
  

  

  

  
 

 ) وامٍ َاي بذين مُر برجستٍ شركت فاقذ اعتبار مي باشىذ(
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 (015)73772102( ، فاكس0153)73772753 -70تلفه3 

 3پيماوكار

 آقاي .......................... با كذ ملي 3 .......................
 بٍ وشاوي 3 ..........................

                   َمراٌ 3                           تلفه3  
 ....................باوك ...................    شعبٍ ..............شمارٌ حساب3 

 مًضًع قرارداد3  -مادٌ يك 

ثِ مبضذبًِ ٍ  ....................مبضذبًِ ؾيوبى ّگوتبى زضهؿيط  هسيطاىهَضَع قطاضزاز ػجبضت اؾت اظ اضائِ ذسهبت ايبة ٍ شّبة 
 قوبضُ ٍ ………… هَتَض قوبضُ ، ……… اًتظبهي قوبضُ ..........هسل  ٍؾيلِ ًقليِ .......ثبلؼنؽ ثِ ضاًٌسگي پيوبًنبض ثب 

 . .…………… قبؾي

 مذت قرارداد 3  -مادٌ دي 

 ثبقس.  هي هبُ .....ثِ هست  1401/.... /.... لـبيت  1400/.... /... هست قطاضزاز اظ تبضيد

 مبلغ قرارداد3  -مادٌ سٍ 
ثبقس مِ ثب  (ضيبل هي... ................. ) ................ ثِ نَضت ذبلم ؾطٍيؽ ضكت ٍ ثطگكتحق العحوِ پيوبًنبض ثِ اظاء ّط – 1-3

                  ، هجلؾ مل قطاضزازضٍظ مبضي زض هبُ 22ؾبػت ثطاي حسٍز  24زض ّط  ضكت ٍ ثطگكت ؾطٍيؽ يلتَجِ ثِ اًجبم 
 گطزز.  ضيبل ثطآٍضز هي .......................... «» 
 

 10 اظ ثيف ؾَذت ضؾوي قيوتْبي قطاضزاز، جطايا عَل زض يب ٍ پيوبًنبض ؾَي اظ قيوت اػالم اظ پؽ نَضتينِ زض:  5تبصرٌ
 ّعيٌِ اثطگصاضي ثب هتٌبؾت 3 هبزُ زض هٌسضج مطايِ ًطخ مبضكطهب، هَاكقت ٍ پيوبًنبض زضذَاؾت حؿت يبثس، اكعايف زضنس( زُ)

 ّب ًطخ ؾَذت، ًطخ اكعايف ثط هتطتت احتوبلي تؼسيل اظ ؿيط ليني.يبكت ذَاّس اكعايف( مبضكطهب ًظط ٍ تكريم عجق) ؾَذت
 .يبكت ًرَاّس تـييط قطايغي ّيچ تحت ٍ ٍجِ ّيچ ثِ قطاضزاز، ايي 3 هبزُ زض هٌسضج هجبلؾ ٍ
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: تؼساز ؾطٍيؽ ٍ هحل قطٍع ؾطٍيؽ ٍ ظهبى ًيبظ ثِ ؾطٍيؽ زض هست قطاضزاز هتـيط ثَزُ ٍ تَؾطظ مبضكطهطب هكطرم    7تبصرٌ

 بٌّگي مبضكطهب اقسام ثِ اضائِ ذسهبت ًوبيس.ٍ عجق ّو 3هيگطزز ٍ پيوبًنبض هَظق اؾت ثب هجلؾ زضج قسُ زض هبزُ 

 وحًٌ پرداخت 3  -مادٌ چُار
 زُ مؿط اظ پؽ ٍ هحبؾجِ مبضذبًِ هسيطيت ٍ ًظبضت زؾتگبُ ؾَي اظ قسُ تأييس مبضمطز اؾبؼ ثط هبّيبًِ پيوبًنبض العحوِ حق

 تأييس ثب پيوبًنبض يثؼس مبضمطز ستأيي ثب هصمَض قسُ مؿط ؾپطزُ ؾبظي آظاز. قَز هي پطزاذت حؿي اًجبم مبض ؾپطزُ زضنس
 .گطزز هي اًجبم ًظبضت زؾتگبُ

