:    /    /    

 پيوست: ................

 مشخصات طرفين قرارداد:

 عالی هايدفتر آموزش سازمان/ اداره/ شرکت/ موسسه ...........................، بين    ........................ مورخ   /   / اين قرارداد براساس تقاضاي شماره ...

شود به ناميده می آزاد عالی هايآموزشگروه که از اين پس  ولی اله ماندنی پورآقاي دکتر  جناب به نمايندگی مجتمع اموزش عالی گناباد آزاد

از يک سو و سازمان/ اداره/ شرکت/ موسسه ........................... به  آموزش عالی آزاد دانشگاه گناباد-خيابان غفاري-گنابادآدرس 

که از اين پس  ]نام و نام خانوادگی مقام مسئول  طرف قراداد [. تلفن ......................... به نمايندگی آدرس ...................................................................

. )تصوير گرددبه شرح زير منعقد می دانشگاه گنابادشود از سوي ديگر در محل ناميده می                       سازمان/ اداره/ شرکت/ موسسه 

باشد برگزاري دوره آموزش عالی آزاد مینده قرارداد و مجوز سازمان/ اداره/ شرکت/ موسسه مذکور که مضمن مجوز کنمصدق دليل سمت امضاء

 گردد.(ضميمه اين قرارداد می
 

  موضوع قرارداد: - 1ماده

  آزادعالی هاي ريزي/ برگزاري آموزشبرنامهطراحی/ 
 ................ ساعت......................................... به مدت . -1

 ......................................... به مدت ................. ساعت -2

 ......................................... به مدت ................. ساعت -3

 ......................................... به مدت ................. ساعت -4

 در مجموع به مدت .................................................. ساعت                                                                    

 در قالب دوره/ سمينار/ کارگاه آموزشی
 

 تاريخ و مدت اجراي قرارداد: - 2ماده

 به مدت ..................      .ايت   ..../ ..../ ...لغ       از تاريخ ..../ ..../ ....تاريخ اجراي قرارداد :   -2-1

حداکثر تاخير در اجراي آموزش بنا به درخواست سازمان/ اداره/ شرکت/ موسسه يک ماه از تاريخ امضاي قرارداد و تاخير بيش از آن  -1تبصره 

....... ريال ......................بديهی است در چنين حالتی مبلغ  گردد.مشمول تجديد نظر در مبالغ تعيين شده از جانب دانشکده/ پژوهشکده/ واحد می

ها قرارداد جديد گردد و براي ادامه برگزاري آموزشصالح ديد دانشگاه قرارداد لغو میبه عنوان خسارت از طرف قرارداد دريافت و در صورت 

 منعقد خواهد شد.

 

 

 دکتر ولی اله ماندنی پور 

 مجتمع آموزش عالی گناباد آزاد هاي عالی آموزشگروه رييس 

 امضا و تاريخ

  

 ............................ ]مقام مسئول طرف قراداد [نام و نام خانوادگی

 .................]نام سازمان/ اداره/ موسسه/ شرکت [

 امضا و تاريخ

 باشد.مورد تاييد میاين قرارداد 

 ..................... نام و نام خانوادگی

 مجتمع آموزش عالی گنابادمعاون اداري و مالی 

 امضا و تاريخ



 

  

 مجتمع آموزش عالی گناباد آزاد عالی هايآموزشگروه 

 ها، موسساتها، ادارات، شرکتويژه سازمان -داد آموزشیقرار

 

 

 3از  2صفحه 

 

 شماره ثبت: ..........

     تاريخ:    /    /    

 پيوست: ................

 ظرفيت پذيرش: -3ماده 

هاي آموزشی، دانشجويی، پژوهشی و قوانين انضباطی و اخالقی حاکم بر محيط دانشگاه نامهر آموزش کليه قوانين و آيينشوندگان دپذيرش -3-1

 را رعايت نمايند.
 

 / واحد:تعهدات دانشکده/ پژوهشکده -4ماده

 

 

 :تعهدات سازمان/ اداره/ شرکت/ موسسه -5ماده 

کليه قوانين آموزشی،  مجتمع آموزش عالی گنابادپذيران کنندگان در اين آموزش موظف هستند همانند ساير دانشجويان و دانششرکت -5-1

 پژوهشی، اداري و انضباطی را رعايت نمايند. 

کنندگان در آموزش که مباشرتاً يا تسبيتاً ايجاد شده باشد که از سوي جانی و ... از ناحيه شرکت، جبران هرگونه خسارت احتمالی مالی -5-2

 اعالن شود به عهده سازمان/ اداره/ شرکت/ موسسه است. دانشگاه

گروه آموزش ي بعدي به هااالختيار خود براي هماهنگیبايست يک نفر نماينده را به عنوان نماينده تامسازمان/ اداره/ شرکت/ موسسه می -5-3

 به صورت کتبی معرفی نمايد. عالی آزاد
 

 :صدور گواهينامه پايان دوره آموزشی/ گواهی شرکت در سمينار/کارگاه -6ماده 

ر/ هاي عالی آزاد، دوره/ سميناپذيرانی که طبق قوانين آموزشصدور گواهينامه پايان دوره آموزشی/ گواهی شرکت در سمينار/ کارگاه براي دانش

پس از انجام تشريفات اداري، موظف به تحويل  و شودانجام می گروه آموزش عالی آزادکارگاه را با موافقت به پايان رسانده باشند توسط 

