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  باالدستيميدان/اكتشافي محور هاي پژوهشي همسان پيمان نحوه تكميل و تنظيم اسناد دستورالعمل

نظيم در تكميل و تپژوهشي  اناورمشمديران طرح و رويه و راهنمايي كارفرمايان، به منظور وحدت
  ، اين دستورالعمل تهيه شده است.پيمان موافقتنامه، شرايط عمومي و اختصاصي

 موافقتنامه -1

بيني شده درج شود. هاي پيشاطالعات مربوط به موافقتنامه بايد به طور كامل و روشن در محل - 1-1
هاي ه آن مجاز نيست و فقط محلاي از موافقتنامه يا افزودن بتغيير دادن، كاستن عبارت يا كلمه

 خالي بايد تكميل شود.

 درج شود. پيماندر ابتداي موافقتنامه، در محل تعيين شده، عنوان رسمي يا قانوني دو طرف  - 1-2

چنانچه براي انجام كار، ناز به خدمات چند واحد پژوهشي به صورت مشاركت باشد، نام و شماره  - 1-3
 ها به ترتيب درج شود.ثبت آن

هاي الزم به هاي مورد نياز انجام آزمايشبا در نظر گرفتن زمان 3ور شده در ماده هاي منظمدت - 1-4
نحوي تنظيم گرديده كه كارها به موقع انجام شود و فرصت كافي براي انجام دادن پژوهش 

 باشد.

 هاي موافقتنامه را مهر و امضا كنند.نمايندگان مجاز دو طرف پيمان، بايد تمام صفحه - 1-5

  
 شرايط عمومي -2

ها مورد استفاده قرار گيرد. تغيير دادن، پيمانايط عمومي بايد بدون هيچ نوع تغييري در شر - 2-1
كاستن يا افزودن مطلبي به آن مجاز نيست. محل تعيين شده در صفحه آخر شرايط عمومي به 

 شود.وسيله نمايندگان مجاز دو طرف مهر و امضا مي

 

 پيوست ها -3

 نمايندگان مجاز دو طرف مهر و امضا شود. ها بايد به وسيلههاي پيوستتمام صفحه - 3-1

شرح موضوع پيمان با توجه به شرح عمليات پژوهش به نحوي كه محدوده خدمات مشخص  - 3-2
 درج شود. 1باشد، در پيوست 

ها و تامين الزحمه براي هر فصل و هزينه انجام آزمايشنحوه محاسبه مبلغ پيمان به تفكيك حق - 3-3
در صورت نياز) با توجه به دستورالعمل اختصاصي ارجاع كار تجهيزات و يا خريد مصالح و مواد (

حق الزحمه با توجه به  تعداد و مبلغ اقساط آيد.به واحدهاي پژوهشي صنعت نفت به دست مي
 شود.تعيين مي 3شرايط عمومي در پيوست شماره  1-16ماده 



4 
 

ر صورت گيرد. در هاي آن بايد با دقت و حساسيت بسيابررسي و تصويب نتايج پژوهش و گزارش - 3-4
تواند بنا به تشخيص خود، براي بررسي و صورت كمبود كارشناس در شركت مربوط، كارفرما مي

 كنترل اين مدارك و گزارش ها، از خدمات اشخاص حقوقي ذيصالح استفاده نمايد.
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 موافقتنامه

 
 نمايندگي به ملي نفت ايران شركت مابينفي ……………………… تاريخ در موافقتنامه اين

 ملي شناسه ،................................ اقتصادي كد داراي.........................)شركت (مديرعامل.....................
 و طرف يك از شودمي ناميده كارفرما پس اين از كه............................. ثبت شماره و...................................

 كد داراي........................... آدرس به............................ نمايندگي به.................................. پژوهشي كزر/ مدانشگاه
 از شودمي ناميده مشاور پژوهشي پس اين از كه .................................... ملي شناسه و ........................... اقتصادي

 .گرديد منعقد است، شده درج پيمان اين مدارك و اسناد در كه شرايطي و مقررات طبق ديگر، رفط

 پيمان مجموع در و بوده تفكيك غيرقابل مجموعه يك پيمان مدارك و اسناد ساير همراه به موافقتنامه اين
 و عمومي شرايط در هك هستند معاني همان داراي ،اهعبارت و كلمات موافقتنامه اين در .شودمي ناميده

 .است شده اطالق هاآن به پيمان اختصاصي

  
 پيمان موضوع 1- ماده

ها در جهت انجام مطالعات پژوهشي و فناورانه به منظور توسعه فناوري از است عبارت پيمان موضوع
 شده درج كارهاي شرح به ..............................سازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت در ميدان بهينه

 .پيمان 2 و 1هاي پيوست رد

  
 پيمان مدارك و اسناد -2ماده 
 :است زير شرح به دوگانگي يا تناقض وجود صورت در اولويت ترتيب به پيمان مدارك و اسناد

  موافقتنامه -2- 1

  عمومي شرايط -2- 2

  اختصاصي شرايط -3- 2

   هاپيوست - 4- 2
  موضوع پيمان شرح -1پيوست 

  شرح خدمات مشاور پژوهشي -2ت پيوس
  مباني، روش محاسبه و نحوه پرداخت مبلغ پيمان -3پيوست 
  برنامه زماني كلي -4پيوست 
 سازمان اجرايي پروژه و افراد كليدي براي انجام پژوهش -5پيوست 

ابالغ  و تنظيم كار اجراي مدت در پيمان مفاد براساس يا ارجاع فرآيند در كه مداركي و اسناد ساير -5- 2
  .شودمي
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 كار شروع و انپيم مدت -3ماده
ابالغ شروع  تاريخ از سال 10 موافقتنامه اين 1 ماده موضوع پژوهشي، مطالعه انجام براي پيمان مدت -1- 3

 .باشدمي پيمان به كار

  .است شده مشخص 4 پيوست در تحويل قابل اقالم به دستيابي جهت كار اصلي زماني مقاطع جزئيات -2- 3
  باشد.مي ،4 پيوست موضوع پيمان، جامع و كلي زماني برنامه و پيمان مدت -3- 3
  .است نافذ كارفرما سوي از كار به شروع ابالغ و امضا تاريخ از پيمان -4- 3
 ابالغ مشاور پژوهشي به كارفرما توسط پيمان، امضاي تاريخ از پس روز 30 حداكثر كار شروع تاريخ -5- 3

  .گرددمي
  

  پيمان بلغم - 4  ماده
 Fast مطالعات، پژوهشي مطالعات (غير از بسته پنجم) كاري هايبسته كامل انجام براي پيمان كل مبلغ

Track باشدمي يورو ........ و ريالميليون   ........، عمومي شرايط 7 ماده موضوعسفارش كار  و.  

  
 پرداخت روشمبلغ پيمان و شمول  -5 ماده

 زماني مقاطع در شده معين تحويل قابل اقالم دستيابي به به منوط شرايطي هر در هاپرداخت انجام -1- 5
 .است كارفرما تأييد و موافقتنامه اين موضوع 1 ماده كار، اصلي

 و تجهيزات و مصالح مواد، تامين ها،آزمايش هزينه پژوهشي، خدمات الزحمهحق به مربوط پيمان مبلغ - 2- 5
 .است شده درج 3  پيوست در آن پرداخت روش

  
 پيمان هاينسخه تعداد  - 6 ماده
 و رسيده پيمان طرفين امضاي به و شده تنظيم هستند واحد حكم در همه كه نسخه )4چهار ( در پيمان اين
 .دارند يكسان اعتبار آن هاينسخه همه و است شده ابالغ مشاور پژوهشي به آن از نسخه يك

  
  مشاور پژوهشي   كارفرما  

 

 :پژوهشي مركز/ دانشگاه نام   :شركت نام  

 :مجاز امضاي صاحب خانوادگي نام و نام  :مجاز امضاي صاحب خانوادگي نام و نام  

  :ملي كد  :ملي كد  

  :سمت   سمت  

  :امضاءمهر و   :امضاء  
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  پيمان عمومي شرايط مواد فهرست
  
 

  صفحه شماره         شرح
 10 ........................................................................................................ تعاريف -1 ماده

 11 ....................................................................................................... تفسيرها -2ماده

 12 ........................................................................................ پيمان تنفيذ و شروع -3ماده

 12 ................................................................................ كارفرما اختيارات و تعهدات -4 ماده

 12 ...................................................................... هشيوپژ مشاور اختيارات و تعهدات -5 ماده

 14 .............................................................. طرح راهبري عالي كميته تركيب و وظايف - 6 ماده

 15 .............................................................................. آن تغييرات و خدمات حدود -7 ماده

 15 ................................................................................. خدمات انجام زماني برنامه -8 ماده

 15 ................................................................................................. كار پيشرفت -9 ماده

 15 ................................................................................. پژوهشي مشاور كاركنان -10 ماده

 16 .................................. پژوهشي و فني هايدستورالعمل و اتمقرر معيارها، استانداردها، -11 ماده

 17 ................................................................ پژوهش نتايج و اطالعات بودن محرمانه -12 ماده

