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 موافقتنامه
اين پس قررارداد آن كه مجموعه اي غير قابل تفكيك مي باشد و از  2موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده 

كره از ايرن پرس كارفرمررا                    خوزسرتان فاضربب آب و شررك   برين ................. در .................. ناميرده مري شرودر در تراري 

وكرد اقتارادي  .....به شماره  ثبر  ................. ناميده مي شودر از يك سو و واحد خدمات مشاور پژوهشي ..........................

كه از اين پس مشاور ناميده مي شود از سوي ديگر طبق مقررات و شرايطي كه در اسرناد و كد ملي ....................... ................

 و مدارك اين قرارداد درج شدهر منعقد مي گردد.

 

 موضوع قرارداد  -1ماده 

 موضوع قرارداد عبارت اس  از: 

............................................................................................................................................ 

 تعيين شده اس . 1كه جزئيات آن در پيوس  

 

 اسناد و مدارك-2ماده

 اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير اس :

 موافقتنامه حاضر-2-1

 عموميشرايط -2-2

 پيوستها:-2-3

 شرح موضوع قرارداد-1پيوس 

 (تاويب شدهPrpsoalشرح خدمات طبق پيشنهاد)-2پيوس 

 مبلغ قرارداد ر روش محاسبه و نحوه پرداخ  آن-3پيوس  

 برنامه زماني كلي-4پيوس 

 شرايط خاوصي-5پيوس 

 مشخاات افراد پژوهشگر همراه با سوابق كاري و پژوهشي-6پيوس 

لي كه حين انجام خدمات ر در چارچوب قرارداد و به منظور اجراي آن به مشاور اببغ شده يا برين طررفين اسناد تكمي-2-4

 قرارداد مبادله مي شوند.

 مدارك و گزارشهاي تأييد شده. -2-5

 

 مدت -3ماده

توجه به برنامه  شرايط عمومي قرارداد اس ر با 2مدت انجام خدمات پژوهش موضوع قرارداد كه شروع و تنفيذ آن طبق ماده 

 ماه اس . ......... ( پيشنهادي مشاور برابر4زماني كلي )پيوس 

 شرايط عمومي قرارداد خواهد بود. 11مدت ياد شده تابع تغييرات موضوع ماده 
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 مبلغ قرارداد -4ماده 
 اس :  مبلغ قرارداد براي انجام خدمات برابر ................................ ريال شامل اجزاي زير

 حق الزحمه خدمات ................................... ريال -4-1

 هزينه آزمايشها و تامين مواد و ماالح و تجهيزات .................................... ريال -4-2

و هزينره  درج مري شرود 3نحوه تعيين مبلغ قرارداد و روش پرداخ  آن براساس دستورالعملهاي مربوط در پيوس    -4-3

 مربوط به هر فال نيز مشخص مي گردد.

 تعهدات طرفين قرارداد -5ماده 
مشاور متعهد اس  خدمات پژوهشي خود را طبق اسناد و مدارك قراردادر در ازاي درياف  مبلغ قرارداد انجام دهرد و  -5-1

 اعبم مي نمايد كه داراي توان و تشكيبت الزم براي انجام اين كار اس .

فرما متعهد به انجام وظايفي اس  كه در اسناد و مدارك قرارداد براي او معين شده اس  و نيز متعهد     مري شرود كار -5-2

 كه در ازاي انجام خدمات موضوع قراردادر مبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد و مدارك قرارداد به مشاور پرداخ  كند.

 

 نشاني -6ماده
 شرك  آب وفاضبب خوزستان-لكه اولف-كيانپارس -اهواز نشاني كارفرما:

   نشاني مشاور:

روز قبل از تاري  تغييرر نشاني جديد خود را به طرف ديگرر  15هر گاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را تغيير دهد بايد 

درياف  شده  و اعبم كند تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگراعبم نشده اس ر مكاتبات به نشاني قبلي ارسال خواهد شد

 تلقي مي گردد.

 

 تعداد نسخه های قرارداد -7ماده 

ن به مشراور ابربغ شرده اسر  و آء دو طرف قرارداد رسيده و يك نسخه از امضاء نسخه تنظيم شده و به  1 در  اين قرارداد

 خه هاي آن اعتبار يكسان دارند.سهمه ن

 

   

 كارفرما :نماینده       

 نام و نام  خانوادگی       

    مدیره و مدیرعامل هیئترئیس 

 امضاء                   

 

 

 

 : نماینده مشاور                                        

 نام و نام  خانوادگی                                                                            

 سمت                                                 

 امضاء مهر و                                           
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 شرايط عمومی
 

، شرايط 23/4/10مورخ  4615/105-1553/54به استناد مفاد بخشنامه شماره 

عمومي قرارداد مطابق ))شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره 

بوده كه در  24/5/57مورخ  105-54/160-2553پژوهشي(( موضوع بخشنامه 

گرديده و مورد توافق طرفين و بعنوان جزء  امضاء مهر و  جدول پيوست جلوي آن

  الينفك قرارداد مورد تاييد قرار گرفت.
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 صفحه 4از  1صفحه  23/4/1330مورخ  4617/105-1753/54فهر ست پيوست بخشنامه شماره 

 

 رديف
شماره 

 نشريه
 عنوان ضابطه

شماره و تاريخ بخشنامه 

 مربوطه
 امضاء ل مهر و مح

 102-54/1033-342 شرايط عمومي پيمانها 4311 1

3/3/1373 

 

 105-54/342-2460 شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره  3413 2

22/4/1372 

 

شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره  3412 3

 پژوهشي
2753-54/1670-105 

24/5/1372 

 

ان قراردادهاي خدمات شرايط عمومي همس - 4

 مديريت طرح
201-54/735-105 

23/1/1330 

 

دستورالعمل كاربرد ، كليات ، مقدمه فصلها و  - 5

پيوستهاي مربوط به فهارسي كه در برآورد پيمان از 

 آنها استفاده شده است .

--  

  -- جوشكاري در ساختمانهاي فوالدي  20 6

  -- تجهيز و ساماندهي كارگاه جوشكاري 21 7

  -- جوش پذيري فوالد ساختماني 22 3

بازرسي و كنترل كيفيت جوش در ساختمانهاي  23 2

 فوالدي 
--  

  -- ايمني در جوشكاري 24 10

  -- جوشكاري در  درجات حرارت پايين 26 11

مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني  55 12

 )تجديدنظر اول ( 
3327-56-5/1173-102 

23/3/1373 

 

  -- شرح خدمات نقشه برداري  72 13

 1-56/13030-2061 هاي تيرچه و بلوك راهنماي اجراي سقف 32 14

12/11/1371 

 

  -- متر  3هاي همسان پلها و آبروها تا دهانه نقشه 33 15

 1-56/4532-333 مشخصات فني تاسيسات برق بيمارستان  32 16

27/3/1370 

 

 1-56/4450-330 ديوارهاي سنگي  20 17

11/4/1363 
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 شرايط عمومي

 

 تعاريف و مفاهيم  -1ماده

 

 پژوهش: -1-1

 فعاليت هاي نظام يافته با ويژگيهاي زير را پژوهش گويند:   -

    ايجاد نظريه هاي جديد علمي و فني 
  ارتقاي سطح دانش علمي و فني 

    گسترش دانش علمي و فني 
 علمي و فني موجود يافتن كاربردهاي جديد براي دانش    

 
 قرارداد: -1-2

 ، كههه بههراي انجههام مههدماق مودههو  فههرارداد موافقتنامههه اسههت 2مجموعههه اسههناد و مههدارا ليرفابههب تشريهها بههه  ههر  مههاد  
 بين دو طرف مبادله مي  ود.

 
 موافقتنامه: -1-3

فرارداد و تعهداق دو طرف بيان  د  است  ، مبلغ، مدق، مودو ، مانند مشخصاق دو طرفسندي است كه در آن مشخصاق اصلي فرارداد
 ي هردو برسد.امضاء و بايد به 

 
 شرايط عمومي: -1-4

 مشاد همين متن است كه مقرراق و  رايط عمومي حاكم بر فرارداد را تعيين مي كند.

 
 شرايط خصوصي: -1-5

 ت و ماهيههت مودههو  ، بهها توجههه بههه ودههعي ههرايط مصوصههي  ههرايط ويههژ  اي اسههت كههه بههه منظههور ترميههب  ههرايط عمههومي
 ، يها ارهر مهالي موارد درج  هد  در  هرايط مصوصهي هيه ها  نمهي توانهد مهواد  هرايط عمهومي را نقه  كنهدفرارداد تنظيم مي  ود. 

 جداگانه دا ته يا تعهداق را افزايش دهد.

 
 كارفرما: -1-6

 بههه مشههاور واگهه ار مههي نمايههد.  ء مههي كنههد و انجههام مههدماق مودههو  فههرارداد راامضهها  خصههيتي حقههوفي اسههت كههه فههرارداد را 
 جانشينان فانوني و نمايندگان مجاز كارفرما در حرم كارفرما هستند.

 
 (: مجري مشاور )  -1-7

 طههرف دي ههر فههرارداد اسههت كههه انجههام مههدماق مودههو  فههرارداد را تعهههد مههي كنههد. جانشههينان فههانوني و نماينههدگان مجههاز
 ( هستند.قيق( در حرم مشاور )مجري تحقيمشاور )مجري تحق
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 :خدمات -1-3
 و  فرارداد از سوي مشاور تعهد داد  مي  ود.ودعبارق از فعاليت هاي پژوهشي و افداماتي است كه در اجراي م

 

 فصل:  -1-2

 فسمتي از  ر  مدماق است كه به نتيجه مشخص و فابب ارائه منتهي مي  ود.
 
 

 

 مدارك و گزارش ها:  -1-10
، دستورالعمب ها، مشخصاق فني، كتابهه هاي محاسباق فني و نظهاير آن هسهتند كهه در انجهام پهژوهش گزارش ها، مستنداق، نقشه ها

 ( تهيه مي  ود.مجري مودو  فرارداد برحسب مورد از سوي مشاور )

 مبلغ قرارداد:  -1-11

، به ادافه هزينه هايي كه بابت  د(باالسري آن پردامت مي  و )مبالغي كه بابت كاركرد افراد پژوهشي و عبارق است از مبلغ حق الزحمه
 پردامت مي  ود.انجام آزمايش وتامين تجهيزاق ومريد مصالح ومواد )در صورق نياز( 

 برنامه زماني كلي   -1-12

 برنامه اي است كه زمان  رو  و پايان فصلهاي مختلف پژوهش را برحسب ما  نشان مي دهد.

 برنامه زماني تفصيلي:  -1-13
 كهه زمهان  هرو  و پايهان ههر يها از فعاليتههاي پژوهشهي درج  هد  در  هر  مهدماق را بهه تشصهيب و در  هار و  برنامه اي است 

 برنامه زماني كلي نشان مي دهد.

 روز، ماه، تاريخ ها، مفرد و جمع، عنوانها:  -1-14

 روز و ما  براساس تقويم  مسي و تاريخ ها طبق تقويم رسمي كشور است.  -1-14-1

 ا كه معناي عبارق ايجا  كند، كلماق مشرد معناي جمع و كلماق جمع معناي مشرد دارند.هرج  -1-14-2

 عنوان هاي به كاررفته در موافقتنامهه يها  هرايط عمهومي و دي هر فسهمتهاي اسهناد و مهدارا فهرارداد، تنهها بهه منظهور   -1-14-3

 ناد و مدارا فرارداد، از آن استشاد  كرد.راهنمايي و آگاهي از مشاد اسناد و مدارا است و نمي توان در تشسير اس

 اصطالحاتي كه در اين ماد  نيامد  است، طبق فانون برنامه و بودجه و دوابط آن تعريف مي  ود.  -1-14-4

 

 شروع و تنفيذ قرارداد -2ماده

 اين فرارداد از تاريخ مبادله آن ) ابالغ از سوي كارفرما ( ناف  است.  -2-1

 از ابالغ فرارداد از سوي كارفرما و دريافت پيش پردامت است.  رو  پژوهش پس  -2-2

 

 حدود خدمات و تغييرات آن  -3ماده

تغييهر،  2-3كارفرما مي تواند هن ام انجام كار، مدماق مشاور  را درحد متعارف و در  ار و  مودو  فرارداد با رعايهت مشادبنهد   -3-1
 افزايش يا كاهش دهد.

تن نظر كارفرما هن ام انجام دادن پژوهش و يا بررسي مدارا و گزارش هاي آن، موجب تغيير مصوباق فبلي  نانهه به كاربس  -3-1-1
 مدماق ادافي را انجام دهد. 2-3( موظف است با رعايت مشاد بند مجري و انجام مدماق ادافي  ود، مشاور )

 يها حهدود مهدماق را در فصهب ههاي پايهان يافتهه، بها  ( مي تواند در صورق لزوم تغييراق در  ر  وظهايف ومجري مشاور )  -3-1-2
 به كارفرما پيشنهاد كند. 2-3دي ر داليب و جزئياق آن و با رعايت مشاد بند 

 (مجههري هرگهها  طبههق بنههدهاي ياد ههد ، تغييراتههي در حههدود مههدماق مودههو  فههرارداد دههرورق يابههد، در هههر مههورد مشههاور )  -3-2
 روز بهها بررسههي گههزارش 10فرمهها گههزارش مههي كنههد. كارفرمهها حههداك ر ظههرف مههدق مههدق و مبلههغ انجههام تغييههراق را بههه كار

 ( مهه اكر  و توافههق مههي كنههد و پههس از مجههري ( مشههاور ، در مههورد مههدق و مبلههغ انجههام تغييههراق بهها مشههاور )مجههري مشههاور )
  توافق كارفرما تغييراق را ابالغ مي نمايد.
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 ( كههه نا ههي از نقههص انجههام مههدماق مودههو  مجههري ش هههاي مشههاور )مههدماق مربههو  بههه اصههال  نتههايگ پههژوهش و گههزار  -3-3

 ( است.مجري نيست و انجام آن به عهد  مشاور )  2-3و  1-3فرارداد با د، مشمول مدماق ادافي بندهاي 

 برنامه زماني انجام خدمات  -4ماده
 آمد  است. 4برنامه زماني كلي انجام مدماق در پيوست   -4-1
 مههدتي تعيههين نشههد  با ههد، برنامههه زمههاني تشصههيلي هههر فصههب در  4ارداد، در صههورتي كههه در پيوسههت پههس از ابههالغ فههر  -4-2

 ( تهيهه و مجهري  ار و  برنامه زماني كلهي، تها يها هشهتم مهدق فهرارداد يها يها مها ، ههر كهدام كمتهر اسهت، از سهوي مشهاور )
 اني تشصهيلي، نظهر مهود را دربهار  تصهويب و يها اصهال  آن روز پس از دريافت برنامهه زمه 15كارفرما تا ، براي كارفرما ارسال مي  ود

 اعالم مي كند. هرگونه تغيير در برنامه زماني تشصيلي با توافق دو طرف مجاز مواهد بود.
 
