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 چکيده

 قراردادهای همسان عمومي شرايط مشاوره، خدمات هایپیمان کلیه انعقاد اصول اساس بر

 و نامهموافقت ملزومات از کشوروبودجه برنامه سازمان 8143 شماره نشريه يا مشاوره خدمات

 عوامل و مشاور و کارفرما تعهدات و مسئولیت اختیارات، حدود، مجموعه اين. است قرارداد

 حداقل که کندمي تالش و کندمي تدقیق و مشاور، تدوين خدمات انجام سازمان در را درگیر

 با مغاير نبايد خصوصي شرايط آنکه علیرغم و آيد وجود به مشاوره خدمات انجام در ابهامات

 دو اين مشابه يا و مشترک مفاد در شفافیت عدم غلط، تفاسیر ولي باشد پیمان عمومي شرايط

 بازنگری آخرين اينکه به توجه با. شد خواهد خدمات انجام در چالش ايجاد باعث مجموعه

 در تغییری تاکنون تاريخ آن از و بوده 4831 به مشاوره خدمات قراردادهای همسان مجموعه

 خدمات قراردادهای همسان شرايط مجموعه با هاييتفاوت همچنین و است نشده ايجاد آن

 مديريت و هاتکنولوژی تغییر به توجه با است الزم که دارد (921نفت)نشريه  صنعت مشاوره

 اين در. گردد مطرح و مقايسه باهم چالشزا مفاد نفتي صنعت هایپروژه بودن خاص و پروژه

 چنداني مطابقت فعلي شرايط با رسدمي نظر به که قديمي و چالشزا هایتبصره و مفاد مقاله

 .گرددمي ارائه ذکرشده موارد و مفاد اصالح جهت الزم پیشنهاد و راهکار و بررسي ندارد،

 . مشاور کارفرما، نامه،موافقت همسان، عمومي شرايط پروژه، :يديکل واژگان
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 اسماعيل رادگهر

 . (تهران تکنیکپلي) امیرکبیر صنعتي دانشگاه دريايي، سازه ارشد کارشناس
 

   نام نويسنده مسئول:
 اسماعيل رادگهر

 خدمات قراردادهاي همسان عمومي شرايط و نامهموافقت مقايسه

 و مديريت سازمان 8143 شماره نشريه و نفت صنعت مشاوره

 آن چالشزاي مشکالت و هاکاستي رفع راهکار و کشور ريزيبرنامه

 28/4/4811 تاريخ دريافت:

 24/8/4811 تاريخ پذيرش:
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 مقدمه
 نمايند امری بر تعهد ديگر نفر چند يا يک مقابل در نفر چند يا يک»  يعني قرارداد عقد مدني، قانون 438 قانون اساس بر

 شرايط و نامهموافقت. شود تعريف توافقات و تعهدات اين انجام برای مشترکي زبان که است الزم و.« باشد آنها ولموردقب و

 اهمیت از مشاور مهندسین شرکت خدمات از استفاده و خريد اصلي سند عنوانبه مشاوره خدمات قراردادهای همسان عمومي

 در. دهدمي نشان را 8143 نشريه اهمیت پروژه، شرايط به بنا پروژه هر در ورمشا چندين از استفاده امکان. است برخوردار زيادی

 زياد هایآيتم باوجود آن هایپیوست و ملزومات و همسان عمومي شرايط نامه،موافقت مفاد در ابهام يا و شفافیت عدم صورت

 عمومي شرايط و نامهموافقت روازاين. شد خواهد پروژه شدن کشیده چالش به باعث  ذينفعان تعدد و هاپروژه تنوع اجرايي،

 گرديده پیشنهاد نامهموافقت اهداف پیشبرد برای ثابت پروتکل يک عنوانبه( 8143 نشريه) مشاوره خدمات قراردادهای همسان

 .است

 کلیه به 21/91/31 مورخ 494/  312 – 41/ 2149 شماره بخشنامه به اجرايي و فني نظام 8143 شماره نشريه 

 .]4[.گرديد ابالغ پیمانکاران و مشاور مهندسان اجرايي، هایاهدستگ

 وبودجه،برنامه قانون 28 ماده استناد به( مشاوره خدمات قراردادهای همسان عمومي شرايط و نامهموافقت) نامهموافقت اين

 1/1/34 مورخ هـ48313ت/21424 مصوبه) کشور چهارچوب در و عمراني هایطرح اجرايي استانداردهای نامهآيین

 با هاطرح نظارت و طراحي مطالعه، قراردادهای انعقاد تاريخ بعدازآن و شد ابالغ( االجراالزم) اول گروه نوع از( وزيرانهیئت

 .است آمده 4-شکل در ابالغیه. گرفت قرار عمل مورد مشاور خدمات واحدهای

 2 شماره ،(فرعي هایراه مطالعات)4 شماره تیپ ردادهایقرا متن جايگزين الذکرفوق مجموعه": است آمده ابالغیه اين در

 ساختمان بر نظارت) 4 شماره ،(معماری کارهای نظارت خدمات و مطالعات) 8 شماره ،(فرعي هایراهه ساختمان بر نظرت)

 کشيلوله ارهایک نظارت خدمات و مطالعات) 44 شماره ،(پل مطالعات) 3 شماره ،(اصلي راه مطالعات 9 3 شماره ،(اصلي هایراه

 مطالعات) 44 شماره ،(راه بهسازی مختلف مراحل مطالعات) 41 شماره ،(شهرها جامع طرح مطالعات) 42 شماره ،(فاضالب و آب

 به قراردادها اين خدمات شرح پیوست. گرددمي( ناحیه -جامع -عمران و توسعه طرح تهیه) 41 شماره و( تونل دوم و اول مراحل

 44 شماره( محلي آزمايشات– مصالح مقاومت و ژئوتکنیک خدمات)48 شماره تیپ قراردادهای ابالغ با. است باقي خود قوت

 طوربه برداری،نقشه خدمات تیپ قرارداد و( مصالح مقاومت و ژئوتکنیک خدمات و مطالعات) 43 شماره ،(ژئوفیزيک مطالعات)

 مشاوره و فني خدمات)  4 شماره ،(  I.B.M هایماشین کار مخصوص)1 شماره تیپ قراردادهای و بوده اعتبار دارای کامل

 در. است اعتبار بدون(  راه وزارت و راهداری آالتماشین خريد)49 شماره و( نظارت و مديريت اطالعاتي سیستم تهیه جهت

 مشاوره خدمات دواح قرارداد عمومي شرايط و نامهموافقت. نیست پاسخگو کامل طوربه آنها مورد در مجموعه اين که کارهايي

 مورخ ،492 – 4489/ 41 -8299 شماره بخشنامه) ناهمسان ایمشاوره خدمات قراردادهای هیات در بايد منتخب

 ".برسد تصويب به 44/44/4831

 بخشنامه يک طي طرح مديريت خدمات قراردادهای همسان عمومي شرايط و نامهموافقت که است ذکر به الزم البته

 واحدهای اجرايي، هایدستگاه به( 21424 شماره نشريه) 23/94/4839 مورخ 494/  384 – 41/ 294 شماره به جداگانه

 توجه به. کندنمي پیروی 8143 شماره نشريه از و گرديده ابالغ پیمانکاران و مشاوره خدمات واحدهای و طرح مديريت خدمات

 و نامهموافقت 41/4/38 مورخ 4/23 – 4443 شماره هنام طي وزارت نفت، ايران، نفت ملي شرکت هایپروژه ويژه شرايط به

 وزارت ستاد و صف واحدهای کلیه به 921 نشريه عنوان زير را نفت صنعت مشاوره خدمات قراردادهای همسان عمومي شرايط

  کرد. ابالغ نفت

 8143 شريهن با (921مشاوره صنعت نفت)نشريه  خدمات قراردادهای همسان عمومي شرايط و نامهموافقت مجموعه

 زا چالش مفاد نفتي صنعت هایپروژه بودن خاص و پروژه مديريت و هاتکنولوژی تغییر به توجه با است الزم که دارد هاييتفاوت

 وزارت پیشنهاد به 48/4/4814 جلسه در وزيرانهیئت نیز نفت صنعت باالدستي صنايع مورد در. گردد مطرح باهم مقايسه ضمن

 مفاد به توجه با و ـ 4814 مصوب ـ نفت وزارت اختیارات و وظايف قانون( 3) ماده و( 8) ماده( ت) بند( 8) جز استناد به و نفت

( 43) و( 43) ،(42) بندهای و مقاومتي اقتصاد سیاستهای( 41) و( 48) ،(42) بندهای انرژی، بخش ابالغي سیاستهای
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 میادين اولويت باها / مخزنهایدانم توسعه باهدف و بریره معظم مقام سوی از ابالغي توسعه، ششم برنامه کلي سیاستهای

 و بهبود) مخازن از صیانت یهاطرح اجرای و یبرداربهره تا اکتشاف از جديد مخازن/ میادين توسعه یهاطرح اجرای مشترک،

 گاز مترمکعب یلیونم پنجاه و دويست و خام نفت صنعت بشکه میلیونيک روزانه اضافه تولید سقف تا( بازيافت ضريب افزايش

 شماره ابالغیه در که کرد تصويب را گاز و نفت صنعت باالدستي قراردادهای الگوی و ساختار عمومي، شرايط طبیعي،

 به گاز و نفت صنعت باالدستي قراردادهای الگوی و ساختار عمومي، شرايط 44/4/14 تاريخ به هـ48843ت/43224

  .شد ابالغ ذينفع هایوزارتخانه

 وزير ابالغیه موضوع نفت صنعت مشاوره خدمات قراردادهای همسان عمومي شرايط و نامهموافقت مجموعه مقاله اين در

 پیشنهاد آنها برای اصالحي موارد و مقايسه باهم کشور ريزیبرنامه و مديريت سازمان 8143 شماره نشريه و نفت محترم

 قراردادهای همسان عمومي شرايط و نامهموافقت مجموعه راناي نفت ملي شرکت سايت در که است ذکر به الزم. گرددمي

 در زياد تغییرات و 8143 شماره نشريه تدوين از دهه دو حدود باگذشت. دارد وجود( 921 نشريه) نفت صنعت مشاوره خدمات

 شرکت نظیر هامانساز مشابه مجموعه يا مجموعه اين مفاد از بعضي در اصالح و تغییر ها،پروژه مديريتي و اقتصادی وضعیت

