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قرارداد آموزشي
اين قرارداد في مابين مركز توسعه تجارت الکترونیکي به شماره ثبت  402319و شناسه ملي 4000405500
اداره كل ثبت شركتهاي شهر تهران داراي كد اقتصادي  411414883453به نمايندگي آقاي حمیدرضا قربانزاده
كریمي كه در اين قرارداد مركز خوانده مي شود از يك سو و موسسه مركز آموزش بازرگاني به نمايندگي آقاي محمد
عباسي (رييس هيات عامل و مديرعامل) به شماره ثبت  6404و شناسه ملي  10100303289و كد اقتصادي
 411115316155كدپستي 1418693983 :و شماره تلفن 88970140 :به آدرس  :تهران -كارگر شمالي -روبروي
پارک الله -نبش كوچه همدان -پالک  1204كه منبعد در اين قرارداد به عنوان مؤسسه خوانده مي شود از طرف ديگر ،
با شرايط ذيل منعقد مي گردد:
ماده  :1موضوع قرارداد
اجراي سه دوره عمومي و تخصصي به شرح زير:
ردیف

مدت دوره (ساعت)

عنوان دوره

1

آشنایي با قوانین و مقررات ارتقاء سالمت اداري

8

2

آشنایي با مباحث كلي قانون مدیریت خدمات كشوري

8

3

مذاكرات بین المللي (سطح )3

24
40

جمع

ماده  : 2مدت قرارداد
مدت قرارداد از مورخ  1399/09/22تا  1399/12/10ميباشد.
تبصره .1اين قرارداد در صورت تاييد و رضايت طرف اول قرارداد (مركز) از دورهها ،با انعقاد الحاقيه براي برگزاري
دوره به اين قرارداد قابل تمديد مي باشد.
ماده  :3مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن
مبلغ قرارداد براي انجام تعهدات پذيرفته شده در اين قرارداد  143.000.000ريال مي باشد.
تبصره  . 1كل مبلغ قرارداد پس از اتمام دورهها و انجام ارزيابي دورهها و ارائه گواهي نامه مورد تاييد مركز قابل
پرداخت مي باشد.
تبصره  . 2ساير كسورات قانوني بر اساس قوانين و مقررات مربوطه از دريافتيهاي موسسه كسر و به حساب مراجع
ذيربط واريز خواهد گرديد .كه شامل  %5سپرده بيمه تامين اجتماعي و  %10سپرده حسن انجام كار مي باشد كه
از هر صورت وضعيت (پرداختي) كسر شده كه در پايان قرارداد پس از ارايه مفاصاحساب بيمه به موسسه مسترد
ميشود .همچنين  %5مبلغ كل قراردا بعنوان تضمين انجام تعهدات در ابتداي قراداد دريافت مي گردد.
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ماده  :4سایر تعهدات و وظایف مؤسسه
 -4-1مؤسسه موظف به ارائه كالس ها مطابق با سرفصل هاي آموزشي مصوب بوده و بايد كليه امور محوله را منظم و به
نحو احسن و مطابق با محتواي قرارداد منعقده به انجام رساند .
 -4-2مؤسسه متعهد است هر گونه اطالعاتي كه قبل ،حين و بعد از برگزاري دوره از مركز به دست آورده ،محرمانه تلقي
نموده و از آنها به هيچ وجه و به هيچ شكلي و در هيچ كجا له يا عليه مركز بهره برداري قرار نكند و از افشاي اطالعات
خودداري نمايد.
 -4-3در صورت تاخير يا غيبت مدرس و مشاهده نقص و كاستي در ارائه آموزش و يا وقفه در تشكيل كالسها بعلت
تعطيالت غير مترقبه؛ مؤسسه موظف به برقراري ساعات جبراني آموزش بوده و به همان نسبت به مدت دوره اضافه خواهد
شد.
-4-4كليه مطالب وگزارشات ،اعم از جزوه و يا فايل هاي الكترونيكي كه به موجب اين قراداد توسط مدرس تهيه يا توليد
مي شود ،انحصارا متعلق به مؤسسه مي باشد و مركز مجاز است پس از كسب اجازه و با ذكر ماخذ از اين اسناد استفاده
نمايد.
 -4-5مؤسسه در استفاده از اطالعات مركز از دانش ،مهارت ها ،تجارب و كليه موارد و داده هاي مربوط موظف به حفظ
اسرار مي باشد.
 -4-6مؤسسه متعهد به رعايت كليه ضوابط ،مقررات و دستورالعمل هاي مركز مي باشد.
