
 

 

  
 

 

)بایدها ونبایدها( قراردادهای خرید و فروش
 

 
 هدف دوره: 

 
تک اشخاص با قرارداد سروکار قرارداد استوار است و کمتر روزی است که تک یمبادالت اقتصادی در جامعه بر پایه

بسیاری از اشخاص اعم از کارشناسان و  .ایران مبحث عقد و قرارداد از مباحث مهمی استر حقوق . دنداشته باشند

نیاز به اطالع از اصول قراردادها دارند و در سطوح و  حسابداری، حسابرسی، بازرسی مدیریت، هایمدیران در سمت

یک نهاد اجتماعی مورد حمایت قانونی عنوان قرارداد به .مدیریتی کمتر کسی است که نیاز به فهم قرارداد نداشته باشد

قرار دارد تا افراد جامعه بتوانند آزادانه برای گذران زندگی خود با دیگران قرارداد منعقد و روابط خود با دیگران را تعریف 

چه ضوابطی را رعایت کنیم تا از  باید گوید که اگر خواستید خرید و فروش کنیدقراردادها به ما می .و تنظیم کنند

دارد که طرفین از چه های قانونی برخوردار شویم. هرگاه قرارداد صحیحی منعقد گردد، حقوق قراردادها مقرر میحمایت

حقوق و تکالیفی برخوردارند. چنانچه یکی از طرفین از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع کند، حقوق قراردادها به ما 

 .واند علیه متعهد انجام دهدتدهد که طرف دیگر چه اقداماتی مینشان می

نامه و قراردادهای خرید و فروش بیشترین مشکالتی که مردم در قراردادهای خود با آن سروکار دارند مربوط به مبایعه

 است. 

عدم تنظیم قرارداد است. در حال حاضر قراردادهای مدنی و تجاری تخصصی  دلیلها به مشکالت مردم در دادگاه بیشتر

ابتدا نسبت  سال تاجر باشد اما قادر به تنظیم یک قرارداد خوب نباشد لذا الزم است که ۳۰ن است فردی اند. ممکشده

حداقل دو حقوقدان و وکیل در تنظیم قرارداد به او مشاوره دهند. چراکه  یبه قراردادها آگاهی پیدا کند و در مرحله

 .مالک قانون و دادگاه ها، سند و قرارداد است

این دوره ضمن آشنایی با ارکان قراردادهای خرید و فروش با چهارچوب کلی آن و شرایط تعهدات اصلی و فراگیران در 

 شوند.بخش مهم تضمینات قراردادهای فروش آشنا می
 

 :ی فروش مندان به حوزهتجار، مدیران فروش، مدیران بازرگانی، مدیران بازاریابی، فروشندگان خرد و عالقه مخاطبان

  خلی.و مدیریت دا
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