
   

 بخشنامه به دستگاه های اجرایی،شرکت های انفورماتیک و مهندسان مشاور 
 شماره :                            1400/213641

 1400/05/10تاریخ  :

اطالعات یخدمات فناور یهمسان قراردادها یعموم طیشرا و مجموعه موافقتنامه  موضوع:

5087969ش ش:  1       از  1  صفحه     

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

مانرئیس ساز

نامه ، موضوع آئینرانیوزمحترم  اتیه 08/03/1400هـ مورخ 57697/ت25254شماره  بنامهیتصوبه استناد 

 خدمات مشاوره، دینامه خر نییآ (3)ماده  ور و های توسعه کش( قانون احکام دائمی برنامه34اجرایی ماده )

مجموعه  وستیبه پ ،وزیرانمحترم ت هیأ 01/10/1388ک مورخ 42986/ت193542شماره  نامهبیتصو موضوع

انعقاد  ی( برایاطالعات )خدمات سفارش یخدمات فناور یهمسان قراردادها یعموم طیشرا و مهموافقتنا

ادهیپ ،یسینواطالعات، برنامه یدر موارد معمار صالحیاطالعات، با اشخاص ذ یحوزه فناور یکارها یقراردادها

ابالغ  (الزم االجرا)از نوع اول  ،اطالعات یفناور حوزه یسفارش یرم افزارهان یو نگهدار یبانیانتقال، پشت ،یساز

 .ردیمورد عمل قرار گ 01/10/1400 خیتا از تار گرددیم

 یاطالعات قراردادها گاهیدر پا اطالعات یفناور حوزه معامالت متوسط و بزرگ یاطالعات قراردادها درج

 است. یالزام  CDB.MPORG.IR یکشور به نشان

موارد اصالحی  ن بخشنامه،پس از ابالغ ای تا مدت سه ماه نامانکاریو پ نیمشاور ،ییاجرا ینظام فن امور

 .دینما یم الماع  .IR NEZAMFANNIرسانیاطالع پایگاه از طریق و الزم را اعمال حتمالی(ا)

متن  نیگزی، جاشی(اطالعات )خدمات سفارخدمات فناوری  فا برای انعقاد قراردادهایصر مجموعه نیا     

موارد  ری( و سا02/08/1383مورخ  139202/101شماره ، موضوع بخشنامه نماتن (6)قرارداد با عنوان بخش 

گردد. یمشابه م

محمد باقر نوبخت 



  

همسان شرایط عمومی  و موافقتنامه

 قراردادهاي 

 )خدمات سفارشی(فناوري اطالعات خدمات 

 



هاي  شرایط عمومی و پیوست و دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه
 و مقررات مربوط به آنهافناوري اطالعات قراردادهاي خدمات 

  

 موافقتنامه   -1

بینی شده درج شـود. تغییـر دادن، کاسـتن     هاي پیش اطالعات مربوط به موافقتنامه باید به طور کامل و روشن در محل -1-1

 هاي خالی باید تکمیل شود. هایی از موافقتنامه یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محل ها یا کلمه عبارت

 در مقدمه موافقتنامه باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف قرارداد درج شود. -1-2

 در ماده یک، براي درج موضوع قرارداد باید مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد نیز درج شود. -1-3

 هـاي خـدمات   پیچیـدگی  هـا و  ویژگی درنظر گرفتن، الزم است کارفرما با بندي توجه به اهمیت مرحله تبصره: با

  ، نسبت به تعیین مراحل مختلف، اقدام نماید.قابل تحویل اقالمبا توجه به همچنین و موضوع قرارداد 

باید به نحوي تنظـیم   یبدمات جنخنیاز براي انجام هاي مورد  ) با در نظر گرفتن زمان3هاي منظور شده در ماده ( مدت -1-4

 گردد، که کارها به موقع انجام شود و فرصت کافی براي مطالعه کامل و با کیفیت وجود داشته باشد.

 شود. ) درج می4الزحمه به تفکیک مراحل مختلف خدمات به ترتیب در ماده ( حق -1-5

 هاي موافقتنامه را امضا و مهر کنند. صفحهنمایندگان مجاز دو طرف قرارداد باید تمام  -1-6

 شرایط عمومی -2

شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییري در قراردادها مورد استفاده قرار گیرد. تغییردادن، کاستن یا افزودن مطـالبی   -2-1

رف امضا و مهـر  به آن مجاز نیست. تنها صفحه آخر شرایط عمومی در محل تعیین شده به وسیله نمایندگان مجاز دو ط

 شود. می

هـا نیسـتند، ماننـد سـازمان حفاظـت       یـک از وزارتخانـه   در دستگاههاي اجرایی کـه تـابع هـیچ    )2-23(  بنددر اجراي  -2-2

را به عهده دارند، انتخاب  موضوع قراردادها و نهادهایی که اجراي  بدنی ایران و دیگر سازمان زیست، سازمان تربیت محیط

ور بررسی فسخ قرارداد و موافقت با فسخ قرارداد در عهده باالترین مقام سازمان یا نهـاد مربـوط در   منظ نفره به هیأت سه

 باشد. مرکز می

 ها پیوست -3

، بـه نحـوي کـه محـدوده خـدمات را      یا اسناد باالدسـتی  شرح موضوع قرارداد با توجه به شرح عملیات موافقتنامه طرح -3-1

 درج شود. 1مشخص نماید در پیوست 

 



 شود. الحاق می 2، به عنوان پیوست موضوع قراردادبا توجه به موضوع قرارداد، شرح خدمات مراحل مختلف  -3-2

آید. به همـین ترتیـب، تعـداد و مبلـغ اقسـاط       می 3الزحمه قرارداد به تفکیک مراحل آن در پیوست  نحوه محاسبه حق -3-3

 گردد. یوست تعیین می) شرایط عمومی در این پ1-16الزحمه با توجه به ماده ( حق

 موارد زیر درج شود: 5در پیوست  -3-4

قرار  گر تدوینکارفرما درنظر دارد در اختیار  ،اطالعات و مدارکی که عالوه بر موارد تعیین شده در شرایط عمومی -3-4-1

 دهد.

نـوع    ست، درج هـیچ ا شده ارجاعبه جز موارد یاد شده و سایر مواردي که در شرایط عمومی به شرایط خصوصی  -3-4-2

 مالی اضافه بر قرارداد ایجاد کند مجاز نیست. تعهد دیگري در این پیوست که براي دستگاه اجرایی بار

 سایر -4

دقت و حساسیت بسیار صورت گیرد. در صورت کمبـود   باید باگر  تدوینهاي  بررسی و تصویب نتایج مطالعات و گزارش -4-1 

، از هـا  بـراي کنتـرل مـدارك و گـزارش     توانند بنابه تشخیص خـود،  هاي اجرایی می هکارشناس در دستگاه اجرایی، دستگا

 واحدهاي خدمات مدیریت طرح استفاده نمایند. یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصالح خارج از دستگاه اجرایی 

ـ  سامانه نرمو  چنانچه براي اجراي خدمات موضوع قرارداد (نرم افزار سفارشی -4-2 ی) نیـاز بـه   افزاري سفارش

سخت افزاري باشد، کارفرما باید خارج از موضوع این قرارداد و مطـابق بـا قـانون برگـزاري      تجهیزات خرید

 مناقصات، نسبت به خرید آنها اقدام نماید.

 



 

 

 نامه موافقت
  

  

 

 

  

 :موضوع قرارداد

 :گر تدوین

 

 

 

 

 شماره:

 تاریخ:

 

 



 نامه موافقت

 

اي غیرقابل تفکیک است و از این پـس   ) آن، که مجموعه2اد و مدارك موضوع ماده (نامه حاضر، همراه با اسن موافقت
بـه شـماره اقتصـادي     ………………………بین  …………………در ……………………شود، در تاریخ  قرارداد نامیده می

کـه از ایـن پـس کارفرمـا نامیـده      ....................................................... و شناسه ملی .............................. به نماینـدگی .................. 
شـماره  و  ………………………… ملی به شماره ………………………………خدمات مشاوره شود، ازیک سو و واحد  می

شـود، از سـوي    نامیده می گر تدوینکه از این پس به نمایندگی ....................................  ……………………………اقتصادي 
 گردد. طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است، منعقد میدیگر، 

  

 موضوع قرارداد -1ماده 

 :خدمات مشاوره، برايموضوع قرارداد، عبارت است از انجام 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 ده است.، تعیین ش1که شرح آن در پیوست 

  

 اسناد و مدارك -2ماده 

 این قرارداد، شامل اسناد و مدارك زیر است:

 موافقتنامه حاضر. -2-1

 شرایط عمومی. -2-2

 پیوستها: -2-3

 .شرح موضوع قرارداد -1پیوست 

 .شرح خدمات -2پیوست 

 .الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن حق -3پیوست 

 برنامه زمانی کلی. -4پیوست 

 



 شرایط خصوصی. -5 پیوست

 سازمان و اسامی عوامل کلیدي انجام کار. – 6پیوست 

ابالغ شـده یـا بـین     گر تدویناسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به  -2-4
 شود. دوطرف قرارداد، مبادله می

 مدارك و گزارشهاي مصوب. -2-5

هـا   نامه، شرایط عمـومی و پیوسـت   مدارك منضم به قرارداد، اولویت به ترتیب با موافقت درصورت دوگانگی بین اسناد و 
 باشد. می

 

 مدت -3ماده 

) شـرایط عمـومی قـرارداد اسـت، بـا      2مدت انجام خدمات مراحل موضوع قرارداد، که شروع و تنفیذ آن طبق ماده (
 )، به شرح زیر است:4توجه به برنامه زمانی کلی (پیوست 

 ……………………………………………………………………………… الف ـ

 …………………………………………………………………………………ـ  ب

 ) شرایط عمومی، خواهد بود.19هاي یاد شده، تابع تغییرات مدت، موضوع ماده ( مدت

  

 الزحمه حق -4ماده 

 الزحمه مراحل مختلف خدمات، به شرح زیر است: حق -4-1

 ………………………………………………………………………………الف ـ 

 ………………………………………………………………………………ب ـ 

 …………………………………………………………………………………ج ـ 

 درج شده است. 3در پیوست  ،هاي مربوط الزحمه، براساس ضوابط و بخشنامه نحوه تعیین و روش پرداخت حق -4-2

  

 

 



 تعهدات دوطرف قرارداد -5ماده 

الزحمه انجام دهـد و   د، در ازاي دریافت حق، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداگر تدوین -5-1
 کند که داراي توان و تشکیالت الزم براي انجام این خدمات است. اعالم می

و نیـز متعهـد    رك قرارداد براي او معـین شـده اسـت   کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدا -5-2
الزحمه مربـوط را طبـق اسـناد و مـدارك قـرارداد، بـه        شود که در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، حق می

 پرداخت کند. گر تدوین

  

 نشانی -6ماده 

 ………………………………………………………………………نشانی کارفرما: 

 ………………………………………………………………: گر تدویننشانی 

ی جدیـد خـود را بـه    نشان ،قبل از تاریخ تغییر دو هفتههرگاه یکی از دو طرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد، باید 
شـود   طرف دیگر اعالم کند، تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می

 گردد. و دریافت شده تلقی می

  

 هاي قرارداد شمار نسخه -7ماده 

نسـخه از آن بـه    نسخه تنظیم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسـیده، یـک   ………………………این قرارداد در 
 هاي آن، اعتبار یکسان دارند. ابالغ شده است و همه نسخه گر تدوین

  

 

 

 گر تدویننماینده                             نماینده کارفرما

 نام و نام خانوادگی                         نام و نام خانوادگی

 امضا -مهر                                 امضا

  

 



 فهرست
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 7 ................................................................................... یعموم طیشرا:  دوم فصل
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 تعاریف و مفاهیم: فصل اول

 

 :تعاریف و مفاهیم -1ماده 

 داد:قرار -1-1

نامه اسـت کـه بـراي انجـام     موافقت 2قابل تفکیک به شرح ماده مجموعه اسناد و مدارك غیر 

 شود. خدمات موضوع قرارداد، بین دو طرف مبادله می

 :موافقتنامه -1-2

سندي است که در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند مشخصـات دو طـرف، موضـوع، مـدت،     

 ست و باید به امضاي هر دو برسد.و تعهدات دو طرف بیان شده ا الزحمه حق

 : شرایط عمومی -1-3

 کند. حاکم بر قرارداد را تعیین می مفاد همین متن است که مقررات و شرایط عمومی

 :شرایط خصوصی -1-4

است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع اي  شرایط ویژه

را  مفاد شرایط عمـومی   تواند میده در شرایط خصوصی، نشود، موارد درج ش قرارداد تنظیم می

 نقض کند یا تعهدات مالی کارفرما را افزایش دهد.

