


 

  
  گفتار:پیش

 اتمؤسسها و علمی دانشگاه هیأتهاي فرصت مطالعاتی اعضاي نامه اجرایی دورهشیوه" وزیر محترم با موضوعِ يراستاي ابالغیهدر 
و تقویت  علمیتأزایش شناخت اعضاي هی، براي کمک به اف25/03/1398 مورخ 2/20-230 يبه شماره "نفتپژوهشی در وزارت

 نفتتصنعت آزمایشگاهیِ مستقر در ثر از امکاناؤم يدانشگاهی و استفاده دهی به تحقیقاتارتباط صنعت و دانشگاه، و نیز جهت
 نیازهاي موردشناسائی فناوري هاي موجود در واحدهاي عملیاتی و نهایتاًپیشنهادهاي تکمیلی براي حل چالش يمنجر به ارائه که

  است.شدهتهیه نفتصنعت در علمیتأهی اعضاء مطالعاتی فرصت يهدور پیمان اسناد ،شودمیصنعت و اصالح فرآیندها 
و نیز سایر عناوین  "نفتمطالعاتی وزارتفرصتشوراي" دار مطالعاتی مصوبِموضوعات اولویت يهاین پیمان، کلی يهدامن

ز عقد این پیمان از مجراي امطالعاتی رسانیده و قبلفرصتشوراي تأییدهاي تحقیقاتی است که واحدپژوهشی به اولویت
 جوئیِهاي دانشنامهتواند مبنایی براي تعریف پایانهاي مطالعاتی میمطلوب، نتایج پیماناست. در شرایط عمومی گذشتهفراخوانِ

ی هاي پژوهشدسته از طرحبنابراین آن .هاي پژوهشی باشدپیمان نفت، ذیلِهاي پژوهشی در صنعتمرتبط و حتی پیشنهاد طرح
  اند.شمول این پیمان خارج يکرده اند از دایرهخود را طی يکه گام مطالعات اولیه

 "کشور هاينفت از مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري دانشگاهمیزبانی پژوهشگاه صنعت طرحِ يهنامشیوه" مبناي ابالغِبرچنین هم
 توانند در چارچوب مفادپژوهشی می سساتؤها و مت علمی دانشگاههیأ ياعضا، 1398/ 18/8مورخ  2/20-582 يبه شماره

  نفت قرار پیمان منعقد نمایند. با پژوهشگاه صنعت ،پیمان حاضر
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  4صفحه                                        )مؤسسهمتقاضی گروهی (انعقاد پیمان با  –نفت اعضاء هیأت علمی در صنعت هاي فرصت مطالعاتینامه اسناد پیمان دورهموافقت
 

 

  نامهموافقت
قت  مه   این مواف تاریخ نا یت/اداره    ین ب ........................ ، در کت   مدیر ــر ناوري شـ گاه  ي امور پژوهش و ف ــ عت    /پژوهشـ ــن فت صـ  ن

شناسه ملی ...........................، به   ...ثبت.................................... رهشمابه  .................................................  اقتصادي.............................. و کد ، به 
..................  به ..................آقاي/خانم............... به نمایندگیِ نشــانی و کدپســتی ..........................................................................................  به

یر   ــمــت مــد یس   ســ ی پس   ................................  /ر ین  ــی  واحــد "کــه از ا می     "پژوهشــ میــده  ــا طرف و   ن ــک  ــود از ی شــ
سه ملی   ....................... به ...............................................خانمآقاي/ صادي   .......................................... شنا  رئیس. ................................و کد اقت

شگاه  شانی و کدپستی  به .........................................................../مرکز تحقیقاتی دان  "سسه  ؤم"................................................که از این پس  ن
  .گردید منعقد ،ستاشده درج پیمان ینا اركمد و دسناا در که یطیارـش و راترـمق بقـط ،شودنامیده می

  .شودمی نامیده "پیمان" مجموع در و بوده تفکیک غیرقابلِ يمجموعه یک پیمان، مدارك و اسناد سایر همراه به نامهموافقت این
  اطالق شده است. هاآنپیمان به  هستند که در شرایطهمان معانی  ها، دارايِ، کلمات و عبارتنامهموافقتدر این 

 ست شماره نامه ....................... مورخ ....................... و موافقت  يمؤسسه   این پیمان منطبق با درخوا واحدپژوهشی به   ....................... به 
  باشد. آورده شده است، می 1شماره.......................مورخ ....................... که در پیوست شماره 

  

  پیمان عموضو  - 1 ماده 
ــوعِ  ــه پیمــان   موضـ عبــارت    طور ب نجــامِ  کلی  ــت از ا ــه       يدوره اســ لعــاتی ب مطــا ــت  ــورتفرصــ ــوصِ گروهی   صـ   درخصـ

............................................................................................................................................................................................................................................. 
ــرحِبـه  ــنهـاد فن  شـ ــیِی پیشـ ــمـارة  پژوهشـ ــت شـ ــانیِبه ......................................................محـلِ درکـه  پیمـان   2 پیوســ   نشــ

............................پذیردمی، صورتشودنامیده می عملیاتی واحد ...............................، که از این پس کارگاه/کارگاه .  

  پیماناركمد و دسناا  - 2 ماده 
ــرکت  بین پیمانِ ،درمجموع یرز اركمد و دسناا ــســه  وش   بمحسو نپیمااز  ییجز عنوانبه یک هر و دهندیم تشکیل راموس
  :شوندیم

  نامه موافقت -الف
  پیمانعمومیِشرایط -ب
  هاپیوست -ج
  اجراي مفاد پیمان و در چارچوب آن، در مدتاساس   و برژه ورپ پیشنهاد  که پس از ابالغ قبولیِو مدارکی بات سایر اسناد، مصو    -د

  .رسدیمدو طرف پیمان)  مجازِ ءپیمان (صاحبان امضا دو طرف تأییدو به  شودیمتنظیم پیمان 

  پرداخت يو نحوه پیمان مبلغِ  - 3 ماده 
 ،مانیپ به منضم مدارك و اسنادنامه و موافقت 1پیمان مندرج در ماده  موضوعِ انجام به مربوط يهانهیهز يپیمان شامل کلیه مبلغِ

 14و ماده 3که مطابق با پیوست شماره  ؛است ................ (به حروف) ریالدر مجموع ........................................ (به عدد)، ............................
ياساس ارایهبرو  3التحقیق طبق پیوست حقپرداخت  شود.پرداخت میسسه ؤمالتحقیق به به عنوان حق ،پیمانعمومیِ شرایط 
   پذیرد.صورت می ،هاي مطالعات انجام شدهگزارش
ز محل امطابق با قوانین رایج و به روز در وزارت نفت و ، قابل پرداخت به مؤسسه مجاز سقف باشد ومقطوع می پیمان مبلغِ تبصره:

 باشد.میاعتبارات پژوهشی هر شرکت 
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  پیمان تمد و رکا وعشر ،تنفیذ یخرتا  - 4 ماده 
 پیمان تاریخ نافذ شدنِ 4-1

  باشد.پیمان می يهو مبادل ءتاریخ نافذ شدنِ پیمان، پس از امضا
 رکا وعشر یخرتا 4-2

روز 15حداکثر ظرف پس از هماهنگی با واحد عملیاتی، پژوهشی  واحدکندمی ابالغسسه ؤمکار را به  پیمان، شروعِ پس از تنفیذ.  
  پیمان تمد 4-3

  مدت پیمان شامل موارد ذیل خواهدبود: است. ............................ ماهاز زمان شروعِ کار، .............. 1 هکارِ موضوعِ ماد انجاممدت 
  .گرددمی محاسبه کار به شروع ابالغِ تاریخ از کهاست  ماه..............  انجام فرصت مطالعاتی يدورهالف) 
  .گرددمی محاسبه فرصت مطالعاتی يانجام دوره از پس که است ماه............. گزارش نهائی يتهیه يدورهب) 

  است.مشخص شده 4شماره  در پیوست ،کار هاي اصلیِزمانی قسمت یات مقاطعِجزئ
حداکثر سسه ؤم ، 21/08/97تحقیقات و فناوري مورخ  ،و وزارت علوم نفتوزارتبین  ينامهتفاهم 4ماده 4طبق مفاد بندتبصره: 

  دارد. مهلتفعالیت خود  ينهایی درباره گزارشِ يفرصت مطالعاتی، براي ارایه بِمصو يدوره ماه پس از پایانِ 3
  

 ينسخه تکثیر و کلیه 4 شود درکه پیمان نامیده می، هاي آنو پیوست میضما يکلیه ماده تنظیم و به همراه 4نامه در این موافقت
سه  و سسهؤمآن نزد  يیک نسخه ؛است داراي اعتبار یکسان ،آن پیمان رسیده است و تمامی نسخِ طرفینِ يبه امضا ،هاي آننسخه
  قرار دارد. واحد پژوهشیدیگر نزد  ينسخه

  

  ي واحدپژوهشینماینده
  

  ي مؤسسهنماینده

  :خانوادگینام و نام  خانوادگی:نام و نام
  :سمت  سمت:
  نماینده واحد پژوهشی: ملی يشناسه

