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 هنامموافقت

 

 

ر شود، د یم هدیبن نام قرارداداست و   یجداناشدن  همجموع یک که کاسناد و مدار گر یو د یط عمومیشرا  همراه ه، بهنامموافقتن یا

ب ی ........................................ مخ یتار  ما  هان ...............................................  ناسننن    یندگ ین با شننن  یمل ه.......................................... 

شر  سو کیشود، از  یم هدینام بربهره پسنیازا که.....................................   هب هشد ........................................................ ثبتت کو 

صاد ک................ و  هشمار  س    ید اقت شنا شخ  هنامهیگوا ی.................................... دارا یمل ه.......................... و  صالح یت  هت بیص 

 ید ملکنن.............................. فرزننند ................... متو نند ........... بننا  یننندگینمننا ه..........بنن.......................... مورخ ...... هشنننمننار

مار   م       ه................................ و شننن نا ناسننن مت     ه................................... صننننادر هشننن با سننن  از ............................................... 

سو  شرا  مقرراتشود، طبق  یم هدینام کاربن پسنیازا که گرید ی................................................... از  سناد و مدار در  که یطیو   کا

 شود.یاست، منعقد م هشددرج قراردادن یا

 

 :کهازآنجا

 ؛است قراردادموضوع  هپروژ بنخدمات  یسپاربرون یبرا یقراردادان انعقاد هخوا بربهره 

شت شرح   هب) صالح یذاز مقامات  را هست یبا یاههنامموافقتا و هاریتمام اختو  ست  یدر پ هشد هنو  یامضا  یحسب مورد برا  (2و

 .است هردکافت یحاضر در قرارداد

 ید درسترکارکرد کعمل از حاظ هپروژ کهند کحاصل  نانیاطم تا هواگذار نمودرا  هپروژ یدارهنگ و برداریبهره یلک تیمسئو و 

 د داشت.هخوا

 ؛دهرا انجام د قراردادموضوع  هپروژ بنخدمات  دارد یز آمادگین کاربن

 را دارا است. هانجام پروژ یبرا یافکالزم و  یاهییتوانا کهد دارد کیتاو  

ضوع ماد  دو طرف نیبنابرا شرا را  هنامموافقت 9 هانجام مو صول و   یاهقرارداد هب هبا توج قراردادط یدر چارچوب مفاد و  متقابل، و

 :ندینمایمد هر تعیط زین موافقت با شرایمچنهو  شودیمق یتصد بیترتنیاهب که یت مواردیفاک

 موضوع -9 هماد

 ...................................................................................... هپروژ بنخدمات ، عبارت است از انجام قراردادموضوع 

 ینشننان هب ----------------------------------------------------------------------------

 .2وست یدر پ هشدهنوشتو مشخصات 

 کاسناد و مدار -2 هماد

 ر است:یز کاسناد و مدار، شامل قراردادن یا

 .هنامموافقتا ف( 

 .یط عمومیب( شرا

 .اهوستیپ( ج
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ار، کارجاع  ندیفرآدر  داربربهرهتوسط  هشدهارائمت ی/جداول قهمت و برنامیقاد هشنیپبرگ ار، کط ارجاع یار مانند شراک( اسناد ارجاع د

 ار،کند ارجاع یفرآشدن در  هبرند هنام ار،کند ارجاع یدر فرآ داربربهرهتوسط  هشدهارائ یفناد هشنیپ

سناد ت  ضا و  قرارداد دو طرفن ی، بقرارداد یمنظور اجراهار و بک ین اجرایح که یلیمکا سناد و مدار ز جزو یگردد نیم همباد  ام  کا

 شود. هیهت قرارداد کاسناد و مدارد در چارچوب ین اسناد باید. ایآیشمار م هب قرارداد

سناد     هرگاه ضمون ا شتبا ی، تناقض، اختالف قرارداددر مفاد و م شت منطق کیتالش م دو طرفند، کبروز  هیا ا ز مفاد ا ینند با بردا

گر ید هب نسبت  یط عمومیو شرا  هنامموافقترصورت،  هند. دری، آن را برطرف نماها اشتبا یاسناد مرتبطِ با موضوعِ تناقض، اختالف و   

 جزهب قرارداد کاسننناد و مدارگر ید هز در موضننوع خود نسننبت بیا نهوسننتیاز پ یکر هو  هت داشننتیاو و قرارداد کاسننناد و مدار