 الزامات تخصصی خدمات: -1-5

در  باید است که با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداداي  الزامات تخصصی، شرایط ویژه

نـوع خـدمت موضـوع قـرارداد بـراي       شود. الزامات تخصصی، متناسب با انعقاد قرارداد ملحوظ 

 باشد. الزم االجرا می (حسب مورد)،مرتبط و سایر عوامل  کارفرما ،خدمات گر تدوین

1 
 



 

 :کارفرما -1-6

 گر تدوینکند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به  شخصی حقوقی است که قرارداد را امضا می

 فرما، در حکم کارفرما هستند.نماید. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کار واگذار می

 :گر تدوین -1-7

معماري نسبت به و در قالب قرارداد که براساس سفارش کارفرما  واجد شرایط مهندس مشاور

سازي، انتقال، پشتیبانی و نگهداري نرم افزارهاي سفارشی حـوزه   نویسی، پیاده اطالعات، برنامه

 نماید. اقدام میفناوري اطالعات 

 زء: ج گر تدوین -1-8

بخشی از  و شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام امور مربوط به قرارداد را دارد

  .به وي واگذار شده است گر تدوینعملیات موضوع قرارداد، با تایید کارفرما از سوي 

 :واحد مدیریت طرح -1-9

راهبري و مدیریت که وظیفه نظارت یا حوزه فناوري اطالعات  در حقوقی واجد شرایطشخص 

 را به عهده دارد. گر تدوینقرارداد 

 :کاربر -1-10

 هریک از افرادي که پس از تهیه نرم افزار، از آن استفاده خواهند نمود. 

 :ممیزي -1-11

هـا یـا فرآینـدهاي موضـوع قـرارداد بـراي ارزیـابی و تطـابق آنهـا بـا            فـرآورده بررسی رسمی 

 گـر  تـدوین توسط شخص یا گروهی مستقل از  که کاربرانها و یا نیازهاي  استانداردها، شاخص

 شود.  می خدمات انجام

 :حقوق معنوي -1-12

 و محدود به زمان نماید میرا به کارفرما منتسب  یا محصول قرارداد افزار سفارشی نرم حقی که 

 باشد. و قابل انتقال نمی نبوده مکان و
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 :حقوق مادي -1-13

اعم از  افزار سفارشی)، (نرم قرارداد و محصول ي اقتصادي از موضوعبردار هرگونه استفاده و بهره

 باشد. می که متعلق به کارفرما برداري حق نشر، حق عرضه، حق اجرا و حق بهره

 :نرم افزار سفارشی -1-14

آنها و نیز اطالعات   ها و مستندات مربوط به ها، دستورالعمل ، رویه اي هاي رایانه مجموعه برنامه 

اي کـه داراي کـاربري مشـخص بـوده و بـرروي یکـی از        به عملیات یک سیستم رایانهمربوط 

افزار به سفارش کارفرما و به صـورت اختصاصـی،    نرم اي ضبط شده باشد. این  رایانه  هاي حامل

افـزاري سفارشـی نیـز از مصـادیق      هـاي نـرم   سـامانه  یابـد.  بنابر نیازهاي او ایجاد و توسعه مـی 

 .شوند ی محسوب میافزارهاي سفارش نرم

 :سفارشیافزارهاي  نرمانواع  -1-15

شـامل مـوارد ذیـل     و شـود  مـی  تعهـد  گـر  تدوینخدماتی است که به سفارش کارفرما توسط 

 باشد: می

هاي اطالعاتی که منجر بـه تولیـد    تجزیه و تحلیل سیستم :هاي اطالعاتی تحلیل سیستم -1-15-1

 گردد. تم میهاي سیس ها و مستندات تحلیل نیازمندي مدل

افزارهاي سفارشی  معماري، منطقی یا فیزیکی نرم طراحی :افزارهاي سفارشی طراحی نرم -1-15-2

هـاي وب   افزارهاي عمومی یا اختصاصی، سایت هاي اطالعاتی کاربردي، نرم اعم از سیستم

 گردد. افزار می که منجر به تولید مستندات طراحی نرم

هاي اطالعاتی  افزارهاي سفارشی اعم از سیستم ساخت نرم :یساخت نرم افزارهاي سفارش -1-15-3

هاي  هاي وب که منجر به تولید نسخه افزارهاي عمومی یا اختصاصی، سایت کاربردي، نرم

 شود. افزارها می قابل اجرا از این نرم

افزارهـاي سفارشـی بـه محـیط      ارائه خـدمات انتقـال نـرم    :افزارهاي سفارشی انتقال نرم -1-15-4

ي، شامل انتقال اطالعات، اجراي آزمایشی و موازي، آمـوزش کـاربري و راهبـري و    مشتر

 افزار الزم است. برداري از نرم سازي محیط بهره سایر موارد دیگري که براي آماده
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افزارهـاي   ارائه خـدمات پشـتیبانی فنـی نـرم     :نرم افزارهاي سفارشی و توسعه پشتیبانی -1-15-5

 توسـعه،  بـرداري،  افزار، مدیریت تغییرات در دوران بهـره  رمسفارشی (شامل: رفع اشکال ن

 راهبري و مدیریت کاربران).

 طراحی و تولید مطالب و محتوا براي ارائه در محیط وب. :تولید محتواي دیجیتالی -1-15-6

هاي جامع فاوا، تدوین معماري سـازمانی فنـاوري اطالعـات،     تهیه طرح :ریزي فاوا برنامه -1-15-7

هاي اطالعاتی، تدوین استراتژي فنـاوري اطالعـات، تهیـه     استراتژیک سیستم ریزي برنامه

اي  هاي استراتژیک و بلند مدت در زمینه فاوا در سطوح سازمانی، منطقـه  ها و برنامه طرح

 یا ملی.

هـاي   ها و فرآیندهاي مدیریت فاوا، شـامل نظـام   طراحی نظام :طراحی نظام مدیریت فاوا -1-15-8

هـاي مـدیریت اسـناد و پیکربنـدي در      هاي تضمین کیفیـت، نظـام   ، نظامتامنیمدیریت 

 ها. سازمان

ها و فرآیندهاي مدیریت فاوا (شـامل:   سازي نظام پیاده :هاي مدیریت فاوا سازي نظام پیاده -1-15-9

هاي مدیریت اسناد و پیکربندي  هاي تضمین کیفیت، نظام هاي مدیریت امنیت، نظام نظام

 ها). در سازمان

 تحویل موقت: -1-16

یا سامانه  آزمایشی از نرم افزاربرداري  پس از پایان خدمات موضوع قرارداد و تایید قابلیت بهره

بـه   کارفرما، تحویل موقـت ذیصالح طرح یا نماینده  یتسفارشی توسط واحد مدیرنرم افزاري 

یـا  ط خصوصـی  برداري آزمایشی، به مدت درج شـده در شـرای   دوره بهرهو  کارفرما انجام شده

 قرارداد، آغاز می شود. 4پیوست 

 :قطعیتحویل  -1-17

یـا سـامانه نـرم افـزاري      از نـرم افـزار  (دوره تضـمین)  آزمایشی برداري  بهره دورهپس از پایان 

بـرداري نهـایی    تایید قابلیت بهـره گر و  رفع نواقص احتمالی این دوره توسط تدوینو  سفارشی

بـه کارفرمـا انجـام     قطعـی کارفرما، تحویـل  ح ذیصالطرح یا نماینده  یتتوسط واحد مدیر کار

 شود. می
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  :خدمات جنبی -1-18

و یـا بـه واسـطه وي     گـر  تدوینخدمات جنبی مکمل خدمات موضوع قرارداد است که توسط 

 شود.  میتوسط شخص ثالث انجام 

  :مرحله -1-19

 زحمـه ال حقاز شرح خدمات است که تحت این عنوان با مدت و اي  مرحله، بخش تفکیک شده

 معین در قرارداد مشخص شده است. 

 :ها مدارك و گزارش -1-20

گزارش هاي محاسبات فنی،  ها، مشخصات فنی، کتابچه ها، دستورالعمل متون، مستندات، نقشه

و نظایر آن هستند کـه در انجـام خـدمات موضـوع قـرارداد،      ها  برآورد مقادیر، قیمت، تحلیلی

 شود. تهیه می گر تدوینبرحسب مورد از سوي 

 :برنامه زمانی کلی -1-21

هاي مختلف خـدمات هـر مرحلـه از قـرارداد را      اي است که تاریخ شروع و خاتمه بخش برنامه

 شود. دهد و در اسناد و مدارك قرارداد درج می نشان می یا هفته برحسب ماه

 :برنامه زمانی تفصیلی -1-22

هاي درج شده در شرح خدمات را بـه  اي است که تاریخ شروع و خاتمه هر یک از فعالیت برنامه

 دهد. تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی در هر مرحله نشان می

 :مدت اولیه -1-23

 موافقتنامه، براي آن مرحله است. 3مدت اولیه هر مرحله، مدت درج شده در ماده 

 :ماهانه الزحمه حقمتوسط  -1-24

، آن مرحلـه  الزحمـه  حـق ل تقسیم مبلـغ  ماهانه هر مرحله، عبارت از حاص الزحمه حقمتوسط 

 ، بر مدت اولیه مربوط است.نامه مندرج در موافقت

 :ها عنوان مفرد و جمع، ها، روز، ماه، تاریخ -1-25

 کشور است. طبق تقویم رسمیها  روز و ماه براساس تقویم شمسی و تاریخ -1-25-1
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 مع و کلمات جمع معنايهرجا که معناي عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معناي ج -1-25-2

 مفرد دارند.

