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 مًافقتىامٍ
 ُ ِ اي ؼيش قبثل تفنيل هي ثبؿذ ٍ  2هَاـقتٌبهِ حبضش ّوشاُ ثب اػٌبد ٍ هذاسك هَضَع هبد ِ هجوَع آى م

  اي اصفُان شركت  آب مىطقٍ  ثيي اصفُاندس  ...............دس تبسيخ ًبهيذُ هي ؿَد،  "قشاسداد"اص ايي پغ 

ِ هلي 4444-7586-9659 ٍ مذ اقتلبدي 5558 ثِ ؿوبسُ ثجت ِ ًوبيٌذگي 46266266988 ؿٌبػ آقاي  ث

ًبهياذُ هاي    ـشهاب مبس  ِ اص ايي پغثِ عٌَاى سئيغ ّيبت هذيشُ ٍ هذيش عبهل ممسعًد میر محمذ صادقی 
ٌ پژيَشی  ٍ، اص يل ػَ ؿَد ُ ثجت ثِ........................................  ياحذ خذمات مشاير ٍ ............  ......ؿوبس

ِ هلي  ..................مذ اقتلبدي  ِ ًوبيٌذگي آقبي..................ٍؿٌبػ ِ اص ايي پغ..................  ث ٍس   م ب ـه
اص ػَي ديگش، عجق هقشسات ٍ ؿشايغي مِ دس اػٌبد ٍ هذاسك اياي قاشاسداد دسش ؿاذُ،     ًبهيذُ هي ؿَد
         . هٌعقذ هي گشدد

      

 
 مًضًع قرارداد -4مادٌ 

 :هَضَع قشاسداد عجبست اػت اص
 

 

   .تعييي ؿذُ اػت  1مِ جضئيبت آى دس پيَػت      

                                                                                                                                                                                                                                   
 اسىاد ي مذارك  -2مادٌ 

 :ايي قشاسداد ؿبهل اػٌبد ٍ هذاسك صيش اػت 
 هَاـقتٌبهِ حبضش  -2-1 
 ؿشايظ عوَهي  -2-2 
 :پيَػتْب  -2-3 

 ؿشح هَضَع قشاسداد  - 1پيَػت  
 تلَيت ؿذُ   (Proposal)ؿشح خذهبت عجق پيـٌْبد  -2پيَػت  

 هجلػ قشاسداد ، سٍؽ هحبػجِ ٍ ًحَُ پشداخت آى   -3پيَػت 
 ثشًبهِ صهبًي ملي  -4پيَػت
 ؿشايظ خلَكي   -5پيَػت 
 هـخلبت اـشاد پظٍّـگش ّوشاُ ثب ػَاثق مبسي ٍ پظٍّـي   -6پيَػت 

 
 2-4-     ِ  اػٌبد تنويلي مِ حيي اًجبم خذهبت، دس چبسچَة قشاسداد ٍ ثاِ هٌواَس اجاشاي آى ثا

 . هـبٍس اثالغ ؿذُ يب ثيي عشـيي قشاسداد هجبدلِ هي ؿًَذ
 هذاسك ٍ گضاسؿْبي تبييذ ؿذُ  -2-5 
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 مذت -3مادٌ 

  
ؿشايظ عواَهي قاشاسداد    2هذت اًجبم خذهبت پظٍّؾ هَضَع قشاسداد مِ ؿشٍع ٍ تٌفيز آى عجق هبدُ 

هذت يبد ؿاذُ تابث    .  اػتهبُ      شثشاثپيـٌْبدي هـبٍس ( 4ت پيَػ)اػت، ثب تَجِ ثِ ثشًبهِ صهبًي ملي 
 . ؿشايظ عوَهي قشاسداد خَاّذ ثَد 18تؽييشات هَضَع هبدُ 

 
 مبلغ قرارداد   -4مادٌ 

 

 :ؿبهل اجضاي صيش اػت  سيبل  .................هجلػ قشاسداد ثشاي اًجبم خذهبت ثشاثش
 

ِ خذهبت   -4-1  سيبل........................حق الضحو
 

 سيبل.............................بلح ٍ تجْيضات آصهبيـْب ٍ تأهيي هَاد ٍ هلّضيٌِ  -4-2
 