 
 

 پيشرفت كار  -5ماده 
و  فهرارداد را در دو ( در پايان هر ما  و يا زمان هاي تعيين  د  در برنامه زماني تشصيلي، گزارش پيشهرفت مهدماق مودهمجري مشاور )

در اين گزارش، ميزان كارهاي انجام  د ، تهخمير و علهب آنهها را  حهب ههاي الزم بهراي رفهع موانهع و ، نسخه به كارفرما تسليم مي كند
 روز نظر مود را نسبت به گزارش ياد هد  اعهالم مهي كنهد، در ليهر ايهن صهورق مشهاد  15مشرالق كار پيشنهاد مي گردد و كارفرما تا 

 رش تائيديه تلقي مي گردد.گزا

 

 (مجري كاركنان مشاور )  -6ماده
 ( و بهراي او مجهري همه كساني كه به منظور اجراي مدماق مودهو  فهرارداد بهه صهورق دائهم يها موفهت بهه هزينهه مشهاور )  -6-1

 مهدماق مودهو  فهرارداد،  (  هنامته مهي  هوند و مسهتوليت عملرهرد آنهها در مهوردمجري مدماتي را انجام مي دهند، كاركنان مشاور )
 ( است.مجري به عهد  مشاور )

 ( موظهف اسهت فهرسهت همرهاران پژوهشهي مهود كهه فافهد سهوابق سهوء حرفهه اي با هند مجري فبب از  رو  كار، مشاور )  -6-2
 بهه همهرا  وظهايف، تخصهص، تجهار  پژوهشهي و ميهزان فعاليهت هريها، 6را براي انجام مهدماق مودهو  فهرارداد طبهق پيوسهت 

 براي كارفرما ارسال كند.
 ( تنها با نظر كارفرما مي تواند افراد معرفي  د  را تغيير دهد.مجري مشاور )  -6-3
د  از مهدماق ( در استشامجري در صورتي كه انجام مدماق مودو  فرارداد، مستلزم استشاد  از مدماق اتبا  مارجي با د، مشاور )  -6-4

 اتبهها  مههارجي در ايههران را رعايههت مههي كنههد و اسههناد مربههو  بههه مجههوز افامههت  ق نههاظر بههر كههارآنههها فههوانين و مقههررا
 كار آنها را به كارفرما تسلم مي نمايد.

فبلي از دست ا  مربو ، براي انجام مدماق مودهو  ايهن  ( نمي تواند كاركنان  الب كارفرما را بدون كسب مجوزمجري مشاور )  -6-5
 فرارداد، به كار گيرد.

 ( از سوي كارفرما براي بررسي مدماق مودو  اين فرارداد، ممنو  است.مجري گيري كاركنان  الب مشاور )به كار  -6-6
 

  نمايندگان  -7ماده

 نمايندگان كارفرما   -7-1
با تعيهين حهدود  . ( مود را، ..مشاور عملي ،، مدير اجرايي، ناظركارفرما پس از مبادله فرارداد، نمايند  يا نمايندگان )استاد راهنما  -5-1-1

 ( معرفي مواهد كرد.مجري ق، به مشاور )اامتيار
 (مجههري دسهتورها و مهداركي كههه بهه وسههيله نماينهد  كارفرمها، در محههدود  امتيهاراق تشههوي   هد  بهه وي، بههه مشهاور )  -5-1-2

 به وسيله نمايندگان فبلي معتبر است.  د  امضاء ابالغ مي گردد، بديهي است با تغيير نمايند  كارفرما دستورهاي ابالغ  د  و يا مدارا 
 

 (مجري نماينده مشاور )  -7-2
 ( نمايند  يا نمايندگان مود را با ذكرحدود امتياراق به كارفرما معرفي مي كند.مجري پس از  مبادله فرارداد، مشاور )
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 دقت و كوشش   -3ماده
 ا اصهول علمهي و فنهي بها اسهتشاد  از آمهرين دسهت آوردههاي ( بايد مدماق مودهو  ايهن فهرارداد را منطبهق بهمجري مشاور )  -1-1

 جهاني و با برارگيري حهداك ر مههارق و دفهت بهه وسهيله كاركنهاني كهه واجهد صهالحيت تخصصهي و پژوهشهي هسهتند، انجهام دههد
 و پژوهش وي بايد از هر جهت جامع و كامب با د.

 

 استانداردها و دستورالعمل هاي فني و پژوهشي   -2ماده
 انههداز  گيههري آحههاد در تمههامي اسههناد و مههدارا فنههي و پژوهشههي، متريهها مواهههد بههود، م ههر آن كههه بنهها بههه دههرورق،  سيسههتم

 تعيين  د  با د و يا هن ام پژوهش دربار  آن توافق  ود. 5سيستم انداز  گيري دي ري در پيوست 
 

 ( كه نياز به تأئيد كارفرما دارد مجري اقدامات مشاور )  -10ماده
 ( هن ام انجام كهار، بهراي تعيهين نحهو  ادامهه كهار، جلسهه يها جلسهاق همهاهن ي را بهه منظهور امه  تصهميماق مجري اور )هرگا  مش

 روز از تههاريخ  15راهبههردي دههروري بدانههد، موظههف اسههت مودههو  را طههي گههزارش تههوجيهي بههراي كارفرمهها بشرسههتد. كارفرمهها تهها 
 (مجهري صهميماق را در صورتجلسهه اي تنظهيم و بيهدرن  بهه مشهاور )دريافت گزارش، نسبت به تشهريب جلسهه افهدام مهي كنهد و ت

 ( مهود مجهري ابالغ مي نمايد.  نانهه كارفرما در مهلت تعيين  د  نسبت به تشهريب جلسهه و ابهالغ تصهميماق افهدام نرنهد، مشهاور )
 تصميم گيري نمود  و نتيجه را به كارفرما اعالم مي كند.

 

 ارك و گزارشهانحوه تسليم و تأئيد مد  -11ماده
 ( گههزارش و نتههايگ پههژوهش مههود را بههراي هههر فصههب در پايههان مههدق مربههو  و يهها در مقههاطعي كههه مجههري مشههاور )  -11-1

 در برنامه زماني تشصيلي پيش بيني  د  است، ابتهههدا در دو نسخه همرا  با نسخه اي به صورق نرم افزاري به كارفرما تسهليم مهي كنهد
 ارا و گزار هاي ياد د ، ظرف مهدق يها مها  يها مهههههدق پهيش بينهي  هد  در برنامهه زمهاني تشصهيلي، كارفرما پس از دريافت مد

 آنها را بررسي و نظرصريح و رو ن مود را با ذكر موارد در يا نوبت اعالم مي كند.
   را در دو نسهخه  هد ( مهدارا و گهزارش ههاي تخئيهدمجهري  نانهه كارفرما مدارا و گهزارش هها را تخئيهد كنهد، مشهاور )  -11-2

 به همرا  نسخه نرم افزاري و راهنماي آن و نيهز مالصهه گهزارش هها بهه كارفرمها تسهليم مهي كنهد. در صهورق اعهالم نظهر اصهالحي 
 موظههف اسههت ظههرف مههدق يهها مهها  يهها د  درصههد مهههههدق  مجههري از سههوي كارفرمهها نسههبت بههه مههدارا و گههزارش ههها، 

 با هد، براسهاس نظهر كارفرمها مهوارد را اصهال  كهرد  و مهدارا را در  ههار نسهخه  تعيين  د  براي آن فصهب، ههر كهدام كهه بيشهتر
 تجهاوز از ايهن مهدق مشهمول  .تهيه و به همرا  مالصه گزارش هها بهه كارفرمها تسهليم نمايهد تها كارفرمها آنهها را تاييهد و ابهالغ كنهد

 هدق فبالً موافقت كرد  با د.كاهش حق الزحمه درج  د  در فرارداداست، م ر اين كه كارفرما با افزايش مه
 ( بها مجهري ( نبا هد، مشهاور )مجهري در مواردي كه نظر اصالحي اعهالم  هد  از سهوي كارفرمها منطبهق بها نظهر مشهاور )  -11-3

 ارسهال گهزارش تههوجيهي، داليهب مههود را بهراي بررسههي مجهدد بههه كارفرمها اعهالم مههي كنهد.  نانهههه كارفرمها همهنههان بهر نظههراق 
 ( موظههف بههه اصههال  مههدارا و گزار هههاي مههود، براسههاس نظههر كارفرمهها مجههري اصههرار دا ههته با ههد، مشههاور )اعههالم  ههد  مههود 

 ( نيست.مجري مواهد بود. مستوليت اين گونه تصميم گيري ها برعهد  مشاور )
 ( مجههري درصههورتي كههه كارفرمهها ظههرف مههدق تعيههين  ههد  نظرمههود را در مههورد مههدارا و گههزارش هههاي مشههاور )  -11-4
روز از تاريخ دريافهت اسهتعالم، همهنهان نظهري از سهوي 15( نظر كارفرما را استعالم مي نمايد و  نانهه تا مجري م نرند، مشاور )اعال

 كارفرما اعالم نشود، گزارش ها و مدارا ارسالي تصويب  د  تلقي مي گردد.
 ( حهق الزحمهه مربهو  مجهري ) مدارا و گهزارش ههاي تصهويب  هد  ههر فصهب، مبنهاي كارههاي بعهدي اسهت و مشهاور  -11-5

 را براساس فرارداد دريافت مي كند.
 ( بايهد بهه پيوسهت هريها از گهزارش هها،  ريهدهايي از آن را تهيهه و بهه كارفرمها تسهليم كنهد. همهنههين مجهري مشهاور )  -11-6

 كارفرما تسليم مي كند.در ماتمه كار پژوهش، گزار ي  امب مقدمه، تاريخهه، روش انجام و نتايگ بدست آمد  را تهيه و به 
 ( تعهههد مههي نمايههد، بهها دسههت ا  اجرايههي، سههازمان يهها نهههاد دي ههري بهها  ههر  مههدماق مودههو  فههراردادمجههري مشههاور )  -11-5

 حادر، طرف فرارداد، فرار ن يرد.
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 تسهيالت برعهده كارفرما  -12ماده
 در مهورد مهدماق مودهو  فهرارداد بهه ويهژ  در مهوارد زيهر  (مجهري كارفرما تدابير و مساعدق هاي الزم را براي تسههيب كهار مشهاور )

 ( فراهم مي كند:مجري براساس درمواست مشاور )
 در امتيار فراردادن اطالعاق مربو  طبق مندرجاق  رايط مصوصي و به صورق راي ان  -12-1
 مجوز ورود كاركنان به مناطق ممنو  در رابطه با طر  پژوهشي  -12-2
 و مجههوز مههروج و پروانههه افامههت و مجههوز كاركاركنههان مههارجي مههورد نيههاز و همهنههين امهه  گ رنامههه و  رويههداد ورود  -12-3

 رواديد براي كار ناسان ايراني.  
 ارتبا  و تشريا مساعي با وزارتخانه ها، سازمان ها و ساير مؤسساق   -12-4
 انحصار دولت با د.  ترتيب امور مربو  به تهيه لوازم و وسايلي كه تهيه و توزيع آن در  -12-5
 ترتيب امورمربو  به تهيه، ورود و ترميص لوازم، وسايب، كتهب، نشهرياق، نهرم افزارهها و افالمهي از ايهن فبيهب كهه تهيهه آن   -12-6

 در دامب كشور مقدور نبا د.
 يرد.( فرارگمجري فرارداد بايد توسط كارفرما در امتيار مشاور ) 5تسهيالق ويژ  اي كه طبق پيوست   -12-5
 ( است.مجري برعهد  مشاور )  6-12تا   3-12تمامي هزينه هاي افدام هاي مودو  بندهاي   -12-1

 

 تضمين حسن انجام كار  -13ماده 
 (، بههه عنههوان تضههمين حسههن مجههري درصههد از هههر پردامههت مشههاور ) 10بههراي حصههول اطمينههان از حسههن انجههام كههار،   -13-1

 ري مي  ود.انجام كار، كسر و نزد كارفرما ن هدا
 ، تضمين حسن انجام كار به نشع كارفرما دبط مي  ود.22در صورق فسخ فرارداد طبق ماد    -13-2
 تضههمين ياد ههد  بايههد پههس از تخييههد مههدارا و گههزارش هههاي مودههو  مههدماق و در زمههان تسههويه حسهها  نهههايي   -13-3

 آزاد  ود. 15طبق ماد  
 

 پرداخت مبلغ قرارداد  -14ماده
 تعيهين  هد  اسهت، 3د بابت انجهام مهدماق مودهو  فهرارداد كهه براسهاس دسهتورالعملهاي مربهو  طبهق پيوسهت  همار  مبلغ فراردا

 ( پردامت مي  ود.مجري از سوي كارفرما و با رعايت مشاد فرارداد به مشاور )
 

 نحوه پرداخت  -15ماده 
 م نتههايگ و گهزارش بهه صهورق افسها  براسههاس زمهان تسهلي درصهد در طهول مهدق انجههام مهدماق تها 15از مبلهغ فهرارداد   -15-1

 تعيين و توافق  د  است، پردامت مي  ود. 3پيشرفت كار، طبق برنامه زماني كه در پيوست 
 پردامت مي  ود. 15فسط آمر بافيماند  مبلغ فرارداد پس از تخييد گزارش پژوهش طبق ماد    -15-2
 ، حسههب مههورد بههه تناسههب پيشههرفت كههار و بهها توافههق  2-3بنههد زمههان پردامههت حههق الزحمههه مههدماق ادههافي، مودههو    -15-3

 دو طرف تعيين مي  ود.
 ( تهيهه و تسهليم كارفرمها مهي  هود، پهس از رسهيدگي مجهري هريا از افسا  فرارداد طي صورق حسابي كه توسط مشاور )  -15-4