ي اسـناد و  هـا  قسـمت و دیگـر   شرایط عمومی  یاهاي بکار رفته در موافقتنامه  عنوان -1-25-3

تـوان در   مدارك قرارداد، تنها به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارك است و نمـی 

 تفسیر اسناد و مدارك قرارداد، از آنها استفاده کرد.

 :محرمانگی -1-26

ها امنیت سیستم را بـه   اطالعات محرمانه و اطالعاتی است که افشاء آن ،محرمانگیاز  منظور 

 ضرر وارد نماید.یا بخشی از آن به کل مجموعه  تواند میاندازد و  خطر می

 :افشاء غیر مجاز -1-27

رداد در اختیار قرار دادن اطالعات به افراد غیرمجاز و یا استفاده در مواردي غیـر از مفـاد قـرا    

 منعقده است.

 :مرجع تشخیص صالحیت -1-28

و هـاي انفورماتیـک    شـرکت منظور واحد سازمانی تخصصـی بررسـی و تشـخیص صـالحیت      

 باشد. میکشور نامه صالحیت است که در اینجا سازمان برنامه و بودجه  صادرکننده گواهی

همچنـین   رگزاري مناقصـات، و و بودجه، ب  اصطالحاتی که در این ماده نیامده است طبق قوانین برنامه

 شود. مقررات و ضوابط حوزه فناوري اطالعات ابالغی از سوي مراجع ذیربط تعریف می
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 شرایط عمومی: فصل دوم 

 :شروع و تنفیذ قرارداد -2ماده 

 .است نافذ و ابالغ از سوي کارفرما آن مبادله تاریخ از قرارداداین  -2-1

 گـر  تـدوین پرداخت توسط  و دریافت پیشز سوي کارفرما شروع اولین مرحله، پس از ابالغ قرارداد ا -2-2

ظـرف مـدت یـک هفتـه،      گـر  تـدوین درصورت عدم ارائه درخواست پیش پرداخت توسط  باشد. می

 )، تاریخ شروع قرارداد، یک هفته پس از تاریخ ابالغ خواهد بود.1-17موضوع بند (

و منـوط بـه    کارفرمـا ربوط توسـط  یک از مراحل بعدي، تاریخ ابالغ انجام مرحله م هرتاریخ شروع 

 .ستتصویب مرحله قبل ا

 توانـد  می گر تدوین هاي یاد شده،  در صورت عدم ابالغ هر مرحله از کار توسط کارفرما، ظرف مهلت -2-3

 درخواست کند. ،1-9-22خاتمه قرارداد را طبق بند 

 :حدود خدمات و تغییرات آن -3ماده 

تغییر، افزایش یا  2-3وضوع قرارداد را با رعایت مفاد بند حین انجام کار، خدمات م تواند میکارفرما  -3-1

 کاهش دهد.

در صورتی که به کار بستن نظر کارفرما در حین انجام خدمات یا هنگام بررسی مدارك و  -3-1-1

 گر تدوین، موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات اضافی شود، گر تدوینهاي  گزارش

 ت اضافی را انجام دهد.، خدما2-3موظف است با رعایت مفاد بند 

تغییـرات در شـرح وظـایف و یـا حـدود خـدمات در        ،در صورت لـزوم  تواند می گر تدوین -3-1-2

 بـــا ذکـــر دالیـــل و جزئیـــات و بـــا رعایـــت مفـــاد   هـــاي پایـــان یافتـــه را بخـــش

 ، به کارفرما پیشنهاد کند. 2-3 بند
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ت یابد، در هر مـورد  هرگاه طبق بندهاي یاد شده تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرور -3-2

 کند. کارفرمـا، حـداکثر ظـرف    الزحمه انجام تغییرات را به کارفرما گزارش می مدت و حق گر تدوین

مـذاکره و   گر تدوینبا ، انجام تغییرات الزحمه حقبا بررسی گزارش، در مورد مدت و  دو هفتهمدت 

 نماید. پس از توافق، کارفرما تغییرات را ابالغ می ،کند توافق می

که ناشی از نقص انجـام خـدمات موضـوع     گر تدوینهاي  خدمات مربوط به اصالح مدارك و گزارش -3-3

 گـر  تـدوین نیست و هزینه آنها از سـوي   2-3و  1-3قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافی بندهاي 

 شود. پرداخت می

 گر تدوینشد، هاي دیگر ارتباط داشته با در مواردي که انجام خدمات موضوع قرارداد با طرح یا طرح -3-4

دیگـر  هـاي   و یـا سـازمان  کارفرمـا  اي که بـا   موظف است اطالعات و مدارك فنی آن را طبق برنامه

شود، از کارفرما دریافت کند و در انجام خـدمات خـود منظـور نمایـد، تـا بـین کارهـاي         تنظیم می

 هاي یاد شده، هماهنگی ایجاد شود. مختلف طرح

 :برنامه زمانی انجام خدمات -4ماده 

 .است آمده 4 پیوست در خدمات انجام کلی زمانیبرنامه  -4-1

 ی تعیین نشدهمدت 4در پیوست براي ارائه برنامه زمانی تفصیلی پس از ابالغ قرارداد، در صورتی که  -4-2

یا یـک مـاه    قراردادزمانی کلی، تا یک هشتم مدت  برنامه، برنامه زمانی تفصیلی در چارچوب باشد

دو هفتـه  شود. کارفرما تا  تهیه و براي کارفرما ارسال می گر تدوین کمتر است، از سوي که کدامهر 

کنـد. هـر    پس از دریافت برنامه زمانی تفصیلی، نظر خود را درباره تصویب و یا اصالح آن اعالم مـی 

 ، با توافق دو طرف مجاز خواهد بود.مصوب گونه تغییر در برنامه زمانی تفصیلی

  :پیشرفت کار -5ماده 

هاي تعیین شـده در برنامـه زمـانی تفصـیلی، گـزارش پیشـرفت        ر پایان هر ماه یا زمان، دگر تدوین

این گزارش، میـزان کارهـاي انجـام شـده،      در کند. به کارفرما تسلیم میرا خدمات موضوع قرارداد 

دو شود و کارفرمـا تـا    هاي الزم براي رفع موانع و مشکالت کار پیشنهاد می حل تأخیر، علل آنها، راه
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کند، در غیر اینصورت، مفـاد گـزارش تأییـد     ، نظر خود را نسبت به گزارش یاد شده اعالم میهفته

 گردد. شده تلقی می

 :گر تدوینکارکنان  -6ماده 

یـا موقـت، بـه هزینـه     م ئـ داهمه کسانی که به منظور اجراي خدمات موضوع قرارداد، به صـورت   -6-1

شـوند و مسـئولیت    شناخته مـی  گر تدوینن دهند، کارکنا و براي او خدماتی را انجام می گر تدوین

 است. گر تدوینعملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد، به عهده 

افـراد کلیـدي را کـه     موظف است سازمان اجرایی و فهرسـت اسـامی    گر تدوینقبل از شروع کار،  -6-2

به همراه  6 باشند، براي انجام خدمات موضوع قرارداد، مطابق پیوستکافی اي  رفهحسوابق  داراي

 وظایف، تخصص و میزان فعالیت هر یک، براي کارفرما ارسال کند.

انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم اسـتفاده از خـدمات اتبـاع خـارجی باشـد،       کهدر صورتی  -6-3

در استفاده از خدمات آنها، قوانین و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران را رعایت  گر تدوین

 نماید. اد مربوط به مجوز اقامت و کار آنها را به کارفرما تسلیم میکند و اسن می

و سازمان برنامه و بودجـه کشـور    طرح یتمدیرواحد  کارکنان شاغل کارفرما، تواند مین، گر تدوین -6-4

را، بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، براي انجام خدمات موضـوع ایـن قـرارداد، بـه کـار      

 .دگیر

از سوي کارفرما براي انجام خـدمات  واحد مدریریت طرح و  گر تدوینان شاغل به کارگیري کارکن -6-5

 موضوع این قرارداد ممنوع است.

 :نمایندگان - 7ماده 

  :نمایندگان کارفرما -7-1

 به اختیارات، حدود تعیین با را خود نمایندگان یا نماینده قرارداد، مبادله از پس کارفرما -7-1-1

 .کند می معرفی گر تدوین
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دارکی که به وسیله نماینده کارفرما، در محدوده اختیارات تفویض شده به وي، دستورها و م -7-1-2

شود، در حکم ابالغ کارفرماست، بدیهی است با تغییر نماینده کارفرما  ابالغ می گر تدوینبه 

 دستورهاي ابالغ شده و یا مدارك امضا شده به وسیله نماینده قبلی، معتبر است.

 شی از اختیارات قابل واگذاري خود را در رابطه با این قرارداد، بهتمام یا بخ تواند میکارفرما  -7-1-3

 گر تدوینواگذار نماید. در این صورت آن واحد با تعیین حدود اختیارات، به  واحد مدیریت طرح

 هاي کارفرماست. هاي وي در امور واگذار شده، در حکم تصمیم گیري شود و تصمیم معرفی می

 :گر تدویننمایندگان  -7-2

نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر حدود اختیارات به کارفرما معرفـی   گر تدوینمبادله قرارداد، پس از 

 کند. می

 :دقت و کوشش - 8ماده 

 براسـاس  و مهندسـی  و فنـی  اصـول  بـا  منطبـق  را قـرارداد  ایـن  موضـوع  خـدمات  بایـد  گر تدوین -8-1

 هـاي  دسـتورالعمل  طبـق  ي،اقتصـاد  و مـالی  مالحظات رعایت با اي حرفه و تخصصی استانداردهاي

حداکثر مهارت و دقت، به وسیله کارکنانی کـه واجـد صـالحیت تخصصـی و      بکارگیري با و مربوط

بـه او واگـذار شـده اسـت،      در مواردي که اظهارنظر و صالحدیداي الزم هستند، انجام دهد و  حرفه

 منصفانه و بی طرفانه عمل کند.

ترین آنها  و مناسب هاي ممکن را بررسی حل ها و راه هموظف است در مطالعات خود، گزین گر تدوین -8-2

هاي هر مرحله را به ترتیبی تهیه کند که در ادامـه   ند. همچنین باید مدارك و گزارشرا پیشنهاد ک

 خدمات، درحد امکان، نیاز به تغییر مصوبات قبلی نباشد.

ا هـدف اطمینـان از   ب واحد مدیریت طرح .است گر تدوینحسن اجراي عملیات، بر عهده  مسئولیت -8-3

صدور نسبت به  ،ش از اجرا و هنگام بکارگیري آنهالوازم و تجهیزات، پیهاي تحلیلی،  گزارشکیفیت 

و  کیفیت اجـرا  ، ازو نیز با بازدید مستمر از مراحل تولیدند.ک میاقدام  ها دستور براي انجام آزمایش

، کنـد  ، اطمینـان حاصـل مـی   یاجرایـ   تطبیق آنها با مشخصات و اسـتانداردهاي فنـی و مسـتندات   
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مصرف احتمالی لـوازم و تجهیـزات   از  ،ها سامانهباید با کنترل مستمر  واحد مدیریت طرح همچنین

 غیراستاندارد و اجراي کارهایی مغایر مشخصات فنی، جلوگیري کند.

