بسمه تعايل
فزم قزارداد ناظز پزوژه پژوهشي
مشاره قزارداد ناظز :
ايي لشاسداد فيوبثني ؽشکت ……………… ثَ دنبيٌذگي…………….هذيش پژوُّؼ
ّ فٌژژژژ ّسي

ثژژژژَ ًؾژژژژبًي

…………………فبکظ

………….

 …………………………………..تلفژژژژي
کَ اص ايي پظ کبسفشهب ًبهيذٍ هي ؽژْد

اص يک طشف ……………. ّ ……………….کَ اص ايي پظ ًبظش ًبهيذٍ هي ؽژْد
اص طشف دي گش  ،ثش ا عبط ؽشايط ّ ضْاثط ه ؾشّحَ ص يش هٌؼ مذ هي گشدد ّ
طشفني هلضم ثَ اخشاي کليَ هفبد آى هي ثبؽٌذ .
ماده  :1مىضىع قزارداد
هْضْع لشاسداد ػجبست

اعت اص اعتفبدٍ اص خذهبت هؾبّسٍ ػلوي

/کبسؽٌبعي ثَ خِت ًظبست ثش طشح حتميمبتي حتت ػٌْاى

"

"
ثب هؾخ قبت ه ٌذسج دس پيْ عت يک ه طبثك ثب حذّدي کَ دس هبدٍ  4لشاسداد
هؾخـ گشديذٍ اعت .
ماده  :2مدت قزارداد
هذت ا خشاي لشاسداد ثشاي هشا حل خمت لف خذهبت هْ ضْع لشاسداد اص تبسيخ
لغب يت

هبٍ ت ؼيني هي

ثَ هذت

گشدد .هذت لشاسداد ثب تْافك طشفني لبثل متذيذ اعت .
ماده  : 3حق الزمحه ناظز و حنىه پزداخت آن
 -1-3حك الض محَ ًبظش ه طبثك ثب آ ئني ًب هَ پشدا خت حك الض محَ پوُّ ؾي ه قْة
ُي ئت

هذيشٍ  ..............ا يشاى حمب عجَ

هي

گشدد ّ

کل هج لغ لب ثل

پشداخت دس طْل ًظبست ..................سيبل هي ثبؽذ .
 -2-3پشداخت ثَ ًبظش هتٌبعت ثب پيؾشفت پشّژٍ ّ تبئيذ کبس فشهب فْست
هي گريد .
 -3-3اص ُش پشدا خت ثش ا عبط ه مشسات هبليب هتبي ه غتمين ه يضاى هبل يبت
هتؼلمَ کغش ّ ثَ حغبة ّصاست اهْس التقبدي ّ داسائي ّاسيض هي گشدد.
 - 4-3ثيوَ تبهني اختوبػي ثؼِذٍ ًبظش هي ثبؽذ ّ کبس فشهب اص ايي ثبثت
هغئْلييت خنْاُذ داؽت .
 -5-3دس فْست ً يبص ثَ هبهْس يت کَ تْ عط کبسفش هب ثَ ًبظش ا ػالم هي
گشددکل يَ ُضي ٌَ ُبي هش ثْط ثَ ا يبة ّ ر ُبة

(ث ليط س فت ّ ثشگ ؾت ) ،

اعکبى ّ غزا ثؼِذٍ کبس فشهب هي ثبؽذ .
ماده  : 4تعهدات و وظايف ناظز
ًبظش هتؼِذ اعت کَ ّظبيف خْد سا ثَ ؽشح صيش اجنبم دُذ

ً -1-4بظش هتؼِذ هي ؽْد پظ اص تبئيذ کبسفشهب ّ اًؼمبد لشاسداد  ،ثب
هطبلؼَ کليَ اطالػبت کَ اص طشف کبسفشهب دس اختيبس ّي لشاس دادٍ ؽذٍ
 ،هطبلؼَ ؽشح فؼبليتِبي هشاحل طشح ّ ثشًبهَ صهبى ثٌذي ّ اُژذاف طشح
(  ) 1اص خضئيبت اجنبم هشاحل طشح حتميمبتي آگبُي کبهل يبفتَ ّ

ِِيْعت
پ

ثب هطبلؼَ فؼبليتِبي اجنبم ؽذٍ سًّذ پيؾشفت حتميمبت سا پيگريي دنبيذ .
 -2-4اطالػبت اعٌبد ّ هذاسکي کَ ثَ هٌظْس

ًظبست طشح دس اختيبس ًبظش

لشاس هي گريد ّ ً يض کل يَ گضاس ؽبت هش ثْط ثَ طش حي کَ اص طش يك جمشي ثَ
ًبظش اس عبل هي گشدد هتؼ لك ثَ کبسفش هب ثْدٍ ّ ًبظش ثبي غيت آ هنب سا
حمشهب ًَ تل مي ّ دس ح فظ ّ ًگ ِذاسي آ هنب د لت دنْدٍ ّ دس پب يبى

