




 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 
 

  جمهوري اسالمي ايران
  وزارت نفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  همسان و شرايط عموميموافقتنامه 
   قراردادهاي خدمات پژوهشي

  صنعت نفت در 
  
  
  
  
  

  معاونت امور مهندسي و فناوري
 
  
  
  
  

  ۱۳۸۳تابستان 
  

  



 
  هاي دستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقتنامه ، شرايط عمومي و پيوست

  قرارداد خدمات پژوهشي و مقررات مربوط به آنها
  

به منظور وحدت رويه و راهنمايي كارفرمايان، مديران طرح و واحدهاي پژوهشي در تكميل 
  .ي و پيوستهاي قرارداد ، اين دستورالعمل تهيه شده استو تنظيم موافقتنامه ، شرايط عموم

  
   موافقتنامه-١

بيني شده درج  هاي پيش  اطالعات مربوط به موافقتنامه بايد به طور كامل و روشن در محل١-١
اي از موافقتنامه يا افزودن به آن مجاز نيست و  تغيير دادن ، كاستن عبارت يا كلمه. شــود

  . تكميل شودفقط محلهاي خالي بايد
 در ابتداي موافقتنامه ، در محل تعيين شده ، عنوان رسمي يا قانوني دو طرف قرارداد درج ٢-١

 .شود
 چــنانچــه بــراي انــجام كار، نــياز به خدمات چند واحد پژوهشي بــه صــــورت ٣-١

  .شود يباشد، نام و شماره ثبت آنها به ترتيـــب درج م ) joint venture( مشاركـــت 
 در ماده يك ، براي درج موضوع قرارداد بايد مراحل و قسمتهاي مختلف خدمات موضوع ٤-١

 .قرارداد نيز درج شود
 با در نــظر گرفتن زمانهاي مورد نياز انــجام آزمايشهاي ٣هاي منظور شده در ماده   مدت٥-١

رصت كافي براي انجام الزم بايــد به نحوي تنظيم گردد ، كه كارها به موقع انجام شود و ف
 .دادن پژوهش باشد

و تامين مواد و  مبلغ قرارداد به تفكيك حق الزحمه خدمات و هزينه آزمايشــهابرآورد اوليه  ٦-١
 .شود  درج مي٤مصالح و تجهــيزات به ترتيب در ماده 

 .نندهاي موافقتنامه را مهر و امضا ك  نمايندگان مجاز دو طرف قرارداد ، بايد تمام صفحه٧-١
  
   شرايط عمومي-٢

تغيير دادن، .  شرايط عمومي بايد بدون هيچ نوع تغييري در قراردادها مورد استفاده قرارگيرد١-٢
محل تعيين شده در صفحه آخر شرايط . كاستن يا افزودن مطلبي به آن مجاز نيست 

  .شود عمومي به وسيله نمايندگان مجاز دو طرف مهر و امضا مي
  

   پيوستها-٣
  .صفحه هاي پيوستها بايد به وسيله نمايندگان مجاز دو طرف مهر و امضا شودتمام  

شرح موضوع قرارداد با توجه به شرح عمليات پژوهش به نحوي كه :  پيوست يك ١-٣
 چنانچه طرح عمراني و .شود  درج ١محدوده خدمات مشخص باشــد، در پيوست 

  . ات موافقتنامه هماهنگ گردد داراي موافقتنامه باشد، موضوع قرارداد با شرح عملي



 
  . حذف مي شود٢-٣
 نحوه محاسبه مبلغ قرارداد به تفكيك حق الزحمه براي هر فصل و هزينه انجام ٣-٣

با ) در صورت نياز ( آزمايشها و تامين تجهــيزات و يا خريد مــصالح و مواد 
 نفت توجــه به دســتورالعمل اختصاصي ارجــاع كار به واحدهاي پژوهشي صنعت

 شرايط ١-٢٢الزحمه با توجــه به ماده  تعداد و مبلغ اقساط حق. آيد بدست مي
  . تعيين مي شود٣عمومي در پيوست شماره 

شرايط خصوصي به نحوي تنظيم شود كه ) : شرايط خصوصي  ( ٥ پيوست شماره ٤-٣
شرايط . پاسخگوي نياز كارهاي پژوهشي بوده و درچارچوب شرايط عمومي باشد

  .يچگاه نمي تواند شرايط عمومي را نقض كندخصوصي ه
  : موارد زير درج شود ٧ در پيوست شماره -٥-٣

 اطالعات و مداركي كه عالوه بر موارد تعيين شده در شرايط عمومي، كارفرما ١-٥-٣
  .در نظر دارد در اختيار واحد پژوهشي قرار دهد

  
   ساير-٤

  . حذف مي شود١-٤
و گزارشهاي آن بايد با دقت و حساسيت بسيار صورت  بررسي و تصويب نتايج پژوهش ٢-٤

در صورت كمبود كارشناس در شركت مربوط، مجري مي توانند بنا به تشخيص . گيرد 
خود ، براي بررسي و كنترل اين مدارك و گزارشها ، از خدمات اشخاص حقوقي 

  . خدمات مديريت طرح استفاده نمايندازذيصالح خارج از سازمان كارفرما و يا 
 قراردادهاي ،به منظور سهولت مراجعه به متون قراردادها ، قراردادهاي خدمات مشاوره

 قراردادهاي خدمات مديريت طرح ، در هر سه قرارداد، شماره هاي ،خدمات پژوهشي
مواد و بندها يكسان انتخاب شده است، از اين رو مواد يا بندهايي كه در اين قرارداد 

  .درج شده است» حذف مي شود « ا عبارت مصداق نداشته، در مقابل آنه



 

 رست مطالبفه

           شماره صفحه                                    شرح                                                                             
 ١ ............................................................................................................................................................موافقتنامه

  ٤....................................................................................................................................................شرايط عمومي
  ٤...............................................................................................................................تعاريف و مفاهيم . ١ماده 
  ٦.....................................................................................................................تنفيذ قرارداد شروع و  . ٢ماده 
  ٦..........................................................................................................حدود خدمات و تغييرات آن . ٣ماده 
  ٧.............................................................................................................برنامه زماني انجام خدمات  . ٤ماده 
  ۷......................................................................................................................................پيشرفت كار  . ٥ماده 
  ۷...................................................................................................................كاركنان واحد پژوهشي  . ٦ماده 
  ۸..........................................................................................................................................نمايندگان  . ٧ماده 
  ۹.................................................................................................................................دقت و كوشش  . ٨ماده 
  ۹......................................شيهاي فني و پژوه استانداردها ، معيارها ، مقررات و دستورالعمل . ٩ماده 
  ۹.........................................................اقدامهاي واحد پژوهشي كه نياز به تاييد كارفرما دارد  . ١٠ماده 
  ۹...............................................................................محرمانه بودن اطالعات و يا نتايج پژوهش . ١١ماده 
  ۱۰................................................................................................................ا طرحهاي ديگربارتباط  . ١٢ماده 
  ۱۰...............................................................................................................مسئوليت واحد پژوهشي . ١٣ماده 
  ۱۰.....................................................................................................................رعايت مقررات ايمني . ١٤ماده 
  ۱۱................................................................................گزارشها تصويب مدارك و و نحوه تسليم  . ١٥ماده 
  ۱۲...........................................................................................................تسهيالت بر عهده كارفرما  . ١٦ماده 
  ۱۲................................................................................................................................حذف مي شود . ١٧ماده 
  ۱۲................................................................................................................................حذف مي شود . ١٨ماده 
  ۱۲..................................................................................................................................پيش پرداخت . ١٩ماده 
  ۱۳..............................................................................................................تضمين حسن انجام كار  . ٢٠ماده 
  ۱۳.....................................................................................................................پرداخت مبلغ قرارداد . ٢١ماده 
  ۱۳.........................................................................................................نحوه پرداخت مبلغ قرارداد  . ٢٢ماده 
  ۱۴...........................................................................................تسويه حساب  نهايي و  صورتحساب . ٢٣ماده 
  ۱۵......................................................................................تغييرات مدت خدمات و مبلغ قرارداد  . ٢٤ماده 
  ۱۶ .................................................................................................................................خسارت تأخير . ٢٥ماده 

  
  
  