 :هاي فنی استانداردها، معیارها، مقررات و دستورالعمل - 9ماده 

هـا، از معیارهـا، اسـتانداردها و     مات تهیـه و تنظـیم مـدارك و گـزارش    ، باید در انجام خدگر تدوین -9-1

  ضوابط معتبري که در پیوسـت  و سایراستانداردها و هاي سازمان برنامه و بودجه کشور دستورالعمل

 تبعیت نماید.است، تعیین شده  5

 باشد.  می بر عهده کارفرما یا نماینده و یا نمایندگان منتخب کارفرما گر تدوینممیزي عملکرد  -9-2

افزارها یا منابع اطالعاتی شبکه تخصیص  آن به نرم گر تدوینهاي کاربري که براي دسترسی  حساب -9-3

اي مـورد بـازنگري    تعیین گردد و به صـورت دوره  ی، باید تنها براي بازه زمانی مشخصشود میداده 

 قرار گیرد.

مدت قرارداد یا زمان اتمـام  ایان قبل از پ مدت قرارداد، هر کدام که کمتر باشد، سوم یا یک ماهسه  -9-4

 واحـد مـدیریت طـرح    ،)افـزاري سفارشـی   سامانه نـرم  یاافزار  نرم( گر تدوینموضوع قرارداد خدمات 

هـا بـه کـار     یابی مسائل ناشی از این سـرویس  روز از مطالبی که براي عیب گزارش کامل، دقیق و به

که  باشد ها یا مطالبی شامل داده ها باید رشو گزا این اطالعات .دهد به کارفرما تحویل می را رود می

 در حالت عادي ممکن است افشا نکرده باشد. گر تدوین

رعایـت مـوارد زیـر از سـوي      ،و حراست از اطالعات محرمانه و مستندات فنی و غیر فنـی  حفظدر  -9-5

 :الزامی است گر تدوین

  .رساندن به صحت اطالعات در اختیار گذاشته شدهنآسیب  -9-5-1

  .اطالعات براي افراد غیر مجاز اشتنگذندر دسترس  -9-5-2

 .ارائه شده از طرف کارفرما ها و مستندات ، کپیبازگرداندن اصل تمامی مدارك -9-5-3

که در حین  )اعم از فنی و غیرفنی(کارفرما داري هرگونه داده و اطالعات  محرمانگی و امانت رعایت -9-6

 .شده است  وي قراردادهر اختیار و یا بعد از اجراي موضوع قرارداد به طور مستقیم یا غیرمستقیم د
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ایجـاد و   واگذاري، انتشار و افشاي عمدي و یا سهوي هرگونه اطالعات، دانش فنـی و غیرفنـی    عدم -9-7

کـه حقـوق مـادي و معنـوي آن در      )اعم از حقیقی و حقوقی( ها به سایر اشخاص اندازي سامانه ه را

 .مالکیت کارفرما است

 :یاز به تأیید کارفرما داردکه ن گر تدوینهاي  اقدام - 10ماده 

هاي هماهنگی را به  به هنگام انجام کار، براي تعیین نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسه گر تدوینهرگاه 

هاي راهبردي ضروري بداند، موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی، بـراي   منظور اخذ تصمیم

کند و  نسبت به تشکیل جلسه اقدام می از تاریخ دریافت گزارش، دو هفتهکارفرما،  ،کارفرما بفرستد

نمایـد. هرگـاه کارفرمـا در     ابالغ مـی  گر تدویناي تنظیم و بی درنگ به  جلسه ها را درصورت تصمیم

خـود   گـر  تـدوین هـا اقـدام نکنـد،     مهلت تعیین شده نسـبت بـه تشـکیل جلسـه و ابـالغ تصـمیم      

 کند. گیري نموده و نتیجه را به کارفرما اعالم می تصمیم

  :ها نحوه تسلیم و تصویب مدارك و گزارش - 11 ماده

و یا مقاطعی کـه در برنامـه    هر مرحلههاي مطالعات را در پایان مدت  مدارك و گزارش ،گر تدوین -11-1

افزاري بـه   اي به صورت نرم بینی شده است، ابتدا در دو نسخه همراه با نسخه زمانی تفصیلی پیش

چهـار  یافت مدارك و گزارشهاي یاد شده، ظـرف مـدت   از در  کند. کارفرما پس کارفرما تسلیم می

آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خـود   ،بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی یا مدت پیش هفته

 کند. در یک نوبت اعالم می ،را با درج موارد

ده هاي تأیید ش مدارك و گزارش گر تدوینها را تأیید کند،  در صورتی که کارفرما مدارك و گزارش -11-2

هـا، بـه    را در دو نسخه به همراه نسخه نرم افزاري و راهنماي مکتوب آن و نیـز خالصـه گـزارش   

کند تا کارفرما آنها را ابالغ نماید. در صورت اعالم نظر اصالحی از سوي کارفرما  کارفرما تسلیم می

ا ده درصـد مـدت   یـ  چهار هفتـه موظف است ظرف مدت  گر تدوینها،  نسبت به مدارك و گزارش

نسخه همراه دو  مرحله، هرکدام که بیشتر باشد، براساس نظر کارفرما آنها را اصالح و مدارك را در

ها به کارفرمـا تسـلیم نمایـد تـا      اي به صورت نرم افزاري تهیه و به همراه خالصه گزارش با نسخه
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ده در درج شـ  الزحمـه  حقکارفرما آنها را تصویب و ابالغ کند. تجاوز از این مدت، مشمول کاهش 

 قرارداد است، مگر اینکه کارفرما با افزایش مدت، قبالً موافقت کرده باشد.

ضوابط  اصول، ای تدوین گراعالم شده از سوي کارفرما منطبق با نظر  یدر مواردي که نظر اصالح -11-3

 لیدال ،یهیگزارش توج ارسال ا، بدو هفته ظرف مدت دیبا گر تدویننباشد،  یو استانداردهاي فن

همچنان بر نظرات اعـالم شـده    کارفرما مجدد به کارفرما اعالم کند، چنانچه یراي بررسخود را ب

مقـام   نیخود را به باالتر یهیتوج لیدال ،دو هفتهمدت  یحداکثر ط دیخود اصرار داشته باشد، با

 یاتیـ ه ایـ کارفرمـا   یمقام سـازمان  نیشود. باالتر ایجو کارفرما ارسال نموده و نظر وي را یسازمان

ظـرف   ،و دالیـل تـوجیهی طـرفین    گر تدوینگزارش  یبررس اشکل از سه نفر به انتخاب وي، بمت

الخطـاب کـار    اي کـه فصـل   به گونه ،ینظر خود را مطابق با اصول و ضوابط فن دیبا دو هفته مدت

 سه نفـره  اتیه ایمقام  نیاعالم نظر باالتر عدم . درصورتدیاعالم نما گر تدوینباشد به کارفرما و 

متوجـه کارفرمـا    بابـت  نیـ از ا یتیمالك عمل بوده و مسـئول  گر تدویننظر  ،مدت یاد شده ظرف

 .نخواهد بود

هـاي   در صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیـین شـده نظـر خـود را در مـورد مـدارك و گـزارش        -11-4

از تـاریخ   دو هفتـه ا تـ نماید و چنانچـه   نظر کارفرما را استعالم می گر تدویناعالم نکند،  گر تدوین

ها و مدارك ارسالی تصویب  دریافت استعالم هم چنان نظري از سوي کارفرما اعالم نشود، گزارش

 گردد. شده تلقی می

 گـر  تدوینبه ، هاي مصوب هر مرحله را با مهر تصویب شد کارفرما، یک نسخه از مدارك و گزارش -11-5

 کند. ابالغ می

مربـوط را   الزحمـه  حـق  گر ینتدوهاي تصویب شده مبناي کارهاي بعدي است و  مدارك و گزارش -11-6

 کند. براساس قرارداد دریافت می

از کار آن مرحله را تهیـه و بـه کارفرمـا    اي  ها، چکیده باید به پیوست هر یک از گزارش، گر تدوین -11-7

، گزارشـی شـامل   بـرداري آزمایشـی)   (شروع بهـره  همچنین پس از تحویل موقت کار ،تسلیم کند

 کند. فرما تسلیم میتاریخچه کارهاي انجام شده را به کار
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 :تعهدات کارفرما - 12ماده 

در مورد خدمات موضوع قـرارداد   گر تدوینهاي الزم را براي تسهیل کار  کارفرما تدابیر و مساعدت -12-1

 کند. فراهم می گر تدوینبه ویژه در موارد زیر براساس درخواست 

  .رایگان صورت به و یخصوص شرایط مندرجات طبق مربوط، اطالعات قراردادن اختیار در -12-1-1

کارکنان خارجی مورد نیاز و همچنین، اخذ  اقامت و مجوز کار ورود و خروج و پروانه روادید -12-1-2

 روادید براي کارشناسان ایرانی.

به سازمان کارفرما یا دستگاه هاي اجرایی مرتبط با  گر تدویناخذ مجوز ورود و خروج کارکنان  -12-1-3

 .حسب نیاز ،انجام موضوع قرارداد

  .ها و سایر موسسات ها، شرکت ها، سازمان ارتباط و تشریک مساعی با وزارتخانه -12-1-4

 ترتیب امور مربوط به تهیه لوازم و وسایلی که تهیه و توزیع آن در انحصار دولت باشد. -12-1-5

 م افزارها و اقالمیترتیب امور مربوط به تهیه، ورود و ترخیص لوازم، وسایل، کتب، نشریات، نر -12-1-6

 که تهیه آن در داخل کشور مقدور نباشد. از این قبیل 

 قرار گیرد. گر تدوینقرارداد، باید توسط کارفرما در اختیار  5اي که طبق پیوست  تسهیالت ویژه -12-1-7

 است. گر تدوینبرعهده  6-1-12تا  2-1-12هاي موضوع بندهاي  هاي اقدام تمام هزینه -12-1-8

افزار سفارشی  براي نرم ،مطابق قوانین و مقررات ،کارفرما باید نسبت به اخذ مجوزهاي مصوب -12-1-9

 اقدام نماید. ،افزاري سفارشی یا سامانه نرم

 خدمات جنبی: - 13ماده 

که جزء خـدمات موضـوع    و فرهنگی مطالعات اجتماعی خدمات پدافند غیر عامل، خدماتی مانند -13-1

خدمات موضوع قرارداد مورد نیاز است از خدمات جنبی محسـوب   قرارداد نیست ولی براي انجام

بـه  و  صاحب صـالحیت  انگر تدوینتوسط  طبق ضوابط قراردادهاي مربوط، این خدمات .شود می

نیـاز و   شود. در این صورت، تعیین شرح خدمات جنبـی مـورد   هزینه و از سوي کارفرما انجام می
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نیاز و نیز تطبیق  با جدول زمانی ارائه اطالعات مورد اطالعات ضروري هر یک و اعالم آنها، هرماه

 .خواهد بود گر تدوینعهده  نیازهاي طرح، بر با حاصلنتایج 

ها و نظارت بـر   بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش ،اگر کارفرما بخواهد در تنظیم مدارك قرارداد -13-2

که افراد داراي صالحیت موظف است  گر تدویناستفاده کند،  گر تدوینخدمات جنبی، از خدمات 

 الزحمـه  حقرا براي انجام این خدمات به شمار الزم به خدمت فرا خواند، میزان خدمات اضافی و 

 خواهد بود. 3-2مربوط به آن، طبق ضوابط مندرج در بند 

گزارش نتایج کارهاي جنبی را که توسط واحدهاي دیگـري تهیـه شـده     ،گر تدویندر صورتی که  -13-3

به نتایج آن معترض باشد، باید نظر خود را با ذکر دلیـل و بـه موقـع، بـراي     است صحیح نداند و 

 گر تدوینهاي یاد شده را تأیید نماید،  به کارفرما اعالم کند. چنانچه کارفرما گزارشگیري  تصمیم

ها  گیري موظف به استفاده از نتایج آنها در مطالعات مربوط خواهد بود و مسئولیت این نوع تصمیم

 نیست. گر تدوینبر عهده 

 :تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار - 14ماده 

نام تضمین معامالت  تضمین معتبري را مطابق آیین ،موظف است قبل از انعقاد قرارداد گر تدوین -14-1

 دولتی، به عنوان تضمین انجام تعهدات، به کارفرما ارائه نماید.