 ساير شرايط 3 -مادٌ پىج 

 ضا هسيطاى هَقغ ثِ ٍ قسُ حبضط قسُ تؼييي ّبي هحل زض مبضذبًِ هسيطاى ثب تَاكقي ؾبػبت ضأؼ اؾت هَظق پيوبًنبض - 1-5
 .ًوبيٌس ّوبٌّگ بىآً ثب ضا مبضذبًِ زض اظ ثطگكت ؾبػبت ٍ پيبزُ مبضذبًِ ٍضٍزي هحل زض

 .ًوبيس اقسام ؾطٍيؽ اًجبم ثِ ًؿجت( تؼغيل ضٍظّبي زض لعٍم نَضت زض حتي) ؾبل ايبم توبم زض اؾت هَظق پيوبًنبض – 2-5
 مبضمطزي گًَِ ّيچ ،...( ٍ پينبى پطايس،) يل هبزُ هلبز ثب ًبهٌغجق ذَزضٍ ثب پيوبًنبض ؾَي اظ ذسهبت اضائِ نَضت زض - 3-5

 .قس ًرَاّس ٌظَضه پيوبًنبض ثطاي
 جبيگعيي ذَزضٍ. ًوبيس جبيگعيي ضا زيگطي هكبثِ  ذَزضٍ اؾت هَظق پيوبًنبض ؾطٍيؽ، اضائِ ػسم ٍ ذَزضٍ ذطاثي نَضت زض - 4-5

ِ  ثبيطس  پيوبًنبض نَضت ايي ؿيط زض. ثبقس هكبثِ انلي ذَزضٍ ثب لحبػ ّط اظ ثبيس ِ  اي ّعيٌط  هتحوطل  تططزز  ثططاي  قططمت  هطسيطاى  مط
 ثٌطب  ضا ثٌس ايي زض هصمَض ّعيٌِ تَاًس هي مبضكطهب اؾت ثسيْي.ًوبيس پطزاذت ضا احتوبلي ذؿبضات ٍ تأذيط ّعيٌِ ييّوچٌ ٍ قًَس هي
 .ًوبيس ٍنَل ذَز ًلغ ثِ قسُ ؾپطزُ تضويي يب پيوبًنبض هغبلجبت اظ ٍ ًوَزُ پطزاذت هسيطاى ثِ ذَز تكريم ثِ
ؾِ ثطاثط ثِ اظاء ّط ؾطٍيؽ مبهل  ،5-4ّبي ثٌس  ُ ثط ججطاى ّعيٌِػالٍ ،زض نَضت ػسم اضائِ ذسهبت اظ ؾَي پيوبًنبض - 5-5

 اظ مبضمطز هكبضاليِ مؿط ذَاّس قس. 3-1هجلؾ هٌسضج زض ثٌس 
 . ًوبيس قني يد الؾتيل ثِ هجْع ضا ذَزضٍ يرجٌساى كهل زض اؾت هَظق پيوبًنبض - 6-5
ًيي ٍ هقطضات جبضي مكَض اظ قجيل قَاًيي ضاٌّوبيي ٍ پيوبًنبض هَظق اؾت ثِ ػٌَاى ضاًٌسُ ٍ هبلل ذَزضٍ توبهي قَا - 7-5

ضاًٌسگي ، ؾبظهبى ضاّساضي ٍ حول ٍ ًقل جبزُ اي ٍ .... ضا ضػبيت ًوبيس، لصا الظم اؾت ذَزضٍ ذَز ضا ثيوِ مبهل ؾطًكيي )ٍيػُ 
ثِ  نَضتينِائِ زّس. زض ضا اض ؾطٍيؽ ايبة ٍ شّبة( ًوَزُ ٍ كتَمپي ثيوِ ًبهِ ٍ گَاّيٌبهِ ذَز ٍ هؼبيٌِ كٌي هؼتجط ذَزضٍ

، مبضكطهب ًؿجت ثِ اػالم هَضَع هطثَط ثِ آى ذَزضٍ ضا ثط ػْسُ گطكتِ اؾتضاًٌسگي  جبي پيوبًنبض، ضاًٌسُ اي  كبقس گَاّيٌبهِ
 ثِ پليؽ ضاَّض ًبجب اقسام ذَاّس ًوَز.