 .دارندتیاو و یط عمومیو شرا هنامموافقت

 قرارداد مدت -9 هماد

 :استر یز مواردشامل  و ه.. ما.برابر . قرارداد یهمدت او  -9-9

 برداریبهرهش از یپ هدور ه.... ما

 برداریبهرهدوره  ه.... ما

 برداریبهرهپس از  هدور ه.... ما

 است.( هشد هآورد 4وست یدر پ یزمان ه)برنام 

 ارد.اعتبار د شانیا داتهان تعیو پا ییاهحساب نیهتسوگردد و تا انجام ینافذ م دو طرف یخ امضایاز تار قراردادن یا

 گردد:یر آغاز میز موارد همهخ تحقق یاز تار قراردادمدت -9-2

 بربهره یاز سو قرارداد یتبکابالغ  -

 قراردادن موضوع یم تضامیتسل -

 باشد( هشدینیبشیپار کدر اسناد ارجاع  کهیدرصورت) بربهره یپرداخت از سوشیپرداخت پ -

د در مورد تواننیم دو طرفار( محقق نگردد، کدر اسناد ارجاع  هشده)نوشت کاربناد هشنیدر مدت اعتبار پ هادشدیط یشرا اگر

 هشنندمیتسننل یاههنامتوافق نرسننند، ضننمانت هن مورد بیدر ا بربهرهو  کاربن هرگاهنند. کتوافق  قراردادخ آغاز مدت یتار

 ابد.ییان میپا قراردادگردد و یبازم

 هدشد اید، شرط  یپرداخت اقدام ننماشین پیتضم  هارائ هنسبت ب  قراردادروز پس از ابالغ  (91پانزده ) در مدت کاربن هچنانچ

 شود.یم یتلق هافتیتحقق

 :شودیمر آغاز یموارد ز همهخ تحقق یاز تار برداریبهره هدورمدت  -9-9

 جلسه قطعیتصورت یامضا -

 واسپاریجلسه صورت یامضا -

ساب جمع  هفته یاهروز همهشامل   هگفتشیپ یاهمدت-9-4 سم یا و تعطهه)با احت صورت ن  ه( بودیالت ر ا از بیو در 

 شود.ید میتمد دو طرفتوافق 
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 قراردادمبلغ -4 هماد

ال بدون  ی حروف: ................................................................................( ر هبرابر با ................................................ )ب   قرارداد یه مبلغ او 

در  و قراردادمفاد  یه، بر پاکاربندات هرا در برابر انجام تع هادشنندید اسننت مبلغ همتع بربهرهاسننت.  هافزودات بر ارزشیاحتسنناب ما 

 د.یپرداخت نما یو هب یط عمومیشرا 21 هچارچوب ماد

 .است رییتغقابل، قرارداد کاسناد و مدار هب ه، با توجقراردادمبلغ 

 

 یو اطالعات دسترس ینشان -5 هماد

 تلفن(:، هانامیرا ،ید پستک، ی)نشان بربهره

................................................................................................................................................................................................ 

 ، تلفن(:هانامیرا ،ید پستک، ی)نشان کاربن

................................................................................................................................................................................................. 

 

را  ینر در نشنناییتغ هرگونهد یباشننان یا از یکر هگردد. یمحسننوب م قرارداد دو طرف یقانون ه، اقامتگاهگفتشیپ یاهینشننان

شان  یر اید؛ در غیگر اعالم نمایطرف دهر، بییش از تغیروز پ (91ده ) هنیمک صورت، ن سناد،   همنا هرگونهابالغ  ین برایش یپ ین  و ا

 معتبر است.

 قرارداد یاههشمار نسخ -6 هماد

 یاههنسخ همهاست.  هدیگرد هو مباد  هدیرس  قرارداد دو طرفمجاز  یامضا  هم و بیتنظ سان یک هدر ................ نسخ  قراردادن یا

 امل مفاد آن است.ک یاجرا هد شدنشان بهبر متع دو طرف ادت دادنهش همنز هب قراردادن یا ی. امضارادارندم واحد کح قرارداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربنندگان ی/نماهندینما

 

 )نام، سمت(ت .......................... کشر

 

 ر و امضا(ه)م

 

 

 بربهرهندگان ی/نماهندینما

 

 )نام، سمت(............................ 

