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گرايش مديريت پروژه MBAدوره 

  اصول مديريت قراردادها

نيامرتضي آمري

www.claimlaws.ir

بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

منْكُمأَيها الَّذينَ آمنُوا الَ تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ إِالَّ أَنْ تَكُونَ تجارةً عنْ تَرَاضٍ يا 
   

  

﴾29﴿آيه -مباركة نساءسورة 
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دوره سرفصل مطالب

 : شامل پيمان حقوقي مباني شرح

  عقود و حقوق تقسيمات-1

)ايران حقوق در .... و تامين مشاوره، ساخت، ( احداث صنعت قراردادهاي  جايگاه تشريح-2

قراردادها انعقاد ضوابط و شرايط-3

  قراردادي  مسئوليتهاي و تعهدات حدود -4

قرارداد از خارج الزامات مباني شرح -5

 قراردادها در تضامين معرفي -6

  آن با مرتبط هاي مسئوليت و تضمين دوره  -7

  قرارداد  فسخ و خاتمه تعليق، -8

سرفصل مطالب دوره
 : قرارداد دهنده تشكيل اجزاء و مدارك اسناد، معرفي

پيمان خصوصي و عمومي شرايط - نامه موافقت-1

  قرارداد هاي پيوست-2

  مدارك و اسناد بندي اولويت-3
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سرفصل مطالب دوره
 : پرداخت هاي روش شرح

حساب تسويه و نهايي حساب صورت -3  قطعي و موقت هاي پرداخت  -2   پرداخت پيش -1

  : كسورات با آشنايي

 ) فروش و خريد / كاري مقاطعه ( قراردادي كسورات -1

 ) اجتماعي تأمين بيمه ضوابط و ضرايب -مالياتي مباحث شامل ( قانوني كسورات -2

  : قراردادي خسارات 

  قراردادي  تعهدات نقض از ناشي خسارت تعيين هاي روش -1

خسارتها بر توافق هاي روش و مباني -2

مي شود؟ و مهندسي موثر پيمان و قراردادها چه زماني حاصل مديريت 

پيمان و قراردادها مديريت 
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مي شود؟ و مهندسي موثر پيمان و قراردادها چه زماني حاصل مديريت 

…بدانيم را خوب قرارداد تعريف�

.…بشناسيم را قرارداد و�

پيمان و قراردادها مديريت 

مي شود؟ و مهندسي موثر پيمان و قراردادها چه زماني حاصل مديريت 

…بدانيم را خوب قرارداد تعريف�

: ......قرارداد خوب قراردادي است كه 

پيمان و قراردادها مديريت 
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مي شود؟ و مهندسي موثر پيمان و قراردادها چه زماني حاصل مديريت 

…بدانيم را خوب قرارداد تعريف�

: ......قرارداد خوب قراردادي است كه 

...درآن محدوده تعهدات، اختيارات و مسئوليت ها شفاف باشد

پيمان و قراردادها مديريت 

مي شود؟ و مهندسي موثر پيمان و قراردادها چه زماني حاصل مديريت 

…بدانيم را خوب قرارداد تعريف�

: ......قرارداد خوب قراردادي است كه 

...درآن محدوده تعهدات، اختيارات و مسئوليت ها شفاف باشد

.تعريف نمايـــيم……و براي انجام و تغييرات محدوده  

پيمان و قراردادها مديريت 
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مي شود؟ و مهندسي موثر پيمان و قراردادها چه زماني حاصل مديريت 

…بدانيم را خوب قرارداد تعريف�

: ......قرارداد خوب قراردادي است كه 

...درآن محدوده تعهدات، اختيارات و مسئوليت ها شفاف باشد

.تعريف نمايـــيمشاخص و براي انجام و تغييرات محدوده  

پيمان و قراردادها مديريت 

مي شود؟ و مهندسي موثر پيمان و قراردادها چه زماني حاصل مديريت 

…بدانيم را خوب قرارداد تعريف�

.…بشناسيم را قرارداد و�

پيمان و قراردادها مديريت 
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پيش نيازها و منابع