 لحبػ اظ ضا ذَزضٍ ٍضؼيت ٍ ْساقتث مَلط، گطهبيف، ًظبكت، ٍ ًوَزُ اؾتلبزُ ثبال هسل ذَزضٍ اظ اؾت هَظق پيوبًنبض - 8-5
 . ًوبيس تجْيع هغلَة حس زض هؿبئل زيگط ٍ كٌي ٍ ايوٌي

ثبقس ٍ مبضكطهب ّيچگًَِ  ّبي ؾَذت، الؾتيل،تؼويطات ٍ آهبزُ ؾبظي ٍ ؿيطُ ذَزضٍ ثؼْسُ پيوبًنبض هي مليِ ّعيٌِ - 9-5
 تؼْسي زض ايي قجبل ًساضز .

 ثبقس. بظ زض زاذل ؾطٍيؽ هوٌَع هيپرف ًَاضّبي نَتي ٍ تهَيطي ؿيط هج - 10-5

 گيطي ًوبيس. پيوبًنبضًجبيس ٌّگبم اضائِ ذسهبت اقسام ثِ ؾَذت - 11-5
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 نَضت زضقطمت ؾيوبى ّگوتبى ضا زض هجبزي حطمت يب زض ثيي ضاُ ؾَاض ًوبيس.  هسيطاىپيوبًنبض ًجبيس اكطازي ؿيط اظ  - 12-5
 .پصيطز نَضت الظم بٌّگيّو ازاضي ٍاحس ثب اؾت الظم مبض ايي اًجبم ثِ لعٍم
ًوبيس ٍ ثِ ّط  هَضَع قطاضزاز توبهبً تَؾظ پيوبًنبض اًجبم قسُ ٍ زض ضاؾتبي اجطاي مبض اظ ًيطٍي موني اؾتلبزُ ًوي -13-5

 حبل هؿئَليت آى اظ ّط لحبػ ثِ ػْسُ پيوبًنبض اؾت.
 .ثبقس ًوي الوؼبهلِ هوٌَع اقربل اظ زاقت اظْبض پيوبًنبض -14-5
 يب ٍ مبض تطك يب قطاضزاز ذبتوِ ثِ اقسام مبضكطهب متجي تَاكق ثسٍى تؼْس زٍضُ ٍ قطاضزاز عَل زض پيوبًنبض تينِنَض زض -15-5
 ٍجِ ذؿبضت ػٌَاى ثِ ضا قطاضزاز هجلؾ مل% 20 هؼبزل ٍاضزُ، ذؿبضات ؾبيط ججطاى ثط ػالٍُ اؾت هنلق ًوبيس مبض ًوَزى ضّب

 .ثبقس هي ثطزاقت ٍ ٍنَل قبثل ًيع پيوبًنبض هغبلجبت ٍ تضبهيي هحل اظ هجلؾ ايي اؾت ثسيْي. ًوبيس پطزاذت مبضكطهب ثِ التعام

زؾتگبُ ًظبضت هي تَاًس ثِ تٌبٍة اظ ذسهبت پيوبًنبض ثطاي اؾتلبزُ هٌْسؼ قيلت يب ؾبيط اهَض جبضي مبضذبًِ زض  -16-5

 ؾبػبت ضٍظمبض ثْطُ گيطي ًوبيس مِ زؾتوعز آى جساگبًِ هحبؾجِ هي گطزز.
 ًظبضت تحت( 3تجهطُ عجق) مبضذبًِ هحل زض ٍي هليس مبضمطز يب ٍ ازاضي ٍقت اظ ذبضج زض پيوبًنبض اًتظبض نَضت ضز -17-5

ٍ زض تؼغيالت  ًظبضت زؾتگبُ تأييس اظ پؽ ٍ گطزيسُ زضج پيوبًنبض هبّيبًِ مبض گعاضـ زض مبضمطز ٍ اًتظبض ؾبػبت جوغ ًبظط،
 .ثبقس هي پطزاذت قبثل ٍ هحبؾجِ ( ضيبل،....................................... )  .......ثِ اظاي ّط ؾبػت اضبكِ مبضي هجلؾ  ضؾوي مكَض،