 

 ر و امضا(ه)م
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 یط عمومیشرارست هف
 

 

 

 9 .............................................................................................................. اهریو تفس اهفیتعر 

 9 ................................................................................................................. قرارداد یاههدور 

 11 .................................................................................................................  ندگانینما 

 11 ............................................................................................................... و الزامات داتییتا

 11 ................................................................................................... کارخدمات بن یلک همحدود 

 11 ............................................................................................................. یندسهو م یطراح 

 11 ........................................................................................................ خدمات ساخت و نصب 

 11 .................................................................................................. یاندازهو را یاندازهرا شیپ 

 11 .................................................................................................................  اهمجوز 

 11 ......................................................................................................... تیقطع هجلسصورت 

 11 ................................................................................................................ ارکنان بنکارک 

 22 ..................................................... یو انباردار زاتیهتج مواد، مصالح، قطعات و ک، تداریسازهآماد 

 21 ................................................................................................ یهو گزارش د یمستندساز 

 29 ............................................................................. اهدستورالعمل ابالغ و کمدار گردش بیترت 

 29 ............................... بحران تیریو مد پدافند غیرعامل(/HSSE) ستیزطیو مح تیامن ،یمنیسالمت، ا 

 12 ...................................................................................................... یردکعمل یاهشیآزما 

 12 ....................................................................................... تعمیرات اساسیو  ی، نوسازهتوسع 

 11 ................................................................................... (هرانیشگیو پ یاه) دور تعمیرات جزیی 

 11 .................................................................................................................  همیب 

 11 .................................................................................................... خُردکاران بن یاهقرارداد 

 11 ............................................................................................................... بربهرهدات هتع 

 14 ............................................................................................................... هگابن واسپاری 

 12 ............................................................................................................. بربهره ینیجانش 

 12 ..................................................................................... از تداخل زیهو پر یارکمهو  ینگهماه 
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 11 ......................................................................................... اراتیو اخت اهتیمسئول تیمحدود 

 11 .................................................................................................................  راتییتغ 

 14 ............................................................................................................. ینظارت و بازرس 

 14 .................................................................................................................  اهنیتضم 

 12 .................................................................................................................  پرداخت 

 11 .................................................................................................................  مبالغ مشروط 

 11 ............................................................................................................ یارز یاهپرداخت 

 14 ..................................................................................... یحقوق و عوارض دولت ،کسور قانونی 

 14 ............................................................................................................ قرارداد جاییبهجا 

 14 ....................................................................................... کاربن یاهتیو مسئول نیتضم هدور 

 11 ........................................................ فورس ماژور( ،هرمترقبیغ هحادث ،حادثه قهریه) یانهرخداد ناگ 

 11 .............................................................................................................. یقانون تیممنوع 

 11 ........................................................................................ اطالعات یانتشار و افشا ،یرازدار 

 11 .................................................................................................... و اسناد اهییدارا تیکمال 

 11 ....................................................................................... قرارداد هفسخ، خاتم هفسخ، الزام ب 

 11 ............................................................................................ قراردادفسخ  هاقدامات مربوط ب 

 11 ........................................................................................... قرارداد هخاتم هاقدامات مربوط ب 

 11 .................................................................................................................  و توقف قیتعل 

 11 .................................................................................................. داتهجرائم عدم انجام تع 

 11 .................................................................................................................  اختالف حل 

 11 ............................................................................................................. کاربنار کساعات 

 11 .................................................................................................................  قراردادزبان  

 11 ............................................................................................................ قرارداد یواحد پول 

 11 ......................................................................................................... یبا فساد ادار همبارز 

 11 .............................................................................................................. مقرراتو  نیقوان 
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 اهریا و تفسهفیتعر 

 یاصطالح هک یاست. در موارد هشدهنوشت 1وست یپ، در هشد هدیشکا خط هر آنیز هک ییاهها و واژها، اصطالحهعبارت یمعان

 ا واژگانیشور ک ییو اجرا ینگ واژگان نظام فنهش فریراین ویآخرف موجود در ی، از تعارباشد هنشدفیتعر قراردادن یدر ا