  .شود موجب هاپروژه در را بهتری عملکردی تواندمي ايران نفت ملي

 

 تحقيقات پيشين

 بروزی. )است نشدهانجام زيادی تحقیقات مشاوره خدمات قراردادهای همسان عمومي شرايط و نامهموافقت مورد در

 41/ 2149 شماره بخشنامه موضوع مشاوره خدمات اردادهایقر همسان نامهموافقت مفاد بررسي " مقاله عنوان زير ،(4819نیت،

 .]2[پرداختند بخشنامه اين مفاد بررسي به " 21/91/4831 مورخ 494/  312 –

 

 
نامه و شرايط عمومي همسان : ابالغ موافقت4-شکل 

 قراردادهاي خدمات مشاوره
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 8143نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره و نشريه شماره مقايسه مجموعه موافقت

 به نفت وزير توسط که( 921 شماره نشريه) مشاوره خدمات ردادهایقرا همسان عمومي شرايط و نامهموافقت مجموعه

 بیان مجموعه دو اين اختالف موارد حالبااين. ندارد 1843 شماره نشريه با تفاوتي مفهومي ازنظر شد، ابالغ وزارت نفت واحدهای

 شماره نشريه مشاوره خدمات ایقرارداده همسان عمومي شرايط و نامهموافقت مواد ترتیب در تفاوت 4- جدول در. گرددمي

 همچنین.. ]8[است آمده( 921 شماره نشريه) نفت صنعت مشاوره خدمات قراردادهای همسان عمومي شرايط و 1843

 شماره نشريه) نفت صنعت مشاوره خدمات قراردادهای همسان عمومي شرايط در که ماده سه آمده، 2-جدول که گونههمان

 نفت صنعت 921 شماره نشريه بین اختالفي موارد بر عالوه 8-جدول در. ندارد وجود 1843 ارهشم نشريه در گرديده ذکر( 921

 مواد در. است آمده هاآن کردن بهینه و اصالح برای نیز مواردی کشور، ريزیبرنامه و مديريت سازمان 1843 شماره نشريه و

 .شود لحاظ "زماني هبرنام" بجای بايد "یبندزمان برنامه" نشريه هردو در الزم بندهای

 .کندمي تغییر شده ارجاع بندهای عنوان بندها و مفاد جابجايي دلیل به و باشدمي مفاد نگارش در هاتفاوت اکثر

 باشد طرف دو برای اعتراض محل تواندمي که است نشده گرفته نظر در اسناد بررسي برای مهلتي 44 رديف 8-جدول

 هاگزارش و مدارک اسناد درج در 43 رديف 8-جدول. شود لحاظ مهلت اين خصوصي شرايط در که شودمي پیشنهاد البته

 و مديريت سازمان 1843 نشريه کهيدرحال است افزوده هاپیوست به را 3 و 3 شماره پیوست دو نفت صنعت 921 نشريه

 به پیوست صورتبه مذکور موارد که گرددمي پیشنهاد. است آورده جداگانه بندهای در را موارد اين کشور ريزیبرنامه

 و مهر به نامهموافقت آمده نفت صنعت 921 نشريه در گونههمان گرددمي پیشنهاد 28 رديف 8-جدول. شود الصاق نامهموافقت

 در تا شود اضافه 1-4 بند نفت صنعت 921 نشريه به" هیچگاه " قید نیز جدول همان 21 رديف در. برسد طرف دو هر امضای

 921 نشريه در 1843 نشريه -8-44-4 بند که شودمي پیشنهاد 8-جدول از 23 رديف. نپذيرد انجام غییریت عمومي شرايط

 به نفت صنعت 921 نشريه همانند کار کاهش و افزايش مجاز درصد است الزم 88 رديف 8-جدول. شود گنجانده نفت صنعت

 1243 نشريه 1-8 بند. شود سازیشفاف نیز موضوع ناي تا گردد اضافه کشور وبودجهبرنامه سازمان 1843 نشريه 8-4 بند

 مدارک تا شود قید نیز نفت صنعت 921 نشريه در است الزم است آمده 8- جدول 84 رديف در که کشور وبودجهبرنامه سازمان

 رديف در هک گونههمان مثالً ندارد وجود نوشتاری وحدت نفت صنعت 921 نشريه در. شود تدوين و تهیه مستندسازی برای الزم

 8-جدول 14 رديف در. گیرد قرار بازنگری مورد است الزم که شده،حذف نظارت و پیوست هایلغت پرانتزها 8-جدول 12 و 19

 است الزم کشور وبودجهبرنامه سازمان 1843 نشريه در ممنوع مناطق به مشاور مهندس کارکنان ورود مجوز به مربوط بند در

 منظور ممنوعه مناطق به مشاور مهندسین کارکنان ورود برای بیشتری قیود نفت صنعت 921 هنشري در مشابه بند همانند که

 .شود جلوگیری موردبي ترددهای از تا گردد

. شود لحاظ 921 نشريه در که است الزم برداری،نقشه عملیات مسئولیت خصوص در 8-جدول 11 رديف در مذکور تبصره

 .شود ذکر 921 نشريه در کار انجام حسن بازگرداندن برای شفاف طشراي بايد نیز جدول همان 44 رديف در

 921 نشريه در ذکرشده موارد ،(21 ماده) مربوط الزحمهحق و خدمات مدت تغییرات مورد در 43 رديف 8-جدول در

 .باشديم وبودجهبرنامه سازمان 1843 نشريه در( 41 ماده) مشابه ماده از ترکاربردی و تريافتهسازمان نفت صنعت

 و ترمناسب وبودجهبرنامه سازمان 1843 نشريه از نفت صنعت 921 نشريه در مذکور شروط 42 رديف 8-جدول در

 در بايست 8-جدول 43 رديف. دارد بیشتری شفافیت نفت صنعت 921 نشريه ادبیات ،48 رديف جدول همان در. است ترشفاف

 متعاقب مشکالت از هم و نشود تضییع مشاوران حقوق هم تا شود آورده هانامهضمانت درنگبي آزادسازی قید نفت 921 نشريه

-جدول 43 رديف در که گونههمان که است پیمان فسخ ماده نامهموافقت هر بخش ترينمهم. شود جلوگیری آن قانوني عواقب و

 لحاظ نیز داوری به مربوط موارد کشور وبودجهبرنامه سازمان 1843 نشريه در دارد جود نشريه دو بین اساسي تفاوت آمده، 8

 .دارد وجود اختالف حل بخش فقط نفت 921 نشريه در کهدرحالي شده
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 کشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان 1843 شماره نشريه مواد ترتيب تفاوت -4-جدول

 نفت صنعت مشاوره 920 نشريه و 
ف

ردي
 

 شرح

شماره ماده نشريه شماره 

سازمان مديريت و  8143

 ريزي کشورهبرنام

شماره ماده شرايط عمومي 

همسان قراردادهاي خدمات 

 مشاوره صنعت نفت

 44 44 هاگزارشنحوه تسلیم و تصويب مدارک و  4

 44 42 تسهیالت بر عهده کارفرما 2

 43 48 خدمات جنبي 8

 29 41 تضمین حسن انجام کار 1

 24 44 الزحمهحق 4

 22 44 الزحمهنحوه پرداخت حق 4

 41 43 پرداختشپی 3

 28 43 حسابصورتحساب نهايي و تسويه 3

 21 41 الزحمه مربوطتغییرات مدت خدمات و حق 1

 24 29 خسارت تأخیر 49

 23 24 تعلیق 44

 88 22 خاتمه دادن به قرارداد 42

 81 28 فسخ قرارداد 48

 84 21 حل اختالف 41

 24 24 مالیات، بیمه و ساير حقوق و عوارض قانوني 44

 48 24 مسئولیت مهندس مشاور 44

 21 23 ممنوعیت قانوني 43

 84 21 انتقال به غیر 43

 82 89 اشخاص و يا قراردادهای ثالث 41

 43 84 دسترسي به محل 29

 41 82 رعايت مقررات ايمني 24

 84 88 کارآموزی 22

 83 81 مالکیت اسناد 28

 83 84 هاابالغ 21

 81 84 زبان قرارداد 24

 19 83 قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد 24
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  مديريت سازمان 1843 شماره نشريه در که نفت صنعت 920 شماره نشريه مواد -2-جدول

 .ندارد وجود کشور ريزيبرنامه و

 رديف
مواد شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره صنعت نفت که 

 وجود ندارد. 1843در نشريه شماره 

 . محرمانه بودن اطالعات44اده م 4

 ی ديگرهاطرح. ارتباط با 42ماده  2

 ی کارکنان يکديگرریکارگبه. عدم 89ماده  8

 مديريت سازمان 1843 شماره نشريه و نفت صنعت 920 شماره نشريه بين اختالفي موارد -8-جدول

 اصالحي پيشنهادهاي و کشور ريزيبرنامه و 

ف
ردي

 

ريزي مان مديريت و برنامهساز 8143نشريه شماره 

 کشور

شرايط عمومي همسان قراردادهاي 

 خدمات مشاوره صنعت نفت
 توضيحات

4 

الذکر جايگزين متن متن ابالغیه: مجموعه فوق

)مطالعات راه های فرعي(،  4قراردادهای تیپ شماره 

 8های فرعي(، شماره )نظرت بر ساختمان راهه 2شماره 

 4ای معماری(، شماره )مطالعات و خدمات نظارت کاره

)مطالعات  3های اصلي(، شماره )نظارت بر ساختمان راه

)مطالعات  44)مطالعات پل(، شماره  3راه اصلي(، شماره 

کشي آب و فاضالب(، و خدمات نظارت کارهای لوله

 41)مطالعات طرح جامع شهرها(، شماره  42شماره 

 44)مطالعات مراحل مختلف بهسازی راه(، شماره 

)تهیه  41لعات مراحل اول و دوم تونل( و شماره )مطا

گردد. پیوست ناحیه ( مي -جامع -طرح توسعه و عمران

 شرح خدمات اين قراردادها به قوت خود باقي است.

 

عالمت پرانتز در متن 

اشتباه  ابالغیه به

 شده است.حذف

2 
 

چنانچه برای انجام کار، نیاز به  -4-8

رت صوخدمات چند مهندس مشاور به

( باشد، نام و Joint Ventureمشارکت )

 شود.شماره ثبت آنها به ترتیب درج مي

اين بند در نشريه 

وجود  8143شماره 

 ندارد.

