
ردادهـاي  موافقت نامه و شرایط عمـومي مهسـان قرا  
 خدمات مشاوره

 موافقتنامه -١
اطالعات مربوط به موافقتنامه باید به طور كامل و روشـن در   -١-١

تغیري دادن، كاسنت عبارت ها یـا كلمـه   . حمل هاي پیش بیين شده درج شود
هایي از موافقتنامه یا افزودن به آن جماز نیست و تنها حمل هاي خـايل  

 .باید تكمیل شود
وافقتنامه باید عنوان رمسي یـا قـانوني دو طـرف    در مقدمه م -٢-١

 .قرارداد درج شود
در ماده یـك، بـراي درج موضـوع قـرار داد بایـد مراحـل و        -٣-١

 .قسمتهاي خمتلف خدمات موضوع قرارداد نیز درج شود
با در نظر گرفنت زمااي مورد  ٣مدت هاي منظور شده در ماده  -۴-١

ه حنوي تنظیم گردد، كه كارهـا بـه   نیاز براي اجنام خدمات جنيب باید ب
موقع اجنام شود و فرصت كايف براي مطالعـه كامـل و بـا كیفیـت وجـود      

 .داشته باشد
برآورد اولیه حق الزمحه به تفكیـك قسـمتها و مراحـل خمتلـف      -۵-١

 .درج مي شود ۴خدمات به ترتیب در ماده 
مناینــدگان جمــاز دو طــرف قــرارداد بایــد متــام صــفحه هــاي   -۶-١
 .قتنامه را امضا و مهر كنندمواف

 شرایط عمومي -٢
شرایط عمومي باید بدون هیچ نوع تغیريي در قراردادها مـورد   -١-٢

تغیري دادن، كاسنت یا افزودن مطـاليب بـه آن جمـاز    . استفاده قرار گريد
تنها صفحه آخر شـرایط عمـومي در حمـل تعـیني شـده بـه وسـیله        . نیست

 .شودمنایندگان دو طرف امضا و مهر مي 
در دستگاه هاي اجرایي كه تابع هیچ یك  ٢-٢٣در اجراي ماده  -٢-٢

از وزارت خانه ها نیستند، مانند سازمان حفاظت حمیط زیسـت، سـازمان   
تربیت بدني ایران و دیگر سازمان ها و ادهایي كه اجراي طـرح هـاي   
عمراني را به عهده دارند، انتخاب هیات سه نفره به منظور برسي فسخ 

داد و موافقت با فسخ قرارداد در عهده باالترین مقام سازمان یا قرار
 .اد مربوط در مركز مي باشد

 پیوست ها -٣
شرح موضوع قرارداد با توجه بـه شـرح عملیـات موافقتنامـه      -١-٣

درج شـود و   ١طرح، به حنوي كه حمدوده خدمات را مشخص مناید در پیوسـت  
 .اد به آن ضمیمه گردددر صورت لزوم نقشه حمدوده موضوع قرارد

با توجه به موضوع قرارداد، شـرح خـدمات قسـمتها و مراحـل      -٢-٣
خمتلف رشته مربوط كه از سوي این سازمان ابالغ شده اسـت، بـه عنـوان    

 .احلاق مي شود ٢پیوست 
حنوه حماسبه حق الزمحه قرارداد به تفكیك قسمت ها و مراحل آن  -٣-٣

ره و تاریخ خبشنامه هاي مربـوط در  به منظور برآورد اولیه با درج مشا
به مهني ترتیب، تعداد و مبلغ اقساط حـق الزمحـه بـا    . مي آید ٣پیوست 

 .شرایط عمومي در این پیوست تعیني مي گردد ١-١۶توجه به ماده 



شـرایط عمـومي در مـورد حـق      ٢-٢٠با توجه به مفاد بنـد   :تبصره
یط عمـومي منعقـد   الزمحه متدید مدت، براي قراردادهایي كه با این شرا

-۵۴-۴١٩٠خبشـنامه مشـاره    ٢-٣-٣بنـد  ٢در رابطـه   ۴/٠ضریب . مي شوند
تغیري داده مـي یابـد و در نتیجـه     ۵/٠به  ٢٨/١٢/١٣٧٠مورخ  ١-١٩٩۶٨

خبشنامه  ١-٣-٣بند  ١در رابطه  ۶/٠و  ۴/٠این تغیري، هر یك از ضرایب 
 .در نظر گرفته مي شود۵/٠یاد شده معادل 

 :وارد زیر درج مي شودم ۵در پیوست  -۴-٣
اطالعات و مداركي كه عالوه بر موارد تعیني شـده در شـرایط    -١-۴-٣

 .عمومي كارفرما در نظر دارد در اختیار مشاور قرار دهد
در موارد خاصي كه در مرحله مطالعـات، كارفرمـا در نظـر     -٢-۴-٣

دارد تسهیالت ویژه اي مانند حمل اسكان و وسیله نقلیه براي گروه هاي 
 .مطالعاتي در حمل اجنام خدمات در اختیار مشاور قرار دهد

حنوه تامني وسیله نقلیه، غـذا، مسـكن و حمـل كـار بـراي      : یادآوري
مهندس مشاور، طبق دستورالعمل تعیني حق ) عوامل كارگاهي(عوامل مقیم 

الزمحه خدمات نظـارت كارگـاهي مهندسـان مشـاور مـي باشـد كـه جـزو         
 .مي گردد منظور ٣دستورالعمل پیوست 

به جز موارد یاد شده و سایر مواردي كه در شرایط عمـومي   -٣-۴-٣
به شرایط خصوصي مراجعه شده است، درج هیچ نوع تعهد دیگـري در ایـن   
پیوست كه براي دستگاه اجرایي بار مايل اضافه بر قرار داد اجياد كند 

 .جماز نیست

 سایر -۴
دهاي خدمات مشاوره بررسي و تصویب مطالعات و گزارش هاي واح -١-۴

در صورت كمبود كارشـناس در  . باید با دقت و حساسیت بسیار صورت گريد
دستگاه اجرایي، دستگاه هاي اجرایي مي توانند بنا به تشـخیص خـود،   
براي كنرتل مدارك و گزارش هاي واحدهاي خدمات مشاوره در مهلت مقرر، 

ي و واحـدهاي  از خدمات حقیقي و حقوقي ذیصالح خارج از دستگاه اجرایـ 
 .خدمات مدیریت طرح استفاده منایند

جمموعه موافقتنامه و شرایط عمومي مهسان قراردادهـاي خـدمات    -٢-۴
یـا  (و نظـارت  ) یا مطالعه و طراحي(مشاوره كه براي خدمات مطالعات 

طرحها و پروژه ها هتیه شـده اسـت، بـراي    ) خدمات مرحله ساخت و حتویل
در . ارت به تنهایي نیـز كـاربرد دارد  اجنام مطالعات به تنهایي و نظ

هر صورت، در هر قرارداد، مفاد مربـوط بـه مطالعـات یـا نظـارت از      
 .جمموعه یاد شده با توجه به موضوع قرارداد نافذ مي گردد

 
 
 
 
 
 
 

 موافقتنامه
كـه   ،آن ٢موافقتنامه حاضر، مهراه با اسناد و مدارك موضوع ماده 

ز این پس قرارداد نامیده مي شـود،  جمموعه اي غري قابل تفكیك است و ا
ــاریخ  در .................................... در تـــــــــــــ



ــني ................................  بــــــــــــــــــــــــــ
ــس  .............................................  ــن پ ــه از ای ك

ــاوره    ــدمات مش ــد خ ــو و واح ــك س ــود، از ی ــي ش ــده م ــا نامی كارفرم
و ................. به مشاره ثبـت  .. ...........................

كه از این پـس مهنـدس   .............................. كد اقتصادي 
مشاور نامیده مي شود، از سوي دیگر، طبق مقـررات و شـرایطي كـه در    

 .اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است، منعقد مي گردد

 موضوع قرارداد -١ماده  
 :ست از اجنام خدمات مشاوره، برايموضوع قرارداد، عبارت ا

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

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

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

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

 .، تعیني شده است١كه شرح آن در پیوست 

 اسناد و مدارك  -٢ماده 
 :این قرارداد، شامل اسناد و مدارك زیر است

 .تنامه حاضرموافق -١-٢
 .شرایط عمومي -٢-٢
 :پیوستها -٣-٢

 .شرح موضوع قرارداد -١پیوست 
 .شرح خدمات -٢پیوست 
 .حق الزمحه ، روش و حماسبه و حنوه پرداخت آن -٣پیوست 
 .برنامه زماني كلي -۴پیوست 
 .شرایط خصوصي -۵پیوست 
 .سازمان و اسامي عوامل كلیدي اجنام كار -۶پیوست 

لي كه حني اجنام خدمات، در چارچوب قرارداد و به اسناد تكمی  -۴-٢
منظور اجنام آن، به مهندس مشاور ابالغ شده یا بني دو طـرف قـرارداد،   

 .مبادله مي شود
 .مدارك و گزارشهاي مصوب -۵-٢

 مدت -٣ماده 
مدت اجنام خدمات قسمتها و مراحـل موضـوع قـرارداد، كـه شـروع و      

رداد است، با توجه به برنامه شرایط عمومي قرا ٢تنفیذ آن طبق ماده 
 :به شرح زیر است) ۴پیوست (زماني كلي 

ــف ) الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
..............................................................
..............................................................

 ......................................... 
) ب

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

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



) ج
..............................................................

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

شـرایط   ١٩تابع تغـیريات مـدت، موضـوع مـاده       مدت هاي یاد شده، 
 .عمومي، خواهد بود

 حق الزمحه -۴ماده 
برآورد مبالغ حق الزمحه قسمتها و مراحل خمتلـف خـدمات، بـه     -١-۴

 :شرح زیر است
ــف ) الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

......................................... 
) ب

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

......................................... 
) ج

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

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

الزمحه، بر اساس ضوابط و خبشنامه حنوه تعیني و روش پرداخت حق  -٢-۴
درج  ٣هاي مربوط و نیز حنوه حماسبه مبالغ اولیه حق الزمحه، در پیوست 

 .شده است

 تعهدات دو طرف قرارداد -۵ماده  
مهندس مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مـدارك   -١-۵

كـه  قرارداد، در ازاي دریافت حق الزمحه اجنام دهد و اعـالم مـي كنـد    
 .داراي توان و تشكیالت الزم براي اجنام این خدمات است

كارفرما متعهد به اجنام وظایفي است كه در اسـناد و مـدارك    -٢-۵
قرارداد براي او معني شده است، و نیز تعهد مي شود كه در ازاي اجنام 
خدمات موضوع قرارداد، حـق الزمحـه مربـوط را طبـق اسـناد و مـدارك       

 .شاور پرداخت كندقرارداد، به مهندس م

 نشاني -۶ماده 
ــاني كارفرمـــــــــــــــــــــــا  : نشـــــــــــــــــــــ
..............................................................
..............................................................

