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 یکشاورز جهاد وزارت

 یدام داتیتول بهبود و دام نژاد اصالح مرکز
 همگام کشوراتحادیه  سراسری صنعت دامپروران 

 ( DHI )کشور  یهایدامدار تیریمد بهبود طرح

 همکاریقرارداد 
 

  :طرفین قرارداد   :1ماده 

 طرف اول - 1-1

با ........................... ..................... آقای / خانم :  به مدیریت .........................استان:  ....................شهرستان : ........    مرکز بهبود مدیریت شماره 

 ن پسای که از.............................و شماره تلفن :  .............................................................................................آدرس و ....................................... کد ملی : 

  نامیده میشود. مرکز

 رف دومط - 2-1

، دارای ............ ..............................ر منطقه : دامدا ............ ........................: با کد ملی........................ فرزند: ................. ......................................: آقای

.  .........و تعداد : رأس گاو مولد .... ..........رأس و با تعداد : ...... ..........گاو شیری:  کل با ظرفیت ................. .............شماره : مجوز دامداری 

 نامیده می شود . دامدارکه از این پس موجود رأس غیر مولد 

 ناظر قرارداد  - 3-1

جهت به عنوان ناظر قرارداد   12012199201و شناسه ملی  99333صنعت دامپروری استان اصفهان به شماره ثبت  اتحادیه
 قرارداد می باشد. مفاد اجرای حسن برنظارت 

 موضوع قرارداد :  2ماده 

 اد می باشد.مرکز اصالح نژاد دام کشور که  پیوست قرارد برنامه های بهبود مدیریت دامداری طبق دستورالعملاجرای 

 : مدت قرارداد  3ماده 

که درصورت توافق طرفین قابل  سال شمسی میباشد دوبمدت  /    /          تا تاریخ  /    /              مدت قرارداد از تاریخ 

 تمدید می باشد.

 : مبلغ قرارداد4ماده 

 به شرح ذیل هزینه های مربوطه را پرداخت نماید. دامدار متعهد میشود در قبال دریافت خدمات مربوطه ماهیانه

 برای دام های اصیل ریال  000.000برای دام های آمیخته  و  ریال 000.00به ازای هر راس  هزینه صدور شناسنامه : – 1-4

 محاسبه میشود.برای هر مورد ریال  000.00س أزمایشگاه برای هر رآبا توجه به هزینه  هزینه رکورگیری و آزمایشگاه : – 0-4

 بشرح ذیل می باشد: بصورت ماهیانه هزینه ارائه خدمات فنی و بهبود مدیریت -9-4

 
 

 

 

 .............................................. شماره :

 /  /               تاریخ :

 ........................................ کد دامدار :
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 دام هزینه برای هر رأس  تعداد دام موجود 
 )رأس(تعداد دام مولد 

 )ریال(دام مولد  )ریال(غیر مولد  مولد غیر مولد

  
 راس  12تا  020222 00222

 س أر  92  - 12 100222 00222

 س أر 02 - 92 190222 40222 محاسبه شده هزینه

 س أر 122 – 02 110222 90222  

 س أر 122باالتر از  120222 90222 : )ریال(جمع هزینه
 

 کلیه هزینه های محاسبه شده بصورت خالص بوده و کلیه کسورات قانونی بعهده طرف دوم قرارداد می باشد. : 1 تبصره

و هزینه های درصورت درخواست سایر خدماتی که در تعهد مرکز نمی باشد ، درخواست کتبی دامدار ضمیمه این قرارداد  : 2تبصره 

 آن به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.

 : نحوه پرداخت : 5ماده 

ت به مرکز پرداخپرداخت  ذیل بشرح که سالیانه می باشد  ...............................................ماهیانه و مبلغ :  ریال  ..................................به میزان : قرارداد کل مبلغ 

 می گردد : مرکزاسناد آن تحویل  و 

 ریال بصورت نقد تحویل مرکز گردید. .................... ................................................مبلغ:                   الف :  نقدی :

 قسط و بصورت زیر پرداخت گردید. ............... تعداد :ریال طی  .................... ................................................مبلغ:      :ب : پرداخت غیر نقدی 

 ...........................شعبه :  ...................................عهده بانک :  به تاریخ :       /      /             .....................................ریال طی چک شماره :  .............................................مبلغ :  (1

 ...........................شعبه :  ...................................عهده بانک :  به تاریخ :       /      /             .....................................ریال طی چک شماره :  .............................................مبلغ :  (0

 ...........................شعبه :  ...................................عهده بانک :   به تاریخ :       /      /            .....................................ریال طی چک شماره :  .............................................مبلغ :  (9

 ...........................شعبه :  ...................................به تاریخ :       /      /            عهده بانک :  .....................................ریال طی چک شماره :  .............................................مبلغ :   (4

 : تعهدات طرفین  6ماده 

 مرکزتعهدات  – 1-6

 هماهنگی و ارتباط با دامدار و راهنمائی و مشاوره الزم و تعیین مجری و کارشناسان مربوطه از طرف مرکز  -1-1-1