8 
نمايندگان دو طرف قرارداد بايد تمام صفحات  -4-4

 نامه را امضا و مهر کنند.موافقت

نمايندگان دو طرف قرارداد بايد  -4-3

مهر و امضا نامه را تمام صفحات موافقت

 کنند.

 تفاوت در نگارش

1 

های اجرايي که در دستگاه 2-28در اجرای ماده  -2-2

ها نیستند، مانند سازمان يک از وزارتخانهتابع هیچ

بدني ايران و ديگر سازمانها و زيست، سازمان تربیتمحیط

دارند، های عمراني را به عهدهنهادهايي که اجرای طرح

منظور بررسي فسخ قرارداد و بهانتخاب هیات سه نفره 

موافقت با فسخ قرارداد در عهده باالترين مقام سازمان يا 

 باشد.نهاد در مرکز مي

 

در شرايط عمومي 

همسان قراردادهای 

خدمات مشاوره صنعت 

نفت اين بند وجود 

 ندارد.
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4 
 

                             پیوستها                                                               -8

های پیوستها بايد وسیله تمام صفحه

 نمايندگان مجاز دو طرف مهر و امضا شود.

اين بند در نشريه 

وجود  8143شماره 

 ندارد.

4 

. شرح موضوع قرارداد با توجه به شرح عملیات طرح 8-4

 4که محدوده خدمات مشخص باشد، در پیوست نحویبه

لزوم، نقشه محدوده موضوع درج شود و در صورت 

 قرارداد به آن ضمیمه شود.

پیوست يک: شرح موضوع قرارداد  -8-4

که نحویبا توجه به شرح عملیات طرح به

محدوده خدمات مشخص باشد، در پیوست 

درج شود و در صورت لزوم، نقشه  4

محدوده موضوع قرارداد به آن ضمیمه شود. 

مه ناچنانچه طرح عمراني و دارای موافقت

باشد، موضوع قرارداد با شرح عملیات 

 نامه هماهنگ گردد.موافقت

 

3 

ها . با توجه به موضوع قرارداد، شرح خدمات قسمت8-2

و مراحل مختلف رشته مربوط که از سوی اين سازمان 

 شود.الحاق مي 2عنوان پیوست شده است، بهابالغ

خدمات برای  که شرحدرصورتي -8-2

ها يا مرحله موضوع قرارداد، از سوی قسمت

شده آوری ابالغمعاونت امور مهندسي و فن

شود. در الحاق مي 2عنوان پیوست باشد، به

وسیله غیر اين صورت شرح خدمات به

الحاق  2عنوان پیوست کارفرما تهیه و به

 شود.مي

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

 عمومي همسان

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

3 

الزحمه قرارداد به تفکیک نحوه محاسبه حق .8-8

منظور برآورد اولیه با درج شماره ها و مراحل آن بهقسمت

. به آيدمي 8های مربوطه در پیوست و تاريخ بخشنامه

الزحمه با توجه به همین ترتیب، تعداد و مبلغ اقساط حق

شرايط عمومي در اين پیوست تعیین  -4-44ماده 

 گردد.مي

 به توجه با قرارداد الزحمهحق مبلغ -8-8

 به کار ارجاع اختصاصي دستورالعمل

. آيدمي بدست نفت صنعت مشاور مهندسان

 به توجه با الزحمهحق اقساط مبلغ و تعداد

 8 پیوست در عمومي شرايط -4-22 ماده

 .شودمي تعیین

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143ماره ش

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

1 

شرايط عمومي در  2-29تبصره: با توجه به مفاد بند 

الزحمه تمديد مدت، برای قراردادهايي که با اين مورد حق

 2در رابطه  9.1شوند، ضريب شرايط عمومي منعقد مي

مورخ  4-41143-41-1419بخشنامه شماره  2-8-8بند 

و درنتیجه  "يابدتغییر داده مي" 9.4به  4839/42/23

-8بند  4در رابطه  9.4و 9.1اين تغییر، هريک از ضرايب 

 شود.در نظر گرفته مي 9.4بخشنامه يادشده معادل  8-4

 

در شرايط عمومي 

همسان قراردادهای 

خدمات مشاوره صنعت 

نفت اين بند وجود 

در متن تبصره ندارد. 

ز غلط نگارشي وجود نی

 "يابدتغییر مي"دارد و 

 صحیح است.

49  

)شرايط خصوصي(  4پیوست شماره  -8-1

: شرايط خصوصي به نحوی تنظیم شود که 

پاسخگوی نیاز کارهای طرح بوده و در 

چارچوب شرايط عمومي باشد. شرايط 

تواند شرايط عمومي خصوصي هیچگاه نمي

 را نقض کند.

 

44 

. 4-1-8موارد زير درج شود:     4 . در پیوست8-1

شده در اطالعات و مدارکي که عالوه بر موارد تعیین

شرايط عمومي، کارفرما در نظر دارد در اختیار مشاور قرار 

. در موارد خاصي که در مرحله مطالعات، 2-1-8دهد.  

موارد زير درج  3در پیوست شماره  -8-4

. اطالعات و مدارکي که عالوه 4-4-8شود: 

شده در شرايط عمومي، بر موارد تعیین

کارفرما در نظر دارد در اختیار مشاور قرار 
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ای مانند محل اسکان کارفرما در نظر دارد تسهیالت ويژه

های مطالعاتي در محل انجام هو وسیله نقلیه برای گرو

 خدمات در اختیار مشاور قرار دهد.

. در موارد خاصي که در 8-4-2دهد.   

طالعات، کارفرما در نظر دارد مرحله م

ای مانند محل اسکان و تسهیالت ويژه

های مطالعاتي در وسیله نقلیه برای گروه

محل انجام خدمات در اختیار مشاور قرار 

 دهد.

42 

يادآوری: نحوه تأمین وسیله نقلیه، غذا، مسکن و محل 

کار برای عوامل مقیم )عوامل کارگاهي( مهندس مشاور، 

الزحمه خدمات نظارت لعمل تعیین حقطبق دستورا

باشد که جزء دستورالعمل کارگاهي مهندسان مشاور مي

 گردد.منظور مي 8پیوست 

يادآوری: نحوه تأمین وسیله نقلیه، غذا، 

مسکن و محل کار برای عوامل مقیم 

)عوامل کارگاهي( مهندس مشاور، طبق 

الزحمه خدمات دستورالعمل تعیین حق

باشد دسان مشاور مينظارت کارگاهي مهن

منظور  8که جزء دستورالعمل پیوست 

 گردد.مي

 

48 

و ساير مواردی که در جز موارد يادشده . به8-1-8

شرايط عمومي به شرايط خصوصي مراجعه شده است، 

برای درج هیچ نوع تعهد ديگری در اين پیوست که 

های اجرايي بار مالي اضافه بر قرارداد ايجاد کند دستگاه

 مجاز نیست.

 

اين بند در شرايط 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت اين 

 بند وجود ندارد.

41 

نامه و شرايط عمومي همسان . مجموعه موافقت1-2

خدمات مشاوره که برای خدمات  قراردادهای

مطالعات،)يا مطالعه و طراحي ( و نظارت ) يا خدمات 

شده ها تهیهها و پروژهمرحله  ساخت و تحويل( طرح

، برای انجام هر يک از مراحل يعني مرحله مطالعات است

ايي نیز کاربرد دارد. درهرصورت، تنهو يا مرحله نظارت به

در هر قرارداد مفاد مربوطه به مطالعات يا نظارت از 

مجموعه يادشده با توجه به موضوع يادشده با توجه به 

 باشد.موضوع قرارداد نافذ مي

نامه و شرايط مجموعه موافقت -1-4

عمومي همسان قراردادهای خدمات مشاوره 

 که برای خدمات مطالعات، مطالعه و

طراحي يا مرحله ساخت و تحويل )نظارت( 

شده است، برای ها تهیهها و پروژهطرح

انجام هر يک از مراحل يعني مرحله 

تنهايي نیز مطالعات و يا مرحله نظارت به

کاربرد دارد. درهرصورت، در هر قرارداد 

مفاد مربوطه به مطالعات يا نظارت از 

مجموعه يادشده با توجه به موضوع يادشده 

 باشد.ا توجه به موضوع قرارداد نافذ ميب

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

44 

های واحدهای . بررسي و تصويب نتايج و گزارش1-4

خدمات مشاوره بايد با دقت و حساسیت بسیار صورت 

 های اجراييدستگاه گیرد. در صورت کمبود کارشناس در

توانند بنا به تشخیص خود، برای بررسي و کنترل مي

در مهلت های واحدهای خدمات مشاوره مدارک و گزارش

، از خدمات اشخاص حقیقي و حقوقي ذيصالح خارج مقرر

از دستگاه اجرايي واحدهای خدمات مديريت طرح 

 استفاده نمايند.

بررسي و تصويب نتايج و  -1-2

احدهای خدمات مشاوره بايد های وگزارش

در با دقت و حساسیت بسیار صورت گیرد. 

صورت کمبود کارشناس در شرکت مربوط، 

بنا به تشخیص خود،  "توانندمي"مجری 

ها، برای بررسي و کنترل مدارک و گزارش

ز خدمات اشخاص حقوقي ذيصالح خارج از ا

سازمان کارفرما و يا از خدمات مديريت 

منظور سهولت . بهدطرح استفاده نماين

مراجعه به متون قراردادهای خدمات 

پژوهشي و خدمات مديريت طرح در هر سه 

های مفاد و بندها يکسان قرارداد شماره

رو مواد يا بندهايي شده است، ازاينانتخاب

ه اين بند در نشري

شماره با شرايط  8143

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

تفاوت دارد. در متن 

شرايط عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

غلط نگارشي وجود دارد 

 "تواندمي"و لغت 

 صحیح است
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که در اين قار داد مصداق نداشته، در مقابل 

 شده است.درج "شودحذف مي"آنها عبارت 

44 

. موضوع قرارداد، عبارت است از انجام خدمات 4ماده 

، 4......  که شرح آن در پیوست مشاور، برای: .......

 شده است.تعیین

موضوع قرارداد، عبارت است از  -4ماده 

انجام خدمات مشاور، برای: .............  که 

 آمده است. ،4شرح آن در پیوست 

 

 . اسناد و مدارک2ماده  . اسناد و مدارک2ماده  43
اين ماده در دو نشريه 

 تفاوت دارد.