 17 .................................................... يفن هايگزارش و مدارك تصويب و تسليم نحوه  -13 ماده

 17 .............................................................................................. پرداخت پيش -14 ماده

 18 ......................................................................... آن پرداخت نحوه و پيمان مبلغ - 15 ماده

 19 ..................................................................... حساب تسويه و نهايي صورتحساب -16 دهما

 20 ............................................................................. پيمان مبلغ و مدت تغييرات -17 ماده

 20 ............................................................................................. تأخير خسارت -18 ماده
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 20 ..................................................... كار اجراي حسن سپرده و تعهدات انجام تضمين -19 ماده

 21 ........................................................... قانوني عوارض و حقوق ساير و بيمه ماليات، -20 ماده

 21 ...................................................................................................... تعليق -21  ماده

 22 .............................................................................................. قهري حوادث -22 ماده

 23 .......................................................................................... قانوني ممنوعيت -23 ماده

 23 ......................................................................... يكديگر كاركنان بكارگيري عدم -24 ماده

 23 ............................................................................................... غير به انتقال -25 ماده

 24 ..................................................................................... پيمان به دادن خاتمه -26 ماده

 25 ................................................................................................ پيمان فسخ -27 ماده

 26 ................................................................................................ اختالف حل -28 ماده

 26 .......................................................................... پژوهش نتايج و اسناد مالكيت  -29 ماده

 26 ....................................................................................................... نشاني -30 ماده

 27 ................................................................. پيمان بر حاكم مقررات و قوانين زبان، -31 ماده
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  پيمان عمومي شرايط

 

 تعاريف -1ماده 

 انجام براي كه است موافقتنامه 2 ماده شرح به تفكيك، قابل غير مدارك و اسناد همجموع پيمان: -1- 1
  .شودمي مبادله طرف دو بين پيمان موضوع خدمات

 و مدت موضوع، طرف، دو مشخصات مانند پيمان، اصلي مشخصات آن در كه است سندي: موافقتنامه -2- 1
 .برسد طرف دو هر امضاء و مهر به بايد و است شده بيان پيمان بلغم

 و كندمي تعيين را پيمان بر حاكم عمومي شرايط و مقررات كه است متن همين مفاد عمومي: شرايط -3- 1
 .كنند نقض را آن مفاد توانندنمي پيمان مدارك و اسناد از يكهيچ

 جهتو با عمومي، شرايط تكميل منظور به كه است ايهويژ شرايط اختصاصي شرايط: اختصاصي شرايط -4- 1
 تواندنمي اختصاصي شرايط در شده درج موارد. شودمي تنظيم پيمان موضوع ماهيت و وضعيت به

 .كند نقض را عمومي رايطش مفاد

 انجام و است پيمان كننده امضاء طرف يك آن عامل مدير كه است ايران نفت ملي شركت: كارفرما -5- 1
 مجاز نمايندگان و قانوني جانشينان. يدنمامي واگذار مشاور پژوهشي به را پيمان موضوع خدمات
  .هستند كارفرما حكم در كارفرما،

موضوع  /ميدانهاي شركت ملي نفت ايران است كه هاي تابعه/ مديريت: يكي از شركتشركت فرعي -6- 1
 واگذار شده در حوزه ماموريتي آن شركت/ مديريت قرار دارد.

مسئوليت مديريت و تسهيل فرآيندهاي  كه است ايشان نمايندهيا  فرعي شركت مديرعامل: مدير طرح - 7- 1
 فني پيمان در شركت فرعي را بر عهده دارد.

 حقوقي مقام ينرتيعال( مجموعه آن رييس كه است پژوهشي مركز يا دانشگاهمشاور پژوهشي:  -8- 1
 را پيمان موضوع خدمات انجام كه است پيمان كنندهء امضا ديگر طرف) مركز پژوهشي يا دانشگاه

 .هستند مشاور پژوهشي حكم در ،مشاور پژوهشي مجاز نمايندگان و قانوني جانشينان .كندمي عهدت

 جانشينان از يكي كه پژوهشي مركز/ دانشگاه علمي هيئت رسمي عضو و حقيقي است شخصي :مجري -9- 1
 مركز پيمان در دانشگاه / انجام اجرايي و فني مسئوليت و بوده مشاور پژوهشي مجاز و قانوني

  .دارد عهده بر راپژوهشي 
  دستگاه نظارت عاليه:  - 10- 1

 و طرحاجراي  بر كه نظارت عاليه است در اين پيمان دستگاه نظارت عاليه، اداره كل امور پژوهش وزارت نفت
 و پژوهشي كالن هايطرح اجراي امر در گريتسهيل جهت در مربوطه فرآيندهاي و و كارها ساز كليه بررسي

 خواهيتصويب و مرتبط هاينامهشيوه و هادستورالعمل تنظيم و تهيه طريق از طرح مشكالت رفع بر عيس
  را بر عهده دارد. هاآن

  



11 
 

هبردي و نيز تسهيل فرآيند اجرايي اي است كه با هدف نظارت راكميته كميته عالي راهبري پيمان: - 11- 1
و نظارت بر پيشرفت اجرايي پيمان، شود طرح و سرعت بخشيدن به روند انجام پيمان تشكيل مي

روي الن احتمالي پيشهاي كگيري در خصوص رفع چالشتاييد برنامه مالي، عملياتي پروژه و تصميم
 شرايط عمومي پيمان ارايه شده است. 6پيمان را بر عهده دارد. تركيب و وظايف آن در ماده 

 سوي از پيمان، موضوع اجراي در كه است اقداماتي و پژوهشي هايفعاليت تمامي از عبارت: خدمات -12- 1
 .است شده تعهد مشاور پژوهشي

 نتيجه صورت به پيمان، مدارك و اسناد براساس كه است پژوهش نتايج از قسمتي: تحويل قابل اقالم -13- 1
 .است شده تعريف پروژه زماني برنامه در كار مقاطع از يك هر انتهاي در ارائه قابل و خصمش

 محاسبات هايكتابچه فني، مشخصات ها،دستورالعمل ها،نقشه مستندات، متون،: اهگزارش و مدارك -14- 1
 حسب بر پيمان، موضوع خدمات انجام در كه است آن نظاير و قيمت مقادير، برآورد افزارها،نرم فني،
 .شودمي تهيه پژوهشي مشاور سوي از مورد

 را پژوهش مختلف ايهبخش خاتمه و شروع تاريخ كه است ايامهبرن :طرح جامع و كلي زماني برنامه - 15- 1
 .است شده درج پيمان مدارك و اسناد در و دهدمي نشان ماه حسب بر احتمالي منطق با

 شرح در شده درج ايهفعاليت از يك هر خاتمه و شروع تاريخ كه ايهرنام: بتفصيلي زماني برنامه -16- 1
 با پروژه جامع و كلي زماني برنامه چارچوب در و) فعاليت شكست سه سطح تا( تفصيل به را خدمات
  .دهدمي نشان احتمالي منطق

  .است موافقتنامه 5 ماده در شده درج مدت از عبارت پيمان: مدت -17- 1
 مطالعات قالب در پيمان كل به مربوط و موافقتنامه 6 ماده در شده درج مبلغ از عبارت: پيمان مبلغ -18- 1

  .است پژوهشي
 در هافناوري توسعه و تحقيق منظور بهمطالعات پژوهشي و فناورانه  انجام از عبارت: پژوهش -19- 1

 ويكردهاير  براساس برداشتافزايش ضريب سازي فرآيندهاي توليد وو بهينه IOR/EOR يهاحوزه
ت و تدوين مشاوره و نظارجهاني،  روز هايفناوري بر مبتني) تحويل قابل اقالم رائه(ا محور نتيجه

 هايبرنامه اجراي و تعريف جهت در اقدام و ريزيبرنامه و دانش فني در ساخت تجهيزات باالدستي
 خصوص اين درهاي مقاطع تحصيالت تكميلي دهي و هدايت رسالههمچنين جهت و آموزشي

  باشد.مي
 

 تفسيرها -2ماده

  .است كشور رسمي متقوي طبق هاتاريخ و شمسي تقويم اساس بر سال و ماه روز، -1- 2
  .دارند مفرد معناي جمع كلمات و جمع معناي مفرد كلمات كند ايجاب عبارت معناي كه هرجا -2- 2
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 پيمان تنفيذ و شروع -3 ماده

  است. نافذ كارفرما سوي از ابالغ تاريخ از پيمان اين -1- 3
 مشاور پژوهشي چنانچه. تپرداخت اسو دريافت پيش كارفرما سوي از پيمان ابالغ از پس كار، شروع -2- 3

  .باشدمي پيمان ابالغ از پس روز 15 كار شروع نكند، پرداخت پيش درخواست
كارها كه به تاييد كميته  هاي كاري و يا سفارشتبصره: كارفرما عالوه بر ابالغ كلي پيمان، هر يك از بسته

  .نمايدعالي راهبري پيمان رسيده است را نيز بصورت مجزا ابالغ مي
 

 كارفرما اختيارات و تعهدات -4 دهما

 يك هر تحويلقابل  اقالم تأييد از پس و پيمان موضوع خدمات انجام ازاي در كه است متعهد كارفرما - 1- 4
 به را مربوطه مبلغ پيمان، مدارك و اسناد مطابق زماني، برنامه در شده نتعيي مدت در مراحل از

  .كند پرداخت مشاور پژوهشي
  كند.مي  معرفي نماينده خود را به مشاور پژوهشي پيمان، تنفيذ از روز 7 مدت ظرف كثرحدا كارفرما -2- 4
 مدت ظرف حداكثر پژوهشي مشاور به ميدان و مخازن مربوطه طالعاتاكليه نسبت به ارائه كارفرما  - 3- 4

   .نمود خواهد اقدام پژوهشي، مشاور درخواست تاريخ از روز 20
  

 صادق نيز پروژه اجراي زمان در نياز مورد اطالعات ساير براي درخواست 3-4 بند در شده ذكر مدت :تبصره
  است.

