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دوره یک روزه اصول تنظیم و انعقاد قراردادها
پنجشنبه  82دی  9316ـ از ساعت  2الی 91

محل برگزاری :تهران

( نشانی دقیق محل برگزاری هر دوره روز قبل از برگزاری دوره به اطالع شرکتکنندگان محترم خواهد رسید).

 شرح دوره

 رئوس مطالب دوره

مبنای شروع فعالیتهای مختلف در ساامما هاا و شار تهاا ،انعقااد رارارداد نای

 -9تشریح تفاوتهای عقود معی نا رراردادهای عموم و تخصص راری
شور
 -8آشنای نا ماهیت انواع ررارداد های ساممانهای دولت و ررارداد های
عموم و نخش خصوص شامل :ررارداد های صنعت و فن مهندسا ،
ررارداد های ساخت و تولید ،ررارداد های خرید و فروش ،ررارداد هاای
پیمانکاری ،رراردادهای خادمات و عماوم  ،رارارداد هاای مشااوره و
تحقیقات  ،ررارداد های فن و مهندسا TURN KEY ،EP ،EPC
PC ،BOT،MC ،
 -3تشریح ار ا انواع ررارداد ها شامل :ارمیان خصوصیات عماوم و
صالحیت طرفی ررارداد ،موضوع ررارداد و شرایط آ  ،مبلا رارارداد،
نحوه پرداخت مبل ررارداد ،سورات رانون  ،مادت رارارداد و نرناماه
تفصیل اررای موضوع ررارداد ،تعهدات طرفی  ،نیمه هاا و نیماه ناماه
های مختلف مورد نیام اررای پروژه ،نحوه تحویل گیری و تحویل دها
موضوع ررارداد و نتایج حاصل ام اررای ررارداد ،تضمی های تاثیر گذار
نرررارداد و تشریح انواع تضمی ها ،دساتااه نظاارت و نااارا فنا
طرفی و واایف آنها ،شرایط فسخ ررارداد ،خسارات ناش ام نقا یاا
عدم اررای مفاد ررارداد و تعهدات ،تاخیرات و ررای تاخیرات ،فاور
ماژور ،حل اختالف و مرار حل اختالف ،منا ررارداد و آدر طرفی
 -4تشریح خصوصیات یک ررارداد امل و فراگیرو نحوه تنظای اولیاه
مت رراردادها
 -2اصول و فنو ماذا رات فنا و حقاور رراردادهاا و رما آوری
اطالعات المم رهت تنظی رراردادها
 -6نحوه تهیه و تدوی ررارداد ندو تعارضات حقور مفاد ،رامعیات،
هماهنا ار ا  ،یکنواخت و شفاف نود مفاد مختلف ررارداد و تاثثیر
آ در مراحل مختلف اررا و تحویل موضوع ررارداد و نه حدارل رساند
اختالفات رراردادی
 -1نکات مه و گلوگاه های اساس در تنظی رراردادها و تفااه ناماه
های عمده صنعت  ،فن ا مهندس و تجاری و خدمات عموم
 - 2انواع تضمی ها و تضمی های اثار گاذار و نیماه هاای مختلاف
رراردادها.
 -1شرایط و نحوه تحویل گیری و تحویل ده امال موضاوع رارارداد
(اع ام انجام انواع تستها و آممایشات ،پایش راه انادامی ،راه انادامی،
تحویل مورت ،تحویل نهای و دای و سایر شرایط مرتبط)
 -91انواع تثخیرات (تاخیرات رانل ربرا و غیررانل ربرا در پرداختها،
انجام تعهدات ،مما اررا و )...و علل و عوامل نروم آنها و تثثیر تاخیرات
در اررای موضوع رراردادها و تعهدات طرفی
 -99اهمیت نظارت و دستااه نظارت نر اررای صحیح موضوع رارارداد و
تحویل نتایج ،محصوالت ،اال و خدمات فن و مهندس حاصل
 -98مقررات و مضامی ردید در رراردادهاای عماده صانعت  ،فنا ا
مهندس  ،تجاری و خدمات (اعا ام مفااهی ردیاد مهندسا ارمش،
مقررات  ،HSEنررس های تفصیل انارژی ،مالکیات ماادی و معناوی
موضوع ررارداد ،روانی حفظ محیط میست ،رانو پولشوی و نیمه)

درخواست ننده خدمات و محصوالت و ارائه ننده خدمات و محصوالت است.
رراردادی ه عالوه نر حفظ مصالح طرفی  ،تعهدات و الزامات حقاور و
رانون المم را نارای ارارای رارارداد فاراه

ناد و ام شافافیت المم

نرخوردار ناشد شانس اررا و اتمام یک فعالیت را خیل افزایش خواهاد
داد .ررارداد نا ای ویژگ ها نیاممند آگاه طرفی یا نمایندگا آناا ام
اصول ،مفاهی  ،روانی و مقررات و نکات مترتب نر انواع رراردادها است.
دوره دو رومه اصول تنظی و انعقاد رراردادها تالش م

ناد مادیرا و

ارشناسا شر ت ها و سامما ها را نا نکات المم در حومه رراردادهاای
نخش دولت و خصوصا آشانا ناد و رانلیات آناا را نارای انعقااد
رراردادهای نهتر افزایش دهد.

