
 

 قرارداد استقرار در مرکز کارآفرینی و نوآوری  

 شماره:

 تاريخ:

 پيوست: 

 

 4 از 1 صفحه:

 

 

دکتر به نمايندگي آقای مرکز کارآفرینی و نوآوری ،  بلوار خلیج فارس، بوشهرآدرس به  مرکز کارآفريني و نوآوری دانشگاه خليج فارسمابين اين قرارداد في 

--------فرزند  -------------------از يك طرف و آقای / خانمواگذارنده« »شود به عنوان ناميده مي  «مرکز»که در اين قرارداد  امین ترابی جهرمی

   ----------------------------------------------------  ساکن  ------------- کد ملي  -------   شماره شناسنامه ----

به  -------------------------------------- به شماره ثبت و آدرس ----------------------- هستهبه نمايندگي از  ----------- تلفن

 گردد. منعقد مي  به شرح زير در محل دانشگاه خليج فارسشود از طرف ديگر « ناميده مي واحد فناوربردار که در اين قرارداد »بهره نعنوا

 موضوع قرارداد    :ماده یك

مبلمان اداری  برق، تلفن مرکزی،  ب،به همراه آ فضای مرکز رشد واقع در محيط .....از  -----مترمربع از اتاق شماره  حمايت  عبارتست از در اختيار قراردادن

باشد و همچنين استفاده از ساير خدمات پشتيباني و اداری مرکز رشد در حد مقدورات در قبال پرداخت محوری مي برای اجرای ايدهواحد فناور جهت استقرار 

 رسيده است.  واحد فناوربه رؤيت نماينده  شده که تماماهای اعالم ه هزينه طبق تعرف 

 مدت قرارداد   :وماده د

موظف است پس از خاتمه مدت قرارداد نسبت به تخليه محل استقرار و واحد فناور که باشد، مي  ----- به مدت /   /       تا تاريخ /   /       مدت قرارداد از تاريخ

 ب با مرکز رشد اقدام نمايد.تسويه حسا  و...ارائه مفاصاحساب از سازمانها و ادارات دولتي مرتبط نظير دارايي و تأمين اجتماعي 

مدت قرارداد با توافق طرفين وبراساس ضوابط و مقررات عمومي دانشگاه و مرکز رشد   در فرآيند رشد مورد تأييد واقع شود؛واحد فناور در صورتي که  :1تبصره 

 قابل تمديد خواهد بود. 

 مبلغ قرارداد    :ماده سه

عهده   ----------- به حساب جاری  فناور باشد که در اول هر ماه توسط واحد ل مي ريا 0 ماهيانه مبلغ و... اداری  های استقرار، مبلمانمبلغ قرارداد بابت هزينه

 گردد. واريز و فيش آن به مرکز رشد تحويل مي   ----------------- به نام ----------------- شعبه -------------- بانك

مرکز رشد حق فسخ يك طرفه قرارداد و تعطيلي  ؛پرداخت نشودواحد فناور نوبت متناوب از سوی  3وبت متوالي يا ن 2تا  مبلغ قرارداددر صورتي که  تبصره یك:

و يا از هر محل ديگری که صالح بداند را دارد. تشخيص مرکز  واحد فناور و وصول کليه مطالبات و خسارات را از محل تضمين ارائه شده از سوی واحد فناور 

 باشد.مي واحد فناور ان مطالبات و خسارات مورد قبول رشد در برآورد ميز

باشد.  مزبور موظف به پرداخت آنها مي  واحداعالم و واحد فناور های قطعي محاسبه و به هزينه کليه ، حساب قطعي و تخليه محل استقراردر زمان تسويه تبصره دو:

 صورت مطابق تبصره يك همين ماده رفتار خواهد شد. در غير اين

 تعهدات مرکز رشد    :ه چهارماد

 گونه عيب و نقصي آن را برطرف کند. قرار داده و در صورت بروز هرواحد فناور محل استقرار موضوع اين قرارداد را در طول مدت قرارداد در اختيار  4-1



 

 قرارداد استقرار در مرکز کارآفرینی و نوآوری  

 شماره:

 تاريخ:

 پيوست: 

 

 4 از 2 صفحه:

 