 
  ۱۶.........................................................................ماليات ، بيمه و ساير حقوق و عوارض قانوني  . ٢٦ماده 
  ۱۷...............................................................................................................................................تعليق  . ٢٧ماده 
  ۱۸.................................................................................................................................حوادث قهري  . ٢٨ماده 
  ۱۸...........................................................................................................................ممنوعيت قانوني  . ٢٩ماده 
  ۱۹..................................................................................................رعدم بكارگيري كاركنان يكديگ . ٣٠ماده 
  ۱۹..................................................................................................................................انتقال به غير  . ٣١ماده 
  ۱۹................................................................................................................................حذف مي شود . ٣٢ماده 
  ۲۰.................................................................................................................خاتمه دادن به قرارداد  . ٣٣ماده 
  ۲۱.....................................................................................................................................فسخ قرارداد . ٣٤ماده 
  ۲۲.....................................................................................................................................حل اختالف . ٣٥ماده 
  ۲۳.................................................................................................................................حذف مي شود . ٣٦ماده 
  ۲۳..................................................................................................... و نتايج پژوهشمالكيت اسناد . ٣٧ماده 
  ۲۳..............................................................................................................................................ابالغها  . ٣٨ماده 
  ۲۳....................................................................................................................................زبان قرارداد  . ٣٩ماده 

  ۲۴.............................................................................................قوانين و مقررات حاكم بر قرارداد  . ٤٠ده ما
  
  



 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موافقتنامه 
 
 
 

  ...........................موضوع قرارداد
  ...........................واحد پژوهشي
  ..........................شماره قرارداد

 ......................................تاريخ



  
  ١    صنعت نفتپژوهشي خدمات هايموافقتنامه قرارداد

  

 

  
  موافقتنامه

قابل تفكيك  اي غير  آن ، كه مجموعه٢موافقتنامه حاضر ، همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده 
بين ........................ در ............................. شود ، در تاريخ  است و از اين پس قرارداد ناميده مي

خدمات ) واحدهاي ( شود ، از يك طرف و واحد  كه از اين پس كارفرما ناميده مي......................... 
كه از اين پس ) .................................. هاي ثبـــت  شــماره( به شماره ثبــت ........................ پژوهشي 
شود ، از طرف ديگر ، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين  هشي ناميده ميواحد پژو

  .گردد قرارداد درج شده است ، منعقد مي
  

  موضوع قرارداد . ١ماده 
  :    موضوع قرارداد ، عبارت است از انجام خدمات پژوهشي ، براي 

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

  . ، آمده است١كه شرح آن در پيوست 
  

  اسناد و مدارك . ٢ماده 
  :اين قرارداد ، شامل اسناد و مدارك زير است   

  . موافقتنامه حاضر١-٢
  . شرايط عمومي٢-٢
  : پيوستها ٣-٢

  . شرح موضوع قرارداد١پيوست 
  .تصويب شده ) proposal(  شرح خدمات پژوهش طبق پيشنهاد ٢پيوست 
  .روش محاسبه و نحوه پرداخت آنمباني و رداد ،  مبلغ قرا٣پيوست 
  . برنامه زماني كلي٤پيوست 
  . شرايط خصوصي٥پيوست 
  . سازمان و اسامي افراد كليدي براي انجام پژوهش٦پيوست 
 اســناد تكميلي كــه حيــن انــجام خــدمات، در چارچــوب قــرارداد و ٧پيوست 

هشي ابالغ شده يا بين دو طرف قرارداد ، مبادله بــه مــنظور انــجام آن ، به واحد پژو
  .شود مي

انجام شود، موافقتنامه  ) Joint venture( چنانچه خدمات پژوهشي به صورت مشاركت : تبصره 
 . نيز ضميمه قرارداد مي شودنهمكاري آنا



  
  ٢    صنعت نفتپژوهشي خدمات هايموافقتنامه قرارداد

  

 

  
  مدت . ٣ماده 

ايط  شر٢مدت انجام خدمات قسمتهاي مختلف پژوهش كه شروع و تنفيذ آن طبق ماده 
  :، به شرح زير است ) ٤پيوست ( عمومي قرارداد است ، با توجه به برنامه زماني كلي 

  )....................................................................................................................................الف 
  ....................................................................................................) ................................ب 
  ) .....................................................................................................................................ج 

  . شرايط عمومي ، خواهد بود ٢٤ع تغييرات مدت ، موضوع ماده مدت ياد شده ، تاب
  

  مبلغ قرارداد . ٤ماده 
  ريال................... ................................................................مبلغ كل قرارداد براي انجام خدمات برابر 

  ريال............................................................. ...................... حق الزحمه خدمات پژوهشي ١-٤
  ريال................................................  هزينه آزمايشها ، تامين مواد ، مصالح و تجهيزات ٢-٤
 هزينه آزمايشها و تامين – الزحمه خدمات پژوهشي حق ( نحوه تعيين مبلغ قرارداد٢-٤

 درج شده ٣ در پيوست  به تفكيكو روش پرداخــت آن) صالح و تجهيزاتمواد ، م
  . است

  
  تعهدات دو طرف قرارداد . ٥ماده 

 واحد پژوهشي ، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد ، در ازاي ١-٥
  .دريافت مبلغ قرارداد انجام دهد 

دارك قرارداد براي او معين شــده  كارفرما متعهد است وظايفي را كه در اسناد و م٢-٥
است انجام دهد، و نيز متعهد است كه در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد ، مبلغ 

  .قرارداد مربوط را طبق اسناد و مدارك قرارداد ، به واحد پژوهشي پرداخت كند
  

  نشاني . ٦ماده 
  ...................................................................................................................نشاني كارفرما 

  ......................................................................................................نشاني واحد پژوهشي 
روز قبل از  ) ١٥( هرگاه يكي از دو طرف قرارداد، نشاني خود را تغيير دهد ، بايد پانزده 

  تا وقتي كه نشاني جديد . تاريخ تغيير، نشاني جديد خود را به طرف ديگر اعالم كند
 شده تلقي ابالغشود و  به طرف ديگر اعالم نشده است ، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي

  .گردد مي



  
  ٣    صنعت نفتپژوهشي خدمات هايموافقتنامه قرارداد

  

 

  
  هاي قرارداد تعداد نسخه . ٧ماده 

نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده و ...... .......................اين قرارداد در 
  .هاي آن اعتبار يكسان دارند يك نسخه از آن به واحد پژوهشي ابالغ شده است و همه نسخه

  
  
                         نمايندگان واحد پژوهشي   ماينده كارفرما                             ن

                           نام و نام خانوادگي                        نام و نام خانوادگي       
     سمت                                     سمت                                             

                  مهر و امضا       مهر و امضا                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرايط عمومي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  ٤    صنعت نفتپژوهشي خدمات هاي قراردادشرايط عمومي

  

 

  
  شرايط عمومي

  
  تعاريف و مفاهيم . ١ماده 

  قرارداد  . ١-١
 موافقتنامه است ، كه ٢قابل تفكيك به شرح ماده  مجموعه اسناد و مدارك غير

  .شود براي انجام خدمات موضوع قرارداد ، بين دو طرف مبادله مي
  موافقتنامه . ٢-١

است كه در آن مشخصات اصلي قرارداد ، مانند مشخصات دو طرف ، سندي 
موضوع ، مدت ، مبلغ قرارداد و تعهدات دو طرف بيان شده است و بايد به مهر و 

  .امضاي هر دو طرف برسد
  شرايط عمومي . ٣-١

مفاد همين متن است كه مقررات و شرايط عمومي حاكم بر قرارداد را تعيين 
  .كند مي

  خصوصيشرايط  . ٤-١
اي است كه به منظور تكميل شرايــط عــمومي ،  شرايط خصوصي، شرايط ويژه

موارد درج شده در . شود به وضعيت و ماهيت موضوع قرارداد تنظيم مي بــا توجه
  . تواند مفاد شرايط عمومي را نقض كند شرايط خصوصي، نمي

  كارفرما . ٥-١
 انجـام خدمات موضــوع كند و شخصيتي حقوقي است كه قرارداد را امضا مي

جانشينان قانوني و نمايندگان مجاز . نمايد  قرارداد را به واحد پژوهشي واگذار مي
  .كارفرما ، در حكم كارفرما هستند

  مديريت طرح . ٦-١
شخصيتي حقوقي است كه تمام يا بخشي از اختيارهاي قابل واگذاري كارفرما ، با 

  .ودش عنوان مديريت طرح ، به وي واگذار مي
  واحد خدمات پژوهشي . ٧-١

طرف ديگر امضا كننده قرارداد است ، كه انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد 
كند و در اين قرارداد به عنوان واحد پژوهشي ناميده شده است جانشينان قانوني  مي

  .و نمايندگان مجاز واحد پژوهشي ، در حكم واحد پژوهشي هستند
  



  
  ٥    صنعت نفتپژوهشي خدمات هاي قراردادشرايط عمومي

  

 

  
  خدمات . ٨-١

اجــراي موضــوع قرارداد،  عاليتــهاي پژوهشي و اقدامهايي است كه درعبارت از ف
  .از ســوي واحد پژوهشي تعهد شده است

  :شركت اصلي  . ٩-١
 شركت ملي –منظور از شركت اصلي در وزارت نفت ، شركت ملي نفت ايران 

 شركت ملي – شركت ملي گاز ايران –هاي نفتي ايران  پااليش و پخش فرآورده
  .باشد  مي ايرانپتروشيميصنايع 