.............................. 
: نشــــــــــــــاني مهنــــــــــــــدس مشــــــــــــــاور  

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

................ 
هرگاه یكي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغـیري دهـد، بایـد     

روز قبل از تاریخ تغیري، نشاني جدید خـود را بـه طـرف    ) ١۵(پانزده 



جدید به طرف دیگر اعالم نشده است،  تا وقيت كه نشاني. دیگر اعالم كند
 .مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شود و دریافت شده تلقي مي گردد

 مشار نسخه هاي قرارداد -٧ماده 
نسـخه تنظـیم شـده و بـه     .................... این قرارداد در 

امضاي دو طرف قرارداد رسیده، یك نسخه از آن به مهندس مشاور ابـالغ  
 .ه نسخه هاي آن، اعتبار یكسان دارندشده است و مه

 
 
 
 

 شرایط عمومي

 تعاریف و مفاهیم -١ماده 
 قرارداد  -١-١

موافقتنامـه   ٢جمموعه اسناد و مدارك غري قابل تفكیك به شرح ماده 
است، كه براي اجنام خدمات موضوع قرارداد، بـني دو طـرف مبادلـه مـي     

 .شود
 موافقتنامه -٢-١

صات اصلي قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، سندي است كه در آن مشخ
موضوع، مدت، حق الزمحه و تعهدات دو طرف بیان شده اسـت و بایـد بـه    

 .امضاي هر دو برسد
 شرایط عمومي -٣-١

شرایط خصوصي، شرایط ویژه اي است كـه بـه منظـور تكمیـل شـرایط      
. عمومي، با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظـیم مـي شـود   

درج شده در شرایط خصوصي، هیچ گـاه منـي توانـد مـواد شـرایط      موارد 
 .عمومي را نقض كند، یا تعهدات مايل كارفرما را افزایش دهد

 كارفرما -۵-١
شخصیيت حقوقي است كه قرارداد را امضا مـي كنـد و اجنـام خـدمات      

جانشـینان  . موضوع قرار داد را به مهندس مشـاور واگـذار مـي منایـد    
 .ن جماز كارفرما، در حكم كارفرما هستندقانوني و منایندگا

 مدیر طرح -۶-١
شخصیيت حقوقي است كه متام یا خبشـي از اختیارهـاي قابـل واگـذاري     

 .كارفرما، با عنوان مدیریت طرح، به وي واگذار مي شود
 مهندس مشاور -٧-١

طرف دیگر امضا كننـده قـرارداد اسـت، كـه اجنـام خـدمات موضـوع        
جانشینان قانوني و منایندگان جمـاز مهنـدس    .قرارداد را تعهد مي كند

 .مشاور، در حكم مهندس مشاور هستند
عبارت از فعالیتها و اقدامهایي است كـه در اجـراي موضـوع     -٨-١

 .قرارداد، از سوي مهندس مشاور تعهد شده است
 مرحله، قسمت -٩-١
مرحله، خبش تفكیك شده اي از شرح خدمات است كه حتت ایـن عنـوان،    

در صورت لـزوم،  . و حق الزمحه معني، در قرارداد مشخص شده استبا مدت 
هر مرحله مي تواند به چند قسمت جداگانه با حق الزمحـه مشـخص، طبـق    

 .شرح خدمات تقسیم  شود
 مدارك و گزارشها -١٠-١

 مناینده كارفرما
نام و نام 
 خانوادگي
  امضاء

مناینده مهندس 
 مشاور

نام و نام 
 خانوادگي



متون، مستندات، نقشه ها، دستور العمل ها، مشخصات فـين، كتابچـه   
تها و نظـایر آن هسـتند كـه در    هاي حماسبات فين، برآورد مقادیر، قیم

اجنام خدمات موضوع قرارداد، بر حسب مورد از سوي مهندس مشـاور هتیـه   
 .مي شوند

 برنامه زماني كلي -١١-١
برنامه اي است كه تاریخ شروع و خامته اجنام خبشهاي خمتلف خدمات هر 
قسمت یا مرحله از قرارداد را برحسب ماه نشان مي دهد و در اسناد و 

 .رارداد درج مي شودمدارك ق
 برنامه زماني تفصیلي -١٢-١

برنامه اي است كه تاریخ شروع و خامته هر یـك از فعالیتـهاي درج   
شده در شرح خدمات را به تفصیل و در چارچوب برنامه زمـاني كلـي در   

 .هر قسمت یا مرحله نشان مي دهد
 مدت اولیه -١٣-١

 ٣ده مــدت اولیــه هــر قســمت یــا مرحلــه، مــدت درج شــده در مــا 
 .موافقتنامه ، براي آن قسمت یا مرحله است

 متوسط حق الزمحه ماهانه -١۴-١
متوسط حق الزمحه ماهانه هر قسمت یا مرحله، عبارت از حاصل تقسیم 
مبلغ برآورد اولیه حق الزمحه آن قسمت یـا مرحلـه، بـر مـدت اولیـه      

 .مربوط است
 روز، ماه، تاریخ ها، مفرد و مجع، عنوان ها -١۵-١
روز و ماه بر اساس تقومي مشسي، و تارخيها طبق تقـومي رمسـي    -١-١۵-١

 .كشور است
هرجا كه معناي عبارت اجياب كند، كلمات مفرد معناي مجع و  -٢-١۵-١

 .كلمات مجع معناي مفرد دارند
عنوان هاي به كار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمـومي   -٣-١۵-١

تنها به منظور راهنمایي و و دیگر قسمتهاي اسناد و مدارك قرارداد، 
آگاهي از مفاد اسناد و مدارك اسـت و منـي تـوان در تفسـري اسـناد و      

 .مدارك قرار داد، از آا استفاده كرد
اصطالحاتي كه در ایـن مـاده نیامـده اسـت، طبـق قـانون        -١۵-۴-١

 .برنامه و بودجه و ضوابط آن تعریف مي شود

 شروع و تنفیذ قرارداد -٢ماده 
) ابالغ از سـوي كارفرمـا  (رارداد از تاریخ مبادله آن این ق -١-٢

 .نافذ است
شروع اولني قسمت یا مرحله، پـس از ابـالغ قـرارداد از سـوي      -٢-٢

كارفرما و دریافت پیش پرداخت  است و تاریخ شروع هر یك از قسـمتها  
و مراحل بعدي، از تاریخ ابالغ اجنام قسـمت یـا مرحلـه مربـوط توسـط      

 .كارفرماست
ا تصویب مدارك و گزارشهاي هر قسمت یا مرحلـه، در صـورتي   ب -٣-٢

كه كارفرما مصمم به اجنام قسمت یا مرحله بعد باشد، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تصویب مدارك و گزارشها، اجنام آن را به مهندس مشاور ابالغ 

. مي كند و یا مراتب انصراف خود را از ادامه قرارداد اعالم مي مناید
ه مرحله بعدي خدمات مرحله ساخت و حتویل باشد، مـدت یـاد   در صورتي ك

 .شده سه ماه خواهد بود



در صورت عدم ابالغ هر قسمت یا مرحله از كار توسط كارفرما،  -۴-٢
ظرف مهلتهاي یاد شده، مهندس مشاور مي تواند خامته قرارداد را طبـق  

 .، درخواست مناید-١-٩-٢٢بند 

 

 آنحدود خدمات و تغیريات  -٣ماده 
كارفرما مي تواند حني اجنام كار، خدمات مهندس مشـاور را در   -١-٣

 ٢-٣حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد، بـا رعایـت مفـاد بنـد     
 .تغیري، افزایش یا كاهش دهد

در صورتي كه به كار بسنت نظر كارفرما در حني اجنام خدمات   -١-١-٣
موجب تغیري مصـوبات    ،یا هنگام بررسي مدارك و گزارشهاي مهندس مشاور

قبلي و اجنام خدمات اضايف شود، مهندس مشاور موظف است با رعایت مفاد 
 .، خدمات اضايف را اجنام دهد٢-٣بند 
مهندس مشاور، مي تواند در صـورت لـزوم تغـیريات در شـرح      -٢-١-٣

وظایف و یا حدود خدمات در خبشهاي پایان یافته را، با ذكـر دالیـل و   
 .، به كارفرما پیشنهاد كند٢-٣یت مفاد بند جزئیات و با رعا

هرگاه طبق بندهاي یاد شده تغیرياتي در حدود خـدمات موضـوع    -٢-٣
قرارداد ضرورت یابد، در هر مورد مهندس مشاور مدت و حق الزمحه اجنام 

كارفرما، حداكثر ظرف مـدت ده  . تغیريات را به كارفرما گزارش مي كند
مورد مدت و حق الزمحه اجنام تغـیريات ،  روز با بررسي گزارش، در ) ١٠(

پـس از توافـق، كارفرمـا    . با مهندس مشاور مذاكره و توافق مي كنـد 
 .تغیريات را ابالغ مي مناید

خدمات مربوط به اصالح مدارك و گزارشهاي مهندس مشـاور، كـه    -٣-٣
ناشي از نقص اجنام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشـمول خـدمات اضـايف    

  نیست و هزینه آا از سوي مهنـدس مشـاور پرداخـت     ٢-٣ و ١-٣بندهاي 
 .مي شود

در مواردي كه اجنام خـدمات موضـوع قـرارداد، بـا طـرح یـا        -۴-٣
طرحهاي دیگري ارتباط داشته باشد، مهندس مشاور موظف است اطالعـات و  
مدارك فين آن را طبق برنامه اي كه با مهندس مشاور و یا سازمان هاي 