  

 موضوع خدمات با ارتباط در پژوهشي مشاور كار تسهيل براي را الزم هايمساعدت و تدابير كارفرما -4- 4
 و ارتباط پروژه، با مرتبط ممنوع مناطق به پژوهشي مشاور همكاران ورود مجوز جمله از پيمان،

 تسهيالت و لزوم صورت در مؤسسات ساير و هاشركت ها،سازمان ها،وزارتخانه با را مساعي شريكت
 مورد حسب را گيرد قرار پژوهشي مشاور اختيار در كارفرما توسط بايد پيمان چارچوب در كه ايويژه

  .كندمي فراهم مشاور پژوهشي درخواست براساس
  باشد.مي فرعيشركت  عهده بر مستندات و اطالعات ارائه گريتسهيل و فني هايگزارش تاييد - 5- 4
تواند تمام و يا بخشي از وظايف خود را به كميته عالي راهبري پيمان تفويض نمايد. در غير كارفرما مي -6- 4

  هاي كميته عالي راهبري پيمان بايد به تاييد كارفرما برسد.اينصورت تصميم
  

 هشيومشاور پژ اختيارات و تعهدات -5 ماده

نماينده/ نمايندگان  پيمان ابالغ از بعد كاري روز 7 مدت ظرف حداكثر است موظف مشاور پژوهشي -1- 5
  .نمايد معرفي كارفرما به اختيارات حدود تعيين با را خود
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 پيمان مدارك و اسناد ساير و 2 و 1 هايپيوست طبق را خود خدمات است متعهد مشاور پژوهشي -2- 5

  .دهد تحويل كارفرما به تصويب و تأييد بررسي، جهت پيمان مفاد مطابق را تحويل قابل اقالم و انجام
 و خارجي تحقيقاتي شريك ،2 پيوست موضوع كار شرح انجام در است موظف مشاور پژوهشي -3- 5

  .برساند كارفرما تاييد به و كرده مشخص را خود داخلي مشاوران
 مدارك و اسناد طبق كار پيشرفت هايشگزار رائها و تهيه به نسبت است موظف مشاور پژوهشي -4- 5

 .نمايد اقدام كارفرما سوي از شده اعالم فرمت با مطابق و پيمان

 هزينه پيمان موضوع اهداف تحقق جهت صرفاً را كارفرما از دريافتي مبالغ است متعهد مشاور پژوهشي - 5- 5

  .نمايد
 حق و نداشته وجود ايواسطه پيمان، اين اجراي و دانعقا با رابطه در كه كندمي تعهد مشاور پژوهشي -6- 5

 نقدي، غير يا نقدي صورت به آن نظاير و رشوه هديه، تحفه، پاداش، العمل،حق كميسيون، داللي،
 اين خالف چنانچه و نپرداخته ديگري طريق هر به يا و خود منافع در كردن سهيم خدمت، ارائه

 عمومي شرايط 27 ماده طبق را پيمان داشت خواهد حق ماكارفر شود، معلوم انحاء از نحوي به مطلب
 مقامات به را وي و نموده ضبط و وصول را مشاور پژوهشي كار اجراي حسن سپرده يا تضمين و فسخ

 اعمال از يكي مرتكب مشاور پژوهشي كارفرما، تشخيص به بنا كه درصورتي. كند معرفي ذيصالح
 امهنتصويب موضوع اجرايي هايدستگاه در رشوه با رزهمبا و پيشگيري نامه آيين 1 ماده بندهاي
 كارفرما گردد، آن بعدي هايصالحيههيات وزيران و ا22/12/1383 مورخهـ 30374/ت73377 شماره
 نفع به را مشاور پژوهشي كار اجراي حسن سپرده يا تضمين و نموده فسخ را پيمان داشت خواهد حق
 مشاور پژوهشي هايدارايي و مطالبات مذكور، تضمين محل از را وارده خسارات و نمايد مطالبه خود

 سال 5 مدت به مشاور پژوهشي با جديد پيمان عقد به مجاز كارفرما همچنين و نمايد وصول
 .باشدنمي

 نافي كارفرما توسط تحقيقات و مطالعات هايگزارش و مدارك تصويب و خدمات تأييد نظير مواردي -7- 5
 مشاور پژوهشي و نبوده فني و علمي اصول و استانداردها رعايت در هشيمشاور پژو هايمسئوليت
 به) سال 2 اقل(حد اختصاصي درشرايط مندرج زمان مدت طبق كار ايرادهاي رفع و اصالح مسئول
  .باشدمي خودش هزينه

ختلف اجراي پيمان را در قالب تيم مشاور پژوهشي موظف است سازمان و افراد كليدي مراحل م - 8- 5
  باشد.وهشي به كارفرما معرفي نمايد و تضمين كيفيت انجام كار در تعهد مشاور پژوهشي ميپژ

مشاور پژوهشي موظف است به منظور رعايت مسئوليت اجتماعي خود، بر اساس اعالم نياز كارفرما  - 9- 5
ر بسته احجام نفرساعات هدرصد  5هاي آموزشي (حداكثر تا معادل ها / كارگاهنسبت به برگزاري دوره

  ) اقدام نمايد.پيمان كاري
هاي تخصصي شامل دانشجويان تحصيالت تكميلي، مشاور پژوهشي موظف است با ايجاد كارگروه - 10- 5

ان از حداكثر پتانسيل موجود در كشور براي انجام شرح ينبهاي دانشتيد مرتبط و نيز شركتاسا
  خدمات موضوع پيمان استفاده نمايد.
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مشاوره صنعتي كه قبال طرح توسعه  هايتواند با صالحديد كارفرما از شركتميمشاور پژوهشي  - 11- 5
  اند، در مراحل مختلف انجام پيمان استفاده نمايد.را تدوين نموده پيمانميدان موضوع 

مالي در حاصل از اجراي پيمان را بدون بار هاي تمام اطالعات ميدان و گزارش بايدر پژوهشي مشاو - 12- 5
مدير طرح برنامه زمانبندي اعالم شده توسط  اطالعات باالدستي شركت فرعي با دستورالعمل و سامانه

  تغذيه نمايد.

 طرح راهبري عالي كميته و تركيب وظايف - 6ماده 

 به بخشيدن سرعت و طرح اجرايي فرايند تسهيل نيز و راهبردي نظارت هدف با طرح، راهبري عالي كميته

 و پروژه مالي عملياتي برنامه تاييد پيمان، ياجرا پيشرفت بر نظارت كه شوديم تشكيل پيمان انجام روند
  دارد. برعهده را پروژه روي پيش احتمالي كالن هايچالش رفع درخصوص گيريتصميم

  

  كميته عالي طرح متشكل از : تركيب  -1- 6
 )و غيرقابل تفويض معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران (رئيس كميته - 

 در امور توليد (حسب مورد) عاملمعاون مدير - 

 معاون مديرعامل در توسعه و مهندسي (حسب مورد)  - 

 مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران (دبير كميته) - 

 مديركل پژوهش وزارت نفت (عضو كميته) - 

 مديرعامل شركت تابعه مربوطه (حسب مورد) - 

 دانشگاه مربوطه (حسب مورد) رئيس - 

 مدير امور مالي شركت ملي نفت ايران (عضو كميته) - 

 مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران (عضو كميته) - 

   شود.مي مصوب كميته رسمي اعضاء يك عالوه به نصف تأييد با طرح راهبري عالي كميته هايتصميم -2- 6
  .گرددمي تشكيل ماهه 4 صورت كميته عالي طرح به جلسات -3- 6
باشد و تصويب آن بر عهده هاي اين پيمان به عهده اين كميته مير موضوعي مرتبط با فعاليتتاييد ه -4- 6

 .كارفرما خواهد بود

 هايجلسه يا جلسه كار، ادامه نحوه تعيين براي كار، انجام هنگام به مشاور پژوهشي يا كارفرما چنانچه -5- 6
 درخواست تواندمي بداند، ضروري يمتصم اخذ منظور به را طرح راهبري عالي كميته با ماهنگيه

 طرح راهبري عالي كميته. نمايد ارسال طرح راهبري عالي كميته دبير به مكتوب صورت به را خود
 مذكور، درخواست دادن قرار كار دستور با درخواست، دريافت از روز سي مدت ظرف حداكثر بايد