  
  نماینده مؤسسه: ملی يشناسه

  
  :واحد پژوهشی کد اقتصادي

  
  :مؤسسه کد اقتصادي

  
  آدرس/کدپستی/شماره تلفن:

  

  آدرس/کدپستی/شماره تلفن:

  
  مهر و امضاء  مهر و امضاء

    



 

 

  
  
  
  
  

    
  
  

    
  

  هاوستیپ
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 اسناد و مدارك: کی وستیپ -1
پژوهشی  مؤسساتها و علمی دانشگاه هیأتهاي فرصت مطالعاتی اعضاي دوره همکاري انجامِ ينامهموافقت -1-1

  . 21/08/97مورخ  نفتوزارتدر 
پژوهشی در  مؤسساتها و دانشگاه علمیِ هیأتهاي فرصت مطالعاتی اعضاي اجرایی دوره ينامهشیوه  -1-2

  . 25/03/98مورخ  2/20-230به شماره  نفتوزارت
(بر  واحد پژوهشیبه  مؤسسه از طرفها اعم از پژوهنده عالی و پژوهنده اعضاي تیم تحقیقاتی يهناممعرفی -1-3

 .)نفتوزارت اجرائی يهنامشیوهاز  مؤسسهبخش تعهدات  4مادة  1مبناي بند
 يانجام دوره به واحد پژوهشی مبنی بر درخواست مؤسسهپژوهشی (پروپوزال) از سوي /فنی پیشنهاد يهنام -1-4

  .فرصت مطالعاتی
 ايدر راست تیم تحقیقاتی فرصت مطالعاتیِ يمبنی بر موافقت با انجام دوره نفتصنعت پژوهشگاه ينامه -1-5

هاي ارشد و دکتري دانشگاهاز مقاطع کارشناسی نفتصنعت پژوهشگاهطرح میزبانی  يهنامشیوه"اجراي
توافقات  و نیز اسناد )نامههشیواین  آخرین ویرایش(یا  18/8/1398مورخ  2/20-582به شماره  "کشور

حاضر.  با مواد پیمانِنامه مواد آن شیوهانطباق منظور به پیمان دوطرف 
   .پژوهشی (پروپوزال)/فنی پیشنهاد تصویبِ و مستندات هاجلسهها، صورتنامه -1-6
هاي وزیر و یا ویرایش 2/10/1396مورخ   2/20-637ابالغ  نفتصنعتفکري  حقوق مالکیت دستورالعملِ -1-7

  بعدي آن.
 .پیمان ي مرتبط با موضوعِاستانداردها و کدهاها، ، دستورالعملاسناد فنی -1-8

 (پروپوزال) پژوهشیپیشنهاد فنی: دو وستیپ -2
  اجراییِ ينامهشــیوه 3و  2هاي مطابق با مادهباید ی پژوهشــفنی پیشــنهاد مراحل تصــویبِ( .پژوهشــیفنیپیشــنهاد  شــرحِ
صوصِ و در صورت پذیرد  25/03/98مورخ  2/20-230 يشماره نفت وزارت شنهاد فنی   احتمالیِ فرآیند تدقیق و بازنگري خ پی

 .)شرایط عمومی نافذ است 15 مادة ذیل يهپژوهشی، تبصر/
 پرداخت يمبلغ و نحوه :سه وستیپ -3

  .ايمرحله هاي مختلف کار در صورت توافق بر پرداختپیمان براي بخش جدول تفکیک مبلغِ -3-1
  .پرداخت ينحوه -3-2

  و گردش کارها   بنديزمان يبرنامه: چهار وستیپ -4
  .در کارگاه اعضاي تیم تحقیقاتیحضور  بنديِزمان يبرنامه -4-1
  .واحد عملیاتی تأییدمورد  هاي کارهاي اساسیِدوره و گام انجام یاتبندي جزئزمانجدول  -4-2
 .هاها و نامهگردش کار ابالغ -4-3

 راهبر صنعتی ، واحد عملیاتی وواحد پژوهشیتعهدات : پنج وستیپ -5
 .واحد پژوهشی تعهداتوظایف و  شرح -5-1
 .واحد عملیاتیشرح وظایف و تعهدات  -5-2
 .راهبر صنعتیشرح وظایف و تعهدات  -5-3

  مؤسسهو  تیم تحقیقاتیتعهدات : شش وستیپ -6
 .و پژوهنده عالی تیم تحقیقاتیشرح وظایف و تعهدات  -6-1
  .مؤسسهشرح وظایف و تعهدات  -6-2
 و وزارت نفت وزارت يهنامتفاهم 4 از مادة 5-4بر اساس بند ( اي و گزارش نهائیهاي دورهچارچوب گزارش -6-3
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کارها و پیشـــنهادهاي گزارش نهائی باید حاوي دســـتاوردهاي دوره و همراه با راه ،تحقیقات و فناوري،علوم
تحقیقاتی باشد. امور واحد صنعتی و موضوعات مهمِ اصالحی براي بهبود( 

 اختالفحلِ: هفت وستیپ -7
 .09/06/1393اختالف هاي قراردادي ابالغی وزیر مورخ حل ينامهشیوه -7-1
 .رفع اختالف يهفرآیندهاي خاصِ مورد تفاهم در زمین جزئیات -7-2

 بیمه: هشت وستیپ -8
  .و اسناد و اطالعات مربوطه اعضاي تیم تحقیقاتی نامه حوادث و مسئولیتبیمه -١-٨
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  یرهاتفسها و یفتعر : 1فصل 
  هاریفعت  - 1 ماده 

  .شده در زیر هستند   زیر، در هر جاي این شرایط عمومی یا سایر اسناد پیمان، داراي معانی تشریح     يهاعبارتکلمات یا 
  جمع به کار روند: به مفهوم مفرد و یا توانندیماین معانی، برحسب مورد 

  پیمان/قرارداد  1-1
 2، براي اجراي موضوع پیمان و مشتمل بر اسناد پیمان به شرح ماده     سسه   ؤم و واحد پژوهشی   بین  نامهموافقتشامل  
  است. نامهموافقت

 نامهموافقت 1-2
      صات شخ ست که در آن م ضوع پیمان، مد       سندي ا صات دقیق دو طرف، مو شخ صلی قرارداد، مانند م  يهت، مبلغ، نحوا

  شود. به امضا رسیده و مهر، پیمانباید توسط دو طرفو بیان شده و سایر موارد حسب نیاز، پرداخت 
 شرایط عمومی 1-3

  .کندیم حاکم بر پیمان را تعیین که شرایط عمومیِمفاد همین متن است 
 واحد پژوهشی 1-4

شگاه  مدیریت/ اداره کل/  شرکت  يادارهو یا  نفت صنعت پژوه صلی/ فرعی تابع امور پژوهش و فناوري یکی از   يههاي ا
ها براي اجراي این پیمان، نظارت بر انجام هماهنگی تباشــد که به نمایندگی از واحد عملیاتی، مســئولی می نفتوزارت

   دارد. عهدهرا بر  مؤسسهدوره به  يهخاتم مفاد آن تا رسیدن به نتایج مورد نظرِ پیمان و اعالمِ
 دوره 1-5

ضاء هی    يهمنظور انجام دور صت مطالعاتیِ اع ضو    أفر شرایط ع سه   ت علمیِ واجد  س شد می نفت صنعت در  مؤ که در  با
صیالت تکمیلی و    تواند مبنایی براي تعریف پایان نامهشرایط مطلوب، نتایج آن می  شجوئی در مقاطعِ تح هاي مرتبط دان

  باشد. نفت صنعتهاي پژوهشی در یا پیشنهاد براي طرح
  تیم تحقیقاتی   1-6

از اساتید هیأت علمیِ مؤسسه  که پژوهنده عالیها و یک عضو متشکل از پژوهنده 4گروهی است با عضویت حداقل  
جري م شوند وتوسط مؤسسه معرفی می قالب پیمان حاضردر براي انجام موضوع پیمان تحقیقاتی تیم اعضاء  باشند.می

  موضوع پیمان حاضر هستند. 
  عالی پژوهنده 1-7

ستاد تمام یا دانشیار    ت علمیِأضو هی ع ر دسسه   ؤنماینده ماست که   مؤسسه  در قطعی  –رسمی  شاغل  با مرتبه علمی ا
   .باشدمی 6طبق پیوست  ،ي عضو تیم تحقیقاتیهاپژوهندهبین هدایت و هماهنگی  مسئولو  بودهاین پیمان 

    پژوهنده 1-8
بوده و عضو تیم تحقیقاتی    در مؤسسه  شاغل  که  است  آزمایشی/ پیمانی  رسمی/ رسمی   هیأت علمی واجد شرایط و  عضو 
   است.

