
نکات حقوقی انعقاد قراردادها
1399مردادماه 



قیحقواثرایجادبرایشخصدوحداقلارادهتوافق
.مشخصی

باشدشفاهییامکتوبتواندمیقرارداد.
قراردادهایقراردادها،اثباتدرتعذردلیلبه

دروشدهتنظیممکتوبصورتبهدولتیدستگاههای
.شوندمیثبتدبیرخانه



باشنددانشگاهقانونیوظایفازیکیاجرایدربایدقراردادها.

شودمیذکرآنانعقادقانونیمستندقرارداد،هرابتدایدر.

دانشگاهیمالاداریمعاونودانشگاهریاستصالحیتدراصوالقراردادانعقاد
.است

یامعاونانرسایبهراقراردادانعقادصالحیتتواندمیدانشگاهریاستصرفا
.کندتفویضدانشگاهمدیران



نمیوبمحسحقوقیقراردادها،امورکلیهلکناستحقوقیمتنیکقرارداد،
.شود

:قراردادها، جنبه های زیر را همزمان دارند
حقوقیجنبه های ( الف

اداری و مالی جنبه های ( ب
-ای فنیمثل قراردادهای عمرانی که جنبه ه)موضوعی تخصصی جنبه های ( پ

ی عمرانی آن غالب است یا قراردادهای پژوهشی که موضوع آن امور پژوهش
.(است



تأیید بار مالی قرارداد توسط مدیریت بودجه

تأیید قرارداد توسط مدیریت امور مالی از حیث رعایت مقررات مالی دانشگاه

 و اجرای آنقرارداد و نظارت بر رعایت...( حسن انجام تعهدات و )تنظیم مفاد مربوط به تضامین

برگزاری جلسات کمیسیون معامالت

مدیریت فرایند برگزاری مناقصات و مزایدات

انعقاد قرارداد توسط معاونت اداری مالی

 ثبت و ضبط قراردادها

مستندسازی امور مالی قرارداد

نگهداری اسناد اداری و مالی مربوط به قراردادها



قراردادقانونیمستنداتکنترل

قرراتموقوانینرعایتحیثازقراردادمفادکنترل
قراردادمتنتنظیمدر

ثحیازقراردادمتنساختاریوشکلیکنترل
قراردادانسجاموجامعیت



مشخصعنوانداشتن
قانونیمستنداتذکر
قراردادموضوعبودنمشخص
قراردادموضوعانجامبرایقراردادطرفصالحیتاحراز
امضابرایمجازمقاماحراز
مبلغبودنمشخص
قرارداداجرایمدتوانعقادتاریخبودنمشخص



(دانشگاهطرفاز)قراردادناظربودنمشخص
قرارداداجرایمحلبودنمشخص
قانونیکسورپرداختمسئولیتتعیین
تضمیناتبینیپیش
قراردادطرفینتعهداتبینیپیش
قراردادفسخ
قراردادیاختالفاتفصلوحل
فورس)ناباجتغیرقابلحوادثوشرایطبهمربوطحکمبینیپیش

(ماژر



احکام قراردادها به سه دسته تقسیم می شوند:
حقوقیمدیریتوشودمیذکرقراردادمفادتکمیلحیثازمواردبرخی-1

مبلغایتاریخمثل.نداردراآنکیفیتوکمّیتخصوصدرنظراعالمصالحیت
.طرفینتعهداتیاقرارداد

وجودانعطافامکانواستالزامیقراردادها،حقوقیاحکامازبرخیرعایت-2
10تا5ینبآنمیزانکه)تضمیناخذقرارداد؛برایقانونیمستندوجودمثل.ندارد
(.استنوساندردرصد

لذاوودشمیذکردانشگاهصالحوصرفهرعایتحیثازقراردادیاحکامبرخی-3
مثل.(انعطافامکان)داردوجوداستثناییصورتبهآنازعدولامکانموردحسب

؛(آنطشرایو)دانشگاهفسخحقحقوقی؛مدیریتطریقازاختالفاتفصلوحل
ماژرفورسشرایطبهمربوطحکمتنظیمنحوه



قدقیمعنایبهقراردادواستهمکاریبهتعهدنامه،تفاهم
.شودنمیمحسوب

کندنمیتعهدایجادتنهاییبهنامهتفاهم.
ایاجرکهموردهردرکهشودمیذکرهانامهتفاهمدرمعموال

منعقداقبامتعمربوطقراردادباشد،قراردادنیازمندنامهتفاهممفاد
.شودمی
تفاهمطرفینمجازمقاماتتوسطبایدقراردادهمچوننامهتفاهم

.شودمنعقدنامه



امورریتمدیقراردادها،انعقادفرایندتسهیلمنظوربه
نمونه/پتیقراردادهایتنظیمبهاقدامدانشگاهحقوقی

.استنموده
زنگریبانیازمندزمانگذردرنمونه/تیپقراردادهای

.هستنداصالحو
دواحتوسطبایدنمونهقراردادهایمفادازبخشی

.شودتکمیلمتقاضی



دانشگاهآزمایشگاههایازاستفادهواجارهقرارداد
خوارزمی؛

خوارزمی؛دانشگاهخدماتیامورسپاریبرونقرارداد

نمایشگاه؛اجارهقرارداد



شناسی؛روانومشاورهخدماتخریدقرارداد

پزشکی؛خدماتخریدقرارداد

پرستاری؛خدماتخریدقرارداد



آموزشی؛اماکناجارهقرارداد

خوارزمی؛دانشگاههمایشتاالرهایاجارهقرارداد

دانشگاه؛بوفهاجارهقرارداد



کپی؛خدماتغرفهاجارهقرارداد

آموزشی؛کارگاههایدرتدریسقرارداد

ر؛فناوواحدهایرشدمرکزدراستقرارقرارداد



قرارداد اجاره خانه های سازمانی دانشگاه.