 .دهد جلسه تشكيل

مشاور  با دوم دست هايپيمان كه ثالث اشخاص از توانديم مورد حسب طرح راهبري عالي كميته -6- 6
 اين در .نمايد دعوت كميته جلسات در حضور جهت رأي، حق بدون و مدعو عنوان به دارند، پژوهشي
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 كميته با همكاري و مذكور جلسات در شركت به ملزم مشاور پژوهشي يا پيمان هايطرف شرايط

  .باشدمي طرح راهبري عالي
 

 آن تغييرات و خدمات ودحد -7 ماده

 خدمات شرح تغييرات و است شده ذكر پيمان 2 و 1 هايپيوست در مشاور پژوهشي خدمات حدود -1- 7
 مدارك و اسناد چارچوب در كارفرما تصويب و طرح راهبري عالي كميته تأييد با پيمان تفصيلي
  .بود خواهد ممكن پيمان

 دمات را در چارچوب موضوع پيمان وفق مشاور پژوهشي، شرح ختواند حين انجام كار با تواكارفرما مي - 2- 7
 ، تغيير، افزايش يا كاهش دهد. 3-8درصد مبلغ پيمان با رعايت بند  25حداكثر تا 

 مشاور باشد، داشته ضرورت پيمان موضوع خدمات حدود در تغييراتي شده، ياد بندهاي طبق هرگاه -3- 7
 به را پيمان مبلغ و زمان در آن تاثير و تغييرات به مربوط گزارش روز 20 مدت ظرف پژوهشي
  .نمايدمي ارائه كارفرما

 

 خدمات انجام زماني برنامه -8 ماده

  .گيردمي بر در را طرح انجام زمان كل و بوده 4 پيوست به شرح طرح جامع و كلي زماني برنامه
  

 كار پيشرفت -9 ماده

 دو در را پيمان موضوع خدمات پيشرفت گزارش شده، بينيپيش تفصيلي زماني برنامه در پژوهشي، مشاور
 ميزان جزئيات، ذكر با فني مباحث شامل هاگزارش ن. ايكندمي تسليم كارفرما به افزارينرم و چاپي نسخه

كار مطابق با بند  مشكالت و موانع رفع براي الزم هايحلراه پيشنهاد آن، علل و تأخيرها شده، انجام كارهاي
   .باشدمي 11-5

  

 مشاور پژوهشي كاركنان -10 ماده

 مشاور هزينه به موقت، يا دايم صورت به پيمان، موضوع خدمات اجراي منظور به كه كساني همه -10-1
 مسئوليت و شوندمي شناخته مشاور پژوهشي كاركنان دهند،مي انجام را خدماتي او براي و پژوهشي
  .است مشاور پژوهشي هعهد به پيمان، موضوع خدمات مورد در آنها عملكرد

 فاقد سوابق سوءمشاور پژوهشي موظف است سازمان اجرايي و فهرست اسامي افراد كليدي را كه  - 10-2
به همراه وظايف و تخصص براي  5ست اي باشند، براي انجام خدمات موضوع پيمان، مطابق پيوحرفه

 كارفرما ارسال نمايد.
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  .باشدمي شده معرفي افراد تغيير به مجاز كارفرما تاييد با تنها مشاور پژوهشي -10-3
مشاور  باشد، خارجي اتباع خدمات از استفاده مستلزم پيمان، موضوع خدمات انجام كه صورتي در - 10-4

 رعايت را ايران در خارجي اتباع كار بر ناظر مقررات و قوانين آنها، خدمات از استفاده در پژوهشي
  .نمايديم تسليمكارفرما  به را آنها كار و اقامت مجوز به مربوط اسناد و كندمي

 

 پژوهشي و فني هايدستورالعمل و مقررات معيارها، استانداردها، -11 ماده

 با و مهندسي و فني اصول استانداردها، با منطبق را پيمان اين موضوع خدمات بايد، مشاور پژوهشي - 11-1
 كاركناني وسيله به دقت، و مهارت حداكثر گيري كار به با و جهاني دستاوردهاي آخرين از استفاده

 كامل و جامع جهت هر از بايد پژوهش و دهد انجام هستند، پژوهشي و تحصيلي صالحيت واجد كه
 .باشد

 انجام شود. (IPS) نفت صنعت استانداردهاي با مطابق بايد پيمان موضوع اجراي مراحل كليه -11-2
 ساير از استفاده باشد، نشده تدوين كار از هاييبخش خصوص در نفت صنعت استانداردهايچنانچه 

 يا پيمان اختصاصي شرايط در شده تعيين هاياولويت اساس بر الملليبين و ملي معتبر استانداردهاي
  .بود خواهد مجاز طرح راهبري عالي كميته تأييد مورد

 ضوابط معيارها، از ها،ارشگز و مدارك تنظيم و تهيه پژوهشي، خدمات انجام در بايد مشاور پژوهشي -11-3

 طرح راهبري عالي كميته مصوبات يا و پيمان مدارك و اسناد در كه استانداردهايي و هادستورالعمل و

 و معيارها از معيارها، و ضوابط گونه اين نبودن موجود صورت در و كند استفاده است، شده تعيين
 .نمايد استفادهما كارفر تاييد مورد الملليبين يا و داخلي معتبر ضوابط

 در اجتماعي مسئوليت و زيستي محيط هايپروتكل و الزامات رعايت به مكلف مشاور پژوهشي -11-4

  .باشدمي پروژه اجراي با مرتبط هايفناوري بكارگيري
 اساس بر پروژه كنترل و هاگزارش ارائه جهت مشاور پژوهشي توسط پروژه مديريت دفتر تاسيس -11-5

 به فاز هر هايآموخته درس مستندنگاري و دانش مديريت ساختار ايجاد ،PMBOK استاندارد
 برنامه ارائه و پروژه تيم در ميدان هر براي تغييرات مديريت نظام استقرار چنينهم ها،خروجي همراه

 اقالم عنوان به ميدان هر براي كيفي و زماني افتادگي عقب صورت در مرحله هر در جبراني/ اصالحي
 .است الزامي مشاور پژوهشي توسط پروژه يلتحو قابل

 انجام مطمئن و ايمن طور به را خدمات وي كاركنان كه كند حاصل اطمينان بايد مشاور پژوهشي -11-6
 خدمات انجام مراحل تمام در را زيست محيط و ايمني بهداشت، استانداردهاي و ضوابط و دهندمي

  .كنندمي رعايت
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 پژوهش نتايج و عاتاطال بودن محرمانه -12 ماده

 يا و باشد محرمانه بنديطبقه جزو پژوهش نتايج يا پيمان موضوع به مربوط اطالعات چنانچه -12-1
 بدون نيست مجاز پژوهشي مشاور شود، اعالم مشاور پژوهشي به كارفرما سوي از آن بودن محرمانه

 ديگران اختيار در مستقيم غير يا مستقيم طور به را پژوهشي نتايج يا و اطالعات كارفرما، قبلي تأييد
 كند،مي تحصيل پژوهشي خدمات انجام جريان در كه را نتايجي يا و اطالعات تمامي بايد و بگذارد

  .نمايد خودداري اطالعات گونه هر افشاي از و نموده تلقي محرمانه
 كماكان پيمان خاتمه اي فسخ اتمام، از پس است، محرمانه پژوهش نتايج يا و اطالعات كه مواردي در - 12-2

  .است باقي خود قوت به آنها افشاي عدم و حفاظت موارد
 پژوهشي خدمات انجام جريان در كه را اطالعاتي تمام است موظف ،مشاور پژوهشي صورت هر در -12-3

 دسترسي از جلوگيري براي را خود سعي حداكثر و نمايد تلقي محرمانه كند،مي توليد يا تحصيل
  .بندد كار به را آنها به مجاز غير يا و ثالث اشخاص

 

 ي فنيهاگزارش و مدارك تصويب و تسليم نحوه  -13 ماده

 تفصيلي زماني برنامه در كه مقاطعي در را پژوهش نتايج و هاگزارش مدارك، مشاور پژوهشي -13-1
 دسترس، قابل و تأييد مورد فرمت با افزارينرم نسخ با همراه چاپي نسخه دو در است، شده بينيپيش

 ظرف حداكثر شده، ياد هايگزارش و مدارك دريافت از پس مدير طرح .كنديم تسليم مدير طرح به
 به موارد دقيق ذكر با را خود روشن و صريح نظر و بررسي را آنها مستندات، دريافت از بعد روز 30

 الذكر،فوق مدت ظرف طرحمدير  سوي از نظر اظهار يا تاييد اعالم عدم. كندمي عالما مشاور پژوهشي
  .باشدمي هاگزارش تاييد منزله به

مدير  نظرات اساس بر خود، هايگزارش و مدارك اصالح به موظف مشاور پژوهشي شرايط، هر در -13-2
 .بود خواهد طرح

 .بود خواهد كار ادامه مبناي مدير طرح توسط شده تاييد هاي گزارش و مدارك - 13-3

 به و تهيه را شده انجام خدمات از ايخالصه ها،گزارش از يك هر پيوست به يدبا مشاور پژوهشي -13-4
 .كند تسليم مدير طرح