ها هاي صادره از سوي دانشگاه به سازمان/ اداره/ شرکت/ موسسه است. بديهی است در صورت عدم ارايه مجوز برگزاري آموزشگواهينامه/ گواهی

 از اعطاي مدرک خودداري خواهد ورزيد.گروه آموزش عالی آزاد 
 

 

 

 دکتر ولی اله ماندنی پور 

 مجتمع آموزش عالی گناباد آزاد هاي عالی آموزشگروه رييس 

 امضا و تاريخ

 

 ............................ ]مقام مسئول طرف قراداد [نام و نام خانوادگی

 .................]نام سازمان/ اداره/ موسسه/ شرکت [

 امضا و تاريخ

 باشد.اين قرارداد مورد تاييد می

 نام و نام خانوادگی .....................

 مجتمع آموزش عالی گنابادمعاون اداري و مالی 

 امضا و تاريخ

کنندگان، پيش بيني نحوه اجراي قرارداد در صورت عدم تکميل هاي شرکترفيت پذيرش، تعداد گروهدر اين قسمت حداقل و حداکثر ظ

 د. نگردحداکثري و موارد مشابه ذکر مي يا افزايش ظرفيت مازاد بر ظرفيت يظرفيت حداقل

 

 گردد.ذکر ميگاه دانشاختيارات قانوني  چارچوبدر  گروه آموزش عالي آزاددر اين قسمت تعهدات 

اند يا حد نصاب تعيين شده براي در قبال افرادي که موفق به گذراندن يک يا چند درس نشده گروه آموزش عالي آزادهمچنين عدم تعهد 

 اند، بايستي درج گردد.ي را کسب نکردهصدور گواه



 

  

 مجتمع آموزش عالی گناباد آزاد عالی هايآموزشگروه 

 ها، موسساتها، ادارات، شرکتويژه سازمان -داد آموزشیقرار

 

 

 3از  3صفحه 

 

 شماره ثبت: ..........

     تاريخ:    /    /    

 پيوست: ................

 مبلغ قرارداد: -7ماده 

 

 

.... ت به حساب جاري ................ عهده بانک ................پرداخعقد قرارداد بايد به عنوان  پيش مبلغ کل قرارداد در هنگام 25% -7-1

 ................... به نام ................................ واريز و فيش آن تحويل دانشکده/ پژوهشکده/ واحد گردد.شعبه ................

 ال واريز گردد.ها به حساب مذکور در بند باقی مبلغ به محض شروع آموزشالبا -7-2

 انجام شده باشد طی نامه به طرف قرارداد اعالم و قابل وصول خواهد بود. گروه آموزش عالی آزاددر پايان آموزش چنانچه هزينه اضافی توسط  -7-3
 

 

 ط:ساير شراي -8ماده 

وان تضمين حسن انجام تعهدات عهده حساب به عن %20طرف قرارداد يک فقره چک به مبلغ .............................. ريال معادل  -8-1

دانشکده/ پژوهشکده/ ....................... تسليم  دانشکده/ پژوهشکده/ واحدجاري ...................... بانک ....................... شعبه .......................... به نام 

اهد بود مندرج در اين قرارداد به تشخيص دانشکده/ پژوهشکده/ واحد قابل وصول خونمايد که در صورت عدم انجام هريک از تعهدات می واحد

 گردد.رارداد و به طرف قرارداد عودت میو پس از اتمام ق
 

 

 

 بينی نشده:موارد پيش -9ماده 

ختالف هياتی سه نفره، دو نفر طرفين باشد. در صورت بروز ابينی نگرديده تابع قوانين و مقرارت عمومی کشور میمواردي که در اين قرارداد پيش

 قرارداد و يک نفر مورد قبول طرفين قرارداد تشکيل و در صورت عدم حصول نتيجه از طريق مراجع صالحه قضايی قابل پيگيري است.
 

 

 نسخ قرارداد: -10ماده 

تنظيم و بين طرفين   13در تاريخ    /     /       ند ماده، ..... بند و يک تبصره و در سه نسخه که هر کدام حکم واحد را دار 9اين قرارداد در 

 قرارداد امضا و مبادله گرديد.
 

 

 دکتر ولی اله ماندنی پور 

 مجتمع آموزش عالی گناباد آزاد هاي عالی آموزشگروه رييس 

 امضا و تاريخ

 

 ............................ ]مقام مسئول طرف قراداد [نام و نام خانوادگی

 .................]ان/ اداره/ موسسه/ شرکتنام سازم [

 امضا و تاريخ

 

 باشد.اين قرارداد مورد تاييد می

 نام و نام خانوادگی .....................

 مجتمع آموزش عالی گنابادمعاون اداري و مالی 

 امضا و تاريخ

گردد. اين نامه )مقررات مالي( و با توجه به مواد قبلي ذکر شده در اين قرارداد تکميل ميينياين قسمت با توجه به مندرجات فصل پنجم آ

تفکيک شوند( نحوه پرداخت، شماره ت بايسماده بايستي حاوي مبلغ کل قرارداد )که در صورت لزوم مواردي نظير شهريه، پذيرايي و ... مي

 باشد. دانشگاه ( مديريت ماليداد )با هماهنگي ري کسورات قانوني قراکنندهو تعيين تکليف طرف پرداختحساب عوايد اختصاصي 