 شود.یم هاستفاد دو طرف موردتوافق

 شود.یم هافزود 1وست یپاز در ین در صورتز ین هپروژ یارشناسکواژگان 

 .شودیم هآورد 1وست یپز در ین قرارداددر  هاررفتکهب یاهاصطالح یر بعضیتفس

 قرارداد یاههدور 

 کهت ر اسکذ هر است. الزم بیشرح ز هب یبرداربهرهو پس از  یبرداربهره، یبرداربهرهش از یپ هدور هس هرندیدربرگ، قراردادن یا

 .شودیم هارائ یبردارهرهب هدر دور هپروژ بنخدمات 

 یبردارهرهش از بیپ هدور -2-9

 شیپ هدر دور کاربن دارد. هد ادامیرا آغاز نما بن خدمات کاربن که یو تا زمان شودیمآغاز  قرارداد یامضاتاریخ پس از  هن دوریا

 هآماد قرارداددر چارچوب  خدمات بنانجام  یط را برایط و محیشرا صرفاًندارد و  خدمات بن یاجرا یبرا یدهتع برداریبهرهاز 

 .استر یز دو گام رندهیدربرگ هن دوریا. سازدیما هیو م

 اهشرطشیگام پ 

ه جلسصورت یو تا امضا هآغازشد دو طرفتوسط  قرارداد یپس از امضا کهاست  قراردادن گام از یاو ا، هشرطشیگام پ 

را در  9 وستیپدر  هشدهنوشتشروط ا، هشرطشیدر مدت گام پ کهنند کید مهتع دو طرفابد. ییم هادام تیقطع

 ن گام محقق سازند.یا یبرا هشدهگرفتدر نظر  زمانمدت

 است. شدهینیبشیپ 4 وستیپاست که در  یمدت ای( ماه 9) کی هاشرطشیگام پمدت  

 واسپاریز و هی، تجیسازهآمادگام  

 (واسپاری هجلسصورت یامضا)تاریخ  گاهواسپاری بنتاریخ  شود و تایآغاز م تیجلسه قطعصورت ین گام پس از امضایا 

 اناتکزات و امهی، تجبربهره یارکمهو  ینگهماهن مدت با یدر ا کهد است همتع کاربن ابد.ییم هادام خدمات بن آغازو 

د هدیقرار م یار ویدر اخت( گاهبن واسپاری) 22 هماد یهبر پا بربهره که ییاهانکرا در م خدمات بن هارائ یبرا ازیموردن

 کاربناشد، ب حضورداشته پیشینکار بناز  هپروژ جاییبهجاند یدر فرآ کهد یدرخواست نما کاربناز  بربهره اگرم سازد. هفرا

 از خدمات بن هدر ارائ یخللد ینبا کاربناست. حضور  یو هدر حد متعارف ب همشاور هو ارائ بربهره هیمراه هد بهمتع

 د.یجاد نمایا کار پیشینبن یسو

 هجلسصورت یپس از امضا هفته (2) ، در مدت دودو طرف یاز سو خدمات بن هدر مورد ارائ مهتفاحصول  منظورهب

 راردادق یتا در طول اجرا شودیم یریگمیتصمر یزر موارد ، ددو طرف یاههندیحضور نمابا  ی/جلساتهجلس ی، طتیقطع

 رد:یعمل قرار گ کمال

 هقرار داد کاربنار یدر اخت خدمات بنانجام  یبرا بربهره که هپروژ کاسناد و مداردر مورد  یامات احتما هرفع اب -

 ؛است

 .بربهره یاز سو خدمات بنانجام  یبرا ازیموردناطالعات  هماندیباقل یتحو -

 است. هشدینیبشیپ 4وست یپدر  هکاست  یا مدتی ه( ما2) دو ،واسپاریز و هی، تجیسازهآمادگام مدت  
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 برداریبهره هدور -2-2

 ردادقرا جاییبهجاشود و تا زمان ی( آغاز مواسپاریجلسه صورت یخ امضای)تار گاهبن واسپاریخ یپس از تار هن دوریا 

 .ابدییم ه( ادامجاییبهجاجلسه صورت یخ امضای)تار

در  کاربناگر  یو  است کاربن هدهبر ع برداریبهرهدوره سراسر در  قرارداددر چارچوب مفاد  خدمات بن انجامت یمسئو 

ا یب، نقص و ی، عیخراب همتوجاست،  پیشین کاربن نِیتضم هزمان با دورمه که برداریبهره هدور یابتدا هما چند

