
 قرارداد مشاوره و نظارت

 ن یطرف  نیقرارداد ب  نیا:  ۱ماده  

 شود و   یم  دهیقرارداد  کارفرما نام  نیپس اختصاراً در ا  نی/ ثبت .................... که از ا  ی/ شرکت .............................. به شماره مل  یآقا   /خانم

 لیذ  طیشود، با شرا  یم  دهی پس مشاور نام  نیکه از ا  گری/ ثبت .................... از طرف د  ی/ شرکت ............................... به شماره مل  یآقا   /خانم

 .گردد  یمنعقد م

 

 : مدت قرارداد 2  ماده

 یم  ن ییبه مدت      ماه تع                                  تیلغا            خیمراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تار  یقرارداد برا   یاجرا  مدت

 . است  دیقابل تمد  نیگردد. مدت قرارداد با توافق طرف

 

 : حق الزحمه مشاورر و نحوه پرداخت آن   3  ماده

  یم  الیل مدت قرارداد.................. رگردد که کل مبلغ قابل پرداخت در طو   یمحاسبه م  رهیمد  ئتیحق الزحمه ناظر مطابق با مصوبه ه.3.۱

 . باشد

 . ردیگ  یکار فرما صورت م   دیپروژه و تائ  شرفتیپرداخت به مشاور متناسب با پ.3.2

 .گردد  یم  زیوار  یو دارائ  یمتعلقه کسر و به حساب وزارت امور اقتصاد  اتیمال  زانیم  میمستق  یها   اتیاز هر پرداخت بر اساس مقررات مال.3.3

 . نخواهد داشت  یتیبابت مسئول  نیبه عهده مشاور است و کار فرما از ا  یاجتماع  نیتام  مهیب .3.4

رفت و برگشت ( ،    طیو ذهاب  )بل  ابیمربوط به ا  یها  نه یهز  هیشودکل  یکه توسط کارفرما به مشاور اعالم م  تیبه مامور  ازیدر صورت ن .3.5

  . باشد  یاسکان و غذا به عهده کار فرما م

 

 مشاور   فیتعهدات و وظا  :  4  ماده

 :انجام دهد  ریخود را به شرح ز  فیمتعهد است که وظا  ناظر

قرار داده شده ،    یو   اریاطالعات که از طرف کارفرما در اخت  هیکارفرما و انعقاد قرارداد ، با مطالعه کل  دیشود پس از تائ   یمشاور متعهد م .4.۱

  یآگاه  یقاتیانجام مراحل طرح تحق  اتی( از جزئ۱)     وستیو اهـداف طرح پِِِ  ید مراحل طرح و برنامه زمان بن  یها  تیمطالعه شرح فعال

 . د ینما  یریگیرا پ   قاتیتحق  شرفتیانجام شده روند پ  یها  تیو با مطالعه فعال  افتهیکامل  

  قیکه از طر  یگزارشات مربوط به طرح  هیکل  زیو ن  ردیگ  یمشاور قرار م  اریکه به منظور  نظارت طرح در اخت  یاطالعات اسناد و مدارک .4.2

آنها دقت نموده و در    یو در حفظ و نگهدار   یآنها را  همواره  محرمانه تلق  یستیشود متعلق به کارفرما بوده و مشاوربا  یبه ناظر ارسال م  یمجر

 . دینما  میاسناد و مدارک را به کارفرما تسل  هیکل  انیاپ



مراحل مختلف    یاز نحوه اجرا  دیجلسه ودر صورت ضرورت  مراجعه و بازد  یطرح جهت برگزار   یاصل  ی برنامه ماهانه با مجر   کی  میتنظ.4.3

 . آن به کارفرما  جیکار و اعالم نتا  شرفتیپ  یکسب اطالع از چگونگ "تایطرح و نها

 . گزارش هر گونه انحراف به کارفرما   "تایشده انجام طرح و نها  ینیب  شیروند انجام کار بر اساس مراحل پ  قیوتطب  یبررس .4.4

