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 «طیفلهوال»

 

 :طرفین قرارداد -1

موسسه آفرین آن که جزء الینفک این قرارداد میباشد، بین  3 قرارداد حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده 

به نشانی: که به اختصار )خانه هنر ایرانیان(  14009808870و شناسه ملی : 51151گسترش هنر ایرانیان به شماره ثبت 

، خیابان استاد نجات الهی ، روبروی خیابان اراک ،کوچه چهارم ،پالک چهار ، طبقه دوم شماره تماس : تهران

: انمخ/آقایو شود می ( نامیدهخانه هنر ایرانیانکه از این پس طرف اول )خانم فاطمه  مدیر عاملی بهو 02188908717

...........................................بهشمارهملی..... :.................................بهینشان: ........................................................... 

 :............. شماره تلفن ثابتکدپستی ..............................................................................................................................

  : .................................................................................. شماره تلفن همراه

ی : نشانبه..............: ....................ملیشمارهبه : ..................................................................................انمخ/آقای و

کدپستی .........................................................................................................................................................................

  : .................................................................................. شماره تلفن همراه :............. شماره تلفن ثابت.......................

این  2نامیده می شود و شرایطی که در اسناد و مدارک موضوع ماده  ه(طرف دوم )نمایند به عنوان که از این پس

 :دقرارداد درج شده، با رعایت مفاد زیرمنعقد میگرد

 :موضوع قرارداد -2

........................ به مدیریت .............................................. و مدیریت داخلی استان .....در  ر ایرانیانخانه هننمایندگی 

 می باشد ...... با در شراکت .............درصد برای مدیر و .............. درصد برای مدیر داخلی...........................................
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 :اسناد و مدارک -3

 :این قرارداد شامل اسناد و مدارک ذیل است

 پروانه فعالیت نمایندگی  .1

 خانه هنر ایرانیانکپی اساسنامه  .2

 هنر ایرانیانکپی روزنامه رسمی خانه  .3

 رزومه علمی، فرهنگی، اجتماعی و اجرایی متقاضی دفتر نمایندگی .4

  یمدرک تحصیلی متقاضی دفتر نمایندگکپی شناسنامه )تمام صفحات(، کارت ملی )دو سمت( و  .5

 میلیارد ریال1چک یا سفته ضمانت حسن انجام کار به ارزش  .6

 میلیون تومان به حساب اصلی خانه هنر ایرانیان 20.000.000میلیون ریال معادل  200.000.000واریز مبلغ  .7

                         جهت اخد کد نمایندگی شعبه 

 کپی قرارداد اجاره دفتر )ساختمان اداری( مناسب برای تاسیس دفتر نمایندگی .8

 

 :خدمات قابل ارائه توسط طرفین -4

 

 :ارائه توسط طرف اول خدمات قابل.1

افتخار دارد در راستای حمایت از هنرمندان  51151خانه هنر ایرانیان)موسسه آفرین گسترش هنر ایرانیان( به شمار ثبت:

و پیشکسوتان هنرمند و تحقق رسالت فرهنگی،اجتماعی،حمایتی از این قشر پرافتخار و ارتقای شان و منزلت هنرمندان 

 ،بینش و اعتال و توسعه هنر برای نسل جوان و نواندیش کشور گام بردارد در جامعه و انتقال دانش

ایران افتخاردارد با گسترش همکاری ها و تعامالت با دستگاههای اجرایی، نیکوکاران و داوطلبان و  هنر ایرانیانخانه 

ویژه هنرمندان و برگزاری همایش ها و سمینار های گسترش زمینه های مشارکت مردمی و صدور کارت عضویت 

 رجی و اعطای خدمات رفاهی و پزشکی گامی جدید در عرصه فرهنگی و  هنری کشور برداردداخلی  خا
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 در استان ایرانیانهنر تحقق اهداف، برنامه ها و سیاست های خانه  :خدمات قابل ارائه توسط طرف دوم.2

................... 
 

 :محدوده قرارداد -5

 ............. است........محدوده اجرای قرارداد استان ......