  فصل . ١٠-١
  .   قسمتي از شرح خدمات است كه به نتيجه مشخصي و قابل ارائه منتهي شود

  مدارك و گزارشها . ١١-١
هاي محاسبات  ها، مشخصات فني، كتابچه ها، دستورالعمل متون، مستندات، نقشه

 انجام خدمات موضوع تها و نظاير آن كه درــافزارها، برآورد مقادير، قيم رمــفني، ن
 به عنوان مدارك و ،شود رارداد ، بر حسب مورد از سوي واحد پژوهشي تهيه ميـق

  .شوند گزارشها ناميده مي
  برنامه زماني كلي . ١٢-١

اي است كه تاريخ شروع و خاتمه بخشهاي مختلف پژوهش را بر حسب  برنامه
  .شود دهد و در اسناد و مدارك قرارداد درج مي ماه ، نشان مي

  برنامه زماني تفصيلي . ١٣-١
اي است كه تاريخ شروع و خاتمه هر يك از فعالــيتهاي درج شــده در  برنامه

  .دهد شرح خــدمــات را به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي نشان مي
  مدت اوليه . ١٤-١

  . موافقتنامه است٣مدت اوليه، مدت درج شده در ماده 
  مه ماهانهمتوسط حق الزح . ١٥-١

الزحمه بر مدت  الزحمه ماهانه عبارت از حاصل تقــسيم مبلغ حق متوسط حق
  ).بر حسب ماه ( اوليه قرارداد 

  پژوهش   . ١٦-١
  : فعاليتهاي هدفدار و نظام يافته با ويژگيهاي زير را پژوهش در صنعت نفت گويند-
  .عت نفت ايجاد نظريه هاي جديد علمي ، فني و مديريتي در رابطه با صن*
  .با صنعت نفتدر رابطه ارتقاي سطح علمي ، فني و مديريتي  *
يافتن كاربردهاي جديد براي دانش علمي ، فني و مديريتي موجود در رابطه با  *

  .صنعت نفت
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  روز ، ماه ، تاريخها ، مفرد و جمع ، عنوانها . ١٧-۱

مي كشور  روز و ماه براساس تقويم شمسي ، و تاريخها طبق تقويم رس١-١٧-١
  .است

 هر كجا كه معناي عبارت ايجاب كند، كلمات مفرد معناي جمع و ٢-١٧-١
  .كلمات جمع معناي مفرد دارند

 اصطالحاتي كه در اين ماده نيامده است طبق ضوابط نظام اجرايي ٣-١٧-١
نامه معامالت شركت ملي نفت تعريف  طرحهاي صنعت نفت و آيين

  .شود مي
  

  رارداد شروع و تنفيذ ق . ٢ماده 
  .نافذ است ) ابالغ از سوي كارفرما ( مبادله آن  از تاريخ  اين قرارداد١-٢
. شروع پژوهش ، پس از ابالغ قرارداد از سوي كارفرما و دريافت پيش پرداخت است ٢-٢

روز پس  ) ١٥( پرداخت نكند، شروع كار  چنانچه واحد پژوهشي در خواست پيش
  . باشد از ابالغ قرارداد مي

  
 حدود خدمات و تغييرات آن  . ٣ ماده

كارفرما مي تواند حين انجام كار ، خدمات واحد پژوهشي را در چارچوب موضوع  ١-٣
 ، ٢-٣قرارداد و حداكثر تا بيست و پنج درصد مبلغ قرارداد ، با رعايت مفاد بند 

  .تغيير، افزايش يا كاهش دهد
نجام خدمات يا هنگام  در صورتي كه به كار بستن نظر كارفرما در حين ا١-١-٣

بررسي مدارك و گزارشهاي واحد پژوهشي ، موجب تغيير مصوبات قبلي و 
انجام خدمات اضافي شود ، واحد پژوهشي موظف است با رعايت مفاد بند 

  . ، خدمات اضافي را انجام دهد٢-٣
تواند در صورت لزوم تغييرات در شرح وظايف و يا حدود  واحد پژوهشي ، مي ٢-١-٣

در فصلــهاي پــايان يافــته را ، با ذكـر داليــل و جــزييــات و خدمات 
  . ، به كارفرما پيشنهاد كند٢-٣با رعــايــت مــفاد بنــد 

 تغييراتي در حدود خدمات موضوع قرار داد ضرورت ، هرگاه طبق بندهاي ياد شده٢-٣
ظرف  را راتالزحمه انجام تغيي دت و حقـ در هر مورد واحد پژوهشي م،داشته باشد

  . كند روز پس از اعالم تغييرات توسط كارفرما ، به وي گـزارش مي ) ٢٠(مدت 
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روز با بررســي گزارش در مـورد مدت  ) ١٥( كارفرما ، حداكــثر ظرف مدت پانزده 

پس از توافق، . كند الزحمه انجام تغييرات ، با واحد پژوهشي مذاكره و توافق مي و حق
  .نمايد ا ابالغ ميكارفرما تغييرات ر

 خدمات مربوط به اصالح مدارك و گزارشهاي واحد پژوهشي ، كه ناشي از نقص ٣-٣
 و ١-٣انجام خدمات موضــوع قرارداد باشد ، مشمول خدمات اضــافي بندهاي 

  . نيست و واحد پژوهشي موظف به انجام آن به هزينه خود مي باشد٢-٣
  

  برنامه زماني انجام خدمات . ٤ماده 
  . آمده است٤برنامه زماني كلي انجام خدمات، در پيوست  ١-٤
 مدتي براي تهيه برنامه زماني ٤پس از ابالغ قرارداد ، در صورتي كه در پيوست  ٢-٤

تفصيلي تعيين نشده باشد ، برنامه زماني تفصيلي هر فصل در چارچوب برنامه 
تر است ، از سوي زماني كلي ، تا يك هشتم مدت قرارداد ، يا يك ماه هر كدام كم

روز  ) ١٥( كارفرما، تا پانزده . شود  واحد پژوهشي تهيه و براي كارفرما ارسال مي
پس از دريافت برنامه زماني تفصيلي ، نظر خود را درباره تصويب و يا اصالح آن 

هرگونه تغيير در برنامه زماني تفصيلي ، با توافق دو طرف مجاز . كند  اعالم مي
  .خواهد بود

  
  پيشرفت كار . ٥ ماده

واحد پژوهشي ، در پايان هر ماه يا زمانهاي تعيين شده در برنامه زماني تفصيلي ، گزارش 
اين گزارش . كند  پيشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه ، به كارفرما تسليم مي

و علل آن ، پيشنهاد راه ) در صورت وجود ( ميزان كارهاي انجام شده ، تاخير : شامل 
روز بعد از  ) ١٠(  هاي الزم براي رفع موانع و مشكالت كار مي باشد و كارفرما تا ده لح

كند، در غير اين صورت ،  وصول گزارش ، نظر خود را نسبت به گزارش ياد شده اعالم مي
  .گردد مفاد گزارش ، تاييد شده تلقي مي

  
  كاركنان واحد پژوهشي . ٦ماده 

راي خدمات موضــوع قرارداد ، به صــورت دايم يا  همه كــساني كه به منظور اج١-٦
ند ، ــده دماتي را انجام ميــشي و براي او خـموقــت ، به هزينه واحد پژوه

شوند و مسئوليت عملكرد آنها در مورد  ان واحد پژوهشي شناخته ميــاركنـك
  . به عهده واحد پژوهشي است،خدمات موضوع قرارداد
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احد پژوهشي موظف است سازمان اجرايي و فهرست اسامي قبل از شروع كار ، و ٢-٦

اي باشــند ، براي انجام خدمات موضوع  افراد كليدي را كه فاقد سوابق سوء حرفه
به همراه وظايف ، تخصص و ميزان فعاليت هر يك ،  ٦قرارداد ، مطابق پيوســت 

  .براي كارفرما ارسال كند
  .تواند افراد معرفي شده را تغيير دهدواحد پژوهشي تنها با نظر كارفرما مي  ٣-۶
در صورتي كه انجام خدمات موضوع قرارداد ، مــستلزم استفاده از خدمات اتباع  ٤-٦

خارجي باشد ، واحد پژوهشي در استفاده از خدمات آنها ، قوانين و مقررات ناظر 
 و كار كند و اسناد مربوط به مجوز اقامت بر كار اتباع خارجي در ايران را رعايت مي

  .نمايد آنها را به كارفرما تـسليم مي
  

  نمايندگان . ٧ماده 
  نمايندگان كارفرما . ١-٧

 كارفرما پس از مبادله قرارداد ، نماينده يا نمايندگان خود را با تعــيين ١-١-٧
  .كند حدود اختيارات، به واحد پژوهشي معرفي مي