از كارفرما دریافت كند و در اجنام خـدمات خـود   . ددیگر تنظیم مي شو
 .منظور مناید، تا بني كارهاي خمتلف طرحهاي یاد شده، مهاهنگي اجياد شود

 برنامه زماني اجنام خدمات -۴ماده 
 .آمده است ۴برنامه زماني كلي اجنام خدمات، در پیوست  -١-۴
تعـیني   مـدتي  ۴پس از ابالغ قرارداد، در صورتي كه در پیوست  -٢-۴

نشده باشد، برنامه زماني تفصیلي هـر قسـمت یـا مرحلـه در چـارچوب      
برنامه زماني كلي، تا یك هشتم مدت آن قسمت یا مرحله، یا یك مـاه،  
هر كدام كمرت است، از سوي مهندس مشاور هتیه و براي كارفرمـا ارسـال   

روز پس از دریافت برنامه زمـاني  ) ١۵(كارفرما، تا پانزده . مي شود
. لي، نظر خود را درباره تصویب و یـا اصـالح آن اعـالم مـي كنـد     تفصی

هرگونه تغیري در برنامه زماني تفصیلي، با توافق دو طرف جماز خواهـد  
 .بود

 پیشرفت كار -۵ماده 



مهندس مشاور، در پایان هر ماه و یا زمااي تعیني شده در برنامه 
در دو نسـخه،  زماني تفصیلي، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را 

در این گزارش، میزان كارهاي اجنام شـده،  . به كارفرما تسلیم مي كند
ــل ــاخري و علـــــــــــــــــــــــــ   تـــــــــــــــــــــــــ

آن ها، راه حل هاي الزم براي رفع موانع و مشكالت كـار پیشـنهاد مـي    
روز، نظر خود را نسبت به گزارش یاد شده ) ١٠(شود و كارفرما تا ده 

تایید شـده تلقـي مـي    اعالم مي كند، در غري این صورت ، مفاد گزارش، 
 .گردد

 كاركنان مهندس مشاور -۶ماده 
مهه كساني كه به منظور اجراي خـدمات موضـوع قـرارداد، بـه      -١-۶

صورت دامي یا موقت، به هزینه مهنـدس مشـاور و بـراي او خـدماتي را     
اجنام مي دهند، كاركنان مهندس مشاور شـناخته مـي شـوند و مسـئولیت     

وضوع قرارداد، به عهـده مهنـدس مشـاور    عملكرد آا در مورد خدمات م
 .است
قبل از شروع كار، مهندس مشاور موظف است سازمان اجرایـي و   -٢-۶

فهرست اسامي افراد كلیدي را كه فاقد سوابق سـوء حرفـه اي باشـند،    
، به مهـراه وظـایف،   ۶براي اجنام خدمات موضوع قرارداد، مطابق پیوست 

 .فرما ارسال كندختصص و میزان فعالیت هر یك، براي كار
مهندس مشاور، بایـد بـه منظـور اجـراي مراحـل خمتلـف ایـن         -٣-۶

قرارداد در دفاتر و كارگاه هاي خود، به مشار كـايف كاركنـان صـالحیت    
 .دار داشته باشد

در صورتي كه اجنام خدمات موضوع قرارداد، مسـتلزم اسـتفاده    -۶-۴
ه از خـدمات  از خدمات اتباع خارجي باشد، مهنـدس مشـاور در اسـتفاد   

آا، قوانني و مقررات ناظر بر كار اتباع خارجي در ایران را رعایـت  
مي كند و اسناد مربوط به جموز اقامـت و كـار آـا را بـه كارفرمـا      

 .تسلیم مي مناید
مهندس مشاور، مني تواند كاركنان شاغل كارفرما، مدیر طرح و  -۶-۵

ب جمـوز قبلـي از   سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشـور را، بـدون كسـ   
 .دستگاه مربوط، براي اجنام خدمات موضوع این قرارداد، به كار گريد

به كارگريي كاركنان شاغل مهندس مشـاور از سـوي كارفرمـا و     -۶-۶
 مدیر طرح، براي اجنام خدمات موضوع این قرارداد، ممنوع است

 منایندگان -٧ماده 
 منایندگان كارفرما -١-٧
ادله قرارداد، مناینده یا منایندگان خود كارفرما پس از مب -١-١-٧

 .را با تعیني حدود اختیارات، به مهندس مشاور معريف مي كند
دستورها و مداركي كـه بـه وسـیله مناینـده كارفرمـا، در       -٢-١-٧

حمدوده اختیارات تفویض  شده به وي ، به مهندس مشاور ابالغ مي شـود،  
 مناینـده كارفرمـا،   در حكم ابالغ كارفرماست، بـدیهي اسـت بـا تغـیري    

شده به وسـیله مناینـده قبلـي،     دستورهاي ابالغ شده و یا مدارك امضاء
 .معترب است

كارفرما مي تواند متام یا خبشي از اختیارات قابل واگذاري  -٣-١-٧
خود را در رابطه با این قـرارداد، بـه واحـد خـدمات مـدیریت طـرح       

حـدود اختیـارات، بـه    در این صورت، آن واحد با تعیني . واگذار مناید
ــريف  ــاور معــــــــــــــ ــدس مشــــــــــــــ   مهنــــــــــــــ



مي شود و تصمیم گريي هاي وي در امور واگذار شده، در حكم تصـمیمهاي  
 .كارفرماست

 منایندگان مهندس مشاور -٢-٧
پس از مبادله قرارداد، مهندس مشاور مناینده یا منایندگان  -١-٢-٧

 .خود را با ذكر حدود اختیارات به كارفرما معريف مي كند
در صورتي كه خدمات موضـوع قـرارداد، مشـتمل بـر خـدمات       -٢-٢-٧

مرحله ساخت و حتویل كار باشد، مهندس مشاور در هر یك از كارگاه هاي 
ل، ؤحتت نظارت خود، باید یك نفر مهندس ناظر به عنوان مناینـده و مسـ  

تعیني كند و به كارفرما و دیگر طرفهاي قـراردادي كارفرمـا در ایـن    
 .كار، معريف مناید

مهندس مشاور، موظف است در غیاب مهندس ناظر، جایگزین وي  -٣-٢-٧
 .در كارگاه را به كارفرما و طرفهاي قرارداد معريف كند

 دقت و كوشش -٨ماده 
مهندس مشاور ، باید خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با  -١-٨

اصول فين و مهندسي و بر اساس استانداردهاي ختصصـي و حرفـه اي و بـا    
ایت مالحظات مايل و اقتصادي، طبق دستور العمل هاي مربوط وبـا بـه   رع

كارگريي حداكثر مهارت و دقت، به وسیله كاركنـاني كـه واجـد صـالحیت     
ختصصي و حرفه اي الزم هستند، اجنام دهد و در مواردي كه اظهار نظـر و  

 .صالحدید به او واگذار شده است، منصفانه و بي طرفانه عمل كند
مشاور، موظف است در مطالعات خود، گزینـه هـا و راه    مهندس -٢-٨

هـم چـنني،   . حل هاي ممكن را بررسي و مناسب ترین آا را پیشنهاد كند
باید مدارك و گزارشهاي هر قسمت یا مرحله را به ترتیيب هتیه كند، كه 

 .در ادامه خدمات، در حد امكان نیاز به تغیري مصوبات قبلي نباشد
باید عملیات اجرایي را به حنوي نظارت و كنرتل مهندس مشاور،  -٣-٨

مناید، كه كارها طبق نقشه ها و مشخصات فـين ضـمیمه قـرارداد، توسـط     
پیمانكاران و عوامل اجرایي اجنام شود با راهنمایي هاي بـه موقـع و   
مقتضي به پیمانكاران و یا سازندگان، از تأخري در اجـراي تعهـدات و   

شرح خدمات، در تصمیماتي كه در اسـناد و  عملیات جلوگريي مناید و طبق 
مدارك قرارداد با پیمانكار یـا سـازنده، بـر عهـده مهنـدس مشـاور       

 .گذاشته شده است، به موقع اقدام كند
مسؤولیت نظارت بر حسن اجراي عملیات بر عهده مهندس مشـاور   -۴-٨
از این رو، مهندس مشاور نسبت بـه صـدور دسـتور بـراي اجنـام      .  است

با هدف اطمینان از كیفیت  مصاحل و مواد پـیش از اجـرا و    آزمایشها،
هنگام به كارگريي آا و نیز با بازدیـد مسـتمر از عملیـات سـاخت و     
كیفیت عملیات اجرایي و تطبیق آا با مشخصات و استانداردهاي فـين و  

هم چنني، مهندس مشـاور، بایـد بـا    . نقشه هاي اجرایي، اقدام مي كند
رف احتمايل مواد و مصـاحل غـري اسـتاندارد و اجـراي     كنرتل مستمر از مص

 .كارهاي مغایر مشخصات فين، جلوگريي كند

 استانداردها، معیارها ، مقررات و دستورالعمل هاي فين -٩ماده 
سیستم اندازه گريي آحاد در متامي اسناد و مدارك فـين  طـرح،    -١-٩

گريي دیگـري   مگر آن كه بنا به ضرورت، سیستم اندازه. مرتیك خواهدبود
تعیني شده باشد و یا به هنگام اجـراي كـار، دربـاره آن     ۵در پیوست 
 .توافق شود



مهندس مشاور، باید در اجنام خدمات و هتیه و تنظیم مـدارك و   -٢-٩
گزارشها، از معیارها و ضوابط فين و دستور العمل هاي سازمان مدیریت 

ستفاده كنـد و در  و برنامه ریزي كشور و سایر استانداردهاي معترب، ا
صورت موجود نبودن این گونه ضوابط و معیارها، از معیارها و ضـوابط  

تعیني شده و یا بعدًا توافق مي شـود، اسـتفاده    ۵معتربي كه در پیوست 
 .كند
مهندس مشاور، موظف است در اجـراي وظـایف در چـارچوب شـرح      -٣-٩

د را در ، مهه ابالغها، دسـتور كارهـا و اقـدامهاي خـو    ٢خدمات پیوست 
رابطه با پیمانكار یا سازنده یا دیگر طرفهاي قرارداد، بـا رعایـت   
اسناد و مدارك قراردادي آـا و طبـق ضـوابط و دسـتور العمـل هـاي       