ذنْاسٍ

کليَ اعٌبد ّ هذاسک سا ثَ کبسفشهب تغلين دنبيذ .
 -3-4تٌظين يک ثشًبهَ هبُبًَ ثب جمشي افلي طشح خِت ثشگضاسي خلغَ ّدس
فْست

ضشّست

هشاخ ؼَ ّ ثبصد يذ اص

حنٍْ ا خشاي هشا حل خمت لف

طشح ّ

هنبيتب"کغت اطالع اص چگًْگي پيؾشفت کبس ّ اػالم ًتبيح آى ثَ کبسفشهب .
 -4-4ثشس عي ّتطج يك سّ ًذ ا جنبم کبس ثش ا عبط هشا حل پيؼ ثين ؽذٍ ا جنبم
طشح ّ هنبيتب" گضاسػ ُش گًَْ احنشاف ثَ کبسفشهب .
 -5-4ثشس عي ّ تطج يك ص هبى ا خشاي ُش هشح لَ اص طشح ً غجت ثَ ثشًب هَ
ص هبى ث ٌذي ؽذٍ ّ ثشس عي کبُؼ يب ا فضايؼ ص هبى دس هْا لغ هْسد لضّم
تْعط جمشي ّ اسائَ تْضيحبت الصم ثَ کبسفشهب پظ اص تبئيذ آى .
تج قشٍ

دس فْست ي کَ پي ؾشفت طشح ثب ثشًب هَ صهبًج ٌذي ؽذٍ ت طبثك

ًٌوب يذ ضوي گضاسػ دال يل ػذم پي ؾشفت ّ ساُ کبس ُبي آى سا ً يض ا ػالم
دنبيذ .
 – 6-4اظِبس ًظش ّ تبئيذ سيض الذاهبت اخشائي دس استجبط ثب ُش يژک اص
هشا حل طشح کَ اص طشف جمشي پي ؾٌِبد هي ؽْد ّ تطج يك ا لذاهبت ا جنبم
گشفتَ ثب اُذاف طشح.
 -7-4اسائَ پيؾٌِبد ثَ کبس فشهب ثشاي تکويل هشاحل خمتلف طشح دس فْست
ًيبص .
 8-4ؽشکت دس خل غبتي کَ دس است جبط ثب طشح ثْدٍ ّ ثَ خْا عت کبس فش هب
اػالم هي گشدد.
 -9-4ثشسعي ّ اظِبس ًظش دس هْسد گضاسؽبت هنبئي ُش يک اص هشاحل طشح ّ
اػالم ًْالـ ّ کوجْد ُبي احتوبيل آى .
 -11-4ثشس عي ّ اظ ِبس ً ظش دس هْسد گضاس ؽِبي طشح کَ تْ عط جمشي هت يَ هي
ؽْد .
 -11-4ثشسعي ّ اظِبس ًظش دس هْسد عبيش پيؾٌِبداتي کَ جمشي دس استجبط
ثب اجنبم طشح اسائَ هي دنبيذ .
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ً -12-4بظش هْظف اعت ُش هبَُ پيؾشفت فيضيکي طشح سا ثَ کبسفشهب گضاسػ
دنب يذ دس فْستي کَ پي ؾشفت طشح ثب ثشًب هَ ص هبى ث ٌذي ؽذٍ ت طبثك ًٌوب يذ
ًبظش هْ ظف ا عت دل يل ػذم پي ؾشفت طشح سا گضاسػ ّ ساُکبس ُبي آى سا
اسائَ دنبيذ .
ً -13-4بظش هْ ظف ا عت فشم فْسجتل غَ ً ظبست ثش پشّژٍ ُبي حتمي مبتي (
پيْ عت  ) 3سا دلي مب" تکو يل ّ ثَ کبس فش هب ثَ فْست هبُيب ًَ اسا ئَ
دنبيذ .
ً -14-4بظش هْظف اعت گضاسؽبت پيؾشفت طشح سا کَ اص طشف جمشي اسائَ هي
گشدد هْسد ثشس عي
خقْؿ

ّ هطبل ؼَ لشاس دادٍ پظ اص ثشس عي ّ اػ وبل ً ظش دس

ُش يک اص هْاسد آى دس فْستي کَ اؽکبالت ّ ًْالقي هؾبُذٍ ًگشدد

آ ًشا تبئ يذ دنْدٍ ( ظشف هذت ص هبى هْسد دسخْا عت ) دس غري ايٌ قْست خ ِت
سفغ ًْالـ آًشا تْعط کبسفشهب ثَ جمشي ػْدت دُذ .
ً -15-4بظش هْظف اعت گضاسؽبت پيؾشفت طشح سا کَ طي ًبهَ اص طشف اهْس
پوُّؼ  ،تْ عؼَ ّ ف ٌ ّسي اس عبل