 از سوي كارفرما پردامت مي گردد.
 دريافههت صههورق حسهها ، آن را مههورد بررسههي فههرار داد  و پههس از روز پههس از  15ظههرف مههدق مههي بايسههت  كارفرمهها  -15-5

(، مبلهغ آن را مجري كسور فانوني و فراردادي دمن ارسال يا نسخه از صورق حسا  تخييد  د  همرا  با مستنداق مربو  براي مشاور )
 وصول نمي با د. پس از تخصيص و تخمين اعتبار پردامت كند و هيه ونه مسارق تخمير در تخديه به هيچ وجه فابب

 نسههبت بههه اصههالحاق اعمههال  ههد  ازسههوي كارفرمهها در مههورد صههورق حسهها  معتههر  با ههد، مجههري هرگهها    -15-6
 روز از تهاريخ دريافهت صورتحسها  اصهال   هد ، بهه كارفرمها  15اعترا  مود را با ذكر دليب و ارائه مسهتنداق حهداك ر ظهرف مهدق 

 دا هته با هد، بايهد  هرگها  كارفرمها همهنهان بهر اعمهال اصهالحاق اعهالم  هد  اصهرار. ،اعالم مي كنهد تها مهورد رسهيدگي فرارگيهرد
 ( مهي توانهد نسهبت بهه مبلهغ مهازاد مهورد نظرمهود مجهري نسبت به پردامت آنهه مورد فبول اوست افدام كند. در اين حالهت، مشهاور )

 دريافت مي كند. 5-15خميرتا ديه طبق بند افدام كند و در صورق محق بودن، اصب مبلغ به ادافه مسارق ت 23ازطريق ماد  
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 پيش پرداخت   -16ماده
 درصههد از مبلههغ اوليههه فههرارداد را بعنههوان پههيش پردامههت، بههدو ن كسههر %20(، كارفرمهها مجههري بههه درمواسههت مشههاور )  -16-1

 هههههه  50657/ ق  123402( تصههههويب نامههههه  ههههمار  4طبههههق مههههاد  ) معتبههههر تضههههامينكسههههور فههههانوني در مقابههههب 
 پردامههههت مههههي كنههههد. ايههههن مبلههههغ هن ههههام پردامههههت افسهههها  فههههرارداد  مجههههري ، بههههه  22/07/1374خ مههههور

 ( به همان نسبت آزاد مي  ود.مجري به تناسب كسر و تضمين مشاور )
 بابهههت پهههيش پردامهههت  مجهههري در صهههورق ماتمهههه و يههها فسهههخ فهههرارداد،  نانههههه در تسهههويه حسههها  نههههايي،   -16-2

 است مبالغ بدهراري را پردامت كند وگرنه كارفرما ازطريق فهانوني نسهبت بهه دريافهت مطالبهاق مهود ازبه كارفرما بدهرار با د، موظف 
 (، با ام  هزينه هاي مربو  افدام مي نمايد.مجري محب سپرد  ها، تضمين ها و مطالباق مشاور )

 

 صورت حساب نهايي و تسويه حساب   -17ماده
 ( تهيههه و بههه منظورتخييههد بههه مجههري ش پههژوهش ازسههوي مشههاور )صههورق حسهها  نهههايي پههس از تخييههد گههزار  -15-1

كارفرما ارسال مي  ود. اين صورق حسا   امب مبلغ فرارداد و مبالغي كه براساس مواد فرارداد به آن ادافه و يا از آن كسهر مهي  هود، 
 و تعليهق، مسهارق و نتهايگ نا هي ازفانوني، پردامت هاي فبلي يا علي الحسا ، افزايش يا كاهش مهدماق، هزينهه ههاي تطويهب  كسور

 دعاوي رسيدگي و فطعي  د  و نظايرآن است. صورق حسابي نهايي كه به ترتيب ياد د  تنظيم مهي گهردد، ظهرف پهانزد  روز از تهاريخ
 دريافت بوسيله كارفرما رسيدگي و تخييد مي  ود.

 حاق مورد نطرمود را در جلسه اي كه طي مدق درصورتي كه صورق حسا  ياد د  نياز به اصال  دا ته با د، كارفرما اصال -15-2
 ( توافق مي كند.مجري ( تشريب مي دهد، مطر  نمود  و با مشاور )مجري ياد  د  با مشاور )

 صهههورق حسههها  توافهههق  هههد  بوسهههيله دو طهههرف فطعهههي بهههود  و اعتهههرا  نسهههبت بهههه آن وارد نيسهههت و مبنهههاي   -15-3
 ايههن حالههت برحسههب مههورد بههه  ههر  بنههدهاي زيههر عمههب مواهههد  ههد، وگرنههه ( فرارمههي گيههرد، در مجههري تسههويه نهههايي مشههاور )

 عمب مي  ود. 6-15طبق مشاد بند
 ( براساس صورق حسا  نهايي بستانرار  نامته  هود، تضهمين حسهن انجهام كهار او بهي درنه  طبهق مجري هرگا  مشاور )  -15-4

 رق حسا  نهايي پردامت مي گردد.روز پس از تخييد صو15آزاد و مطالباق وي حداك ر ظرف مدق  13ماد  
 روز از تهاريخ تخييهد صورتحسها ، بهدهي 15( براساس صورتحسها  نههايي بدهرار هود، ظهرف مهدق مجري هرگا  مشاور )  -15-5

 مههود را بههه كارفرمهها مههي پههردازد. در ايههن صههورق بههي درنهه  تضههمين حسههن انجههام كههار او آزاد مههي  ههود و  نانهههه از ايههن 
 (، طلهب مهود را دريافهت كهرد  ومجهري كارفرما حق دارد از محب سپرد  هها، تضهمين هها و مطالبهاق مشهاور )پردامت مودداري كند، 

 سپس بافيماند  مبلغ تضمين حسن انجام كار او را آزاد نمايد و اگر مبهالغ مه كور بهر ايهن وصهول مطالبهاق كهافي نبا هد، طبهق فهوانين 
 ر دارايي هاي او وصول كند.جاري كشور حق مواهد دا ت، مطالباق مود را از ساي
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 تغييرات مدت خدمات و مبلغ قرارداد  -13ماده

 مدق فرارداد در صورق پهيش آمهدن هريها از مهوارد زيهر مهي توانهد بها پيشهنهاد هريها از دو طهرف تغييهر يابهد. در  نهين مهواردي
 در مهدق و مبلهغ فهرارداد، براسهاس مبهاني فهرارداد و تهخريرآن بهرروي ( بايد با توجه به مشاد مهاد  مربهو ، تغييهراق الزم مجري مشاور )

 مههدماق انجههام  ههد  و برنامههه زمههاني و نيههز پيامههدهاي مههالي آن را تعيههين نمههود  و طههي گزار ههي بههه كارفرمهها اعههالم كنههد. كارفرمهها 
 نظيم و مالا عمب فرارمي گيرد.روز پس از دريافت گزارش، نظر مود را اعالم مواهد كرد. نتايگ طي صورتجلسه اي ت15حداك ر 

 در پايان مدق اوليه فرارداد، مجموعه تغييراق مهدق نا هي از بنهدهاي زيهر، در صهورق جلسهه اي بهه عنهوان كهاهش يها تمديهد مهدق
 در اسناد و مدارا فرارداد منظور مي گردد. در صورق عدم توافق دو طهرف در مهورد ميهزان انهوا  تخميرهها، مودهو  بنها بهه درمواسهت 

 رسيدگي مي  ود. 23ريا از دو طرف طبق ماد  ه
 تغيير حدود مدماق  -11-1
 (مجري بروز تخمير به عللي مارج از فصور مشاور )  -11-2
 وفو  حوادث فهريه و بروز  رايط ادطراري  -11-3
 تعليق كارها از طرف كارفرما  -11-4
 (مجري تخميرليرمجاز از طرف مشاور )  -11-5
 

 أخير خسارت ت  -12ماده 
 (، مسهارتي معهادل حاصلضهر  مجمهو  مهدق تهخمير ليرمجهاز در مبلهغ فهرارداد تقسهيم مجري بابت تخمير ليرمجاز مشاور )  -17-1

 ( دريافت مي  ود.مجري بر مدق فرارداد و حداك ر تا بيست درصد مبلغ فرارداد، از مشاور )
 ه ماهانهه در مجمهو  مها  ههاي ادهافه  هد  بهه حهق الزحمهه درصد متوسط حق الزحم 50براي تخميرهاي مجاز مبلغي معادل -17-2

ادافه مي  ود. حداك ر مدق براي پردامت حق الزحمه تخمير مجاز نصف مدق فرارداد است. درصورق پيش آمدن تهخمير مجهاز بيشهتر از 
 ( مي تواند ماتمه فرارداد را درمواست كند.مجري اين مدق، مشاور )

 

 تعليق   -20ماده
 ( درحهين انجهام مهدماق، تمهام يها فصهلهايي ازمهدماق را طبهق مجهري ما مي تواند با اعالم فبلهي د  روز بهه مشهاور )كارفر  -20-1

 ابالليه اي كه تاريخ  رو  و تعليق درآن معين  د  است، به حالت تعليق درآورد.
 مها   4مهدق اوليهه و يها  تعليق مهدماق از سهوي كارفرمها بهراي يها بهار مجهاز اسهت. مهدق تعليهق حهداك ر يها  ههارم  -20-2

 است مي با د. هركدام كمتر
 روز فبههب از پايههان مههدق تعليههق مودههو  10در صههورتي كههه تمديههد تعليههق دههرورق دا ههته با ههد، كارفرمهها حههداك ر تهها   -20-3

نهه هزينهه اي ما  و بدون پردامهت هرگو 3(، حداك ر به مدق مجري ( پيشنهاد مي كند و در صورق موافقت مشاور )مجري را به مشاور )
 ( مجهههري بهههراي مهههدق تمديهههد  هههد ، فهههرارداد تمديهههد مهههي  هههود در ليهههر ايهههن صهههورق، بههها درمواسهههت مشهههاور )

 به فرارداد ماتمه داد  مي  ود.
 درصد حق الزحمهه متوسهط ماهانهه مهي با هد، پردامهت  30پردامت هزينه هاي مربو  به دوران تعليق مدماق، ماهانه معادل  -20-4

 ما  و به صورق افسا  ماهانه مجازاست.  4 راين مبلغ براي حداك
روز، گزارش پهژوهش 15( موظف است از تاريخ  رو  تعليق مدماق مربو  را متوفف كند و حداك ر ظرف مدق مجري مشاور )  -20-5

 ، به كارفرما تسليم نمايد. 4-20را تا هن ام اعالم تعليق تهيه و با تعيين ميزان هزينه هاي تعليق، مودو  بند
 روز فبب از انقضاي مدق تعليهق يها تمديهد تعليهق، نظهر كارفرمها را نسهبت بهه   هون ي ادامهه فهرارداد  20( مجري مشاور )  -20-6

 (مجهري ادامهه مواههد يافهت، درليهر ايهن صهورق مشهاور ) و  كار به  ر  ياد د ، اجراي فهراردادراستعالم مي كند، درصورق ابالغ  
 است كند.مي تواند ماتمه فرارداد را درمو

 ( ابالغ مي كند. در اين صورق حهداك رمجري  نانهه در دوران تعليق كارفرما تصميم به لغو تعليق ب يرد، مودو  را به مشاور )  -20-5
 روز پس از ابالغ، كار ادامه مي يابد. 10
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 خاتمه دادن به قرارداد  -21ماده 

 تمه دهد.كارفرما مي تواند در هر زمان فرارداد را ما  -21-1
 در هههر فصههلي كههه كارفرمهها فصههد ماتمههه دادن بههه فههرارداد را دا ههته با ههد، مودههو  را بهها تعيههين مهلههت دو ماهههه بههه  -21-2

 ( اعالم مي كند. مجري مشاور )
 روز، گهزارش ودهعيت 15( پس از دريافت ابهالغ ماتمهه فهرارداد، بهي درنه  بايهد كهار را متوفهف كنهد و تها مجري مشاور )  -21-3
فت و گزارش پژوهش را تا هن ام ابالغ ياد د  تهيه و تسليم كند. اين گزارش بايد حاوي ودعيت پژوهش، پيشرفت آن و همهنهين پيشر

 بخههش هههايي كههه ترميههب آنههها بههه لحههاد حشهه  منههافع كههادر مههدق دو ماهههه ياد ههد  دههروري و امرههان پ يراسههت، همههرا  
 با تعيين ميزان حق الزحمه آنها با د. 

 تمهام يها فسهمتي از مهدماق ناتمهام  ،( تشهخيص دههد كهه الزم اسهتمجري كارفرما را ساير براساس گزارش مشاور ) هرگا   -21-4
 مههدماق ترميلههي را  ،( موظههف اسههتمجههري اعههالم كنههد در ايههن صههورق مشههاور ) مجههري ترميههب گههردد، بايههد مودههو  را بههه 

 در مدق دو ماهه انجام دهد.
 ظهف اسهت در پايهان مهلهت دو ماههه نسهبت بهه تحويهب اصهب تمهام اسهناد و مهدارا ( مومجهري در هر صهورق مشهاور )  -21-5

 و گزارش پژوهش و ارائه صورتحسا  حق الزحمهه مهدماق انجهام  هد  و درصهورق هزينهه ههاي نا هي از پايهان دادن فهرارداد ماننهد
 يهز هزينهه مراجعهت كاركنهان مهارجي ( در مقابهب كارمنهدان مهود و يها مؤسسهاق دي هر و نمجهري موافقتنامه ها يها تعههداق مشهاور )

 و مانواد  آنها به كشور ان و هزينه حمب لوازم آنها به كشور ان، مشرو  بر ايهن كهه ايهن هزينهه هها بهه منظهور اجهراي ايهن فهرارداد
 ( پردامتي نشد  با د، افدام نمايد.مجري  د  با د و بابت آنها به مشاور ) ايجاد
 نسهبت بهه   5-21روز پس از دريافت صورتحسها  و صهورق هزينهه ههاي مودهو  بنهد15ق است، ظرف مد كارفرما متعهد  -21-6

 ( تسهويه حسها  كنهد،مجهري بها مشهاور )  15بررسي آن براساس  رايط فرارداد و ميزان مدماق انجام  د  افدام و طبهق مشهاد مهاد  
 گردد.آزاد مي  15 ( در اينحالت با توجه به ماد مجري سپرد  حسن انجام كار مشاور )

  نانهه منع فانوني رفع نشود، به فرارداد از سوي كارفرمها ماتمهه داد  مهي  هود و طبهق مشهاد  2-1-26در مورد  مول بند   -21-5
 اين ماد  عمب مي گردد.