 تضمین عنوان به گر تدوین پرداخت هر از درصد ده کار، انجام حسن از اطمینان حصول براي -14-2

 .شود می نگهداري کارفرما نزد و کسر کار، انجام حسن

به نفع و تضمین انجام تعهدات تضمین حسن انجام کار  ،23در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده  -14-3

 شود. کارفرما ضبط می

پس از تحویل  ،تمام مراحل قرارداد، بجز خدمات پشتیبانی و توسعه حسن انجام کارتضمین  -14-4

 و در زمان تسویه حساب نهایی ها گزارش پس از تصویب مدارك و، و تضمین انجام تعهدات قطعی

 شود. میآزاد  18، طبق ماده هر مرحله
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، کسور حسن انجام کار، به ازاي دریافت سفته یا هرگونه تضمین گر صورت درخواست تدویندر  -14-5

 شود. معتبر دیگر بازگردانده می

 :لزحمها حق - 15ماده 

براي انجام خـدمات مراحـل مختلـف موضـوع قـرارداد، براسـاس ضـوابط و         گر تدوین الزحمه حق

از سوي کارفرمـا و بـا رعایـت     ،تعیین شده است 3پیوست قانونی ابالغی که در هاي  دستورالعمل

 شود. مفاد قرارداد، به وي پرداخت می

 :الزحمه حقنحوه پرداخت  -16ماده 

هر مرحله از مطالعات در طول انجـام خـدمات و تـا زمـان تسـلیم       الزحمه حقهشتاد و پنج درصد  -16-1

هاي آن مرحله، به صورت اقساط، براساس پیشرفت کار، طبق برنامه زمانی که در  مدارك و گزارش

 شود. تعیین و توافق شده است، به صورت علی الحساب پرداخت می 3پیوست 

طالعات، پس از تصویب مدارك و گـزارش مربـوط،   هر مرحله از م الزحمه حققسط آخر یا باقیمانده  -16-2

 شود. پرداخت می 18طبق ماده 

، برحسب مورد، به تناسب پیشرفت کار و 2-3خدمات اضافی موضوع بند  الزحمه حقزمان پرداخت  -16-3

 شود. با توافق دوطرف تعیین می

شود،  ا میتهیه و تسلیم کارفرم گر تدوینحسابی که توسط  ، طی صورتالزحمه حقهر یک از اقساط  -16-4

 شود. پس از رسیدگی از سوي کارفرما پرداخت می

دهد و صورتحساب، آن را مورد بررسی قرارپس از دریافت  دو هفتهکارفرما موظف است ظرف مدت  -16-5

قانونی و قراردادي، ضمن ارسال یک نسخه از صورت حساب تأیید شده همراه با  کسورپس از کسر 

 وي را پرداخت کند. حمهالز حق، گر تدوینمستندات مربوط براي 

به اصالحات اعمال شده از سوي کارفرما در مورد صـورت حسـاب معتـرض باشـد،      گر تدوینهرگاه  -16-6

از تـاریخ دریافـت    دو هفتـه اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مسـتندات، حـداکثر ظـرف مـدت     

رگـاه کارفرمـا   کند تا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد. ه     شده، به کارفرما اعالم می اصالحصورتحساب 
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اعمال اصالحات اعالم شده اصرار داشته باشد، باید نسبت به پرداخت آنچـه کـه مـورد     نان برچهم

نسبت به مبلغ مـازاد مـورد نظـر خـود، از      تواند می گر تدویندر این حالت  قبول اوست، اقدام کند.

تاخیر تأدیه، طبق  اقدام کند و در صورت محق بودن، اصل مبلغ را به عالوه خسارت 24طریق ماده 

 دریافت کند. 7-16بند 

تأیید شده بیش از هاي  حساب در صورتی که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هر یک از صورت -16-7

یک ماه از تاریخ دریافت آن تأخیر کند، براي جبران خسارت مازاد بر یک ماه، اضافه بر اصل مبلـغ  

ده سرمایه گذاري بلند مـدت (مـورد عمـل در    تأخیر شده، مبلغی معادل حاصلضرب نرخ سود سپر

کنـد. حـداکثر    پرداخت می گر تدوینهاي کشور) در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده، به  بانک

 ماه است. سه زمان مشمول پرداخت این خسارت،

و  ی، بررسگر تدوین شده دییحساب خدمات تأ صورت افتیپس از دردو هفته  تا کارفرماچنانچه  -16-8

از انقضاي مهلت یاد  مدت دو هفته ظرف زین گر تدوین یکتب استعالم به و دیننما یظر کتباعالم ن

درصد مبلغ  70 ،حساب) صورت افتیاز در یک ماهبه بعد ( خیتار نیپاسخ ندهد، از ا شده

 .) خواهد بود7-16حساب مشمول مفاد بند ( صورت

 :پیش پرداخت- 17ماده 

هر مرحله، یک هفته فرصت دارد تا نسبت به درخواسـت مکتـوب    ، بعد از ابالغ قرارداد یاگر تدوین -17-1

نامـه   (سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر، مطابق بـا آیـین  معتبر رداخت به انضمام تضمین پیش پ

درصـد   نجپ، کارفرما بیست و گر تدوینس از ارائه درخواست پ تضمین معامالت دولتی) اقدام نماید.

به عنوان پیش پرداخت، بـدون کسـر کسـور قـانونی بـه      را  مرحله ره قرارداد یاالزحمه  از مبلغ حق

 کند.  می پرداخت گر تدوین

هـا   بابت پیش پرداخت گر تدوینو یا فسخ قرارداد، هرگاه در تسویه حساب نهایی،  خاتمهدر صورت  -17-2

به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبـالغ بـدهکاري را پرداخـت کنـد وگرنـه کارفرمـا از طریـق        

بـا اخـذ    ،گـر  تدوینها و مطالبات  ها، تضمین انونی، نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپردهق

 نماید. هاي مربوط اقدام می هزینه
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 حساب نهایی و تسویه حساب: صورت – 18ماده 

هـاي آن   پس از تصویب مدارك و گزارش ،از موضوع قرارداد حساب نهایی خدمات هر مرحله صورت -18-1

حسـاب   شود. ایـن صـورت   تهیه و به منظور تأیید براي کارفرما ارسال می گر ینتدواز سوي مرحله، 

شـود،   آن مرحله و مبالغی که براساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از آن کسر می الزحمه حقشامل: 

هـاي   یا کاهش خدمات، هزینهافزایش  الزحمه حقهاي قبلی یا علی الحساب،  کسور قانونی، پرداخت

یـق خسـارت و نتـایج ناشـی از دعـاوي رسـیدگی و قطعـی شـده و نظـایر آن اسـت.           تطویل و تعل

از تـاریخ دریافـت    دو هفتـه ظرف مدت  شود، حساب نهایی که به ترتیب یاد شده تنظیم می صورت

 شود. بوسیله کارفرما رسیدگی و تایید می

مورد نظر خود را  حساب یاد شده نیاز به اصالح داشته باشد، کارفرما اصالحات در صورتی که صورت -18-2

دهد، مطـرح نمـوده و نتیجـه را بـا وي      تشکیل می گر تدویناي که طی مدت یاد شده با  در جلسه

 کند. توافق می

حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده و اعتراض نسبت به آن وارد نیست و مبنـاي   صورت -18-3

مورد به شرح بندهاي زیر عمل  گیرد، در این حالت برحسب قرار می گر تدوینحساب نهایی با  تسویه

 شود. عمل می 6-16خواهد شد وگرنه طبق مفاد 

حساب نهایی بستانکار شـناخته شـود، تضـمین حسـن انجـام کـار        براساس صورت گر تدوینهرگاه  -18-4

آزاد و مطالبـات وي   14او بی درنگ طبق مـاده  و تضمین انجام تعهدات (درصورت تحویل قطعی) 

 شود. حساب نهایی پرداخت می ز تأیید صورتپس ا دو هفتهحداکثر ظرف مدت 

از تـاریخ تأییـد    دو هفتـه حساب نهایی بدهکار شـود، ظـرف مـدت     براساس صورت گر تدوینهرگاه  -18-5

 پردازد در این صورت بی درنگ تضمین حسن انجام کار حساب، بدهی خود را به کارفرما می صورت

د و هرگاه از این پرداخت خودداري شو او آزاد می و تضمین انجام تعهدات(درصورت تحویل قطعی) 

طلب خود را دریافت کرده  ،گر تدوینو مطالبات ها  ها، تضمین کند، کارفرما حق دارد از محل سپرده

او را آزاد نماید و اگر مبـالغ  و تضمین انجام تعدات و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حسن انجام کار 

نین جـاري کشـور، مطالبـات خـود را از سـایر      یاد شده براي وصول مطالبات کافی نباشد، طبق قوا

 کند. او وصول میهاي  دارایی
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  :مربوط الزحمه حقغییرات مدت خدمات و ت - 19ماده 

با پیشنهاد هر یک از دو طـرف،   تواند میمدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر، 

ماده مربوط، تغییرات الزم در مدت و  باید با توجه به مفاد گر تدویندر چنین مواردي،  تغییر یابد.

و نیـز   خدمات انجام شده و برنامه زمانی ، براساس مبانی قرارداد و تأثیر آن رويالزحمه حقمبلغ 

 دو هفتهکارفرما، حداکثر  پیامدهاي مالی آن را تعیین نموده و طی گزارشی به کارفرما اعالم کند.