مباني حقوق پيمان و  آشنايي با 
)  ، اداري و مالي حقوقي ( و مقررات قوانين 

آشنايي با ساختار فيزيكي  قراردادها

: شامل 
قراردادهـــااجزاي تشكيل دهنده 

) تĤثير مستقيم( .. آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

 :همانند 

برنامه و بودجههاي ابالغي از سازمان بخشنامه 

مديريت و كنترل پروژه مباحث 

هاي قراردادي قيمت 

آشنايي با اجرا و توالي انجام كار  

هاي مصوب هيأت وزيرانبخشنامه 

هاي سازمان تأمين اجتماعيبخشنامه 

......و 

١٢

٣

؛ اجزاي قراردادو حقوق پيمانمباني شناختپيش نيازها و منابع 

) حقوقي ، اداري و مالي ( آشنايي با قوانين و مقررات 

١
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)  حقوقي ، اداري و مالي ( قوانين و مقررات با مباني حقوق پيمان و  آشنايي 

)مثال (  -) حقوقي و مالي ( و مقررات آشنايي با قوانين -2

: مثال  

قانون مدني 

مسئوليت مدنيقانون 

آيين دادرسي مدني  

آراء ديوان عدالت اداري

تقسيمات حقوق

عمومي حقوق -1

خصوصي حقوق -2
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معاني حقوق عمومي و خصوصي

حقوق عمومي

  زندگي اجتماع در كه جهت اين از اشخاص بر حكومت راستاي در شده وضع مقررات مجموعه

  ) عمومي حقوق ( =  .كنند مي

عمومي حقوق مهم هاي شعبه

 است منعكس اساسي قانون در كه اساسي حقوق -1

است شده منعكس اسالمي مجازات قانون در كه جزا حقوق -2

عمومي محاسبات قوانين و ماليه حقوق -3

... و

معاني حقوق عمومي و خصوصي

خصوصيحقوق 

 هر براي و شده وضع اجتماعي نظم حفظ و مردم روابط تنظيم براي كه مقرراتي مجموعه

)خصوصي حقوق ( = بخشد مي او به خاصي هاي توانائي و قائل امتيازاتي فرد

خصوصي حقوق مهم هاي شعبه

  است منعكس مدني قانون در كه مدني حقوق -1

  است منعكس تجارت قانون در كه تجارت حقوق -2

... و است منعكس مدني مسئوليت قانون در كه مدني مسئوليت -3



1/17/2018

www.claimlaws.ir 10

عقدتعريف 
در قانون مدني 

.لغت به معني گره زدن و بستن استعقد در 

عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يـا چنـد    -183ماده 

.و مورد قبول آنها باشد بر امري نمايند تعهدنفر ديگر 

اسباب ايجاد تعهد 

  ميكند؟ ايجاد را تعهد چيزي چه و ؟ چيست تعهد ايجاد اسباب
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اسباب ايجاد تعهد 

  ميكند؟ ايجاد را تعهد چيزي چه و ؟ چيست تعهد ايجاد اسباب

 ) ايقاع عقدو ( حقوقي اعمال -1

 ) قرارداد از خارج الزامات( حقوقي وقايع -2

وقايع حقوقي  -اعمال حقوقي 

  : حقوقي اعمال

 به  واست اراده همان تابع نيز آن حقوقي آثار و آمده وجود به اشخاص ارادة با كه هستند رويدادهايي

)ايقاعات( ايقاع -2 و عقود )عقد( -1

.شوند مي تقسيم 

 : حقوقي وقايع

 اعم است؛ آمده وجود به قانون حكم به و نيست شخص اراده نتيجة در هاآن حقوقي آثار كه هستند رويدادهايي

 به )شخص تولد و مرگ مثل( باشد طبيعي كهاين يا )تسبيب و اتالف مثل( باشد ارادي واقعه، خود ايجاد كهاين از

)قرارداد از خارج الزامات شامل ( .گويند حقوقي واقعه حقوقي رويداد هاي اين



1/17/2018

www.claimlaws.ir 12

و ايقاعات ايقاع

 .دارد نام »ايقاع« كه دارد وجود ديگري حقوقي عمل »عقد« كنار در

  مي شود انجام نفر يك اراده با فقط كه است حقوقي عمل نوعي ايقاع : تعريف
 .ندارد نياز اراده چند يا دو توافق به قرارداد يا عقد برخالف و

