
ـــــــاريخ :  ت
..........  

ـــــــماره :  ش
..........  

  
  قرارداد مشاوره

  

اين قرارداد بين کارخانه ................ به مديريت آقای مهنــدس 

................ ( قائم مقام مديرکارخانه ) بــه نشــانی تهــران , 

کيلومتر ......... بلــوار ................ کــه در ايــن قــرارداد 

ناميـــده مـــی شـــود از يـــک طـــرف و آقـــای اختصـــارا کارفرمـــا 

نامه ............... صــادره  ــماره شناســ ................ بــه ش

..........  فرزند ........ متولــد ............. بــه آدرس ســاری 

................ خ ........... تلفـــن ........... کـــه در ايـــن 

منعقــد مــی  قرارداد اختصارا  مشاور ناميده می شود با شــرايط زيــر

  گردد .

  ) موضوع قرارداد ١ماده 

ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بسط و توسعه امور ورزشی کارخانــه 

اعم از تنظيم برنامه های ورزشی و برگزاری مسابقات بر اساس ضــوابط 

سازمان تربيت بدنی و تربيت بدنی وزارت کار امور اجتماعی و مديريت 

  استاديوم ورزشی کارخانه . 

  ) خدمات قرارداد  ٢ه ماد

خدمات اين قرارداد که توسط مشاور متعهد می گردد به شرح زير خواهد 

  بود : 

تهيه و ارائه برنامــه جــامع ورزشــی کارخانــه از جملــه شــامل  - ٢-١

  برنامه مسابقات , نحوه آموزش , نيازمندی ها و هزينه های مربوطه .

ـ ورزشی که در ســاخت همکاری در تهيه و ارائه اطالعات الزم فنی  - ٢-٢

  فضاهای ورزشی می بايست رعايت گردد . 

بــه منظــور شــناخت و تشــويق ورزشــکاران اقــدام الزم معمــول و  - ٢-٣

عندالزوم با تنظيم پرسشنامه , افراد برتر جهــت شــرکت در مســابقات 

  مشخص می گردد . 

تنظيم جدول رشته های مختلف ورزشــی بــا ذکــر اســامی نفــرات و  - ٢-۴

  ر رشته . سرپرستان ه

  ارزيابی برنامه ها و مسابقات و نيز ارزيابی عملکرد مربيان .  - ٢-۵

تدوين ضوابط و برنامه تمرينات و تنظيم جداول مســابقات رشــته  - ٢-۶

های مختلف با درنظر گرفتن مقررات سازمان تربيــت بــدنی و امکانــات 

  کارخانه . 

شــرکت در  نظارت بر امر ورزش کارگران اعــم از تمرينــات و يــا - ٢-٧

  مسابقات . 



  ارائه گزارش ماهيانه از پيشرفت وضعيت ورزشی کارخانه .  - ٢-٨

پيگيری کليه امور و رفع نيازهای مربوط به استاديوم کارخانــه  - ٢-٩

  با هماهنگی مدير باشگاه . 

  مديريت نگهداری و تعميرات استاديوم کارخانه  - ٢-١٠

  م کارخانه . مديريت برنامه ريزی ورزشی در استاديو - ٢-١١

  همکاری با واحد روابط عمومی کارخانه . - ٢-١٢

  ارائه گزارش ماهيانه از فعاليت های صورت گرفته .  - ٢-١٣

  ) ناظرين قرارداد  ٣ماده 

ناظر قرارداد آقای مهندس .......... می باشد کــه کليــه امــور بــا 

  هماهنگی ايشان انجام خواهد گرديد . 

  ) حق الزحمه  ۴ماده 

  لایر می باشد .  ١١۵٠٠حق الزحمه اين قرارداد براساس هر ساعت همکاری 

: حداکثر ساعات همکاری در هر ماه حداکثر ساعت خواهد بــود  ١تبصره 

 .  

: حداکثر مبلغ پرداختی بابت ارائه خدمات مشاوره ای در هر  ٢تبصره 

  لایر خواهد بود .  ١٣٨٠٠٠٠ماه 

ابط مربوطه از حــق الزحمــه فــوق : کسورات قانونی برابر ضو ٣تبصره 

  کسر خواهد شد . 

: بديهی است هرگونه پرداخت تنهــا پــس از ارائــه گــزارش و  ۴تبصره 

  تأييد ناظرين قرارداد صورت خواهد گرفت . 