 :مدت قرارداد -6

هنر هجری شمسی( است که در صورت رضایت خانه 14تا .../...../.. 14سال )از تاریخ .../...../.. 1مدت اجرای قرارداد 

 .قانونی فعالیت دفتر نمایندگی قابل تمدید است وجود منع و عدم ایرانیان

 

 :تعهدات -7

 هنر ایرانیانطرف دوم گواهی می نماید با علم و آگاهی کامل از اهداف، برنامه ها، شرایط و سیاست های خانه  .1

نموده و تمام تالش خود را برای افزایش آگاهی، ارتقای دانش و مهارت  را خانه نمایندگی این  درخواست تاسیس

 بالندگی سازمانی بکار خواهد گرفت های تخصصی و فراهم نمودن بسترهای رشد و

نسبت به  به شرکت ثبت فردا طرف دوم متعهد می گردد، بالفاصله پس از انعقاد قرارداد و صدور معرفی نامه . 2

اقدام  خانه هنر ایرانیاننمایندگی  کدتشریفات اداری و قانونی برای دریافت  و انجام شرکت ها  ادراه ثبتمراجعه به 

ارسال و نمایندگان خانه هنر ایرانیان را به معاونت امور استانها روزنامه رسمیتصویر  ماه1نموده و حداکثر ظرف مدت 

 .نماید

را منوط به دریافت مجوزهای قانونی  خانه هنر ایرانیان فعالیت افراد تحت عنوان نماینده  هرگونه هنر ایرانیان خانه . 3

متعهد می  رسمی  مورد تقاضا می داند و متقاضی تاسیس دفتر نمایندگی ادراه ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی از 

هنر مهر و عنوان نماینده خانه  تحت هر شرایط از تابلو، سربرگ، رسمی نمایندگی استانی کدز اخذ گردد تا قبل ا

 .استفاده ننماید ایرانیان 

ه به اینکه کلیه مسئولیت های حقوقی ثبت نام از متقاضیان در استانها متوجه نماینده استانی است، طرف دوم با توج. 4

م خارج از استان ثبت نام نمایند. ثبت نا روزنامه رسمیتنها در محدوده جغرافیایی )استان( مندرج در  متعهد می گردد
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 و نمایندگان  استانها موظف هستند موارد مشاهده شده را به معاونت امور استانها تخلف محسوب شده و نمایندگان

 .تخلفات احتمالی به عهده نماینده استان ثبت نام شونده است گزارش نمایند، در غیر اینصورت کلیه مسئولیت های آتی

کلیه ضوابط آئین نامه ها و دستورالعملهای هنر ایرانیان خانه  انت از اساسنامهطرف دوم متعهد می گردد ضمن صی. 5

  .را با دقت اجرا نماید خانهاین  ابالغی از سوی

فعالیت نماید و حدود اختیارات وی محدود به  هنر ایرانیان مرکزی خانه  دفترطرف دوم متعهد می گردد تحت نظر . 6

 .ایشان قید شده یا به او ابالغ شده استکه در حکم انتصاب  اموری باشد

در جهت حمایت  خانهاست غیر سیاسی و هرگونه استفاده از منابع مادی و معنوی این هنر ایرانیان  موسسه ای خانه . 7

و همکاری بااحزاب و جریانات سیاسی رسمی و غیر رسمی داخل و خارج از کشور تخلف محسوب شده و منجر به 

نمایندگی می گردد، از اینرو طرف دوم متعهد می گردد از ظرفیت های ایجاد  ل پروانه فعالیتقطع همکاری و انحال

 .برای اهداف و مقاصد حزبی، گروهی،سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی استفاده ننماید خانهشده توسط این 

 

بدون آگاهی بخشی و ایجاد زمینه ست داوطلبانه و هرگونه جذب و ثبت نام از اعضاء موسسه ای ا هنر ایرانیانخانه .  8

ممنوع بوده و تخلف محسوب می گردد، در این راستا طرف دوم متعهد است شرایطی را فراهم  مشارکت داوطلبانه

این خانه در صورت تمایل به عضویت در  نایی کامل با اهداف و برنامه هامشاوره و آش نماید که اعضاء بتوانند پس از

 .درآیند

 

خدماتی طرف قرارداد با این   و یا سازمانهای هنر ایرانیان تعهد می گردد کلیه خدماتی که از سوی خانه طرف دوم م. 9

اعضاء در نظر گرفته شده است را پشتیبانی، پاسخگویی و پیگیری نموده و امکانات الزم برای خدمات قابل  برای خانه 

 .ارائه به اعضاء را فراهم نماید

ردد کلیه پرسنل دفتر نمایندگی رعایت حجاب و شعائر ایرانی، اسالمی و مذهبی را نموده و طرف دوم متعهد می گ. 10

 .با مراجعین رفتار نمایند با متانت و فروتنی

را برای اطالع متقاضیان در مراکز ثبت نام  هنر ایرانیاندوم متعهد می گردد نرخنامه مصوب خدمات خانه  طرف. 11
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یک از کارکنان و نمایندگان تابعه مجاز به دریافت مبلغ مازاد نرخنامه تحت هر عنوان )دستمزد، حق  نصب نماید و هیچ