ن یدر ا ند.برسا بربهره هیآگا هب یتبک صورتهبدر اسرع وقت موضوع را د یشود، با هپروژ یاهسازبناستاندارد نبودن در 

اشد، بر نب کاربنار کاز  یناش کهیدرصورت هادشدی یاهسازبنا استاندارد نبودن یب، نقص ی، عیاصالح خراب صورت،

 .ستین یو هدهع

 برداریبهره هدور ییابتدا هما (2دو ) هب هادشدی یاهسازبنرد کعمل یبررس زمانمدت، هاز پروژ برداریبهرهن سال یدر او  

 شود.یمحدود م

 جاییبهجاگام  

، هدر پروژ خدمات بن هبر ارائ ه، عالوطی آن کاربناست که  برداریبهره هدور ییاهبخش انت جاییبهگام جا 

ورت در ص سازد. اهیو م هآماد ،بربهره هب هپروژ جاییبهجا یار را براکانجام  یاهطیگر محیو د گاهبن، هط پروژیشراد یبا

 بتواند عدیکار ببند تا ینما یارکمه کار بعدیبنن گام، با یست در ایبایم کاربن ،بربهره کتبیو درخواست  ینگهماه

 .دیز نماهیو تج هآماد هپروژ جاییبهجاپس از  خدمات بن هارائ یرا براار کانجام  یاهطیمحگر یو د گاهبن

 است. هشدینیبشیپ 4وست یپدر  هکاست  یا مدتی ه( ما2) دو ،جاییجابهگام مدت  

 برداریبهرهپس از  هدور -2-9

سال  نین آخریتضم هان دوریپاشود و تا یآغاز م( جاییبهجاجلسه صورت یخ امضای)تار هپروژ جاییبهجاخ یپس از تار هن دوریا

 ابد.ییم هاماد قرارداد

از  و استر یشرح ز هب قراردادن سال ین آخریتضم هدر گام گذار و دور یدات وهتع همحدود ب تنها هن دوریدر ا کاربنت یمسئو 

 .ستین کاربن همتوج یتیمسئو  هگونچهی، بربهره هب هپروژ جاییبهجاپس از  هدر پروژ بنخدمات بابت انجام 

 گام گذار 

 هو ب شودیآغاز م کار بعدیبن شدن مستقر و( جاییبهجاجلسه صورت یخ امضای)تار هپروژ جاییبهجاخ یتار از گام گذار پس

 .ابدییم هاست ادام هشدنییتع گام گذار یبرا 4 وستیدر پ که یا مدتی ه( ما9) یکمدت 

گر یو حسب مورد در د گاهبن در بربهره ینگهماهبا  دین، بایتضم هدور یاهتیمسئو انجام بر  هن گام عالویدر ا کاربن

 د.یت نمایداه و یبرهرا 1-94 بند یهرا بر پا کار بعدیبن توسط ارک انجام یچگونگشود تا  ار حاضرکانجام  یاهطیمح

 قراردادن سال یآخر نیتضم هدور 

 یبرا 4 وستیدر پ که یمدت ای هما (9) هس مدت هشود و بیآغاز م هپروژ جاییبهجااز  قراردادسال  نیآخرن یتضم هدور 

 .ابدییم هاست ادام هشدنییتعن یتضم هدور

دارد ا استانیب، نقص و ی، عیو اصالح خراب یت بررسهمحدود ج صورتهب، بربهره ینگهماهبا  تنها کاربن هن دوریدر ا 

 را دارد. هگابناز  ییاهبخش هب یدسترس هزاجا 94 هماد یهبر پا هپروژ یاهسازبن ینبودن احتما 

انجام  برداریبهره هدورر (، دقراردادن سال یآخر جزهب) قرارداد یاهگر سالیدر د هشدانجام بنخدمات ن یتضم هدور

 شود.یم
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 ندگانینما 

 بربهرهندگان ینما  -9-9

 کاربن هب قراردادخود در مدت  هندینما عنوانهبت ین حدود مسئو ییرا با تع یا حقوقی یقیر شخص حقهتواند یم بربهره 

مراتب  است، باشد و واگذارشدهاو  هب که یتمام موارد یامل براکار یاخت ید دارایبا بربهرهاز جانب  هندین نمایند. اک یمعرف