43  

صورت تبصره: چنانچه خدمات مشاوره به

( انجام Joint Ventureمشارکت ) 

نامه همکاری آنان نیز شود، موافقتمي

 شود.ضمیمه قرارداد مي

اين تبصره در نشريه 

وجود  8143شماره 

 ندارد.

41 
. مدت      مدت يادشده تابع تغییرات مدت، 8ماده

 شرايط عمومي، خواهد بود. 41موضوع ماده 

. مدت      مدت يادشده تابع 8ماده

شرايط  21تغییرات مدت، موضوع ماده 

 مي، خواهد بود.عمو

اين بند در نشريه 

وجود  8143شماره 

 ندارد.

29 

الزحمه، بر اساس . نحوه تعیین و روش پرداخت حق1-2

های مربوطه و نیز نحوه محاسبه مبلغ ضوابط و بخشنامه

 شده است.درج 8الزحمه، در پیوست اولیه حق

الزحمه و روش نحوه تعیین حق -1-2

 شده است.درج 8پرداخت آن، در پیوست 

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

24 

. مهندس مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق 4-4

الزحمه انجام اسناد و مدارک قرارداد، درازای دريافت حق

کند که در توان و تشکیالت الزم برای دهد و اعالم مي

 نجام اين خدمات است.ا

مهندس مشاور، متعهد است  -4-4

خدمات خود را طبق اسناد و مدارک 

الزحمه انجام قرارداد، درازای دريافت حق

 دهد.

اين بند در نشريه 

شماره با شرايط 8143

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

22 

ين قرارداد در های قرارداد      ا. شمار نسخه3ماده 

شده و به امضای دو طرف قرارداد ........... نسخه تنظیم

شده و همه رسیده يک نسخه به مهندس مشاور ابالغ

 های آن اعتبار يکسان دارند.نسخه

های قرارداد      اين . تعداد نسخه3ماده 

شده و به قرارداد در ........... نسخه تنظیم

نسخه  امضای دو طرف قرارداد رسیده يک

شده و همه به مهندس مشاور ابالغ

 های آن اعتبار يکسان دارند.نسخه

با توجه به لزوم انجام 

خدمات الکترونیک الزم 

است در خصوص 

های سنديت نسخه

الکترونیکي 

 گیری شود.تصمیم

28 

نامه      سندی است که در آن مشخصات . موافقت4-2

الزحمه حق اصلي قرارداد، مانند دو طرف، موضوع، مدت،

شده است و بايد به امضای هر دو و تعهدات دو طرف بیان

 برسد.

نامه      سندی است که در موافقت -4-2

آن مشخصات اصلي قرارداد، مانند دو 

الزحمه و تعهدات طرف، موضوع، مدت، حق

شده است و بايد به مهر و دو طرف بیان

 امضای هر دو طرف برسد.

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره  

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

21 

. شرايط خصوصي            شرايط خصوصي، 4-1

منظور تکمیل شرايط عمومي، ای است که بهشرايط ويژه

شود. با توجه وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم مي

شرايط خصوصي            شرايط  -4-1

منظور ای است که بهخصوصي، شرايط ويژه

تکمیل شرايط عمومي، با توجه وضعیت و 
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تواند گاه نميشده در شرايط خصوصي هیچموارد درج

مواد شرايط عمومي را نقض کند، با تعهدات مالي کارفرما 

 را افزايش دهد.

شود. ماهیت موضوع قرارداد تنظیم مي

شده در شرايط خصوصي موارد درج

شرايط عمومي را نقض کند،  تواند موادنمي

 با تعهدات مالي کارفرما را افزايش دهد.

24  

منظور از شرکت اصلي در وزارت  -4-1

شرکت ملي  -نفت، شرکت ملي نفت ايران

 -های نفتي ايران پااليش و پخش فرآورده

شرکت ملي صنايع  -شرکت ملي گاز ايران

 باشد.پتروشیمي ايران مي

بند اختصاصي شرايط 

مي همسان عمو

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 باشد.مي

24 

ها، ها، دستورالعمل. متون، مستندات، نقشه4-49

افزارها، های محاسبات فني، نرممشخصات فني، کتابچه

ها و نظاير آن در انجام خدمات برآورد مقادير، قیمت

موضوع قرارداد برحسب مورد از سوی مهندس مشاور 

 شود.تهیه مي

ها، ون، مستندات، نقشهمت -4-44

های ها، مشخصات فني، کتابچهدستورالعمل

افزارها، برآورد مقادير، محاسبات فني، نرم

ها و نظاير آن در انجام خدمات قیمت

موضوع قرارداد برحسب مورد از سوی 

عنوان شود، بهمهندس مشاور تهیه مي

 شود.مدارک و گزارشها نامیده مي

 

23 

حمه ماهانه هر قسمت يا مرحله، الز. متوسط حق4-41

الزحمه آن قسمت عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه حق

 يا مرحله بر مدت اولیه مربوط به آن است.

الزحمه ماهانه هر متوسط حق -4-44

قسمت يا مرحله، عبارت از حاصل تقسیم 

الزحمه آن قسمت يا مرحله مبلغ اولیه حق

 اه(بر مدت اولیه مربوط به آن ) برحسب م

 

23 

نامه با شرايط کاررفته در موافقتهای بهعنوان -4-44-8

های اسناد و مدارک قرارداد، تنها عمومي و ديگر قسمت

منظور راهنمايي و آگاهي از مفاد اسناد و مدارک است به

توان در تفسیر اسناد و مدارک قرارداد از آنها و نمي

 استفاده کرد.

 

در شرايط عمومي 

ادهای همسان قرارد

خدمات مشاوره صنعت 

نفت اين بند وجود 

 ندارد.

21 
. اصطالحاتي که در اين ماده نیامده است، طبق 4-44-1

 شود.وبودجه و ضوابط آن تعريف ميقانون برنامه

اصطالحاتي که در اين ماده  -4-44-8

نیامده است طبق ضوابط نظام اجرايي 

نامه معامالت های صنعت نفت و آيینطرح

 شود.ي نفت تعريف ميشرکت مل

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

89 

. شروع اولین قسمت يا مرحله، پس از ابالغ قرارداد 2-2

پرداخت است و تاريخ از سوی کارفرما و دريافت پیش

اريخ ابالغ ها و مراحل بعدی، از تشروع هر يک از قسمت

 انجام قسمت يا مرحله مربوط کارفرماست.

شروع اولین قسمت يا مرحله، پس  -2-2

از ابالغ قرارداد از سوی کارفرما و دريافت 

پرداخت است چنانچه مهندس مشاور پیش

پرداخت نکند، شروع کار درخواست پیش

باشد. ( روز پس از ابالغ قرارداد مي44)

و مراحل  هاتاريخ شروع هر يک از قسمت

بعدی، تاريخ ابالغ انجام قسمت يا مرحله 

 مربوط توسط کارفرماست.

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

84 

. با تصويب مدارک و گزارشهای قسمت يا مرحله، 2-8

حله بعد که کارفرما مصمم به انجام قسمت يا مردرصورتي

باشد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تصويب مدارک و 

دارک و گزارشهای با تصويب م -2-8

که کارفرما قسمت يا مرحله، درصورتي

مصمم به انجام قسمت يا مرحله بعد باشد، 
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کند و يا گزارشها، انجام آن را به مهندس مشاور ابالغ مي

نمايد. مراتب انصراف خود را از ادامه قرارداد اعالم مي

که مرحله بعدی خدمات مرحله ساخت و درصورتي

 تحويل باشد، مدت يادشده سه ماه خواهد بود.

ظرف مدت يک ماه از تاريخ تصويب مدارک 

و گزارشها، انجام آن را به مهندس مشاور 

کند و يا مراتب انصراف خود را از ابالغ مي

که نمايد. درصورتيادامه قرارداد اعالم مي

دمات مرحله ساخت و مرحله بعدی خ

تحويل )نظارت( باشد، مدت يادشده سه ماه 

 خواهد بود.

82 

. در صورت عدم ابالغ هر قسمت يا مرحله از کار 2-1

های يادشده، مهندس مشاور توسط کارفرما، ظرف مهلت

، درخواست 4-1-22تواند خاتمه قرارداد را طبق بند مي

 کند.

در صورت عدم ابالغ هر قسمت يا  -2-1

از کار توسط کارفرما، ظرف  مرحله

تواند های يادشده، مهندس مشاور ميمهلت

، 4-1-88خاتمه قرارداد را طبق بند 

 درخواست کند.

بند ذکرشده در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

88 

ندس تواند حین انجام کار، خدمات مه. کارفرما مي8-4

مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد، 

 ، تغییر افزايش يا کاهش يابد.2-8با رعايت مفاد بند 

تواند حین انجام کار، کارفرما مي -8-4

خدمات مهندس مشاور را در حد متعارف و 

در چارچوب موضوع قرارداد و حداکثر تا 

وپنج درصد مبلغ قرارداد، با رعايت بیست

، تغییر، افزايش يا کاهش 8-2ند مفاد ب

 يابد.

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

81 

. هرگاه طبق بندهای يادشده تغییراتي در حدود 8-2

مورد  در هر يابد، خدمات موضوع قرارداد ضرورت

الزحمه انجام تغییرات را به مهندس مشاور مدت و حق

ده کند. کارفرما، حداکثر ظرف مدت کارفرما گزارش مي

الزحمه روز با بررسي گزارش، در مورد مدت و حق (49)

کند. انجام تغییرات، با مهندس مشاور مذاکره و توافق مي

 نمايد.پس از توافق، کارفرما تغییرات را ابالغ مي

هرگاه طبق بندهای يادشده  -8-2

تغییراتي در حدود خدمات موضوع قرارداد 

، در هر مورد مهندس ضرورت داشته باشد

تغییرات را الزحمه انجام مشاور مدت و حق

 ( روز پس از اعالم تغییرات29ظرف مدت )

کند. توسط کارفرما، به وی گزارش مي

 (29بیست )کارفرما، حداکثر ظرف مدت 

زارش، در مورد مدت و روز با بررسي گ

الزحمه انجام تغییرات، با مهندس حق

کند. پس از مشاور مذاکره و توافق مي

 نمايد.توافق، کارفرما تغییرات را ابالغ مي

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

84 

ات موضوع قرارداد، با . در مواردی که انجام خدم8-1

طرح يا طرحهای ديگری ارتباط داشته باشد، مهندس 

مشاور موظف است اطالعات و مدارک فني آن را طبق 

ای که با مهندس مشاور و يا سازمانهای ديگر برنامه

شود، از کارفرما دريافت کند و در انجام تنظیم مي

خدمات خود منظور نمايد، تا بین کارهای مختلف طرح 

 شده هماهنگي ايجاد شود.ياد

 

در شرايط عمومي 

همسان قراردادهای 

خدمات مشاوره صنعت 

نفت اين بند وجود 

 ندارد.