ندشومیتنظیمنمونهصورتبهقراردادها،متنصرفا.

درراردادقمتندقیقتنظیموشرکتهااساسنامهکردنچک
.استضروری،چیننقطهموارد

قرارداد،متندرمذکورمدارکواسنادنمودنضمیمه
.استالزامیقراردادهاشکلیکنترلجهت



مقررات،وقوانینتغییریاوجدیدتجربیاتکسببازمانگذردر
.استضرورینمونهقراردادهایدربازنگری

ناوینعاستنمودهدرخواستمکررادانشگاه،حقوقیامورمدیریت
.شوداعالمتیپقراردادتنظیمجهتنیازموردقراردادهای

مهموتکرارپرقراردادهایباتیپ،قراردادهایتنظیمدراولویت
.است



:تبه منظور تسریع در انعقاد قراردادها، از واحدهای مختلف دانشگاه خواسته شده اس

وجودقراردادهااصالحامکانکهایدورهدروهمکاریشروعازقبلقراردادهامتن-1
.شودارسالحقوقیمدیریتبهباشد،داشته

.نداردوجودگذشتهتاریخقراردادهایدرخصوصنظراعالمامکان-2

تأییدیهارداد،قرمتنارسالازقبلباید،انسانینیرویبکارگیریبهمربوطقراردادهای-3
.کنداخذرادانشگاهاجراییهیئت

:ازعبارتندگیردمیتصمیمآنخصوصدرمذکورهیئتکهمواردی-4

اصل بکارگیری( الف

میزان ساعات همکاری( ب

مبلغ حق الزحمه( پ



دربایدشگاهدانمختلفواحدهایمذکور،هیئتمصوبهاخذفرایندبودنزمانبربهتوجهبا
.دنماینمذکورهیئتتاییدیهاخذبهاقدامهمکاریشروعازپیشمناسبیزمان

هیئتوبهمصفاقدکهانسانینیرویبکارگیریقراردادهایدرخصوصحقوقیمدیریت
.کندنمینظراعالمباشند،اجرایی

دراستنادردمواسنادکلیهنمودنضمیمهقراردادها،بررسیفراینددرتسریعمنظوربه-5
هیئتمصوبهی،پژوهششورایمصوبهرئیسه،هیئتمصوبهامنا،هیئتمصوبهجملهاز)قرارداد
.ستاالزامی(...وتشریفاتترکصورتجلسهمزایده،/مناقصهصورتجلسهاجرایی،

ازبررسیبرایدانشگاهباقراردادطرفشرکتهای(اصالحاتآخرینبا)اساسنامهمتن-6
بهبایدمربوط،حقوقینکاتسایروشرکتموضوعقرارداد،امضایبرایمجازمقامحیث

.شودارسالقراردادضمیمه



بایدکندمیاخذراحقوقیمدیریتتأییدیهکهقراردادینویسپیشمتن-7
.باشدرسیدهقراردادطرفامضایبه

طرفمجازمقامودانشگاهمجازمقامتوسطبایدقراردادصفحاتکلیه-8
.شودامضاقرارداد

اداریعاونتمتوسطوشوندثبتدانشگاهدبیرخانهدربایدقراردادهاکلیه-9
.شوندابالغمربوطواحدهایواشخاصبهمالی

.شودمیثبتحقوقیمدیریتاز/بهقراردادهاکلیهخروجوورودتاریخ-10
.بودنخواهدآنتأییدبرایموجبیقرارداد،اصالحدرتأخیر

ردادهاییقرادرخصوصحقوقینظراعالمامکانکهشودمیتأکیدمؤکدا-11
.نداردوجودباشند،گذشتهتاریخکه



.استمتقاضیواحدبرعهدهقراردادانعقادفرایندشروعمسئولیت-12

ارسالمالییادارمعاونتبهمتقاضی،واحدتوسطتنظیمازپسقراردادنویسپیشمتن-13
.شودرسالاحقوقیمدیریتبه،بودجهومالیامورمدیریتتأییدیهاخذازپستاشودمی

نترلکوبررسیبهاقدامخود،سازمانیوظایفشرحبهتوجهبادانشگاهازواحدهر-14
.کندمیقرارداد

نیزوراردادقانعقادازپیشداردآمادگیدانشگاهحقوقیمدیریتفوق،مراتبوجودبا-15
شگاهدانمختلفواحدهایبهراالزممشاورهقرارداد،نویسپیشاصالحنحوهدرخصوص

.کندارایه



.منعقد شوندسربرگ دانشگاه قراردادها علی القاعده باید در -16

بیق دادن به مدیریت حقوقی از جهت تطپیشین قراردادهای ارسالی ( های)نسخهارسال -17
.اصالحات انجام شده با ایرادهای مطرح شده، ضروری است