 مخاطبان دوره
مدیرا عامل ،مدیرا و ارشناسا امور ماال  ،حقاور  ،رراردادهاا و
منارصات ،مهندسا واحدهای تولیدی و صنعت

 اهداف دوره
آشنای نا انواع ررارداد ،آشنای نا اصول تنظی ررارداد
آشنای نا رنبههای مختلف رانون  ،فن  ،حقور و اررای رراردادها
آشنای نا آخری تجرنیات حاصل در ممینه رراردادها

 مدرس دوره :آقای حمیدرضا پورایوبی
دارای مدرک ارشناس ارشد و مادر

مجتما هاای دانشاااه و

آمومش دولت و خصوص تهرا و نامنشسته دانشااه
دارای  82سال فعالیت علم و عمل و آمومش و مسئولیت اررای در
ممینه اررای مزایدهها ،منارصهها و تنظی و انعقااد اناواع رراردادهاای
صنعت  ،تجاری و نامرگان و آمومش روند اررای آنها
مشاور نمایندگ شر ت نفت  ITSدر ایرا (رراردادها و منارصات)
مشاور رراردادها و منارصات شر تهای فن و مهندس داخل
مدیر رراردادهای نخش دولت و خصوص

در صورت نیاز می توانید با شماره  661 31 416ا  189تماس بگیرید.
برای ثبت نام ،صفحه دوم را مالحظه فرمایید.

شرایط و روش ثبت نام در دوره یک روزه اصول تنظیم و انعقاد قراردادها ( 82دی )9316
هزینه ثبتنام

 811 ،111توما (شامل شر ت در دوره ،رزوه ،پذیرای ناهار و میا وعده و گواه حضور در دوره)

روش پرداخت

رانل واریز نه شماره حساب  821-2111-99612611-9یا شماره ارت 2188819136921112
(شبا )IR111211182121199612611919در وره آرای مجید امیدوار ،مدیر سایت راهکار مدیریت

تخفیف گروه
شرایط انصراف یا عدم
حضور در دوره
شرایط ثبتنام رطع

روش ثبتنام رطع

روش اطالعرسان
محل دوره

 6 -4نفر 91 :درصد ؛  91-1نفر 92 :درصد ؛ نیش ام  91نفر 81 :درصد
 -9پس ام واریز وره ،در صورت اعالم انصراف ام شر ت دوره تا  3روم پیش ام تاریخ دوره ،مبل واریز شده نا سر  91درصد نامگردانده
م شود .در غیر ای صورت ،ثبتنام رطع تلق م شود و هیچ مبلغ نامگردانده نخواهد شد.
 -8در صورت عدم حضور در دوره ،هیچ مبلغ نامگردانده نخواهد شد و ه چنی گواه حضور در دوره ارائه نم شود.
 -9ثبتنام رطع منوط نه پرداخت هزینه ثبتنام (حدارل  84ساعت پیش ام نرگزاری دوره) است.
 -8نا توره نه محدود نود ارفیت دوره ،اولویت نا افرادی است ه مودتر وره ثبتنام را پرداخت رده ناشند.
 -3ارسال فرم ثبتنام نه تنهای و ندو پرداخت ،هیچ اولویت و حق نرای رمرو یا شر ت در دوره در نر نخواهد داشت.
نرای ثبت نام رطع  ،لطفاً چهار گام میر را نه ترتیب انجام دهید:
 -9واریز یا انتقال هزینه ثبتنام نه حساب اعالم شده (ربل ام پرداخت ،نا تما نا راهکار مدیریت ،ام ورود ارفیت دوره مطمائ شاوید)
189 - 66131416
 - 8چاپ ای صفحه ،مطالعه همه شرایط آمده در ای نرگ و تکمیل فرم ثبتنام و امضای آ
 -3چسباند فیش واریزی یا انتقال روی همی نرگ ،پایی فرم ثبتنام
 -4ارسال ای نرگ نه ایمیل  rahkar90@gmail.comیا تلارام  11916411618یا فکس نه شماره  66164312ا ( 189پس ام ارسال ناه
راهکار مدیریت ،لطفاً تما نایرید و ام دریافت آ مطمئ شوید) 189 - 66131416
روم ربل ام نرگزاری دوره ،حدود ساعت  99صبح ،یک فایل شامل راهنمای و رو محل نرگزاری ،نه ایمیل شر ت نندگا ارسال
م شود و ارسال آ ام طریق پیامک نیز اطالع داده خواهد شد.
فرم ثبت نام دوره یک روزه اصول تنظیم و انعقاد قراردادها ( 82دی )9316

نام و نام خانوادگی

کد ملی

تلفن

فکس

تلفن همراه
ایمیل شرکتکننده
ایمیل تخفیفگیرنده
نام سازمان
نوع فعالیت سازمان

نانک پاسارگاد

 اداری  تولیدی ـ صنعتی  خدماتی  آموزشی ـ پژوهشی (سایر).................................................. :

سمت در سازمان

رشته و مقطع تحصیلی

اینجانب آرای /خان  .................................................................................نه عنوا
مهر و امضاء
شر ت ننده /مسئول ثبتنام دوره ،همه شرایط ناال را مطالعه رده و م پذیرم.
محل چسباندن فیش بانکی یا رسید انتقال