رما ، در محدوده اختيارات  دستــورها و مداركي كه به وسيله نماينده كارف٢-١-٧
شود در حكم ابالغ  تفويض شــده به وي ، به واحد پژوهشي ابالغ مي

كارفرماست ، بديهي است با تغيير نماينده كارفرما ، دستورهاي ابالغ شده 
  .و يا مدارك امضا شده به وسيله نماينده قبلي ، معتبر است

 قابل واگذاري خود را در رابطه تواند تمام يا بخشي از اختيارات  كارفرما مي٣-١-٧
اين صورت  در. با اين قرارداد، به واحد خدمات مديريت طرح واگذار نمايد 

شود و  آن واحد با تعيين حدود اختيارات ، به واحد پژوهشي معرفي مي
هاي وي در امور واگذار شده، در حكم تصميمهاي  گيري تصميم

  .كارفرماست
  نمايندگان واحد پژوهشي . ٢-٧

را با ذكر  پس از مبادله قرارداد ، واحد پژوهشي نماينده يا نمايندگان خود ١-٢-٧
  .كند حدود اختيارات، به كارفرما معرفي مي
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 دقت و كوشش . ٨ماده 

خدمات موضوع اين قرارداد را منطبق با اصول فني و مهندسي  واحد پژوهشي بايد ، ١-٨
ي و با بكارگيري حداكثر مهارت و و با استفاده از آخرين دست آورده هاي جهان

دقت، به وسيله كاركناني كه واجد صالحيت تخصصي و پژوهشي هستند ، انجام 
  .دهد و پژوهش بايد از هر جهت جامع و كامل باشد

  
  هاي فني و پژوهشي استانداردها ، معيارها ، مقررات و دستورالعمل . ٩ماده 

ك فــني و پژوهشي ، سيــستم متريك گيري در تمامي اسناد و مدار واحد اندازه ١-٩
 ٥گيري ديگري در پيوست  خواهد بود، مگر آن كه بنا به ضرورت ، سيستم اندازه

  .تعيين شده باشد و يا هنگام اجراي كار، درباره آن توافق شود
واحد پژوهشي ، بايد در انجام خدمات پژوهشي و تهيه و تنظيم مدارك و گزارشها ،  ٢-٩

 تعيين شده ٥ها و استانداردهايي كه در پيوست  بط و دستورالعملاز معيارها و ضوا
در صورت موجود نبودن اين گونه ضوابط و . شود ، استفاده كند و يا بعداً توافق مي

  .المللي استفاده كند معيارها ، از معيارها و ضوابط معتبر داخلي و يا بين
  
  رفرما دارداقدامهاي واحد پژوهشي كه نياز به تاييد كا . ١٠ماده 

هرگاه واحد پژوهشي به هنگام انجام كار ، براي تعيين نحوه ادامه كار، جلسه يا 
هاي هماهنگي را به منظور اخذ تصميمهاي راهبردي ضروري بداند ، موظف است  جلسه

كارفرما ، تا پانزده روز از تاريخ . موضوع را طي گزارش توجيهي ، براي كارفرما بفرستد 
كند و تصميــمها را درصــورت  سبت به تــشكيل جلسه اقدام ميدريافت گزارش ، ن

هرگاه كارفرما در مهلت تعيين . نمايد  اي تــنظيــم و به واحد پژوهشي ابالغ مي جلســه
شده نسبت به تشكيل جلسه و ابالغ تصميمها اقــدام نكند، واحد پژوهشي خود 

  .كند م ميگيـــري نــموده و نتيجه را به كارفرما اعال تصميم
  
  محرمانه بودن اطالعات و نتايج پژوهش . ١١ماده 

 در صورتي كه طبق شرايط خصوصي قرارداد ، اطالعات مربوط به موضوع قرارداد ١-١١
بندي محرمانه باشد ، و يا محرمانه بودن آن از سوي  يا نتايج پژوهش جزو طبقه

ت بدون تاييد قبلي كارفرما به واحد پژوهشي اعالم شود، واحد پژوهشي مجاز نيس
  كارفرما، اطالعات و يا نتايج پژوهشي را به طور مستقيم يا غير مستقيم در اختيار 
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بگذارد و كوشش نمايد تمامي اطالعات و يا نتايجي را كه در جريان انجام ديگران 

كند، محرمانه تلقي نموده و حداكثر سعي خود را  خدمات پژوهشي تحصيل مي
  .ـشاي اطالعات بكار بنددبراي جلوگيري از افـ

در مواردي كه اطالعات و يا نتايج پژوهش محرمانه است ، پس از اتمام قرارداد يا  ۱۱-۲
در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كماكان موارد حفاظت از آنها به قوت خود باقي 

  .است
  

  ارتباط با طرحهاي ديگر . ١٢ماده 
اد ، با طرح يا طرحهاي ديگري ارتباط داشته       در مواردي كه انجام خدمات موضوع قرارد

اي تنظيم شده از  باشد ، واحد پژوهشي موظف است اطالعات و مدارك آن را طبق برنامه
  . كارفرما دريافت كند و در انجام خدمات پژوهشي خود منظور نمايد

  
  مسئوليت واحد پژوهشي . ١٣ماده 

بيني شده در  ه خدمات پيشواحد پژوهشي ، در قبال كارفرما و براي ارائ ١-١٣
  . اين قرارداد ، مسئول است٢و ١پيوستهاي 

و يا تصويب مدارك و گزارشهاي مطالعات و تحقيقات از سوي  تاييد خدمات ٢-١٣
كارفرما، از مســئوليتهاي واحد پژوهشي در رعايــت اســتانداردها و اصــول 

ـشي مسئول و كاهد ، و در هر حــال واحد پژوهـ علمــي و فــني نمــي
  .جوابگــوي كاستــيهايي است كه به علت نقص كار او بعدها در كار مشاهده شود

تشكيل  ) joint venture(  چند شــركت  دو يا چنانچه واحد پژوهشي از مشاركت۳-١٣
 و مشاركت در برابر كارفرما و كل كار مشتركاً شركتهاي تشكيل دهنده ،شده باشد

  .متضامناً مسئوليت دارند
  
  رعايت مقررات ايمني  . ١٤ماده 

ان حاصل كند كه كاركنانش خدمات را به طور ايمن و نواحد پژوهشي بايد اطمي ١-١٤
دهند و ضوابط ايمني را ، در تمام مراحل انجام خدمات رعايت  مطمئن انجام مي

  .كنند مي
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  نحوه تسليم و تصويب مدارك و گزارشها . ١٥ماده 

 و گزارشها و نتايج پژوهش را در پايان مدت مربوط و يا واحد پژوهشي ، مدارك ١-١٥
بيني شده است ، ابتدا در سه نسخه  مقاطعي كه در برنامه زماني تفصيلي پيش

كارفرما پس از . كند  افزاري به كارفرما تسليم مي اي به صورت نرم همراه با نسخه
ني شده در بي دريافت مدارك و گزارشهاي يادشده، ظرف مدت يكماه يا مدت پيش

برنامه زماني تفصيلي ، آنها را بررسي و نظر صريح و روشن خود را با درج موارد ، 
  .كند باره اعالم مي يك

 در صــورتي كه كارفــرما مــدارك و گزارشها را تايــيد كند ، واحد پژوهشي ۱۵-۲
افزاري و  مدارك و گزارشهاي تاييد شده را در سه نسخه به همراه نسخه نرم

در صورت . ماي مكتوب آن و نيز خالصه گزارشها ، به كارفرما تسليم مي كند راهن
نظر اصالحي از سوي كارفرما نسبت به مدارك و گزارشها ، واحد پژوهشي  اعالم

موظف است ظرف مدت يكماه يا ده درصد مدت قرارداد ، هر كدام كه بيشتر 
 چهار نسخه همراه با باشد، براساس نظر كارفرما آنها را اصالح و مدارك را در

گزارشها به كارفرما تسليم  افزاري تهيه و به همراه خالصه اي به صورت نرم نســخه
تجاوز از اين مدت ، مشمول كاهش . نمايد ، تا كارفرما آنها را تصويب كند 

الزحمه درج شده در قرارداد است ، مگر اينكه كارفرما با افزايش مدت، قبالً  حق
  .موافقت كرده باشد

در مواردي كه نظر اصالحي اعالم شده از سوي كارفرما مورد قبول واحد پژوهشي  ٣-١٥
نباشد ، واحد پژوهشي موظف است با ارسال گزارش توجــيهي داليل عدم قبولي 

چنان بر  چنانچه كارفرما هم. كند  خود را براي بررسـي مــجدد به كارفرما اعالم 
  . باشدنظرات اعــالم شده خود تاكيد داشته 