 -4-7موسسه بدون دريافت اجازه و موافقت كتبي مركز حق واگذاري اجراي تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع قرارداد
را جزاً يا كالً به شخص يا اشخاص حقوقي يا حقيقي ديگري ندارد .اجازه مركز نيز فروشنده را در قبال تعهدات و
مسئوليتهاي قراردادي خويش نسبت به موسسه به هيچ وجه مبري نخواهد كرد.
ماده  :5تعهدات مركز
 -5-1مركز موظف است نسبت به معرفي يك نفر به عنوان رابط به مؤسسه اقدام نمايد.
 -5-2مركز موظف است اسامي و مشخصات دانش پذيران و ساعت برگزاري كالس را در طول يك دوره جهت برگزاري
كالس هاي آموزشي به موسسه اعالم نمايد.
 -5-3چنانچه هر يك از كالسها و برنامه هاي آموزشي بدون اطالع موسسه (حداقل  48ساعت قبل) از طرف مركز برگزار
نشود .مركز موظف به پرداخت حق الزحمه كالس يا برنامه آموزشي خواهد بود.
ماده  :6مالکیت حقوقي
مالكيت حقوقي (اعم از مادي و معنوي ) موضوع قرارداد و تمامي موارد مربوط به نرم افزار ،سيستم مديريت يادگيري
بطور كامل متعلق به مركز بوده و محرمانه تلقي مي شود .بديهي است در صورت تخلف موسسه و مدرس ،مركز مجاز به
مطالبه خسارت به تشخيص خود مي باشد.
ماده :7شرایط فورس ماژور
اگر به عللي خارج از حيطه اختيار و اراده طرفين به واسطه عوامل غير مترقبه و قهريه (فورس ماژور) (از قبيل سيل،
زلزله ،جنگ و آتش سوزي) انجام تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع قرارداد امكان پذير نباشد ،طرفين مي بايست نسبت
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به تمديد يا اقاله قرارداد با طرف ديگر توافق نمايند .مادام كه موارد مذكور ادامه دارد ،عدم انجام تعهداتي كه عرفا متاثر
از حالت فوق مي باشد ،تخلف از مفاد اين قرارداد محسوب نشده و هيچ يك از طرفين حق هيچ گونه ادعايي منجمله
مطالبه خسارت را نخواهند داشت.
ماده :8اقامتگاه قانوني
نشاني طرفين قرارداد به شرح ذكر شده در ابتداي قرارداد مي باشد .طرفين تعهد مي نمايند كه تغييرات احتمالي نشاني
خود را ظرف مدت يك هفته قبل از تغييرات ،كتبا به اطالع يكديگر برسانند ،در غير اين صورت نشاني طرفين از حيث
ابالغ اوراق و اخطارها معتبر مي باشد
ماده  : 9حل اختالف
در صورت بروز اختالف در نحوه اجراي قرارداد طرفين سعي خواهند كرد با حسن نيت و سعه صدر به توافق رسيده و
رفع اشكال نمايند .در غير اين صورت موضوع اختالف در كميته تخصصي با حضور نمايندگان طرفين بررسي خواهد شد.
در صورت عدم تشكيل كميته ظرف دو هفته و يا عدم توافق ،مراتب از طريق طرح در مراجع قانوني ذي صالح بررسي و
نتيجه گيري خواهد شد.
ماده :10قوانین حاكم بر قرارداد
اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين كشور جمهوري اسالمي ايران مي باشد و همچنين طرفين قرارداد با علم و آگاهي
كامل به مفاد و شرايط قرارداد اقدام به قبول تعهدات نموده اند.
ماده  :11الحاقیه
طرفين قرارداد مي توانند در هر زمان با توافق كتبي يكديگر نسبت به اضافه نمودن الحاقيه اقدام كنند ،در اين صورت
الحاقيه هاي مذكور از تاريخ امضاء طرفين قرارداد الزم االجرا خواهد بود.
ماده  : 12تعداد مواد و نسخ قرارداد
اين قرارداد در دوازده ماده و سه تبصره و سه نسخه تنظيم كه هر كدام حكم واحد را دارند.

حمیدرضا قربان زاده كریمي
سرپرست معاونت توسعه منابع انساني و امور پشتیباني
مركز توسعه تجارت الکترونیکي

محمد عباسي
رییس هیات عامل و مدیرعامل
م ركزآموزش بازرگاني
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