بي هشثَط دس پيَػت  -4-3 دسش  3ًحَُ تعييي هجلػ قشاسداد ٍ سٍؽ پشداخت آى ثش اػبع دػتَسالعوْل
خق هي گشدد لل ًيض ـه  .هي ؿَد ٍ ّضيٌِ هشثَط ثِ ّشـ 

 
 تعُذات طرفیه قرارداد  -5مادٌ 

 
تعْذ اػت خذهبت پظٍّـي خَد سا عجق اػٌبد ٍ هذاسك قشاسداد، دس اصاي دسيبـت هـبٍس ه -5-1 

جبم ايي مبس اػت هجلػ قشاسداد اًجبم دّذ ٍ اعالم هي ًوبيذ مِ داساي تَاىٍ   . تـنيالت الصم ثشاي ًا

جبم ٍظبيفي اػت مِ دس اػٌبدٍ  هذاسك قشاسداد ثشاي اٍ هعيي ؿذُ اػت  -5-2  مبسـشهب هتعْذ ِث ًا

ً ٍ ٍ يض هتعْذ هي ؿَد مِ دس اصاي اًجبم خذهبت هَضَع قشاسداد، هجلػ قشاسداد هشثَط سا عجق اػٌبد 

ٍس پشداخت مٌذ  . هذاسك قشاسداد ثِ هـب
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 وشاوی   -6مادٌ 

 :  وشاوی كارفرما

الل احوش -ثلَاس آييٌِ خبًِ -اكفْبى بى - جٌتّ   36615363 - 65تلفي     - ؿشمت آة هٌغِق اي اكْف
 

   :  مشايروشاوی 
 

 

ي خَد سا تؽييش دّذ ثبيذ  بًي جذيذخَد سا  15ّشگبُ يني اص عشـيي قشاسداد ًـًب سٍص قجل اص تبسيخ تؽييش، ـً

تب ٍقتي مِ ًـبًي جذيذ ثِ عشؾ ديگش اعالم ًـذُ اػت، هنبتجبت ثِ ًـًبي . ثِ عشؾ ديگش اعالم مٌذ

 . قجلي اسػبل خَاّذ ؿذٍ  دسيبـت ؿذُ تلقي هي گشدد

 
 

َاي قرارداد  تعذاد -7مادٌ   وسخٍ 
وين ؿذُ ٍ ثِ اهضبي ٍد عشؾ قشاسداد سػيذُ ٍ يل ًؼخِ اص آى ِث  ( 6)  ؿؾايي قشاسداد دس ًؼخِ ٌت

بي آى اعتجبس ينؼبى داسًذ  . هـبٍس اثالغ ؿذُ اػتٍ  ّوِ ًؼخِّ 

 

 

 :مبسـشهب ًوبيٌذُ 

ٍ ًبم  خبًَادگي   ًبم 

  مسعود میر محمد صادقیدکتر

 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
 اهضبء

 

 

 علی موسوی سید 

 عضو هیأ ت مدیره

 : هـبٍسًوبيٌذُ                                         

بم  خبًَادگي                                         ًبم ًٍ 

                                      

 اهضبءهْش ٍ                 
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 1پيوست شماره 

 شرح موضوع قرارداد

 

 ...........................................: عنوان قرارداد 
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 2پيوست شماره 

 قراردادشرح خدمات 

 .............................................................................:عنوان قرارداد
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 3پيوست شماره 

 سبه و نحوه پرداخت آن روش محا ،مبلغ قرارداد 

 ...............................................................................................: عٌَاى قشاسداد
 

 :  حق الزحمٍ -4
ضَع ايي  قشاسداد  هجلػ   .ثبؿذ هي ( هيليَى سيبل  .....      )سيبل...........مل حق الضحوِ  َه

 

  :وحًٌ پرداخت  -2
ِ ؿشح ريل پشداخت هي گشدد 17ٍ  16، 15دس اجشاي هفبد   : ؿشايظ عوَهي ايي قشاسداد ث

ِ ثِ عٌَاى پيؾ پشداخت دس هقبثل  25هعبدل  -2-1 ًَيدسكذ مل حق الضحو هَسد قجَل   تضويي هعتجش قبً

ًَي  مبسـشهب بػت پشداخت  مِ ثِؿشايظ عوَهي قشاسداد  1-16عجق ثٌذ  ٍ ثذٍى مؼش مؼَس قبً         ٌت

