
 قرارداد انتقال و اشاعه دانش و فن آوری در بخش کشاورزی

 

به منظور افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی، اصالح و بهبود شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده ها در 

محصوالت و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی و عمومیت بخشی کاربرد و مصرف دانش و فن آوری های جدید در 

با رعایت ماده  کشاورزی و روستایی باهدف ارتقای بهره وری و افزایش درآمد کشاورزی و روستاییان، این قراردادمحیط 

فیمابین آقای/خانم/ شرکت ..................................... به کدملی/شناسه ملی ..................................... به  قانون مدنی( ۱۰)

که  به عنوان صاحب دانش و فن آوری....................................................................................... آدرس ...........

آقای/خانم/ ، از یک طرف و از سوی دیگرنامیده می شود « دانشدهنده  انتقال» منبعد در این قرارداد 

......... به کدملی/شناسه ملی ..................................... به آدرس شرکت ............................

که در این قرارداد عنوان اشاعه دهنده دانش به .................................................................................................. 

 :می گردد با شرایط و ضوابط زیر منعقد نامیده میشود« دانش گستر»

 موضوع قرارداد: -1ماده 

................  )نام نهاده مورد نظر: بذر/نشاء/ تجهیزات( به عنوان دانش و  بازدهی مطلوب  با مشارکت در نفوذ و مصرف

 دکنندگان محصوالت کشاورزیاز سوی کشاورزان و تولی مناسب ، نوین و سازگار با محیط زیستفن آوری 

 مدت قرارداد: -2ماده 

 یک فصل زراعی/ دوره پروش دام/ که برای دوره های بعدی قابل تمدید می باشد

 .روز می باشد ... دوره پرورش دام /مدت زمان یک فصل زراعی: تبصره

 دانشدهنده  انتقالتعهدات  -3ماده 

 کاربرد دانش و فن آوری موضوع قراردادارائه مستندات و شناسنامه، راهنما و روشهای  -

 ارائه مشاوره ها و پشتیبانی الزم برای تحقق عملکرد دانش و فن آوری موضوع قرارداد -

 دانش گسترکاربرد و نحوه اجرای دانش و فن آوری به در خصوص ارائه آموزشهای الزم  -

 دانش گسترالزم و مورد نیاز ه میزان دادن دانش و فن آوری موضوع قرارداد ب در اختیار قرار -

: مدارک، مستندات، گواهینامه ها مربوط به دانش و فن آوری موضوع قرارداد از مراجع ذیصالح در پیوست تبصره

 آمده است و جزء الینفک قرارداد می باشد. ۰شماره 

 دانش گسترتعهدات  -4ماده 

 و هدایت کشاورزان و بهره برداران به مصرف و بکارگیری دانش و فن آوری موضوع قرارداد ترغیب، تشویق -

و استفاده صحیح از دانش و  یی سازیبه اجرا و مساعدت و همکاری مطلوب کمکفراهم سازی شرایط الزم و -

دهنده  انتقال دانش و فن آوری ارائه شده توسط دفن آوری موضوع قرارداد مطابق با شناسنامه راهنمای کاربر

 دانش و فن آوری در واحد تولیدی



انتقال دهنده منعقد شده با کشاورزان به  ،در اختیار قراردادن یک نسخه از قراردادهای سهم بری دانش از تولید -

 (2که جزء الینفک این قرارداد می باشد )پیوست شماره  دانش

 مربوط کشاورزی از جمله پروانه اشتغال: مدارک و مجوزهای الزم برای انجام فعالیت تخصصی در بخش تبصره

 آمده است و جزء الینفک قرارداد می باشد  3  در پیوست شماره دانش گستر به

 :اجرا شرایط  -5ماده 

 با بهره برداران بخش کشاورزی  دانش گسترفیمابین ، انعقاد قرارداد سهم بری دانش از تولید -۰

دانش و فن آوری نسبت به دهنده  انتقالبا رعایت موازین علمی و توصیه های ارائه شده توسط  ،دانش گستر -2

عقد قرارداد سهم بری دانش از تولید با بهره برداران و کشاورزان اقدام و یک نسخه از قرارداد منعقده را در 

 .دانش و فن آوری قرار می دهد دهنده انتقالاختیار 

 مبلغ و حق الزحمه قرارداد :6ماده

انتقال ....... درصد از حق الزحمه قرارداد سهم بری دانش از تولید به طرفین قرارداد توافق نمودند میزان و مبلغ

 گیردمیدانش و فن آوری تعلق دهنده 

 قرارداد خاتمه: 7ماده 

موافقت  دانش گستر. به اجرای قرارداد خاتمه دهندطرفین این قرارداد می توانند با توافق و تراضی یکدیگر در هر زمان 

 .مدت زمان همکاری به انتقال دهنده دانش اعالم می نماید خود را با پرداخت حق الزحمه متناسب با میزان و

 : مرجع حل اختالف8ماده 

، تفسیر و اجرای این قرارداد طرفیندر  دانش گسترو  دهنده دانش و فن آوری در صورت بروز اختالف فی ما بین انتقال

ابتدا از طریق مذاکره اختالفات را حل و فصل خواهند نمود و در صورت عدم حصول نتیجه  موضوع اختالف از طریق 

 . مراجع قضایی پیگیری و رفع اختالف خواهد شد

 کسورات قانونی: 9ماده 

 .مقرارت موضوعه و جاری کشور می باشد کلیه کسورات قانونی بر طبق قوانین و

 نسخ قرارداد :11ماده  

دونسخه که هرکدام حکم واحد دارد تنظیم شده و پس از انعقاد برای طرفین الزم  تبصره و 3ماده و ۰۱دراین قرارداد 

 االجراست.

 

 

 انتقال دهنده دانش و فن آوری

 آقای/ خانم/ شرکت

 دانش گستر

 خانم/ شرکتآقای/ 
 