84 

 1که در پیوست . پس از ابالغ قرارداد، درصورتي1-2

مدتي تعیین نشده باشد، برنامه زماني تفضیلي هر قسمت 

هشتم يا مرحله در چارچوب برنامه زماني کلي، تا يک

قسمت يا مرحله، يا يک ماه، هرکدام کمتر مدت آن 

است، از سوی مهندس مشاور تهیه و برای کارفرما ارسال 

که در پس از ابالغ قرارداد، درصورتي -1-2

برای تهیه برنامه مدتي  1پیوست 

تعیین نشده باشد،  بندی تفضیليزمان

برنامه زماني تفضیلي هر قسمت يا مرحله 

هشتم رچوب برنامه زماني کلي تا يکدر چا

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 
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( روز پس از دريافت برنامه 44شود. کارفرما تا پانزده)مي

زماني تفضیلي، نظر خود را درباره تصويب و يا اصالح آن 

کند. هرگونه تغییر در برنامه زماني تفضیلي، نظر اعالم مي

کند. درباره تصويب و يا اصالح آن اعالم ميخود را 

هرگونه تغییر در برنامه زماني تفضیلي، با توافق دو طرف 

 مجاز خواهد بود.

مدت آن قسمت يا مرحله، يا يک ماه، 

هرکدام کمتر است، از سوی مهندس مشاور 

شود. تهیه و برای کارفرما ارسال مي

( روز پس از دريافت 44کارفرما، تا پانزده) 

برنامه زماني تفضیلي، نظر خود را درباره 

کند. تصويب و يا اصالح آن اعالم مي

تغییر در برنامه زماني تفضیلي، نظر  هرگونه

خود را درباره تصويب و يا اصالح آن اعالم 

کند. هرگونه تغییر در برنامه زماني مي

 تفضیلي، با توافق دو طرف مجاز خواهد بود.

 تفاوت دار

83 

. پیشرفت کار            مهندس مشاور، در پايان 4ماده

شده در برنامه زماني تفضیلي، هرماه و يا زمانهای تعیین

گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه، 

اين گزارش، میزان کارهای در کنم. به کارفرما تسلیم مي

 های الزم برای رفعحلشده، تأخیر و علل آنها راهانجام

شود و کارفرما تا ده موانع و مشکالت کار پیشنهاد مي

( روز، نظر خود را نسبت به گزارش يادشده اعالم 49)

کند، در غیر اين صورت، مفاد گزارش، تأيیدشده تلقي مي

 گردد.مي

. پیشرفت کار            مهندس 4ماده

مشاور، در پايان هرماه و يا زمانهای 

فضیلي، شده در برنامه زماني تتعیین

گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را 

کنم. اين در دو نسخه، به کارفرما تسلیم مي

شده، گزارش شامل: میزان کارهای انجام

و علل آنها  در صورت وجود(تأخیر )

های الزم برای رفع موانع و حلراه پیشنهاد

و کارفرما تا باشد ميمشکالت کار پیشنهاد 

، نظر گزارش بعد از وصول( روز 49ده )

خود را نسبت به گزارش يادشده اعالم 

کند، در غیر اين صورت، مفاد گزارش، مي

 گردد.تأيیدشده تلقي مي

 

83 

تواند کارکنان شاغل کارفرما، . مهندس مشاور، نمي4-4

ريزی کشور را بدون مدير طرح و سازمان مديريت و برنامه

موضوع کسب مجوز قبلي از دستگاه مربوط، برای انجام 

 اين قرارداد، به کار گیرد.

 

اين بند در شرايط 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت اين 

 بند وجود ندارد.

81 

کارگیری کارکنان شاغل ر مهندس مشاور از . به4-4

سوی کارفرما و مدير طرح، برای انجام موضوع قرارداد، 

 ممنوع است.

 

اين بند در شرايط 

مسان عمومي ه

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت اين 

 بند وجود ندارد.

19 

. در صورتیکه خدمات موضوع قرارداد، مشتمل 3-2-2

بر خدمات مرحله ساخت و تحويل کار باشد، مهندس 

مشاور در هريک از کارگاههای تحت نظارت خود بايد يک 

عنوان نماينده و مسئول تعیین کند و نفر مهندس ناظر به

ارفرما و طرفهای ديگر قرارداد در اين کار، معرفي به ک

 نمايد.

در صورتیکه خدمات موضوع  -3-2-2

قرارداد، مشتمل بر خدمات مرحله ساخت و 

باشد، مهندس مشاور  )نظارت(تحويل کار 

در هريک از کارگاههای تحت نظارت خود 

عنوان نماينده بايد يک نفر مهندس ناظر به

ارفرما و و مسئول تعیین کند و به ک

طرفهای ديگر قرارداد در اين کار، معرفي 

 نمايد.

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

تفاوت دارد. پیشنهاد 

تعداد نفرات به شود مي

يک يا چند نفر مهندس 

 .ناظر اصالً شود
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14 

تهیه و  . مهندس مشاور، بايد در انجام خدمت و1-2

تنظیم مدارک و گزارشها، از معیارها و ضوابط فني و 

ريزی کشور و های سازمان مديريت و برنامهدستورالعمل

استفاده کند و در صورت  ساير استانداردهای معتبر،

گونه ضوابط و معیارها، از معیارها و موجود نبودن اين

شده و يا بعداً تعیین 4ضوابط معتبری که در پیوست 

 شود، استفاده کند.ق ميتواف

مهندس مشاور، بايد در انجام  -1-2

خدمت و تهیه و تنظیم مدارک و گزارشها، 

ها و معیارها و ضوابط فني و دستورالعملاز 

 شدهتعیین 4استانداردهايي که در پیوست 

شود، استفاده کند. در و يا بعداً توافق مي

گونه ضوابط و صورت موجود نبودن اين

ز معیارها و ضوابط معتبر داخلي و معیارها، ا

 المللي استفاده کند.يا بین

اين بند در نشريه 

شماره با شرايط  8143

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

تفاوت دارد. پیشنهاد 

لغت معتبر شود. مي

المللي برای رفع بین

شبهات پیشنهاد 

 شود.مي

12 

. مهندس مشاور موظف است، در اجرای وظايف در 1-8

دستور ، همه ابالغها، 2چارچوب شرح خدمات پیوست 

کارها و اقدامهای خود را در رابطه با پیمانکار يا سازنده يا 

ديگر طرفهای قرارداد، با رعايت اسناد و مدارک قراردادی 

 های مربوطه، انجام دهد.آنها، طبق ضوابط و دستورالعمل

مهندس مشاور موظف است، در  -1-8

اجرای وظايف در چارچوب شرح خدمات 

دستورکارها و (، همه ابالغها،  2)پیوست

اقدامهای خود را در رابطه با پیمانکار يا 

سازنده يا ديگر طرفهای قرارداد، با رعايت 

اسناد و مدارک قراردادی آنها، طبق ضوابط 

 های مربوطه، انجام دهد.و دستورالعمل

 

18 

. مهندس مشاور، مدارک و گزارشهای مطالعات هر 44-4

و يا مقطعي که  قسمت يا مرحله را در پايان مدت مربوط

شده است، ابتدا در دو بینيدر برنامه زماني تفصیلي پیش

افزاری به کارفرما تسلیم نسخه همراه با نسخه نرم

کند. کارفرما پس از دريافت مدارک و گزارشهای مي

شده در بینييادشده، ظرف مدت يک ماه يا مدت پیش

وشن برنامه زماني تفضیلي، آنها را بررسي و نظر صريح و ر

 کند.خود را با درج موارد، در يک نوبت اعالم مي

مهندس مشاور، مدارک و  -44-4

گزارشهای مطالعات هر قسمت يا مرحله را 

در پايان مدت مربوط و يا مقطعي که در 

شده است، بینيبرنامه زماني تفصیلي پیش

افزاری ابتدا در سه نسخه همراه با نسخه نرم

ارفرما پس از کند. کبه کارفرما تسلیم مي

دريافت مدارک و گزارشهای يادشده، ظرف 

شده در بینيمدت يک ماه يا مدت پیش

برنامه زماني تفضیلي، آنها را بررسي و نظر 

صريح و روشن خود را با درج موارد، در 

 کند.باره اعالم مييک

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

نعت نفت در مشاوره ص

تعداد نسخ تفاوت دارد. 

شود تعداد پیشنهاد مي

نسخ به يک نسخه 

تقلیل يابد و لفظ 

باره در خدمات يک

مشاوره صنعت نفت به 

 يک نوبت اصالح شود.

11 

. در صورتیکه کارفرما مدارک و گزارشها را تأيید 44-2

کند، مهندس مشاور مدارک و گزارشهای تأيیدشده را در 

افزاری و راهنمای مکتوب مراه نسخه نرمدو نسخه به ه

کند تا آن و نیز خالصه گزارشها، به کارفرما تسلیم مي

کارفرما آنها را ابالغ کند. در صورت اعالم نظر اصالحي از 

سوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارشها، مهندس مشاور 

موظف است ظرف مدت يک ماه يا ده درصد مدت 

بیشتر باشد، بر اساس نظر قسمت يا مرحله، هرکدام که 

کارفرما آنها را اصالح و مدارک را در چهار نسخه همراه 

افزاری تهیه و به همراه خالصه ای بصورت نرمبا نسخه

گزارشها به کارفرما تسلیم نمايد، تا کارفرما آنها را تصويب 

و ابالغ کند. تجاوز از اين مدت، مشمول کاهش 

ت، مگر اينکه کارفرما شده در قرارداد اسالزحمه درجحق

در صورتیکه کارفرما مدارک و  -44-2

گزارشها را تأيید کند، مهندس مشاور 

مدارک و گزارشهای تأيیدشده را در سه 

نسخه به همراه نسخه نرم افزاری و 

راهنمای مکتوب آن و نیز خالصه گزارشها، 

تا کارفرما انها را به کارفرما تسلیم مي کند 

ابالغ کند. در صورت اعالم نظر اصالحي از 

سوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارشها، 

مهندس مشاور موظف است ظرف مدت 

يک ماه يا ده درصد مدت قسمت يا مرحله، 

هرکدام که بیشتر باشد، بر اساس نظر 

کارفرما انها را اصالح و مدارک را در چهار 

ی بصورت نرم نسخه همراه با نسخه ا

اين بند در نشريه 

با شرايط  شماره8143

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت در 

تعداد نسخ تفاوت دارد. 