 دهتوسط نماین شدهانجام یکارهاتماممسئول  بربهره درهرصورتبرسد.  کاربناطالع  هقبل ب هما( 9) یک کمینهانتصاب او 

 .خود است

اطالع  کاربن ه( روز قبل ب91) یس یتبک صورتهبر را یین تغید و اهر دییخود را تغ هندیتواند نمایم قرارداددر مدت  بربهره 

 د.هد

 اهارک هندها انجام دهند، تنکیش انتخاب میو پا یمانند بازرس قراردادمختلف  یاهارکانجام  یبرا بربهره که یر اشخاصیسا 

 ند بود.هنخوا یو هندیستند و نماه

 کاربنندگان ینما  -9-2

د یبا هندین نمایند. اکیم یمعرف بربهره هخود ب هندینما عنوانبهت ین حدود مسئو ییرا با تع ی، شخصتاریخ قطعیتاز  کاربن 

 اردادقردر مدت  کاربن، وجودنیبااباشد.  کاربناست، از جانب  هواگذارشداو  هب هک ییاهارکتمام یامل براکار یاخت یدارا

 .دهدیانجام م هاز پروژ یدارهو نگ برداریبهره یبرا هکد بود هخوا یو مسئول تمام اقدامات اریاختصاحب

اطالع  بربهره ه( روز قبل ب91) یس یتبک صورتهبر را یین تغید و اهر دییخود را تغ هندینما قراردادتواند در مدت یم کاربن 

 د.هد

ند، کیرات انتخاب میو تعم یداره، نگبرداریبهرهمانند خدمات  قراردادمختلف  یاهارکانجام  یبرا کاربن هک یاشخاصر یسا 

 ند بود.هنخوا یو هندیستند و نماها هارک هندهدا انجامهتن

 دات و الزاماتییتا 

 کاربندات ییتا -4-9

 :که دهدیمنان یاطم بربهره هند و بکید مییر را تایموارد ز یدرست کاربن

 ت دارد.یفعا  هو اجاز هشدهت شناختیرسم هران بیا یاسالم یورهجم مقرراتن و یقوان یهپابر  

 را دارد. قراردادن یا یار امضا و اجرای، اختمقرراتن و یقوان موجبهب 

 همیو ضم هیهت قرارداد یپس از امضا که یکاسناد و مدار جزهب) هنامموافقت 2 هشرح ماد هرا ب قرارداد کاسناد و مدار همه 

 ن اسناد، توانیدر ا هشدهنوشتامل موارد کت یاست و با رعا هامال آگاکا هو از مفاد آن هردک همطا ع دقتهباست(  هآن شد

 است. هرا امضا نمود قراردادن اساس یو بر ا هرا داشت قراردادموضوع  یاهارکانجام  یبرا یافکو  هستیبا

 مصا ح و مواد ،مواد او یه، سازبن کوآمد، تداررفت ی، چگونگازیموردنط یشرا یو دارا هارآزمودکنان کارکن یماان تکاز ام 

 هردکنان حاصل یباشد( اطم یو هدهبر ع قرارداد بر پایه کهیدرصورتار )کانجام  یبرا ازیموردنات کگر تداریو د یمصرف

 است.
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 همختلف سال با توج یاهار در فصلک یت اجرای، وضعهمنطق ییواهو آب و  یکیزیط فیار، از شراک ید محل اجرایبا بازد 

، ینی)زم یو دسترس یارتباط یاههرا ینونکت یاست، وضع هشد قرارداد پیوست که یواشناسه هگذشت هسا ستیبآمار  هب

 است. هشد هآگا کامل طوربهار ک یمحل، در مدت اجرا ه( بییایو در ییواه

اران کاندرگر دستیو تداخل با د ارانکمانیپ و کارانبنگر ید یاهتیبا فعا  قراردادار موضوع کا، تداخل هت مجاورتیوضع از 

 یگیمساه، در یط اجتماعیو شرا های انجام کارو دیگر محیط گاهبندر  9وستیپدر  هشدنییا تعیاد هشنیم پیتسل هتا مرحل

 است. داکردهیپاطالع  همنطق

 که مقرراتن و یگر قوانیو د ا، عوارضههمیا، بهاتی، ما یو حفاظت فن ین اجتماعیار، تامک همربوط ب مقرراتن و یاز قوان 

