
 شرایط ثبت انم:
 ( ارسال معرفی نامه از سازمان / شرکت متبوع با ذکر شماره و تاریخ بروشور و تکمیل فرم ذیل )ثبت نام( 1

باه ساااج راارم شاماره      خااص  هاهار ریاال(    هشتصا   می یاون و   ساه ) ریال   000/800/3( ارائه فیش باانکی بابات واریاه شا ریه باه مب ا         2

باه ناام شاارکت ساامااان بااه       IR250120000000001761804341  شابا   63594ک   می ان هفت تیرشعبه  م تبانک  41/17618043
 نامه(و پذیرایی، بسته آموزشی و گواهی ناهار، استاد)شامل هزینه ان یاش رهاوردیاد  

 در نظر گرفته خواه  ش  . تخفيف  %15نفر  8و بيشتر از  %10نفر  8تل  6،%5نفر  5تل  3 کارگاهدر صورت ثبت نام گروهی در توجه :
گردد و در غیر اینصورت تن ا باته هام آموزشی ارائه ش اریه کار و مابقی ماترد می %20تاا یک هفته قبال از برگاهارم کتبای( در صاورت انصاراف  3

  گردد و ههینه ماترد نخواه  ش .ش ه، ارسال می

و یاا  ( 107)خط( داخ ای   10)  88318550هام و یا شماره ت فن 88841411ماتقیم  خواهشمن  است ر ت ثبت نام و کاب اطالعات بیشتر با شماره ت فن

  .تماس ساصل فرمائی  88318551نمابر 

 

 بخش اول:          

 معرفی قانون و تمیه آن از آیین نامه، تصویب نامه و بخش نامه ▪

 بن م آنانواع تقایمعقود و  ▪

شرایط صحت قرارداد )بررسی شرایط قرارداد صحیح در قراردادهام خصوصی و  ▪

 دوصتی(

 هام آن )بررسی شرایط عمومی، خصوصی و انواع شرط(شروط ضمن عق  و چاصش ▪

 س ود تع  ات طرفین قرارداد ▪

 معیارهام پذیرش انجام تع  ات ▪

 دخاصت شرایط ع م انجام تع  ات و راهکارهام پیش بینی ▪

 خاارت، وره اصتهام در قرارداد )انواع خاارت ها و روش هام پیش بینی آن ا( ▪

 انحالل قرارداد )فاخ، انفااخ و تفاسخ( ▪

سل اختالف و روش هام آن در قراردادها )کارشناسی، میانجی گرم، داورم، دادرسی  ▪

 و ..(

 زمانبن م و تاخیرات در قراردادها ▪

 قراردادها(  ینبا ویبانکات سقوقی تنظیم قرارداد ) ▪

 

 بخش دوم:   

 هام اررام پروژهمعرفی انواع سیاتم ▪

معرفی انواع قراردادهام تیپ )سازمان م یریت، وزارت نفت، فی یک و  ▪

).... 

معرفی قراردادهام تیپ سارمان م یریت )مشاوره، اررا، طرح و  ▪

 ، نقشه بردارم، م یریت طرح و ...(EPC ،BOTساخت، 

 و...( EPCمعرفی قراردادهام فی یک )مشاوره، اررا، طرح و ساخت،  ▪

 بخش سوم:    

 پرسش و پاسخ آزاد ▪

 هام واقعیی از نمونهیهاارائه درس آموخته ▪

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

14/09/96تاریخ :   

  118402شماره:
 

، 95می ان هفت تیر، خیابان کریمخان زن ، خیابان خردمن  شماصی، پالک نشانی : ت ران ، 
 88318551خط ( نمابر :  10)  88318550ت فن :   8طبقه 

Web:www.sbaco.ir   Email: info@ sbaco.ir 

قرارداداهاصول تهیه و تدوین   
 با حضور ارزشمند دکتر حیدری مهارلویی

 

هلی سلملن به اندیشمرکز هملیش  16الی  30/8از سلعت  1397مله  بهمن 17شنبه  چهلر  : دورهمحوراهی  

 اعطا خواهد شد.  معتبر پایان به شرکت کنندگان گواهینامهدر 
 

ام اول معلم نب   

 

 

 

 و استرام سالمبا 

سقوقی  ، آموزشی ذیل را به منظور ر وگیرم از ضرر و زیان هام استماصی در قراردادها ، با آموزش رنبه هام مخت ف قانونی ، فنی دوره شرکت سامان به اندیش

:برگهار می نمای  و اررایی قراردادها با ب ره من م یکی از اساتی  زب ه و مجرج در فضایی مط وج  

 

 