دریافت ، تعیین هویت گله ،  جمع آوری اطالعاتحضور کارشناس مرکز حداقل یکمرتبه در ماه در محل دامداری جهت  – 0-1-1
 . اصالح نژاد دام کشورشماره ثبت ملی دام و ارسال و ثبت در سامانه 

 می باشد.بصورت ماهیانه ، فصلی، نیم سال  و ساالنه گزارش تهیه و مرکز موظف به ثبت اطالعات دامداری  – 9-1-1

 مرکز موظف است بصورت مداوم و ماهیانه گزارشهای تهیه شده را در اختیار دامدار قرار دهد . – 4-1-1

 مرکز موظف به ارائه گزارش های ضروری دامدار در هر زمانیکه وی درخواست نماید می باشد. – 0-1-1
 وضعیت دامداری. مطابق زمانبندی جهت  بهبودبه دامدارارایه مشاوره  - 1-1-1
 و پرداخت هزینه های مربوطه در صورت در خواست دامدار نالیز شیر به دامدارآانجام رکوردگیری شیر همراه با جواب  - 0-1-1

نظر سنجی و رضایتمندی دامدار اقدام و به همراه گزارش و نمودارهای ماه مرکز باید نسبت به ارائه فرم  1در پایان هر  – 9-1-1
 مربوطه تحویل دامدار نماید
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 /       /          تاریخ :

 .......................................... کد دامدار :
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 تعهدات دامدار: - 2-6

 تعهدات مالیانجام  پرداخت به موقع هزینه ها و - 1-0-1

 اجرای کلیه برنامه هاو توصیه های فنی اعالمی از طرف کارشناسان مرکز – 0-0-1

 و دفاتر ارائه شده از سوی مرکز در داخل دامداریمراقبت و نگهداری از اسناد و مدارک  – 9-0-1

 پیروری از آئین نامه ها و دستورالعمل های مرکز اصالح نژاد دام کشور  – 4-0-1
  ارائه شده به وی می باشد.همچنین انجام توصیه های فنی و همکاری الزم جهت ارایه اطالعات  بهدامدار موظف  - 0-0-1
 

 تعهدات ناظر: - 3-6

  مدیریت امور دام سازمان جهاد کشاورزیو معرفی به دامدار ط یبررسی نیازمندیها و صالحیت و شرا -1-9-1
همچنین پیگیری نسبت به اجرای کامل مفاد قرارداد و عملیات اجرایی و  مرکزو  دامدار( نظارت و هماهنگی های الزم بین 0-9-1

 آن تا پایان تعهدات طرفین.

طرفین در انجام وظایف خویش قصور یا کم کاری یا تعلل در کار داشته باشند ناظر ابتدا مراتب را طی ( چنانچه هر یک از 9-9-1
اخطار کتبی به طرف مورد نظر اعالم نماید و سپس از طریق تشکیل جلسه به موضوع اختالف رسیدگی و با حصول توافق 

 طرفین تصمیم گیری و اعالم نتیجه می نماید.

سابداری خدمات ح مازاد بر وظایف تعیین شده در قرارداد )کارشناس و مشاور اختصاصی، دامپزشک ، ه خدمات فنیرگونئه ه: ارا  تبصره

 ، درصورت توافق و پرداخت هزینه های مربوطه توسط مرکز قابل اجرا خواهد بود.  و حقوقی و مالی و... (

 فورس ماژور:  : 7ماده 

یا حوادثی است که از مسئولیت و قدرت دو طرف خارج است، بالیای طبیعی، جنگ ماژور در زمینه حوادث غیر مترقبه از قبیل  سموارد فور

 و پس از جاری شدن شرایط عادی ، طرفین در این صورت تازمانیکه حادثه یا شرایط مزبور بر اجرای کار دخالت دارند، قرارداد به تأخیر می افتد

 . ه قرارداد خواهند داشتتوافق برای ادام

 : فسخ قراراداد  8ماده 

درصورت عدم همکاری دامدار با مرکز  میتواند پس از دومرتبه اعالم کتبی نسبت به فسخ قرارداد بدون برگشت وجه اقدام نماید. 

 د.ش ایشان قرارداد فسخ خواهد درصورتیکه به هردلیل اعم از فروش دام یا غیره دامدار نتوانست بامرکز  همکاری نماید بنا به درخواست

 حل اختالف : :  9ماده 

طرفین از طریق مذاکره نسبت به حل و فصل موضوع اقدام می نمایند و در صورت عدم حل اختالف اختالف،  هر گونه در صورت بروز
واهد خ صمیم گیری و صدور رأی ارجاعجهت تداوری که شامل نماینده امور دام استان ، نماینده ناظر و طرفین می باشد،  از طریق تیمموضوع 

 شد که رأی این تیم الزم االجراست.

 نسخ قرارداد : :  11ماده 

تبصره ، تنظیم و به امضاء و اثر مهر طرفین رسیده وهریك از نسخ آن حکم اعتبار واحد را دارند.  3ماده و  11نسخه و   3این قرارداد در 
  

 ناظر    مرکز بهبود مدیریت    دامدار

 

 

 .......................................... شماره :

 /       /          تاریخ :

 ................................... دامدار :کد 

 3              صفحه :