ثطَزُ ٍ   20/15تطب  30/7 اظ چْبضقٌجِ ٍ 20/16 تب 30/7 ؾبػت اظ قٌجِ ؾِ تب قٌجِ ضٍظ اظ مبضي هؼوَل قطمت ؾبػبت: 7تبصرٌ

، اضبكِ مبض هحبؾطجِ هيكطَز   5-17كطهب( هغبيق تؼطكِ ثٌس ضٍظّبي پٌجكٌجِ ٍ جوؼِ )زض نَضت زضذَاؾت ذسهبت اظ جبًت مبض
 ٍ زض ؾبػبت حضَض زض مبضذبًِ زض اذتيبض ٍاحس تطاًؿپَضت جْت اًجبم ذسهبت هَضز ًظط، ثسٍى احتؿبة ّعيٌِ اضبكِ هيجبقس.

ِ  ؾطَء  اذص ّوچٌيي ٍ اي زٍضُ نَضت ثِ ؾالهت گَاّي اذص ثِ ًؿجت ثبيؿت هي مبض ثِ قطٍع اظ قجل پيوبًنبض -18-5  پيكطيٌ
 . ًوبيس اقسام شيهالح هطامع اظ ؾالهت مبضت ّوچٌيي اػتيبز ػسم ٍ

ِ  ، ًبهِ ثيوِ جولِ اظ قبًًَي هساضك زاضاي جبيگعيي ذَزضٍ ثبيؿت هي ذَزضٍ ًوَزى جبيگعيي نَضت زض -19-5  ٍ كٌطي  هؼبيٌط
 .ثبقس هطثَعِ هؼتجط گَاّيٌبهِ زاضاي ًيع آى ضاًٌسُ ٍ ثَزُ الظم هَاضز ؾبيط
 ثبظضؾطي  ، هؼيَة الؾتيل تؼَيض قجيل اظ ايوٌي ٍ كٌي ذسهبت اًجبم ثِ ًؿجت اي زٍضُ نَضت ثِ ثبيؿت هي پيوبًنبض -20-5
 حهطَل  تطب  ًوبيطس  ًظطبضت  قسُ يبز اهَضات ثط ثبيؿت هي ًيع زاز قطاض ًبظط ٍ ًوَزُ حبنل اعويٌبى حهَل...  ٍ تطهع ؾيؿتن اظ

 .آيس ثؼول هثجت ًتيجِ

  داد3فسخ قرار -مادٌ شش 
ات پيوبًنبضًؿجت ثِ كؿد ينغطكِ قطاضزاز اقسام ٍ ًؿجت ثِ أذص .مبضكطهب هريط اؾت زض نَضت ػسم اجطاي تؼْس - 1-6

 ثبقس:  ذؿبضات احتوبلي اقسام ًوبيس. اّن ايي هَاضز ثكطح ظيط هي

ًين ضاُ قفًين ضاُ ثِ هست ؾِ ضٍظ هتَالي يب  ؾِزض نَضت ػسم اضائِ ذسهبت تَؾظ پيوبًنبض زض  -الق 
 .هتٌبٍة زض هبُ 

 زقيقِ ثبقس. 120زض نَضتي مِ جوغ تأذيطّبي ؿيط هَجِ پيوبًنبض زض عَل ينوبُ ثيف اظ  -ة 
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 ثٌب ثِ تكريم مبضكطهب كبقس هْبضت ضاًٌسگي ٍ نالحيت اذالقي ثبقس.پيوبًنبض، زض نَضتينِ ضاًٌسُ  -ج 

يبى هست قطاضزاز اقسام ًوبيس ٍ كؿد قطاضزاز اظ عطف پيوبًنبض ثب پيوبًنبض هَظق اؾت ًؿجت ثِ اضائِ ذسهبت هطثَعِ تب پب - 2-6
 اػالم متجي پيوبًنبض يل هبُ قجل اظ اًهطاف زض نَضت هَاكقت مبضكطهب ٍ تؼييي ذَزضٍ جبيگعيي هيؿط ذَاّس ثَز. 