 ( مي تواند ماتمه دادن به فرارداد را در هر يا از موارد زير درمواست كند.مجري مشاور )  -21-1
 . 5-15ما  در پردامت مطالباق مود مطابق بند  3ازاد بردرصورق تخمير م  -21-1-1
 . 2-17درصورق سپري  دن حداك ر مدق تعيين  د  براي پردامت مسارق تخمير مجاز، مودو  بند   -21-1-2
 .3-20ما ، مودو  بند 4درصورق تمديد مدق تعليق بيش از  -21-1-3
 ما  از تاريخ مورد نظر در برنامه زماني. 3رفرما بيش از از سوي كا 1-12درصورق انجام ندادن مشاد بند   -21-1-4
 درصورق عدم تبعيت كارفرما از راي مراجع حب امتالف.  -21-1-5
 (مجهري درصورتي كه كارفرما حداك ر تا يا ما  زمينهه ههايي را كهه منجهر بهه درمواسهت ماتمهه فهرارداد ازسهوي مشهاور )  -21-7

 صهورق پهس از اين درمواست صرف نظهر مهي كنهد و مهدماق مهود را ادامهه مهي دههد، در ليهر( از مجري  د  است رفع كند، مشاور )
 افدام ها طبق مشاد اين ماد  انجام مي  ود. ماتمه يافته تلقي  د  و ساير انقضاي مهلت يا ماهه، فرارداد
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 فسخ قرارداد  -22ماده
 ( ابالغ كند.مجري ون امطار فبلي، فرارداد را فسخ و مودو  را به مشاور )تواند در هريا از موارد زير بدكارفرما مي  -22-1
 ( در زمهان عقهد فهراداد يها طهي مهدق فهرارداد بهه مجهري ارباق  مول فانون منهع مداملهه كاركنهان دولهت بهر مشهاور )  -22-1-1

 .2-1-26است ناي مورد بند 
 .2-1-26عدم اطال  به كارفرما در مورد بند    -22-1-2
 انتقال فرارداد به  خص يا ا خاص رالث بدون مجوز كارفرما.   -22-1-3
 ور رست ي به تقصير يا انحالل  ركت.  -22-1-4
 ( براي گرفتن كار، به كاركنهان كارفرمها دسهتمزد، پهاداش يها ههدايايي داد  يها آنهها يهامجري ارباق اين مطلب كه مشاور )  -22-1-5

 ا كرد  است.هاي آنان را در منافع مود  ريواسطه
 ( امطهار مهي كنهد تها نسهبت بهه رفهع نهوافص و مجهري كارفرما درصورق تحقهق هريها  از مهوارد زيهر، ابتهدا بهه مشهاور )  -22-2

 ( مجهري ها افدام كند و جريهان امهور را ظهرف مهدق يها مها  بهه صهورق فابهب فبهول درآورد. درصهورق عهدم افهدام مشهاور )ا رال
 لت تعيين  د  مودو  فسخ فرارداد بايد ابتدا به وسهيله هيهختي متشهرب از سهه نشهر بهه انتخها  وزيهرنسبت به رفع نوافص در پايان مه

 ( ابالغ گردد.مجري يا باالترين مقام سازماني كارفرما بررسي و تخييد  د  و مراتب پس از ام  موافقت مقام ياد د  به مشاور )
 مدق مربو . درصد 30تخمير ليرموجه در انجام مدماق بيش از  -22-2-1
 رعايت نرردن استانداردهاي فني و دوابط حرفه اي.  -22-2-2
 اري كنهد، بيهدرن  كارفرمها را از ادامهه كهاردمهود ( با دريافت ابالغ فسخ فرارداد، موظهف اسهت از ادامهه كهارمجري مشاور )  -22-3

 دارا و گهزارش ههاي كهار انجهام  هد  تهامطلع سازد و طي مهلتي كه از طرف كارفرما اعهالم مهي  هود )حهدافب دوهشتهه(، اصهب مه
 به كارفرما تحويب دهد.  آن تاريخ را

 كارفرما پس از ابالغ فسخ فرارداد بي درن  نسبت به دبط تضمين حسن انجام كهار بهه نشهع مهود افهدام كهرد  و نسهبت بهه   -22-4
 افدام مواهدكرد.تعيين مبلغ مربو  به كار انجام  د  فابب فبول تا تاريخ فسخ طبق  رايط فرارداد 

 

 حل اختالف   -23ماده
نتوانند امتالف مود را حهب نماينهد دادگاهههاي اسهتان  الف نظر پيش آيد دو طرف هرگا  در اجرا يا تشسير مشاد فرارداد بين دو طرف امت

 .موزستان صالح به رسيدگي است
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 ماليات، بيمه و ساير حقوق و عوارض قانوني  -24ماده 
( و كاركنان او و نيز حقوق مجري پردامت هرگونه مالياق، عوار ، حق بيمه تخمين اجتماعي و سايرحقوق دولتي مربو  به مشاور )  -24-1

 ي ايههن فههرارداد برفراراسههت يهها درامضهها ( كههه درتههاريخ مجههري گمركههي و عههوار  مربههو  بههه لههوازم و وسههايب مههورد نيههاز مشههاور )
 ( اسهت. مبهالغي از مجهري بهه عههد  مشهاور ) 2-24يزان آن در آيند  تغيير مي نمايد، بها رعايهت مشهاد بنهد آيند  برفرار مواهد  د و يا م

اين مالياق ها و عوار  و بيمه و ساير حقوق دولتي كه بايد برطبق فوانين و مقرراق از طريق كارفرما وصول  ود، از پردامت ههاي مشهاور 
 د ، جبهران زيهان  حواله مي گردد. درصورق نپردامتن و يا تخمير در واريز كسور فانوني ياد ( كسر و به حسا  وي به مراجع مربو مجري )

 هاي آن به عهد  كارفرما مواهد بود.
 حقههوق دولتههي، جههز آنهههايي كههه در هن ههام  درصههورتي كههه ماليههاق، عههوار ، حههق بيمههه تههخمين اجتمههاعي و سههاير  -24-2

 ( نيز توسط كارفرما تعديب مواهد د.مجري فرارداد مشاور ) ي فرارداد وجود دارد، تغيير كند، مبلغامضا 
 

 (مجري  )مشاور مسئوليت  -25ماده

 ايههن فههرارداد  2و  1بههراي ارائههه مههدماق پههيش بينههي  ههد  در پيوسههت هههاي  ههمار    ( در فبههال كارفرمهها ومجههري مشههاور )  -25-1
 مستول است.

 (مجههري ( از سههوي كارفرمهها از مسههتوليتهاي مشههاور )مجههري ور )تخييههد مههدماق و يهها مههدارا و گزار هههاي پههژوهش مشهها  -25-2
 ( و جواب ههوي كاسههتي هههايي اسههت مجههري كاهههد و در هههر حههال مشههاور )در رعايههت اسههتانداردها و اصههول علمههي و فنههي نمههي

 كه به علت نقص كار او بعدها مشاهد  مي گردد.
 بهه ا هخاص رالهث، اعهم ازحقيقهي يها حقهوفي، كهه برحسهب ( در فبهال واگه اري بخشهي از مهدماق مجري مستوليت مشاور )  -25-3

 اسهت و موافقهت كارفرمها نسهبت  درورق مورد تخييد كارفرما نيز فرار گرفته با هد، كماكهان همهان مسهتوليت ههاي مودهو  ايهن فهرارداد
 خواهد بود.( در برابر كارفرما نمجري به واگ اري فسمتي از مدماق رافع هيچ يا از تعهداق و مستوليت هاي مشاور )

 

 ممنوعيت قانوني  -26ماده 
 فهانون اساسهي و فهانون منهع  141( اعالم مي كند كهه در موفهع عقهد ايهن فهرارداد مشهمول ممنوعيهت اصهب مجري مشاور )  -26-1

 نيست. 22/10/1335مدامله كاركنان دولت مصو  
 ( مجهري ان سههام، مهديران يها بازرسهان مشهاور )درصورتي كه مالف آن بهراي كارفرمها رابهت  هود يها تغييراتهي در صهاحب  -26-1-1

 ايجاد  ود كه با مشاد فوانين ياد  د  تعار  دا ته با د، فرارداد فسخ مي  ود.
  ههد  با ههد،  در  ههرايطي كههه تغييراتههي در دسههت ا  هههاي دولتههي يهها كارفرمهها ايجههاد  ههود كههه مشههمول ممنوعيههت يههاد  -26-1-2

 ارفرمهها اعههالم كنههد و درصههورتي كههه منههع فههانوني رفههع نشههود، كارفرمهها فههرارداد را ( موظههف اسههت مراتههب را بههه كمجههري مشههاور )
 ( مراتب را به مح  اطال  به كارفرما اعالم نرند، كارفرما فرارداد را فسخ مي نمايد.مجري داد.  نانهه مشاور ) ماتمه مواهد

 ر سياسي ايران را ندارند.( و يا همراهان ايشان حق دمالت در امومجري كاركنان مارجي مشاور )  -26-2
 ( موظههف اسههت تمههام نتههايجي را كههه در جريههان انجههام پههژوهش تحصههيب و يهها توليههد مههي كنههد، محرمانههه مجههري مشههاور )  -26-3

 تلقي كند و حداك ر سعي مود را براي جلوگيري از دسترسي ا خاص لير مجاز به آنها به كار بندد.

 

  حوادث قهري  -27ماده 

 دث فههري و بهروز  هرايط ادهطراري ماننهد جنه  اعهالم  هد  يها نشهد ، انقهال  هها يها اعتصها  ههاي عمهومي، در موارد وفهو  حهوا
  هيو  بيمههاري هههاي واگيههردار، زلزلههه، سههيب و طغيههان هههاي ليرعههادي و مشرسههالي هههاي بههي سههابقه و همهنههين آتههش سههوزي هههاي 

  د، به ترتيب زيرعمب مواهد  د:( نبامجري دار، طوفان و حوادث مشابه كه نا ي از كار مشاور )دامنه
 هرگا  بروز  رايط ادطراري انجام فرارداد حادهر را بهراي يرهي از دو طهرف ليهرممرن سهازد، مهي توانهد پايهان فهرارداد را بهه   -25-1

 طرف دي ر اعالم كند.
 بق ماد  تعليق عمب مي  ود.هرگا   رايط ادطراري گ را با د و ادامه فرارداد حادر به طور موفت امران پ ير نبا د، ط  -25-2
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  انتقال به غير  -23ماده

 ( حههق نههدارد بههدون كسههب مجههوز كارفرمهها مودههو  ايههن فههرارداد را بههه  ههخص يهها ا ههخاص حقيقههي يهها مجههري مشههاور )  -21-1
 حقوفي دي ري منتقب يا واگ ار كند.

 عايت مقرراق بهه ا هخاص دي هر تشهوي  كنهد. در ايهن صهورق كارفرما مي تواند تمام يا فسمتي از حقوق يا امتياراق مود را بار  -21-2
 انجام تعهداق كارفرما در رابطه با حقوق يا امتياراق تشوي   د  برعهد  آن ا خاص مواهد بود.

 

 رعايت مقررات ايمني  -22ماده
 وابط ايمنهي را در تمهام مراحهب ( بايد اطمينان يابد كه كاركنانش مدماق را به طور ايمن و مطمهتن انجهام مهي دهنهد و دهمجري مشاور )

 انجام كار رعايت مي كنند.
 

 مالكيت مدارك نتايج پژوهش  -30ماده

 ( تهيهه مهي  هوند متعلهق بهه كارفرماسهت،مجهري نتايگ پژوهش و مدارا و گزارش هايي كهه بهه موجهب ايهن فهرارداد توسهط مشهاور )
 از مههدارا و گههزارش هههاي يههاد  ههد  را نههزد مههود ن هها  دارد، ( مههي توانههد بهها اجههاز  كارفرمهها يهها نسههخه فابههب تر يههر مجههري مشههاور )

 ( حهق دارد بها اسهتشاد  از پهژوهش انجهام  هد  مجهري درصورتي كه در  رايط مصوصي فهرارداد محهدوديتي فيهد نشهد  با هد، مشهاور )
 .، نشرياق علمي و فني منتشر نمايد، اجالسهادر فرارداد مقاالق علمي را با مجوز كارفرما در سمينارها

 ، به مجوز كارفرما نياز نيست.تبصر :  در مورد پايان نامه هاي دانشجويي براي ارائه به دانش ا  يا اساتيد مربو 
 

 ابالغ ها   -31ماده 
 ، پايان دادن به فرارداد و موارد مشابه، تنها به صورق كتبي معتبر مواهد بود.، اعالم نظر يا تعليقهرگونه اطالعيه مانند دستور كار

 د دبيرمانه هر دو طرف و يا رسيد تحويب پستي، مالا تسليم گزارش ها، مدارا و مراتباق است.رسي
 

 زبان قرارداد  -32ماده 
 زبههان فههرارداد فارسههي اسههت. در صههورتي كههه مههدارا فههرارداد عههالو  بههر زبههان فارسههي بههه زبههان هههاي دي ههري نيههز تهيههه  ههد  با ههد، 

 مههدارا و گههزارش هههاي پههژوهش و پيشههرفت كههار و نيههز سههاير مراتبههاق  ( بايههدمجههري مههتن فارسههي معتبههر اسههت. مشههاور )
 مود را به زبان فارسي تهيه كند.

 

 قانون حاكم بر قرارداد  -33ماده 
 اين فرارداد از هر حيث تابع فوانين و مقرراق دولت جمهوري اسالمي ايران است.