 .الزحمه و ..(. نمی باشند

بیالن آن را همراه با گزارش  طرف دوم متعهد می گردد تمامی درآمدها و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح. 12

 .ارائه نماید خانه هنر ایرانیانثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مستند و مستدل عملکرد اجرایی حداک

تمامی تالش خود را در  هنر ایرانیان طرف دوم متعهد می گردد در راستای تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی خانه . 13

ی نمایندگان، تقویت نمایندگی در شهرستانها )طبق دستورالعمل های ابالغی(، آموزش و توانمندساز گسترش شبکه

و راهبری نمایندگان تابعه، برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی و  زیرساخت های ارتباطی و تعاملی، مدیریت

 .بکار گیرد هنر ایرانیان نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و سیاست های ابالغی خانه 

ارسال پیامک، بنر، بیلبرد، چاپ ویژه نامه، انتشار  طرف دوم متعهد می گردد کلیه فعالیت های تبلیغاتی، اعم از. 14

را پس  خانهو خدمات و برنامه های این  هنر ایرانیانمطبوعاتی و رسانه ای و ... با رویکرد معرفی خانه  مقاله، مصاحبه

 .امور استانها اجرایی نماید از اخذ تائیدیه محتوایی از معاونت

و از هرگونه جذب اعضا از  ایرانیان  خانه هنردر هنرمندانالزام در جذب طرف دوم متعهد می گردد از هرگونه . 15

 .وعید تحت هر عنوان )وام، تسهیالت، اشتغال، حقوق ماهیانه و ...( پرهیز نماید طریق وعده و

تاثیرگذار و تشویق و ترغیب آنها به  فرهنگی وهنریطرف دوم متعهد می گردد نسبت به شناسایی فعاالن حوزه . 16

 .اقدام نماید هنر ایرانیانخانه  همکاری موثر با

طرف دوم متعهد می گردد زمینه مناسبی را برای جلب مشارکتهای مردمی و ارائه خدمات داوطلبانه در استان بر . 17

 .موجود فراهم نماید اساس نیازهای

 
 

نیکوکاران، کارفرمایان و سازمان های داوطلب استان را به ایجاد و راه اندازی مراکز طرف دوم متعهد می گردد . 18

 .تشویق و ترغیب نماید هنر ایرانیانخانه  ایارائه خدمات به اعض
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 طرف دوم متعهد می گردد کارآفرینان داوطلب را به ایجاد اشتغال یا تخصیص فرصت های شغلی برای اعضای. 19

 د شویق و ترغیب نمایت هنر ایرانیانخانه 

طرف دوم متعهد می گردد نیکوکاران و سازمان های داوطلب را به همکاری و مشارکت در اجرای برنامه های . 20

 .تشویق و ترغیب نمایدهنر ایرانیان خانه  و هنری فرهنگی

 هنر ایرانیاننهای خانه طرف دوم متعهد است در صورت تغییر آدرس، سریعاً مراتب را به اطالع معاونت امور استا. 21

 .برساند

کلیه اطالعات و مدارکی که به صورت عمومی در اختیار اشخاص ثالث نبوده و دسترسی به آن بدون مجوز کتبی . 22

نسبت به آن دارای حقوق اختصاصی میباشد )اعم از داده ها، اطالعات،  خانه مجاز نبوده و هنر ایرانیاناز طرف خانه 

 طرح ها، ایده ها، برنامه ها و ..(. اسناد محرمانه تلقی می شوند  یلم ها، نامه ها،تجربیات، عکس ها، ف

همکاری، حین همکاری و پس از  طرف دوم متعهد به حفظ محرمانگی اطالعات و پرهیز از افشای آن در قبل از. 23

  است خانهقطع همکاری با 

مسئولیت های قانونی، خسارات مادی و  طرف دوم متعهد می گردد در صورت نقض این شرط، ضمن پذیرش کلیه. 24

 معنوی حاصل و نیز آثار، تبعات و پیامدهای آتی مربوطه را پرداخت نموده و در این زمینه پاسخگو

 .باشد

مراجعه نماید. بدیهی معاونت امور استانها  ماه قبل از اتمام اعتبار مجوز بهطرف دوم متعهد می گردد حداقل یک . 25

از سوی نهادهای ذیربط به منزله عدم احراز صالحیت فردی نماینده در اداره دفتر نمایندگی  تمدید مجوز است عدم