 مؤسسه 1-9
( علوم، تحقیقات  عتف داراي مجوز از وزارتو یا سایر مراکز تحقیقاتی  آموزش عالی/ پژوهش و فناوري مؤسساتیکی از 

  .باشدمیو پژوهنده عالی ها پژوهنده محل خدمت و معرفو  و فناوري)
 واحد عملیاتی 1-10

  باشد.فرصت مطالعاتی می يهاصلی و بهره بردار نهایی از نتایج اجراي دور يکنندهدرخواست
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 کارگاه/کارگاه واحد عملیاتی 1-11
هاي مهندسی   هاي فنی از قبیل رشته موضوع پیمان (براي رشته   مناطق عملیاتیِ يهمحل اجراي دوره بوده و شامل کلی 

و  مدیریتی يهاحوزههاي غیرفنی از قبیل مربوطه (براي رشتهواحدهاي ستادي و یا  نفت صنعت، پژوهشگاه  پایه)و علوم
ــاملِنین شــود. همچبراي اجراي پیمان می علوم انســانی) ها، محل اقامتی و نیز ســایر هدفاتر، آزمایشــگا این تعریف ش

  رد.گذامیاعضاي تیم تحقیقاتی  باشد که واحد عملیاتی در مدت پیمان در اختیار  هاي وابسته براي انجام  دوره می محل
که      ناطقی  ماکن و م ــایر ا قاتی   سـ ــاي تیم تحقی ند دو     اعضـ مان، براي تکمیل فرآی مدت پی ماهنگی قبلی    در  با ه ره، 

  شود.د نیز کارگاه محسوب مینیابدر آنجا حضور می، ایشان موریت به حکم مأ يهاتی و ارائواحد عملیپژوهشی و واحد
 پژوهشیپیشنهاد فنی 1-12

ــت در چارچوب اولویت  ــنهادي اس ــوپیش ــت مطالعاتیِ هاي مص ــوراي فرص ــوع بند نفت وزارت ب ش  2مادة 1-2(موض
صلی  يهاید يهمحیطی در زمینفنی/ اقتصادي/ اجتماعی/ زیست   ) و حاوي توجیهنفت وزارتاجرائی  يهنامشیوه  ا بکه  ا

ها، محصول یا نتایج حاصل   بینی خروجیاجراي دوره و پیشهاي الزم جهت اقدامات و گام ،15مادة ذیلِ يرهلحاظ تبص 
  شود.ارائه میموسسه توسط ، از دوره

 راهبر صنعتی 1-13
تادي       کارمند    ــ ــاغل در یکی از واحدهاي عملیاتی و سـ ــال،  10که داراي مدرك دکتري با حداقل       نفت  وزارتشـ سـ

 پیمان است و نظارت  مرتبط با موضوعِ  يکار و داراي تجربه يسال سابقه  20سال و کارشناسی با     15ارشد با  کارشناسی  
  دارد.   فرصت مطالعاتی را بر عهده يفنی بر دوره

 گزارش 1-14
 هاي زمانیِپژوهشی و در بازهاست که بر اساس پیشنهاد فنی تیم تحقیقاتیاي و نهایی تحقیقات مرحله نتیجه و محصولِ

گردد.می به واحد پژوهشی ارسال مؤسسه یِرسم يهدر پیوست مربوطه، با نام توافق مورد  
 حق التحقیق 1-15

ست که میزان آن در مادة   شده و نحوه   موافقت 3همان مبلغ قرارداد ا شخص  ست نامه م  3ي پرداخت آن نیز، مطابق پیو
 باشد.می

 دستور تغییر کار 1-16
افزایش، کاهش و هرگونه  اولیه و نیز  پژوهشــیِ/پیشــنهاد فنی در آن هرگونه بازنگري درخصــوصِ ســندي اســت که 

واحد  يبه امضــاکه پس از آناســت و  شــدهدرجدر آن  مدت و مبلغ پیمانبر  پیمان و اثرات آن کارهاي موضــوعِتغییر
  .شودمی ابالغو تیم تحقیقاتی  مؤسسهتوسط واحد پژوهشی به  ،رسدمی عالیپژوهندهو  مؤسسهپژوهشی و 

 نامهتفاهم 1-17
ــوص انجام دوره  21/8/1397و وزارت عتف مورخ  نفت  وزارتهمکاري بین   يهنام  منظور موافقت  ــت درخصـ  هاي فرصـ

  است. نفت صنعتپژوهشی در  مؤسساتها و ت علمیِ دانشگاهأاعضاء هی مطالعاتیِ
 نفتوزارتاجرائی  يهشیوه نام 1-18

شیوه  شمارة   نفت وزارتاجرائی  ينامهمنظور  سخه 25/03/1398تاریخ  2/20-230(به  شد هاي به) و یا ن بعدي  يهروز 
ضوعِ آن اجراي دوره   ست که مو ضاي هیات علمیِ  هاي فرصت مطالعاتیِ ا شگاه  اع سسات  ها و دان  صنعت پژوهشی در   مؤ

  باشد.می نفت
 نفت فرصت مطالعاتی وزارت  يشورا  1-19

ساس بند   سی،          نامه اجرائی شیوه از  1-2بر ا ست معاون مهند ست با ریا شورائی ا صت مطالعاتی  شوراي فر وزارت نفت، 
ــکل از مدیر کل امور پژوهش     ــنعت وزارت عتف، مدیران         وزارت نفت  پژوهش و فناوري و متشـ ، مدیر کل ارتباط با صـ
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سی   برر هاي اصلی و دو نفر کارشناس خبره از وزارت نفت به انتخاب رئیس شورا که مسئولیت    پژوهش و فناوري شرکت 
 ها و حسب نیاز، ارائه پیشنهادهاي اصالحی را برعهده دارد.دار جهت اجراي دورههاي اولویتو تصویب نیازمندي

  عتف شیوه نامۀ اجرائی وزارت 1-20
ــیوه ــمارة عتفوزارت يهناممنظور ش ــخه12/04/1397یخ تار 3201-ش-علوم، تحقیقات و فناوري (به ش هاي ) و یا نس

شد به ضوع آن اجراي دور    يهروز  ست که مو صت  يهبعدي آن ا ضاي  مطالعاتیِ فر شگاه  علمیِ هیأت اع  ها و مراکزِدان
باشددر جامعه و صنعت می ،آن تأیید پژوهشی مورد.  

 مبلغ پیمان 1-21
 یابد. تغییر15 ماده بر اساس تواندیماست که  نامهموافقت 3در ماده  شده درج عبارت از مبلغِ 

 ت پیمانمد 1-22
  .کارلِیتکم منظور به16ماده طبقِبعدي آن  و تغییرات نامهموافقت 4ماده 3بنددر  شده درج از مدت است عبارت

   يبندزمان يبرنامه 1-23
سوي   است که پیمان  موضوعِ  يهاتیفعال يکلیهانجام  يبندزمان حاوي جدولِ ،يبندزمان يبرنامه و  هیته ،مؤسسه  از 
است. شده بیان 4 ةپیوست شماربندي در زمان يبرنامه .شودمی تأییدواحد پژوهشی  توسط   

 اسناد و مدارك فنی 1-24
ست  عبارت  سناد  ياز مجموعه ا ستاندار  ا صات   هانامهنییآها، کدها، دفنی، ا شخ شه فنی، ، م سایرِ  هانق که  یمدارک و 

  شود.می داده قرارآن  راهبرصنعتی دراختیارِ ، از طرفتیم تحقیقاتی  اعالم نیازِ صورتدر
  

  رهایتفس  - 2 ماده 
 :لسا ه،ما روز، 2-1

 ست.ا ایران رکشو سمیر تقویمِ طبق ،شمسی لِسا و هما ل،سا و هما از رمنظو و تقویمی روزِ روز، از رمنظو 
 :جمع و دمفر 2-2

 دارد. دمفر معنیِ ،جمع تکلما و جمع معنیِ د،مفر تکلما ،کند بیجاا رتعبا معنیِ هرجا 
 :هاعنوان 2-3

ــم دمفا از عطالا و هنماییرا منظوربه تنها ،عمومی یطِاشر در شدهدرج يهاعنوان ــسا اديوـ ــک تـ   مشترك صورتبه هـ
  .دکر دهستفاا ادمو تفسیر در هاآن از توانینم و اندگرفته قرار اننوـع آن رـیز

  زبان پیمان 2-4
 يمضاا به نپیما عقد نِماز در ن بوده کهپیما دسناا مختلف يهابخش بر اکمـــح ناـــبو این ز فارسی استپیمان  زبانِ  

، ارائه نماید خود را به زبان فارسی  کار و نیز سایر مکاتبات هاي پیشرفت باید مدارك و گزارش سسه  ؤم. رسد یم فطر دو
  کند.زبان دیگري را تعیین پژوهشی که واحدآن مگر

  

  هانامهو بیمه پیمان اسناد، اولیه يهااقدام   :2فصل 
  نپیما عقد از پس لیهاو يهااقدام  - 3 ماده 

  رکا وعِشر 3-1
از دریافت ابالغِ شروع کار از طرف واحد پژوهشی، مؤظف است که ضمن هماهنگی با واحد عملیاتی، در زمانِ پژوهنده عالی پس 

  کند. نسبت به حضور اعضاي تیم تحقیقاتی در کارگاه و شروعِ کار اقدام ،شده در ابالغیهتعیین 
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  کارهاگردش ينحوه 3-2
 گردش ينحوهاولیه،  هماهنگیِ کارها و روابط متقابل در هنگام عقد پیمان ضمیمه نشده باشد، در جلسه/ جلساتگردشهرگاه 

  گردد:می به پیمان منظم 4عنوان پیوستذیل به يشدهکارها از جمله موارد مشخص
 .زومل مرتبط با اجراي پیمان درصورت صنعتی و سایر مراجعِ راهبر، تیم تحقیقاتی ،پژوهشی کار مکاتبات بین واحدگردش -
 هاي پس از آن.پژوهشی و اقدام از سوي واحد "دستور تغییرکار"کار ابالغ گردش -
  هانامهتهیه و تسلیم بیمه 3-3

هاي نامهبیمهتیم تحقیقاتی ، اکراتذضمن م هاي احتمالیِو یا سایر تفاهم 8پیوست  مطابقِ، حضور در محل کار پیش از شروعِ
یمان پ باید منطبق با اسناد هاآن پوششِ يهها و محدودنامهمضمون تمام بیمه د.نکرا تهیه و به واحدپژوهشی تقدیم می همربوط
  باشد. 