 
 
 

 كارفرما :نماینده       

 نام و نام  خانوادگی       

    مدیره و مدیرعامل ئتهیرئیس 

 امضاء                   

 

 : نماینده مشاور                                        

 نام و نام  خانوادگی                                                                            

 سمت                                                 

 امضاء و مهر                                           
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 1پيوست شماره 

 شرح موضوع قرارداد
 

 ………………………………………………………………… عنوان قرارداد :
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 2پيوست شماره 

 شرح خدمات قرارداد
 

 ..............................................................................................................   :دادعنوان قرار

 

 

 

به  ، 3به باال وتا سطح  2007با نسخه   mspبا نرم افزار  (c.p.m): ارائه برنامه زمانبندی 1تبصره

 زامیال بعد تائيد گانت اوليه، روز 15حداکثر  ،با تقويم هجری شمسی  همراه وزن ريالی وفيزيکی

 می باشد. وجز شرح خدمات مشاور)مجری طرح (

ميليون ريال يک مقاله علمی 150: مجری طرح موظف می باشد چنانچه هزينه طرح زير 2تبصره 

  ISI ميليون ريال يک مقاله  1000-500؛   ISI ميليون ريال يک مقاله   500-150پژوهشی ؛ 

با ذکر  باال IFبا   ISI ريال دو  مقاله  ميليون 1000و يک مقاله علمی پژوهشی داخلی، باالی 

، به هزينه  عنوان شرکت آب وفاضالب خوزستان با رعايت کليه ضوابط مورد تائيد اين کارفرما

 ارائه دهد. خود 
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3پيوست شماره    
 مبلغ قرارداد ، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

 

 ...................................................................................... :عنوان قرارداد 
 حق الزحمه: .1

 حق الزحمه موضوع اين قرارداد ......................... ريال مي باشد.كل  
 

 نحوه پرداخت: .2

 شرايط عمومي اين قرارداد به شرح زير پرداخت مي گردد:  15و  16،  15در اجراي مفاد  

حق الزحمه خدمات بعنوان پيش پرداخت در مقابل تضمين معتبر قاانوني درصد كل  20معادل  -2-1

شرايط عمومي قرارداد كه به تناسب  1-16مورد قبول كارفرما و بدون كسر كسور قانوني طبق بند 

 پرداخت حق الزحمه ، مستهلك و تضمين مذكور آزاد مي شود.

 

سب با پيشرفت كار )در مراحال حق الزحمه مشاور جهت انجام خدمات موضوع اين قرارداد متنا -2-2

پيشرفت كار( و پس از تأييد كارفرما و با كسر ماليات متعلقه قاانوني  %100و  55%،  50%،  25%

 به وي پرداخت خواهد شد.

 

مرحلاه پيشارفت  4پرداخت حق الزحمه مشااور پاس از ارا اه گزارشاات مياان مرحلاه اي در  -2-3

ه ميزان پيشرفت كار تأييد شده توسط كارفرما ( انجام گرديده و چنانچ%15و %60،%45، %25كار)

 مابين مقادير مذكور باشد، ميزان پيشرفت كار مرحله قبل مبناي پرداخت خواهد بود.

 

بدون عذر موجه، مدت مقرر در اين قارارداد را رعايات ننماياد و تماام ياا  )مجري(هرگاه مشاور -2-4

حق الزحماه مربوطاه را تقليال دهاد.  به تأخير انجامد، كارفرما مجاز است كلرا قسمتي از كارها 

شاده باراي انجاام كارهاا  نسبت تقليل حق الزحمه مساوي با نسبت مدت تأخير به مادت تعياين

. اين تبصره در خصوص تأخير در انجام هر يك از اجزاء شرح خدمات و ارا اه گزارشاات خواهد بود

روش مشاابه محاسابه خواهاد  اي نيز قابل اعمال بوده و ميزان تقليل حق الزحمه باه ميان مرحله

 شد.

 

در صد به عناوان حسان انجاام كاار 10از كليه پرداخت هاي انجام شده به مجري  -حسن انجام كار -2-5

ومورد تا يد شركت آب وفاضابب مرتبط  ومقاله نزد كار فرما تا تصويب گزارش نهايي وارايه سمينار  كسر و

باقي خواهاد ماناد وسابس باه مجاري پرداخات دمات ، نجام كليه موارد ذكر شده در شرح خا و خوزستان

 خواهد شد.
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نظامناماه تحقيقاات ، از محال  4-1هاي مربوط به نظارت پروژه ، موضوع انجام خدمات بند تبصره : هزينه

مبلا   ..............اعتبار مندرج در قرارداد براساس جدول مصوب كميته تحقيقات كاربردي شاركت باه ميازان

 گردد.ميليون ريال( كسر مي ......................قرارداد )حداكثر تا سقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 22صفحه                                                                 پژوهشي هموافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاور

 

 نحوه محاسبه مبلغ قرارداد:3- 

 .......حق الزحمه خدمات با احتساب ضريب باالسري:                                                                   .......... -

 ................                                        هزينه آزمايشها و تامين مواد و ماالح و تجهيزات:                            -

 ........... ريال...            جمع كل مبلغ قرارداد:                                                                                -

 

 حق الزحمه خدمات -3-1

 محاسبه حق الزحمه خدمات: -الف 

 ...................... ريال                  هزينه پرسنلي                                                                              -

 ......................  ريال                                                      هزينه مسافرت                                     -

 ...................... ريال                 ساير هزينه ها)تايپ و تكثير و صحافي گزارشات(                                   -

 

 ريال ......................                                                   جمع:                                           

 جمع كل حق الزحمه خدمات با احتساب باالسري                                          ......................ريال
  

 هزينه های پرسنلي: 

 

 نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات به تفكيك مراحل انجام کار: -ب 

ا ضرمان  نامره كل مبلغ حق الزحمه خدمات بعنوان پيش پرداخ  پس از اببغ قرارداد در مقابل سرفته ير 20% -1

 مورد قبول كارفرما بدون كسر كسورات قانوني قابل پرداخ  مي باشد.

 كه تا پايان قرارداد مستهلك شود. مبلغ پيش پرداخ  به نحوي از پرداختهاي به طرف قرارداد كسر مي گردد -2

 ...................ريالپيشرف  فيزيكي:            ... %25مبلغ حق الزحمه خدمات با احتساب باالسري پس از  25%

 پيشرف  فيزيكي:            ......................ريال %50مبلغ حق الزحمه خدمات با احتساب باالسري پس از  50%

 پيشرف  فيزيكي:           ...................... ريال %55مبلغ حق الزحمه خدمات با احتساب باالسري پس از  55%

 پيشرف  فيزيكي:         ......................ريال %100دمات با احتساب باالسري پس از مبلغ حق الزحمه خ 15%

تا تاويب گزارش نهايي وارايه سمينار  ومقاله مرتبط ومورد تائيد شرك  آب وفاضبب * مابقي مبلغ قرارداد 

بل پرداخ  خواهد طبق شرايط خاوصي قرارداد قاخوزستان و انجام كليه موارد ذكر شده در شرح خدمات 

 بود.

 

 

 جمع ) ريال (
حق الزحمه 

 هر ساع 

ساع  

 كار
 نام و نام خانوادگي درجه علمي رشته تحايلي مكارينوع ه

ف
ردي

 

       1 

       2 

 جمع كل حق الزحمه مجري پروژه و همكاران 
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 هزينه های انجام آزمايش و تامين تجهيزات و لوازم مصرفي -3-2

 نحوه محاسبه هزينه ها:

 هزينه هاي انجام آزمايشات و تامين تجهيزات                                          ......................    ريال -

 ......................  ريال   مدل(                                     هزينه تامين ماالح مارفي )هزينه ساخ   -

   

 جمع كل                                                                                            ......................ريال 

 

 جدول هزينه آزمايشات و تامين تجهيزات -

 

 

 

 

 و تامين تجهيزات جدول هزينه تامين مصالح مصرفي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردي

 

داد مركز سرويس دهنده شرح
تع

 

هزينه هر 

 آزمايش
 ل جمع ك

  

 

   

     

     

  

ف
ردي

 

داد نام دستگاه تجهيزات مارفي
تع

 

 قيم  كل قيم  واحد  محل تامين
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 :  مصرفي و غير مصرفينحوه پرداخت هزينه های انجام آزمايش و لوازم 

 
پرداخ  هزينه هاي انجام آزمايش و تامين ماالح و تجهيزات بر اساس پيشرف  فيزيكي و با تاييرد كارفرمرا قابرل پرداخر   

 ..مي باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شرح تعداد بهاي واحد)ريال( جمع  كل ) ريال (

ف
ردي

 

    1 

    2 

 جمع كل 
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 4پيوست شماره 

 برنامه زمانی کلی ) زمانبندی و برنامه کار ( 
 

 .......................................................................................................…عنوان قرارداد : 
 

ف
دي

ر
 

شرح 

 فعاليتها

ت
صد فعالي

در
  

 
 زمان )ماه(

 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ..... ..... 

1          

  

           

2          

  

           

3          

  

           

4          

  

           

5          

  

           

 

با نسخخه   mspبا نرم افزار  (c.p.m)ارائه برنامه زمانبندی  ، پس از تصويب گانت اوليه : 1تبصره

 پس از حداکثر ،با تقويم هجری شمسی  فيزيکی ، به همراه وزن ريالی و3 طح به باال وتا س 2007

 می باشد.الزامی  بعد ازتائيد گانت اوليه ،روز  15
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 5پيوست شماره  

 شرايط خصوصی قرارداد 

 

 …………………………………………………………………:  عنوان قرارداد

 

                                                                                                                                   (مجریمشاور)تعهدات  -1
 

مجري متعهد مي شود برابر طرح مصوب كليه مراحل انجام تحقيق را در چارچوب جدول زمانبندي و  -1-1

جري در اين گزارشات بايد طبق ضوابط تعيين شده به پايان برساند و گزارش آن را به كارفرما ارا ه كند. م

 ميزان كارهاي انجام شده ، موانع و مشكبت و راه حلهاي الزم را لحاظ كند.

مجري متعهد مي شود در پايان هر ماه و همچنين در پايان هر مرحله از كار، گزارش پيشرفت كار   -1-2

اينده كارفرما قرار دهد. خود را با توجه به درصد پيشرفت انجام موضوع هر مرحله تهيه و در اختيار نم

گيرد. در صورتي ها و بخش هاي اين گزارش قبب با نماينده كارفرما مورد توافق و هماهنگي قرار ميسرفصل

كه گزارش داراي نواقصي بوده و مورد تاييد نماينده كارفرما قرار نگرفت مجري موظف به رفع نواقص و 

 تكميل گزارش آن خواهد بود. 

 .گزارشات مذكور توسط نماينده كارفرما مبك عمل براي پرداخت به مجري خواهد بود: تاييد  2تبصره 

  اعبم هايي كه از سوي كارفرمامجري متعهد مي شود نتيجه طرح پژوهشي را در يكي از بخش  -1-3 

 شود بدون دريافت هزينه به مرحله اجرا بگذارد و نتايج حاصله را به صورت سمينار بر حسب مورد درمي

تر ارا ه نمايد. همچنين گزارش هر يك از فاز هاي پروژه بايد توسط شوراي پژوهشي كارفرما و يا گسترده

مجري در دو نسخه بصورت تايپ، ويراستاري، صحافي شده)طبق الگوي كارفرما( و همچنين بصورت فايل 

 الكترونيكي در اختيار كارفرما قرار گيرد.

 تواندنمیباشد. لذا مجري از اين پژوهش متعلق به كارفرما مي كليه حقوق مادي و معنوي حاصل -1-4

 نتيجه پژوهش خود را در جايي ديگر  منتشر كند. )بدون اخذ مجوز کتبی کارفرما(
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مجري متعهد مي گردد كه نسبت به بررسي و تحقيقات كافي در چارچوب اصول و موازين علمي و  -1-5

كاراني كه واجد صبحيت تخصصي و پژوهشي هستند و بكارگيري حداكثر مهارت و دقت توسط هم

 همچنين رعايت اصول تحقيقاتي در انجام پژوهش موضوع قرارداد اقدام كند.

 تواند پيمان را كبً يا جزاً به غير واگذار نمايد.مجري نمي -1-6

ري را در انجام كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه در هر زمان و به هر نحو عملكرد مج -1-5

تحقيق موضوع قرارداد مورد نظارت و ارزيابي قرار دهد. دستگاه نظارت بر پروژه كتباً به مجري معرفي 

 خواهد شد.

مجري متعهد مي شود اسناد و مدارك و اطبعاتي كه به مناسبت انجام پژوهش از كارفرما و يا به  -1-1

 فت كرده است را به افراد غير منتقل نكند.توصيه كارفرما از ساير سازمانها و پروژه ها دريا

در قالب كتاب،  فقط با مجوز كتبي كارفرمامجري متعهد مي شود نتايج و دستاوردهاي پژوهش را  -1-7

مقاله، سخنراني،كارگاه آموزشي يا هر طريق ديگري ارا ه نمايد. بديهي است ذكر نام شركت آبفا خوزستان و 

 ت. حمايت مالي اين شركت الزامي اس

مجري موظف است كليه نظرات اصبحي ناظر و همچنين نتايج مصوب حاصل از جلسات مشترك  -1-10

 مجري، كارگروه تحقيقاتي مرتبط و يا كميته تحقيقات كارفرما  را در ادامه روند تحقيق خود لحاظ نمايد. 

اقدام نمايد، و در صورت  مجري موظف است نسبت به ارا ه رزومه افراد خود و دريافت تاييد كارفرما -1-11

جابجايي يا انصراف هركدام از اعضاي تيم پروژه مراتب را به كارفرما ارا ه دهد. جابجايي يا انصراف هركدام از 

 پذير خواهد بود.اعضاي تيم پروژه فقط با مجوز و تاييدكارفرما امكان

كنند بعنوان روژه همكاري ميكليه افرادي كه به منظور اجراي خدمات موضوع قرارداد در اين پ -1-12

 كاركنان مجري شناخته مي شوند و كارفرما در قبال آنها هيچ گونه مسئوليتي ندارد.

تمامي امور مربوط به پشتيباني فني و اداري اجراي پروژه بعهده مجري طرح است و كارفرما دراين  -1-13

 زمينه هيچگونه مسئوليتي ندارد.

هر مرحله از پروژه كه ناشي از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد ، اصبح نتايج و گزارشهاي  -1-14

 بعنوان خدمات اضافي در پروژه تلقي نشده و انجام آنها به عهده و هزينه مجري مي باشد.
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هرگاه كارفرما، در طول زمان انجام پروژه به نتايجي مبني بر افزودن مواردي به قرارداد جهت  -1-11

ر پروژه دست يابد، مجري موظف است اين تغييرات را لحاظ نمايد. چنانچه مجري نظر تكميل و تحليل بهت

مخالف داشته باشد، با ارا ه ادله محكم سعي در مجاب كردن كارفرما خواهد كرد و اگر كارفرما نبذيرفت 

ته باشد، هايي دربرداشمجري موظف به انجام نظرات كارفرما خواهد شد. درصورتيكه انجام اين موارد هزينه

 ها پس از تاييد كارفرما، بعهده كارفرما خواهد بود.پرداخت اين هزينه

مجري متعهد مي شود كليه اطبعات ناشي از اجراي اين قرارداد و نرم افزارهاي پشتيبان تحليل  -1-11

در مدت  آنها را در خاتمه قرارداد در اختيار كارفرما قرار دهد. چارچوب و محدوده كاري اين نرم افزارها

 اجراي قرارداد از طرف مجري در اختيار كارفرما قرار مي گيرد.