  

 پرداخت پيش -14 ماده

 از درصد 25 معادل حداكثر( پرداخت پيش عنوان به را مبلغي كارفرما ،مشاور پژوهشي درخواست به -14-1
 دريافت برابر در و پيمان ابالغ از پس و حاكم مقررات و قوانين اساس بر) پيمان ريالي كل مبلغ

 هنگام مبلغ اين و كندمي پرداخت ،مشاور پژوهشي به كارفرما تاييد مورد و معتبر نامهضمانت
 .شودمي آزاد نسبت همان بهمشاور پژوهشي  تضمين و كسر تناسب هب هاوضعيتصورت پرداخت
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 پرداختپيش بابت مشاور پژوهشي نهايي، حساب تسويه در هرگاه پيمان، فسخ يا و خاتمه صورت در -14-2

 براي مشاور پژوهشي چنانچه. كند پرداخت را بدهكاري مبالغ است موظف باشد، بدهكار كارفرما به

 ،هاپردهس محل از خود مطالبات دريافت به نسبت كارفرما نكند، اقدام خود هايبدهي پرداخت
 اقدام ري،سباال هايهزينه نمودن منظور با ،ژوهشيمشاور پ هايدارايي و مطالبات ساير و هاتضمين

  .كنديم
 

 آن پرداخت نحوه و پيمان مبلغ -15 ماده

 سوي از است، شده تعيين 3 پيوست طبق كه پيمان موضوع خدمات دادن انجام براي پيمان مبلغ - 15-1
  .دشويم پرداخت مشاور پژوهشي به پيمان، مفاد رعايت با و كارفرما

 و مدارك تسليم زمان تا و خدمات انجام طول در پيمان مبلغ درصد پنج و هشتاد تا حداكثر - 15-2
 4 پيوست در كه زماني برنامه طبق ،تحويل قابل اقالم اساس بر پژوهش، نتايج نهايي هايگزارش
  .شودمي پرداخت الحسابعلي صورت به كارفرما تأييد با و شده توافق و تعيين

 پرداخت 17 ماده طبق مربوط، نهايي هايگزارش و مدارك تصويب از پس انپيم مبلغ باقيمانده -15-3
 .شودمي

 تسليم كارفرما به و تهيه تأييد مدير طرح تحويل قابل اقالم اساس بر را صورتحساب مشاور پژوهشي -15-4
نسبت به پرداخت صورتحساب اقدام  ليتحو قابل اقالم تاييد و بررسي از پس. كارفرما نمايديم

  .نمايدمي
 و دهد قرار بررسي وردم را آن صورتحساب، دريافت از پس روز سي مدت ظرف است موظف كارفرما - 15-5

 مستندات با همراه شده تأييد صورتحساب از نسخه يك ارسال ضمن قانوني، كسورات اعمال از پس
 .كند پرداخت را آن مبلغ ،مشاور پژوهشي براي همربوط

 باشد، معترض صورتحساب مورد در كارفرما سوي از شده اعمال اصالحات به مشاور پژوهشي هرگاه - 15-6
 دريافت تاريخ از روز پانزده مدت ظرف حداكثر مستندات، ارايه و داليل ذكر با را خود اعتراض

 همچنان كارفرما هرگاه. گيرد قرار رسيدگي مورد تا كندمي اعالم كارفرما به شده، اصالح صورتحساب
 .كند اقدام قبول، مورد مبالغ پرداخت به نسبت بايد باشد، داشته تأكيد شده اعالم اصالحات اعمال بر
 اقدام 28 ماده طريق از خود، نظر مورد مازاد مبلغ به نسبت تواندمي مشاور پژوهشي حالت، اين در

  .كند
 از بيش شده تأييد هايصورتحساب از يك هر از بخشي يا تمام پرداخت در كارفرما كه صورتي در -15-7

 مبلغ اصل بر عالوه ماه، يك بر مازاد خسارت جبران براي كند، تأخير آن دريافت تاريخ از ماه يك
 به آن پرداخت كه مبلغي در بانكي مدت بلند سپرده سود نرخ حاصلضرب معادل مبلغي شده، تأخير
 ماه سه سارت،خ اين پرداخت مشمول زمان حداكثر. كندمي پرداخت مشاور پژوهشي به افتاده، تأخير
  .است
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 پرداخت كارفرما توسط آن به مربوط مبالغ كه كار از هاييبخش براي است موظف مشاور پژوهشي - 15-8
  .نمايد عمل خود دوم دست هايپيمان مالي تعهدات به است، شده

 ي كه ضرورت خريد آنها قبال بهدر صورت درخواست مشاور پژوهشي، هزينه انجام خريد تجهيزات - 15-9
  تواند بصورت فاكتوري محاسبه و پرداخت شود.مي ييد كارفرما رسيده است،تا

 نرخ ارز و اثرگذاري آن بر اجراي و احتمال بروز تغييرات پيمانبا توجه به طوالني بودن زمان  -15-10
 الزحمه عواملستورالعمل تعيين حقد(نظير هاي شاخصپيمان، مبلغ ريالي پيمان متناسب با 

 هشي باالدستيهاي پژوفت و آزمايشهاي پژوهشي باالدستي ميدان محور صنعت نهتخصصي در پروژ
 ي معاونت مهندسي، پژوهش و فناورياعالمي از سو ، ...)هاي پژوهشي باالدستي ميدان محوردر پروژه

   قابل تعديل خواهد بود.وزارت نفت بصورت ساليانه و از سال دوم به بعد 
  

 حساب سويهت و نهايي صورتحساب -16 ماده

 تغييرات آخرين احتساب با مبلغ پيمان كه شامل نهايي صورتحساب است موظف مشاور پژوهشي - 16-1
 و خسارت تعليق، هايخدمات، هزينه كاهش يا افزايش مبلغ نظير طرح، راهبري عالي كميته مصوب
 همراه به االحساب است رعلي يا قبلي هايپرداخت شده، قطعي و رسيدگي دعاوي از ناشي نتايج
 اين صورتحساب ظرفبه منظور تاييد براي كارفرما ارسال نمايد.  هاگزارش و مستندات مدارك، تمامي
 شود.رسيدگي و تاييد ميكارفرما تاريخ دريافت بوسيله  روز از سي مدت

  

 كه در را خود نظر مورد اصالحات كارفرما باشد، داشته اصالح به نياز شده ياد صورتحساب چنانچه :تبصره
 دهد، مطرح نموده و با وي توافقيتشكيل م مشاور پژوهشيبا  1-16 بند در شده ياد مدت طي
 نيست وارد آن به نسبت اعتراض و بوده قطعي طرف دو وسيله به شده توافق صورتحسابنمايد. مي
 در صورتي كه توافق حاصل نشود .گيردمي قرار مشاور پژوهشي با نهايي حساب تسويه مبناي و

  شود.عمل مي 6-15طبق مفاد 
  

 ظرف حداكثر وي مطالبات شود، شناخته بستانكار نهايي صورتحساب اساس بر مشاور پژوهشي هرگاه - 16-2
 .شودمي پرداخت نهايي صورتحساب تأييد از روز سي مدت

 دتأيي تاريخ از روز سي مدت ظرف شود، بدهكار نهايي صورتحساب اساس بر مشاور پژوهشي هرگاه -16-3
 را خود بدهي مشاور پژوهشي مدت اين در گر. اپردازدمي كارفرما به را خود بدهي صورتحساب،

 را خود طلب مشاور پژوهشي مطالبات و هاتضمين ها،سپرده محل از دارد حق كارفرما نكند، پرداخت
 ساير از را خود مطالبات نباشد، كافي مطالبات وصول براي شده ياد مبالغ چنانچه و كند دريافت
  .كنديم وصول او هاي دارايي
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 پيمان مبلغ و مدت تغييرات - 17ماده 

 خارج عللي به تأخير بروز خدمات، حدود تغيير همچون مواردي گرفتن نظر در با پيمان مبلغ و مدت        
 كارفرما، طرف از كارها تعليق اضطراري، شرايط بروز و قهري حوادث وقوع ،مشاور پژوهشي قصور از

 تا حداكثر( پيمان مفاد چارچوب در و دست اين از مواردي و مشاور پژوهشي سوي از مجاز غير تأخير
 و اسناد مفاد به توجه با بايد مشاور پژوهشي صورت، اين در. باشدمي پذيرامكان) درصد 25 سقف

 ماتخد روي آن تأثير و پيمان مباني اساس بر پيمان، مبلغ و مدت در الزم تغييرات پيمان، مدارك
 عالي كميته به گزارشي طي و نموده تعيين را آن مالي پيامدهاي نيز و زماني برنامه و شده انجام

 كارفرما تصويب و طرح راهبري عالي كميته در تاييد و طرح از پس و كرده اعالم طرح راهبري
  .گرددمي ابالغ مشاور پژوهشي به كتبي صورت به روز 15 ظرف حداكثر

 