 .مربوط، اجنام دهد

 اقدامهاي مهندس مشاور كه نیاز به تأیید كارفرما دارد -١٠ماده 
وه ادامـه  هرگاه مهندس مشاور به هنگام اجنام كار، براي تعـیني حنـ  

كار، جلسه یا جلسه هاي مهاهنگي را به منظور اخذ تصـمیمهاي راهـربدي   
ضروري بداند، موظف است موضوع را طي گزارش توجیهي، بـراي كارفرمـا   

كارفرما، تا پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش، نسبت بـه  . بفرستد
تشكیل جلسه اقدام مي كند و تصمیمها را در صورت جلسـه اي تنظـیم و   

هرگـاه كارفرمـا در مهلـت    . بي درنگ به مهندس مشاور ابالغ مي منایـد 
تعیني شده نسبت به تشكیل جلسه و ابالغ تصمیمها اقدام نكنـد، مهنـدس   

 .مشاور خود تصمیم گريي منوده و نتیجه را به كارفرما اعالم مي كند

 حنوه تسلیم و تصویب مدارك و گزارشها -١١ماده 
و گزارشهاي مطالعـات هـر قسـمت یـا      مهندس مشاور ، مدارك -١-١١

مرحله را در پایان مدت مربوط و یا مقـاطعي كـه در برنامـه زمـاني     
تفصیلي پیش بیين شده است، ابتدا در دو نسخه مهراه بـا نسـخه اي بـه    

كارفرما پس از دریافـت  . صورت نرم افزاري به كارفرما تسلیم مي كند
ا مدت پیش بیين شده در مدارك و گزارشهاي یاد شده، طرف مدت یك ماه ی

برنامه زماني تفصیلي، آا را بررسي و نظر صریح و روشن خود را بـا  
  درج مــــــــــوارد، در یــــــــــك نوبــــــــــت اعــــــــــالم 

 .مي كند
در صورتي كه كارفرما مـدارك و گزارشـها را تأییـد كنـد،      -٢-١١

مهندس مشاور مدارك و گزارشهاي تأیید شده را در دو نسخه بـه مهـراه   
و راهنماي مكتـوب آن و نیـز خالصـه گزارشـها، بـه      نسخه نرم افزاري 

در صـورت اعـالم نظـر اصـالحي از سـوي      . كارفرما آا را ابـالغ منایـد  
كارفرما نسبت به مدارك و گزارشها، مهندس مشاور موظف است ظرف مـدت  
یك ماه یا ده درصد مدت قسمت یا مرحله، هر كدام كه بیشرت باشد، بـر  

الح و مدارك را در چهار نسخه مهـراه بـا   اساس نظر كارفرما آا را اص
نسخه اي به صورت نرم افزاري هتیـه و بـه مهـراه خالصـه گزارشـها بـه       

جتـاوز  . تا كارفرما آا را تصویب و ابالغ كنـد . كارفرما تسلیم مناید
از این مدت، مشمول كاهش حق الزمحه درج شده در قرار داد اسـت، مگـر   

 . موافقت كرده باشداینكه كارفرما با افزایش مدت، قبال
در مواردي كه نظر اصالحي اعالم شده از سوي كارفرما منطبـق   -٣-١١

با نظر مهندس مشاور نباشد، مهندس مشاور با ارسال گـزارش تـوجیهي،   
چنانچـه  . دالیل خود را براي بررسي جمدد به كارفرمـا اعـالم مـي كنـد    
مهندس . اشدكارفرما هم چنان بر نظریات اعالم شده خود اصرار داشته ب



مشاور موظف به اصالح مدارك و گزارشهاي خود، بر اساس نظـر كارفرمـا   
مسئولیت این نوع تصمیم گريیها، بر عهـده مهنـدس مشـاور    . خواهد بود

 .نیست
در صورتي كه كارفرما ظرف مدت تعیني شـده نظـر خـود را در     -۴-١١

نظـر  مورد مدارك و گزارشهاي مهندس مشاور اعالم نكند، مهندس مشـاور  
كارفرما را استعالم مي منایـد و چنانچـه تـا پـانزده روز از تـاریخ      
دریافت استعالم، هم چنان نظري از سوي كارفرما اعالم نشود، گزارشـها  

 .و مدارك ارسايل، تصویب شده تلقي مي گردد
كارفرما، یك نسخه از مدارك و گزارشهاي مصوب هر قسمت یـا   -۵-١١

 .ه مهندس مشاور ابالغ مي كند، ب»تصویب شد«مرحله را با مهر 
مدارك و گزارشهاي تصویب شده، مبناي كارهاي بعـدي اسـت و    -۶-١١

 .مهندس مشاور حق الزمحه مربوط را بر اساس قرارداد دریافت مي كند
مهندس مشاور، باید به پیوست هر یك از گزارشها، چكیده اي  -٧-١١

هم چنني، . یم كنداز كار آن قسمت یا مرحله را هتیه و به كارفرما تسل
پس از حتویل موقت كار،  گزارشي شامل تارخيچه كارهـاي اجنـام شـده در    

 .مرحله ساخت، به كارفرما تسلیم مي كند

 تسهیالت بر عهده كارفرما -١٢ماده 
كارفرما تدابري و مساعدهتاي الزم را براي تسهیل كار مهندس مشـاور  

د زیـر، بـر اسـاس    در مورد خدمات موضوع قرارداد، به ویژه در مـوار 
 :درخواست مهندس مشاور، فراهم مي كند

در اختیار قرار دادن اطالعات مربوط، طبق منـدرجات شـرایط    -١-١٢
 .خصوصي و به صورت رایگان

جموز ورود كاركنان مهندس مشاور به منطق ممنـوع، در رابطـه    -٢-١٢
 .با طرح
 روادید ورود و جمـوز خـروج و پروانـه اقامـت و جمـوز كـار       -٣-١٢

كاركنان خارجي مورد نیاز و مهچـنني، اخـذ گذرنامـه و روادیـد بـراي      
 .كارشناسان ایراني

ارتباط و تشریك مساعي با وزارت خانه هـا، سـازمان هـا و     -۴-١٢
 .سایر موسسات

ترتیب امور مربوط به هتیه لوازم و وسایلي كه هتیه و توزیع  -۵-١٢
 .آن در احنصار دولت باشد

ط به هتیه، ورود و ترخیص لـوازم، وسـایل،   ترتیب امور مربو -۶-١٢
كتب، نشریات، نرم افزارها و اقالمي از ایـن قبیـل، كـه هتیـه آن در     

 .داخل كشور مقدور نباشد
قـرارداد، بایـد توسـط     ۵تسهیالت ویژه اي كه طبـق پیوسـت    -٧-١٢

 .كارفرما در اختیار مهندس مشاور قرار گريد
بـر عهـده    ۶-١٢تـا   ٣-١٢متام هزینه هاي اقدامهاي موضوع بندهاي 

 .مهندس مشاور است

 خدمات جنيب -١٣ماده  
خدمات جنيب مانند هتیه نقشه هـاي توپـوگرايف، زمـني شناسـي،      -١-١٣

كاداسرت، عكسهاي هوایي و تصاویر ماهواره اي ، مهچنني اجنام آزمایشهاي 
ژئوتكنیك و مقاومت مصاحل، ژئوفیزیك ، اطالعـات و آمـار هواشناسـي و    

ي، آبنگاري، مدل هیدرولیكي، خاكشناسـي و كارهـایي ماننـد    هیدرولوژ
اینــها، كــه اصــوال جــزو خــدمات موضــوع قراردادنیســت، طبــق ضــوابط 



قراردادهاي مربوط، توسط مهندسـان مشـاور صـاحب صـالحیت، بـر اسـاس       
در ایـن صـورت،   . ضوابط، به هزینه و از سوي كارفرما اجنام مـي شـود  

و اطالعات و مشخصات فين ضروري هر یـك   تعیني شرح خدمات جنيب مورد نیاز
و اعالم آا، مهراه به جدول زماني ارائه اطالعات مـورد نیـاز و نیـز    
تطبیق نتایج حاصل، با نیازهاي طرح، بر عهده مهنـدس مشـاور خواهـد    

 .بود
اگر كارفرما خبواهد در تنظیم مـدارك قـرار داد، بررسـي و     -٢-١٣

بر خدمات جنيب، از خدمات مهندس  اظهار نظر در مورد گزارشها و نظارت
مشاور استفاده كند، مهندس مشاور موظف است كه افـراد داراي صـالحیت   

میـزان  . را باري اجنام این خدمات، به مشار الزم بـه خـدمت فراخوانـد   
 ٣-٢خدمات  اضايف و حق الزمحه مربوط به آن، طبق ضوابط مندرج در بند 

 .خواهد بود
ات نقشه برداري، مانند هتیه نقشه هاي نظارت و تصویب عملی: تبصره

سازمان برداري كشـور  توپوگرايف ، عكسهاي هوایي و آبنگاري، به عهده 
 .است

كه مهندس مشاور گزارش نتایج كارهاي جنيب را كـه   در صورتي -٣-١٣
توسط واحدهاي دیگري هتیه شده است صحیح نداند و به نتـایج آن معـرتض   

دلیل و به موقع، براي تصمیم گريي به باشد، باید نظر خود را با ذكر 
چنانچه كارفرما گزارشـهاي یـاد شـده را تاییـد     . كارفرما اعالم كند

مناید، مهندس مشاور موظف بـه اسـتفاده از نتـایج آـا در مطالعـات      
مربوط خواهد بود و مسئولیت این نوع تصمیم گريي ها بر عهـده مهنـدس   

 .مشاور نیست

 رتضمني حسن اجنام كا -١۴ماده 
براي حصول اطمینان  از حسن اجنام كـار ، ده درصـد از هـر     -١-١۴

پرداخت مهندس مشاور، به عنوان تضمني حسـن اجنـام كـار، كسـر و نـزد      
 .كارفرما نگهداري مي شود

، تضمني حسن اجنـام كـار   ٢٣در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده  -٢-١۴
 .به نفع كارفرما ضبط مي شود

سـمت یـا مرحلـه از خـدمات مطالعـه و      تضمني مربوط به هر ق -٣-١۴
طراحي، باید پس از تصویب مدارك و گزارشـهاي آن و در زمـان تسـویه    

نیمي از مبلغ تضمني حسـن اجنـام   . آزاد شود ١٨حساب ایي ، طبق ماده 
كار در مرحله ساخت، پس از حتویل موقت كار، و بقیه آن پـس از حتویـل   

