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        	یش ر�د	یش ر�د	یش ر�د	یش ر�د�رارداد�رارداد�رارداد�رارداد
  ) 2قرارداد شماره (

  طرفين قرارداد
   .....................يآقا، مدير مركز ي به نمايندگ، ناميده مي شود مركزمركز رشد دانشگاه كاشان كه دراين قرارداد به اختصار: طرف اول

 در كند وفعاليت مي .................................... كه در زمينه ...............................  به نام ........................شعبه...... بانك ...................با شماره حساب ...........................هسته اعضاي :مطرف دو

   :به نمايندگي اشخاص ذيل. نمايد و براي استقرار خود در مركز اقدام ميشودناميده مي هسته به اختصار اين قرارداد

كدپستي ...........................  به آدرس .هسته..................به عنوان ................متولد .................. نام پدر ....................... كد ملي ............. به شماره شناسنامة............................  .1

 .........................شماره تلفن ......................... 

2. .................................................................................................... 

بديهي  . ابالغ خواهد گرديدها نشاني به اينها و اخطاريههامستقر در مركز رشد، اقامتگاه قانوني وي محسوب گرديده و كليه مكاتبات و نامههسته و همچنين دفتر هاي فوق ينشان 

  .  ارسال به نشاني فوق ابالغ قانوني تلقي خواهد گرديدگرنهاست اعالم تغيير نشاني به عهده طرف دوم بوده و 

  موضوع قرارداد :1ماده 
   .كند آن را مركز تعيين مي كه حدود استفاده ازمركز و اجاره و استفاده ازمكان، اموال و امكانات مركزرشد  بخش پيشدرهسته استقرار 

  .دنباشاالجرا مي، جزء الينفك اين قرارداد و الزمبرسندتصويب و امضاي اعضاي شوراي مركز  كه بهها و قراردادها و مستندات مركز نامهكليه آيين: 1تبصره

  قرارداد تاريخ: 2ماده 
  .باشد مي ماه9به مدت ... ...........................لغايت .......................... از 

   هستهتعهدات : 3ادهم
 .حداقل يكي از اعضاي هسته در محل استقرار آن در مركز بطور تمام وقت حضور داشته باشد .1

 . ماه3ارائه گزارش پيشرفت كار به مركز در پايان هر ماه  .2

 كه مركز ... )نمايشگاهها، سمينارها و ( ها  مراسمبا مركز همكاري نمايد و در كليهها، اي هستهشود كه به منظور تهية اطالعات جامع مركز و ارزيابي دورههسته متعهد مي .3

 .نمايد حضور فعال داشته باشدرشد شركت مي

 . هسته حق فعاليتهايي كه صرفاً تجاري تلقي شوند را ندارد .4

 .را به غير ندارد) به صورت كلي يا جزئي(اين قرارداد باشد و هسته حق واگذاري حقوق موضوع استفاده از موضوع اين قرارداد مخصوص هسته مي .5

اعم از اينكه ناشي از بهره برداري از مكان، امكانات و اموال مركز باشد يا به . هسته مسئول جبران هرگونه خسارتي است كه به صورت عمد يا غير عمد به مركز وارد نمايد .6

 .هر علت ديگر

وامهاي دريافتي بعالوه كارمزد وجريمه اين قرارداد را پذيرفته و كليه  ها و مستندات مركزنامهه مندرجات اين قرارداد و آيينهسته باعلم و اطالع و وقوف كامل نسبت ب .7

د اين قرارداد و مستندات مركز حق اخذ كليه مطالبات خود را از هسته به استنا. باز پرداخت نمايددر موعد مقرر  و بايد آن را گيردمي، به عهده  راتاخير در تأديه دين متعلقه

 . مركز دارد

هيچ ادعايي در زمينه انتساب  وث احتمالي به عهده هسته مي باشد كليه تعهدات پرسنلي و كارگري اعم از رعايت قانون كار و بيمه، مسائل تامين اجتماعي و هر گونه حواد .8

 .آن به مركز يا دانشگاه كاشان قابل پذيرش نخواهد بود

 
  ركز تعهدات م:4ماده

 . را محرمانه تلقي كندهسته اطالعات مالي و فني ةكلينمايد مركز تعهد مي .1

  درقبال پرداخت هزينه ها1تبصره مطابق مستندات ،  توسط مركز در حد مقدور و موجودهستهاي و عمومي به ارائه خدمات فني، تخصصي، پشتيباني، مشاوره .2

 4 ماده 2به منظور استفاده از خدمات بند در مركز  در دوره استقرار هستهبه غيرمستقيم تخصيص اعتبار  .3

ليون ريال تعيين مي.............ريال و حداكثر برابر ) دو ميليون (2,000,000ها در نزد مركز در طول مدت قرارداد به ازاي هر ماه مبلغ  سقف ميزان اعتبار خدماتي غير مستقيم هسته:2تبصره 

   .  ارائه فاكتور معتبر به تشخيص مدير مركز قابل پرداخت خواهد بودكه در راستاي ايده محوري وشده است 

  .نخواهد داشت هسته  عمل ننمايد مركز هيچگونه تعهدي در قبال 3درصورتي كه هسته حتي به يكي از تعهدات خود به مركز مندرج در ماده :3تبصره 