  دسناا لویتاو  - 4 ماده 
سناد پیمان،       ضمون ا شتباهی بروز هرگاه بین مفاد و م ستنتاجِ باید کند،  تناقض، اختالف و یا ا سناد  منطقی از مفاد با ا رتبط با م ا

ان می يهناممطالعاتی و تفاهم فرصت يهدور اجرايِ يمهناشیوه  آخرین ویرایشِ . در هرصورت شود  ، تناقض یا اشتباه برطرف موضوع 
  .دارند اسناد اولویت هاي نفت و عتف بر دیگرخانهوزارت

  جعامر و کدها ،هااردستاندا  - 5 ماده 
ر  است، آخرین تجدیدنظ بینی شدهکه در پیمان پیشمطالعاتی  کارِانجام  نگارش استانداردها، کدها و مراجعِ موردنیاز براي 5-1

  باشد. ن پیمان به نحو دیگري تصریح شدهای 1که در پیوستمان است، مگر آنها در زمان عقد پیآن
اید بموضوع پیمان است، راهبرصنعتی     براي انجام کارِ ،نیازمند رجوع به استانداردها و مراجع  تیم تحقیقاتی که در مواردي 5-2
  دهد.قرارآن  و مراجع مربوط را در اختیارِاستانداردها امکان  حدتا 

  هاهیابالغ  - 6 ماده 
در صورت عدم دسترسی به تیم تحقیقاتی      .است  صورت کتبی معتبر هاي مشابه، تنها به هرگونه اطالعیه، اعالم نظر، موافقت و اقدام

سال  مؤسسه  به آدرس براي ابالغ، حسب مورد   سید شود و  می ار سید  مؤسسه   يدبیرخانه ر سلیمِ   یا ر ستی، مالك ت بالغ ا تحویل پ
  .است

  شدهثبت قِحقو ،هاآن از دمجد يو استفاده دسناا مالکیت  - 7 ماده 
دي و ما به همراه حقوقِ ،قرارگرفته تیم تحقیقاتی براي کمک به اجراي دوره در اختیارِتمامی اطالعات فنی و عملیاتی که  7-1

ــده از اجراي دوره، محرمانه تلقی می کســبنتایجِ معنويِ ــود و تابعِش ــتورالعملِ ش  نفت وزارتفکري  ابالغی مالکیت مفاد دس
حاصل از اجراي دوره   چاپ و نشر دستاورد علمیِ   نامه، مجوزِتفاهم 3از مادة 4-3 چنین براساس بند ) خواهد بود. هم1(پیوست 

المللی، ملی/ بیندوره در سمینارهاي  از اجراي مقاالت و نتایج حاصل  يحضور و ارائه  (از قبیل کتاب، چاپ مقاالت و ...) ، مجوزِ
شد و بر می پذیرتائید از واحدپژوهشی امکان  پس از اخذ مراتبِ منحصراً  ساس بند  با ستورالعمل مالکیت  3از مادة 2-3ا فکري  د

ــی از نتایج دوره    ، حقوق مادي و منفعت  نفت  زارتو ــی    متعلق تماماً   ،مالی ناشـ بوده مگر اینکه در هنگام عقد    به واحدپژوهشـ
فکري  صورت قدرالسهمی متناسب با مالکیت   این نماید که در اي مشهود و نامشهود خود را اثبات  هارزش آوردهسسه   ؤمقرارداد، 

  .گرددمی هاي بعدي منظورپیمان یا الحاقیهگرفته و در وي تعلق حاصله به
  منظور توســعه و انتشــارتواند بهپژوهشــی می ، واحدنفت وزارتفکري  دســتورالعمل مالکیت 3از مادة 4-3بر اســاس بند 7-2

شخصِ  دراین ؛نماید واگذار مؤسسه  حاصل از این پیمان را به   فنیفکري و دانشِفناوري، مالکیت از  ثالث صورت واگذاري به هر 
 باشد.نمی پژوهشی مجاز بدون اجازه و موافقت کتبیِ واحد ،مؤسسهطرف 
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7-3 شود (از جمله نقشهمی تهیه و تولید یقاتیقتیم تح توسط ،دوره اسناد و مدارکی که در طولِ مالکیتفنی)،  ها و مشخصات
، از این اســناد و مدارك  هاآن يهد بدون اجازنتواننمیاعضــاي تیم تحقیقاتی  و دارد  تعلقعملیاتی  واحد پژوهشــی و به واحد

  .دننمای زمینه اخذ این پژوهشی را در واحد د، مگراینکه موافقتنکنمنظور کارهاي خارج از موضوعِ این پیمان استفادهبه
ثالث  اشخاصِ  يشده ثبت لیف و سایر حقوقِ اده از اختراع، ابداع، نوآوري، تأبراي کمک به اجراي دوره، استف  کهمواردي در 7-4

ضوعِ  کارهاي مختلف براي انجامِ ست،   پیمان موردنیاز مو سانیِ ملزم به اطالع پژوهنده عالیا شی   مکتوب به واحد ر  و اخذپژوه
ها تصورت پرداخاین پژوهشی بوده و در برعهدة واحد ،موضوع این بند کارگیريِاست. تصمیم براي به بعدي براي اقدامات تأیید

صوصِ حق  سانس، حق حق شده، تحت عناوینِ  ثبت وقِدر خ شر و مانند  عالمت، حقثبتاختراع، حقثبتلی   يهنیز برعهد هاآنن
 .پژوهشی است واحد

 دواحپژوهشی و  هرگونه زیان و خسارت به واحد ، مسئولیتاعضاي تیم تحقیقاتیطرف این ماده از مفاد هرگونه نقضِ صورتدر
   باشد.میسسه ؤم يهپیمان، برعهد با کارهاي موضوع ارتباط ثبت شده در صاحبانِ حقوقِ عملیاتی و دیگر

 
  و پژوهنده عالی تیم تحقیقاتی  ،مؤسسه يهاتیمسئولتعهدات و    :3فصل 

  مؤسسههاي تعهدات و مسئولیت  - 8 ماده 
  .کامل از مفاد این پیمان آگاهیِ 8-1
  ،اتیتیم تحقیقو هماهنگ کننده و مسئول   سسه  ؤبه عنوان نماینده م عالی ةو نیز پژوهندتیم تحقیقاتی اعضاي   معرفیِ 8-2

پژوهشی به واحد موضوع این پیمان پژوهشیِ/پیشنهاد فنی به همراه.  
 .تیم تحقیقاتیاجراي صحیح مفاد این پیمان توسط در خصوص مسئولیت  8-3
تعهدات این پیمان و پیگیري و  مطابق باتیم تحقیقاتی اعضــاي وقت وقت/پارهجهت حضــور تمام ،همکاري و مســاعدت 8-4

 .مساعدت براي رفع موانع
8-5 شغلیِ   پرداخت ضاي حقوق و مزایاي   2-2مطابق بند ،اعتبار این پیمان زمانِ در مدت مؤسسه   از طرف تیم تحقیقاتی اع

 .21/08/97مورخ  خانهبین دو وزارتنامه از تفاهم 2 مادة
8-6  يبیمهحوادث و  يهالزم در خصوص بیم اقدامات 8بق با پیوست شماره مطا ،تیم تحقیقاتی اعضاي مسئولیت.   