زمان در مواقع مورد لزوم    ش ی افزا  ایکاهش    یشده و بررس  یهر مرحله از طرح نسبت به برنامه زمان بند  یزمان اجرا   قیو تطب  یبررس.4.5

 . آن  دیالزم به کارفرما پس از تائ  حاتیو ارائه توض  یتوسط مجر 

اعالم    زیآن را ن  یو راهکار ها  شرفتیعدم پ  لیضمن گزارش دال  د یشده تطابق ننما  یطرح با برنامه زمانبند  شرفتیکه پ  ی: در صورت  تبصره

 . دینما

اقدامات انجام    قیشود و تطب  یم  شنهادیپ  یاز مراحل طرح که از طرف مجر  کیدر ارتباط با هر    یاقدامات اجرائ  زیر  دیاظهار نظر و تائ .4.6

 .گرفته با اهداف طرح

 . ازیمراحل مختلف طرح در صورت ن  لیتکم  یبه کار فرما برا   شنهادیارائه پ .4.7

 .شود  یکه در ارتباط با طرح بوده و به خواست کار فرما اعالم م  یشرکت در جلسات .4.8

 . آن  یاحتمال  یاز مراحل طرح و اعالم نواقص و کمبود ها   کیهر    یو اظهار نظر در مورد گزارشات نهائ  یبررس.4.9

 . شود  یم   هیته  یطرح که توسط مجر  یو اظهار نظر در مورد گزارشها   یبررس.4.۱0

 . دینما  یدر ارتباط با انجام طرح ارائه م  یکه مجر  یشنهاداتیپ  ریو اظهار نظر در مورد سا   یبررس.4.۱۱

شده تطابق    یطرح با برنامه زمان بند   شرفتیکه پ  یطرح را به کارفرما گزارش کند. درصورت  یکیزیف  شرفتی مشاور موظف است هر ماهه پ.4.۱2

 . د یآن را ارائه نما  یطرح را گزارش و راه کارها  شرفتیعدم پ  لینکند ناظر موظف است دل

ارائه    انهیو به کار فرما به صورت ماه  لیتکم  "قای( را دق  3  وستی) پ  یقاتیتحق  یمشاور موظف است فرم صورتجلسه نظارت بر پروژه ها .4.۱3

 . دینما

و مطالعه کند و پس از اعمال نظر در خصوص      یشود بررس  یارائه م  یطرح را که از طرف مجر   شرفتیپ  ی مشاور موظف است گزارش ها.4.۱4

صورت    نیا  ریورد درخواست ( در غنموده ) ظرف مدت زمان م   دیمشاهده نشود آنرا تائ  یکه اشکاالت و نواقص  یاز موارد آن در صورت  کیهر  

 . بازگرداند  یتوسط کارفرما به مجر  آنراجهت رفع نواقص  

و    یابی فرم ارزش  یو نظرات خود را ط  یگردد بررس  یارسال   م   ینامه به و  یطرح را که ط  شرفتیپ  ی مشاور موظف است گزارش ها.4.۱5

در    یاست کارفزما الزام  یه یبه اطالع کارفرما برساند. بد  افتیدر  خیماه از تار  کی( حداکثر ظرف مدت  2  وستی) پیقاتیطرح تحق  شرفتیپ

  .پس از اتمام مهلت فوق نخواهد داشت  ظراتن خصوص اعمال نقطه

 

 : تعهدات کارفرما   5  ماده

 اطالعات ، مدارک و گزارشات موجود در ارتباط با موضوع قرارداد   هیگذاشتن کل  اریدر اخت.5.۱

 .ها و کارگاه ها  شگاهیامکان تردد مشاور در دفاتر کارفرما ، آزما  فراهم نمودن.5.2

 



 : خاتمه و فسخ قرارداد   6  ماده

صورت مشاور آن قسمت    نیروزه قرار داد را خاتمه دهد. در ا  ۱5  یو مهلت زمان   یاعالم کتب  کیتواند با    ی کارفرما در طول مدت قرارداد م.6.۱

خاتمه   خیانجام شده تا تار  یداده و حق الزحمه کارها   لیاست ظرف مدت مذکور تحو  لیکه قابل تحواز موضوع قرارداد و اسناد و مدارک را  

