
تفاهم نامه همکاري

این تفاهم مابین انجمن صنفی کارفرمایی معماري و دکوراسیون شهر تهران به نمایندگی آقاي ...... به آدرس و شماره 
....................... به عنوان طرف اول تماس.........................................................................................................................

ه تماس.............منعقد ازیکسو و گروه یکتا طرح مانی به عنوان طرف دوم به نمایندگی آقاي ..............به آدرس و شمار
میگردد.

موضوع: تفاهم نامه همکاري

مدت تفاهم نامه: دو سال 

خدمات و تعهدات طرف اول

جهت خدمات مشترك و فعاالن صنعت ساختمانیایجاد ارتباطات با مشتریان 

تایید خدمات طرف دومبابتارائه گواهینامه انجمن 

طرف دومایجاد فضاي الزم جهت معرفی خدمات 

طرف دوماستفاده از خدمات فوق الذکر به منظورمعرفی پروژه ها و تولید کنندگان 

خدمات و تعهدات طرف دوم

تهیه شناسنامه فنی و مستند سازي تصویري براي پروژه هاي اعضاء

تیزر،  خدمات چاپتهیه بسته هاي تبلیغاتی فنی جهت تولیدکنندگان و سازندگان شامل خدمات سایت ، مولتی مدیا، 

ارائه خدمات مدیریت پروژه 

)BIMمدیریت و مدل سازي سه بعدي اطالعات (

و اطالعات ذینفعان جهت پروژه ها )MIS(ارائه بسته هاي اطالعات مدیریت



قبل و بعد از ساخت تهیه تورهاي مجازي 

همکاري جهت برگزاري سمینار، همایش و بسته هاي آموزشی 

آموزش و برگزاري دوره هاي مرتبطهمکاري جهت 

محاسبه حق الزحمه همکاري

الزم بذکر است حق الزحمه همکاري بصورت ذیل محاسبه می گردد:

یاب ذهاب،  مصالح مصرف شده و هزینه هاي باال اانسانی، ي روز( کارگر، تجهیرات، نیرو- برآورد هزینه ها براساس نفر
الذکر در ضریب بیمه، مالیات باال سري ، سود و  بازار یابی بر اساس توافق موارد فوقارائه شده از طرف دوم که سري)

طرفین ضرب خواهد گردید.

مبلغ فوق به عنوان مبلغ قرار داد در نظر گرفته می شود که با توجه به پرداخت مشتریان به طرفین تعلق خواهد 
گرفت.

توضیحات:

ایست در تمامی مراحل همکاري اصول حرفه اي و اخالقی را در طرفین اصل را بر صداقت و اطمینان گذاشته و می ب
.نظر گرفته و در جهت ارتقاء یکدیگر کوشش نمایند

ست یمی باکیفیت ، زمان ارائه از اصول مهم این تفاهم نامه می باشد که طرفین در جهت رضایت مشتریان و ذینفعان 
تمامی تالش خود را بکاربندند.

ه جهت ارتباط دو مجموعه معرفی می گردد تا در روند اجرا تسریع صورت پذیرد. از جانب طرفین یک نمایند

امضاء طرف اول                                                                                 امضاء طرغ دوم