پیشنهاد مي شود تعداد 

نسخ به يک نسخه 

 تقلیل يابد.
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افزاری تهیه و به همراه خالصه گزارشها به  با افزايش مدت، قبالً موافقت کرده باشد.

کارفرما تسلیم نمايد، تا کارفرما آنها را 

تصويب و ابالغ کند. تجاوز از اين مدت، 

مشمول کاهش حق الزخمه درج شده در 

قرارداد است، مگر اينکه کارفرما با افزايش 

 مدت، قبال موافقت کرده باشد.

14 

شده از سوی . در مواردی که نظر اصالحي اعالم44-8

کارفرما منطبق با نظر مهندس مشاور نباشد، مهندس 

يل خود را برای مشاور با ارسال گزارش توجیهي، دال

کند. چنانچه کارفرما بررسي مجدد به کارفرما اعالم مي

شده خود اصرار داشته باشد، هم چنان بر نظريات اعالم

مهندس مشاور موظف به اصالح مدارک و گزارشهای 

خود، بر اساس نظر کارفرما خواهد بود. مسئولیت اين نوع 

 تصمیم گیريها، بر عهده مهندس مشاور نیست.

در مواردی که نظر اصالحي  -44-4

شده از سوی کارفرما منطبق با نظر اعالم

مهندس مشاور نباشد، مهندس مشاور با 

ارسال گزارش توجیهي، داليل خود را برای 

کند. بررسي مجدد به کارفرما اعالم مي

چنانچه کارفرما هم چنان بر نظريات 

شده خود اصرار داشته باشد، مهندس اعالم

اصالح مدارک و گزارشهای  مشاور موظف به

 خود، بر اساس نظر کارفرما خواهد بود.

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

تفاوت دارد. پیشنهاد 

شود. عالوه بر اينکه مي

مسئولیت چنین 

تصمیمي به عهده 

مشاور نباشد هر دو 

گزارش در مستندسازی 

 آورده شود.مدارک 

14 
مجوز ورود کارکنان مهندس مشاور به مناطق  -42-2

 ممنوع، در رابطه با طرح

مجوز و رود کارکنان مهندس  -44-2

مشاور به مناطق ممنوع، در ارتباط با نیاز 

 طرح

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

13 

های توپوگرافي، مات جنبي، مانند تهیه نقشه. خد48-4

ای، شناسي، عکسهای هوايي و تصاوير ماهوارهزمین

همچنین انجام آزمايشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، 

ژئوفیزيک، اطالعات و آمار هواشناسي و هیدرولوژی، 

آبنگاری و کارهايي مانند اينها،که اصوالً جزو خدمات 

ضوابط قراردادهای مربوط، موضوع قرارداد نیست، طبق 

توسط مهندس مشاور صاحب صالحیت، بر اساس ضوابط، 

شود. در اين صورت، به هزينه و از سوی کارفرما انجام مي

تعیین شرح خدمات جنبي موردنیاز و اطالعات و 

مشخصات فني ضروری هر يک و اعالم آنها، همراه با 

نتايج جدول زماني ارائه اطالعات موردنیاز و نیز تطبیق 

حاصل با نیازهای طرح، بر عهده مهندس مشاور خواهد 

 بود.

خدمات جنبي، مانند تهیه  -43-4

شناسي، های توپوگرافي، زمیننقشه

ای، عکسهای هوايي و تصاوير ماهواره

همچنین انجام آزمايشهای ژئوتکنیک و 

مقاومت مصالح، ژئوفیزيک، اطالعات و آمار 

و هواشناسي و هیدرولوژی، آبنگاری 

کارهايي مانند اينها،که اصوالً جزو خدمات 

موضوع قرارداد نیست، طبق ضوابط 

قراردادهای مربوط، توسط مهندس مشاور 

صاحب صالحیت، بر اساس ضوابط، به 

شود. در هزينه و از سوی کارفرما انجام مي

اين صورت، تعیین شرح خدمات جنبي 

موردنیاز و اطالعات و مشخصات فني 

عالم آنها، همراه با ضروری هر يک و ا

جدول زماني ارائه اطالعات موردنیاز و نیز 

تطبیق نتايج حاصل با نیازهای طرح، بر 

 عهده مهندس مشاور خواهد بود.

شود زمان پیشنهاد مي

برای ارائه برنامه خدمات 

جنبي و برنامه 

بندی و تعداد آنها زمان

 لحاظ شود.

بند ارجاع شده در ماده اگر کارفرما بخواهد در تنظیم  -2-43رک قرارداد و . اگر کارفرما بخواهد در تنظیم مدا48-2 13
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يا بررسي و اظهارنظر در مورد گزارشها و نظارت بر 

خدمات جنبي، از خدمات مهندس مشاور استفاده کند، 

مهندس مشاور موظف است که افراد دارای صالحیت را 

برای انجام اين خدمات به شمار الزم به خدمت فراخواند. 

الزحمه مربوط به آن، طبق میزان خدمات اضافي و حق

 خواهد بود. 8-2مندرج در بند  ضوابط

مدارک قرارداد و يا بررسي و اظهارنظر در 

مورد گزارشها و نظارت بر خدمات جنبي، از 

خدمات مهندس مشاور استفاده کند، 

مهندس مشاور موظف است که افراد دارای 

صالحیت را برای انجام اين خدمات به 

دمت فراخواند. میزان شمار الزم به خ

الزحمه مربوط به آن، خدمات اضافي و حق

 خواهد بود. 2-8طبق ضوابط مندرج در بند 

شده در نوشته 48-2

 8143نشريه شماره 

اشتباه شده است. بايد 

 تغییر يابد. 2-8به بند 

11 

برداری، مانند تبصره: نظارت و تصويب عملیات نقشه

های توپوگرافي، عکسهای هوايي و آبنگاری، به تهیه نقشه

 برداری کشور است.عهده سازمان نقشه

 

تبصره در شرايط 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 وجود ندارد.

49 

که مهندس مشاور گزارش نتايج . درصورتي48-8

شده کارهای جنبي را که توسط واحدهای ديگری تهیه

د و به نتايج آن معترض باشد، بايد نظر است صحیح ندان

گیری به موقع، برای تصمیمخود را با ذکر دلیل و به

کارفرما اعالم کند. چنانچه کارفرما گزارشهای يادشده را 

تأيید نمايد، مهندس مشاور موظف به استفاده از نتايج 

آنها در مطالعات مربوط خواهد بود و مسئولیت اين نوع 

 عهده مهندس مشاور نیست.ها بر گیریتصمیم

که مهندس مشاور . درصورتي48-8

گزارش نتايج کارهای جنبي را که توسط 

شده است صحیح واحدهای ديگری تهیه

نداند و به نتايج آن معترض باشد، بايد نظر 

موقع، برای خود را با ذکر دلیل و به

گیری به کارفرما اعالم کند. چنانچه تصمیم

شده را تأيید نمايد، کارفرما گزارشهای ياد

مهندس مشاور موظف به استفاده از نتايج 

آنها در مطالعات مربوط خواهد بود و 

ها بر عهده گیریمسئولیت اين نوع تصمیم

 مهندس مشاور نیست.

شود زمان یشنهاد ميپ

جايگزين  "ده روز "

 شود"موقع به"عبارت 

44 

. تضمین مربوط به هر قسمت يا مرحله از خدمات 41-8

و طراحي بايد پس از تصويب مدارک و گزارشهای مطالعه 

آزاد  43حساب نهايي، طبق ماده آن و در زمان تسويه

شود. نیمي از مبلغ تضمین حسن انجام کار در مرحله 

ساخت )نظارت ( پس از تحويل موقت کار، و بقیه آن 

که شود. درصورتيپس از تحويل قطعي کار آزاد مي

داد، قسمتهايي از عملیات اجرا کارفرما تا قبل از پايان قرار

شده را تحويل موقت يا قطعي بگیرد، تضمین دريافتي، 

يابد. کسور حسن انجام کار، به ازای تناسب کاهش ميبه

دريافت سفته يا هرگونه تضمین معتبر ديگر بازگردانده 

 شود.مي

تضمین مربوط به هر قسمت يا  -29-8

مرحله از خدمات مطالعه و طراحي بايد 

از تصويب مدارک و گزارشهای آن و در پس 

 28حساب نهايي، طبق ماده زمان تسويه

آزاد شود. نیمي از مبلغ تضمین حسن 

انجام کار در مرحله ساخت ) نظارت ( پس 

از تحويل موقت کار و بقیه آن پس از 

که شود. درصورتيتحويل قطعي کار آزاد مي

کارفرما تا قبل از پايان قرارداد، قسمتهايي 

عملیات اجراشده را تحويل موقت يا  از

تناسب قطعي بگیرد، تضمین دريافتي، به

 يابد.کاهش مي

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

42 

الزحمه هر قسمت يا . قسط آخر يا باقیمانده حق2-44

يب مدارک و گزارش مرحله از مطالعات، پس از تصو

 شود.پرداخت مي 43مربوط، طبق ماده 

الزحمه هر قسمت يا باقیمانده حق -2-22

مرحله از مطالعات، پس از تصويب مدارک و 

پرداخت  28گزارش مربوط، طبق ماده 

 شود.مي

 

48 
حسابي الزحمه، طي صورت. هريک از اقساط حق4-44

شود، ا ميکه توسط مهندس مشاور تهیه و تسلیم کارفرم

الزحمه هريک از اقساط حق -4-22

حسابي که ، طي صورت4-22موضوع بند 

موضوع  "نیازی به قید 

در شرايط  " 4-22بند 
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توسط مهندس مشاور تهیه و تسلیم  شود.پس از رسیدگي از سوی کارفرما پرداخت مي

شود، پس از رسیدگي از سوی کارفرما مي

 شود.کارفرما پرداخت مي

ن عمومي همسا

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 نیست.