تنظیم و مـالك  اي  د کرد. نتایج طی صورت جلسهپس از دریافت گزارش، نظر خود را اعالم خواه

 گیرد. عمل قرار می

حداکثر دو هفتـه  گیرد،  هایی که حین انجام کار صورت می تغییر مدت هر مرحله براساس کنترل

خدمات آن مرحله (یا در حالت فسخ یا خاتمه قرارداد در زمان بررسـی) مـورد   یان مدت قبل از پا

اره کاهش یا تمدید مدت و میزان تاخیرهـاي مجـاز و غیـر مجـاز،     بررسی نهایی قرار گرفته و درب

 گردد. می جلسه آید و نتیجه صورت توافق به عمل می

در صورت عدم توافق دو طرف در مورد تعیین میزان انواع تاخیرها، موضوع بنا به درخواسـت هـر   

 شود. ، رسیدگی می24یک از دو طرف، طبق ماده 

 تغییر حدود خدمات. -19-1

 .گر تدوینر به عللی خارج از قصور بروز تأخی -19-2

 وقوع حوادث قهري و بروز شرایط اضطراري. -19-3

 تعلیق کارها از طرف کارفرما. -19-4

 .گر تدویناز سوي  تأخیر غیرمجاز -19-5

 خسارت تأخیر: - 20ماده 

ضرب نسبت مدت تأخیر غیرمجاز به مدت  خسارتی معادل حاصل ،گر تدوینبابت تأخیر غیر مجاز  -20-1

مربوط،  الزحمه حق) درصد 20حداکثر تا بیست ( و آن مرحله الزحمه حقمرحله مربوط در میزان 

 شود. دریافت می گر تدویناز 
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ماهانـه در   الزحمـه  حـق ) درصـد متوسـط   50مبلغی معـادل پنجـاه (   ،گر تدوینبابت تأخیر مجاز  -20-2

حـداکثر مـدت بـراي     شـود.  اضافه مـی  الزحمه حقبه  19مطابق ماده  هاي اضافه شده مجموع ماه

 مرحله مربوط و حداکثر شش ماه است. تأخیر مجاز قرارداد نصف مدت الزحمه حقت پرداخ

 عمل کند. ،3-9-22 طبق بند تواند می گر تدوین، پس از سپري شدن این مدت

 تعلیق: -21ماده 

تمـام یـا بخشـی از     حین انجام خدمات هر مرحله،دراي  یک هفته کتبیبا اعالم  تواند میکارفرما  -21-1

که تاریخ شروع و خاتمه تعلیـق در آن معـین شـده    اي  خدمات موضوع آن مرحله را، طی ابالغیه

 است، به حالت تعلیق درآورد.

سه چهارم مدت اولیه و با احتساب  ن، قبل از سپري شدموضوع قرارداد ابالغ تعلیق براي خدمات -21-2

  .مجاز است ،تمدیدهاي مجاز براي هر یک از مراحل

تعلیق خدمات از سوي کارفرما در هر مرحله، فقط براي یک با مجاز اسـت. مـدت تعلیـق در هـر      -21-3

 بود. ماه، هرکدام که کمتر است، خواهد 4مرحله از خدمات، حداکثر یک چهارم مدت اولیه و یا 

قبل از پایـان مـدت    دو هفتهدر صورتی که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد، کارفرما حداکثر تا  -21-4

حـداکثر بـه مـدت     ،گر تدوینکند و در صورت موافقت  پیشنهاد می گر تدوینق، موضوع را به تعلی

گـردد،   ) ماه و بدون پرداخت هر گونه هزینه براي مدت تمدید شـده قـرارداد تمدیـد مـی    3سه (

بـه قـرارداد خاتمـه داده     ،گـر  تـدوین با تمدید تعلیق موافقت نکند، با درخواست  گر تدوینهرگاه 

 شود. می

) 30، ماهانـه معـادل سـی (   موضـوع قـرارداد   مربوط به دوران تعلیق خـدمات هاي  رداخت هزینهپ -21-5

) ماه و به صورت 4متوسط ماهانه است، پرداخت این مبلغ، براي حداکثر چهار ( الزحمه حقدرصد 

 اقساط ماهانه مجاز است.

ظـرف مـدت    موظف است پس از شروع تعلیق، خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر گر تدوین -21-6

هـاي   ، گزارش وضعیت خدمات را تا هنگام ابالغ تعلیق، تهیه و بـا تعیـین میـزان هزینـه    دو هفته

 ، به کارفرما تسلیم نماید.5-21تعلیق، موضوع بند 
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 چگونگیقبل از انقضاي مدت تعلیق یا تمدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به  سه هفته گر تدوین -21-7

. در صورت اعالم نظر کارفرما مبنی بـر ادامـه کـار، پـس از سـپري      کند ادامه قرارداد، استعالم می

یابد. هرگاه تا پایان مدت تعلیق کارفرمـا، نظـر خـود را در     شدن مدت تعلیق، اجراي کار ادامه می

 خاتمه کار را درخواست کند. تواند می گر تدوینمورد ادامه کار اعالم نکند، 

کند.  ابالغ می گر تدوینلغو تعلیق بگیرد، موضوع را به  در دوران تعلیق، کارفرما تصمیم به چنانچه -21-8

 یابد. ادامه می پس از ابالغ، کار دو هفتهحداکثر  صورتاین  در

 خاتمه دادن به قرارداد: - 22ماده 

 تواند در هر زمان، به قرارداد خاتمه دهد. کارفرما می  -22-1

ه باشد، موضوع را با تعیین مهلت که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشتاي  در هر مرحله -22-2

 کند. اعالم می گر تدوین، به ماهه) 2دو (

، دو هفتـه دریافت ابالغ خاتمه قرارداد، بی درنگ باید کار را متوقـف کنـد و تـا     پس از ،گر تدوین -22-3

وضعیت پیشرفت خدمات را تا هنگام ابالغ خاتمه قرارداد، تهیه و تسلیم کند. این گزارش،  گزارش

هایی که تکمیل آنها به لحاظ  مرحله و نیز بخشهر ضعیت و میزان پیشرفت خدمات باید حاوي و

حفظ منافع کارفرما در مهلت دو ماهه یاد شده ضروري و امکان پذیر است، همراه با تعیین میزان 

 آنها باشد. الزحمه حق

قسـمتی از  تشخیص دهد که الزم است تمام یـا   ،گر تدوینیا براساس گزارش  رأساًهرگاه کارفرما  -22-4

 گـر  تـدوین اعـالم کنـد. در ایـن صـورت،      گر تدوینخدمات ناتمام تکمیل شود، باید موضوع را به 

 در مهلت دو ماهه تکمیل کند. موظف است خدمات یاد شده را

موظف است در پایان مهلت دو ماهـه، نسـبت بـه تحویـل اصـل اسـناد و        گر تدویندر هر صورت  -22-5

خـود (در صـورت وجـود) و ارائـه      تجهیـزات خـارج سـاختن   اموال کارفرما و  تحویلمدارك کار، 

ناشی از پایان دادن قرارداد، مانند هاي  خدمات انجام شده و صورت هزینه الزحمه حقصورتحساب 

هزینـه مراجعـت    ،موسسـات دیگـر   یـا در مقابل کارمنـدان خـود    گر تدوینتعهدات  ها، موافقتنامه

هزینه حمل لوازم آنها به کشورشـان، مشـروط بـر    کشورشان و  بهکارکنان خارجی و خانواده آنها 
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 گـر  تـدوین به منظور اجراي این قرارداد ایجـاد شـده باشـد و بابـت آنهـا بـه       ها  این که این هزینه

 پرداختی نشده باشد، اقدام نماید.

، موضوع ها پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینه دو هفتهکارفرما متعهد است ظرف مدت  -22-6

به بررسی آن براساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده اقدام نماید  نسبت )،5-22بند (

و تضمین انجام تعهدات تسویه حساب کند. سپرده حسن انجام کار  گر تدوین، با 18و مطابق ماده 

 شود. آزاد می 18در این حالت با توجه به ماده  گر تدوین

ر یک از مراحل قرارداد مطرح باشد، کارفرمـا  هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات ه -22-7

بابـت خـدمات مرحلـه قبـل،      ،گر تدوینقرارداد را بدون تشریفات خاصی پس از تسویه حساب با 

 دهد. پایان می

، هرگاه منع قانونی رفع نشود، قرارداد از سوي کارفرمـا خاتمـه داده   2-1-27در مورد شمول بند  -22-8

 گردد. شود و طبق مفاد این ماده، عمل می می

 خاتمه دادن به قرارداد را در هر یک از موارد زیر، درخواست کند. تواند می ،گر تدوین -22-9

 .2مندرج در ماده هاي  ت مرحله بعد، طی مهلتخدما ابالغ دمع -22-9-1

 .7-16، موضوع بند الزحمه حق) ماه در پرداخت 3در صورت تأخیر مازاد بر سه ( -22-9-2

تـأخیر   الزحمـه  حـق پرداخـت  در صورت سپري شدن حداکثر مدت تعیین شده براي  -22-9-3

 .2-20موضوع بند  ،مجاز

   ) ماه، موضوع بند4تمدید مدت تعلیق بیش از چهار ( بادر صورت عدم موافقت  -22-9-4

 .7-21نکردن کارفرما براي ادامه کار، موضوع بند  اعالم نظر یا، 21-4

) ماه از تاریخ 3از سوي کارفرما بیش از سه ( 1-12در صورت عدم انجام مفاد بند  -22-9-5

 .نظر در برنامه زمانی وردم

 در صورت عدم تبعیت کارفرما از راي مرجع حل اختالف. -22-9-6

 .1-28در صورت وقوع شرایط مندرج در بند  -22-9-7
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یک ماه زمینه هایی را که منجر به درخواست خاتمه قرارداد از  تادر صورتی که کارفرما حداکثر  -22-10

کند و خـدمات را   ف نظر میاز درخواست خود صر گر تدوین ،شده است، رفع کند گر تدوینسوي 

دهد، در غیر این صورت، پس از انقضاي مهلت یک ماهه، قرارداد خاتمه یافته تلقی شده  ادامه می

 گردد. طبق مفاد این ماده انجام می ها، و سایر اقدام

 فسخ قرارداد: - 23ماده 

موده و موضوع را بـه  بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ ن، در هر یک از موارد زیر تواند میکارفرما  -23-1

 ابالغ کند. گر تدوین

در زمان عقد قرارداد طی مدت  گر تدویناثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر  -23-1-1

 2-1-27قرارداد، به استثناي مفاد بخش اول بند 

 2-1-27 بند عدم اطالع به کارفرما در مورد -23-1-2

 اجازه کارفرمابه شخص یا اشخاص ثالث، بدون  قرارداد یا واگذاري انتقال -23-1-3

 به تقصیر یا انحالل شرکت  ورشکستگی -23-1-4

در فرآیند ارجاع کار و انتخاب از مدارك جعلی یا اطالعات خـالف   گر تدوینکه  در صورتی -23-1-5

 اسـتفاده نمـوده و یـا    واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن براي قبول پیشنهادهاي خود

یا اجراي آن، به کارکنـان کارفرمـا،    و فرآیند ارجاع کاربراي  گر تدویناثبات این مطلب که 

آنان را در منافع خود شـریک کـرده   هاي  دستمزد، پاداش یا هدایایی داده یا آنها یا واسطه

 است.