ند. کت یا را رعاهآن همه کهد است هو متع همطلع بود کامل طوربهاست،  هبود یاد معمول و جارهشنیم پیخ تسلیتا تار

 است. کاربن هده، بر عهادشدی مقرراتن و یت قوانیت عدم رعایرحال، مسئو هدر

 یر و عملیپذانکام، هنمود یابیارز قرارداددر  هشدمشخص متیباقو  هشدینیبشیپ یهازمانمدترا در  بنخدمات انجام  

ز سود و یرا با  حاظ موارد باال و ن قراردادخدمات موضوع  انجام ازیموردن یاههنیزهمت خود یاد قهشنیداند و در پیم

 است. هدر نظر گرفت یا حقوق قانونیعوارض  همربوط ب یاههنیزهمانند  یباالسر یاههنیزه

 است. االجراالزم یو یو برا هبود کاربن ید قانونهتعف، یا و وظاهتیت، مسئو یلهت، ایحدود صالح ازنظر قراردادن یا 

 یداتهتع جهتازآنآن باشد و  طرفکی کاربن هک یگریا سند دی قراردادچ یه، مفاد قراردادن یا یو اجرا هبا امضا، مباد  

 گردد.یا نمهاز آن یا سبب تخلف ویشود و یاست، نقض نم هردکجاد یاو ا یاهییا دارایو  کاربن یبرا

از مراجع حل اختالف  کیچیهدر  هشدمیتسلا ی ه، اقامیدگیرسحالا دادخواست دریو  یا اختالف حقوقی یدعو هگونچیه 

در  کاربن یاهتیبر مسئو  هکرود یم آن نمیا تسلی ها احتمال اقامیندارد و  یادار ها دستگای یوان داوری، دهمانند دادگا

 ر سوء بگذارد.یتاث قراردادن یانجام ا

از بابت  ابعد کهاست  هنماند یباق یچ موردهیو  هانجام داد یافک هاد، مطا عهشنیم پینگام تسلهموارد باال در  همهبا  حاظ  

 ند.ک یپرداخت هدرخواست اضافد و یعدم اطالع نما یآن ادعا

ار یدر اخت بربهرهاد توسط هشنیم پیتسل یبرا که قراردادار و کاسناد ارجاع  یاهه، اطالعات و دادکاسناد، مدار همطا ع 

ن موارد با یا یت درستیست. مسئو ین کاربن یا از سوهآن ید درستییا تأینترل کوم همف هاست، ب هشدهگذاشت کاربن

 است. بربهره

 هب بربهره یاز سو کهط محل یار و شراکبا مشخصات  هادشدی یاههاطالعات و داد یناسازگار یاهامدیت و پیمسئو  

 است. بربهره هده، بر عیرفع ناسازگار هنیزه همراه هاست، ب هشدهارائ کاربن

 بربهرهدات ییتا -4-2

 :کهد هدینان میاطم کاربن هند و بکید مییر را تایموارد ز یدرست بربهره

 .است االجراالزم یو یو برا هبود بربهره ید قانونهف، تعیا و وظاهتیت، مسئو یلهت، ایحدود صالح ازنظر قراردادن یا 

 هام دادانج هوابست مقرراتن و یار را مطابق قوانکند ارجاع یاست و فرآ هتر گرفتشیار را پکارجاع  یبرا هستیبا یاهمجوز 

 است.

 دات خود را دارا است.هانجام تع یین توانایچنمهرا دارد و  قراردادن یا یار امضا و اجرای، اختمقرراتن و یقوان موجبهب 
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 یاهن مجوزیان تامکز امیو ن هرا داشت کاربن هبن ب قراردادگر ملزومات یو د ساتیتأس، گاهبنار گذاشتن یدر اخت ییتوانا 

 .را دارد بنخدمات  یخام برا مواد او یه هیهت

 یداتهتع تهجازآنآن باشد و  طرفکی بربهره هک یگریا سند دی قراردادچ یه، مفاد قراردادن یا یامضا، ابالغ و اجرابا  

 گردد.یا نمهاز آن یو باعث تخلف و هباشد، نقض نشد هردکجاد یاو ا یاهییا دارایو  بربهره یبرا

و  یعموم یاهیی، اموال و داراهشدهگرفتار ک هب قراردادانجام خدمات  یبرا بربهره یاز سو که هپروژ یاهییاموال و دارا 