هي گشدد هْسد ثشس عي ّ هطبل ؼَ لشاس

دادٍ ّ ً ظشات خْد سا طي فشم اسص ؽيبثي ّ پي ؾشفت طشح حتمي مبتي( پيْ عت
 ) 2حذاکثش ظشف هذت يك هبٍ اص تبسيخ دسيب فت ثَ ا طالع ا هْس پوُّؼ ،
تْ عؼَ ّ ف ٌ ّسي ثش عبًذ .ثذيِي ا عت كبسفض هب الضا هي دس خ قْؿ اػ وبل
ًمطًَظشات پظ اص امتبم هِلت فْق خنْاُذ داؽت.
ماده  : 5تسهيالت کارفزما
دس اخت يبس گزا ؽنت کل يَ اطال ػبت ،
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هذاسک ّ گضاس ؽبت هْ خْد دس

استجبط ثب هْضْع لشاسداد
فشاُن دنْدى اهکبى تشدد ًبظش دس دفبتش کبسفشهب  ،آصهبيؾگبُِب ّ
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کبسگبُِبي حمل اجنبم پشّژٍ .
هبدٍ 6

خبمتَ ّ فغخ لشاسداد

 -1-6کبسفش هب دس طْل هذت لشاسداد هي تْا ًذ ثب يک ا ػالم کتيب ّ هِ لت
ص هبًي  15سّصٍ لشاس داد سا خب متَ د ُذ.

دس ا يي فْست ًبظش آى

لغوت اص هْضْع لشاسداد ّ اعٌبد ّ هذاسک سا کَ لبثل حتْيل اعت ظشف هذت
هزکْس حتْيل دادٍ ّ ّخٍْ صيش سا دسيبفت کٌذ .
 حك الضمحَ کبسُبي اجنبم ؽذٍ تب تبسيخ خبمتَ لشاسداد کَ ثَ تأييذ کبسفشهب سعيذٍ اعت ( پظ اص کغشکغْسات لبًًْي )
 -2-6فسخ قزارداد :
دس هْاسد ريل کبس فشهب هيتْاًذ لشاسداد سا فغخ دنبيذ .
ا لف

تبخري غري هْ خَ ثيؼ اص  15سّص ًبظش دس ا جنبم خذهبت هش ثْط ثَ

لشاسداد .
ة

ػذم اػوبل دلت الصم ّ هؼوْل دس اخشاي لشاسداد تْعط ًبظش .
3

جّ -اگزاسي لشاسداد ثَ غري ثذّى اخبصٍ کتيب اص کبسفشهب .
ماده  :7حىادث قهزيه ( فىرس ماژور )
دس هْسد تبخريات ًبؽي اص حْادث لِشيَ هبًٌذ عيل  ،صلضلَ  ،آتؼ عْصي
ّ خٌگ ً ،بظش اص هغئْليت هرباعت هؾشّط ثش آًکَ ايي گًَْ حْادث اّال"
غري لب ثل پيؼ ثين ثْدٍ  ،ثبً يب" خ لْگريي ّ يب س فغ آى اص ػ ِذٍ ًبظش
خبسج ثْدٍ ثبؽذ .دس چٌني حبليت ًبظش دس اعشع ّلت کبسفشهب سا اص ثشّص
حْادث هط لغ ّ تؼل يك ّ يب خب متَ لشاسداد سا اص کبس فش هب دسخْا عت هي
کٌذ  ،کبسفشهب پظ اصحقْل اطالع ّ ثشسعي پيؾٌِبدات دس فْست تبئيذ يب
صهبى هٌبعيب سا ثشاي تؼ ليك دس ًظش هي گريد ّ يب لشاسداد سا خبمتَ دادٍ
ّ ثبطژژژالع ًبظژش هي سعبًذ.
ماده  : 8حل اختالفات
کل يَ اختال فبت احت وبيل يب ثشّص هْاسد غري لب ثل پيؼ ثين کَ اص طش يك
هزاکشٍ ه غتمين لب ثل حل ًجب ؽذ ثَ داّس هش ضي ال طشفني اس خبع ّ ساي
فبدسٍ تْعط ّي ثشاي طشفني الصم االخشاء خْاُذ ثْد.
ماده  : 9عدم واگذاري قزارداد
ًبظش حك ًذاسد ثذّى ت قْيت لج لي ّ کتيب کبسفش هب متبم ّ يب ل غويت اص
تؼ ِذات هْ ضْع لشاس داد سا ثَ ؽخـ يب ا ؽخبؿ حمي مي يب ح مْلي دي گش
ّاگزاس دنبيذ ّ يب اًتمبل دُذ .
ايي لشاسداد دس  9هبدٍ ّ  3پيْعت دس عَ ًغخَ تٌظين گشديذٍ کَ ُش
کذام اص ًغخ حکن ّاحذ داسًذ ّ ثشاي طشفني الصم االخشا هي ثبؽٌذ.
ناظز

کار فزما
……………
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