  ابراء ،)خيارات( قرارداد فسخِ بي صاحب، اموال آبادسازي طالق، : مثال
.باشند مي ...و شفعه به تملك ،)طلب بخشش(

اقسام عقود از حيث عنوان و احكام خاص 

)معين( با نام  -1

)نامعين(بي نام  -2
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عقود معين 

به عقودي اطالق ميشود كه در مقررات، داراي عنوان  "عقود معين"

. و احكام خاص باشند

در اين گروه از عقود، ضرورت ندارد كه تمام حقوق و تكاليف طرفين 

زيرا قانونگذار خود به چنين كاري دست زده و . در پيمان آورده شود

آنچه را عادالنه و متعارف يافته است، بصورت قوانين تكميلـي و يـا   

...  مانند بيع، معاوضه، اجاره و. امري، در آثار عقد آورده است

قرارداد -نامعين –عقود بي نام 

در قانون عنوان و صورت خاصـي نداشته و شرايـط و آثـار آن، بـر   

.طبق قواعد عمومي قراردادها و اصول حاكميت اراده تعيين مي شود
در قواعد عمومي اول معامالت مبحث در اثر  سوم فصل قانون مدني 

به بعد 219 ماده  

به چه مجوزي ؟ 
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چگونه ؟

 كه ندارند الزامي اشخاص است، پذيرفته مدني قانون 10 ماده كه اصلي اساس بر 

 وفق .درآورند است، شده پيش بيني قوانين در كه معيني صورت هاي به را خود معامالت

 قانون خالف اينكه بر مشروط شوند منعقد كه شكل هر به خصوصي، قراردادهاي الذلك

 .بود خواهند معامالت و عقود كلي قواعد تابع و نافذ نباشند،

نامعين عقود پيدايش منشاء بنابراين

:قانون مدني  10ماده 

قراردادهاي خصوصي  نسبت  به  كساني  كه  آن  را منعقد نموده اند،در صورتي كه مخـالف   
.  صريح قانون نباشد، نافذ است

اصل حاكميت اراده ها در تنظيم قرارداد با محدوديت هاي 
:زير روبروست

قانون•

اخالق•

عمومي نظم•

تكليف –مواد قانوني 
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شرايط و ضوابط انعقاد قراردادها 

:قانون مدني براي صحت هر معامله شرايط زير را الزم مي داند 190ماده 

طرفين و رضاي آنهاقصد •

طرفيناهليت •

.معين كه مورد معامله باشدموضوع •

جهت معاملهمشروعيت •

و طبيعت توافقاتمنافع عقود از منظر 

معـين و  ( » خـاص و احكام عنوان «ازحيث » عقود« در كنار تعاريف 

: به دو قسم است  عقود از منظر منافع و طبيعت توافقات، )نامعين

عقود معوض  -1

عقود مجاني  -2
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عقود معوض 

نقش اصلي قرارداد ها در زندگي اجتماعي اين است كه، براي توزيـع و مبادلـه ثـروت،    

. راهي طبيعي و عادالنه بوجودآورد

. راهي كه ابتكارهاي شخصي را تقويت كند و در رعايت آن اجبار خارجي احساس نشود

در دنياي كنوني، اگر كسي مالي به ديگري ميدهد يا تعهدي به گردن ميگيـرد، بيشـتر   

بـر مبنـاي   . براي اين است كه چيزي معادل يا بيشتر از آنچه داده است بدست بيـاورد 

يعني، هر يك از طرفين، در برابـر  . همين قاعده، قراردادها داراي تعهد متقابل ميباشند

اين گروه . مالي كه ميدهد يا ديني كه بر عهده ميگيرد، مال يا تعهد ديگري بدست آورد

 "عقود معوض"از قراردادها را كه بر حسب طبيعت خود وسيله معاوضه يا معامله است، 
.مي نامند

