
 

 بسوِ تعالي

 «اًستيتَ پاستَر ایراى  فٌاٍراًِ حوایتيقرارداد طرحْاي » 

 "......."  شوارُ ثبت طرح

 طرفيي قرارداد: -1هادُ 

ًسر  هرطاضزاز     ) پي (Proposal)ًٍ زض پيص وًيس عرطح   كىبيضاوٍثٍ ومبيىسگي اظ عطف مجطيبن عطح   ........................ سطًبض ذبوم جىبة آهبی / ايه هطاضزاز ثيه

 اوستيتً پبستًض ايرطان  تحويوبت ي كىبيضی  مؼبيني اظ عطف زيگط           وبميسٌ مي ضًز ثٍ وطبوي: اوستيتً پبستًض ايطان  ثرص كىبيضاسبمي آوبن هيس گطزيسٌ ي اظ ايه پس  

مىؼوس مي گطزز ي عطكيه ثب امضبء ايه هطاضزاز ذرًز ضا مزرعو ي متؼُرس ثرٍ     ًٍ اظ ايه پس اوستيتً  وبميسٌ مي ضًز  13164  ًسپستي  69ثٍ وطبوي ذيبثبن پبستًض  پالى 

 زض اجطای ملبز پيمبن ثٍ ػصض ػسو اعالع ومي تًاوس متؼصض گطزز. كىبيضضػبي  اجطای ًبمل ي تمبو ملبز آن مي زاوىس ي 

 هَضَع قرارداد:  -2هادُ 

غبثن پيص وًيس عطح پيًسر  ًرٍ تمربو غرلحبت آن تًسرظ      م . " ………………………………………… "ثب ػىًان كىبيضاوٍ حمبيتياجطای عطح 

ثٍ تػرًيت   .………  مًضخ     .……… زض جزسٍ  ....…  اوستيتً پبستًض ايطان ثٍ ضمبضٌ ثج  كىبيضیگطزيسٌ ي ثط اسبس موطضات مطثًعٍ تًسظ ضًضای  امضبء كىبيض

 ضسيسٌ اس .  

 :فٌاٍرحذٍد خذهات  -3هادُ 

متؼُس مري گرطزز اىبو رٍ مًجرت      كىبيضمطحزٍ گعاضش مي ثبضس. 3بض ثط اسبس جسيل ظمبن ثىسی مىسضج زض پيص وًيس عطح ي زضي مطاحل اوجبو ً كىبيضحسيز ذسمبت 

  ضا ثرٍ مؼبيور  اظ ًل مجزؾ هطاضزاز  %  01/0 ضيظاوٍ مؼبزل ضطض ي ظيبوي گطزز وسج  ثٍ ججطان آن اهساو ومبيس ي زض غًضتي ًٍ تبذيطی زض تحًيل مًضًع هطاضزاز پيص آيس 

 پژيَطي ثپطزاظز.

 هذت اًجام قرارداد:  -4هادُ 

ذبتمٍ مي پصيطز ي َطسربهٍ ترب پبيربن مرست عرطح زض       ...............  ي زض تبضيد ضطيع   …………………   ي اظ تبضيدمبٌ ثًزٌ   ...........مست اوجبو مًضًع ايه هطاضزاز

   ذ  هسظ ايل عطح  ظمبن پبيبن عطح متىبست ثب مست تبذيط  هبثل تمسيس ذًاَس ثًز.زضغًضت تبذيطزض پطزا غًضت يجًز اػتجبض الظو هبثل تمسيس مي ثبضس.
 

 هبلغ قرارداد: -5هادُ 

اس  ًٍ پس اظ ًسط َعيىٍ وظبضت ي مبثوي ًسًضات هبوًوي ) ًٍ ثٍ مًجت هًاويه ي موطضات مًجًز ي يب آو ٍ ًٍ ثؼساٌ يضرغ ذًاَرس ضرس ي    ضيبل  ........... مجزؾ ًل هطاضزاز

 هبثل اكعايص ي ًبَص اس . % 25پطزاذ  مي ضًز. مجزؾ هطاضزاز ثب تًاكن عطكيه تب  كىبيضيه هطاضزاز تؼزن مي گيطز   ثٍ ضطح مبزٌ ضص ثٍ ثٍ ا