 .قطعي كار، آزاد مي شود
فرما تا قبل از پایـان قـرارداد، قسـمتهایي از    در صورتي كه كار

عملیات اجرا شده را حتویل موقت یا قطعي گريد، وجه الضـمان دریـافيت،   
كسور حسن اجنام كار، به ازاي دریافت سـفته  . به تناسب كاهش مي یابد

 .یا هر گونه تضمني معترب دیگر بازگردانده مي شود

 حق الزمحه -١۵ماده 
مشاور براي اجنام  خدمات قسمتها یا مراحل  حق الزمحه مهندس -١-١۵

خمتلف موضوع قرارداد، كه بر اساس ضوابط و دستورالعمل هـاي مربـوط،   
تعیني شده اسـت، از سـوي كارفرمـا و بـا رعایـت مفـاد        ٣طبق پیوست 

 .قرارداد، پرداخت مي شود

 حنوه پرداخت حق الزمحه -١۶ماده 



یا مرحله از مطالعـات  هشتادو پنج درصد حق الزمحه هر قسمت  -١-١۶
در طول اجنام خدمات و تا زمان تسلیم مدارك و گزارشهاي آن قسمت یـا  
مرحله، به صورت اقساط بر اساس پیشرفت كار، طبق برنامه زمـاني كـه   

تعیني و توافق شده است، به صورت علي احلساب پرداخـت مـي    ٣در پیوست 
 .شود

یـا مرحلـه از    قسط آخر یا باقیمانده حق الزمحه هـر قسـمت   -٢-١۶
پرداخـت   ١٨مطالعات، پس از تصویب مدارك و گزارش مربوط، طبق مـاده  

 .مي شود
حنوه پرداخت حق الزمحه مرحله ساخت و حتویل كـار، بـر اسـاس     -٣-١۶

 .تعیني شده است ٣دستور العمل هاي مربوط است كه در پیوست 
، بـر  ٢-٣زمان پرداخت حق الزمحه خدمات اضايف، موضـوع بنـد    -١۶-۴

 .حسب مورد، به تناسب پیشرفت كار و با توافق دو طرف تعیني مي شود
هر یك از اقساط حق الزمحه، طي صورت حسابي كه توسط مهنـدس   -١۶-۵

ــا   ــلیم كارفرمــــــــ ــه و تســــــــ ــاور هتیــــــــ   مشــــــــ
 .مي شود، پس از رسیدگي از سوي كارفرما پرداخت مي شود

صورت كارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت  -١۶-۶
حساب، آن را مورد بررسي قرار دهـد و پـس از كسـر كسـور قـانوني و      
قراردادي، ضمن ارسال یك نسخه از صورت حساب تأییـد شـده مهـراه بـا     

 .مستندات مربوط براي مهندس مشاور، حق الزمحه را پرداخت كند
هرگاه مهندس مشاور به اصالحات اعمال شده از سوي كارفرمـا   -٧-١۶

ب معرتض باشد، اعرتاض خود را با ذكر دلیل و ارائـه  در مورد صورت حسا
مستندات، حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت صـورت حسـاب   

. اصالح شده، به كارفرما اعالم مي كند تـا مـورد رسـیدگي قـرار گـريد     
هرگاه كارفرما هم چنان بر اعمال اصالحات اعالم شـده، اصـرار داشـته    

در . ت آنچه مورد قبول اوست، اقـدام كنـد  باشد، باید نسبت به پرداخ
این حالت، مهندس مشاور مي تواند نسبت به مبلـغ مـازاد مـورد نظـر     

اقدام كند و در صورت حمق بودن، اصل مبلـغ را   ٢۴خود، از طریق ماده 
 .، دریافت كند ٨-١۶به عالوه خسارت تأخري تادیه، طبق بند 

ا خبشي از هر یـك از  در صورتي كه كارفرما در پرداخت متام ی -٨-١۶
صورت حساب هاي تأیید شده بیش از یك ماه از تاریخ دریافت آن تـأخري  
كند، براي جربان خسارت مازاد بر یك ماه، اضافه بر اصل مبلـغ تـأخري   
شده، مبلغي معادل حاصل ضرب نرخ سود سپرده سرمایه گـذراي بلندمـدت   

داخـت آن بـه   در مبلغي كه پر) مورد عمل در بانكهاي كشور(پنج ساله 
تأخري افتاده، به مهندس مشاور پرداخت مي كند، حداكثر زمـان مشـمول   

 .پرداخت این خسارت، سه ماه است

 پیش پرداخت -١٧ماده 
به درخواست مهندس مشاور، كارفرمـا بیسـت درصـد از مبلـغ      -١-١٧

اولیه حق الزمحه هر مرحله از خدمات موضوع قرارداد را به عنوان پیش 
ابالغ مهان مرحله، بدون كسر كسـور قـانوني در مقابـل     پرداخت، پس از

. سفته یا هر گونه تضمني معترب دیگر، به مهندس مشاور پرداخت مي كنـد 
مقدار این پیش پرداخت، براي خدمات مرحلـه سـاخت و حتویـل ده درصـد     

این مبلغ، هنگام پرداخـت حـق   . مبلغ اولیه حق الزمحه این مرحله است
له به تناسب كسر و تضمني مهندس مشاور به مهـان  الزمحه هر قسمت یا مرح

 .نسبت آزاد مي شود



در صورت خامته و یا فسخ قرارداد، هرگـاه در تسـویه حسـاب     -٢-١٧
ایي، مهندس مشاور بابت پیش پرداختها به كارفرمـا بـدهكار باشـد،    
موظف است مبالغ بدهكاري را پرداخت كنـد وگرنـه كارفرمـا از طریـق     

دریافت مطالبات خود از حمل سپرده ها، تضـمینها و   قانوني ، نسبت به
 .با اخذ هزینه هاي مربوط، اقدام مي مناید  مطالبات مهندس مشاور،

 صورت حساب ایي و تسویه حساب  -١٨ماده 
صورت حساب ـایي خـدمات هـر قسـمت یـا مرحلـه از مراحـل         -١-١٨

ایي هـر  مطالعاتي، پس از تصویب مدارك و گزارشهاي آن و صورت حساب 
قسمت از خدمات مرحله ساخت، پس از پایان یـافنت خـدمات آن، از سـوي    

. مهندس مشاور هتیه و به منظور تأیید براي كارفرما ارسـال مـي شـود   
این صورت حساب، شامل حق الزمحه آن قسمت یا مرحله و مبالغي كـه بـر   
اساس مواد قرار داد به آن اضـافه یـا از آن كسـر مـي شـود، كسـور       

، پرداختهاي قبلي یا علي احلساب، حق الزمحه افزایش یـا كـاهش   قانوني
خدمات، هزینه هاي تطویل و تعلیق، خسارت و نتـایج ناشـي از دعـاوي    

صورحتساب ایي كه به ترتیب یاد . رسیدگي و قطعي شده و نظایر آن است
شده تنظیم مي شود، ظرف مدت پانزده روز از تـاریخ دریافـت بوسـیله    

 .و تأیید مي شود كارفرما رسیدگي
در صورتي كه حق الزمحه طبق دستور العملـهاي مربـوط، بـه    : تبصره

صورت درصدي از برآورد هزینه اجراي كـار حماسـبه شـده باشـد، مبلـغ      
برآورد مصوب هر قسمت یا مرحله مطالعاتي، مبناي تسویه حسـاب قطعـي   

ات حق الزمحه، این قسمت یا مرحله مربوط بوده و هزینه متام شده عملیـ 
 .مبناي تسویه حساب قطعي حق الزمحه خدمات مرحله ساخت و حتویل است

در صورتي كه صورت حساب یاد شـده نیـاز بـه اصـالح داشـته       -٢-١٨
باشد، كارفرما اصالحات مورد نظر خود را در جلسه  اي كه طي مدت یاد 
شده با مهندس مشاور تشكیل مي دهد، مطرح منوده و نتیجه را با مشاور 

 .ي كندتوافق م
صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعـي بـوده، اعـرتاض     -٣-١٨

نسبت به آن وارد نیست و مبناي تسویه حساب ـایي مشـاور قـرار مـي     
گريد، در این حالت بر حسب مورد به شرح بندهاي زیر عمـل خواهـد شـد    

 .عمل مي شود ٧-١۶وگرنه طبق مفاد 
سـاب ـایي بسـتانكار    هرگاه مهندس مشاور بر اساس صـورت ح  -۴-١٨

آزاد و  ١۴شناخته شود، تضمني حسن اجنام كار او بي درنـگ طبـق مـاده    
روز پـس از تأییـد صـورت    ) ١۵(مطالبات وي حداكثر ظرف مدت پـانزده  

 .حساب ایي ، پرداخت مي گردد
هرگاه مهندس مشاور بر اساس صورت حساب ایي بدهكار شـود،   -۵-١٨

تاریخ تأیید صورت حساب ، بدهي خود را روز از ) ١۵(ظرف مدت پانزده 
در این  صورت، بي درنگ تضمني حسن اجنام كـار  . به كارفرما مي پردازد

او آزاد مي شود و هرگاه از این پرداخت خودداري كند، كارفرمـا حـق   
دارد از حمل سپرده ها، تضمینها و مطالبات مهندس مشاور، طلب خود را 

غ تضمني حسن اجنام كـار او را آزاد  دریافت كرده و سپس باقیمانده مبل
مناید و اگر مبالغ یاد شده براي وصل مطالبات كايف نباشد، طبق قوانني 

 .جاري كشور، مطالبات خود را از سایر داراییهاي او وصول كند

 تغیريات مدت خدمات و حق الزمحه مربوط -١٩ماده 



انـد  مدت قرارداد، در صورت پیش آمدن هر یك از موارد زیر، مي تو
در چنني مواردي، مهنـدس  . با پیشنهاد هر كدام از دو طرف، تغیري یابد

مشاور باید با توجه به مفاد مـاده مربـوط، تغـیريات الزم در مـدت و     
مبلغ حق الزمحه، بر اساس مباني قرارداد، و تاثري آن روي خدمات اجنام 