می تواند نسبت به معرفی فرد جدید برای اداره دفتر نمایندگی در استان مربوطه  خانه این  تلقی شده و هنر ایرانیانخانه 

 .اقدام نماید

انه ها، داده ها، اطالعات، اسناد و عناوینی که به واسطه این حق انحصاری و مالکیت مادی و معنوی تمامی سام. 26

است و ضرورت دارد طرف دوم پس  هنر ایرانیانیا به امضاء اعطا شده بودند، متعلق به خانه  قراردادنامه، حاصل شده

این خانه یا نماینده جایگزین شده از سوی  و این خانه فرصت آنها را به  رارداد و یا قطع همکاری، در اولیناز فسخ ق
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  .تحویل دهد

متعهد بدون رضایت صریح و مکتوب طرف دیگر حق واگذاری این قرارداد و حقوق ناشی از آن را به اشخاص . 27

 ثالث نخواهدداشت

 :فسخ قرارداد -8

نامه کد به هر دلیل موفق به اخذ طی فرصت قانونی مقرر و آزمایشی  فعالیت ماه 6پس از چنانچه طرف دوم . 1

 .نگردد، این قرارداد به خودی خود باطل شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد اداره ثبت شرکت  هانمایندگی از

 مجاز است در هر هنر ایرانیاناگر نماینده رسمی در حوزه های اجرایی عملکرد ضعیفی از خود نشان دهد خانه . 2

 .ز فعالیت ایشان نسبت به فسخ قرارداد و معرفی فرد جایگزین اقدام نمایدمرحله ا

با علم به این واقعیت تا حد ممکن هنر ایرانیان هستند، خانه  خانه هنر ایرانیاننمایندگان متعهد مهمترین سرمایه . 3

شود. با همه این تالش  خانهندگی توانمندی نمایندگان سبب موفقیت آنها و رشد، تعالی و بال تالش می کند تا با ارتقای

و  هنر  ایرانیانکه ادامه فعالیت یک نماینده به هر دلیل به صالح خانه  ها ممکن است در شرایطی تشخیص داده شود

در مواجهه با  هنر ایرانیانهمکاری بعنوان آخرین گزینه خانه  نباشد، در اینصورت قطع خانهاهداف و ماموریت های این 

 .مطرح می شود نماینده متخلف

در مواردی که به علل ناشی از حوادث قهری که رفع آن خارج از حیطه اقتدار طرف اول یا طرف دوم قرارداد بوده . 4

بینی آن غیرممکن باشد و انجام بخشی و یا تمامی قرارداد ناممکن گردد، طرفین نسبت به فسخ یا  و به نوعی که پیش

فسخ، هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت نخواهد داشت، تشخیص  در صورتتغییر در شرایط قرارداد اقدام و 

 .حوادث قهری تابع قوانین کشور میباشد

سفته  مجاز است هنر ایرانیانخانه  هرگونه تخلف قوانین را انجام دهداگر نماینده رسمی در حوزه های اجرایی . 5

و مطالبه نمایدو کلیه هزینه های دادرسی  گذاشتهایشان را جهت خسارت به عمل آمده به اجرا  سن انجام کارح ضمانت

ز فعالیت ایشان نسبت به فسخ قرارداد و معرفی فرد جایگزین مرحله ا در هر و و وکالت به عهده طرف دوم می باشد

  .اقدام نماید

 



 

 

 :شماره

   تاریخ:
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  دمری عامل دفتر 
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 حل اختالف -9

این قرارداد تحت قوانین دولت جمهوری اسالمی ایران تنظیم شده و در صورت بروز هر گونه اختالف در این 

 .صالحیت رسیدگی خواهند بود جمهوری اسالمی ایران دارای خصوص، مراجع قانونی دولت

 :نسخ قرارداد -10

 .نسخه که در حکم واحد میباشند تنظیم و به امضای طرفین رسیده است2ماده و 11این قرارداد در 

 :امضاء -11

 .طرفین گواهی می نمایند تمام اسناد و مدارک این قرارداد را مطالعه نموده و از مفاد آن کامالً آگاه شدهاند. 1

  .قرارداد پس از امضای طرفین قطعی و الزم االجرا می باشداین . 2

 

 

 

 طرف دوم                           طرف دوم                                                     طرف اول          

 مدیر داخلی                       مدیر نمایندگی                                       خانه هنر ایرانیان عاملمدیر 

 فاطمه دشتبان       

 

 

 

 

 

 

 * این تصویر برابر با اصل است