 
 هراحل پرداخت: -6هادُ 

 .اظ اوؼوبز هطاضزاز پسي  تًسؼٍ كىبيضیزض ضًضای  كىبيضاوٍتسييه ي تػًيت عطح ثٍ ػىًان پيص پطزاذ   زض هجبل تُيٍ   ًل مجزؾ هطاضزاز% 25 -1

 .تبييس وبظط ثط اسبس جسيل ظمبن ثىسی عطح ي %30گعاضش پيططك  زض هجبل اضائٍ ًل مجزؾ هطاضزاز ثٍ ػىًان مطحل ايل 45% -2

 تحويوبت ي كىبيضی ي تبييس مؼبيو     تبييس وبظطزضهجبل اضائٍ گعاضش وُبيي عطحًل مجزؾ هطاضزاز ثٍ ػىًان مطحزٍ زيو  20% -3

 ي پس اظ تبئيس مؼبيو  تحويوبت ي كىبيضی ثبظپطزاذ  ذًاَس ضس. عطححسه اوجبو ًبض زض پبيبن  ثٍ ػىًان  % 10 -4

 غًضت مي گيطز. تًسظ وبظط تبييس ضسٌ زضغسپيططك  ميعان متىبست ثب  پطزاذ ،زض سبيطمًاضز  "ضمىب

 حن ثيمٍ ويطيَبی حن اهتحوين َمٌربض عرطح   َعيىرٍ اضسربل مطسرًالت        َعيىٍ َبی مطثًط ثٍ سلطي  مبمًضي    ايبة ي شَبة عطح وظيطًزيٍ َعيىٍ َبی  :  1تبصرُ 

 ي....  ثطػُسٌ مجطی عطح مي ثبضس ي اوستيتً َيچ گًوٍ تؼُسی زض هجبل پطزاذ  آوُب وساضز. سزًل ي سًيٍ  وگُساضی ي ؿصا    ذطيس  حيًاوبت آظمبيطگبَي  )

  مؼبيو  مجبظ اس  وسج  ثٍ هـً هطاضزاز ي مغبهجٍ ذسبضت ازامٍ ي يب تمسيس ي يب كىبيضاوجبو تؼُسات تًسظ پس اظ پبيبن َط يي اظ مطاحل كًم زض غًضت ػسو  : 2 تبصرُ

 .عطح  ضمبضٌ پالى امًال مصًًض ضا ثٍ مؼبيو  اضائٍ ومبيس اظ محل ثًزجٍاضی اهساو ومبيس. زض غًضت ذطيس يسبيل ؿيطمػطكي صياگ

 

  : هالکيت دستاٍرد طرح -7هادُ

ثعاض يب جل اظ اوؼوبز هطاضزاز ثب مجطی تًسظ ضًضای كىبيضی مطرع مي گطزز . ػيه مبهٌي  زستبيضز مجطی حبغل اظ عطح كىبيضی ثستٍ ثٍ ياثستگي ثٍ امبهٌي  عطح ه

 . تؼييه ذًاَس ضس كطيش  ظمبن اظ  )سبل 5ثٍ مست  اوستيتً  % 20 -ثطای كىبيض  %80زض محسيزٌ اظ سًز محػًل  كٌط

 

 رداد :ًاظر قرا – 8هادُ 

 ذبوم .........................................وبظط ثٍ اجطای عطح كىبيضاوٍ مي ثبضس .سطًبض  جىبة آهبی /

و ي تُيٍ گرعاضش ًربضًطز زيضٌ ای ثرٍ    ظمًظش اس . عطف زيو مٌزق ثٍ َمٌبضی الآوظبضت ثط اجطای ملبز ي ًبضَبی مًضًع هطاضزاز ثط ػُسٌ مؼبيو  تحويوبت  كىبيضی ي 

 ظط اس . ًزيٍ پطزاذ  َب مىًط ثٍ تبئيس مسئًل وظبضت اس .وب

 

 سایر ّسیٌِ ّا :  – 9هادُ 

 زاض .ًزيٍ َعيىٍ َبی پطسىزي  ذسمبتي  ازاضی  ػزمي ي ؿيطٌ ضا پطزاذ  مي ومبيس ي مؼبيو  َي گًوٍ تؼُسی ثجع آو ٍ زض مبزٌ پىج آمسٌ ورًاَس  كىبيض

 