واحد پژوهشي موظف به اصالح مدارك و گزارشهاي خود، براساس نظر كارفرما 
  .خواهد بود

در صورتي كه كارفرما ظرف مدت تعيين شده نظر خود را در مورد مدارك و  ٤-١٥
گزارشهاي واحد پژوهشي اعالم نكند ، واحد پژوهشي نظر كارفرما را استعالم 

 نظري از سوي چنان همنمايد و چنانچه تا پانزده روز از تاريخ دريافت استعالم  مي
  .گردد كارفرما اعالم نشــود ، گزارشها و مدارك ارسالي تصويب شده تلقي مي

مدارك و گزارشهاي تصويب شده مبناي كارهاي بعدي است و واحد پژوهشي  ٥-١٥
  .ندالزحمه مربوط را براساس قرارداد دريافت مي ك حق

 واحد پژوهشي تعهد مي كند ، با دستگاه اجرايي ، سازمان يا نهاد ديگري با شرح ٦-١٥
  .خدمات موضوع قرارداد حاضر ، طرف قرارداد قرار نگيرد
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 خدمات انجام اي از هر يك از گزارشها، چكيــدهواحــد پژوهشي ، بايد به پيوست  ٧-١٥

، پس از خاتمه پژوهش ، بايد همچنين . را تهيه و به كارفرما تسليم كندشده 
گزارشي شامل تاريخچه، روش انجام پژوهش و نتايج بدست آمده را به كارفرما 

  . كند تسليم 
  

  عهده كارفرما تسهيالت بر . ١٦ماده 
    كارفرما تدابير و مساعدتهاي الزم را براي تسهيل كار واحد پژوهشي در ارتباط با خدمات 

  .كند ارد زير براساس در خواست واحد پژوهشي فراهم ميموضوع قرارداد به ويژه در مو
   در اختيار قرار دادن اطالعات مربوط ، طبق مندرجات شرايط خصوصي و ١-١٦

  .به صورت رايگان
  .مجوز ورود كاركنان واحد پژوهشي به مناطق ممنوع ، در ارتباط با نياز طرح ٢-١٦
ار كاركــنان خــارجي مورد نياز رواديد ورود و خروج و پروانه اقامت و مجوز ك ٣-١٦

  .طرح و همچنــين ، اخذ گذرنامه و رواديد براي كارشناسان ايراني
  .ها ، سازمانها ، شركتها و ساير موسسات  ارتباط و تشريك مساعي با وزارتخانه٤-١٦
 ترتيب امور مربوط به تهيه لوازم و وسايلي كه تهيه و توزيع آن در انحصار دولت ٥-١٦

  .باشد
 ترتيب امور مربوط به تهيه، ورود و ترخيص لوازم و وسايل ، كتب ، نشريات ، ٦-١٦

  .افزارها و اقالمي از اين قبيل ، كه تهيه آن در داخل كشور مقدور نباشد نرم
 قرارداد ، بايد توســط كارفــرما در ٥اي كه طبق پيــوست  تسهيالت ويژه ٧-١٦

  .اخــتيار واحد پژوهشي قرار گيرد
  . ، بر عهده واحد پژوهشي است٦-١٦ تا ٣-١٦هاي اقدامهاي موضوع بندهاي  زينهتمام ه

  .حذف مي شود . ١٧ماده 
  .حذف مي شود . ١٨ماده 
  

  پيش پرداخت . ١٩ماده 
 به در خواست واحد پژوهشي ، كارفرما بيست درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان ١-١٩

ر كسور قانوني در مقابل ضمانتنامه پيش پرداخت ، پــس از ابالغ قرارداد بدون كس
بانكي يا هرگونه تضمين معتبر مورد تاييد كارفرما به واحد پژوهشي، پرداخت 

اين مبلغ هنگام پرداخـت اقساط قرارداد به تناسب كسر و تضمين واحد . كند  مي
  .شود پژوهشي به همان نسبت آزاد مي
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 تسويه حساب نهايي ، واحد پژوهشي  در صورت خاتمه و يا فسخ قرارداد ، هرگاه در٢-١٩

 به كارفرما بدهكار باشد ، موظف است مبالغ بدهكاري را  پرداخت بابت پيش
ها ،  پرداخت كند وگرنه كارفرما، نسبت به دريافت مطالبــات خود از محل سپرده

هاي مربوط ، اقدام  تضــمينها و سـاير مطالبات واحد پژوهشي، با اخذ هزينه
  .كند مي

  
  تضمين حسن انجام كار . ٢٠ ماده

براي حــصول اطميــنان از حسن انجام كار ، ده درصد از هر پرداخت واحد  ١-٢٠
  .شود  پژوهشي به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و نزد كارفرما نگهداري مي

 تضمين حســن انجام كار به نفع كارفرما ٣٤در صورت فسخ قرارداد ، طبق ماده  ٢-٢٠
  .دضــبط مي شو

تضمين ياد شده بايد پس از تصويب مدارك و گزارشهاي پژوهش و در زمان  ٣-٢٠
  .  آزاد شود٢٣تسويه حساب نهايي ، طبق ماده 

  
  پرداخت مبلغ قرارداد . ٢١ماده 

 تعيين ٣مبلغ قرارداد براي انجام دادن خدمات موضوع قرارداد كه طبق پيوست  ١-٢١
به واحد پژوهشي ت مــفاد قرارداد، شده است، از سوي كارفرما و با رعايـــ

  .شود پرداخــت مي
  

  نحوه پرداخت مبلغ قرارداد . ٢٢ماده 
هشتاد و پنج درصد مبلغ قرارداد در طول انجام خدمات و تا زمان تسليم مدارك و  ١-٢٢

گزارشهاي نتايج پژوهش ، به صورت اقساط براساس پيشرفت كار ، طبق برنامه 
الحساب  ن و توافق شده است ، به صــورت علي تعيي٣زماني كه در پيوست 

  .شود پرداخت مي
 ٢٣باقيمانده مبلغ قرارداد ، پس از تصويب مدارك و گزارش مربوط ، طبق ماده  ٢-٢٢

  .شود پرداخت مي
  . حذف مي شود٣-٢٢
   ، بر حسب مورد، ٢-٣الزحمه خدمات اضافي موضوع بند   زمان پرداخت حق٤-٢٢

  .شود ا توافق دو طرف تعيين ميبه تناسب پيشرفت كار و ب
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 ، طي صورتحسابي كه ١-٢٢الزحــمه مــوضوع بــند  هــر يــك از اقــساط حق ٥-٢٢

توســـط واحد پژوهشي تهيه و تسليم كارفرما مي شود ، پس از رسيدگي از 
  .شود سوي كارفرما پرداخت مي

ساب ، آن را كارفرما موظف است ظرف مدت بيست روز پس از دريافت صورتح ٦-٢٢
مورد بررسي قرار دهد و پس از كسر كسور قانوني و قراردادي ، ضمن ارسال يك 
نسخه از صورتحساب تاييد شده هــمراه با مســتندات مربوط براي واحد 

  .پژوهشي ، مبلغ آن را پرداخت كند
هرگاه واحد پژوهشي به اصالحات اعمال شده از سوي كارفرما در مورد صورتحساب  ٧-٢٢

ترض باشد، اعتراض خود را با ذكر دليل و ارائه مستندات ، حداكثر ظرف مع
مدت پانزده روز از تاريخ دريافت صورتحساب اصالح شده ، به كارفرما اعالم 

 بر اعمال چنان همهرگاه كارفرما . كند تا مورد رسيدگي قرار گيرد  مي
پرداخت آنچه كه اصــالحات اعالم شده تاكيد داشته باشـــد ، بايد نســبت به 

  در اين حالت ، واحد پژوهشي مي تواند نسبت . مورد قبول اوست ، اقدام كند
 اقــدام كنـد و در صورت محق ٣٥به مـبلغ مازاد مورد نظر خود ، از طريق ماده 

 ، دريافت ٨-٢٢بودن ، اصل مبــلغ را به عالوه خسارت تاخير تاديه ، طبق بند 
  .كند

هاي تاييد  ما در پرداخت تمام يا بخشي از هر يك از صورتحساب در صورتي كه كارفر٨-٢٢
شده بيش از يك ماه از تاريخ دريافت آن تاخير كند، براي جبران خسارت مازاد 
بر يك ماه ، اضافه بر اصل مبلغ تاخير شده ، مبلغي معادل حاصلضرب نرخ سود 

) ــهاي كشور مورد عــمل در بانك( گذاري بلند مدت پنجساله  سپــرده سرمايه
آن به تاخير افتــاده، به واحد پژوهشي پرداخت مي  در مــبلغي كه پرداخــت

  .حداكثر زمان مشمول پرداخت اين خسارت ، سه ماه است. كند
  
  صورتحساب نهايي و تسويه حساب . ٢٣ماده 

صورتحساب نهايي پس از تصويب مدارك و گزارشهاي پژوهش، از سوي واحد  ١-٢٣   
  اين صورتحساب . شود  يه و به منظور تاييد براي كارفرما ارسال ميپژوهشي ته