کند تـا نسـبت بـه رفـع      اخطار می گر تدویندر صورت تحقق هریک از موارد زیر، ابتدا به  کارفرما -23-2

در  دت یک ماه، به صورت قابل قبـول درآورد. نواقص و اشکالها اقدام کند و جریان امور را ظرف م

براي رفع نواقص، در پایان مهلت تعیین شـده موضـوع فسـخ     گر تدوینصورت عدم اقدام از سوي 

قرارداد باید ابتدا به وسیله هیأتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یـا بـاالترین مقـام سـازمانی     

 ابالغ گردد. گر تدوینیاد شده، به  مقامکارفرما بررسی و تایید شده و پس از اخذ موافقت 

 ) درصد مدت مرحله مربوط.30در انجام خدمات هر مرحله، بیش از سی ( موجه غیرتأخیر  -23-2-1

23 
 



 

  اي رعایت نکردن استانداردهاي فنی و شئونات حرفه -23-2-2

با دریافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف اسـت کـار را متوقـف کـرده و بـی درنـگ       ، گر تدوین  -23-2-3

ود شـ  یت کار مطلع سازد و طی مهلتی کـه از طـرف کارفرمـا اعـالم مـی     کارفرما را از وضع

هاي خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما  حداقل دو هفته)، اصل مدارك و گزارش(

 تحویل دهد.

و تضـمین انجـام   کارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد، نسبت به ضـبط تضـمین حسـن انجـام کـار       -23-3

خدمات انجام شده قابل قبول  الزحمه حقده و نسبت به تعیین مبلغ اقدام کر به نفع خودتعهدات 

مرجـع   موضـوع را بـه  مـی توانـد   تا تاریخ فسخ، طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کـرد. کارفرمـا   

دسـتورالعمل رسـیدگی بـه عملکـرد مهندسـان       اتشخیص صالحیت اعالم نماید تا موارد مطابق ب

 گیرد. قرار اقدام الزم مشاور مورد بررسی و

 :حل اختالف - 24ماده 

توانند براي  می هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، دو طرف -24-1

، بر حسـب مـورد، بـه    3-24طبق بند  داوريحل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع براي 

 عمل نمایند. 2-1-24و یا  1-1-24روش تعیین شده در بندهاي 

یی که به استناد ها بخشنامههاي متفاوت دو طرف، از  برداشت از ناشی مسایل ردمودر  -24-1-1

قانون برنامه و بودجه  23ماده هاي توسعه کشور و  قانون احکام دائمی برنامه 34ماده 

، چگونگی اجراي بخشنامه را ابالغ شده است از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور

شود، عمل  اعالم می یاد شدهکه از سوي سازمان استعالم نماید و دو طرف طبق نظري 

 کنند.

است، رسیدگی و اعالم نظر  1-1-24در مورد اختالف نظرهایی که خارج از شمول بند  -24-1-2

درباره آنها به کارشناس یا هیأت کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات 

 گردد، عمل کنند. می واگذارمربوط 
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به توافـق   2-1-24خاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند در صورتی که دو طرف در انت -24-2

مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد،  2-1-24و  1-1-24نرسند یا نظر اعالم شده طبق بندهاي 

 گردد. اقدام می 3-24براي حل اختالف، طبق بند 

، به اموال باشدکه راجع  هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید -24-3

ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف بـه داوري را بـه    درخواستتوانند  ها می طرفهر یک از 

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.

شـوراي  چنانچه رئیس سازمان با تقاضاي یاد شده موافقت نمود، مرجع حـل اخـتالف،    :1 تبصره

  خواهد بود.عالی فنی 

باید در چارچوب قرارداد و قـوانین و مقـررات   ، شوراي عالی فنی دگی و اعالم نظررسی :2تبصره 

 مربوط انجام شود پس از اعالم نظر، دو طرف طبق آن عمل خواهند کرد. .

تغییـري در تعهـدات قـراردادي دو طـرف     ، شوراي عالی فنـی  مورد اختالف بههاي  موضوع ارجاع -24-4

 .رف، به تعهدات قراردادي خویش عمل نکندشود که یکی از دو ط دهد. و موجب نمی نمی

 مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی: - 25ماده 

پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق بیمه تـامین اجتمـاعی و سـایر حقـوق دولتـی مربـوط بـه         -25-1

 گر تدوینو کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز  گر تدوین

که در تاریخ امضاء این قرارداد برقرار است، یا در آینده برقرار خواهد شد و یا میزان آن در آینـده  

و هـا   اسـت. مبـالغی از ایـن مالیـات     گـر  تدوینبه عهده  2-25نماید، با رعایت مفاد بند  تغییر می

صول شـود،  عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما و

گـردد. در   شود و به حساب وي به مراجـع مربـوط، حوالـه مـی     کسر می گر تدوینهاي  از پرداخت

آن، بر عهده کارفرما هاي  صورت نپرداختن و یا تاخیر در واریز کسور قانونی یاد شده، جبران زیان

 خواهد بود.
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ی، جـز آنهـایی کـه    در صورتی که مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتـ  -25-2

نیز، توسط کارفرما، به تناسـب   گر تدوین الزحمه حقهنگام امضاي قرارداد وجود دارد، تغییر کند، 

 تعدیل خواهد شد. ،مربوطهاي  براساس دستورالعمل

 :گر تدوینمسئولیت  - 26ماده 

قرارداد،  این 2 و1ي ها پیوستدر قبال کارفرما و براي ارائه خدمات پیش بینی شده در  ،گر تدوین -26-1

 مسئول است.

از  گر تدوینهاي  هاي مطالعات، محاسبات و یا طراحی تأیید خدمات و یا تصویب مدارك و گزارش -26-2

کاهـد و   و فنی نمی  در رعایت استانداردها و اصول علمی گر تدویني ها مسئولیتسوي کارفرما، از 

کار او بعـدها در کـار    مسئول و جوابگوي کاستیهاي است که به علت نقص گر تدویندر هر حال، 

 مشاهده شود.

در قبال واگذاري بخشی از خـدمات بـه اشـخاص ثالـث، اعـم از حقیقـی یـا         گر تدوینمسئولیت  -26-3

ضـرورت، مـورد تاییـد کارفرمـا نیـز قـرار گرفتـه باشـد، کماکـان همـان            حسـب حقوقی، که بـر  

خـدمات،   متی ازي موضوع این قرارداد است و موافقت کارفرما نسبت به واگذاري قسها مسئولیت

 در برابر کارفرما نخواهد بود. گر تدویني ها مسئولیترافع هیچ یک از تعهدات و 

افـزار   موظف است نسبت به اخذ مجوزهاي مصوب مطابق قـوانین و مقـررات بـراي نـرم     گر تدوین -26-4

 افزاري سفارشی اقدام نماید. سفارشی یا سامانه نرم

 :ممنوعیت قانونی - 27ماده 

قانون اساسـی   141کند که در موقع عقد این قرارداد، مشمول ممنوعیت اصل  می اعالم گر تدوین -27-1

 نیست.، 22/10/1337و قانون منع مداخله کارکنان دولت، مصوب

در صورتی که خالف آن براي کارفرما ثابت شود یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران یا  -27-1-1

عارض داشته باشد کارفرما قرارداد رخ دهد که با مفاد قوانین یاد شده ت گر تدوینبازرسان 

 کند. فسخ می 23را مطابق ماده 
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 گـر  تـدوین هاي دولتی یـا کارفرمـا ایجـاد شـود کـه       در شرایطی که تغییراتی در دستگاه -27-1-2

موظف است مراتب را به کارفرما اعالم کند و  گر تدوینباشد،  شده دمشمول ممنوعیت یا

 گـر  تـدوین دهد. هرگاه  رارداد را خاتمه میدر صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما ق

 کند. مراتب را به محض اطالع به کارفرما اعالم نکند، کارفرما قرارداد را فسخ می

بطـور   ،زات و اجـراي موضـوع ایـن قـرارداد    یـ خریـد تجه  در دینبا ،او يو شرکا رانیمد ،گر تدوین -27-2

 .باشند داشته یمنافع ای و مشارکت م،یرمستقیغ ای میمستق

 و یا همراهان ایشان، حق دخالت در امور سیاسی ایران ندارند. گر تدوینان خارجی کارکن -27-3

موظف است تمام اطالعاتی را که در جریان انجام خدمات این قرارداد تحصیل یا تولید  ،گر تدوین -27-4

کند، محرمانه تلقی نماید و حداکثر تمهیدات الزم را به منظور محافظت از اطالعـات در قبـال    می

تا از دسترسی اشخاص غیرمجاز به آنها پیشگیري شود.  نماید اطالعات اعمال ياز افشا جلوگیري

هـاي   آگاه باشد که اجرا و رعایت تمامی اقدامات امنیتـی جزیـی از رویـه   باید  گر تدوینهمچنین 

 سازي بوده و الزم االجرا است . امن

ار و افشاي اسناد محرمانـه و  اینگونه اطالعات مشمول قانون مجازات انتش افشاءکنندگان :تبصره

 باشند. می سري دولتی

  :حوادث قهري - 28ماده 

ها و  در موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرایط اضطراري، مانند جنگ اعالم شده یا نشده، انقالب

ــاب ــادي،      اعتص ــاي غیرع ــیل و طغیانه ــه، س ــردار، زلزل ــاي واگی ــیوع بیماریه ــومی، ش ــاي عم ه

دامنـه دار، طوفـان و حـوادث مشـابه، بـه      هـاي   مچنین آتش سوزيبی سابقه و ههاي  خشکسالی

 ترتیب زیرعمل خواهد شد:

سـازد،   هرگاه بروز شرایط اضطراري، انجام قـرارداد حاضـر را بـراي یکـی از دو طـرف غیـرممکن        -28-1

 .اتمه دادن به قرارداد را درخواست نمایدخ تواند می

نباشد، مطـابق   ضر به طور موقت امکان پذیرهرگاه شرایط اضطراري گذرا باشد و ادامه قرارداد حا -28-2

 شود. ماده تعلیق، عمل می

27 
 



 

 :انتقال به غیر - 29ماده 

حق ندارد بدون کسب مجوز از کارفرما، موضوع این قرارداد را به شخص یـا اشـخاص    گر تدوین -29-1

 از کند، در صورت موافقت کارفرما با واگذاري قسمتی حقیقی یا حقوقی دیگري منتقل یا واگذار

 شود. به هیچ عنوان کاسته نمی گر تدوینکار به اشخاص ثالث، از مسئولیت و تعهدات 

تواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر  کارفرما می -29-2

ه، تفویض کند. در این صورت، انجام تعهدات کارفرما در رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شـد 

 برعهده آن اشخاص خواهد بود.