 :فٌاٍراًِ  دستاٍرد ًْایي طرح -10هادُ 

ضبمل حساهل يٌي اظ مًاضز : يضی بزستيبثي ثٍ محػًل اظ عطين كى اظ هجيل ضمبی ًبمل وُبيي عطح ًبمل   گعاضش 6مًظق اس  زض پبيبن ًبض ثب ضػبي  تجػطٌ مبزٌ  كىبيض

 ومبيس.ثٍ مؼبيو  تحويوبت  كىبيضی ي آمًظش اضائٍ  ضا  ثج  اذتطاع زاذزي يب ذبضجي  محػًلومًوٍ تًهيس ثُيىٍ سبظی ضيش ي 

 



 

 : فٌاٍرتعْذات  -11هادُ 

 .  كؼبهي  كىبيضاوٍي پصيطش مسئًهي  ًمي ي ًيلي ي اوجبو ثمًهغ  كىبيضاوجبو كؼبهيتُبی ػزمي مطتجظ ثب مًضًع ايه هطاضزاز تًسظ  -1-11

 هطاض مي زَس ي استلبزٌ ثُيىٍ اظ آن ثطای اوجبو مًضًع هطاضزاز.  كىبيضضػبي  امبو  ي حلظ امًال ي مساضًي ًٍ مؼبيو  زض اذتيبض  -2-11

ًست مي ومبيس ثٍ اضربظ حويوي يب حورًهي ؿيرط  مگرط ثرب ًسرت اجربظٌ ًتجري  اظ         كؼبهي  كىبيضاوٍػسو اضائٍ اسىبز ي مساضى ي اعالػبتي ًٍ ثٍ مىبسج  اوجبو  -3-11

 مؼمًل ذًاَس زاض .  كىبيضاهساو هبوًوي ػزيٍ مؼبيو  زض ؿيط ايىػًضت مؼبيو  جُ  استيلبی حوًم ذًز 

 مًضًع هطاضزاز.  عطحزض اوجبو  كىبيضاوٍثطضسي ي تحويوبت ًبكي زض ابضاًة اغًل ي مًاظيه ػزمي ي ضػبي  اغًل  -4-11

 ايجبز امٌبوبت الظو ي تسُيالت هبثل هجًل جُ  وظبضت ػزمي تًسظ ومبيىسگبن مؼبيو  ي وبظطيه عطح.  -5-11

 بً ثٍ ؿيط ياگصاض ومبيس.ئومي تًاوس پيمبن ضا ًالً يب جع يضكىب -6-11

 متؼُس مي ضًز زضًبض ثط ضيی ومًوٍ َب ي آظمًزوي َبی اوسبوي ي حيًاوي ًسَبی اذالهي زض پژيَص ضا ضػبي  ومبيس. كىبيض -7-11

 ستيتً اهساو ذًاَس ضس .عجن آئيه وبمٍ مبهٌي  كٌطی اوكىبيضاوٍ زض غًضت ثج  اذتطاع وتبيج ثسس  آمسٌ اظ عطح -8-11

 ميىٍ مي ثبضس .مسئًهي  استلبزٌ اظ زاوص زيگطی زض عطحُب ًٍ مىجط ثٍ تًهيس محػًل ضًز ثط ػُسٌ مجطی مي ثبضس ي مجطی پبسرگًی َط گًوٍ ازػبيي زض ايه ظ -9-11

 تعْذات هعاًٍت :  -12هادُ 

 ظ ًسط ًسًضات متؼزوٍ.پس اپطزاذ  ًبمل مجزؾ هطاضزاز ثط اسبس مطاحل مىسضج زض مبزٌ پىج 

 حل اختالف :  -13هادُ 

ولط اظ اسبتيس مطضي اهغطكيه  3زض مًاضزی ًٍ ثطای عطكيه ايه هطاضزاز زض تؼجيط ي تلسيط ي يب اجطای ًبمل يب هسمتي اظ هطاضزاز اذتالف وظطی حبزث گطزز مًضًع تًسظ 

 مي ثبضس.  اوستيتً پبستًض ايطان  ثطضسي ي حٌم آوُب ثطای عطكيه الظو اهطػبيٍ

 اصالحيِ، هتون، هکول یا تغيير: -14هادُ 

غطكبً ثب جزت تًاكن متؼبهسيه ميسرط   َط گًوٍ اغالح يب تـييط زض مًازی اظ ايه هطاضزاز ي پيًستُبی مطثًعٍ ي يب ويبظ ثٍ اهحبم َطگًوٍ متمم يب مٌمل ثٍ هطاضزاز ي پيًستُب 

 ذًاَس ثًز.