     و پژوهنده عالی تیم تحقیقاتیهاي تعهدات و مسئولیت  - 9 ماده 
بر هســتند ظف ؤمعالی و طی هماهنگی کامل با راهبر صــنعتی،  رهبري پژوهندهبا تیم تحقیقاتی  پژوهنده اعضــاي    9-1

د.ننمای ) اقدام2پژوهشی (پیوستفنی موارد موجود در پیشنهاد تمامی این پیمان، نسبت به اجراي دقیقِ مبناي مفاد 
ــت يهدور در پایانِباید تیم تحقیقاتی    9-2 ــ فنی و رفع دانش مطالعاتی، به جهت کمک به انتقال فرصـ ، علمی کالتمشـ

 هايبرنامه جدید واحدها، موضــوعات آن يهفرآیندي/فناوران هايعملیاتی و نیز چالش واحدهايتخصــصــی و مدیریتی 
ها و ســایر نامهنســخه از عناوین پایان، یکمؤســســهدانشــجوئی را تدوین و ضــمن تقدیم به  هاينامهپژوهشــی و پایان

  نماید. ي را به واحدپژوهشی ارائهتخصصی پیشنهاد هايدوره
دوره  منظور انجاممربوطه که به اســـناد و مدارك و نیز تمامی گزارشـــات ،آزمایشـــگاهی، تجهیزاتهاياطالعات، نمونه 9-3

نظر اصــول و قواعد   واحدعملیاتی اســت و از متعلق به واحدپژوهشــی و ،گیردمی قراراعضــاي تیم تحقیقاتی  دراختیار
واحد  پژوهشی و را به واحد هاآنتمامی  ،در پایان دورهباید تیم تحقیقاتی این پیمان بوده و  7 تابع مفاد مادة ،محرمانگی
  نماید. تسلیمعملیاتی 

9-4 حضـــور   با توجه به امکانِاســـت  مؤظف پژوهنده عالیمطالعاتی،  فرصـــت يهدور به منظور پیگیري و اجراي تعهدات
  دقیق روزهاي حضــور هفتگی/ماهیانه (با ذکرِيهدر کارگاه واحدعملیاتی، برنامتحقیقاتی اعضــاي تیم  وقتپارهوقت/تمام
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  .شوددرج 4 نماید تا در پیوست تنظیم مؤسسه هماهنگیِوقت) را با پاره يهدر برنام
 زمانی را يهمپیشــنهادي در برنا دوره، تغییراتاجرايِ مدت د درننتوامیاز طریق پژوهنده عالی تیم تحقیقاتی اعضــاء    9-5

  دهد. پژوهشی پیشنهاد صویب به واحدآن شود، براي ت اصلیِ هايکار و یا بخش که باعث خلل دربدون آن
ــلی پیمان  هايبخشپیمان و یا مدت مدت ییر در، منجر به تغ زمانی  يهت در برنام  تغییرا که مواردي در 9-6 ــود  میاصـ شـ

  شود.می عمل 16 براساس مادة
واحدپژوهشی، به راهبرصنعتی    نظرِمورد زمانیِهايرا ماهانه و یا در دوره هاي مربوطاست گزارش  مؤظفعالی  پژوهنده  9-7

  ،مربوط به تیم تحقیقاتی مختلف هايفعالیت يشــده تکمیل قبیل درصــد شــامل مواردي از ،کند. این گزارش تســلیم
  شود.ها میتأخیربراي جبران  پیشنهادي يهدارد و برنامتأخیر مواردي که نسبت به برنامه 

 احدوخواست ا دربکه  است پیمانکه در ارتباط با  هاییموریتأمرتبط و اعزام به م در جلسات حضور اعضا تیم تحقیقاتی 9-8
  باشد.می اعضاي تیم تحقیقاتی ماموریت براي کمپژوهشی و صدور ح

  د.ننمای کارگاه را مطالعه و رعایت و قوانین اداري، حفاظتی و ایمنیِبایست شرایط میتیم تحقیقاتی اعضاي   9-9
  رشگزا از جمله ،اســت شــده نهائی تعیین پژوهشــیِفنی که در پیشــنهاد تحویلقابل موارد يباید کلیهپژوهنده عالی    9-10

  نماید. به واحدپژوهشی ارائه 6پیوست  3-6ق بندرا مطاب استصنعتی  راهبر تأیید دوره را که مورد نهایی و سایر نتایج
ضاي     9-11 سه   طرف  پیمان از مدت باید در تمامتیم تحقیقاتی اع س شش بیمه  مؤ ضوع    حوادث  يتحت پو سئولیت مو و م

  .نماید پژوهشی ارائه خصوص به واحداین الزم را در گرفته و مداركپیمان قرار 8 پیوست
  نماید:می تأییدموارد ذیل را تیم تحقیقاتی   9-12
شرحِ    9-12-1 سناد و مدارك پیمان به  سناد و مدارکی که پس   موافقت 2 مادة تمام ا ستثناء ا ضاي پیمان تهیه و  نامه (به ا از ام

  .است ها کامال آگاهکرده، از مفاد آندقت مطالعهمی شود) را بهپیمان يهضمیم
شرایط جغرافیائی و عمومیِ عملکار بازدید بهاز محل 9-12-2 شرایط آب و هوا، راه منطقه، از آورده، از  سی و    جمله  ستر هاي د

ی واحد پژوهش .است نموده ی حاصلهستند، آگاهی کاف ت انجام آن موثرکار و کیفیانجام نحوي در شرایطی که به سایر
هاي الزم براي بازدید اولیه و با رعایت همه جوانب اداري، حفاظتی و ایمنی، زمینهاین امر  براي تسهیلظف است ؤنیز م

  و آشنائی مقدماتی اعضاي تیم تحقیقاتی از محل کار را فراهم نماید.
پژوهشی   واحدعملیاتی و  واحد يهوسیلاجرا به دست مطالعاتی و کارهاي در فرصت  يهدور کلیاز مشخصات و ماهیت   9-12-3

  .است هستند آگاه با موضوع که در انجام موضوع پیمان به نحوي موثر مرتبط يهاپژوهندهسایر و 
ــرکت    دادن هرگونه هدیه به مدیران و کارکنانِ        9-12-4   هرنحو تحت  به  نفت  وزارتهاي تابعه و واحدهاي      کارفرما و دیگر شـ

شد و در می هرعنوان ممنوع ست  بر تعقیبمتخلف، عالوه امر، طرف تخلف از این صورت با  وزارت سیاه  کیفري در فهر
  خواهدگرفت.      هم قرار نفت

 
  راهبرصنعتیواحدپژوهشی، واحدعملیاتی،  يهاتیمسئول وتعهدات  :4فصل  

  پژوهشیهاي واحدتعهدات و مسئولیت  - 10 ماده 
  .نسخه از پیمان همراه  یکبه مؤسسهپیمان و ارسال به  موضوعِ کارِ شروع و صدور ابالغِ انعقاد قرارداد 10-1
سب الزم به انجام اقدامات 10-2 صوب و ارائه دوره، مطابق با فرآیندهاي اطمینان از انجام منظور ک شنهادهاي  يم صالحی   پی ا

پیمان اجراي سنحسب نیاز و نظارت بر ح.  
تیم   اختیار عملیاتی در طرف واحد الزم از زمان پیمان، در فنی موضــوع اطالعات و مداركپیگیري درخصــوص اینکه  10-3

  .گیرندمی قرارتحقیقاتی 
سناد و امکانات مورد تعهد  هرگاه امکانِ   10-4 سر   تیم تحقیقاتینیاز  پژوهشی که مورد  واحد تحویل ا ست، می شد  ا ب  ؛ مراتنبا
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 يهنســبت به تجدیدنظر در برنامتیم تحقیقاتی شــود تا می رســیدهعالی  پژوهندهاطالع  به ،معقول زمانیِ يهفاصــلدر 
  .شود کار جلوگیري ممکن از خلل در انجام که تا حدنحوي، بهزمانی اقدام نماید

 .لتحوی نهائی صحت نتایج و اقالم قابل ارزیابیِ منظوربهعالی  پژوهنده هاي اخذ شده ازموقع مدارك و گزارشبررسی به 10-5
  .3پیوست يهمطابق با روی 14ادةم هاي موضوعِالتحقیقحق جهت پرداخت ،عملیاتی واحد تأییداخذ  10-6
صدور مجوزهاي الزم   10-7 صوصِ اقدام براي  سط  موقعِصدورِ به  و پیگیري درخ  يواحدعملیاتی و ارائه مجوزهاي موردنیاز تو

  .موضوع پیمانموقع در کارگاه و شروع بهتیم تحقیقاتی اعضاي  شده براي حضور و ترددهاي تعهد تسهیالت
   .مؤسسهبه  تغییر در کار، فسخ پیمان هايابالغ صدورِ 10-8
  .بطرهاي الزم به مراجع ذيگزارش يهارائ 10-9
شی  واحد 10-10 شرایطی را براي     مؤظفپژوه ست  ذیل این پیمان با آن  سازد که تداخلی بین وظایف  فراهمتیم تحقیقاتی ا

صورت  وجودبه هاي تحقیقاتیو تیم هاپژوهندهسایر  وظایف  ر سای اطالعات و هماهنگی میان  نیاز براي تبادل نیاید. در
ــی و واحد   يهمان وظیف  أمهم تو ، اینهاي تحقیقاتی  و تیم ها پژوهنده  خود   ،عملیاتی بوده و این دو واحد   واحدپژوهشـ

 دهند. صنعتی انجام راهبران خود و میانِ الزم را میانِ ریزي و هماهنگیِزمینه برنامه این بایستی در

  هاي واحدعملیاتیتعهدات و مسئولیت  - 11 ماده 
ــب با نیازهاي خود، با          ها، گام  عملیاتی جهت تدقیق فعالیت      واحد  11-1 ــرح خدمات این دوره متناسـ  تیم تحقیقاتی ها و شـ

ــورتهمکاري ــرح خدمات کرده و درص ــنهاد نیاز به تغییر ش ــی (پس/فنی مندرج در پیش ــروعپژوهش تیم   کار به از ش
 .نمایدمی پژوهشی اعالم را به واحد اصالحی خود موارد) تحقیقاتی