 خيرتأ خسارت -18 ماده

 در پيمان مدت به مجاز غير تأخير مدت نسبت ضرب حاصل معادل خسارتي مجاز، غير تأخير بابت        
  دريافت ضمن كارفرما. شودمي دريافت مشاور پژوهشي از مبلغ درصد 25 تا حداكثر و مبلغ ميزان

  .نمايد فسخ 27 ماده رعايت با را پيمان تواندمي مذكور، درصد 25
 

 كار اجراي حسن سپرده و تعهدات انجام ينتضم -19 ماده

 است مكلف مشاور پژوهشي پيمان، اين در مندرج تعهدات كامل انجام از اطمينان حصول منظور به - 19-1
 معامالت تضمين نامهآيين اساس بر را تعهدات انجام براي معتبر نامهضمانت پيمان، انعقاد از پيش

 مدت انقضاي از پس مذكور نامهضمانت. نمايد تسليم اكارفرم به و تهيه، 22/9/94مصوب  دولتي
 به كارفرما، با مشاور پژوهشي كامل حساب تسويه و آن در مندرج تعهدات ماميت انجام و پيمان

 شرح پيمان، اين در مندرج تعهدات از يك هر انجام عدم صورت در. شد خواهد مسترد وي درخواست
 تعهدات از يك هر انجام يا و آنها انجام از استنكاف و مالاه قصور، يا و آن هايپيوست يا و خدمات
 خسارات و ضبط را مشاور پژوهشي تعهدات انجام نامهضمانت تواندمي كارفرما ناقص، صورت به مذكور
 مشاور پژوهشي هاي دارايي و مطالبات ساير محل از مقررات و قوانين مطابق يا و محل آن از را خود

  .نمايد استيفا
 عنوان به مشاور پژوهشي پرداخت هر از درصد ده كار، اجراي حسن از اطمينان حصول منظور هب -19-2

  .شودمي نگهداري كارفرما نزد و كسر كار اجراي حسن سپرده
 آزاد كارفرما، توسط مصوب پژوهشي خدمات هايگزارش و مدارك تصويب از پس شده ياد سپرده -19-3

 .شودمي

 به كار انجام حسن سپرده و تعهد انجام تضمين پيمان، همين 27 ماده طبق پيمان، فسخ صورت در -19-4
  .گرددمي ضبط كارفرما نفع
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 قانوني عوارض و حقوق ساير و بيمه ماليات، -20 ماده

 مشاور به مربوط دولتي حقوق ساير و اجتماعي تأمين بيمه حق عوارض، ماليات، گونه هر پرداخت -20-1
 مشاور نياز مورد وسايل و لوازم به مربوط عوارض و گمركي حقوق زني و او كاركنان و پژوهشي
 در آن ميزان يا و شد خواهد برقرار آينده در يا است، برقرار پيمان اين امضاي تاريخ در كه پژوهشي

 ساير و بيمه و عوارض و هاماليات اين از مبالغي .است مشاور پژوهشي عهده به كند، مي تغيير آينده
 مشاور هايپرداخت از شود، وصول كارفرما طريق از مقررات و قوانين طبق بايد هك دولتي حقوق

  .گرددمي حواله مربوط، مراجع به وي حساب به و شودمي كسر پژوهشي
 نزد را) باشند سازماني يا نهاد بيمه پوشش فاقد صورتيكه در( خود كاركنان كليه بايد مشاور پژوهشي -20-2

 كارفرما نمايد پرداخت جاري قوانين طبق را مربوطه بيمه حق و نموده مهبي اجتماعي تأمين سازمان
 وديعه عنوان به درصد پنج مشاور پژوهشي به پرداخت هر از اجتماعي تامين قانون 28 ماده اجراي در

 صورتحساب آخرين پرداخت نيز و مكسوره درصدهاي پنح استرداد .نمايدمي كسر اجتماعي تامين
 از پس روز 45 حداقل و اجتماعي تامين سازمان از نهايي حساب مفاصا ارائه به منوط مشاور پژوهشي

 در شده مقرر قانوني تكاليف اجراي مسئول رأساً مشاور پژوهشي همچنين. بود خواهد پيمان خاتمه
 قانون همين مكرر 169 ماده اجراي در كارفرما و بوده آن بعدي اصالحات و مستقيم هايماليات قانون
  .نمايدمي ارسال كشور مالياتي امور سازمان به را منعقده پيمان به مربوط طالعاتا كليه

  
 و ماليات مشاور پژوهشي و بوده افزوده ارزش بر ماليات قانون مشمول پيمان موضوع كه صورتي در تبصره:

 هايصورتحساب ذيل در و محاسبه تعلق تاريخ از را افزوده ارزش بر ماليات قانون موضوع عوارض
 در مزبور مبلغ پرداخت به نسبت افزوده ارزش بر ماليات قانون مقررات وفق كارفرما .نمايد درج خود

 مشاور پژوهشي نام ثبت بر مبني كشور مالياتي امور سازمان تأييد مورد معتبر گواهي ارائه صورت
  .نمود خواهد اقدام وي بودن مشمول و افزوده ارزش بر ماليات قانون نظام در

  

 ليقتع -21  ماده

 از بخشي يا تمام خدمات، انجام حين در مشاور پژوهشي به روزه ده كتبي اعالم با تواندمي كارفرما - 21-1
 حالت به شده، معين آن در تعليق خاتمه و شروع تاريخ كه ايابالغيه طي را، پيمان موضوع خدمات
  .آورد در تعليق

 احتساب با و اوليه مدت چهارم سه شدن پريس از قبل پژوهشي، خدمات براي تعليق ابالغ - 21-2
  .است پذيرامكان مجاز تمديدهاي

 شده روز به مدت چهارم يك حداكثر آن، مدت و است مجاز يكبار براي فقط كارفرما سوي از تعليق -21-3
 .بود خواهد پيمان
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 تعليق، مدت شروع زا قبل روز ده تا حداكثر كارفرما باشد، داشته ضرورت تعليق تمديد كه صورتي در -21-4
 مدت به حداكثر ،مشاور پژوهشي موافقت صورت در و كندمي پيشنهاد مشاور پژوهشي به را موضوع
 هرگاه. گرددمي تمديد مقرر، مدت براي هزينه هرگونه پرداخت بدون و 3-21 بند در شده تعيين

  .شودمي داده هخاتم ںپيما به وي درخواست با نكند، موافقت تعليق تمديد با مشاور پژوهشي
 در شده تعيين ميزان به پروژه خدمات تعليق دوران به مربوط هايهزينه الحسابليع پرداخت -21-5

  .است پرداخت قابل اختصاصي شرايط
 مدت ظرف حداكثر و كند متوقف را مربوط خدمات تعليق، ابالغ از پس است موظف مشاور پژوهشي -21-6

 ميزان تعيين با و تهيه تعليق، ابالغ هنگام تا را وهشيپژ خدمات وضعيت گزارش روز، پانزده
  .نمايد تسليم كارفرما به 5-21موضوع بند  تعليق، هايهزينه

 به نسبت را كارفرما نظر تعليق، تمديد يا تعليق مدت انقضاي از قبل روز بيست مشاور پژوهشي - 21-7
 سپري از پس كار ادامه بر مبني فرماكار نظر اعالم صورت در. كندمي استعالم پيمان، ادامه چگونگي

 مورد در را خود نظر كارفرما تعليق، مدت پايان تا انچه. چنيابدمي ادامه كار اجراي تعليق، مدت شدن
  .كند درخواست را كار خاتمه تواندمي مشاور پژوهشي نكند، اعالم كار ادامه

 ابالغ مشاور پژوهشي به را موضوع يرد،بگ تعليق لغو به تصميم كارفرما تعليق، دوران در چنانچه -21-8
  .شودمي گرفته سر از كار ابالغ، از پسروز  10 تا حداكثر صورت، اين در. كندمي

  

 قهري حوادث -22 ماده

 اختيار از خارج و كنترل غيرقابل بيني،پيش غيرقابل شرايط هرگونه بروز معني به قهري حوادث -22-1
 ادامه كه است طرف دو توسط مقعول و الزم تمهيدات بينييشپ رغم به ،مشاور پژوهشي و كارفرما

  :باشد آنها به محدود آنكه بي است، زير موارد شامل جمله از قهري حوادث. كند غيرممكن را كار
  بيگانگان وسيله به اشغال يا نشده، يا شده اعالم از اعم جنگ، -1- 22-1
  سمي و تيوراديواك مواد ساير نشت يا اي،هسته شعشعاتت - 2- 22-1
مشاور  كاركنان به محدود تنها كه مواردي استثناي به كارگري، عمومي هاياعتصاب -3- 22-1

  .باشد پژوهشي
  واگيردار هايبيماري شيوع - 4- 22-1
 غيرعادي هايطغيان و سيل زلزله، كار، انجام مانع استثنايي جوي شرايط بروز -5- 22-1