عقود مجاني 

. نبايد چنين پنداشت كه در همه قراردادها، هدف نهايي سود جويي يا داد و ستد اسـت 

اخالق نيز سهم شايسته اي در گسـترش نقـش قـرارداد و    در كنار مالحظات اقتصادي، 

گاه شخص به قصد احسان با ديگران پيمان مي بندد و اقدام او جنبـه  . روابط مردم دارد

مـال خـود را بـه ديگـران     . عبادي يا غيرخواهي دارد و از شائبه خود خواهي مبراسـت 

ايـن  . ميدهد يا ديني را بر عهده ميگيرد، بدون اينكه در برابر آن تعهدي تحصيل كنـد 

. مي نامند "عقود مجاني"گروه از قراردادها را 
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: قرارداد هاي مابين كارفرمايان و پيمانكاران

: از نوع عقود بي نام يا نامعين ميباشد زيرا  -1

در قانون عنوان و صورت خاصـي نداشته و شرايـط و آثار آن، بر طبق قواعـد عمـومي   

.قراردادها و اصول حاكميت اراده تعيين مي شود

: از عقود معوض ميباشند زيرا  -2

يعني هر اقدامي كه از جانب پيمانكار انجام ميپذيرد، . مورد معامله داراي ما به ازاء است

بايستي داراي مابه ازاء باشد و اين رويه مشمول تمامي فعاليتهاي پيمانكـاردر راسـتاي   

. انجام قرارداد خواهد بود

؛ اجزاي قراردادو حقوق پيمانمباني شناختپيش نيازها و منابع 

آشنايي با ساختار فيزيكي  قراردادها

: شامل 
قراردادهـــااجزاي تشكيل دهنده 

٢
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رعايت چارچوب فيزيكي قرارداد
نكته مهم در تنظيم و نگارش قراردادها 27رعايت 

...)قرارداد اجرايي،مبايعه نامه، اجاره نامه و(عنوان قرارداد درج ) 1

تاريخ و محل انعقاد ذكر ) 2

همان ذكر سمت حقوقي متعاملين...) كارفرما و پيمانكار، فروشنده و خريدار، موجر و مستأجر و(عنوان طرفين قرارداد ذكر ) 3

قراردادموضوع ) 4

قرارداد و  تاريخ شروع قرارداد مدت ) 5

اجراي قراردادمحل ) 6

)به صورت عدد و هم حروف ( مبلغ قرارداد ذكر ) 7

و مدارك قرارداد و اولويت آنهااسناد ) 8

قانوني و قرارداديكسورات ) 9

قراردادنحوه پرداخت در تعيين ) 10

رعايت چارچوب فيزيكي قرارداد
نكته مهم در تنظيم و نگارش قراردادها 27رعايت 

 و شاخص هاطرفينو تعهدات شفاف شروط  تعيينو تعريف ) 11

در اجراي قرارداد و نحوه توافق بر انجام تغييراتتغييرات ) 12

.....)ضمانت نامه  -سفته–چك  -تعهدآوراسناد (نوع تضامين تعيين ) 13

)شرايط خاتمه قرارداد  -قرارداد  شرايط فسخ  -( خيارات تكليف تعيين ) 14

تضمين و يا گارانتي دوره ) 15

چگونگي جبران خسارتتعيين  ) 16

.... )از طريق داوري و ( مرجع حل اختالف تعيين ) 17

تكليف در صورت بروز حوادث  قهريتعيين ) 18

واگذار ي قرارداد و يا منافع آن به اشخاص ثالثممنوعيت ) 19

كيفيت تحويل و تسليم  مورد قراردادتعيين ) 20
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رعايت چارچوب فيزيكي قرارداد
نكته مهم در تنظيم و نگارش قراردادها 27رعايت 

تكليف ادعاهاي احتمالي در خصوص موضوع قراردادتعيين ) 21

تكليف كشف فساد در حين و يا پس از انجام معاملهتعيين ) 22

در قرارداد  ) ولو به صورت شفاهي(توافقي ذكرهرگونه ) 23

داشتن مؤلفه هارد شيپمدنظر ) 24

طرفين  نشاني ) 25

تعداد ماده، تبصره و تعداد نسخ كه حكم واحد دارد  درج ) 26

و نام خانوادگي و مهر يا امضا نام ) 27

رعايت چارچوب فيزيكي قرارداد
شرايط قراردادهاي مدرن

:هارد شيپ يا شرط مذاكره مجدد در مديريت قراداد ها 

شرطي است كه بر اساس آن در صورتيكه شرايط اوليه قرارداد كه مبناي توافق طـرفين  

بوده است دگرگون شود، به گونه اي كه تعادل قراردادي دچار اختالل گردد در اين حالت  

متعاقدين ميتواند جهت تحمل پذير شدن فشار نامتعارف ايجاد شده براي يكي از آنهـا  

بازگشت .در عقد را نمايندبازبيني درخواست 

صفحه اي  6–) عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق –مقاله دكتر سعيد بيگدلي ( 