  .مربوطعملیاتی  واحد از محل کارگاه تیم تحقیقاتیآوردن تمهیدات الزم و مجوزهاي تردد/حضور براي بازدید  فراهم 11-2
 با اصول آنها هر یک از  شدن  منظور آشنا به عملیاتی واحد HSE يتوسط مسئول/نماینده  تیم تحقیقاتی اعضاي  ارزیابی  11-3

با خطر و صــدور  هاي مقابلهکارگاه، راهمحیط مخاطرات از کانونها آن اطمینان درخصــوص آگاه شــدنِ ایمنی و ياولیه
  .مربوطمجوز 

 عملیاتی. ، همسان با کارکنان واحدتیم تحقیقاتیاعضاي متعارف به  واگذاري اقالم ایمنیِ 11-4
11-5  شرایط سب براي   ایجاد  صول نتیج به دورهبراي اجراي  تیم تحقیقاتیبا صنعتی   راهبر مطلوبِ همکاريمنا از  همنظور ح

  .پیمان حاضر
  .پژوهشی مربوطه به واحد يهرسال نسخو اتحقیقاتی  متیشده توسط تهیه هايدریافت و نگهداري تمامی گزارش 11-6
  تخصصیِ  -اي کاربرديهاي رایانه، برنامهگزارشات  هاي آزمایشگاهی، مدارك، ت، نمونهتمامی اطالعا موقعِبه نمودن فراهم 11-7

 .تیم تحقیقاتیبراي  مطالعاتیفرصت يهموردنیاز دور اتو سایر اقالم و تجهیز پیمانمرتبط با موضوع
نباشــد، مراتب در  که در تعهد واحدعملیاتی اســت میســرتیم تحقیقاتی  هرگاه امکان تحویل بخشــی از اقالم موردنیاز 11-8

صل  سیده پژوهنده عالی اطالع زمانی معقول بهيهفا سبت به تجدیدنظر در برنام وي شود تا  می ر زمانی اقدام نماید،  يهن
  شود. پیمان جلوگیري کارِ موعددر اتمام تأخیرممکن، از که تا حدنحوي به

پیمان اعم از اسکان و غذا و نیز اقدامات الزم براي امکان   شده در شرایط   اقامتی متعهد رفاهی/ تسهیالت  موقعِبه يارائه 11-9
ضاي   ایاب/ ذهاب سته به کارگاه براي انجام مکان يهو همدر محل کارگاه تیم تحقیقاتی اع ضوع این   هاي واب کارهاي مو

  .پیمان
  .تیم تحقیقاتی براي  کارگاهکار در مناسبفراهم کردن فضاي 11-10
ه ســایر ک براي مواقعی ،صــنعتی خود پژوهشــی و راهبران الزم را با واحد هاياســت هماهنگی مؤظفعملیاتی  واحد 11-11

ــور کاري يمحدوده هاي دیگر درتحت پیمان ،هاپژوهندههاي تحقیقاتی و تیم ــاند تا انجامدارند به این پیمان حض  رس
ــورت   وجودبه  ها آنتداخلی بین وظایف    هاي تحقیقاتی و   تیماطالعات و هماهنگی میان     نیاز براي تبادل   نیاید. درصـ
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الزم را میان خود و میان  ریزي و هماهنگیِزمینه برنامه این عملیاتی در پژوهشـــی و واحد واحدبایســـتی ، هاپژوهنده
 دهند. صنعتی انجام راهبران

  هاي راهبرصنعتیتعهدات و مسئولیت  - 12 ماده 
و  عملیاتی، تبیین واحد هاي مرتبط با پیمان در کارگاهبراي آشــنائی با حوزه تیم تحقیقاتیاعضــاي  هدایت و راهنمایی 12-1

 تفرصــ يهفنیِ دور امور طورکلی ایفاي دو نقشِ ناظر و راهنمايتوضــیح ســاختارها و فرآیندها، کارکرد تجهیزات و به
  .پیمان اجراي مدتمطالعاتی در

فرآیندها در نتایج کار با  در هرمرحله از کار و تطبیقِ عالی ندهپژوه ســويشــده ازهاي ارائهبررســی مســتندات و گزارش 12-2
  .نفت وزارتاستانداردهاي رایج 

ــدهتحویلهاي بررســی و ارزیابی گزارش 12-3 بندي براي و جمعپژوهنده عالی پیمان ازطرف  موضــوع اي و نهائیِمرحله يش
صوص کفایت مدارك يارائه سخه  نظر درخ شتیبانِ آن به هاي فیزیکی و ن شی از طریق واحد  منظور ارائه به واحدپ   پژوه

  .عملیاتی
  .براي طی فرآیندهاي مالی سسهؤمهاي پرداختی به التحقیقحق تأیید 12-4
  .پژوهشی به واحدپیمان  موضوع رِکاالم پایاناع 12-5
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  هاو پرداخت هاتسلیم مدارك و گزارش : 5فصل 
 
  هاتسلیم مدارك و گزارش  - 13 ماده 

ــت يدورهاز پایان پس ــت از مراحل آن طبق و یا هریک مطالعاتی فرص ــماره  پیوس ــخه  در دوپژوهنده عالی ، 4ش نس
صنعتی پس از بررسی     راهبر نماید.می صنعتی تسلیم   به راهبر 6پیوست  3-6بندفنی مربوط را مطابق  اسناد و  هاگزارش
روز، فهرسـت نواقص  10مدت حداکثر ظرف  ،پژوهنده عالیشـده توسـط   و نتایج ارائه هاگزارشو  تیم تحقیقاتی اقدامات

ست طی مدت تعیین  مؤظفپژوهنده عالی  .نمایدمی اعالم پژوهنده عالیه و به کرد را تهیه هاو گزارش احتمالی کارها   ا
ها و گزارشنسخه از  یکراهبرصنعتی،   تأییداز پس نماید. ها مبادرتکارها و گزارشصنعتی به تکمیل  شده توسط راهبر  

 wordفرمت  دوو فایل در صورت پرینت شده ها باید بهزارشگردد. این گپژوهشی ارسال می مربوط به واحد فنی اسناد
  د. نشو ارائه pdfو 

  مبلغ پیمان پرداخت  - 14 ماده 
سه   مبلغ پیمان به مؤپرداخت  14-1 ضوع مادة   س شماره    موافقت 3 (مو ست  شد که می می 3نامه) طبق پیو صورت  به تواندبا

 . ردیپذصورت ،شدهانجام مطالعات يهاگزارش يهیارا براساساي مرحله
سه   ؤمبلغ پیمان به مچنانچه پرداخت  14-2 ساس  س از تحقق  پذیرد، پس صورت  شده  انجام مطالعات يهاگزارش يهیارا برا

التحقیق  روز حق15است حداکثر ظرف مدت  مؤظفنموده و  ها و اسناد مربوط را بررسیپژوهشی گزارش ، واحد13ماده 
با پرداخت      مربوط را پرداخت  ید.  ما ها و موارد    التحقیقحقمبلغ هر  ن کار به  ، تمام  ــمولم ،التحقیقحقآن مربوط    شـ

ستورالعمل ابالغی مالکیت  ست  2/10/1396مورخ  2/20-637 يشماره نفت به وزارتفکري  د شده و 1(پیو متعلق به  ) 
  ست.هاآنبه رفع هرگونه ادعا و اعتراض اشخاص ثالث، نسبت به  مؤظفتیم تحقیقاتی /مؤسسهپژوهشی است و  واحد

  د:نشومی ذیل کسر مبالغِ ،سسهؤم به  التحقیقحقهاي از هریک از پرداخت 14-3
 کار.زمان اجراي نافذ در مالیات پیمان طبق مقررات -
 .تیم تحقیقاتی الحساب احتمالی بههاي علیپرداخت -

  تیم تحقیقاتیمؤسسه و یا   تعهدات  يهشده ازسوي واحدپژوهشی/ واحدعملیاتی که در زمر   کارهاي انجام يههزین -
  .است

  .است رییتغقابل تغییرکار دستور صورتمبلغ پیمان فقط در 14-4
  

   پیمان فسخ، تغییرات مدت پیمان، تعلیق ،کارها درتغییر  : 6فصل 
  و مدت پیمان کارها درتغییر   - 15 ماده 

ــه و واحد عملیاتی  ــس ــوع پیمان در هرچارچوبِدر مؤس ــتتنها یکتوانند میپیمان، زمانی درطول مدت کلی موض   بار درخواس
ــورت مکتوب همراه با جزییات   به کار را  تغییر ــی اعالم به واحد  صـ ــی پس نمایند   پژوهشـ ــت    . واحدپژوهشـ از دریافت درخواسـ

کرده تا برگزار تیم تحقیقاتیاعضاي  اي را با حضور راهبرصنعتی و   جلسه  ،روز 10حداکثر ظرف مدت ، مؤسسه  یا  واحدعملیاتی
ســه را جل يتوافق اعضــا مورد "دســتور تغییر کار"اســت  مؤظفتیم تحقیقاتی مورد بررســی قرارگیرد.  ،مربوط تغییرکارِ امکان