 . دینما  یم  افتی( در  یاست ) پس از کسرکسورات قانون  ده یکار فرما رس  دییرا که به تأ  ادقرارد

 :تواند قرارداد را فسخ کند  یکار فرما م  لیدر موارد ذ.6.2

 .روز مشاور در انجام خدمات مربوط به قرارداد  ۱5از    شیموجه ب  ری غ  ری: تاخ  الف

 .قرارداد توسط مشاور  ی: عدم اعمال دقت الزم و معمول در اجراب

 .از کارفرما  یبدون اجازه کتب  ریقرارداد به غ  یواگذار  -ج

 .شود  یکسر م  یدرصد از حق الزحمه مشاور به عنوان خسارت از حساب و   20در موارد مذکور           -

 

 ) فورس ماژور (   هی: قوه قهر7  ماده

گونه    نیمبراست مشروط بر آن که ا  تیو جنگ ، مشاور از مسئول  ی، زلزله ، آتش سوز  لیمانند س  هیاز حوادث قهر   یناش  راتیمورد تاخ  در

مشاور در اسرع وقت    یحالت  نیرفع آن از عهده مشاور خارج بوده باشد. در چن  ایو  یر یجلوگ  "ایبوده ، ثان  ینیب  شی قابل پ  ریغ  "حوادث اوال

  شنهاداتیپ  یکند ، کارفرما پس ازحصول اطالع و بررس  یخاتمه قرارداد را از کار فرما درخواست م  ایو  قی کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تعل

حساب مراتب را  به اطـــالع مشاور    هیقرارداد را خاتمه داده ، ضمن تصف  ایو    دریگ  یدر نظر م  قیتعل  یرا برا   یزمان مناسب  ای  دیدر صورت تائ

 .ندرسا  یم

 

 : حل اختالفات   8  ماده

آقا/ خانم /    نیالطرف  یقابل حل نباشد به داور مرض  میمذاکره مستق  قیکه از طر  ینیب  شیقابل پ  ریبروز موارد غ  ای  یاختالفات احتمال  هیکل

 .و الزم االجراء خواهد بود  یقطع  نی طرف  یصادره برا  یشود که را  یشرکت ...........................ارجاع م  ایموسسه  

 

 قرارداد   ی: عدم واگذار   9  ماده

  گرید  یحقوق  ای  یقیاشخاص حق  ایاز تعهدات موضوع قرار داد را به شخص    یقسمت  ایکارفرما تمام و    یو کتب  یقبل  بیحق ندارد بدون تصو  ناظر

 . انتقال دهد   ایو    دیواگذار نما

 

 : نیاقامتگاه و شماره تماس طرف   -ده  ماده

 : کارفرما 

 : مشاور



  ریبرسانند ، در غ  گریکدیخود را کتباً به اطالع    دی جد  یآدرس حداکثر ظرف ده روز نشان  رییقرارداد ملزم هستند در صورت تغ  نی: طرف۱  تبصره

 . به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود  یقانون   یها و اخطارها   یمراسالت ، آگه  هیکل  نصورتیا

 

 قرارداد   ینسخه ها   -۱۱   ماده

و    کسانیاعتبار    یآن دارا   ینسخه ها   ه یو کل  دهیگرد  میو در  .....  نسخه تنظ  یبه زبان فارس  وست،یقرارداد در  ......... ماده،  تعداد ...... پ  نیا 

قرارداد ، خود را    نیا  یمضا و آنها با ا  دهیرس  نی...........           امضاء طرف    خیآن در تار  لیذ  یقرارداد و تبصره ها  نینسخ ا  هیباشد. کل  یبرابر م

 .دانند  یمربوطه م  یها   وستیمفاد آن و پ  هیکل  یمتعهد و ملزم به اجرا 

 

 

 

                      مانکاریو سمت پ   یو سمت  کارفرما                نام و نام خانوادگ  ینام ونام خانوادگ                                               

 

 مهر و امضاء                    مهروامضاء                                                                                      