مجري تعهد مي نمايد كه هنگام عقد قرارداد و در طول مدت قرارداد مشمول قانون منع مداخله  -1-11

 نبوده و اين موضوع را به طور كامل رعايت نمايد. 1331كاركنان دولت مصوب سال 

تشخيص دهد تيم پروژه توانايي انجام پروژه با كيفيت مطلوب را ندارد،  در هر زمان كه كارفرما -1-11

 مجري موظف است تيم پروژه خود را به نحو قابل قبولي ترميم و بهبود بخشد.

پس از مبادله قرارداد چنانچه كارفرما نماينده يا نمايندگان خود را با تعيين حدود اختيارات به  -1-11

در محدوده اختيارات تفويض شده  -و مداركي كه به وسيله نماينده كارفرما مجري معرفي نمايد، دستورها

شود در حكم اببغ كارفرماست و مجري موظف به اجراي موارد ياد شده است. به مجري اببغ مي -به وي

ي ء شده به وسيله نماينده قبلامضاء بديهي است با تغيير نماينده كارفرما دستورهاي اببغ شده و يا مدارك 

 معتبر است.

مجري موظف است هزينه اسكان و حضور سه نفر از اعضاي معرفي شده توسط كارفرما را جهت  -1-12

 ها و همايشهاي مرتبط با طرح پژوهشي را پرداخت نمايد.شركت در سمينارها، كارگاه

ر اساس هاي تحقيقاتي شركت از جاهايي كه قبب طرح انجام شده است بهزينه بازديد كارگروه -1-11

 پيشينه طرح به عهده مجري است.

در صورت صبحديد كارفرما، مجري موظف است در رابطه با پروژه انجام شده به نيروهاي معرفي  -1-11

 هاي الزم را بدهد.شده از طرف كارفرما آموزش
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مجري موظف است پس از رفع كليه اشكاالت و تصويب گزارش نهايي ، يك نسخه اصلي به صورت  -1-13

حافي نشده و يك نسخه اصلي ديگر به همراه دو نسخه كبي صحافي شده گالينگور و نيز لوح فشرده ص

(CD) ش ) به همراه كليه ، متن كامل مقاله و متن كامل خبصه گزارمحتوي متن كامل گزارش نهايي

كه در اصل به  …، نمودارها وبه كارفرما تسليم نمايد . اشكال، تصاوير ( را …، نمودارها و جداول ، اشكال

اي و نهايي ، به صورت بايست در كليه نسخ گزارشات ، اعم از گزارشات ميان مرحلهصورت رنگي هستند مي

( در تهيه و تجليد  1-1رنگي ارا ه شوند . رعايت فرمت ارا ه گزارشات پيشرفت كار نهايي )پيوست شماره 

 گزارشات الزامي است .

اي از آن را طبق فرمت ارا ه ارش نهايي موضوع بند فوق ، خبصهمجري موظف است عبوه بر گز -1-12

 ( تهيه و در اختيار كارفرما قرار دهد . 3-1خبصه پروژه خاتمه يافته ) پيوست شماره 

مجري موظف است حداقل يك مقاله از ماحصل پروژه تحقيقااتي موضاوع قارارداد تهياه و بناا باه  -1-11

ت معتبر داخلي و خارجي و يا ارا ه در همايشهاي علمي ارسال نمايد . تشخيص كارفرما جهت درج در نشريا

اي كه نتايج در آن چاپ شده است را پس در اين صورت مجري بايد يك نسخه از مجموعه مقاالت يا نشريه

 باشد .از انتشار جهت تهيه كبي به كارفرما ارا ه نمايد . مسئوليت پيگيري و چاپ مقاله به عهده مجري مي

اي مرتبط باا ايان قارارداد طباق افزارهاي رايانهمجري موظف است در صورت ايجاد مدل ها و نرم -1-11

( ، عمال  1-1افزارهاي مرتبط با قراردادهاي پژوهشي ) پيوست شاماره اي و نرمنامه تهيه مدل رايانهشيوه

كامل آن را باه  ( Source ) افزار توسعه يافته و متنمحتوي نسخه اجرايي نرم ( CD )نموده و لوح فشرده 

 User )افازار توساعه يافتاه همراه فلوچارتهاي مربوطه و نمونه مثالهاي حل شده و كتابچاه راهنمااي نرم

Manual ) . به صورت چاپ شده و فايل كامبيوتري به كارفرما تسليم نمايد 

ه دكتاري پذيرفتاه شاده نامه دانشجويي كارشناسي ارشد يا رساالدر صورتيكه پروژه بصورت پايان -1-11

اعبم نمايد تا نسبت  اري جلسه دفاعيه ، مراتب را كتباًروز قبل از برگز 12بايست حداقل است ، مجري مي

منظور تصويب نهاايي پاروژه، الزم اسات به شركت نماينده كارفرما در جلسه مزبور اقدام گردد. همچنين به

ناماه و معرفاي ه مربوطاه درخصاوص پاذيرش پايانمجري و محقق اصل تاييديه تحصيبت تكميلي دانشگا

هيئت داوران و اعبم تاريخ برگزاري جلسه دفاعيه و امتياز كسب شده را به همراه تصوير صورتجلسه دفاعيه 

 به كارفرما ارا ه نمايد .
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مجري موظف است خبصه مشخصات پرسنلي و سوابق تخصصي ، تجربي كليه افارادي را كاه در  -1-11 

وع قرارداد همكاري دارند، همراه با نوع مسئوليت هر يك بر حسب جز يات شرح خدمات پاروژه اجراي موض

 و با ذكر تعداد ماههاي همكاري در پروژه و ميانگين ساعات فعاليت در هر ماه به كارفرما ارا ه نمايد. 

رشاات پيشارفت مجري موظف است بطور مداوم كارفرما را در جريان اقدامات خود قرار داده و گزا -1-11

از كاار براسااس شارح خادمات و برناماه زمانبنادي و  %122و  %11و   %12،  %11كار را پس از انجاام 

نساخه و باه صاورت  2جز يات پيشنهاد پروژه مصوب محقق و شروط اعبم شده قبلي از سوي كارفرما در 

 تايپ شده همراه با فايل كامبيوتري به كارفرما تسليم نمايد.

گزارشها و مدارك تهيه شده از طرف مجري بوسيله كارفرماا رافاع مسائوليت مجاري در  تصويب  -1-32

باشد و در هر حال مجري مسئول و جوابگوي كليه نواقص و يا اشاتباهاتي مورد صحت موارد ارا ه شده نمي

مشاهده گردد و حق ادعاي هيچگونه حق الزحماه اضاافي باراي رفاع ناواقص و اشاتباهات را  است كه بعداً

افزارهاي توليد شاده و توساعه يافتاه ( نخواهد داشت. اين بند در خصوص كليه اجزاء پژوهش ) ازجمله نرم

 صادق و مجري خواهد بود.

در صورت خاتمه يا فسخ قرارداد در هر مرحله اي از پيشرفت طرح اعم از اينكه به نتيجه نهايي  -1-31

حاصل از تحقيقات موضوع قرارداد را به كارفرما  رسيده يا نرسيده باشد ، محقق مكلف است كليه نتايج

 تسليم كند. 

از فسخ چنانچه قرارداد منجر به اختراع گرديده باشد، مجري حق ثبت و توليد اختراع را حتي پس  -1-31

 قرارداد نخواهد داشت، در غير اينصورت مورد پيگرد قرار خواهد گرفت.
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 تعهدات کارفرما -2

انجام وظايفي است كاه در اساناد و مادارك قارارداد باراي او معاين شاده اسات.  كارفرما متعهد به -2-1

همچنين متعهد مي شود كه در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، حق الزحمه مربوطاه را طباق اساناد و 

 مدارك قرارداد به محقق پرداخت كند. 

بوسيله مجري ارا اه ماي شاود را  ماه  گزارشات پايان هر مرحله از پروژه كه كارفرما ظرف مدت يك -1-1

بررسي و نظرات اصبحي خود را به مجري اعبم مي نمايد. چنانچه مجاري تاا پاياان مهلات تعياين شاده 

پاسخي از طرف كارفرما دريافت ننمايد گزارش مربوطه تاييد شده تلقاي ماي گاردد. اماا چنانچاه كارفرماا 

ارشاهاي فاوق را حاداكثر ظارف مادت ياك مااه مجري موظف اسات گز گزارشات را مورد تاييد قرار ندهد

 براساس نظرات كارفرما بدون دريافت حق الزحمه اضافي اصبح نمايد.

كارفرما در صورت نياز نسبت به معرفي مجري به نهادها، سازمانها و وزراتخانه هاي ذيربط و همچنين  -1-3

 زم را انجام خواهد داد. جهت بازديد نمايندگان مجري از بخش هاي مرتبط پژوهش مساعدت هاي ال

  قرارداد وخاتمه فسخ – 3

 فسخ قرارداد 

شرايط عمومي قراردادهاي  11مطابق ماده يك از موارد ذكر شده هر صورت بروزكارفرما مي تواند در

بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ  زير ، ذكر شده  نواقصي مانند موارد يا  همسان مشاوره پژوهشي و

 .ور )مجري( اببغ كندوموضوع را به مشا

 .عدم انجام دستور كارفرما و ناظر فني پروژه براي اصبح كارهاي انجام شده معيوب -3-1

 چنانچه بركارفرما ثابت شود كه مجري توانايي اجراي پروژه طبق استانداردهاي مورد نظرش را ندارد. -3-1

 قرارداد ذكر شده است نقض كند.( كه در  1چنانچه مجري هركدام از تعهدات خودرا ) پيوست - 3-3

 ( اقدام نمايد. 1داشتن اطلبعات پروژه ) پيوستنامه محرمانه نگهچنانچه مجري خبف تعهد -3-2
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فسخ قرارداد در هر مرحله اي از پيشرفت طرح اعم از اينكه به نتيجه نهايي رسيده يا نرسيده در صورت  

 قيقات موضوع قرارداد را به كارفرما تسليم كند. باشد ، محقق مكلف است كليه نتايج حاصل از تح

فسخ قرارداد   ازچنانچه قرارداد منجر به اختراع گرديده باشد، مجري حق ثبت و توليد اختراع را حتي پس  

 نخواهد داشت، در غير اينصورت مورد پيگرد قرار خواهد گرفت.

 قرارداددر صورت ابالغ فسخ تعهدات مشاورو نحوه محاسبه مبلغ کارکرد 

، درصورت اببغ فسخ  شرايط عمومي قراردادهاي همسان مشاوره پژوهشي  11از ماده  2بند  مفادمطابق  

مبل  كاركرد به شرح  شد و دبي درنگ تضمين حسن انجام كار مشاور)مجري( به نفع كارفرما ضبط خواه

 .ذيل محاسبه خواهد شد

دليل ديگر ناشي از قصور محقق ، كارفرما تا  ر صورت فسخ قرارداد به داليل ذكر شده فوق يا هرد

مبل  قرارداد را از مطالبات و ساير ضمانتهاي محقق به عنوان جبران خسارت ناشي از قصور  %32سقف

 محقق برداشت خواهد نمود. در چنين شرايطي محقق حق اعتراض را از خود سلب مي نمايد.

جود و نيز گزارش فعاليت هاي انجام شده تا تاريخ در تاريخ تعيين شده براي فسخ، محقق كليه مدارك مو

مذكور را به طور كامل و مستند تحويل كارفرما نموده و پس از تأييد آن از سوي كارفرما طي مدت دو هفته 

نسبت به ارا ه صورتحساب كارهاي انجام شده به كارفرما اقدام خواهد نمود. كارفرما پس از بررسي 

 آنرا تأييد و طي مدت دوماه با وي تسويه حساب خواهد نمود.  %12سقف  صورتحساب مذكور، حداكثر تا

 خاتمه دادن به قرارداد

كارفرما مي تواند در هر مرحله از اجراي طرح پژوهشي، بدون آنكه قصوري از طرف محقق حادث گردد 

داد را دو هفته قبل نسبت به خاتمه قرارداد اقدام نمايد. در اين صورت كارفرما متعهد است كتباً خاتمه قرار

از تاريخ مورد نظر براي خاتمه قرارداد به محقق اعبم نمايد. محقق موظف است پس از دريافت اعبميه 

روز گزارش نهايي و نتايج حاصله از اجراي طرح شامل گزارش  11نسبت به توقف كار اقدام و ظرف مدت 

ا را به كارفرما ارا ه نمايد. پس ازبررسي و پاياني مراحل تاييد شده و گزارش عملكرد مراحل در دست اجر

درصد هزينه هاي متعلقه پس از تاييد صورت  12تاييد گزارش مذكور و گزارش پيشرفت توسط كارفرما، 

حساب مربوطه در وجه مجري قابل پرداخت است. بقيه بيست درصد صورتحساب پس از كنترل نهايي و 



 

 33صفحه                                                                 پژوهشي هموافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاور

 

ين اجتماعي و دارايي و همچنين تسويه پيش پرداخت به صحت عمليات و ارا ه مفاصا حساب سازمان تأم

 مجري پرداخت خواهد شد.    

در صورت خاتمه قرارداد در هر مرحله اي از پيشرفت طرح اعم از اينكه به نتيجه نهايي رسيده يا نرسيده 

  باشد ، محقق مكلف است كليه نتايج حاصل از تحقيقات موضوع قرارداد را به كارفرما تسليم كند.

از فسخ قرارداد چنانچه قرارداد منجر به اختراع گرديده باشد، مجري حق ثبت و توليد اختراع را حتي پس 

 نخواهد داشت، در غير اينصورت مورد پيگرد قرار خواهد گرفت.