ــی قرار داده و  7ف حداکثر ظر  ــی         انجام تغییرات در هزینه و مدت    تأثیر روز مورد بررسـ ــبه و به واحدپژوهشـ پیمان را محاسـ
یافته کارهاي افزایش لغامب گردد.می ابالغسسه   ؤمبه  "دستور تغییر کار " ابالغِ يپژوهشی، نامه واحد تأییداز نماید. پسمنعکس
   .نامه باشدموافقت 3مندرج در ماده  ،مانیپ مبلغِدرصد) 25یافته نباید بیش از بیست و پنج درصد (یا کاهش
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صره:   شیِ    کهدرموارديتب شنهادفنی/پژوه ست  اولیه  يشده ارائه  پی سه   بنا به درخوا س  نیاز به تدقیق و ،پژوهنده عالی  یا و مؤ
 سسه  مؤرسیده و توسط وي به    واحدپژوهشی  تأییداست که به   "نهائی پیشنهادفنی/پژوهشی  "بازنگري دارد، مالك هر اقدامی، 

 طیِآن  يشــرایط عمومی بوده و نتیجه 15 مادة طبق فرآیندجدید هم  پژوهشــیِ/پیشــنهادفنی يهاقدام براي تهی. شــود ابالغ
 .شودمی ابالغعالی پژوهنده و  مؤسسهبه  "دستور تغییر کار" صدور ابالغِ

   تغییرات مدت پیمان  - 16 ماده 
  :تمدید مدت پیمان 16-1

شروع و  شده ینیبشیپ يهامدت و هازمانتمام  صلی کارها،   مقاطعِ و اتمام براي  صورت ا زیر،  طیشرا هریک از  وقوعِ در
   :افزایش یابند توانندیم

  .که منجر به افزایش مدت پیمان شود 15مادةصدور دستور تغییر کار موضوع  16-1-1
ــی و عدم ا 16-1-2 ــوعِنجام برخی از تعهدات واحدپژوهش موقع کارهاي که مانع از انجام به 11و  10مواد واحدعملیاتی موض

  .هائی از آن بشودبخشموضوع پیمان و یا 
  .22موضوع ماده قهري، بروز شرایط 16-1-3
  شود. کار از ییهابخشانجام  در ریتأخمستقیم باعث  طوربه که ،مقررات وقوانین  تغییر 16-1-4
  و پذیرش کارفرما باشد.  تأیید، که باید مورد کارانجام انعِم استثناییِ شرایط جويِ بروز 16-1-5
  .17موضوع مادةپیمان،  تعلیق 16-1-6
سایر   16-1-7 صور     ینیبشیپرقابلیغ طیشرا  عوامل ووقوع  شی از ق کار  يرااج در ریتأخ باعث ونبوده  تحقیقاتی تیمکه نا

  .شود
ه ب ،درخواست تمدید مدت پیمان را همراه با اسناد و مدارك مثبتهعالی  پژوهندهسسه یا ؤماز شرایط یادشده،  در اثر هریک 

ل عمتمدید مشخص شده و مالكواحدپژوهشی و توافق دوطرف، مدتکند تا پس از بررسی توسط واحدپژوهشی تسلیم می
ن ای يههمراه مجموعشده و بهاصالح عالی پژوهنده يهوسیلمانده، بههاي زمانی کارهاي باقیتناسب نیز برنامهقرارگیرد. به

  شود.پیمان می يهمدارك، ضمیم
  :کاهش مدت پیمان 16-2

 یابند: کاهش توانندیمزیر  طیشرا پیمان، در در شدهینیبشیپ يهامدت و هازمانتمام 
  )، که منجر به کاهش مدت پیمان شود.کارها در(تغییر 15مادة موضوعتغییرکار، صدور دستورِ 16-2-1
ــی می 16-2-2 ان را از پیم زمانیِ يه، اتمام زودتر از برنامتحقیقاتی تیمتواند با درنظرگرفتن توانمندي و تمایل واحد پژوهش

ست  ضاي تیم تحقیقاتی)  پژوهنده عالیصورت  ایندر نماید. وي درخوا ضمن هماهنگی با اع شرایط مورد    و  ( سی  برر
نموده، پیشنهاد خود مبنی بر اضافه مبلغ     جدید را تنظیم زمانی يهنظرِ واحد پژوهشی، اسناد و مدارك الزم و برنام  

ــتیابی به کاهش ــی به پیمان  مدت احتمالی و امکانات و تجهیزات موردنیاز براي دسـ را جهت ارائه به واحدپژوهشـ
  .کندمی راهبرصنعتی تسلیم

سی  صول توافق     پس از برر صنعتی و ح سه/   راهبر س شی  تیم تحقیقاتیمؤ  مبنی بر کاهش مدت پیمان، /عملیاتیبا واحدپژوه
 يهباید برنامعالی  پژوهندهشــود. می عنوان تاریخ اتمام پیمان تعیین، تاریخ جدید به 2-2-16 و 1-2-16براســاس بندهاي 

ضوع پیمان را، به زمانی براي اجراي گام دقیقِ شرایط و تاریخ جدید اتمام پیمان  هاي مختلف کارهاي مو سب  ه و کرد، تهیهتنا
سسه و   ؤمپژوهشی به   از تصویب نهائی واحد زمانی جدید پسيهکند. برنامتوسط او، تسلیم   تأییدراهبرصنعتی و   براي بررسیِ 

  . بود خواهد جدید نافذ کار، برمبناي تاریخ موقعِپس، سایر مفاد پیمان درمورد اتمام به آن شود و ازمی ابالغعالی  پژوهنده
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  علیقت  - 17 ماده 
ي دلیل و توضــیح، نوبت، قســمتی و یا تمام کار را بدون ارائه پیمان و تنها در یک اجراي مدت تواند درطولواحدپژوهشــی می

شروع براي مدت شخص   واحد يهآن در ابالغی يهو خاتم زمانی که تاریخ  شی م شروع  شود، به می پژوه حالت تعلیق درآورد اما 
سه   آن به  روز بعداز اعالمِ 7تعلیق حداقل باید  س شد. در عالی  پژوهندهو  مؤ سانی به     پژوهندهصورت  این با ضمن اطالع ر عالی 

ابالغی را  کارِ قســمت از کار و یا کلآن يهواحدپژوهشــی، ادامابالغ  از دریافتاســت پس مؤظفســایر اعضــاي تیم تحقیقاتی، 
 مان را همراهزشده تا آن تعلیق تحویلِ بخشِ اقالم قابل يتعلیق، کلیه شروعِ باقیمانده تا تاریخ مدتآورد و در در حالت تعلیقبه

   کند. ارائهه راهبرصنعتی ب ،با اسناد و مدارك
ــوع ادامعالی  پژوهندهتعلیق،  مدت روز قبل از پایان7تعلیق نیز حداکثر در زمانِ ــمیم نهائی، به يهموضـ کار را براي اتخاذ تصـ

ــی منعکسواحد ــت روز از دریافت 7کند. هرگاه پس از می پژوهشـ ــتور، ادامه کار درخواسـ ــوي  دسـ ــروع مجدد کار ازسـ شـ
  .کنددرخواســت 20مادةپیمان را طبق  يهتواند خاتممیســســه ؤمنشــود،  صــادر عالی پژوهندهمؤســســه و واحدپژوهشــی به 

    برسند. توافق پیشین به دیگر با همان مدت تعلیقِ تعلیقِ يهدورفقط یک يهتوانند براي ادامطرفین می ،حالعیندر

  واحدپژوهشی مصلحت بر بنا مانیپ فسخ  - 18 ماده 
صورت این نماید. در پیمان را فسختواند میکار، لیاز تکم خود و بدون اعالم دلیل، در هرمقطعی پیش به مصلحت واحدپژوهشی بنا 

تکلیف   ،این اطالعیه کند و درمی اعالم مؤســســهو عالی  پژوهندهپیمان به  فســخ کردن روزِاي، مراتب را با مشــخصطی اعالمیه
  شود:می هاي ذیل انجامیادشده، اقدام يهاز دریافت اطالعیشود. پسمی روشن مشخص طورکارهاي ناتمام به يهکلی

شروع هر نوع کار جدید خودداري  تیم تحقیقاتی  18-1 شخص از  ست را   شده  کرده و فقط کارهاي ناتمامی که در اطالعیه م ا
 .کندمی تکمیل

 .کندمی به راهبرصنعتی تسلیمپیمان  يهخاتم مربوط را تا تاریخ ابالغِ اسناد و مدارك ها،گزارش يکلیهعالی  پژوهنده 18-2
باشــد، ظرف مدت   قبولقابل راهبرصــنعتی بهعالی  پژوهندهتحویل شــده از ســوي مدارك ها و گزارشدر صــورتی که  18-3

ــود. درغیرمی اعالمعالی   پژوهنده هاي دریافتی، به    گزارش روز مراتب پذیرش و کفایت مدارك و قبولی      10حداکثر     شـ
 اقدام هاآنشود تا وي نسبت به تکمیل   می اعالمعالی  پژوهندهبه همان مدت ظرف  هاآنپذیرش عدم دالیلِ صورت این