 ضا قطاضزاز قجلي، ضٍظُ 30 متجي اػالم ثب تَاًس هي ثبقس، ًساقتِ پيوبًنبض ذسهبت ثِ ًيبظي زليلي ّط ثِ مبضكطهب چٌبًچِ - 3-6
 زضيبكت ثِ هحق پيوبًنبض ايٌهَضت زض. ًوبيس حؿبة تؿَيِ پيوبًنبض ثب قطاضزاز ايي هلبز هغبثق ٍ ًوَزُ كؿد جبًجِ يل
 اظ قجالً مِ هجبلـي مؿط اظ پؽ قطاضزاز 4 هبزُ زض هٌسضج ضَاثظ ثب هغبثق قطاضزاز كؿد تبضيد تب قسُ اًجبم ذسهبت العحوِ حق
 .ثَز ذَاّس اؾت، قسُ پطزاذت تثبث ايي

 .ثبقس هي كؿد قبثل قطاضزاز ايي ّلت، هبزُ عجق هبغٍض كَضؼ قطايظ تحقق نَضت زض -4-6
 هرسض هَاز ههطف ؾَء يب اػتيبز گًَِ ّط -5-6
 ضاًٌسگي ٍ ضاٌّوبيي ًبهِ آييي ٍ هقطضات ًقض گعاضـ -6-6

 مبضكطهب گيّوبٌّ ثسٍى زيگط قرم ثِ مبض اًجبم ٍاگصاضي گًَِ ّط -7-6

 

 

 3 ماشير فًرس - َفت مادٌ
 تؼْسات ثِ ًتَاًٌس عطكيي هصمَض حَازث ثؼلت ٍ ثبقس هي ذبضج عطكيي ػْسُ اظ آى ٍقَع مِ قْطي حَازث ثطٍظ نَضت زض 

 مطًٍب ثيوبضي قيَع ضوٌب.آيس هي زض تَقق ٍ تؼليق ثهَضت هصمَض حَازث ضكغ تب ٍ هَقت عَض ثِ هحَلِ ٍظبئق ًوبيس ػول ذَز
 .ثبقس هي هبغٍض كَضؼ ههبزيق اظ ضجذب

 تضميه قرارداد3  - َشتمادٌ 
 قطاضزاز هبُ يل حق العحوِ هؼبزل چل كقطُ يل احتوبلي ذؿبضات تأهيي ٍ قطاضزاز ايي هلبز اظ يل ّط اًجبم حؿي ثبثت

 ٍ قطاضزاز ايي هلبز ظا پيوبًنبض ترلق نَضت زض تب قس ذَاّس تؿلين مبضكطهب ثِ ٍ نبزض پيوبًنبض عطف اظ (3)هَضَع هبزُ 
 قضبيي هطاجغ زض ضؾيسگي ّيچگًَِ ثِ ًيبظ ثسٍى ٍ ذَز تكريم عجق مبضكطهب ذؿبضات ٍ جطاين پطزاذت اظ پيوبًنبض اؾتٌنبف

 ثٌب چٌبًچِ مبهل حؿبة تؿَيِ ٍ قطاضزاز ذبتوِ زض. ًوبيس اقسام قطاضزاز ايي عجق هتؼلقِ ّبي جطيوِ ٍ ذؿبضات ٍنَل ثِ ًؿجت
 .  قس ذَاّس هؿتطز پيوبًنبض ثِ ػيٌبً ًجبقس، هصمَض چل اظ اؾتلبزُ ثطاي هَضزي كطهبمبض تكريم ثِ

 قرارداد3  واظر - وٍمادٌ 
 هسيط ٍ گطزز هي تؼييي ّب ٍضؼيت نَضت تأييس ٍ پيوبًنبض ذسهبت اجطاي ثط ًظبضت زؾتگبُ ػٌَاى ثِ مبضذبًِ ازاضي ٍاحس

 ضا جسيس ًبظط ثالكبنلِ ٍ تـييط ضا ذَز ًظبضت زؾتگبُ تَاًس هي قطاضزاز هست َلع زض مبضكطهب .زاضز ػبليِ ًظبضت آى ثط مبضذبًِ



  

  

  

  
 