 . دهددر اختيار وی قرار  ، با اخذ هزينههای تعيين شدهرا در صورت امكان بر اساس تعرفه واحد فناور امكانات مورد درخواست  4-2

 واحد فناور تعهدات    :ماده پنج

 و فقط برای اجرای ايده محوری مصوب بكار گيرد و حق واگذاری آنها را به صورت کلي يا جزئي يا اشاعه به غير ندارد.ا صرفا امكانات و محل استقرار ر 5-1

 قت را به عمل آورد. در نگهداری و حفظ محل استقرار و اموال و وسايل تحويلي نهايت د 5-2

 .را پرداخت نماييدهای ثابت و متغير در مدت مقرر کليه هزينه  5-3

 در موعد مقرر نسبت به تخليه محل و تحويل امكانات بصورت صحيح و سالم اقدام نمايد. 5-4

يا غيرمستقيم مسئول آن است نسبت   مباشرتا يا تسبيبا واحد فناورگونه خسارت به مكان يا اموال و وسايل و امكانات تحويلي و اشخاص که در صورت بروز هر 5-5

 است. واحد فناور به جبران آن به فوريت اقدام نمايد.تشخيص مرکز رشد در برآورد خسارات و علت آن مورد قبول 

 ز رشد ندارد. را بدون هماهنگي و اخذ موافقت کتبي مرک و...( حق تغيير و تحوالت در فضای فيزيكي )ايجاد پارتيشن واحد فناور  5-6

پس از يك نوبت تذکر کتبي با فاصله  ،دهد در صورت تخلف از هر يك از شروط قراردادبه موجب اين قرارداد به مرکز رشد وکالت بالعزل مي واحد فناور  5-7

کردن آن با حضور  جلسه ات و صورت آوری وسايل و امكانو جمع محل نسبت به تخليه  ، تخليه مكان برایواحد فناور روز در صورت عدم مراجعه نماينده  10

 اقدام نمايد.  نمايندگان دفتر حقوقي و مديريت حراست دانشگاه

 سایر شرایط قرارداد   :ماده شش

موظف است نسبت به پرداخت آنها در واحد فناور اقدام نموده و واحد فناور  های مصرفي مرکز رشد هر ماهه نسبت به اعالم ريز مكالمات تلفني و ساير هزينه 6-1

 پايان همان ماه اقدام نمايد.

 باشد. شده ار سوی مرکز مي سخگويي به مراجعان در زمان اعالم رعايت و موظف به پا توسط نماينده مرکز رشد را دقيقا شده ساعات کار اعالم واحد فناور  6-2

 باشد. خود را قبل از اجرا به مرکز رشد ارسال و پس از تأييد مرکز مجاز به اجرای آنها مي ها و قراردادهای مربوط به نامه کليه آيينواحد فناور  6-3

در مرکز فناور  هایواحددر قالب  نمايد صرفاز خود سلب و اعالم مي کليه حقوق استيجاری و مالي و تجاری و معامالتي، حق عسر و حرج و .... را اواحد فناور  6-4

 رشد فعاليت خواهد نمود. 

 باشد. مجلس شورای اسالمي نمي  1377معامالت دولتي مصوب   نمايد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت دراعالم مي واحد فناور  6-5

ه ها نسبت بهای خود را برای اختصاص امكانات به مرکز رشد ارسال و مرکز رشد در حد مقدورات و پس از تعيين تعرفه هزينهکليه درخواست واحد فناور  6-6

 نمايد. اقدام مي واحد فناور تحويل آنها به 

داند و رعايت قوانين شرعي و حدود اسالمي در محيط خود را ملزم و موظف به رعايت کليه قوانين عام و خاص حاکم بر دانشگاه و مرکز رشد مي واحد فناور  6-7

 ون ساير شروط مندرج در قرارداد موجب فسخ قرارداد خواهد بود.باشد و تخلف از آن همچ الزامي مي واحد فناور دانشگاه برای کليه مرتبطين با 

کارآفريني و جز در اعالم آدرس پستي با قيد »مستقر در مرکز  و عنوان و اعتبار دانشگاه خليج فارس از لوگوی آرم، اسم حق استفاده به هيچ عنوانواحد فناور  6-8