 مؤظف یواحدپژوهش  ،واحدپژوهشی قبول و اعالم موضوع به  قابل اسناد  نتایج را ارائه کند. پس از دریافت اًنماید و مجدد
ست حداکثر ظرف مدت   سناد  ،روز 30ا سی  ا سب را به  و مبلغ حقکرده تحویلی را برر سه    ؤمالتحقیق متنا   پرداختس

 نماید.
ازهرگونه ادعائی علیه واحدپژوهشی درخصوص    تیم تحقیقاتی طرف،  قطعی ازسوي دو  التحقیقِحقمبلغ صورت   تأییدبا  18-4

  .کندمی نظرپیمان صرفموضوع

  تیم تحقیقاتی  تعهدات انجام عدم از یناشواحدپژوهشی  توسط مانیپ فسخ  - 19 ماده 
 نماید:   تواند در صورت تحقق هریک از موارد زیر پیمان را فسخواحدپژوهشی می 19-1
  .هاي مختلف کارتناسب قسمتپیمان، به موقع کارهاي فنی و مطالعاتی موضوعِدر انجام بهتیم تحقیقاتی قصور  19-2
  .زمانی کارهاي هماندن از برنامقبکار و عهاي مختلفشروع و اتمام قسمت يهدر زمینتیم تحقیقاتی قصور  19-3
   .بدون دلیل موجهتوسط تیم تحقیقاتی توقف تمام یا قسمتی از کار  19-4
  .4طبق پیوستوقت برتماموقت/ي حضور پارههبه رعایت نظم اداري و برنامتیم تحقیقاتی عدم پایبندي مکرر  19-5
  .عملیاتی موارد ایمنیِ کارگاه واحد حفظ درخصوصاعضاي تیم تحقیقاتی مکرر  توجهیِبی  19-6
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  .توسط اعضاي تیم تحقیقاتی دیده انگاشتن برخی از مفاد پیمانیا ناتخطی،  19-6-1
ــاي تیم تحقیقاتیو یا ناهماهنگی تیم تحقیقاتیو  مؤســـســـهمابین مشـــکالت فیو مســـائل  19-6-2  که تا ها میان اعضـ

  .باشد نامطلوب گذاشتهاثر  تیم تحقیقاتیطوالنی بر روند اجراي مراحل پیمان توسط مدت
شده، و  که در اثر هرصورتی  در 19-7 شته  نظر احدپژوهشی در یک از عوامل یاد شد پیمان را فسخ نماید   دا ، مراتب را با درج با

 .کندمی ابالغوهنده عالی ژو پ سسهؤماست، به  استناد نموده هاآنمواردي که به 
سه/    س ست ظرف مدت   مکلفعالی  پژوهندهمؤ سخ   تاریخ اروز از  10ا شی مبنی بر ف که  صورتی ، درپیمانبالغ واحدپژوه

اطالع واحدپژوهشی برساند. اگر    باشد، مراتب را به شده داشته  نظر واحدپژوهشی با موارد اعالم انطباقدالیلی حاکی از عدم
بداند،  شده را مردود  اقامه نشود یا واحدپژوهشی دالیل   دریافتعالی  پژوهندهمؤسسه/  مقرر، پاسخی از سوي   ظرف مدت

  .کندمی ابالغعالی  پژوهندهمؤسسه و پیمان را به  فسخپژوهشی  آن واحد از پس
  شود. می انجام 18مادة 4-18تا  1-18 کار مطابق بندهايپیمان، مراحل از ابالغ فسخپس 19-8
ضی  مقت شورا اقدامات  نظر آنطبقگردد تا می اعالم "نفت وزارتشوراي فرصت مطالعاتی   "پیمان، مراتب به  از فسخ پس 19-9

  پذیرد.    صورت نفت وزارت سیاه در فهرستاعضاي تیم تحقیقاتی جهت ثبت 

  واحدپژوهشی تعهدات انجام عدم از یناش مؤسسه، توسط مانیپفسخ  - 20 ماده 
ضوع مواد    ها توسط واحد مکرر تعهدات و مسئولیت  عدم رعایتصورت  درتواند میسسه   ؤم 20-1 پژوهشی و واحدعملیاتی (مو

ــهیال نیاز، امکاناتاقالم مورد مینأتزمینۀ خیر در أ) و ت11و  10 ــور براي تی و تس ــاي تیم   تردد هماهنگیِنیز قص اعض
  پیمان کند. پیمان، درخواست فسخدرصد مدت50 ازیشمدت ببهتحقیقاتی 

  . شودمی انجام 18 مادةاز  4-18تا  1-18کار مطابق بندهاي ، مراحلمؤسسه درخواستپیمان به پس از فسخ 20-2

  قهريعلت وقوع حوادثپیمان بهفسخ   - 21 ماده 
از آن پس و اقداماتفسخ   22پیمان مطابق مادهروز،  60از مدت بیشآن به يهو ادام 22 قهري موضوع مادة  درصورت وقوع حوادث 

  شود.می انجام 18 از مادة 4-18تا  1-18مطابق بندهاي 
 

  حاکم قانونی، قانونِ گاهاختالف، اقامتقهري، حلوقوع حوادث   :7فصل 
  قهريوقوع حوادث  - 22 ماده 

شرایط خارج از اختیار واحدپژوهشی/ واحدعملیاتی و    قهري به حوادث 22-1 ، است  /تیم تحقیقاتیسسه  ؤممعناي بروز هرگونه 
سط دوطرف، به  تمهیدات بینیِرغم پیشبه  شامل  ،قهريادثکند. حو کار را غیرممکنيهادامکه ايگونهالزم و معقول تو

  باشد: هاآنکه محدود به آنموارد ذیل است، بی
  .بیگانگان يلهیوسبهیا نشده، یا اشغال  شدهاعالمجنگ، اعم از  22-1-1
  .داخلینظامی، یا جنگ يکودتا ایشورش، انقالب،  22-1-2
  .یسم و، یا نشت سایر موادرادیواکتیو ياهستهتشعشعات  22-1-3
  .واحدعملیاتیکارکنان  مرتبط با عمومی کارگري يهااعتصاب 22-1-4
  .یردارواگ يهايماریبشیوع  22-1-5
 اطالعات تناسببهتمهیدات الزم،  ینیبشیپ رغمبه وبه آمارهاي موجود  توجه باغیرعادي ( يهاانیطغ و، سیل زلزله 22-1-6

  .کنترلرقابلیغو  داردامنه يهايسوزآتش، )تیم تحقیقاتی موجود ازسوي 
ــرا پیمان، دوطرفهریک از   نظر به هرگاه   22-2 ــد، که باعث وقفه و      آمده شیپقهري  طیشـ  عدم امکان اجراي تعهدات    باشـ



صفحه )                                            مؤسسهمتقاضی گروهی (انعقاد پیمان با  –نفت  اعضاء هیأت علمی در صنعت هاي فرصت مطالعاتیدوره پیمان عمومی اسنادشرایط 
 

 
 

  .دهدیم دیگر اطالعطرف بهمراتب را ساعت 48حداکثر ظرف قراردادي از سوي وي شود، 
شرایط پس 22-3 شی،    قهري  از رفع  سط واحدپژوه ست  مکلّتیم تحقیقاتی و پس از ابالغ تو صله آغاز ف ا  اجراي کارها را بالفا

  از بررســی و تصــویبِشــود و پسمی پیشــنهادســســه/پژوهنده عالی ؤمازســوي  صــورت تمدید متناســباین نماید. در
شی،   شی    واحدپژوه سط واحد پژوه شرایط   می ابالغ هاآن بهمراتب تو  یابد در روز ادامه 60از قهري بیش شود. هرگاه 

   .شودمی فسخ پیمان ،یکی ازطرفینبه درخواست  صورت بنااین

  حل اختالف  - 23 ماده 
ساس مادة کلی  درحالت سیر یا اجراي   ، 9/6/1393مورخ  نفتردادي ابالغی وزیرقرا هاياختالفحل يهنامشیوه  12 برا هرگاه در تف

ــل خواهدوحل آید، اختالف بین طرفین ابتدا از طریق مذاکره و تفاهم     طرفین آن اختالف نظر پیش مفاد پیمان بینِ   ــد و فصـ  شـ
 حل شود، قابل می هاي قراردادي که به قرارداد منضم اختالفحل يهناممذکور در شیوه  شرح  ، ازطریقنتیجه حصول  درصورت عدم 

  .بود خواهد

  قانونینشانی   - 24 ماده 
حل طرف، م یکی از دوکه صورتی است. در  شده  نامه نوشته همان نشانی است که در موافقت   ،و واحدپژوهشی سسه   ؤم نشانی قانونیِ 

که هنگامی دهد. تا دیگر اطالع تغییر، به طرف از تاریخِروز پیش15کم جدید خود را دســت دهد، باید نشــانیِ قانونی خود را تغییر
  .گرددمی شده تلقی شود و دریافتمی است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال نشده طرف دیگر اعالمجدید به تاریخِ

  پیمان حاکم بر مقررات وقوانین   - 25 ماده 
  ایران است.اسالمیکشور جمهوري مقررات واین پیمان، تنها قوانین  حاکم بر مقررات وقوانین 
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