
  کارشناس فنیقرارداد 

 

بنت   آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال و با رعایتت   2ماده به موجب این قرارداد 

 به شرح ذیل منعق  میگردد: قوانین کشور از قبیل قانون کار آیین نامه مذکور و نیز با رعایت سایر 1ماده  35

 

 طرفین قرارداد: -1ماده 

بته شتااره    شرکت .............................. بته نااینت گی آقاانتان. ...................... مت یر عامتل شترکت      مابین این قرارداد فی

آقاانتان.    شتود از یتط فتر  و   نوانت ه متی   کارفرمتا که از ایتن ست     .....................:... به آدرس.........ملی... ا ک شناسه

بته  ..درس:.........آبته  ... .................. فرزن  .................. به شااره شناستنامه ...............کت  ملتی ....................  رتادره از ..........    

ای آن س  از امضت و فرفین  شود از سوی دیگر منعق که از این س  سیاانکار نامی ه می فنی شرکت کارشناسعنوان 

 .نواهن  بودملزم به رعایت مفاد آن 

 موضوع قرارداد: -2ماده 

 تحتت نرتر مت یر یتا     و  آموزشتی و .........................................................  مایارائه نت ما  کارشناستیم مشتاوره    -

تولیت  بتذر و نهتال در متزار  ا      برحاک. مقررا  قوانین و و نرار  ارولی و به کارگیری کلیه  مسئول فنی

 کارفرما.سیاانکاران فر  قرارداد با  و شرکتکارفرما و یا نهالستان متعلق به 

- ...................................... 

- ................................... 

- ................................... 

 مدت قرارداد: -3ماده 

 ...............................لغایت ........................................ به م   ........................ منعق  میگردداین قرارداد از تاریخ .

 

 محل انجام قرارداد -4ماده 

واقت  در   کارفرمایا سیاانکاران فر  قرارداد کارفرما و محل انجام این قرارداد عالوه بر دفتر شرکتم مزار  ا نهالستان 

 باش ............... جاعا به میزان .............................. هکتار به شرح سیوست می

 

 مبلغ و نحوه پرداخت هزینه اجرای قرارداد: -5ماده 

در فول م   اجرای قترارداد  ماهانه با توافق فرفین و بصور  اقساط قرارداد معادل .......... ریال میباش  که کل مبلغ 

 سردانت میگردد کارفرما به سیاانکارفر   از سوی مس  از کسر کسورا  قانونی

 

 کارفرما:تعهدات  -6ماده 

 فنی انکارشناس مسئول فنی و بهنود افال  رسانی و معرفی کشاورزان فر  قرارداد با  -

 سیاانکارتامین محل استقرار برای فر   -

 5سردانت مبلغ قرارداد مطابق ماده  -

 که کتبا اعالم میگرددکارشناسان فنی  و توریه های مسئول فنینجام نرار  بر ا -

 پیمانکارتعهدات  -7ماده 

و قوانین و مقررا  حاک. و رعایت براساس استان اردها نرار  فنی بر عالیا  تولی  بذرانهال  -

 تحت نرار  مسئول فنی دستورالعالهای فنی رادره توسط موسسه تحقیقا  ثبت و گواهی بذر و نهال

 های فنی آنهاتوریه اجرایو  الذکر سسه فوقؤری با کارشناسان مهاکا -



استتان اردهای اعتالم   کستب   با هت    بصور  مکتوبم کارفرمامسئول فنی و به  الزم فنی هایارائه توریه -

 ش ه از سوی مؤسسه تحقیقا  ثبت و گواهی بذر و نهال

 کسورات قانونی -8ماده 

بته مراجت    توستط کارفرمتا   کلیه کسورا  قانونی متعلق به این قرارداد مطابق قوانین و مقررا  جاری کشور کستر و  

 قانونی ذیربط سردانت میگردد

 

 شرایط تمدید یا فسخ قرارداد -9ماده 

 این قرارداد در شرایط ذیل تا ی  یا فسخ میگردد

- ........................................ 

- ....................................... 

- ....................................... 

- ....................................... 

ماده و ..... نسخه تنری. گردی ه که س  از امضای فرفین قرارداد دارای ارزش و اعتبار یکسان بتوده   9این قرارداد در 

 ر  الزامی است.و رعایت مفاد آن برای هر دو ف

 

 

 مهر و امضای پیمانکار                                  کارفرماامضای  مهر و 