ي شده و برنامه زماني، و نیز پیامدهاي مايل آن را تعـیني منـوده و طـ   
روز پس ) ١۵(كارفرما، حداكثر پانزده . گزارشي به كارفرما اعالم كند

نتایج طي صورت جلسه . از دریافت گزارش، نظر خود را اعالم خواهد كرد
 .هاي تنظیم و مالك عمل قرار مي گريد

تغري مدت هر قسمت یا مرحله، بر اساس كنرتهلایي كه حني اجنـام كـار    
یا در حالت فسخ یا (آن قسمت یا مرحله صورت مي گريد، در پایان خدمت 
، مورد بررسـي ـایي قـرار گرفتـه و     ) خامته قرارداد در زمان بررسي

درباره كاهش یا متدید مدت و میزان تاخريهاي جماز و غري جماز، توافق به 
 .عمل مي آید و نتیجه صورت جملس مي گردد

خريهـا،  در صورت عدم توافق دو طرف در مورد تعیني میزان انـواع تا 
، رسـیدگي مـي   ٢۴موضوع بنا به درخواست هر یك از دو طرف، طبق ماده 

 .شود
 .تغیري حدود خدمات -١-١٩
 .بروز تأخري به عللي خارج از قصور مهندس مشاور -٢-١٩
 .وقوع حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراري -٣-١٩
 .تعلیق كارها از طرف كارفرما -۴-١٩
 .ندس مشاورتأخري غريجماز از سوي مه -۵-١٩

 خسارت تأخري -٢٠ماده 
بابت تاخري غري جماز مهندس مشاور، خسارتي معـادل حاصلضـرب     -١-٢٠

نسبت مدت تاخري غري جماز به مدت قسمت یا مرحله مربـوط در میـزان حـق    
درصـد حـق الزمحـه    ) ٢٠(الزمحه آن قسمت یا مرحله و حداكثر تا بیسـت  

 .مربوط، از مهندس مشاور دریافت مي شود
) ۵٠(بابت تاخري جماز مهندس مشـاور، مبلغـي معـادل پنجـاه      -٢-٢٠

درصد متوسط حق الزمحه ماهانه در جممـوع مـاه هـاي اضـافه شـده طبـق       
حـداكثر مـدت بـراي    . خبشنامه هاي مربوط، به حق الزمحه اضافه مي شود

پرداخت حق الزمحه تاخري جماز قرارداد براي مراحل مطالعاتي، نصف مـدت  
مربوط و حداكثر شش ماه و براي مرحله ساخت و حتویـل،  قسمت یا مرحله 

 .تابع شرایط اجراي كار است
پس از سپري شدن این مدت و عدم ابـالغ تعلیـق از سـوي كارفرمـا،     

 .، عمل كند٣-٩-٢٢مهندس مشاور مي تواند طبق بند 
حق الزمحه مربوط به عوامل مقیم یا نظارت كارگاهي مهنـدس  : تبصره

 .  جماز طبق دستورالعمل مربوط حماسبه مي شودمشاور، در مدت تاخري

 تعلیق -٢١ماده 
روزه بـه مهنـدس   ) ١٠(كارفرما مي تواند با اعالم كـتيب ده   -١-٢١

مشاور در حني اجنام خدمات هر قسمت یا مرحله، متام یا خبشـي از خـدمات   
موضوع آن قسمت یا مرحله را ، طي ابالغیه اي كه تاریخ شروع و خامتـه  

 .آن معني شده است، به حالت تعلیق درآوردتعلیق در 
ابالغ تعلیق براي خدمات مطالعـات قبـل از سـپري شـدن سـه       -٢-٢١

جماز بـراي هـر یـك از     هايمتدیدچهارم مدت اولیه و با احتساب مرحله 
این قسمتها یا مراحل، جماز است و تعلیق خدمات مرحله ساخت و حتویـل،  



كه حتت نظـارت مهنـدس مشـاور     تابع وضعیت تعلیق كارهاي اجرایي است،
 .است

تعلیق خدمات از سوي كارفرما در هر قسمت یا مرحلـه، فقـط    -٣-٢١
مدت تعلیق در هر قسمت یـا مرحلـه از خـدمات    . براي یك بار جماز است

ماه هر كدام كه كمرت است، خواهد  ۴حداكثر یك چهارم مدت اولیه و یا 
 .بود

اشـته باشـد ،كارفرمـا    در صورت یكه متدید تعلیـق ضـرورت د   -۴-٢١
روز قبل از پایـان مـدت تعلیـق، موضـوع را بـه      ) ١٠(حداكثر تا ده 

مهندس مشاور پیشنهاد مـي كنـد و در صـورت موافقـت مهنـدس مشـاور،       
ماه و بدون پرداخت هرگونه هزینه بـراي مـدت   ) ٣(حداكثر به مدت سه 

لیـق  متدید شده، قرارداد متدید مي گردد، هرگاه مشاور با متدید مدت تع
به قرارداد خامته داده مـي   موافقت نكند، با درخواست مهندس مشاور ، 

 .شود
پرداخت هزینه هـاي مربـوط بـه دوران تعلیـق خـدمات، بـه        -۵-٢١

استثناي خدمات مرحله ساخت و حتویل كه تابع خبشنامه هاي مربوط اسـت،  
درصد حق الزمحه متوسط ماهانـه اسـت، پرداخـت    ) ٣٠(ماهانه معادل سي 

ماه و به صورت اقساط ماهانه جمـاز  ) ۴(مبلغ، براي حداكثر چهار این 
 .است

مهندس مشاور، موظف است پس از شروع تعلیق، خـدمات مربـوط    -۶-٢١
روز، گـزارش وضـعیت   ) ١۵(را متوقف كند و حداكثر ظرف مـدت پـانزده   

خدمات را تا هنگام ابالغ تعلیق، هتیه و با تعیني میـزان هزینـه هـاي    
 .، به كارفرما تسلیم مناید۵-٢١بند  تعلیق، موضوع

روز قبل از انقضاي مدت تعلیق یا ) ٢٠(مهندس مشاور، بیست  -٧-٢١
متدید تعلیق، نظر كارفرما را نسـبت بـه چگـونگي ادامـه قـرار داد،      

در صورت اعالم نظر كارفرما مبين بر ادامه كـار، پـس   . استعالم مي كند
هرگاه تا پایـان  . مي یابداز سپري شدن مدت تعلیق اجراي كار ادامه 

مدت تعلیق كارفرما، نظر خود را در مـورد ادامـه كـار اعـالم نكنـد      
 .مشاور مي تواند خامته كار را درخواست كند

چنانچه در دوران تعلیق، كارفرما تصـمیم بـه لغـو تعلیـق      -٨-٢١
ــالغ      ــاور ابـــ ــدس مشـــ ــه مهنـــ ــوع را بـــ ــريد، موضـــ   بگـــ

ز پس از ابالغ ، كار ادامه رو) ١٠(در این صورت، حداكثر ده . مي كند
 .مي یابد

 خامته دادن به قرارداد -٢٢ماده 
 .كارفرما مي تواند در هر زمان، به قرارداد خامته دهد -١-٢٢
در هر مرحله اي كه كارفرما قصد خامته دادن به قرارداد را  -٢-٢٢

ماهه، به مهندس مشـاور  ) ٢(داشته باشد، موضوع را با تعیني مهلت دو 
 .كنداعالم مي 

مهندس مشاور، پس از دریافت ابالغ خامته قرارداد، بي درنـگ   -٣-٢٢
روز، گزارش وضعیت پیشرفت ) ١۵(باید كار را متوقف كند و تا پانزده 

ایـن  . خدمات را تا  هنگام ابالغ خامته قرارداد، هتیـه و تسـلیم كنـد   
گزارش ، باید حاوي وضعیت و میزان پیشرفت هر خبش از خدمات قسمت یـا  

حله و نیز خبشهایي كه تكمیل آا به حلاظ حفظ منافع كـار در مهلـت   مر
دو ماهه یاد شده ضروري و امكان پذیر است، مهراه با تعیني میزان حـق  

 .الزمحه آا باشد



هرگاه كارفرما راسًا یا بـر اسـاس گـزارش مهنـدس مشـاور،       -۴-٢٢
ل شـود،  تشخیص دهد كه الزم است متام یا قسميت از خـدمات نامتـام تكمیـ   

در این صورت مهندس مشاور . باید موضوع را به مهندس مشاور اعالم كند
 .موظف است خدمات یاد شده را در مهلت دو ماهه تكمیل كند

در هر صورت، مهندس مشاور موظـف اسـت در پایـان مهلـت دو      -۵-٢٢
ماهه، نسبت به حتویل اصل متـام اسـناد و مـدارك كـار، حتویـل امـوال       

و ارائه ) در صورت وجود(اخنت اموال خود از كارگاه كارفرما و خارج س
صورحتساب حق الزمحه خدمات اجنام شده و صورت هزینه هاي ناشي از پایان 
دادن قرارداد، مانند موافقتنامه ها، تعهدات مهندس مشاور در مقابل 
كارمندان خود یا مؤسسات دیگر، برچیدن دستگاه نظـارت حملـي، و نیـز    

ان خارجي و خانواده آا به كشورشان و هزینه محل هزینه مراجعت كاركن
لوازم آا به كشورشان، مشروط بر این كه هزینه ها به منظور اجـراي  
این قرارداد اجياد شده باشد و بابت آا بـه مهنـدس مشـاور پـرداخيت     

 .نشده باشد، اقدام مناید
روز پـس از  ) ١۵(كارفرما متعهد اسـت ظـرف مـدت پـانزده       -۶-٢٢
، نسـبت بـه   ۵-٢٢ت صورت حساب و صورت هزینه هـاي موضـوع بنـد    دریاف

بررسي آن بر اساس شرایط قرارداد و میزان خدمات اجنام شـده، اقـدام   
سـپرده  . ، با مهندس مشاور تسویه حسـاب كنـد   ١٨مناید و مطابق ماده 

آزاد  ١٨حسن اجنام كار مهندس مشاور در این حالت با توجه بـه مـاده   
 .مي شود
اه خامته دادن به قرارداد پس از اجنام خدمات هر یك از هرگ  -٧-٢٢

مراحل قرارداد طرح شود، كارفرما قرارداد را بدون تشریفات خاصي پس 
از تسویه حساب با مهندس مشاور، بابت خدمات مرحله قبل، پایـان مـي   

 .دهد
، هرگاه منع قـانوني رفـع نشـود،    ٢-١-٢٧در مورد مشول بند  -٨-٢٢

رفرما خامته داده مي شود و طبق مفاد ایـن مـاده،   قرارداد از سوي كا
 .عمل مي گردد

مهندس مشاور، مي تواند خامته دادن به قـرارداد را در هـر    -٩-٢٢
 :یك از موارد زیر، درخواست كند

مرحله بعد مهلتهاي مندرج در مـاده  طي عدم ابالغ خدمات   -١-٩-٢٢
٣. 