َس آصاد  هؼتْلل ،حق الضحوِ  .ؿَد هي ٍ تضويي هزم

بػت ثب پيـشـت مبس  هـبٍسحق الضحوِ   -2-2 ضَع ايي قشاسداد هٌت جبم خذهبت َه دس هشاحل )جْت ًا

ًي ثِ ٍي ٍ پغ اص تأييذ مبسـشهب ٍ ( پيـشـت مبس %  133ٍ %   75، % 53،% 25 ِ  قبًَ ثب مؼش هبليبت هتعلق

 .پشداخت خَاّذ ؿذ

بٍسپشداخت حق الضحوِ  - 2-3 پغ اص اسائِ گضاسؿبت هيبى هشحلِ اي دس چْبس هشحلِ پيـشـت مبس    ـه

اًجبم گشديذُ ٍ چٌبًچِ هيضاى پيـشـت مبس تأييذ ؿذُ تَػظ مبسـشهب %  (  133ٍ %  75، %  53، % 25)

 .ذ ، هيضاى پيـشـت مبس هشحلِ قجل هجٌبي پشداخت خَاّذ ثَدهبثيي هقبديش هزمَس ثبؿ

ِ  هـبٍسّشگبُ   - 2-4 ثذٍى عزس هَجِ ، هذت قشاسداد سا سعبيت ًٌوبيذ ٍ توبم  ٍ يب قؼوتي اص مبسّب ث

جبهذ ،مبسـشهب هجبص اػت مل حق الضحوِ هشثَعِ سا تقليل دّذ ًؼجت تقليل حق الضحوِ هؼبٍي . تأخيش ًا

ُ دس خلَف تأخيش دس . خيش  ثِ هذت تعييي ؿذُ ثشاي اًجبم مبسّب خَاّذ ثَد ثب ًؼجت هذت  تأ ايي تجلش

اًجبم ّشيل اص اجضاء ؿشح خذهبت  ٍاسائِ گضاسؿبت هيبى هشحلِ اي ًيض قبثل اعوبل ثَدُ ٍهيضاى تقليل 

ِ خَاّذ ؿذ بثِ هحبػج ِ ثِ سٍؽ ـه  .حق الضحو

 

جبم مبس  13اص ّش پشداخت هعبدل , ؿشايظ عوَهي قشاسداد 13عجق ثٌذ يل هبدُ  * دسكذ ثعٌَاى حؼي ًا

ْبيي هجلػ يبد ؿذُ هؼتشد خَاّذ ؿذ ِ حؼبةً  ٍ پغ اص تؼَي  .مؼش خَاّذ گشديذ مِ دس پبيبى 
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 4پيوست شماره 

 (زمانبندی و برنامه کار) برنامه زمانی کلی

 

 ..................................................................................:عنوان قرارداد
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 1-4پيوست شماره 

 زمانبندی و برنامه کارجدول 

 

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

 

درصد  عاليتهاشرح ف

 فعاليت

 (ماه )زمان 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 31 
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 2-4پيوست شماره 

 خدمات ویژه مورد نظر کارفرما

 

 ..................................................................................:عنوان قرارداد
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 5پيوست شماره 

 شرایط خصوصی

دسكذ  133ٍ  75ٍ  53، 25هـبٍس هَظؿ اػت عالٍُ ثش اسائِ گضاسؿبت پيـشـت مبس دس چْبس هشحلِ  -1

وبيذپيـشـت مبس پشٍطُ دس پبيبى ّش ػِ  ِ مبسـشهب اعالمً   . هبُ گضاسؽ عولنشد خَد سا ًيض ث

ًتبيج ثشسػي گضاسؿبت پيـشـت مبس پشٍطُ سا دس ّش هشحلِ حذامثش ظشؾ هذت  -2 هبُ پغ اص  2مبسـشهب 

دسيبـت گضاسؿبت ثِ هـبٍس اعالم خَاّذ ًوَد ٍ هـبٍس حذامثش ظشؾ هذت ينوبُ هَظؿ ثِ اكالحٍ  اعوبل 

 . ثبؿذ ًوشات مبسـشهب هي

بئي خَد سا دس ػِ ًؼخِ ِث ّوشاُ يل ًؼخِ ًشم اـضاسي تحَيل مبس ـشهب  -3 هـبٍس گضاسؿبت هيبى هشحلٍِ  ًْ