 

  تضمينات :5ماده
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و كليه هاي مربوط به موضوع اين قرارداد به منظور تضمين بازپرداخت هزينه، 2 تبصره به مبلغ دو برابر كل مبلغ قرارداد مندرج در ايت در هنگام عقد اين قرارداد سفته موظف اسهسته

ها پس از باز پرداخت سفته. ها را به عنوان ضامن امضاء نمايندبايد ظهر سفتهبا تاييد مركز  شخص معتبر ديگر 2 ، هسته عالوه بر نمايندگان. كز تسليم نمايدبه مرخسارتهاي احتمالي ديگر 

و   به مركز هستههاي  كليه بدهي،تا به موقعگردند  متعهد وملزم ميو متضامناً نفرداًمنمايندگان هسته و ضامنين به موجب اين قرارداد .  قابل عودت خواهد بود، به مركزهستهكليه بدهيهاي 

  .دن به مركز پرداخت نمايرا براساس اين قرارداد ) ...هاي دادگستري ، وكالت و از قبيل هزينه (وارده  و خسارتهايكارمزد آن و جريمه تاخير

  فسخ قرارداد :6ماده
  . با مركز مي باشدابتسويه حس بهموظف است  هسته اقدام نمايد و هسته از مطالبات خودموارد ذيل نسبت به فسخ قرارداد و اخذ كلية  تشخيص خود در مي تواند بهمركز 

 .اخالق اسالمي و شئون كاريو  تخلف از قوانين و مقررات .1

 . اسكان و استقرار هسته در مركزعدم  رعايت ضوابط و شرايط .2

 .به مركز هستهاز طرف ت اطالعات و مدارك ارائه شده عدم صح .3

  .هسته دوره اي مركز از  به اهداف و برنامة مدون ارائه شده به مركز، بر اساس ارزيابيهستهعدم دستيابي  .4

 . به صورت تمام وقت در مركزهستهعدم فعاليت  .5

 .در صورت صالحديد مركز و به هر دليلي كه خود تشخيص بدهد .6

 
 

  حسابتسويه  : 7ماده 
  ، مركز را تحويل داده، با مركز تسويه حساب نموده روز مكان، امكانات و اموال15 حداكثر ظرف مدت  موظفندهسته  اعضاي،عدم تمديد و يا فسخ قرارداد به هر نحواتمام، در صورت   .1

 ورود به محل فعاليت هسته را دارد و مي تواندحق اً أس به مركز وكالت بالعزل مي دهد، رهسته  نمايندگان مقرر،مهلتظرف  درصورت عدم تخليه .نسبت به خروج از مركز اقدام نمايد

 . باشد  ميهستههاي متعلقه به عهده ت وارده و هزينهابديهي است خسار.  به محلي ديگر اقدام نمايديهاثاثي نسبت به تخليه محل و انتقال اطي صورتجلسه

 :گيرد  روش زير صورت مي2 ماه پس از زمان خروج هسته از مركز به يكي از 6هاي قبلي اعضاي هسته به مركز  هاي هسته ناشي از اين قرارداد و ساير بدهيباز پرداخت بدهي  .2

 . هاي هسته به صورت يكجارداخت كل بدهيبازپ �

 :بابرابربازپرداخت كل بدهي هسته با تقسيط در طول مدت يك يا دو سال در اقساط يكسان بعالوه كارمزد  �

 كل 1/0* )بر حسب سال (رداخت بعالوه جريمه تأخير برابر مدت تأخير در بازپ+  كل بدهي * 04/0* ) )بر اساس سال(كل مدت بازپرداخت بدهي + كل مدت استقرار در مركز (

 بدهي يا بخشي از آن كه تاخير داشته

  7موافقت نمايد كه زمان تسويه حساب مذكور در ماده مي تواند  در صورتيكه يك نماينده يا نمايندگان هسته بالفاصله اقدام به تشكيل شركت يا مؤسسه در مركز نمايند ، مركز :4تبصره 

  .  ماه پس از خروج از مركز خواهد بود6اين تأخير شامل ساير اعضاء هسته نمي شود و زمان تسويه حساب آنها همان .  ماه به تاخير افتد18 ماه ، 6اين قرارداد بجاي 

جهت وصول  )ناگزير است (دمركزحق دار ، كليه بدهي به دين حال تبديل شده ها به هر علت تعلل نمايند،صورتيكه هر يك از اعضاء هسته به هر نحو در باز پرداخت بدهي$! . 9

  . مطالبات خود اقدام قانوني نمايد

  

   حل اختالفمرجع: 8ماده
  .در صورت بروز هر گونه اختالف بين مركز و اعضاي هسته، تصميم شوراي مركز نافذ خواهد بود

  سخ قراردادنُ :9ده ما
 هسته همچنين كلية صفحات اين قرارداد توسط نمايندگان طرفين و ضامنين.  داراي اعتبار واحد استتبصره تنظيم شده و كلية نسخ آن 4ماده و  9مشتمل بر  نسخه 4اين قرارداد در 

  .امضاء گرديده و از هر جهت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران است پذيرفته شده و