41 

. کارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز پس 4-44

از دريافت صورتحساب، آن را موردبررسي قرار دهد و پس 

از کسر کسور قانوني و قراردادی، ضمن ارسال يک نسخه 

از صورتحساب تأيیدشده همراه با مستندات مربوط برای 

 زحمه وی را پرداخت کند.المهندس مشاور، حق

کارفرما موظف است ظرف مدت  -4-22

بیست روز پس از دريافت صورتحساب، آن 

را موردبررسي قرار دهد و پس از کسر 

کسور قانوني و قراردادی، ضمن ارسال يک 

نسخه از صورتحساب تأيیدشده همراه با 

مستندات مربوط برای مهندس مشاور، 

 الزحمه وی را پرداخت کند.حق

مان در اين بند در ز

با  8143نشريه شماره 

شرايط عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

44 

. در صورت خاتمه و يا فسخ قرارداد، هرگاه در 2-43

ها پرداختحساب نهايي، مهندس مشاور بابت پیشتسويه

به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ بدهکاری را 

ت کند وگرنه کارفرما، از طريق قانوني، نسبت به پرداخ

ها، تضمینها و ساير دريافت مطالبات خود از محل سپرده

های مربوط، اقدام مطالبات مهندس مشاور، با اخذ هزينه

 کند.مي

در صورت خاتمه و يا فسخ  -2-41

حساب نهايي، قرارداد، هرگاه در تسويه

ها به پرداختمهندس مشاور بابت پیش

رفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ کا

بدهکاری را پرداخت کند وگرنه کارفرما، 

نسبت به دريافت مطالبات خود از محل 

ها، تضمینها و ساير مطالبات مهندس سپرده

های مربوط، اقدام مشاور، با اخذ هزينه

 کند.مي

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

شاوره صنعت نفت م

 تفاوت دارد.

44 

. صورتحساب نهايي خدمات هر قسمت يا مرحله 43-4

از مراحل مطالعاتي، پس از تصويب مدارک و گزارشهای 

ورتحساب نهايي هر قسمت از خدمات مرحله آن و ص

ساخت، پس از پايان يافتن خدمات از سوی مهندس 

شود. منظور تأيید برای کارفرما ارسال ميمشاور تهیه و به

الزحمه آن قسمت يا مرحله و اين صورتحساب شامل: حق

مبالغي که بر اساس قرارداد به آن اضافه يا از آن کسر 

افزايش يا کاهش خدمات،  الزحمهشود، نظیر حقمي

های تعلیق، خسارت و نتايج ناشي از دعاوی هزينه

رسیدگي و قطعي شده، کسور قانوني، پرداختهای قبلي يا 

الحساب است. اين صورتحساب حداکثر ظرف مدت علي

پانزده روز از تاريخ دريافت بوسیله کارفرما رسیدگي و 

 شود.تأيید مي

ر صورتحساب نهايي خدمات ه -28-4

قسمت يا مرحله از مراحل مطالعاتي، پس 

از تصويب مدارک و گزارشهای آن و 

صورتحساب نهايي هر قسمت از خدمات 

مرحله ساخت )نظارت (، پس از پايان 

يافتن خدمات از سوی مهندس مشاور تهیه 

منظور تأيید برای کارفرما ارسال و به

الزحمه شود. اين صورتحساب شامل: حقمي

حله و مبالغي که بر اساس آن قسمت يا مر

شود، قرارداد به آن اضافه يا از آن کسر مي

الزحمه افزايش يا کاهش خدمات، نظیر حق

های تعلیق، خسارت و نتايج ناشي از هزينه

دعاوی رسیدگي و قطعي شده، کسور 

الحساب قانوني، پرداختهای قبلي يا علي

است. اين صورتحساب حداکثر ظرف مدت 

دريافت بوسیله کارفرما  سي روز از تاريخ

 شود.رسیدگي و تأيید مي

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

43 

درصورتیکه صورتحساب يادشده نیاز به اصالح  -2-28

داشته باشد، کارفرما اصالحات موردنظر خود را در 

ادشده با مهندس مشاور تشکیل ای که طي مدت يجلسه

 کند.دهد، مطرح نموده و نتیجه را با وی توافق ميمي

چنانچه صورتحساب يادشده نیاز  -2-28

به اصالح داشته باشد، کارفرما اصالحات 

ای که طي مدت موردنظر خود را در جلسه

با مهندس مشاور  4-28يادشده در بند 

 دهد، مطرح نموده و نتیجه را باتشکیل مي

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 
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 تفاوت دارد. کند.وی توافق مي

 الزحمه مربوط. تغییرات مدت خدمات و حق41ماده  43
. تغییرات مدت خدمات و 21ماده 

 الزحمه مربوطحق

ادبیات اين بند در 

با  8143نشريه شماره 

همسان شرايط عمومي 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

41 

بابت تأخیر مجاز مهندس مشاور، مبلغي معادل  -2-29

الزحمه ماهانه برای ( درصد متوسط حق 49پنجاه )

شود. حداکثر مدت های با تأخیر مجاز پرداخت ميماه

الزحمه تأخیر مجاز، برای مراحل برای پرداخت حق

ت قسمت يا مرحله مربوط و حداکثر مطالعاتي، نصف مد

شش ماه و برای مرحله ساخت و تحويل، تابع شرايط 

 اجرای کار است.

بابت تأخیر مجاز مهندس مشاور،  -2-24

( درصد متوسط  19مبلغي معادل چهل )

های با تأخیر الزحمه ماهانه برای ماهحق

شود. حداکثر مدت برای مجاز پرداخت مي

مجاز، برای  الزحمه تأخیرپرداخت حق

مراحل مطالعاتي، نصف مدت قسمت يا 

مرحله مربوط و حداکثر شش ماه و برای 

مرحله ساخت و تحويل )نظارت (، تابع 

 شرايط اجرای کار است.

 

49 

که تمديد تعلیق ضرورت داشته باشد، . درصورتي1-24

( روز قبل از پايان مدت  49کارفرما حداکثر تا ده )

کند و در ندس مشاور پیشنهاد ميتعلیق، موضوع را به مه

( 8صورت موافقت مهندس مشاور، حداکثر به مدت سه )

ماه و بدون پرداخت هرگونه هزينه برای مدت تمديدشده، 

گردد، هرگاه مهندس مشاور با تمديد قرارداد تمديد مي

تعلیق موافقت نکند، با درخواست وی به قرارداد خاتمه 

 شود.داده مي

تمديد تعلیق ضرورت که درصورتي -1-23

(  49داشته باشد، کارفرما حداکثر تا ده )

روز قبل از پايان مدت تعلیق، موضوع را به 

کند و در مهندس مشاور پیشنهاد مي

صورت موافقت مهندس مشاور، حداکثر به 

( ماه و بدون پرداخت هرگونه 8مدت سه )

هزينه برای مدت تمديدشده، قرارداد تمديد 

هندس مشاور با تمديد گردد ، هرگاه ممي

تعلیق موافقت نکند، با درخواست وی به 

 شود.قرارداد خاتمه داده مي

شود اين پیشنهاد مي

بدون  "بند به عبارت 

پرداخت هرگونه هزينه 

برای مدت تعلیق شده، 

 "گرددقرارداد تمديد مي

 تغییر يابد.

44 

های مربوط به دوران تعلیق پرداخت هزينه -4-24

استثنای خدمات مرحله ساخت و تحويل، خدمات، به

الزحمه متوسط ( درصد حق 89ماهانه معادل سي )

( 1ماهانه است، پرداخت اين مبلغ، برای حداکثر چهار )

 رت اقساط ماهانه است.صوماه و به

های مربوط به پرداخت هزينه -4-23

استثنای خدمات دوران تعلیق خدمات، به

مرحله ساخت و تحويل )نظارت(، ماهانه 

الزحمه متوسط ( درصد حق89معادل سي )

 8-23ماهانه است، که با رعايت مفاد بند 

 قابل پرداخت است.

 

42 

در درهرصورت مهندس مشاور موظف است  -4-22

پايان مهلت دوماهه )يا مدت توافق شده(، نسبت به 

تحويل اصل اسناد و مدارک کار، تحويل اموال کارفرما و 

خارج ساختن اموال خود از کارگاه )در صورت وجود در 

الزحمه خدمات مرحله نظارت ( و ارائه صورتحساب حق

های ناشي از پايان دادن انجام شده و صورت هزينه

نامه ها، تعهدات مهندس مشاور در موافقتقرارداد، مانند 

مقابل کارمندان خود يا مؤسسات ديگر، برچیدن دستگاه 

نظارت محلي و نیز هزينه مراجعت کارکنان خارجي و 

ونقل لوازم آنها به خانواده آنها به کشورشان و هزينه حمل

درهرصورت مهندس مشاور موظف  -4-88

است در پايان مهلت دوماهه )يا مدت توافق 

شده(، نسبت به تحويل اصل اسناد و 

مدارک کار، تحويل اموال کارفرما و خارج 

ساختن اموال خود از کارگاه )در صورت 

حله نظارت ( و ارائه وجود در مر

شده الزحمه خدمات انجامصورتحساب حق

های ناشي از پايان دادن و صورت هزينه

ها، تعهدات نامهقرارداد، مانند موافقت

مهندس مشاور در مقابل کارمندان خود يا 

ريه اين بند در نش

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.
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منظور اجرای ها بهکه اين هزينهکشورشان، مشروط بر اين

ادشده باشد و بابت آنها به مهندس مشاور اين قرارداد ايج

 پرداختي نشده باشد، اقدام نمايد.

مؤسسات ديگر و دستگاه نظارت محلي، 

منظور ها بهکه اين هزينهمشروط بر اين

يجادشده باشد و بابت اجرای اين قرارداد ا

آنها به مهندس مشاور پرداختي نشده باشد، 

های ناشي از اقدام نمايد. حداکثر هزينه

( 9.89پايان دادن قرارداد برابر سي درصد )

الزحمه مربوط به باقیمانده کار آن حق

الزحمه ماهانه، متوسط حق 4/2مرحله و يا 

 هرکدام که کمتر است، خواهد بود.