 . خَاّذ داد

ػت ؿشايظ خلَكي  -4 بيي پشٍطُ هَظؿ ِث اساِئ گضاسؿبت ِث ـشهت پَي ٍس دس پبيبى مبسٍ  پغ اص تبئيذ ًْ هـب

 . ثبؿذ قشاسداد هي

ٍس ِث ًْبدّبي ديگش جْت دسيبـت اعالعبتٍ  هذاسك هشثَعِمبسـشهب كشـب هَظؿ ثِ هعشـي  -5 اي اػت  هـب

بٍس هي. مِ دس اختيبس ايي دـتش ًوي ثبؿذ ي اػت ّضيٌِ تْيِ ايي هذاسك ثش عْذُ ـه  . ثبؿذ ثذْي

َست تْيِ ًشم اـضاس دسپشٍطُ، هـبٍس هَظؿ ثِ اسائِ ًؼخِ اجشائي، هتي ثشًبهِ  -6 ِ  (Source)دس ك متبثچ

َست مبسثشدٍػت  (User Manual)اـضاس  ساٌّوبي ًشم بي   (User Friend)ثل بهِ تْيِ هذْل هغبثق ؿيًَُ 

 . هي ثبؿذ( پيَػت ؿشايظ خلَكي قشاسداد)اي  سايبًِ

َيي مبسؿٌب  -7 بهِ داًـج  ً ي اسؿذ يب سػبلِ دمتشي پزيشـتِ ؿذُ اػت، ػدس كَستينِ پشٍطُ ثلَست پبيبى

وبيذ تب ًؼجت ثِ ؿشمت  13ثبيؼت حذاقل  هجشي هي سٍص قجل اص ثشگضاسي جلؼِ دـبعيِ، هشاتت سا متجبً اعالمً 

َس اقذام گشدد ُ، الصم اػت هجشي ٍ هحقق . ًوبيٌذُ مبسـشهب دس جلؼِ هضث َس تلَيت ًْبيي پشٍط ّوچٌيي ِث هٌو

بهِ ٍ هعشـي ّيئت داٍساى ٍ اعالم اكل تبييذيِ تحليالت ت نويلي داًـگبُ هشثَعِ دسخلَف پزيشؽ پبيبىً 

وبيذ بعيِ ثِ مبسـشهب اسائًِ  بعيِ ٍ اهتيبص مؼت ؿذُ سا ثِ ّوشُا تلَيش كَستجلؼِ ـد  . تبسيخ ثشگضاسي جلؼِ ـد

بد پ -8 جبم ؿذُ عي هشاحل ثشسػي پيـٌْ ٍ  شٍطُ جضء  هذاسك ٍ هؼتٌذات لحبػملِي هنبتجبت ًا گشديذُ 

وش قشاس  .گيشد هي  تعْذات  احتوبلي  هشثَعِ  ًيض  الصم االجشا  ثَدُ ٍ  جضء ؿشح  خذهبت هذً 

ي ٍ هيذاًي اًجبم هي پزيشد، سعبيت هفبد    -9 بي آصهبيـگّب ـعبليْت َست  ٍ  "چٌبًچِ پشٍطُ ثِ ك بهِ تذٍيي   ًُ ؿَي

ي ٍ هيذاًي  بي آصهبيـگّب  ّ     .الصم االجشا هي ثبؿذ( ظ خلَكي قشاسداد پيَػت ؿشاي)  "اسائِ ًتبيج پشٍطُ

َست خَاّذ گشـت  جبم آصهبيـبت ،دس قجبل اسائِ ـبمتَسّبي هعتجش ك بي هبلي ثبثت ًا  .ضوٌبً پشداخْت

ي دػتبٍسدّبي حبكل اص  ،هجلػ مل قشاسداد كشؾ  ًـش ( دُ دسكذ)درصذ 46هعبدل   -13 تشٍيج ٍ اعالع سػًب

ٍسُ ايي پشٍطُ هي گشدد پشٍطُ  ٍ اهَس هشثَط ِث ًوبست ٍ  .هـب
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 6پيوست شماره 

 َمراٌ با سًابق كاري ي پژيَشی ،مشخصات افراد پژيَشگر   

 

ؿ
سدي

 

 ًبم خبًَادگي ًبم
 سؿتِ ٍ هذسك 

 تحليلي
 هؤػؼِ هتجَع ؿؽل

 دسكذ

 ّونبسي

 تلفي

 (ّوشُا)
 اهضبء

1         

2         

3         

 
 

 