 تاخير خسارت  -4

ز ا ، محاسبه وقراردادهاي همسان مشااوره پژوهشي شرايط عمومي 11مطابق ماده  رخسارت تاخي -2-1

 .كاركرد مجري كسر خواهدشد

-و پرداخت ها به مجري تأخير داشتهچنانچه كارفرما در انجام تعهدات خود شامل بررسي گزارشات  -2-1

باشد، پس از بررسي موضوع، منوط بر اينكه قصوري از طرف مجري جهت ادامه كار حادث نگرديده باشد، به 

به مدت قرارداد بدون ايجاد هرگونه بار مالي، افزوده  ميزان مدت تاخير ايجاد شده بر اساس توافق طرفين

 درصد كل زمان قرارداد تجاوز نخواهد كرد.  11خواهد شد. بديهي است مجموع مدت مجاز تمديد شده از 

 تعليق -5

( روزه به مجري در حين انجام خدمات هر مرحله از پروژه، تمام يا 12) كارفرما مي تواند با اعبم كتبي ده

خدمات موضوع آن قسمت يا مرحله را، طي اببغيه اي كه تاريخ شروع و خاتمه تعليق در آن  بخشي از

شرايط عمومي قراردادهاي  12مادهمعين شده است، به حالت تعليق در آورد. كه در اين صورت طبق 

 عمل خواهد شد. ،همسان مشاوره پژوهشي 

 تغييرات آن حدود خدمات و -6

امه زماني اجراي پروژه منوط به ارا ه مدارك مستند، توافق و تصويب كارفرما هر گونه تغيير در برن -6-1

 خواهد بود.

كارفرما مجاز است در حين اجراي پروژه، شرح خدمات را در حد متعارف و در چارچوب موضوع اين  -1-1

 درصد مبل  قرارداد افزايش يا كاهش دهد: 11قرارداد با رعايت شرط زير، تا سقف 
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قاضاي انجام هر گونه تغيير از سوي كارفرما كه به افزايش يا كاهش حجم كار منجر شود، در صورت ت 

تواند مدت و مبل  انجام تغييرات را به كارفرما گزارش كند و در صورت تاييد كارفرما، پس از مجري مي

 اببغ كتبي نسبت به انجام خواسته هاي كارفرما اقدام كند. 

ه كليه تغييرات يا اصبحاتي كه ناشي از اشتباه در مطالعات و برآوردها دهي بمسئوليت و پاسخ  -1-3

 باشد.است، بعهده مجري مي

در روند اجراي پروژه، هرگونه اطبعيه اعم از دستور و اببغ انجام كار، اعبم نظر، و موارد مشابه تنها  -1-2

 بايد بصورت كتبي توسط طرفين صورت پذيرد.

 حسن انجام کار   -7

فرما جهت حصول اطمينان از حسن اجراي تعهدات و نحوه عملكرد محقق، از هر پرداخت به محقاق باه كار

درصد )ده درصد( به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و به عنوان سبرده نزد خاود نگهاداري  12ميزان 

و مورد تا يد شركت تا زمان تصويب گزارش نهايي و ارايه سمينار  و مقاله مرتبط مي نمايد. مبال  كسر شده 

در وجاه سابس  ، باقي خواهد ماند وكليه موارد ذكر شده در شرح خدماتفاضبب خوزستان و انجام  آب و

 گردد.مجري مسترد مي

 مدارک نتايج پژوهشمالکيت  -8

شود متعلق تمام مدارك و گزارش هاي كتبي و الكترونيكي كه به موجب اين قرارداد توسط مجري تهيه مي

فرماست. مجري مي تواند با اجازه كارفرما يك نسخه قابل تكثير از مدارك و گزارش هاي ياد شده را به كار

 نزد خود نگاه دارد.

برداري و تجاري سازي محصول چنانچه پروژه منجر به اختراع گردد، كليه امتيازات اعم از حق توليد، بهره

خوزستان ثبت  ضببفاو  يت مالي شركت آبدر اختيار كارفرماست. اختراع بنام مخترع و با ذكر حما

 خواهد شد.
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 کسورات قانونی و قراردادی   -9

 کسورات قانونی: -9-1

الحساب حق بيمه الحساب ماليات و عليپرداخت هرگونه كسوراتي كه به اين قرارداد تعلق گيرد شامل علي

يمه پس از ارا ه مفاصا حساب الحساب بسازمان تأمين اجتماعي به عهده و هزينه مجري خواهد بود. علي

 سازمان تأمين اجتماعي به مجري مسترد مي گردد.

 کسورات قراردادی: -9-2

در هر مرحله پرداخت به مجري، عبوه بر كسورات قانوني، كسورات قراردادي شامل ده درصد حسن انجام 

 كار، بيست درصد پيش پرداخت و ده درصد حق نظارت بر پروژه مي باشد.

 تضمين پيش پرداخت پس از استهبك مبل  پيش پرداخت در وجه مجري قابل استرداد است.: 1تبصره 

 ممنوعيت قانونی -11

قانون اساسي و  121كند كه در موقع عقد اين قرارداد مشمول ممنوعيت اصل مجري اعبم مي -12-1

 نيست. 11/12/1331قانون منع مداخله كاركنان دولت، مصوب 

ف آن براي كارفرما ثابت شود يا تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان در صورتي كه خب -12-1

 سازمان / شركت رخ مي دهد كه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد قرارداد فسخ مي شود.

در شرايطي كه تغييراتي در دستگاه هاي دولتي يا كارفرما ايجاد گردد كه مشمول ممنوعيت ياد  -12-3

باشد مجري موظف است مراتب را به كارفرما اعبم كند در صورتي كه منع قانوني رفع نشود، كارفرما شده 

قرارداد را خاتمه مي دهد. هرگاه مجري مراتب را به محض اطبع به كارفرما اعبم نكند كارفرما قرارداد را 

 فسخ مي نمايد.

 فورس ماژور و حوادث قهری -11

خود دچار شرايط غير قابل پيش بيني و غير قابل مقاومت و احتراز شود، در اگر مجري در انجام تعهدات 

اين صورت از پرداخت خسارت مربوط به نقص قرارداد معاف مي باشد. تشخيص فورس ماژور با نظر كارفرما 

 مي باشد.
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 زبان قرارداد -12

كارفرما و متن گزارش نهايي متن اين قرارداد به زبان فارسي تنظيم گرديده است . تمام گزارشات مجري به 

 بايد به زبان فارسي باشد.

 ساير موارد -13

 باشد.اين قرارداد به لحاظ ساير مواردي كه در آن اشاره نشده، تابع قوانين جمهوري اسبمي مي -13-1

نشاني طرفين قرارداد همان است كه در اين قرارداد ذكر شده است چنانچه آدرس هر يك از   -13-1

 ساعت به طرف مقابل اطبع دهد. 12ير نمايد بايد موضوع را كتباً ظرف مدتطرفين تغي

 طرفين رسيده و هر نسخه حكم واحد را دارا مي باشد. امضاء نسخه تهيه و به  1اين قرارداد در  -13-3

 

 كارفرما :نماینده       

 نام و نام  خانوادگی       

    مدیره و مدیرعامل هیئترئیس 

 امضاء                   

 

 

 

 : نماینده مشاور                                        

 نام و نام  خانوادگی                                                                            

 سمت                                                 

 امضاء مهر و                                           
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 1-5پيوست شماره 
 افزارهای مرتبط با قراردادهای پژوهشیای و نرمنامه تهيه مدل رايانهشيوه

 

 …………………………………………………………………عنوان قرارداد : 
اي ، گذاري بعمل آمده در ايجاد مادل هاا ونارم افزارهااي راياناهبا توجه به اصل استفاده مطلوب از سرمايه

افزار به شرح ذيل رعايت افزارها اصول استاندارد و متعارف توليد نرموري است در طراحي و ايجاد اين نرمضر
افزار برحسب مورد جزو يكي از دو گروه ذيل قرار گرفته و رعايت ماوارد نامه تهيه نرمگردد . طبق اين شيوه
 باشد .ضروري مي "مربوط به هر گروه كامب

وري روش هاي عددي و مدلهاي رياضي جديد و ارا ه آنها در قالب ئي مربوط به تبيين تهاپروژه گروه اول :
اي كه هدف اصلي آنها تنها معرفي روشها و تئوري هاي جديد مي باشد جزو گروه اول ايان هاي رايانهبرنامه
 نامه محسوب گرديده و رعايت بندهاي الف و ب براي آنها الزامي است .شيوه

كه هادف نهاايي از انجاام هاي مربوط به تهيه و توسعه مدلهاي رياضي ، عددي و موارديوژهپر گروه دوم :
نامه باشد ، جازو گاروه دوم ايان شايوهافزار مياي جهت استفاده كاربردي از نرمافزارهاي رايانهآنها تهيه نرم

 محسوب گرديده و رعايت كليه بندهاي الف ، ب ، ج و د براي آنها الزامي است .
 

 استانداردهای تحليل و طراحی :  –الف 
باشد ، روش بكاار رفتاه جهات تحليال سيساتم كاه افزار ميدر اين مرحله كه مهمترين بخش از توليد نرم
باشد ، در حاد برناماه نوشاته افزار و تحليل و طراحي سيستم ميمبتني بر يكي از روش هاي مهندسي نرم

و چااارت هااي متادولوژي مااورد اساتفاده ، ارا اه گااردد شاده بياان و مساتندات مربوطااه شاامل جاداول 
(…Object Oriented, SSADM, Troctured, Top-Down)  در اين مستندات الگاوريتم هاا و .

شود  . مدل طراحي شده به طور دقيق توضيح داده شده و يا ابزارهاي  متدولوژي بكار رفته نمايش داده مي
 ( …ي ، ساختار جداول اطبعاتي و فيلدهاي مربوطه) در صورت نياز به ايجاد بانك اطبعات

 
 سازی : مستندات پياده –ب 

 شود  :سازي و كدينگ سيستم شامل موارد زير بيان ميمستندات مربوط به پياده
 تحت ويندوز ( . "سازي ) حتمامحيط و زبان مورد استفاده جهت پياده -
 (.Oracleيا  SQL/Server "طبعاتي ) ترجيحاافزار مورد استفاده جهت ايجاد و مديريت بانك انرم -
 اي بودن ( .افزار ) در صورت شبكهاي نرمنحوه طراحي شبكه -
 هاي مورد استفاده در برنامه . Objectها و  Componenteها،  Procedureتشريح كليه  -
 تشريح كليه ابزارهاي خارجي استفاده شده در برنامه . -
 سازي .ورد استفاده در پيادهشماي كلي برنامه با توجه به روش م -
 
- Source  اصلي برنامه به همراه كليهExternal Source . هاي بكار رفته 
 (. Auto Run "نحوه نصب برنامه به همراه كليه امكانات موردنياز ) ترجيحا -
 جهت استفاده فارسي بدون توجه به نسخه ويندوز .  Uni Codeنحوه استفاده از  -
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 افزار :رممشخصات عمومی ن –ج 

 شود  :افزار از نظر كاربري و استفاده به شرح زير رعايت ميدر اين قسمت مشخصات عمومي نرم
افزاري ارا ه شده بايد مستقل و كامل بوده و كليه ويرايشگرها ، فونت ها ، فارسي ساز ، تصاوير بسته نرم -1

 نر افزاري ارا ه شده موجود باشد .افزارهاي جانبي موردنياز براي قسمت اصلي آن در داخل بسته و نرم
به بااال  باوده و تواناايي  75نگارش  M.S.Windowsافزار ارا ه شده بايد سازگار با سيستم عامل نرم -2

 را داشته باشد . M.S.Officeهاي تبادل اطبعات با گروه برنامه
)آخرين   Help،  … ) اولين منو ( ، Fileصفحه اصلي برنامه داراي منوهاي رايج شامل منوهاي فايل  -3

 منو ( باشد .
 ( بايد حاوي مطالب زير باشد: Helpآخرين منو ) منوي  -4

افزار هماراه باا توضايح ليست كليه متغيرها و پارامترهاي موجود ورودي يا خروجي بكار رفته در نرم –الف 
 كافي در هر مورد .

 با مثال .همراه  …افزار ، كاربرد ، روش حل معادالت و قابليت هاي نرم –ب 
افزار بايد در هنگاام ارا اه گازارش افزار : توضيح اينكه دفترچه راهنماي نرمدفترچه راهنماي كار با نرم –ج 

 نيز قابل دسترسي و چاپ باشد . Helpنهايي پروژه تحويل گردد . مطالب اين دفترچه بايد در منو 
شامل معرفي محققان  " about us "ا و ي "پديد آورندگان  "تحت عنوان  Helpآخرين گزينه منوي  –د 

شاركت آب  افزار با هزينه ) يا با مشاركت ( كميته تحقيقاتاين نرم "افزار بوده و در پايان ، جمله طراح نرم
 "تهيه شده و كليه حقوق مادي و معنوي آن متعلق به اين شاركت ماي باشاد و فاضبب استان خوزستان 

 درج گردد.
 ه شده شامل فايل متغيرهاي محاسبه شده و فايل داده هاي اوليه ، نمودارها ، افزار اراچاپ خروجي نرم -5

 پذير باشد .بايد توسط كاربر و به راحتي امكان …تصاوير و 
 منطقي و قابل رؤيت باشد .  ( Default)افزار داراي مقادير اوليه و پيش فرض فايل داده هاي اوليه نرم -6
باشد ، بنابراين باه هنگاام مي User friendlyه صورت كاربر دوست افزار ببطور كلي هدف ، ارا ه نرم -5

 هاي راهنماي مناسب باشد.بروز خطا در هنگام كار ، برنامه بايد داراي پيام
و ياا  Avand, Parsaهاي در صاورت اساتفاده از فارساي سااز در ماتن برناماه الزم اسات از برناماه -1

ده و از بكاار باردن فارساي ساازهاي غيرمتعاارف اساتفاده نماو به بااال Windows 2000هاي فونت
 رعايت شده باشد ( . "كامب Unicodeخودداري گردد ) استاندارد 

 نحوه نگهداشت و توسعه :  –د 
هايي كه ممكن است در موقع استفاده برنامه رخ دهد به همراه نحاوه رفاع آنهاا توضايح داده  Errorكليه 

ساير مسايل مربوط به نگهداشت ، به تفصيل و واضح بيان شود گيري و  Backupشده و نحوه پشتيباني و 
نامه نسابت باه بررساي تماامي افزار و مستندات قياد شاده در ايان شايوه. اين شركت پس از دريافت نرم