  مبلغ قرارداد و مــبالغي كه براساس قرارداد به آن اضــافه يا از آن كــسر : شامل 
  هاي تعليق ، الزحمه افزايش يا كاهش خدمات ، هزينه شــود، نظير حق مي
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 ، كسور قانوني، پرداختهاي  خسارت و نتايج ناشي از دعاوي رسيدگي و قطعي شده

اين صورتحساب حداكثر ظرف مدت سي روز از تاريخ . الحساب است  قبلي يا علي
  .شود دريافت بوسيله كارفرما رسيدگي و تاييد مي

چنانچه صورتحساب ياد شده نياز به اصالح داشته باشد ، كارفرما اصالحات مورد نظر  ٢-٢٣
 با واحد پژوهشي ١-٢٣ده در بند اي كه طي مدت ياد شـ خود را در جلسـه

  .كند دهد، مطرح نموده و نتيجه را با وي توافق مي تشــكيـل مي
صورتحساب توافق شده بوسيله دو طرف قطعي بوده و اعتراض نسبت به آن وارد  ٣-٢٣

گيرد ، در اين حــالت  نيست و مبناي تسويه حساب نهايي با واحد پژوهشي قرار مي
در صورتي كه توافق حاصل . رح بندهاي زير عمل خواهد شدبر حســب مــورد به ش

  .شود  عمل مي٧-٢٢نشود طبق مفاد 
هرگاه واحد پژوهشي براساس صورتحساب نهايي بستانكار شناخته شود ، تضمين  ٤-٢٣

   آزاد و مطالــبات وي حداكثر ظرف مدت پانــزده ٢٠كار او طبق ماده  حسن انجام
  .شود تحساب نهايي ، پرداخت ميروز پس از تاييد صور ) ١٥( 

  هرگاه واحد پژوهشي براساس صورتحساب نهايي بدهكار شود ، ظرف مــدت پانزده  ٥-٢٣
در اين . پردازد   بدهي خود را به كارفرما مي،روز از تاريخ تاييد صورتحساب) ١٥( 

شود و هرگاه در اين مدت بدهي  كار او آزاد مي درنگ تضمين حسن انجام صورت بي
ها ، تضمينــها و  ود را پرداخت نكند، كارفرما حــق دارد از محل ســپردهخ

مطالبــات واحد پژوهشي طلب خود را دريافت كرده و سپس باقيمانده مبلغ تضمين 
حسن انجام كار او را آزاد نمايد و اگر مبالغ ياد شده براي وصول مطالبات كافي 

  .كند او وصول مينباشد ، مطالبات خود را از ساير داراييهاي 
  

  تغييرات مدت خدمات و مبلغ قرارداد . ٢٤ماده 
 از يكبا پيشنهاد هرمي تواند مدت قرارداد در صورت پيش آمدن هر يك از موارد زير ، 

  .يابد دو طرف، تغيير 
  . تغيير حدود خدمات١-٢٤
  . بروز تاخير به عللي خارج از قصور واحد پژوهشي٢-٢٤
  .روز شرايط اضطراري وقوع حوادث قهري و ب٣-٢٤
  . تعليق كارها از طرف كارفرما٤-٢٤
  .تاخير غير مجاز از سوي واحد پژوهشي ٥-٢٤
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در موارد فوق ، واحد پژوهشي بايد با توجه به مفاد ماده مربوط، تغييرات الزم، در مدت و 
ماني و مبلغ قرارداد ، براساس مباني قرارداد و تاثير آن روي خدمات انجام شده و برنامه ز

كارفــرما . نيز پيامدهاي مالي آن را تعيين نموده و طي گزارشي به كارفرما اعالم كـند
. روز پــس از دريافـت گزارش ، نظر خود را اعالم خواهد كرد  ) ١٥( حداكثر پانــزده 

در پايان مدت اوليه . گيرد اي تنظيم و مالك عــمل قرار مي نتايــج طي صورت جلســه
مجموعه تغييرات ناشي از ) يا در حالت فسخ يا خاتمه قرارداد در زمان بررسي ( قرارداد 

بندهاي فوق مورد بررسي نهايي قرار گرفته و درباره كاهش يا تمديد مدت و ميزان 
  .گردد آيد و نتيجه، صورت مجلس مي تاخيرهاي مجاز و غير مجاز ، توافق به عمل مي

  يين ميزان انواع تاخــيرهــا، موضــوع ورد تعـدر صورت عدم توافق دو طرف در م
  .شود  ، رسيدگي مي٣٥به درخواست هر يك از دو طرف طبق ماده  بنا

  

 خسارت تاخير . ٢٥ماده 
بابت تاخير غير مجاز واحد پژوهشي ، خسارتي معادل حاصلضرب نسبت مدت  ١-٢٥

ثر تا الزحمه آن و حداك تاخير غير مــجاز به مدت اوليه قرارداد در ميزان حق
  .شود الزحمه مربوط ، از واحد پژوهشي دريافــت مي درصد حق) ٢٠(بيسـت 

درصد متوســط  ) ٤٠( بابت تاخــير مجاز واحد پژوهشي ، مبلغي معادل چهل  ٢-٢٥
حداكثر مدت . شود  الزحمه ماهانه براي ماههاي با تاخير مجاز پرداخت مي حق

ت قرارداد و يا شش ماه هر كدام براي پرداخت حق الزحمه تاخير مجاز ، نصف مد
كه كمتر است ، مي باشد پــس از ســپري شــدن اين مدت و عــدم ابالغ 

 ، عمل ٥-٩-٣٣تواند طبق بند  تــعليق از ســوي كارفرمــا ، واحد پژوهشي مي
  .كند

  
  ماليات ، بيمه و ساير حقوق و عوارض قانوني . ٢٦ماده 

 ، حق بيمه تامين اجتماعي و ساير حــقوق پرداخت هرگونه ماليات ، عوارض ١-٢٦
دولتي مـربوط به واحد پژوهشي و كاركنان او و نيز حقوق گمركي و عوارض 
مربوط به لوازم و وسايل مورد نياز واحد پژوهشي كه در تاريخ امضاي اين قرارداد 

 ، برقرار است ، يا در آينده برقرار خواهد شد و يا ميزان آن در آينده تغيير مي كند
مبالغي از اين مالياتها و .  به عهده واحد پژوهشي است٢-٢٦با رعايت مفاد بند 

عوارض و بيمه و ساير حقوق دولتي كه بايد طبق قوانين و مقررات از طريق 
  شــود و  كارفــرما وصول شــود ، از پرداختــهاي واحــد پژوهشي كسر مي

   .به حــساب وي به مراجع مربوط ، حواله مي گردد 
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در صورتي كه ماليات ، عوارض، حق بيمه تامين اجتماعي و ساير حقوق دولتي ،  ٢-٢٦

الزحمه واحد  جز آنهايي كه هنگام امضاي قرارداد وجود دارد ، تغيير كند، حق
  .پژوهشي نيز، توسط كارفرما، به تناسب تعديل خواهد شد

  
  تعليق  . ٢٧ماده 

روزه به واحد پژوهشي در حين انجام  ) ١٠ ( تواند با اعالم كتبي ده كارفرما مي ١-٢٧
خدمات ، تمام يا بخشي از خدمات موضوع قرارداد را ، طي ابالغيه اي كه تاريخ 

  .شروع و خاتمه تعليق در آن معين شده ، به حالت تعليق در آورد
قبل از سپري شدن سه چهارم مدت اوليه و با  ابالغ تعليق براي خدمات پژوهشي، ٢-٢٧

  .مديدهاي مجاز امكان پذير است احتساب ت
مدت تعليق، حداكثر . تعليق خدمات از سوي كارفرما فقط براي يك بار مجاز است ٣-٢٧

  . ماه ، هر كدام كه كمتر است ، خواهد بود٤يك چهارم مدت اوليه و يا 
 ) ١٠( در صورتي كه تمديد تعليق ضرورت داشته باشد ، كارفرما حداكثر تا ده  ٤-٢٧

كند و در  ز پايان مدت تعليق ، موضوع را به واحد پژوهشي پيشنهاد ميروز قبل ا
ماه و بدون پرداخت  ) ٣( صورت موافقت واحد پژوهشي ، حداكثر به مدت سه 

گردد ، هرگاه واحد  هرگونه هزينه براي مدت تمديد شده، قرارداد تمديد مــي
وي به قرارداد خاتمه پژوهشي با تمــديد تعليق موافــقت نــكند، با در خواســت 

  .شود داده مي
 ) ٣٠( هاي مربوط به دوران تعليق خدمات ، ماهانه مــعادل سي  پرداخت هزينه ٥-٢٧

 قابل ٣-٢٧الزحمه متوسط ماهانه است ، كه با رعايت مفــاد بنــد  درصد حق
  .پرداخت است