 .كنترل غيرقابل و داردامنه هايسوزيآتش

 يا قصور منزله به قهري، شرايط بروز علت به طرف دو از يك هر توسط پيماني تعهدات انجام عدم -22-2
 در ديگر طرف كه هاييخسارت مسئول طرف، دو از هيچيك همچنين،. شودنمي تلقي پيمان نقض
 .بود نخواهد است، ديده قهري، شرايط از ناشي خود تعهدات اجراي در تأخير يا و اجرا عدم نتيجه

 از يكي درخواست با تواندمي پيمان روز، 180 از بيش آن ادامه و قهري حوادث وقوع صورت در - 22-3
  .شودمي اجرا 26 ماده براساس آن، از پس هاياقدام و يافته خاتمه طرفين
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 قانوني ممنوعيت -23 ماده

 منع به راجع قانون ممنوعيت مشمول پيمان اين انعقاد هنگام در كه كندمي تاييد مشاور پژوهشي - 23-1
  مورخ مصوب كشوري و دولتي معامالت در دولت كارمندان و مجلس نمايندگان وزراء، مداخله

 قانون مشمول اشخاص عنوان هيچ به پيمان اجراي پايان تا كه نموده تعهد و باشدمين 2/10/1337
  .نكند ذينفع و سهيم ،قرارداد موضوع در را الذكرفوق
 در تغييراتي يا بوده مزبور قانون مشمول ،مشاور پژوهشي شود محرز كه ورتيص در - 1- 23-1

 در شده ياد قوانين مفاد با كه دهد رخمشاور پژوهشي  بازرسان يا مديران سهام، صاحبان
 انجام تضمين و فسخ 27 ماده مطابقتعارض داشته باشد، كارفرما پيمان را  1- 23 بند

 از و مشخص را وارده خسارات كليه و ضبط را او كار انجام حسن سپرده و تعهدات
  .نمايدمي استيفا او هايييدارا ساير از يا و مشاور پژوهشي مطالبات

 مشاور پژوهشي كه گردد ايجاد كارفرما يا دولتي هايدستگاه در تغييراتي كه شرايطي در -2- 24-1
 اعالم كارفرما به را مراتب است موظف مشاور پژوهشي گردد، شده ياد ممنوعيت مشمول

 مشاور اگر. دهدمي خاتمه را پيمان كارفرما نشود، رفع قانوني منع كه صورتي در و كند
  .كندمي فسخ را پيمان كارفرما نكند، اعالم كارفرما به را مراتبپژوهشي 

  

 يكديگر كاركنان بكارگيري معد - 24 ماده

 به را قراردادي و پيماني رسمي، از عما نفت وزارت در شاغل كاركنان تواندنمي مشاور پژوهشي -24-1
 موافقت كسب بدون كه را كساني تواندنمي وي همچنين. نمايد دعوت پيمان اين در خود با همكاري
 وزارت با خدمت رابطه قطع از پس سال سه تا را نمايندمي يا نموده خدمت ترك نفت وزارت مقامات

 مديرعامل موافقت كه مواردي در مگر نمايد، دعوت خود مشاور جايگاه در خدمت و همكاري به نفت
 .باشد نموده اخذ را نظر مورد فرد اصلي كارفرماي

 در صرفاٌ( انرژي الملليبين مطالعات موسسه نفت، صنعت دانشگاه نفت، صنعت پژوهشگاه كاركنان :تبصره
 اين شمول از ضوعمو به مربوط مقررات و قوانين كليه رعايت با) مشاور عنوان به خود سازماني جايگاه
  .باشندمي مستثني ماده

 

 غير به انتقال -25 ماده

 اين موضوع از هاييقسمت يا قسمت كارفرما، از كتبي مجوز كسب بدون ندارد حق مشاور پژوهشي -25-1
 موافقت صورت در. كند واگذار يا منتقل ديگري حقوقي يا حقيقي اشخاص يا شخص به را پيمان
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 هيچ بهمشاور پژوهشي  تعهدات و مسئوليت از ثالث، اشخاص به كار از تيقسم واگذاري با ارفرماك
   .شودنمي كاسته عنوان

 يا هاشركت به مقررات رعايت با را خود اختيارات يا حقوق از قسمتي يا تمام تواندمي كارفرما - 25-2
 يا حقوق با طهراب در كارفرما تعهدات انجام صورت، اين در .كند تفويض نفت وزارت ديگر هايقسمت

  .بود خواهد اشخاص آن عهده بر كارفرما بر عالوه شده تفويض اختيارات
  

 پيمان به دادن خاتمه -26 ماده

 پيمان ماده، اين مفاد شرح به نيز و خود صالحديد به بنا دليلي هر به و زماني هر در تواندمي كارفرما - 26-1
  .دهد خاتمه را

 به ماهه، دو مهلت تعيين با را موضوع باشد، داشته را پيمان به دندا خاتمه قصد كارفرما چناچه - 26-2
 .كندمي اعالم مشاور پژوهشي

 روز پانزده تا و كند متوقف را كار بايد بيدرنگ پيمان، خاتمه ابالغ دريافت از پس ،مشاور پژوهشي - 26-3
 تسليم كارفرما به و تهيه پيمان، خاتمه ابالغ هنگام تا را پژوهشي خدمات پيشرفت وضعيت گزارش

 به آنها تكميل كه هاييبخش نيز و آن پيشرفت ميزان و پژوهش وضعيت حاوي بايد گزارش، اين. كند
 ميزان تعيين با همراه است، امكانپذير و ضروري شده ياد ماهه دو مهلت در كارفرما منافع حفظ لحاظ
 .باشد آنها مبلغ

 از قسمتي يا تمام است الزم كه دهد تشخيص شاور پژوهشيم گزارش اساس بر يا راساً كارفرما هرگاه - 26-4
مشاور  صورت، اين در. كند اعالم مشاور پژوهشي به را موضوع بايد شود، تكميل ناتمام خدمات
   .كند تكميل شده، توافق مدت يا ماهه دو مهلت در را شده ياد خدمات است موظف پژوهشي

 و اسناد اصل تحويل به نسبت ماهه، دو مهلت پايان در است موظف مشاور پژوهشي صورت هر رد - 26-5
 دادن پايان از ناشي هايهزينه صورت و شده انجام خدمات هزينه صورتحساب ارائه و پژوهش مدارك
 ديگر، موسسات يا خود كارمندان مقابل در مشاور پژوهشي تعهدات و هاموافقتنامه مانند پيمان،
مشاور  به آنها بابت و باشد شده ايجاد پيمان اين اجراي رمنظو به هاهزينه اين كه اين بر مشروط

 30 برابر پيمان به دادن پايان از ناشي هايهزينه حداكثر. نمايد اقدام باشد، نشده پرداختهپژوهشي 

  .بود خواهد مرحله آن كار باقيمانده به مربوط مبلغ درصد
 بند موضوع ايههزينه صورت و حسابصورت دريافت از پس روز سي مدت ظرف است متعهد كارفرما -26-6

 آزادسازي همچنين و شده انجام خدمات ميزان و پيمان شرايط اساس بر آن بررسي به نسبت ،26-5
  .نمايد اقداممشاور پژوهشي  كار انجام حسن سپرده و تعهدات انجام تضمين

ارفرما خاتمه داده ، هرگاه منع قانوني رفع نشود، پيمان از سوي ك2- 1-23 بند شمول مورد در - 26-7
  .شودمي عمل ماده اين مفاد طبق شود ومي

  :كند درخواست زير، موارد از يك هر در را پيمان به دادن خاتمه تواندمي مشاور پژوهشي -26-8
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، يا 4-21 بند در شده تعيين مدت از بيش تعليق مدت تمديد يا موافقت عدم صورت در -1- 26-8
  . 7-21 بند موضوع كار ادامه براي كارفرما نكردن نظراعالم 

 در نظر مورد تاريخ از ماه سه از بيش كارفرما سوي از ،5 ماده مفاد انجام عدم صورت در -2- 26-8

 .زماني برنامه

  .مجاز تاخير مبلغ پرداخت براي شده تعيين مدت حداكثر شدن سپري صورت در -3- 26-8
  . 3-22 بند در مندرج شرايط وقوع صورت در -4- 26-8

 .اختالف حل مراجع رأي از كارفرما تبعيت عدم صورت در -5- 26-8

 سوي از پيمان خاتمه درخواست به منجر كه را هاييزمينه يكماه تا حداكثر كارفرما كه صورتي در - 27-9
 و كند صرفنظر خود درخواست از تواندميمشاور پژوهشي  كند، رفع است، شدهمشاور پژوهشي 

 و شده تلقي يافته خاتمه پيمان يكماهه، مهلت انقضاي از پس اينصورت، غير در دهد، ادامه را خدمات
  .شودمي انجام ماده اين مفاد طبق ها،اقدام ساير

  

 پيمان فسخ - 27 ماده

مشاور  به را موضوع و نموده فسخ را پيمان قبلي اخطار بدون زير، موارد از يك هر در تواندمي كارفرما - 27-1
  .كند ابالغپژوهشي 

 در دولت كارمندان و مجلس نمايندگان وزراء، مداخله منع به راجع قانون شمول اثبات - 1- 27-1