48 

(  44کارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده ) -4-22

های روز پس از دريافت صورتحساب و صورت هزينه

نسبت به بررسي آن بر اساس شرايط  4-22موضوع بند 

نمايد و مطابق  شده اقدامقرارداد و میزان خدمات انجام

حساب کند. تضمین ، با مهندس مشاور تسويه43ماده 

حسن انجام کار مهندس مشاور در اين حالت با توجه به 

 شود.آزاد مي 43ماده 

کارفرما متعهد است ظرف مدت  -4-88

( روز پس از دريافت  44پانزده )

های موضوع صورتحساب و صورت هزينه

اس نسبت به بررسي آن بر اس 4-88بند 

های خدمات شرايط قرارداد و میزان هزينه

، با 28شده اقدام نمايد و مطابق ماده انجام

حساب کند. تضمین مهندس مشاور تسويه

حسن انجام کار مهندس مشاور در اين 

 شود.آزاد مي 28حالت با توجه به ماده 

ادبیات اين بند در 

با  8143نشريه شماره 

شرايط عمومي همسان 

مات قراردادهای خد

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

41 

هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام  -3-22

خدمات هر يک از مراحل قرارداد طرح باشد، کارفرما 

حساب با قرارداد را بدون تشريفات خاصي پس از تسويه

 دهد.مهندس مشاور، بابت خدمات مرحله قبل، پايان مي

رداد پس هرگاه خاتمه دادن به قرا -3-88

از انجام خدمات هر يک از مراحل قرارداد 

طرح باشد، کارفرما قرارداد را بدون 

تشريفات خاصي خاتمه داده و با مهندس 

 کند.حساب ميمشاور تسويه

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

 . خاتمه دادن به قرارداد88ماده  ن به قرارداد. خاتمه داد22ماده  44

ادبیات اين بند در 

با  8143نشريه شماره 

شرايط عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

44 

کارفرما در صورت تحقق هر يک از موارد زير،  -2-81

کند تا نسبت به رفع ابتدا به مهندس مشاور اخطار مي

دام کند و جريان امور را ظرف مدت نواقص و اشکالها اق

قبول درآورد. در صورت عدم اقدام صورت قابليک ماه، به

از سوی مهندس مشاور برای رفع نواقص، در پايان مهلت 

وسیله هیاتي شده موضوع فسخ قرارداد بايد ابتدا بهتعیین

متشکل از سه نفر به انتخاب وزير يا باالترين مقام 

و تأيیدشده و پس از اخذ  سازماني کارفرما بررسي

 موافقت مقام يادشده به مشاور ابالغ گردد.

کارفرما در صورت تحقق هر يک  -2-81

از موارد زير، ابتدا به مهندس مشاور اخطار 

کند تا نسبت به رفع نواقص و اشکالها مي

اقدام کند و جريان امور را ظرف مدت يک 

قبول درآورد. در صورت صورت قابلماه، به

اقدام از سوی مهندس مشاور برای رفع عدم 

شده موضوع نواقص، در پايان مهلت تعیین

وسیله هیات فسخ قرارداد بايد ابتدا به

، بررسي و تأيیدشده و 84يادشده در ماده 

 سپس به مهندس مشاور ابالغ گردد.

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

نفت مشاوره صنعت 

 تفاوت دارد.

43 
درنگ کارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد، بي -1-81

نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام 

کارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد،  -1-81

نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به 

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 
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الزحمه خدمات کرده و نسبت به تعیین مبلغ حق

قبول تا تاريخ فسخ، طبق شرايط قرارداد شده قابلانجام

درنگ ياقدام خواهد کرد. بديهي است کارفرما موضوع را ب

منظور اقدام ريزی کشور بهبه سازمان مديريت و برنامه

 کند.الزم، اعالم مي

نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعیین 

شده الزحمه خدمات انجاممبلغ حق

قبول تا تاريخ فسخ، طبق شرايط قابل

رداد اقدام خواهد کرد. همچنین کارفرما قرا

موضوع را به معاونت امور مهندسي و 

فناوری وزارت نفت و سازمان مديريت و 

منظور اقدام الزم، اعالم ريزی کشور بهبرنامه

 کند.مي

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

 . حل اختالف84ماده  . حل اختالف21ماده  43

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت اساسي دارد.

41 

پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق بیمه تأمین  4-24

اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به مهندس مشاور و 

حقوق گمرکي و عوارض مربوط به لوازم  کارکنان او و نیز

و وسايل موردنیاز مهندس مشاور که در تاريخ امضای اين 

قرارداد برقرار است، يا در آينده برقرار خواهد شد و يا 

-24کند، با رعايت مفاد بند میزان آن در آينده تغییر مي

به عهده مهندس مشاور است. مبالغي از اين مالیاتها و  2

و ساير حقوق دولتي که بايد طبق قوانین  عوارض و بیمه

و مقررات از طريق کارفرما وصول شود، از پرداختهای 

حساب وی به مراجع شود و بهمهندس مشاور کسر مي

گردد. در صورت نپرداختن و يا تا خیز مربوط، حواله مي

در واريز کسور قانوني يادشده، جبران آن، به عهده 

 کارفرما خواهد بود.

داخت هرگونه مالیات، عوارض، . پر4-24

حق بیمه تأمین اجتماعي و ساير حقوق 

دولتي مربوط به مهندس مشاور و کارکنان 

او و نیز حقوق گمرکي و عوارض مربوط به 

لوازم و وسايل موردنیاز مهندس مشاور که 

در تاريخ امضای اين قرارداد برقرار است، يا 

در آينده برقرار خواهد شد و يا میزان آن 

کند، با رعايت مفاد بند آينده تغییر مي در

به عهده مهندس مشاور است.  24-2

مبالغي از اين مالیاتها و عوارض و بیمه و 

ساير حقوق دولتي که بايد طبق قوانین و 

مقررات از طريق کارفرما وصول شود، از 

شود و های مهندس مشاور کسر ميپرداخت

حساب وی به مراجع مربوط، حواله به

 دد.گرمي

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت دارد.

39 

. مسئولیت مهندس مشاور در قبال واگذاری 8-24

بخشي از خدمات به اشخاص ثالث اعم از حقیقي و يا 

حقوقي که برحسب ضرورت، مورد تأيید کارفرما نیز 

های موضوع اين ن مسئولیتقرارگرفته باشد، کماکان هما

قرارداد است و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتي 

از خدمات، رافع هیچیک از تعهدات و مسئولیتهای 

 مهندس مشاور در برابر کارفرما، نخواهد بود.

چنانچه مهندس مشاور از  -8-48

مشارکت دو يا چند شرکت 

(JontVentureتشکیل ) ،شده باشد

دهنده مشارکت در برابر های تشکیلشرکت

 کارفرما و کل کار مشترکاً و متضامناً

 مسئولیت دارند.

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

 تفاوت اساسي دارد.

34 

که خالف آن برای کارفرما ثابت درصورتي -4-4-23

مديران يا بازرسان شود، يا تغییراتي در صاحبان سهام، 

مهندس مشاور رخ دهد که با مفاد قوانین يادشده تعارض 

 شود.داشته باشد قرارداد فسخ مي

که خالف آن برای درصورتي -4-4-21

کارفرما ثابت شود، يا تغییراتي در صاحبان 

سهام، مديران يا بازرسان مهندس مشاور 

رخ دهد که با مفاد قوانین يادشده تعارض 

کارفرما قرارداد را مطابق ماده داشته باشد 

 کند.فسخ مي 81

اين بند در نشريه 

با شرايط  8143شماره 

عمومي همسان 

قراردادهای خدمات 

مشاوره صنعت نفت 

تفاوت دارد. بهتر است 
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 گيرينتيجه

 نظر در با بايد مشاوره خدمات انجام اصلي سند عنوانبه مشاوره خدمات قراردادهای همسان عمومي شرايط و نامهموافقت

 بروز يا و مشاوره خدمات انجام در مشکل بروز صورت در تا گرديده تدوين پروژه اجرای روند مشکالت و حاالت تمامي گرفتن

. سازد فراهم صحیح تصمیم اتخاذ برای را الزم شفافیت مشاور مهندسین شرکت و کارفرما مابینفي توافق عدم و اختالف

 اثر پروژه اجرای روند در تأخیر روی بر که مفادی که است الزم پروژه، هر ساخت عامل ترينحساس زمان عامل ازآنجاکه

. يابد ارتقاء اجرايي عوامل دانش و آالتماشین ساخت، تکنولوژی پیشرفت با متناسب و گردد بازنگری بیشتری دقت با گذارند،مي

 را خود از دفاع توانايي بايد عمومي شرايط از ماده هر بايد که است اختالف بروز صورت در مواد از برخي شفايت عدم بعدی عامل

 خدمات قراردادهای همسان عمومي شرايط مفاد از برخي در تجديدنظر به زنیا مذکور موارد به توجه با درنهايت و باشند داشته

 .شود لحاظ آنها در پیشنهادی موارد که است الزم هانامهموافقت از بخش اين اهمیت دلیل به نفت صنعت مشاوره

 

 تشکر و قدرداني

خصوصاً همکاران شرکت ملي نفت  از خانم مهندس ناهید موتمني بطور اخص و همچنین از کلیه مديران پروژه و ائمه فن

  آيد.ايران که با رهنمودهای آگاهانه خود، در تألیف اين مقاله ما را ياری نمودند، کمال امتنان و تشکر به عمل مي

 

 

شیوه نگارش 

متحدالشکل باشد، يا 

شماره ماده فسخ در 

تمامي موارد قید شود 

 يا نشود.

32 

م يا قسمتي از حقوق يا تواند تما. کارفرما مي2-21

اختیارات خود را با رعايت مقررات به اشخاص ديگر 

تفويض کند. در اين صورت، انجام تعهدات کارفرما در 

رابطه با حقوق يا اختیارات تفويض شده بر عهده آن 

 شخص خواهد بود.

تواند تمام يا قسمتي از کارفرما مي -2-84

ت حقوق يا اختیارات خود را با رعايت مقررا

به شرکتها يا قسمتهای ديگر وزارت نفت 

تفويض کند. در اين صورت، انجام تعهدات 

کارفرما در رابطه با حقوق يا اختیارات 

تفويض شده بر عهده آن واحدها خواهد 

 بود.

 

 . دسترسي به محل43ماده  . دسترسي به محل84ماده  38

تواند در اين ماده مي

تسهیالت بر عهده "ماده 

 یايد.ب "کارفرما

31 
های هزينه تأمین مسکن، حقوق، مزايا و هزينه -2-88

 باالسری کارآموزان، بر عهده کارفرماست.

هزينه تأمین مسکن، حقوق، مزايا  -2-84

های کارآموزان، بر عهده و ساير هزينه

 کارفرماست.

 "شود پیشنهاد مي

 "ها بجای ساير هزينه

در شرايط عمومي 

همسان قراردادهای 

مشاوره صنعت خدمات 

 "هزينه باالسری "نفت 

 منظور شود.
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