 :اشخاص و یا قراردادهاي ثالث -30ماده 

مستلزم اعمال اختیـارات یـا اجـراي     گر تدویندر مواردي که اجراي خدمات این قرارداد از سوي 

 شود:  اقدام می ها و قراردادهاي دیگري باشد، برحسب مورد، به ترتیب زیر وظایف مقرر در پیمان

در انجـام   گـر  تدوینمنظور نشده باشد،  2رات یا وظایف، درچارچوب پیوست در صورتی که اختیا -30-1

 کند. این امور، با توجه به دانش فنی و تجربه خود، به عنوان یک شخص بیطرف عمل می

حق تغییـر حـدود تعهـدات داده شـده      گر تدوینبا اشخاص ثالث به  گر تدوینچنانچه در قرارداد  -30-2

گزارش موارد تغییر را به  کند و می چارچوب قراردادها صادر ا دردستورهاي الزم ر گر تدوینباشد، 

  .کارفرما تسلیم خواهد نمود

 دسترسی به محل: - 31ماده 

ارداد، قر این خدمات انجام منظور به را، پروژه مکان به ممانعت بدون دسترسی امکان باید رماکارف -31-1

 فراهم کند. گر تدوینبراي 

 زم، با کارفرما در حد توان همکاري خواهد کرد.کسب مجوزهاي ال براي ،گر تدوین -31-2
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 رعایت مقررات ایمنی: - 32ماده 

دهنـد و   باید اطمینان یابد که کارکنانش خدمات را به طور ایمن و مطمئن انجـام مـی   ،گر تدوین

 کنند. در تمام مراحل انجام خدمات رعایت می شبکه رایا  بویژه ایمنی سامانه ضوابط ایمنی را

 الکیت اسناد:م - 33ماده 

شـوند، از جملـه    تهیه مـی  گر تدوینهایی که به موجب این قرارداد، توسط  تمام مدارك و گزارش

بـا اجـازه کارفرمـا     تواند می گر تدویناي، همه متعلق به کارفرماست.  نسخه اصلی، نورگذر یا رایانه

. در صـورتی کـه در   هاي یاد شده را نزد خود نگاه دارد یک نسخه قابل تکثیر از مدارك و گزارش

حق دارد بـا اسـتفاده از مطالعـات     گر تدوینشرایط خصوصی قرارداد محدودیتی قید نشده باشد، 

و   ها و نشـریات علمـی   اجالس ها، را به نام خود در همایش هاي علمی  انجام شده در قرارداد، مقاله

 فنی، منتشر کند.

 ها: ابالغ - 34ماده 

دادن به قرارداد و موارد مشابه تنها به  الم نظر، ابالغ تعلیق، خاتمههر گونه اطالعیه، دستورکار، اع

صورت کتبی معتبر است. رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویـل پسـتی، مـالك تسـلیم     

 ها، مدارك و مکاتبات است. گزارش
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 الزامات تخصصی خدمات: فصل سوم

 :یالزامات خدمات مربوط به نرم افزارهاي سفارش - 35ماده 

 سفارشـی،  افـزاري  هـاي نـرم   و ایجاد سـامانه   افزار سفارشی تولید و توسعه نرمدر قراردادهاي 

 :باشد الزم االجرا می گر تدوینالزامات بشرح ذیل از سوي 

هـا و   سـامانه  هـا،  طـرح  هـا،  مادي و معنـوي نـرم افـزار    مالکیتحفظ و انتقال کلیه حقوق  -35-1

 در موعد مقرر؛ ي طراحی شدهها شبکه

جزیی حقوق مادي به صورت دائمی، مدت زمان محدود و یا آزمایشی  یا اگذاري کلیعدم و -35-2

 ها؛ هاي آن افزاري و زیرسامانه هاي نرم افزار سفارشی و سامانه نرم

روزرسانی آن با تغییر هر نسخه در زمان مقرر؛ (کد منبـع و  ه منبع به کارفرما و ب کدارائه  -35-3

 عماري سامانه)؛سایر مستندات شناخت، تحلیل و طراحی، م

باعث اخـتالل در   و افزاري که سهواً یا عمداً به وجود آمده هاي نرم  حفرهفقدان اطمینان از  -35-4

 شود؛ می ها  افزار ها و نرم  برداري از سامانه بهره

تعیـین شـده   هاي امنیتی مرجع  موظف است نسبت به اخذ تاییدیه از آزمایشگاه گر تدوین :تبصره

 هاي امنیتی اقدام نماید. فع حفرهبراي ردر شرایط خصوصی 

روزرسانی در مقابل هرگونـه  ه و قرارداد پشتیبانی امنیتی کارآمد و قابل ب ها سیاستوجود  -35-5

 افزاري سفارشی  افزار سفارشی یا سامانه نرم نفوذ و آسیب به نرم

 هاي عبور توسط کارفرما در نرم افزار هاي کاربري و رمز  و ارائه کلیه نام تعیین -35-6

هـاي   هاي داده، انبار  برداري کامل از پایگاه رگونه اقدامی که موجب سلب امکان بهرهعدم ه -35-7

 ها و دیگر اجزاي مقرر شود؛ ها، هسته داده، سرور

منتخـب   گـر  تـدوین عدم ایجاد موانع در انتقال کلیه موارد توافق شده با کارفرما به دیگـر    -35-8

 کارفرما؛

30 
 



 

ایجاد اخالل  ها که موجب تخریب و یا   کد منبعهاي نرم افزاري در   برنامه جلوگیري و حذف -35-9

 افزار و سامانه شود؛ در نرم

 افزار در قرارداد منعقده نرم پیش بینی تعهد به رفع ایرادات   -35-10

و نیاز کارفرما اعالم افزاري سفارشی بر اساس  افزار سفارشی و سامانه نرم تعهد به توسعه نرم -35-11

سـال پـس از    5حداقل بـه مـدت    ،تعارفبا بهاي ممدت تعیین شده در شرایط خصوصی، 

 قرارداد؛موضوع  تحویل قطعی

بررسی و برطرف کردن مشکالت عملکردي (باگ) در چارچوب عملکرد نگارش زمان عقـد   -35-12

این قرارداد که در روند استفاده کاربر نهایی از نرم افزار مشکل ایجاد کند و توسط کارفرما 

افـزار بـر    نسخه جدید و بدون اشکال نرم گزارش شود و ارائه و نصب مدت تضمیندر طول 

مـاه از   6حداقل  ین نرم افزار نام دارند و به مدتروي شبکه کارفرما. خدمات این بند تضم

 حق الزحمهملزم به انجام آنها بدون پرداخت  گر تدوینموضوع قرارداد،  موقتتاریخ تحویل 

 باشد. از طرف کارفرما می

تغییرات  ،و پایان تضمین آخرین مرحله قراردادمتعهد است در دوره زمانی نصب  گر تدوین -35-13

 د.روي نرم افزار اعمال نمای ،چارچوب نرم افزاري از طرف کارفرما را درخواست شده در

 تیـ رعا بـا  ،و حسـاس  یاتیـ ح تیـ اهم يدارا يها ساخت ریزو  يافزار نرم يازهاین نیتام -35-14

 در منـدرج  يهـا  لدستورالعم مطابق توسط هریک از طرفین، ،یو دفاع یتیمالحظات امن

 یخصوص طیشرا

 :و کارآموزي آموزش – 36ماده 

هاي ارائـه شـده بـه      موظف به آموزش کامل موارد توافق شده به نحوي که آموزش گر تدوین

 باشد. افراد مربوط، کفایت الزم در پیشبرد مفاد قرارداد را داشته باشد، می

برنامه مناسب آمـوزش تهیـه و در    ،کارفرمااندازي نرم افزار  موظف است براي راه گر تدوین :تبصره

رعایت  گر تدوینموارد زیر توسط  ،اندازي بهینه نرم افزار اختیار کارفرما قرار دهد. براي راه

 خواهد شد:
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برگزاري یک دوره آموزشی براي کاربران مسئول مرکز سرورها و تکنسین مرکز سـرورها در   -36-1

 هاي کاري. مورد نصب و تنظیم ایستگاه

یت کارفرما در طول مدت قرارداد به منظور بـر طـرف کـردن اشـکاالت     ابا س مردمیارتباط  -36-2

 گزارش شده توسط کارفرما.

تلفنی به اشکاالت کاربران ارشد و کاربر مسئول مرکز سرورها در مورد اشـکاالت   پاسخگویی -36-3

 ایشان در استفاده از سیستم.

 اندازي. مراحل راه کاربران مسئول و تکنسین مرکز سرورها در راهنمایینظارت و  -36-4

رعایـت کلیـه اصـول ایمنـی را بـه پرسـنل خـود         با آموزش مناسـب،  وظف استم گر تدوین -36-5

یادآوري نموده و تجهیزات الزم براي ایمنی را در اختیـار ایشـان قـرار دهـد و در هـر حـال       

کارفرما هیچ مسئولیتی در پاسخگویی به حـوادث و اتفاقـات ناشـی از کـار و یـا غیـر از آن       

 داشت. نخواهد

مرتبط با  افرادتواند متناسب با حجم کار،  کارفرما میدر زمان انجام خدمات موضوع قرارداد،  -36-6

گـر   گر معرفـی کنـد و تـدوین    موضوع قرارداد را با هدف آموزش، از کارشناس خود به تدوین

 موظف به قبول و آموزش آنان است.

 .کارفرماست برعهده ،6-36هاي باالسري مترتب بر بند  هزینه -36-7

 

افـزاري   هـاي نـرم   افـزار و سـامانه   نـرم  دریافت، نگهـداري و نصـب مـتن و کـدمنبع      - 37ماده 

 سفارشی:

هاي اجرایی و نصب، بر عهـده کارفرمـا    مسئولیت دریافت، نگهداري، تبدیل کد منبع به فایل

شـود بایـد    دارایـی کارفرمـا محسـوب مـی     ،گـر  تدویناست. از آنجا که مستندات دریافتی از 

عمل نحوه دریافت و نگهداري متن و کد منبع توسط بـاالترین مقـام دسـتگاه، ابـالغ     دستوال

 شود.
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 زبان قرارداد: - 38ماده 

هـاي   زبان قرارداد فارسی است، در صورتی که مدارك قرارداد عالوه بر زبان فارسی بـه زبـان  

هـاي   شباید مـدارك و گـزار   گر تدویندیگري نیز تهیه شده باشد، متن فارسی معتبر است. 

کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبـان   هاي ارزشیابی و پیشرفت مطالعات و طراحی، گزارش

هاي دیگـر پـیش    فارسی، تهیه کند. چنانچه در شرح خدمات ترجمه و تهیه مدارك به زبان

الزحمـه آن از سـوي کارفرمـا،     بینی نشده باشد، به عنوان خدمات اضافه تلقـی شـده و حـق   

 د.گرد پرداخت می

 :قانون حاکم بر قرارداد -39 ماده

 تابع قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران است.از هر حیث این قرارداد  

 

 

 
 گر تدویننماینده                           نماینده کارفرما

 نام و نام خانوادگی                        نام و نام خانوادگی

 امضا -مهر                                 امضا
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 :ها پیوست

 : شرح موضوع قرارداد 1پیوست 

 : شرح خدمات 2پیوست 

 روش محاسبه و نحوه پرداخت آن، الزحمه حق: 3پیوست 

 : برنامه زمانی کلی 4پیوست 

 : شرایط خصوصی5پیوست 

 : سازمان و اسامی افراد کلیدي انجام کار6پیوست 

که باید در قراداد مراجع معتبر  و دیگر دجه کشورسازمان برنامه و بوابالغی ضوابط : 7پیوست 

 رعایت شود.
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