 به پيمان، مدت طي يا پيمان عقد زمان در مشاور پژوهشي با كشوري و دولتي معامالت

   2- 1-23  بند اول بخش مفاد استثناي
  2- 1- 23  بند مورد در كارفرما به اطالع عدم -2- 27-1
  كارفرما تاييد بدون ثالث، اشخاص يا شخص به يمانپ انتقال - 3- 27-1
  مشاور پژوهشي انحالل يا ورشكستگي - 4- 27-1
 ،كارفرما كاركنان به آن، اجراي يا كار گرفتن براي مشاور پژوهشي كه مطلب اين اثبات - 5- 27-1

 كرده شريك خود منافع در را آنان هايواسطه يا آنها يا داده هدايايي يا پاداش دستمزد،

   .ستا
 رفع به نسبت تا كندمي اخطارمشاور پژوهشي  به ابتدا زير، موارد از يك هر تحقق صورت در كارفرما - 27-2

 در آورد در قبول قابل صورت به ماه يك مدت ظرف را امور جريان و كند اقدام هااشكال و نواقص

 پيمان فسخ شده، ينتعي مهلت پايان در نواقص رفع برايمشاور پژوهشي  سوي از اقدام عدم صورت

  .گرددمي ابالغمشاور پژوهشي  به
  .مربوط مدت درصد سي از بيش خدمات، انجام در موجه غير تأخير -1- 27-2
  ايهفحر شئونات و فني استانداردهاي نكردن رعايت -2- 27-2
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 از را رماكارف بيدرنگ و كرده متوقف را كار است موظف پيمان، فسخ ابالغ دريافت با ،مشاور پژوهشي - 27-3
 اصل ،)ماه يك حداكثر( شودمي اعالم كارفرما طرف از كه مهلتي طي و سازد مطلع كار وضعيت
  .دهد تحويل كارفرما به را، تاريخ آن تا شده انجام خدمات هايگزارش و مدارك

 هب كار انجام حسن سپرده و تعهدات انجام تضمين ضبط به نسبت پيمان، فسخ ابالغ از پس كارفرما - 27-4
 شرايط طبق فسخ، تاريخ تا قبول قابل شده انجام خدمات به مربوط مبلغ و كرده اقدام خود نفع

 مستندات و مدارك همراه به را موضوع كارفرما است الزم همچنين. كرد خواهد تعيين را پيمان
  .نمايد اعالم نفت وزارت فناوري و پژوهش مهندسي، امور معاونت به مربوطه

 

 فاختال حل -28 ماده
 طريق از ابتدا طرفين بين اختالف آيد، پيش نظر اختالف طرفين بين پيمان مفاد اجراي يا تفسير در هرگاه
 درخواست با موضوع مذكور، شرح به نتيجه حصول عدم صورت در و شد خواهد فصل و حل تفاهم و مذاكره

مورخ  1/28- 260112 ارهشم ابالغيه موضوع پيماني، اختالف حل نامه شيوه با مطابق طرفين از يك هر
 است متعهد . مشاور پژوهشيشد خواهد فصل و حل بعدي الحاقات و اهاصالحيه و نفت، وزارت 5/6/1393

 به كه را تعهداتي كليه نفت، وزارت اختالف فصل و حل هايهيأت تصميم صدور و هااختالف بررسي طول در

  .نمايد اجرا دارد برعهده پيمان موجب
 

  پژوهش نتايج و اسناد مالكيت - 29 ماده
 نسخه جمله از شوند،مي تهيهمشاور پژوهشي  توسط پيمان، اين موجب به كه پژوهش نتايج و اسناد مالكيت
مورخ  2/20- 637 شماره به فكري مالكيت حقوق دستورالعمل با مطابق موارد ساير و ياهرايان اصلي،

 قابل نسخه يك كارفرما اجازه با تواندميهشي مشاور پژو. كارفرماست به متعلق همه نفت زارتو 2/10/96
 پيمان اختصاصي شرايط در كه صورتي در. دارد نگاه خود نزد را شده ياد هايگزارش و مدارك از تكثير

 انجام پژوهش از استفاده و كارفرما از كتبي مجوز اخذ با تواندمي مشاور پژوهشي باشد، نشده قيد محدوديتي
 به كارفرما نام ذكر با و فني، و علمي نشريات و اجالس ها،همايش در خود نام به را علمي هايمقاله شده،
 .نمايد منتشر طرح اصلي صاحب و كننده حمايت عنوان

  

 نشاني - 30 ماده

 دو هر دبيرخانه رسيد. است نوشته موافقتنامه در كه است همان ،مشاور پژوهشي و كارفرما قانوني نشاني

 پيمان، طرفين از يكي هرگاه .است مكاتبات و مدارك ها،گزارش تسليم مالك ي،پست تحويل رسيد يا و طرف

 كند اعالم ديگر طرف به را خود جديد نشاني تغيير، تاريخ از قبل روز پانزده بايد دهند، تغيير را خود نشاني
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 شده ابالغ و شودمي ارسال قبلي نشاني به مكاتبات است، نشده اعالم ديگر طرف به جديد نشاني كه وقتي تا

  .گرددمي تلقي
 

 پيمان بر حاكم مقررات و قوانين زبان، -31 ماده

 رسيده طرف دو امضاي به پيمان عقد زمان در كه پيمان اسناد مختلف ايهبخش در حاكم زبان - 31-1
 در استفاده مورد زبان اند.شده تهيه زبان آن به گفته پيش اسناد كه است هاييزبان يا زبان است،

 مبادله و تهيه مشاور پژوهشي و كارفرما وسيله به پيمان موضوع اجراي طول در كه مداركي و اسناد

 شده تنظيم زبان دو به پيماني متون كه مواردي در. شودمي مشخص اختصاصي شرايط در شود،مي

  عمل است.  مالك فارسي زبان است
  .ستا ايران اسالمي جمهوري مقررات و قوانين تابع پيمان ينا - 31-2
  
  

  مشاور پژوهشي   كارفرما     
 

 پژوهشي: دانشگاه/ مركز نام  شركت:  نام  

 :مجاز امضاي صاحب خانوادگي نام و نام  مجاز: امضاي صاحب خانوادگي نام و نام  

  ملي: كد  ملي: كد  

  سمت:   سمت  

  مهر و امضاء:  امضاء:  
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  اختصاصي شرايط
 
 به آنها، مفاد از برخي تكليف تعين كه است عمومي شرايط از موادي تكميل و توضيح در ،اختصاصي رايطش

 اختصاصي شرايط هايرديف به جزء و بند ماده، افزودن امكان رو اين از. است شده موكول اختصاصي شرايط
 ماده به توجه بدون و نهاييت به ،اختصاصي شرايط مختلف مواد تفسير و گيري نتيجه هرگونه و نداشته وجود
 و شماره همان با بايد اختصاصي شرايط در شده درج مواد شماره. است اعتبار فاقد عمومي، شرايط در مربوط
  .باشد عمومي شرايط در مربوطه بندهاي

  
 پرداخت از پس سال 3 تا را پژوهشي نتايج اصالح مسئوليتمشاور پژوهشي  7-5 بنددر ارتباط با  :1 ماده

  .دارد برعهده نهايي حسابصورت
  

  .باشدمي كارفرما و فرعي شركت به كار پيشرفت گزارش ارسال به موظف ماه هرور پژوهشي مشا :2 ماده
  

 قابل مشاور پژوهشي به زير شرح به مبلغ پروژه، خدمات تعليق دوران در - 5- 21بند در ارتباط با  :3ماده 
) درصد 30براي شرح خدمات مصوب، ماهانه معادل سي (هاي مربوط به دوران تعليق هزينه :است پرداخت

  قابل پرداخت است. 4-21مبلغ ريالي اقالم قابل تحويل مربوطه با رعايت مفاد بند 
  

باشد و كليه حقوق مادي و معنوي حاصل از نتايج تحقيقات بعمل آمده متعلق به كارفرما مي :4ماده 
ارفرما نسبت به انتشار مقاالت علمي به نام خود در تواند بدون كسب اجازه كتبي كمشاورپژوهشي نمي

جبران برداري تحت هر عنوان ديگر اقدام كند. ها و نشريات علمي و فني يا هرگونه بهرهها، اجالسهمايش
خسارات ناشي و مسئوليت انتشار مطالب به عهده مشاور پژوهشي خواهد بود. همچنين هرگونه استفاده از 

هاي آتي تحقيقاتي و صنعتي نياز به كسب مجوز كتبي قبلي از ن مطالعات در فعاليتدانش بدست آمده از اي
  شركت ملي نفت ايران دارد.

  
هاي نفتي كشور پيمانهاي توسعه ميادين نفت و گاز با استفاده از چارچوب جديد پيماندر انعقاد  :5ماده 

هاي ازدياد برداشت با مشاور پژوهشي اوريهاي مربوط به انتقال و توسعه فن، اولويت فعاليت(IPC)موسوم به 
گردد، مشاور ي كه در ارتباط با توسعه ميدان توسط شركت ملي نفت ايران منعقد ميپيمانباشد. در هر مي

  بايست حسب دعوت شركت در مذاكرات فني نيز حضور داشته باشد.پژوهشي مي
  