كند و واحد پژوهشي موظف است پس از شروع تعليق ، خدمات مربوط را متوقف  ٦-٢٧
روز ، گزارش وضعيت خدمات پژوهش را تا  ) ١٥( حداكثر ظرف مدت پانزده 

  هاي تعليق ، موضوع بند  هـهنــگام ابالغ تعليق ، تهيه و با تعيين ميزان هزين
  . ، به كارفرما تسليم نمايد٥-٢٧

انقضاي مدت تعليق يا تمديد تعليق ، نظر  روز قبل از ) ٢٠(  واحد پژوهشي بيست ٧-٢٧
نظر  در صورت اعالم. كند  رفرما را نسبت به چگونگي ادامه قرارداد ، استعالم ميكا

  كارفرما مبني بر ادامه كار ، پس از سپري شــدن مدت تعليــق ، 
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هرگاه تا پايان مدت تعلــيق كارفرما ، نــظر خود را در . يابد اجــراي كار ادامه مي

  .تواند خاتمه كار را درخواست كند هشي ميمورد ادامــه كار اعالم نكند ، واحد پژو
 چنانـچه در دوران تعلــيق ، كارفرما تصميــم به لــغو تعلــــيق بــگيــرد ، ٨-٢٧

 ) ١٠( در اين صورت حداكثر ده . به واحد پژوهشي ابالغ مي كند مـــوضــوع را
  .يابد روز پس از ابالغ ، كار ادامــه مي

  
   حوادث قهري.۲۸ماده 

اعالم شده يا ( رد وقوع حوادث قهري و بروز شرايط اضــطراري ، مانند جنگ در موا
، انقالبها و اعتصابهاي عمومي ، شيوع بيماريهاي واگيردار ، زلزله ، سيل و )نشده

دار،  هاي دامنه سابقه و هم چنين آتش سوزي هاي بي طغيانهاي غير عادي، خشكسالي
  : خواهد شد به ترتيب زير عمل طوفان و حوادث مشابه،

هرگاه بروز شرايط اضطراري ، انجام قرارداد حاضر را براي يكي از دو طرف غير  ١-٢٨
  تواند خاتمه قرارداد را به طرف ديگر  ممـكن سازد، آن طرف مي

  .اعالم كند
 هرگاه شرايط اضطراري گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امكان پذير ٢-٢٨

  .شود عليق ، عمل مينباشد، مطابق ماده ت
  

  ممنوعيت قانوني . ٢٩ماده 
كند كه در موقع عقد اين قرارداد ، مشمول ممنوعيت  واحد پژوهشي اعالم مي ١-٢٩

قانون اســاسي و قانــون منع مداخــله كاركــنان دولت ، مــصوب ١٤١اصل 
  . ، نيست٢٢/١٠/١٣٣٧
يا تغييراتي در در صورتي كه خالف آن براي كارفرما ثابت شود ،  ١-١-٢٩

صاحبان سهام، مديران يا بازرسان واحد پژوهشي رخ دهد كه با مفاد 
 ٣٤قوانين ياد شده تعارض داشته باشد كارفرما قرارداد را مطابق ماده 

  .كند فسخ مي
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كه تغييراتي در دستگاهــهاي دولتي يا كارفرمــا ايجــاد  در شرايــطي ٢-١-٢٩

ول ممنوعيت ياد شده باشد ، واحد گردد كـه واحد پژوهشي مشم
پژوهشي موظف اســت مــراتب را به كارفرما اعالم كند و در صورتي 

هرگاه . دهد  كه منع قانوني رفع نشود ، كارفرما قرارداد را خاتمه مي
واحد پژوهشي مراتب را به محض اطالع به كارفرما اعالم نكند، كارفرما 

  .قرارداد را فسخ مي كند
  . شود حذف مي٢-٢٩
كاركنان خارجي واحد پژوهشي و يا همراهان ايشان ، حق دخالت در امور سياسي  ٣-٢٩

  .ايران را ندارند
واحد پژوهشي ، موظف است تمام اطالعاتي را كه در جريان انجام خدمات  ٤-٢٩

كند ، محرمانه تلقي نمايد و حداكثر سعي خود را  پژوهشي تحصيل يا توليد مي
  .رسي اشخاص غير مجاز به آنها به كار بنددبراي جلوگيري از دست

  
  عدم بكارگيري كاركنان يكديگر . ٣٠ماده 

 طرح را ، براي يتتواند كاركنان شــاغل كارفرمــا و مدير  واحد پژوهشي نمي١-٣٠
  .انجام خدمات موضوع اين قرارداد ، به كار گيرد

 طرح براي انجام يتواحد پژوهشي از سوي كارفرما و مدير بكارگيري كاركنان ٢-٣٠
  .باشد  خدمات موضوع اين قرارداد مجاز نمي

  
  انتقال به غير . ٣١ماده 

واحد پژوهشي حق ندارد بدون كسب مجوز از كارفرما ، موضــوع ايــن قرارداد را  ١-٣١
به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري منتقل يا واگذار كند ، در صورت 

ـسمتي از كار به اشخاص ثالث ، از مسئوليت و موافقــت كارفرما با واگذاري قـ
  .شود تعــهدات واحد پژوهشي به هيچ عنوان كاسته نمي

  تواند تمام يا قسمتي از حقوق يا اختيارات خود را با رعايت مقررات   كارفرما مي٢-٣١
  در اين صورت، انجام . به شركتها يا قسمتهاي ديگر وزارت نفت تفويض كند 

 رابطه با حقوق يا اختيارات تفويض شده بر عهده آن واحدها تعهدات كارفرما در
  .خواهد بود 

  .حذف مي شود . ٣٢ماده 
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   خاتمه دادن به قرارداد . ٣٣ماده 

  .تواند در هر زماني ، به شرح زير قرارداد را خاتمه دهد كارفرما مي ١-٣٣
اشد ، موضوع را با در هر فصلي كه كارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته ب ٢-٣٣

  .كند ماهه ، به واحد پژوهشي اعالم مي ) ٢( تعيين مهلت دو 
درنگ بايد كار را متوقف  واحد پژوهشي ، پس از دريافت ابالغ خاتمه قرارداد ، بي ٣-٣٣

روز ، گزارش وضعيت پيشرفت خدمات پژوهشي را تا هنگام  ) ١٥( كند و تا پانزده 
اين گزارش ، بايد حاوي . تسليم كند   و به كارفرماابالغ خاتـــمه قرارداد، تهيـه

وضعيت پژوهش و ميزان پيشرفت آن و نيز بخشهايي كه تكميل آنها به لحاظ 
پذير است ، همراه  حفظ منافع كارفرما در مهلت دو ماهه ياد شده ضروري و امكان

  .الزحمه آنها باشد با تعيين ميزان حق
الزم است كه س گزارش واحد پژوهشي، تشخيص دهد هرگاه كارفرما راساً يا براسا ٤-۳۳

تمام يا قسمتي از خدمات ناتمام تكميل شود ، بايد موضوع را به واحد پژوهشي 
در اين صورت، واحد پژوهشي موظف اســت خدمات ياد شده را در . اعالم كند

  .، تكميل كند مــهلت دو ماهه يا مدت توافق شده 
يا مدت (وظف اســت در پايان مــهلت دو ماهه در هر صورت واحد پژوهشي م ٥-٣٣

ش و ارائه صورتحساب ـ، نسبت به تحويل اصل اسناد و مدارك پژوه)توافق شده
اي ناشي از پايان دادن ـه ات انجام شــده و صــورت هـزينهــالزحمه خدم حق

ها و تعــهدات واحد پژوهشي در مقابل كارمندان  وافــقتنامهم دــرارداد، ماننــق
ظور اجراي اين ــبه من ها خود يا موسسات ديگر ، مشروط بر اين كه اين هــزينه

رارداد ايجــاد شده باشد و بابــت آنها به واحد پژوهشي پرداختي نشده باشد ، ــق
حداكثر هزينه هاي ناشي از پايان دادن به قرارداد برابر سي درصد . اقدام نمايد

 متوسط حق الزحمه ٢/١ده كار آن مرحله يا الزحمه مربوط به باقيمان حق) ٣٠/٠(
  .ماهانه، هر كدام كه كمتر است خواهد بود

روز پس از دريافت صورتحساب و  ) ١٥( كارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده  ٦-٣٣
 ، نسبت به بررسي آن براساس شرايط قرارداد ٥-٣٣هاي موضوع بند  صورت هزينه

تضمين حسن انجام كار واحد .  نمايدو ميزان خدمــات انجام شــده اقــدام
   . آزاد مي شود ۲۳پژوهشي در اين حالت با توجه به ماده 

  . حذف مي شود٧-٣٣
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 ، هرگاه منع قانوني رفع نشود ، قرارداد از سوي ٢-١-٢٩در مورد شمول بند  ٨-٣٣