: معرفي اسناد، مدارك و اجزاء تشكيل دهنده قرارداد 
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قراردادتشكيل دهنده اجزاء 

موافقت نامه 
هسته اصلي قرارداد

شرايط 
عمومي 

شرايط 
خصوصي 

بخشنامه ها  ابالغيه ها

پيوست ها
.....و

قراردادتشكيل دهنده اجزاء 

پيمان خصوصي و عمومي شرايط - نامه موافقت•

 قرارداد هاي پيوست•

  مدارك و اسناد بندي اولويت•
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متن قرارداد شامل چه مواردي است ؟ 
 4311موافقتنامه و شرايط عمومي پيمان  نشريه : مثال 

  مدارك و اسناد -موافقتنامه 2 ماده
:است زير كمدار و اسناد شامل پيمان اين
 موافقتنامه•
  عمومي شرايط•
  خصوصي شرايط•
  كلي زماني برنامه•
  كار مقادير و بهاء فهرست•
  فني استانداردهاي و دستورالعملها )خصوصي فني مشخصات عمومي، فني مشخصات(فني مشخصات•
 ها نقشه•
 جزو نيز گردد، مي مبادله پيمان طرفين بين يا شود مي ابالغ پيمانكار به پيمان، اجراي منظور به و كار اجراي حين كه تكميلي اسناد•

 صورت به است ممكن اسناد اين .شود تهيه پيمان مدارك و اسناد چارچوب در بايد اسناد اين .آيد مي شمار به پيمان مدارك و اسناد
 .باشد صورتمجلس و كار دستور نقشه، فني، مشخصات

  دوگانگي گاه هر .دارد اولويت پيمان مدارك و اسناد ديگر بر پيمان موافقتنامه پيمان، مدارك و اسناد بين دوگانگي وجود صورت در•
 اگر و است عمومي فني مشخصات و اجرايي هاي نقشه خصوصي، فني مشخصات با ترتيب به اولويت باشد، فني مشخصات به مربوط

.دارد اولويت پيمان مدارك و اسناد ديگر بر بها فهرست باشد، كار بهاي به مربوط دوگانگي

متن قرارداد شامل چه مواردي است ؟ 
 EPCقرارداد همسان طرح و ساخت : مثال 

مدارك اولويت )1-5
 صورت در .آيند مي شمار به يكديگر كنندة تشريح "متقابال دهند، مي تشكيل را پيمان كه مداركي

 زير ترتيب به مدارك اولويت باشد، نشده تعيين ديگري گونة به خصوصي شرايط در اگر تفسير، به نياز
:بود خواهد

پيمان موافقتنامه-1
پذيرش نامة-2
مناقصه پيشنهاد برگ-3
) خصوصي و عمومي ( پيمان شرايط-4
كارفرما هاي خواست-5
جدولها-6
.ميدهد تشكيل را پيمان از جزيي كه ديگري مدرك هر و پيمانكار، )فني( پيشنهاد-7
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؛ اجزاي قراردادو حقوق پيمانمباني شناختپيش نيازها و منابع 

) تĤثير مستقيم( .. آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

 :همانند 

برنامه و بودجههاي ابالغي از سازمان بخشنامه 

مديريت و كنترل پروژه مباحث 

عرف -هاي قراردادي قيمت 

آشنايي با اجرا و توالي انجام كار  

هاي مصوب هيأت وزيرانبخشنامه 

هاي سازمان تأمين اجتماعيبخشنامه 

......و 

٣

... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

)مثال (  -كشورهاي ابالغي از سازمان مديريت و برنامه ريزي آشنايي با بخشنامه -1

: مثال 

....)و EPC  ،PC ،EP  ،BOT،  4311نشريه ( شرايط عمومي و خصوصي پيمان 

بخشنامه هاي تعديل 

26سرجمع –بخشنامه هاي مابه التفاوت مصالح 

بخشنامه هاي مابه التفاوت ارز

.....و 

TEC.MPORG.IRنظام فني و اجرايي كشور : وبسايت 
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... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

