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 حقوقیدفتر  ) 81-1(فرمت شماره 

  بسمه تعالی

  

  

  الزحمه ساعتی حققـرارداد 

  

مابین دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی پونک، خیابـان شـهداي حصـارك، سـازمان مرکـزي       قرارداد زیر فی

 ...................فرزنـد  ...................... از یک سو و آقاي ......................... دانشگاه آزاد اسالمی با نمایندگی آقاي 

........................................................................................................... به نشانی ................... به شماره شناسنامه 

  .گردد قانون مدنی تنظیم می 10شود از طرف دیگر وفق ماده  که از این پس مشاور نامیده می

  ردادموضوع قرا -1ماده 

، نظـارت و تأییـد   قضـایی و اداري شـرکت در جلسـات ضـروري     ،تنظـیم قـرارداد   ،اي انجام امور مشاوره

با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی و تنظیم لوایح دفاعیـه در   دانشگاهقراردادهاي منعقده توسط 

ن نماینـده حقـوقی و   حه له یا علیه دانشگاه و عنداللزوم شرکت در جلسات رسیدگی به عنـوا ودعاوي مطر

  انجام کلیه امور محوله

  مدت قرارداد – 2ماده 

  .به مدت یک سال تمام شمسی...................... لغایت ......................... از تاریخ از زمان انعقاد این قرارداد 

  مبلغ مورد قرارداد -3ماده 

  .الزحمه به مشاور پرداخت خواهد شد ریال به عنوان حق.... ...........................به ازاي هر ساعت حضور مبلغ 

  شروط ضمن قرارداد -4ماده 

یا ایفـاء   کارنسبت به حضور در محل ) که از یک روز کمتر نخواهد بود(مشاور موظف است با اعالم قبلی  -1

  .شود اقدام و اظهار نماید به ایشان محول می دانشگاهاي که از ناحیه  وظیفه
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 حقوقیدفتر )  81-1(فرمت شماره 

ساعات حضـور مشـاور توسـط دانشـگاه     . باشد کارکرد مشاور در ماه داراي محدودیت زمانی نمی میزان -2

  .تعیین و به مشاور ابالغ و مشاور موظف به حضور در دانشگاه در ساعات مقرر خواهد بود

فنـی و تخصصـی عرفـی و     –مشاور موظف است در ارائه نظریات مشورتی خود از کلیه امکانات علمی  -3

  .برداري نماید تا از این رهگذر خسارات مادي یا معنوي متوجه دانشگاه نگردد قوانین جاري بهره

  .مشاور تحت هیچ عنوان حق واگذاري موضوع قرارداد را به غیر جزئاً یا کالً ندارد -4

در غیر این صـورت  . دام نمایدمشاور باید نسبت به انجام تعهدات خود بر طبق مفاد و شرایط قرارداد اق -5

  .، دانشگاه حق دارد قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ نمایدخسارت وارده توسط مشاور جبران ضمن

مشاور موظف است در طول مدت اجراي موضوع قرارداد، کلیه مقـررات دانشـگاه آزاد اسـالمی و نیـز      -6

  .اي را رعایت نماید شئون اخالقی و حرفه

حفظ اسرار و  اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی بوده و در صورت افشاء اسرار وفق مقـررات  مشاور مسئول  -7

  .با وي برخورد خواهد شدقانونی 

تواند این قـرارداد را   دانشگاه آزاد اسالمی می. مشاور حق فسخ قرارداد را در طول مدت یاد شده ندارد -8

ه اعتراضی را در این خصوص از خود سـلب و  بدون هیچ غرامت و خسارتی فسخ نموده و مشاور حق هرگون

  .دوساقط نم

  19/1د  .باشند ها داراي اعتبار یکسان می هر یک از نسخهو  نسخه تنظیم .............قرارداد دراین 

  

  

  

  

  

 مشاور                          دانشگاه آزاد اسالمی

 