  .شود شود و طبق مفاد اين ماده ، عمل مي كارفرما خاتمه داده مي
  خاتمه دادن به قرارداد را در هر يك از موارد زير ،  تواند  ، ميواحد پژوهشي ٩-٣٣

  : درخواست كند 
  . حذف مي شود١-٩-٣٣
موضوع  الزحمه، ماه در پرداخت حق ) ٣( در صورت تاخير مازاد بر سه  ٢-٩-٣٣

   .٨-٢٢ند ـب
ماه،  ) ٤( در صورت عدم موافقت با تمديد مدت تعليق بيش از چهار  ٣-٩-٣٣

 ، يا اعالم نظر نكردن كارفرما براي ادامه كار ، ٤-٢٧ موضـوع بند
  .٧-٢٧موضوع بند 

 ) ٣(   از سوي كارفرما بيش از سه١-١٦در صورت عدم انجام مفاد بند  ٤-٩-٣٣
  .ماه از تاريخ مورد نظر در برنامه زماني

  شده براي پرداخت  در صورت سپري شدن حداكثر مدت تعيين ٥-٩-۳۳
   ) .٢-٢٥( موضوع بند حق الزحمه تاخير مجاز 

  .١-٢٨ در صورت وقوع شرايط مندرج در بند ٦-٩-٣٣
  . در صورت عدم تبعيت كارفرما از راي مرجع حل اختالف٧-٩-٣٣
هايي را كه منــجر  حداكثـر تا يك ماه زمــينه در صورتي كه كارفرما ٨-٩-٣٣

به در خواست خاتمه قرارداد از سوي واحد پژوهشي شده است ، رفع 
كند و خدمات را  نظر مي ، واحد پژوهشي از درخواست خــود صرفكند 

ادامه مي دهد ، در غير اين صورت، پس از انقضاي مهلت يك ماهه ، 
قرارداد خاتمه يافته تلقي شــده و ساير اقدامها ، طبــق مفاد اين ماده 

  .شود انجــام مي
  

  فسخ قرارداد . ٣٤ماده 
ز موارد زير ، بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ نموده تواند در هر يك ا كارفرما مي ١-٣٤

  .و موضوع را به واحد پژوهشي ابالغ كند
اثبات شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت بر واحد پژوهشي در  ١-١-٣٤

ثناي مفاد بخش اول ــزمان عقد قرارداد يا طي مدت قرارداد ، به است
  .٢-١-٢٩د ـبن

   .٢-١-٢٩ا در مورد بند عدم اطالع به كارفرم ٢-١-٣٤
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  .قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث ، بدون اجازه كارفرما انتقال ٣-١-٣٤
   .به تقصير يا انحالل واحد پژوهشي ورشكستگي ٤-١-٣٤
 اثبات اين مطلــب كه واحد پژوهشي براي گرفتـن كار يا اجــراي آن ، ٥-١-٣٤

هاي  اده يا آنها يا واسطهبه كاركنان كارفرما، دستمزد ، پاداش يا هدايايي د
  .آنان را در منافع خود شريك كرده است

هر يك از موارد زير ، ابتدا به واحد پژوهشي اخطار  كارفرما در صورت تحقق ٢-٣٤
كند تا نسبت به رفع نواقص و اشكالها اقدام كند و جريان امور را ظرف مدت  مي

اقدام از ســوي واحد در صــورت عدم . يك ماه، به صورت قابل قبول در آورد
پژوهشي براي رفع نواقص در پايان مهلت تعيين شده موضوع فسخ قرارداد بايد 

پس به واحد سبررسي و تاييد شده و ، ۳۵ياد شده در ماده وسيله هيات  هابتدا ب
  .پژوهشي ابالغ گردد

درصد مدت  ) ٣٠(تاخير غيرموجه در انجام خدمات ، بيش از سـي  ١-٢-٣٤
  .مربوط 

  .اي  رعايت نكردن استانداردهاي فني و شئونات حرفه٢-٢-٣٤
واحد پژوهشي ، با دريافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف است كار را متوقف كرده و  ٣-۳۴

رف كارفرما ـدرنگ كارفرما را از وضعيت كار مطلع سازد و طي مهلتي كه از ط بي
ي خدمات انجام دارك و گزارشهاــ اصل م،) داقل دو هفتهــح( شود  الم ميــاع

  .شده تا آن تاريــخ را به كارفرما تحويل دهد
  كارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد ، نسبت به ضبط تضمين حسن انجام كار  ٤-٣٤

به نفع خود اقدام كرده و نسبت به تعيـين مبلغ مربوط به خدمات انجام شده 
همچنين  . قابل قبول تا تاريخ فسخ ، طبق شرايط قرارداد اقدام خواهد كرد

كارفرما مــوضــوع را بــه معاونت امور مهندسي و فناوري وزارت نفت و 
ريزي كــشور به منظور اقدام الزم ، اعالم  سازمان مديــريت و بــرنامه

  .كند مي
  

  حل اختالف . ٣٥ماده 
دو طرف ، بايد نهايت كوشــش خود را براي حل اختالف بين خود در رابطه با ايــن 

  .طور دوستانه به كار برند  بهقرارداد ،
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هرگونه اخــتالف نــاشــي از اين قرارداد را كه نتوان به صورت دوستانه بين دو طرف 
حل و فصل كرد، به هياتي متشكل از يك نفر نماينده هيات مديره شركت اصلي كارفرما 

ي كه در صورت. ، ارجاع مي شود) هر كدام يك نفر ( و نمايندگان دو طرف قرارداد 
حاصل نشود ، موضوع بايد در دادگاههاي صالحه ايران ،  نــسبت به مورد اختالف توافق

  .حل و فصل گردد
 كه به موجب  راطرفين متعهد هستند در طول بررسي اختالفات و صدور حكم، تعهداتي

  . انجام دهندكماكان ،قــرارداد به عهده دارند
  .حذف مي شود . ٣٦ماده 

  
  اسناد و نتايج پژوهشمالكيت  . ٣٧ماده 

تمام مدارك و گزارشهايي كه به موجـب اين قرارداد ، توسط واحد پژوهشي تهـيه 
واحد . اي ، همه متعلق به كارفرماست  شوند، از جمله نسخه اصلي ، نورگذر يا رايانه مي

تواند با اجازه كارفرما يك نسخه قابل تكثير از مدارك و گزارشهاي ياد شده  پژوهشي مي
در صورتي كه در شرايط خصوصي قرارداد محدوديتي قـيد نشده . نزد خود نگاه دارد را 

   هاي علمي را باشد ، واحد پژوهشي حق دارد با استفاده از پژوهش انجام شده ، مقاله
  . ، اجالسها و نشريات علمي و فني ، منتشر كندهمايشهابه نام خود در 

   ، براي ارائه به دانشگاه يا اساتيد مربوطدر مورد پايان نامه هاي دانشجويي : تبصره
  .به مجوز كارفرما نياز نيست

  

  ابالغها . ٣٨ماده 
قرارداد و موارد به دادن  هرگونه اطالعيه ، دستور كار ، اعالم نظر ، ابالغ تعليق ، خاتمه

  .مشابه ، تنها به صورت كتبي معتبر است
مالك تسليم گزارشها ، مدارك و رسيد دبيرخانه هر دو طرف و يا رسيد تحويل پستي ، 

  .مكاتبات است
  

  زبان قرارداد  . ٣٩ماده 
  فارسي زبان زبان قرارداد فارسي است ، در صورتي كه مدارك قرارداد عالوه بر 

واحد پژوهشي بايد . زبانهاي ديگري نيز تهيه شده باشد ، متن فارسي معتــبر است  به
 نيز ساير مكاتبات خود را به زبان مدارك و گزارشهاي پژوهشي، و پيشرفت كار و

در مواردي كه طبق نظر كارفرما ، الزم است مدارك عالوه بر زبان . فارسي، تهيه كند 
آن را تهيه نمايد و چنانچه  فارسي به زبان ديگري نيز تهيه شود ، واحد پژوهشي بايد

شده باشد، بيني ن  ترجمه و تهيه مدارك به زبانهاي ديگر پيش،در شرح خدمات قرارداد
  .گردد الزحمه آن از سوي كارفرما ، پرداخت مي به عنوان خدمات اضافه تلقي شده و حق



  
  ٢٤    صنعت نفتپژوهشي خدمات هاي قراردادشرايط عمومي

  

 

  
  قوانين و مقررات حاكم بر قرارداد  . ٤٠ماده 

  .اين قرارداد ، از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران است 
  
  

                      نمايندگان واحد پژوهشينماينده كارفرما                                    
                      نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي                                     

                    سمت           سمت                                                        
             مهر و امضا                                                  مهر و امضا            
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