  )  ۵ماده 

هزينه های مربوط به تحرير , تکثير و تأمين وسيله اياب و ذهــاب در 

به عهده کارفرما بــوده جهت ارائه فوق الذکر و يا شرکت در مسابقات 

چنانچه به ضرورت امر نياز به خارج شده از حــوزه شــهری باشــد ضــمن 

الزام به انجام امور محوله کارفرما به ازاء هر روز مأموريت مبلــغ 

چهل هزار لایر به عنوان حق مأموريت پرداخت و ساير هزينه هــا در مــدت 

  .  مأموريت برابر مقررات کارخانه قابل پرداخت خواهد بود

  )  ۶ماده 

لایر به عنوان تأمين اياب و ذهــاب شــهری بــه  ٢۵٠٠٠٠کارفرما ماهيانه 

  مشاور پرداخت می نمايد . 

تبصره : تأمين وســيله نقليــه جهــت جابجــايی وســايل و کــارگر جهــت 

  استاديوم با هماهنگی مشاور ورزشی به عهده کارفرما خواهد بود . 

  )  ٧ماده 

يرقانونی کنترل هر يک از طرفين انجــام چنانچه به داليل قانونی يا غ

امور و تعهدات متوقف گردد حق الزحمه متعلقه به نســبت ايــام ســپری 

  شده پرداخت خواهد شد . 

  )  ٨ماده 



طرفين قرارداد موافقت دارند در صورت بروز اخــتالف مراتــب از طريــق 

  حکميت شخص ثالث مورد توافق طرفين حل و فصل گردد . 

  )  ٩ماده 

مشاور متعهــد اســت کليــه تــوان خــود را در راه پيشــبرد امــر ورزش 

کارخانه بکار ببندد . ساير موارد پيش بينی نشده در قرارداد تــابع 

مقررات جاری کشور خواهد بود و هرگونه تغيير در قوانين کــه مــرتبط 

  با موضوع قرارداد باشد رعايت آن برای طرفين الزامی است . 

  )  ١٠ماده 

تبصره و ســه نســخه تهيــه و هــر نســخه  ۵ماده ,  ١٠د در اين قراردا

  دارای حکم واحد می باشد . 

  

  کارفرما          

      قائم مقام مدير کارخانه ......................

  مشاور......................    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مورخ .................. ٣۶۶۴تمديد قرارداد 

  

نظر به اتمام ق فوق الذکر ( خــدمات مشــاوره ای بــه منظــور بســط و 

توسعه امور ورزشی کارخانه ) بنــا بــه نيــاز و توافــق کارخانــه از 

الــی  ١/٧/٧٩) به مدت شش مــاه از تــاريخ  ٣١/۶/٧٩تاريخ اتمام ق ( 

  به شرح زير تمديد می گردد .  ٢٩/١٢/٧٩

( مدير امــور   ناظرين قرارداد آقايان مهندس ............... ) 1

ا داری ) و مهندس ............. ( مسئول واحد روابط عمومی ) 

به عنوان دستگاه نظارت تعيــين مــی گردنــد و کليــه امــور بــا 

  هماهنگی دستگاه نظارت انجام خواهد گرديد . 



بن نهــار را طبــق مقــررات  ٠۵٠/٠کارفرما موافقت می نمايد که  ) 2

 کارخانه به مشاور پرداخت نمايد . 

مــــاده و دو نســــخه در کارخانــــه  ٣ن تمديدنامــــه در ايــــ ) 3

............... تنظيم و هرکدام از نسخ دارای حکم واحــد مــی 

  باشد . 

  

        کارفرما مدير کارخانه .....................

  مشاور ...................   

  

  

  

  

  

  

  تمديد قرارداد مشاوره ورزشی

  

با توجه به اتمام قراردادهای شماره ..................... مورخ و 

مورخ ................... ( منعقده با آقای ...............  ٧۶٩٨

) و بنا به نياز و توافق کارخانه .................... به مدت شش 

ماه از تاريخ ........... الی .............. به شرح زيــر تمديــد 

  د . می گرد

  لایر تعيين می گردد .  ١٢٠٧۵مبلغ دستمزد به ازای هر ساعت  ) 1

 ساير مفاد قرارداد به قوت خود باقی و الزم االجراء می باشد .  ) 2

مــــاده و دو نســــخه در کارخانــــه  ٢ايــــن تمديدنامــــه در  ) 3

................. تنظيم و هرکدام از نسخ دارای حکم واحد می 

 باشد . 

  

  کارفرما 

                 .................مدير کارخانه .

  مشاور .......................

  

  

 