پروژه كنترل آشنايي با مباحث  -4

: مثال 

آشنايي با برنامه زمانبندي اجراي كار 

آشنايي با مدت زمان مورد نياز براي هر فعاليت

)data baseتهيه ( 

... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

عرف  هايآشنايي با قيمت  -5

)عمراني ( مثال 

..........نصب تجهيزات 

............سيويل

..............  ماشين آالت

.... معماري 
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... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

آشنايي با اجرا و توالي انجام كار  -3

: مثال 

پيش نياز هاي اجراي هر فعاليت 

....)گريدر، لودر ، غلطك و ( ماشين آالت   -... )قالب ، قالب لغزنده و ( ابزارآالت اجراي كار 

تحويل  –مناسبات ترخيص كاال 

... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

وزيرانآشنايي با مصوبات هيأت -6

: مثال 

)8-ب( آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي 

آيين نامه معامالت دولتي 

نصاب معامالت دولتي 

.....و  

105
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... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

تسلط بر بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي  -7

: مثال 

اجتماعيسازمان تأمين ، 1382/05/06جديد درآمد مورخ  14بخشنامه شماره 

اجتماعيتأمين سازمان  -1382/04/02مورخ درآمد جديد 14/2بخشنامه شماره 

... ) ديوان عدالت اداري –58دادنامه ( نقل از قبل 

...و

....قراردادهاي خريد و ساخت و : مثال 

... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي

، سازمان تأمين اجتماعي1382/05/06جديد درآمد مورخ  14بخشنامه شماره 
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... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي

، سازمان تأمين اجتماعي1382/05/06جديد درآمد مورخ  14بخشنامه شماره 

... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي

، سازمان تأمين اجتماعي1382/05/06جديد درآمد مورخ  14بخشنامه شماره 
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... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي

، سازمان تأمين اجتماعي1382/05/06جديد درآمد مورخ  14بخشنامه شماره 

... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي

، سازمان تأمين اجتماعي1382/05/06جديد درآمد مورخ  14بخشنامه شماره 
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... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي

، سازمان تأمين اجتماعي1382/05/06جديد درآمد مورخ  14بخشنامه شماره 

... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي

، سازمان تأمين اجتماعي1382/05/06جديد درآمد مورخ  14بخشنامه شماره 
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... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي

، سازمان تأمين اجتماعي1382/05/06جديد درآمد مورخ  14بخشنامه شماره 

... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي

، سازمان تأمين اجتماعي1382/05/06جديد درآمد مورخ  14بخشنامه شماره 
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... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي

، سازمان تأمين اجتماعي1382/05/06جديد درآمد مورخ  14بخشنامه شماره 

... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي

، سازمان تأمين اجتماعي1382/05/06جديد درآمد مورخ  14بخشنامه شماره 
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... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي

، سازمان تأمين اجتماعي1382/05/06جديد درآمد مورخ  14بخشنامه شماره 

... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي

، سازمان تأمين اجتماعي1382/05/06جديد درآمد مورخ  14بخشنامه شماره 
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... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي

تأمين اجتماعيسازمان اصالح بخشنامه ، 1382/04/02جديد درآمد مورخ  14/2بخشنامه شماره 

اصالحيه

... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي

تأمين اجتماعيسازمان PC & EPC، 1383/11/18جديد درآمد مورخ  14/5بخشنامه شماره 
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... آشنايي با مولفه هاي تأثير گذار در قراردادها 

بخشنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي

)  درآمد سازمان تأمين اجتماعي 108ابطال بخشنامه شماره (  76/5/25مورخ  58دادنامه شماره 

پايان
بخش نخست

www.claimlaws.ir