 ) وامٍ َاي بذين مُر برجستٍ شركت فاقذ اعتبار مي باشىذ(
 

 پيوبًنبض ٍ ثَزُ مبضكطهب زؾتَض حنن زض اجطايي ضاّجط ٍ ًبظط ؾَي اظ نبزضُ زؾتَضات مليِ ٍ ًوبيس هؼطكي پيوبًنبض ثِ متجبً
 پيوبًنبض هؿئَليت ًبكي قطاضزاز ايي زض مبضكطهب فعط اظ اجطايي ضاّجط ٍ ًبظط تؼييي اؾت ثسيْي. ثبقس هي آى اجطاي ثِ هَظق
 .ثَز ذَاّس ثبقي ذَز قَت ثِ ٍ هحلَػ ّوچٌبى پيوبًنبض ّبي هؿئَليت ٍ تؼْسات ٍ ًجَزُ

 حل اختالف 3  - دٌمادٌ 
 اؾٌبز ِث ضاجغ زػبٍي قطاضزاز، ثغالى ٍ كؿد اجطا، تلؿيط، اظ ًبقي اذتالف گًَِ ّط ثطٍظ نَضت زض مِ ًوَز هَاكقت پيوبًنبض
 ًؿجت ايطاز يب اثْبم گًَِ ّط ملي عَض ثِ ٍ آى، لَاحق ٍ تَاثغ ثِ ضاجغ زػبٍي يب ٍ قطاضزاز ايي ثب هطتجظ تجبضي اؾٌبز ٍ پطزاذت

 اظ هَضَع ًتيجِ، حهَل ػسم نَضت زض. قس ذَاّس كهل ٍ حل آهيع هؿبلوت نَضت ثِ ٍ هصامطُ عطيق اظ ثسٍا قطاضزاز، ثِ
 ٍ حل ٍ ضؾيسگي قبثل هعثَض زاٍضي ّيئت زؾتَضالؼول عجق ٍ اؾالهي اًقالة هؿتضؼلبى ثٌيبز زض هؿتقط زاٍضي ّيئت عطيق
 .ثبقس هي االجطا الظم ٍ قغؼي عطكيي ثطاي زاٍض ضاي ٍ ثَزُ كهل

 ضا تؼْساتي ، قطاضزاز هلبز چبضچَة زض اؾت هَظق پيوبًنبض ٍ ًجَزُ پيوبًنبض تؼْسات تَقق هبًغ زاٍضي، زضذَاؾت:  1تبصرٌ
 .زّس اًجبم گطزيسُ زاض ػْسُ قطاضزاز حؿت مِ

 3آدرس تغيير – يازدٌ مادٌ
 ٍقتي تب ٍ زّس اعالع زيگط عطف ثِ متجبً ضا هَضَع ثبيس زّس، تـييط قطاضزاز هست زض ضا ذَز ًكبًي قطاضزاز عطكيي اظ يني ّطگبُ

 ثب يب ٍ اضؾبل ؾلبضقي پؿت ثب قطاضزاز اثتساي زض هصمَض ًكبًي ثِ مِ ّبيي ًبهِ مليِ ًكسُ، اثالؽ زيگط عطف ثِ جسيس ًكبًي مِ
 ؾبهبًِ زض قسُ قيس ًكبًي اػتجبض. ثبقس ًوي هؿوَع اعالع ػسم ػصض ٍ گطزز هي تلقي قسُ اثالؽ قس، ذَاّس تحَيل ضؾيس اذص
 .ثبقس هي ثبقي ذَز قَت ثِ حبل ّط زض ًيع ثٌب
 تَؾظ آى ًؿد مليِ ٍ تٌظين ًؿرِ ؾِ زض ، هبزُ 11 ثط هكتول نلحِ 6 زض هسًي قبًَى 10 هبزُ اؾتٌبز ثِ قطاضزاز ايي

 ًؿرِ زٍ مِ.اؾت ٍاحس حنن زاضاي ٍ ثَزُ هؼتجط ٍ گطزيسُ هجبزلِ ٍ اهضبء ّگوتبى ؾيوبى مبضذبًِ هحل زض عطكيي ًوبيٌسگبى
 .ثبقس هي پيوبًنبض ًعز ًؿرِ يل ٍ مبضكطهب ًعز

 مبضكطهب
 قطمت ؾيوبى ّگوتبى

 )ؾْبهي ػبم(

 پيوبًنبض
............................... 

 