 :  فسخ قرارداد -15هادُ 

   كوظ ثب تًاكن عطكيه امٌبن پصيط اس .  هطاضزاز اظ سًی َط يي اظ عطكيه هطاضزاز هبثل پصيطش وجًزٌ ي كسد هطاضزاز ثٍ ؿيط اظ مًاضز هبوًوي ي مًضز مصًًض كسد يي جبوجٍ

  : ضوائن قرارداد -16هادُ 

اس  ًٍ جعي اليىلي هرطاضزاز محسرًة ضرسٌ زض ظمربن امضربی هرطاضزاز         غلحٍ   ثٍ ػىًان ضطح ذسمبت ايه هطاضزاز......... ايه هطاضزاز ضبمل يي پيًس  ) پطيپًظال زض

 ضسيسٌ ثبضس.  كىبيضپيًس  ويع ثبيس ثٍ امضبی 

 ي زض غًضتيٌٍ زض عرًل اهبمتگبٌ هبوًوي عطكيه  َمبن وطبوي مىسضج زض مبزٌ يي هطاضزاز ثًزٌ ي زض مًاضز هعيو ثٍ مىظًض اثالؽ مٌبتجبت مًضز استىبز ذًاَس ثًز  -17هادُ 

 هجزي مؼتجط ذًاَس ثًز.  مست هطاضزاز وطبوي متؼبهسيه تـييط يبثس. عطكيه ثبيس ضسمبً ي ًتجبً مطاتت ضا ثٍ يٌسيگط اثالؽ ومبيىس ي تب هجل اظ اثالؽ ضسمي  وطبوي

 قاًَى حاكن بر قرارداد : -18هادُ 

 ايه هطاضزاز اظ َط وظط تبثغ هًاويه جمًُضی اسالمي ايطان مي ثبضس. 

 :  شرایط خاص -19هادُ 

ظ هرطاضزاز ي يرب تمربو آن    زض مًاضزی ًٍ ثٍ ػزل وبضي اظ ضطايظ هُطی ) ضطايظ ذبظ  ًٍ ضكغ آن ذبضج اظ حيغٍ تًاوبئي ي اهتساض عطكيه هرطاضزاز ثبضرس ي اوجربو ثرطري ا    

ز َي يري اظ عرطكيه حرن مغبهجرٍ ذسربضت ياضزٌ ضا      ؿيطممٌه گطزز زض غًضت مًاكو  عطكيه ثٍ مست ظمبن اجطای هطاضزاز اضبكٍ ذًاَس ضس ي زض غًضت كسرد هرطاضزا  

 ورًاَس زاض  ي اهسامبت پس اظ كسد اظ هجيل تسًيٍ حسبة ثب تًاكن عطكيه غًضت مي گيطز.

 

جبض يٌسبن تىظيم گطزيسٌ ي ًزيٍ وسرٍ َبی آن زاضای اػت ًسخِچْار بِ زباى فارسي ٍ در یک پيَست )پرٍپَزال( ٍ تبصرُ ٍ  دٍهادُ ٍ  دًَُزایي قرارداد در  -

 ي ثطاثط مي ثبضس. 

آئيه وبمٍ استرسامي َيئ  ػزمي زاوطگبَُب ي مًسسبت آمًظش ػربهي ي پژيَطري ًطرًض ي تجػرطٌ َربی شيرل آن زض تربضيد         40ًزيٍ وسد ايه هطاضزاز ثب استىبز ثٍ مبزٌ 

 ٍ اجطای ًزيٍ ملبز آن ي پيًس  َبی مطثًعٍ مي زاوىس. ثٍ امضبء متؼبهسيه ضسيسٌ ي عطكيه ثب امضبی ايه هطاضزاز  ذًز ضا متؼُس ي مزعو ث  16/12/93

 

 

 اهضاء                  ًام ٍ اهضاء                                                                                                                                           

  سعيذ بَرريدكتر                                                                                                                               فٌاٍر               

 ٍ آهَزش فٌاٍريتحقيقات، هعاٍى                                                                                                                                                              

 اًستيتَ پاستَر ایراى                                                                                                                                                              
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