پرداخـت حـق   مـاه در  ) ٣(در صورت تاخري مازاد بـر سـه     -٢-٩-٢٢
 .٨-١۶الزمحه موضوع بند 

در صورت سپري شدن حداكثر مدت تعیني شده براي پرداخت حق  -٣-٩-٢٢
 .٢-٢٠الزمحه تاخري جماز، موضوع بند 

در صورت موافقت نشدن با متدید مدت تعلیق بـیش از چهـار    -۴-٩-٢٢
، یا اعالم نظر نكردن كارفرما براي ادامـه  ۴-٢١ماه، موضوع بند ) ۴(

 .٧-٢١موضوع بند كار، 
از سوي كارفرما بیش  ١-١٢در صورت اجنام ندادن مفاد بند  -۵-٩-٢٢

 .ماه از تاریخ مورد نظر در برنامه زماني) ٣(از سه 
 .در صورت عدم تبعیت كارفرما از رأي مرجع حل اختالف -۶-٩-٢٢
 .١-٢٨در صورت وقوع شرایط مندرج در بند  -٧-٩-٢٢
حداكثر تا یك ماه زمینه هـایي را   در صورتي كه كارفرما -١٠ -٢٢

كه منجر به درخواست خامته قرارداد از سوي مهندس مشـاور شـده اسـت،    
رفع كند، مهندس مشاور از درخواست صرف نظر مي كند و خدمات خـود را  
ادامه مي دهد، در غري این صـورت، پـس از انقضـاي مهلـت یـك ماهـه،       



، طبق مفاد این مـاده  قرارداد خامته یافته تلقي شده و سایر اقدامها
 .اجنام مي گردد

 فسخ قرارداد -٢٣ماده 
كارفرما مي تواند در هر یك از موارد زیر ، بـدون اخطـار    -١-٢٣

 .قبلي قرارداد را فسخ منوده و موضوع را به مهندس مشاور ابالغ كند
اثبات مشول قانون منع مداخله كاركنان دولـت بـر مهنـدس     -١-١-٢٣

رداد یا طي مدت قرارداد، به اسـتثناي مفـاد   مشاور در زمان عقد قرا
 .٢-١-٢٧خبش اول بند 

 .٢-١-٢٧عدم اطالع به كارفرما در مورد بند  -٢-١-٢٣
انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالـث ، بـدون اجـازه     -٣-١-٢٣

 .كارفرما
 .ورشكستگي به تقصري یا احنالل شركت -۴-١-٢٣
راي گـرفنت كـار یـا    اثبات این مطلب كه مهندس مشـاور بـ   -۵-١-٢٣

اجراي آن، به كاركنان كارفرما، دستمزد، پاداش یا هـدایایي داده ،  
 .یا آا یا واسطه هاي آنان را در منافع خود شریك كرده است

كارفرما در صورت حتقق هر یـك از مـوارد زیـر، ابتـدا بـه       -٢-٢٣
مهندس مشاور اخطار مي كند تا نسبت به رفع نواقص و اشـكاهلا اقـدام   

. د و جریان امور را ظرف مدت یك ماه، به صورت قابل قبـول درآورد كن
در صورت عدم اقدام از سوي مشاور براي رفع نـواقص در پایـان مهلـت    
تعیني شده موضوع فسخ قرارداد باید ابتدا بوسیله هیاتي متشكل از سه 
نفر به انتخاب وزیر یا بـاالترین مقـام سـازماني كارفرمـا برسـي و      

 .س از حلاظ موافقت مقام یاد شده، به مشاور ابالغ گرددتایید شده و پ
تاخري غري موجه در اجنام خدمات هر قسمت یا مرحله، بیش از  -١-٢-٢٣
 .درصد مدت قسمت یا مرحله مربوط) ٣٠(سي 

 .رعایت نكردن استانداردهاي فين و شئونات حرفه اي -٢-٢-٢٣
د، موظف اسـت  مهندس مشاور ، با دریافت ابالغ فسخ قراردا -٣-٢-٢٣

از ادامه كار خودداري كند، بي درنگ كارفرما را از وضعیت كار مطلع 
، )حداقل دو هفتـه (سازد و طي مهليت كه از طرف كارفرما اعالم مي شود 

اصل مدارك و گزارشهاي خدمات اجنام شده تا آن تاریخ را به كارفرمـا  
 .حتویل دهد

رنگ نسبت بـه ضـبط   كارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد، بي د -٣-٢٣
تضمني حسن اجنام كار به نفع خود اقدام كرده و نسبت به تعیني مبلغ حق 
الزمحه خدمات اجنام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ، طبق شرایط قرارداد 

بدیهي است كارفرما موضوع را بي درنگ بـه سـازمان   . اقدام خواهدكرد
 .عالم مي كندمدیریت و برنامه ریزي كشور به منظور اقدام الزم، ا

 حل اختالف -٢۴ماده 
هرگاه در اجرا یا تفسري مفاد قرارداد بـني دو طـرف اخـتالف     -١-٢۴

نظر پیش اید، دو طرف مي توانند براي حل سریع آن قبـل از درخواسـت   
، بر حسب مورد، به روش تعـیني  ٣-٢۴ارجاع موضوع براي داوري طبق بند 

 .ایند، عمل من٢-١-٢۴، و یا ١-١-٢۴شده در بندهاي 
در مورد مسایل ناشي از برداشتهاي متفاوت دو طـرف، از    -١-١-٢۴

قانون برنامه و بودجـه از سـوي    ٢٣خبشنامه هایي كه به استناد ماده 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور ابالغ شـده اسـت، هـر یـك از دو     
طرف، از سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور، چگونگي اجراي خبشـنامه  



تعالم مناید و دو طرف طبق نظري كـه از سـوي سـازمان مـدیریت و     را اس
 .كشور اعالم مي شود، عمل كنند يبرنامه ریز

 ١-١-٢۴در مورد اختالف نظرهایي كـه خـارج از مشـول بنـد      -٢-١-٢۴
است، رسیدگي و اعالم نظر درباره آا به كارشناس یا هیات كارشناسـي  

نظري كه از سوي كارشناس یا منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق 
هیات كارشناسي در چارچوب قرارداد و قوانني و مقررات مربوطـه اعـالم   

 .مي گردد، عمل كنند
در صورتیكه دو طرف در انتخاب كارشناس یا هیات كارشناسـي   -٢-٢۴

، به توافق نرسند یا نظر اعالم شـده طبـق بنـدهاي    ٢-١-٢۴موضوع بند 
ر یـك از دو طـرف نباشـد، بـراي حـل      ، مورد قبول ه٢-١-٢۴و  ١-١-٢۴

 .اقدام مي گردد ٣-٢۴اختالف، طبق بند 
هرگاه در اجرا یا تفسري مفاد قرارداد بـني دو طـرف اخـتالف     -٣-٢۴

نظر پیش اید، كه راجع به اموال باشد، هر یك از طرف ها مي تواننـد  
درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به داوري را به ریـیس  

 .ن مدیریت و برنامه ریزي كشور، ارائه كنندسازما
چنانچه رییس سازمان با تقاضاي یاد شـده موافقـت منـود،    : ١تبصره

 .مرجع حل اختالف ، شوراي عايل فين خواهد بود
رسیدگي و اعالم نظر شوراي عـايل فـين، بایـد در چـارچوب     : ٢تبصره 

نظر شـورا،  از اعالم  پس. قرارداد و قوانني و مقررات مربوط اجنام شود
 .دو طرف طبق آن عمل خواهند كرد

ارجاع موضوع هاي مورد اختالف به شوراي عايل فين، تغـیريي در   -٢۴-۴
ــرف   ــراردادي دو طــــــــــــ ــدات قــــــــــــ   تعهــــــــــــ
مني دهد، و موجب مني شود كه یكي از دو طرف ، بـه تعهـدات قـراردادي    

 .خویش عمل نكند

 مالیات ، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانوني -٢۵ماده 
پرداخت هر گونه مالیات، عوارض، حق بیمه تامني اجتمـاعي و   -١-٢۵

سایر حقوق دوليت مربوط به مهندس مشاور و كاركنـان او و نیـز حقـوق    
گمركي و عوارض مربوط به لوازم و سایل مورد نیاز مهندس مشـاور كـه   
در تاریخ امضاي این قرارداد برقـرار اسـت، یـا در آینـده برقـرار      

ن آن در آینده تغیري مي مناید، بـا رعایـت مفـاد    خواهد شد و یا میزا
مبالغي از ایـن مالیـات هـا و    . به عهده مهندس مشاور است ٢-٢۵بند 

عوارض و بیمه و سایر حقوق دوليت كه باید طبـق قـوانني و مقـررات از    
طریق كارفرما وصول شود، از پرداختهاي مهندس مشاور كسر مـي شـود و   

در صورت نپرداخنت و یا . اله مي گرددبه حساب وي به مراجع مربوط، حو
تاخري در واریز كسور قانوني یاد شده، جربان زیان هاي آن، بـر عهـده   

 .كارفرما خواهد بود
در صورتي كه مالیات، عوارض، حـق بیمـه تـامني اجتمـاعي و      -٢-٢۵

سایر حقوق دوليت، جز آایي كه هنگـام امضـاي قـرارداد وجـود دارد،     
مهندس مشاور نیز، توسط كارفرما، به تناسب بـر  تغیري كند، حق الزمحه 

اساس دستور العمل هاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشـور، تعـدیل   
 .خواهد شد

 مسئولیت مهندس مشاور -٢۶ماده 
مهندس مشاور، در قبال كارفرما و براي ارائه خـدمات پـیش    -١-٢۶

