بسمه تعالی
فرم شماره  2ک د
تعهد نامه فعاليت کسب وکارآفرینی دانشجویان
اينجانب  ........................................فرزند  .....................داراي شماره شناسنامه  ................................صادره از  ..............................متولد .................
كدملي  .......................................دانشجوي مقطع  ................................................رشته ......................................
ساكن ............................................................................................................................................................
به نمايندگي از افراد متقاضي و شاغل در طرح كسب وكار  .........................................................كه در تاريخ  .....................توسط كميته كارآفريني دانشگاه
مجوز فعاليت كارآفرينانه آن صادر گرديده ،متعهد و ملتزم ميگردم ،مفاد مجوز صادره را كه براي مدت  .............بوده ،به نحو احسن و با رعايت كليه
اصول فني و مهندسي طبق نظر مركز كارآفريني دانشگاه در محل و مكان تعيين شده  .....................................................فعاليت كارآفرينانه را آغاز نموده و
ضمن اطالع همه اعضاي تيم مندرج در طرح كسب وكار ،گزارش منظم پيشرفت فعاليتها را به مركز كارآفريني دانشگاه اعالم نمايم و متعهد به انجام و
رعايت موارد ذيل ميباشم:
تكميل فرم طرح كسب و كار و تحويل آن به مديريت مركز كارآفريني دانشگاه براي تصويب و صدور مجوز كسب و كار ضروري است.
اخذ تاييديه فعاليت كارآفرينانه از مركز كارآفريني دانشگاه براي شروع و ادامه كار ضروري است.
اعالم برنامه كاري زمان بندي شده مدون و گزارش پيشرفت كار تا حصول نتيجه به مركز كارآفريني دانشگاه بر عهده تيم كسب و كار است.
تامين هزينههاي مترتب (آب ،برق ،گاز ،تجهيزات و امكانات داشت ،كاشت و برداشت) بر فعاليت كارآفرينانه
استفاده از آب شرب دانشگاه در اجراي طرح كسب وكار ممنوع است.
طرح كسب و كار نميبايست از اجراي فعاليتهاي عمراني يا تاسيساتي در محوطه دانشگاه ممانعت يا محدوديت ايجاد كند.
حق فسخ يكطرفه فعاليت كارآفرينانه توسط دانشگاه در صورت نبود پيشرفت كار
متعهد نميتواند فضا يا زمين تسليمي را به غير واگذار نمايد.
متعهد موظف است برابر فعاليت كارآفرينانه قيد شده در طرح كسب و كارمصوب ،فعاليت نمايد.
متعهد موظف به عودت فضا و تجهيزات در اختيارگرفته براي امور كسب و كار به دانشگاه زير نظر مركز كارآفريني است .اين مهم حداكثر تا
يک هفته پس از اختتام طرح كسب و كار مصوب ضروري است.
مسئوليت و پاسخگويي به مراجع قضايي و اداري در صورت بروز هرگونه حادثه يا اتفاق جاني ،مالي و  ...مربوط به اجراي فعاليت كارآفرينانه
بر عهده تيم كسب و كار است و از اين بابت دانشگاه ،مسئوليتي را عهدهدار نيست.
متعهد موظف به فروش محصوالت با نظارت دانشگاه بوده و 01درصد از سود حاصل از فروش را به حساب  2041103513بنام درآمد
فروش محصوالت كشاورزي نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان واريز و رسيد بانكي آن را در اختيار مديريت امور
فناوري و كارآفريني دانشگاه قرار دهد.
الزم به ذكر است چنانچه در هر زمان خالف ادعاي اينجانب  ................................................محرز گردد متعهد به جبران خسارت و استرداد كليه امكانات و
زيرساختهاي دريافتي از جمله تجهيزات و زمين و  ......واگذار شده (به شرح ليست پيوست) ،ظرف مدت يک ماه خواهم بود .در غير اينصورت
مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين تعهدنامه بر عهده مركز كارآفريني دانشگاه مي باشد.
تاريخ تكميل تعهدنامه ................................... :
شماره تلفن ثابت  /همراه متعهد .................................... :
نام و نام خانوادگي متعهد ...................................
امضاء و اثر انگشت....................................... .....
لیست تجهیزات و تسهیالت واگذار شده به تیم کسب وکار (کد )...........................................................:
ردیف

عنوان تجهیزات

مصرفی /غیرمصرفی

تاریخ واگذاری

امضای سرگروه تیم

تاریخ برگشت

امضای سرگروه تیم