 « را ندارد.خليج فارسدانشگاه  نوآوری



 

 قرارداد استقرار در مرکز کارآفرینی و نوآوری  

 شماره:

 تاريخ:

 پيوست: 

 

 4 از 3 صفحه:

 

 واحد فناوربندی اعالم نمايد: »اين  ها طي ها و شرکتارگان  ،هاسازمان  ،ادارات ،داند در کليه قراردادهای منعقده با اشخاصخود را موظف مي  واحد فناور 6-9

 نمايد«. فاده مي جهت فعاليت است از مكان مرکز کارآفريني و نوآوری دانشگاه خليج فارس ندارد و صرفا دانشگاه خليج فارسارتباط ساختاری و سازماني با 

 نمايد.رعايت مي  را دقيقا 1369ها و ... مصوب سال مفاد قانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي دانشگاهواحد فناور  6-10

 نظارت بر حسن اجرای قرارداد   :ماده هفت

 باشد.مي  قرارداد بر عهده نماينده مرکز کارآفريني و نوآوری دانشگاه خليج فارسنظارت بر حسن اجرای اين 

 تضمين قرارداد  :ماده هشت

ريال جهت تضمين انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد به مرکز رشد در قبال اخذ  ----------به مبلغ  ---------- يك فقره سفته به شمارهواحد فناور  1-8

شويم« به صورت عندالمطالبه و بدون درج متعهد مي  متضمانا»عبارت: رسيده و در آن  واحد فناورو مهر  سفته به امضای مديران) هر دو طرف دهد.رسيد تحويل مي 

 قيد شده است.( بابت

شده از سوی مرکز کارآفريني و الگوی تعيين التزام به مبلغ سي ميليون ريال« را در دفترخانه اسناد رسمي طبق يك فقره »سند وجه واحد فناور مديران قانوني  2-8

 نمايند.تحويل مي يني و نوآوری مرکز کارآفرو به  امضا نوآوری

 مرجع حل اختالف   :ماده نه

ه به موضوع رسيدگي و در صورت بروز هر گونه اختالف در تفسير مفاد اين قرارداد يا ساير موارد هيأتي مرکب از نمايندگان طرفين و نماينده دفتر حقوقي دانشگا

 نمايند. آن را حل و فصل مي 

 فسخ قرارداد  :ماده ده

ی مطالبات خود از واحد فناور اقدام نمايد و واحد فناور رد ذيل نسبت به فسخ قرارداد و اخذ کليهامختار است به تشخيص خود در مو فريني و نوآوریمرکز کارآ

ز طرف مرکز در ، تحويل مكان، امكانات و اموالي که ا کارآفريني و نوآوریروز پس از تاريخ فسخ قراداد نسبت به خروج از مرکز  15موظف است حداکثر 

 اختيار او قرار گرفته و تسويه حساب با مرکز اقدام نمايد:

 و شوؤن کاری تخلف از قوانين و مقررات و اخالق اسالمي  .1

 عدم رعايت ضوابط و شرايط قرارداد .2

 مرکز رشد عدم فعاليت مشهود واحد فناور در مرکز به تشخيص  .3

 ر به مرکز رشد شده از سوی واحد فناو عدم صحت اطالعات و مدارك ارائه  .4

 ضرورت تخليه و يا جابجايي مرکز رشد .5

 : نسخ قرارداد 11ماده  

 ميان طرفين مبادله و از زمان امضا معتبر است و هر نسخه حكم واحد را دارد. /   /         تبصره طي سه نسخه در تاريخ  6بند و  25ماده و  11اين قرارداد در 



 

 قرارداد استقرار در مرکز کارآفرینی و نوآوری  

 شماره:

 تاريخ:

 پيوست: 

 

 4 از 4 صفحه:

 

 

 

 

 

------------------------------- 

 رندهواگذا

 کارآفريني و نوآوریمدیر مرکز 

 امضا و تاریخ

------------------------------- 

 برداربهره

 نماینده واحد فناور/ مدیرعامل

 امضا و تاریخ

------------------------------- 

 دانشگاه معاون پژوهش و فناوری

 امضا و تاریخ

                                                                          

 

 
                                                                                                