 افزار را تحويل خواهد گرفت .هاي آن اقدام و پس از تاييد، نرمقسمت
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 2-5پيوست شماره 

 ت کار نهايیفرمت ارائه گزارشات پيشرف

 الف ( الزم است موارد ذيل در تهيه گزارش نهايی رعايت گردد :

تهيه شود.كليه اشكال  تصاوير و نمودارهاا كاه در اصال باه صاورت رنگاي  A4گزارش الزم است در قطع 

بايست در تمام نسخ گزارش نهايي نيز به صورت رنگي ارا ه شوند . متن ، عبيم و ساير مندرجات هستند مي

بايست به صورت تايپ كامبيوتري باشد) دستنويس پذيرفته نيست ( . در ضمن ود در گزارش نهايي ميموج

گردد در تايپ كامبيوتري از قلم هاي رايج و مناسب مانناد زر ياا لوتاوس اساتفاده شاود . جلاد توصيه مي

 و يا سبز انتخاب گردد . ايهاي آبي ، سرمهبه رنگ "بايست از نوع گالينگور بوده و ترجيحاگزارش نهايي مي

 

 باشند :اجزای گزارش نهايی به شرح و ترتيب ذيل می
 اما به صورت زركوب . 2فرم روي جلد : مشابه بند  -1
 فرم داخل جلد : به زبان فارسي و طبق فرمت نمونه -2
 A4چكيده پژوهش : به زبان فارسي حداكثر در يك صفحه قطع  -3
 ا فرمتي مشابه نمونهفرم تاييديه حمايت مالي كميته تحقيقات ب -4
 فهرست مطالب . -5
 فهرست نمودارها و اشكال . -6
 فهرست جداول . -5
 معرفي نمادها ، عبيم و حروف اختصاري موردا ستفاده و اشاره شده در پژوهش . -1
 متن اصلي گزارش پژوهش . -7

 هاي آتي .نتايج حاصله و ارا ه پيشنهادها جهت پژوهش -10
 فهرست منابع و مراجع -11
(: در صورتي كه برخاي از پيوسات هاا حجام زياادي  …،  2، پيوست  1وست ضمايم و ملحقات )پي -12

هاي بازر  بايست در يك مجلد به صورت مجزا از گزارش اصالي ارا اه شاوند . نقشاهداشته باشند مي
بايست به صورت يك مجلد جداگانه ارا ه شوند و يا در جيبي كه در جلد منضم به گزارش نهايي نيز مي

 گردد قرار گيرند .مي گزارش نهايي تعبيه
 چكيده پژوهش به زبان انگليسي . -13
 فرم داخل جلد : به زبان انگليسي طبق فرمت ضميمه . -14
 اما به صورت زركوب . 14فرم پشت جلد : به زبان انگليسي مشابه بند  -15
 نوشته زركوب روي لبه ) عطف ( جلد : شامل عنوان پروژه ، نام محقق اصلي و سال انتشار پروژه . -16
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 شود  در تهيه گزارش نکات ذيل موردنظر قرار گيرد : ب ( توصيه می
 سانتيمتر باشد . 3*3حاشيه هر صفحه  -1
 در نظر گرفته شود .  14قلم متن زر  -2
 سياه باشد . 16و يا  14تيتر مطالب با قلم زر  -3
 نازك درج شود . 11زيرنويس مطالب با قلم زر  -4
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 سمه تعالیب
 

اين پروژه تحقيقاتي با حمايت مالي كميته تحقيقات شركت آب و فاضبب استان خوزستان  تحات قارارداد 
باه انجاام  ………………………. با كاد ………………مورخ  …………………شماره 

 رسيده است .
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 3-5پيوست شماره 

 افته فرمت ارائه خالصه پروژه خاتمه ي
 

 منظور تهيه خالصه تحقيق انجام شده الزم است ترتيب و نکات ذيل مدنظر قرار گيرد :به
 مقدمه ) شامل هدف از انجام تحقيق (  -1
آوري شده، تحقيقات انجام شاده قبلاي ، شايوه و روناد اي از اطبعات جمعمتن اصلي ) شامل خبصه -2

 (  …انجام تحقيق فعلي و 
 بصورت سياه و سفيد كه در داخل متن قرار خواهند گرفت .اشكال و نمودارهاي اصلي  -3
 نتايج و دستاوردهاي حاصل از تحقيق ) بصورت كمي و كيفي (  -4
 اي ( تشكر و قدرداني ) اشاره به حمايت مالي كميته تحقيقات شركت سهامي آب منطقه -5
 مورد از مراجع اصلي مورد استفاده ذكر گردد ( . 5منابع و مراجع ) حداكثر  -6
 دمه به زبان انگليسي مق -5
ميليمتار   5و با فاصله سطر  12با فونت زر  A4صفحه  1الي  6خبصه گزارش خاتمه يافته در حدود  -1

 تهيه شود .
منظور تسريع در انتشار دستاوردهاي حاصل از تحقيقات الزم است خبصه هر پروژه خاتمه يافتاه در به -7

 ر يك ديسكت به كميته تحقيقات تحويل گردد .و به باال تهيه شده و فايل آن د Word 97برنامه 
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 جمهوري اسبمي ايران
 وزارت نيرو

 شركت آب و فاضبب استان خوزستان
 سانتيمتر( 5/3سانتيمتر فاصله از باالي صفحه  1فاصله خطوط  14)فونت زر

   
 
 
 

 (سانتيمتر 1فاصله  Bold 14شرکت آب و فاضالب استان خوزستان )زر
 (cm 1فاصله  14كميته تحقيقات )زر 
 
 
 
 
 
 

 (13cmفاصله از باالي صفحه 1cmفاصله  11)زر ../نهايي(…گزراش )ميانكار
 عنوان پروژه تحقيقاتی با اين فونت و فرمت تايپ شود

 ( 5/15فاصله از باالي صفحه  1cmفاصله خطوط  Bold14)زر
 
 
 
 
 
 

 (17cmفاصله از باالي صفحه  14سازمان مجري:)زر
 پژوهشگران:
  

 (:23cmزمان انتشار)فاصله از باالي صفحه 
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Islamic Republic Of  Iran 

Ministry of Energy 
Khuzestan Water & Sewage CO. 

 (1cm)فاصله خطوط 
 
 
 
 
 
 
 

(Name of Company) 
(Bold13) 

 
 
 
 
 
 

Final Report On: 
 

TOPIC,TOPIC,TOPIC,TOPIC,TOPIC,TOPIC,TOPIC,TOPIC,TOPIC, 
TOPIC, 

 
 
 
 
 

Organization: 
Researcher(S): 

 
Date:(14) 
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 (                                        اظهار نامه واحد پژوهشی1کاربرگ شماره) 

 عنوان پروژه:  -1

 مجری پروژه                     آب و فاضالب خوزستاندستگاه اجرايی:  شرکت -2

 تاريخ مبادله :                تحقيقات کاربردی                            ه موافقتنامه:    شمار - 

 شرح مختصر خدمات مورد نيا ز: -4

 
 
 

 نام واحد پژوهشی:                                                      نام رئيس يا معاون واحد پژوهشی: -5

 تلفن:                                                                                      نشانی:   
 

 مدت قرارداد)به ماه( :  - 7مبلغ قرار داد )به ميليون ريال(:                                           -6
 

 مشخصات پژوهشگرها: -3
 

 نام و رديف

 نام خانوادگی

مدرک ورشته 

 تحصيلی

ر سابقه کا

مرتبط با 

 پژوهش

مدت همکاری 

 درپروژه

 )به ماه(

سمت در 

 پروژه

 ءامضاء 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 صحت مندرجات اين اظهارنامه موردتائيد اين واحد پژوهشی يا فناوری می باشد:
 ء:امضاء محل مهر و              نام ونام خانوادگی رئيس يا معاون واحد پژوهشی يا فناوری:          

 تاريخ:                                                                                                    

                                       :  امضاء محل مهر و                                              نام ونام خانوادگی رئيس دستگاه اجرايی:                

 تاريخ:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (                                                       اظهار نامه پژوهشگر2فرم شماره )
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 نام ونام خانوادگي پژوهشگر:              سال تولد:          شما ره شناسنامه:
 

 درجه دانشگاهي:  مربي             استاديا ر               دانشيار               استا د

 

 سمت در اين پروژه:    پژوهشگر اصلي                پژوهشگر            همكا ر  

 
 

 محل الصاق

 

 عكس

 

4*3 

 مقطع همكاري )ساعت در ماه( : 

 ر وس فعاليتهاي پژوهشگر در پروژه:

  
 

 گرايش هرشت مدرك تحصيلي
 

 نام دانشگاه سال اخذ مدرك عنوان پايان نامه

      

      

      

 فهرست سابقه پژوهشهاي مرتبط با پروژه
 

 مدت پروژه تاريخ انجام عنوان/شرح پروژه

 )به ماه(

 مسئوليت درپژوهش

---- ----- ---- 

 
 

----- 
 

ضمن تا يد موارد فوق براي پروژه  

 .................................................   معرفي مي گردند........................

 

نام ونام خانوادگي رييس يا معاون واحد پژوهشي يا فناوري:                

 ء:امضاء محل مهرو

 
 

 ء پژوهشگر:امضاء محل 

 

 

 
 

 
 

 

 ظهارنامه دستگاه اجرايیا                                               3کاربرگ شماره        
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 :عنوان پروژه -1          

   تاريخ مبادله :      طرح تحقيقات کاربردی             شماره موافقتنامه : -2          

 نام واحد پژوهشی يا فناوری منتخب :   -3          

 داليل انتخاب : -4           
 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی رييس دستگاه اجرايی : 

 

 : امضاء تاريخ :                                               
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 به شركت آب و فاضبب خوزستان
 يدر خصوص عدم واگذار رويوزارت ن يهاو بخشنامه ني...................با اطبع كامل از قوان نجانبيا لهينوسيبد
با  يقاتيپروژه تحق نهي....................... در زم خيتا تار مينمايفرد، اعبم م كيبه  يقاتيپروژه تحق كياز  شيب

را بر  يگريد يقاتيپروژه تحق رو،يوابسته به وزارت ن يهاعنوان ...........................................................در شركت
و شركت آب و فاضبب  باشد؛يم نجانبيتعهد به صورت كامل بر عهده ا نيا تيعهده ندارم. عواقب عدم رعا

 تام خواهد داشت. اريخصوص اخت نيخوزستان در ا
 
 
 

 : ينام و نام خانوادگ                                                                                   
 : خيتار                                                                                   
 امضاء                                                                                   

 
 
 
  

                                                                                                          
  WT-Q-PL-F-05-27 کد فرم :
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 یتعهد نامه مجر

 
 

/ آقاي .........................به شماره ثبت / فرزند............به نشاني..................... مجري پروژه  شركت
...............................به منظور جلوگيري از افشاء هرگونه اطبعات و باشرايط ذيل در مقابل شركت آب پژوهشي.

 متعهد مي شود :  نقانوني آ  ندهيو فاضبب خوزستان و نما
هر جزء و يا تمامي اطبعات را محرمانه تلقي نموده و از افشاء آن به اشخاص ثالث  اعم از حقيقي و  -1

 ي چه بصورت نوشتاري و يا گفتاري ويا الكترونيكي ويا به هرطريق ديگري خود داري نمايد .حقوق
: اطبعات ممكن است توسط شركت ويا شخص ثالث ديگري كه داراي حق افشاء اطبعات بوده به  تبصره

 "ت صرفاهر صورت از جمله كتبي ، شفاهي ، الكترونيكي ويا به هر طريق ديگر تهيه شده باشد و ممكن اس
شامل دانش فني ، فرمولها ، طرحها ، نقشه ها ، عكسها ، مشخصات طراحي ، نمونه ها ، گزارشات ، ليست 

ويا اطبعاتي كه از طريق بازديد در دسترس مجري قرار   Licensingمشتريان، اطبعات قيمتي ، شرايط 
ديگري نيز تهيه شده ويا در دسترس گيرد بوده اگر چه محدود به اين موارد نمي باشد و مي تواند به طرق 

 قرار گرفته باشد . 
براي انجام  تكاليف و وظايف محوله در چارچاااوب قااارارداد في  "از اطبعات  مأخوذه صرفا -2

 مابين و در خصوص اجراي پروژه تحقيقاتي مورد نظر شركت استفاده نمايد .
به دور از ساير اطبعاتي كه ممكن است مجري  اطبعات مأخوذه محرمانه را در پرونده هاي مجزا  و -3

 و يا ساير همكاران وي در ارتباط با پروژه در اختيار داشته باشند, نگهداري نمايد .
هيچ گونه نسخه  رونوشت وكبي مشتمل بر كبي الكترونيكي و يا كبي كاغذي از مدارك تهيه  -4

ظايف محوله به شركت عودت دهد مگر آنكه بصورت نكرده و كليه اطبعات مرتبط با پروژه را پس از انجام و
 داده شده باشد .  "عدم عودت  "مكتوب از شركت به مجري مجوز 

در صورت فسخ پيمان پژوهشي و قطع رابطه شركت كارفرما با پيمانكار، عدم پيگيري شركت مانع  -5
جب سلب مسئوليت وي در انجام از پايبندي پيمانكار به انجام تعهدات مندرج در اين تعهد نامه نبوده و مو

 تعهدات و ممانعت از افشاي اطبعات محرمانه نخواهد بود .
مسئوليت جباران هارگونه ضرر و زيان شاركت تاا هار سقفي ناشي از تعمد ، اهمال و بي توجهي  -6

مجري نسبت به مفاد اين تعهد نامه بنا به نظر مدير پژوهش وفناوري شركت يا كارشناس رسمي 
 خسارتورود هرگونه  "متوجه مجري خواهد بود . ضمنا"ستري تعيين و در هر زمان و هر شرايط صرفادادگ

 به اشخاص ثالث اعم از حقيقي و حقوقي ناشي از نقض تعهدات فوق را نيز پاسخگو خواهد بود .
 

ارت ناشي از بي ..................ضمن قرا ت موارد فوق ، تعهد مي نمايم در هر زماني هر گونه خس اينجانب
توجهي به مفاد اين تعهد نامه را پذيرفته و در اسرع وقت مطابق با نظر و شرايط ارا ه شده توسط شركت 

 نسبت به جبران آن تا هر سقفي عمل نمايم .
 

 نام خانوادگي:نام و 
 امضاء مجري :
 مهرشركت