 .این قرارداد، مسئول است ٢و  ١بیين شده در پیوستهاي 



تایید خدمات و یـا تصـویب مـدارك و گزارشـهاي مطالعـات،       -٢-٢۶
ــا، از    ــوي كارفرم ــاور و از س ــدس مش ــاي مهن ــا طراحیه ــبات و ی حماس
مسئولیتهاي مهندس مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمـي و فـين   
مني كاهد، در هر حال، مهندس مشاور مسئول و جوابگوي كاستیهایي اسـت  

 .ا در كار مشاهده شودكه به علت نقص كار او بعده
مسئولیت مهندس مشاور در قبال واگذاري خبشي از خـدمات بـه    -٣-٢۶

اشخاص ثالث، اعم از حقیقي یا حقوقي، كه بر حسب ضرورت، مورد تایید 
كارفرما نیز قرار گرفته باشد، كماكان مهان مسئولیتهاي موضـوع ایـن   

از خـدمات،  قرارداد است و موافقت كارفرما نسبت به واگـذاري قسـميت   
رافع هـیچ یـك از تعهـدات و مسـئولیتهاي مهنـدس مشـاور در برابـر        

 .كارفرما خنواهد بود

 ممنوعیت قانوني -٢٧ماده 
مهندس مشاور ، اعالم مي كند كه در موقع عقد این قرارداد،  -١-٢٧

قانون اساسي و قانون منـع مداخلـه كاركنـان     ١۴١مشمول ممنوعیت اصل 
 .یست، ن٢٢/١٠/١٣٣٧دولت، مصوب 

در صورتي كـه خـالف آن بـراي كارفرمـا ثابـت شـود، یـا         -١-١-٢٧
تغیرياتي در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مهندس مشـاور رخ دهـد   
كه با مفاد قوانني یاد شده تعارض داشته باشـد، قـرار داد فسـخ مـي     

 .شود
در شرایطي كه تغیرياتي در دستگاه هاي دوليت یا كارفرمـا   -٢-١-٢٧

د كه مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مهندس مشاور موظـف اسـت   اجياد گرد
مراتب را به كارفرما اعالم كند و در صورتیكه منع قانوني رفع نشود، 

هرگاه مهندس مشاور مراتب را بـه  . كارفرما قرارداد را خامته مي دهد
 .حمض اطالع به كارفرما اعالم نكند، كارفرما قرارداد را فسخ مي مناید

دس مشاور، مدیران و شركاي او در مـدت ایـن قـرارداد،    مهن -٢-٢٧
نباید در قراردادهاي پیمانكاري یا خریـد مصـاحل، لـوازم و جتهیـزات     
مورد نیاز اجراي عملیات آن، به طور مستقیم یا غري مستقیم، مشـاركت  

 .و یا منافعي داشته باشند
ت كاركنان خارجي مهندس مشاور و یا مهراهان ایشان، حق دخال -٣-٢٧

 .در امور سیاسي ایران را ندارند
مهندس مشاور، موظف است متام اطالعاتي را كه در جریان اجنام  -۴-٢٧

خدمات این قرارداد حتصیل یا تولید مي كنـد، حمرمانـه تلقـي منایـد و     
حداكثر سعي خود را براي جلوگريي از دسرتسي اشخاص غريجماز به آـا بـه   

 .كار بندد

 حوادث قهري -٢٨ماده 
موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرایط اضطراري، ماننـد  جنـگ    در

اعالم شده یا نشده، انقالهبـا و اعتصـاهباي عمـومي، شـیوع بیماریهـاي      
واگريدار، زلزله، سیل و طغیااي غري عادي، خشكسايل هاي بـي سـابقه و   
هم چنني آتش سوزي هاي دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه كه ناشـي از  

 :مشاور نباشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شدكار مهندس 
هرگاه بروز شرایط اضطراري، اجنام قرارداد حاضـر را بـراي    -١-٢٨

یكي از دو طرف غري ممكن سازد، مي تواند پایان قـرارداد را بـه طـرف    
 .دیگر اعالم كند



هرگاه شرایط اضطراري گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به  -٢-٢٨
 .نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل مي شود طور موقت امكان پذیر

 انتقال به غري -٢٩ماده 
مهندس مشاور، حق ندارد بدون كسب جموز از كارفرما، موضـوع   -١-٢٩

این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقي یا حقوقي دیگري منتقـل یـا   
واگذار كند، در صورت موافقت كارفرما با واگذاري قسميت از كـار بـه   

از مسئولیت و تعهدات مهنـدس مشـاور، بـه هـیچ عنـوان      اشخاص ثالث، 
 .كاسته مني شود

كارفرما مي تواند متام یا قسميت از حقوق یا اختیارات خـود   -٢-٢٩
در این صورت، اجنـام  . را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر تفویض كند

تعهدات كارفرما در رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده، بر عهده 
 .خواهد بود آن اشخاص

 اشخاص و یا قراردادهاي ثالث -٣٠ماده 
در مواردي كه اجراي خدمات این قرارداد از سـوي مهنـدس مشـاور     

مســتلزم اعمــال اختیــارات یــا اجــراي وظــایف مقــرر در پیماــا و  
 :قراردادهاي دیگري باشد، بر حسب مورد، به ترتیب زیر اقدام مي شود

 ٢یف، در چـارچوب پیوسـت   در صورتي كه اختیـارات یـا وظـا    -١-٣٠
منظور نشده باشد، مهندس مشاور در اجنام این امور، با توجه به دانش 

 .فين و جتربه خود، به عنوان یك شخص بي طرف عمل مي كند
چنانچه در قرارداد با پیمانكاران یـا اشـخاص ثالـث، بـه      -٢-٣٠

مهندس مشاور حق تغیري حدود تعهدات داده شـده باشـد، مهنـدس مشـاور     
تورهاي الزم را در چارچوب قراردادها صادر مي كند و گزارش مـوارد  دس

 .تغیري را، به كارفرما تسلیم خواهد منود

 دسرتسي به حمل -٣١ماده 
كارفرما باید امكان دسرتسي بدون ممانعت بـه مكـان پـروژه     -١-٣١ 

را، به منظور اجنام خدمات این قرارداد، براي مهنـدس مشـاور فـراهم    
 .كند

ذ جموزهاي الزم براي اجنام خدمات بـر روي زمـني و مسـريهاي    اخ -٢-٣١
 .مربوط، بر عهده و به هزینه كارفرما است

مهندس مشاور، براي كسب جموزهاي الزم، بـا كارفرمـا در حـد     -٣-٣١
 .توان مهكاري خواهد كرد

 رعایت مقررات اميين -٣٢ماده 
ت را مهندس مشاور، باید اطمینان یابد كه كاركنـانش خـدما   -١-٣٢

به طور امين و مطمئن اجنام مي دهند و ضوابط اميين را، در متـام مراحـل   
 .اجنام خدمات رعایت مي كنند

مهندس مشاور، مراقبت مي كند كه پیمانكاران و سایر گـروه   -٢-٣٢
طبق . هایي كه در اجنام كارهاي پروژه موضوع قرارداد فعالیت مي كنند

اظت و اميين كارگاه ها در كشور مقررات ، ضوابط و دستور العمل هاي حف
این مراتب، رافع مسئولیتهاي پیمانكاران و سـایر گـروه   . عمل منایند

 .هاي اجرایي، خنواهد بود

 



 كار آموزي -٣٣ماده 
كارفرما مي تواند متناسب بـا حجـم كـار، مشـاري مهنـدس و       -١-٣٣

دانشجوي مرتبط با موضوع قرارداد را با هدف آمـوزش، از كارشناسـان   
و یا دانشجویان دانشگاه ها به مهندس مشاور معريف كند و مهنـدس   خود

 .مشاور موظف به قبول و آموزش آنان است
هزینه تامني مسكن، حقوق، مزایـا و هزینـه هـاي بـاال سـري       -٢-٣٣

 .كارآموزان، بر عهده كارفرماست

 مالكیت اسناد -٣۴ماده 
سـط مهنـدس   متام مدارك و گزارشهایي كه به موجب این قرارداد،  تو

مشاور هتیه مي شوند، از مجله نسخ اصلي، نور گذر یا رایانـه اي، مهـه   
متعلق به كارفرماست، مهندس مشاور، مي تواند با اجازه كارفرما یـك  
نسخه قابل تكثري از مدارك و گزارشهاي یاد شـده را نـزد خـود نگـاه     

شد، در صورتي كه در شرایط خصوصي قرارداد حمدودیيت قید نشده با. دارد
مهندس مشاور حق دارد با استفاده از مطالعـات اجنـام شـده در قـرار     
داد، مقاله هاي علمي را بـه نـام خـود، در مسینارهـا ، اجالسـیها و      

 .نشریات علمي و فين، منتشر مناید

 ابالغ ها -٣۵ماده 
هرگونه اطالعیه، دستور كار، اعالم نظر، ابالغ تعلیق، ابالغ پایـان  

 .د مشابه، تنها به صورت كتيب معترب استدادن قرارداد و موار
رسید دبريخانه هر دو طـرف و یـا رسـید حتویـل پسـيت، مـالك تسـلیم        

 .گزارشها، مدارك و مكاتبات است

 زبان قرارداد -٣۶ماده 
زبان قرارداد فارسي است، در صورت یكه مدارك قرارداد عـالوه بـر   

. ي معتـرب اسـت   فارسي به زبااي دیگري نیز هتیه شده باشد، منت فارسـ 
مهندس مشاور، باید مدارك و گزارشهاي مطالعات و طراحـي، گزارشـهاي   
ارزشیابي و پیشرفت كار و نیز سایر مكاتبات خود را به زبان فارسي، 

  در مواردي كه طبق نظر كارفرمـا، كـار بایـد بـه مناقصـه      . هتیه كند
به زبان بني املللي گذاشته شود، اسناد مربوط را عالوه بر زبان فارسي 

چنانچه در شرح خدمات قرارداد ترمجه . موردنظر كارفرما نیز هتیه مناید
و هتیه مدارك به زبااي دیگر پیش بیين نشده باشد، به عنـوان خـدمات   

 .اضافه تلقي شده و حق الزمحه آن از سوي كارفرما، پرداخت مي گردد

 قانون حاكم بر قرارداد -٣٧ماده 
بع قـوانني و مقـررات مجهـوري اسـالمي     این قرارداد، از هر حیث تـا 

 .ایران است
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