باشد و  هشد اظهارنظرن مورد ی، در ا99وستیپدر  یروشنهب کهنیست؛ مگر این یقانون اساس 991موضوع اصل  یدو ت

 باشد. هشدهنوشت هادشدی یو دو ت یعموم یاهییست اموال و دارای 

چا ش  هموجب ب که یا احتما ی یجار یا دعوایت یاکا شی ی، اختالف حقوقیق و بررسیند، تحقیچ اقدام، دادخواست، فراهی  

ودن االجرا بدات، اعتبار، الزمهشود و بر انجام تع قراردادن یاز طرف یکی عنوانهب بربهرهارات یا و اختهشدن مجوز هدیشک

 وجود ندارد.د، باش هسوء داشتر یتاث یندگان ویو نما بربهرهارات ین حدود اختیمچنهو  قرارداد

 کاربن خدمات یلک همحدود 

های سنجیده شیوه هرا ب 2وستیدر پ هشدینیبشیپت و انجام خدمات یریت مدیخود مسئو  هنیزه هب هدیدار ورزبربهره عنوانهب کاربن

 :شودیمد هر را متعیامل انجام موارد زک هیبا آگا یدارد. و هدهبر ع قراردادان یتا پا ایو حرفه

و در صورت مشخص نشده ) 4وستیدر پ هشدنییتع یاهدیرساست را تا سر هآمد 9وستیدر پ هک ییاهشرطشید پیبا کاربن -1-9

تحقق  یبرا بربهرهآن را با  ید و چگونگهانجام د یدرستهب( 2-9-9-2 دربند شدهنییتع زمانمدتبودن سررسیدها، در 

 د.ینما هجلس، صورتتاریخ قطعیت

 یاهدیرسو تا سر برداریبهرهدوره ش از آغاز یرا پ گاهبن واسپاریز و هی، تجیسازهد آمادیبا کاربن ،تاریخ قطعیتپس از تحقق  -1-2

 برساند. بربهرهد ییتا هآن را ب ید و چگونگهد انجام یدرستهب 4وستیدر پ هشدنییتع

 هنامهویش یهبر پا یو اقتصاد یارآمد، منطقک روش هبرا است  هشدهنوشت 2وستیدر پ که برداریبهره هدوردات هد تعیبا کاربن -1-9

 ایهای سنجیده و حرفهشیوهو  هپروژ هساالن برداریبهره ه، برنامبربهره یادار یاهیهرو ینماه، رایدارهو نگ برداریبهره

 .دهانجام د

بول قت سا م و قابلیدر وضع همواره هپروژ هکند کرفتار  یاهگونهب هدیدار ورزبربهره یکعنوان هد بیبا کاربنن یچنمه -1-4

 ند.ک هدار ارائیمن، متداول و پایا یرا با روش بنخدمات باشد و بتواند  هقرار داشت برداریبهره

وقف از ت یریجلوگ منظورهبآن  یاههنیزه یسازهنیمکو  هد پروژیعمر مف یسازهنهیب یخود را برا تالش همهد یبا کاربن -1-1

 رد.یار گک هب بنخدمات 

 د.هانجام د یدرستهب برداریبهرهدوره ان یرا در پا 2وستیدر پ هشدهنوشت جاییبهجادات گام هد تعیبا کاربن -1-6

د. ینما یارکمه کار بعدیبنبا  بربهره یتبکافت دستور ید پس از دریبا کاربنو در گام گذار،  برداریبهرهپس از  هبا آغاز دور -1-7

د است همتع کاربنشود. یانجام م هشدینیبشیپو در مدت  8وستیدر پ هشدهنوشتدر چارچوب اقدامات  یارکمهن یا

 د.ینما هارائ کار بعدیبن هب یاهدرست و حرف صورتهبرا  هستیبا یاهیینماهرا
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 ندارد. بنخدمات  هارائ یبرا یتیمسئو  برداریبهرهپس از  هدر دور کاربناست  یهیبد -1-8

ام کاح یهااست بر پ دهمتع کاربندار شود، یپد هدر پروژ یا خرابی یاستکن، اگر یو در گام تضم برداریبهرهپس از  هدوربا آغاز  -1-1

 ند.کرفتار  94 هماد

 یندسهمو  یطراح 

 یلیر د ه هب بربهرهست. اگر ین کارخدمات بنجزو شرح  یندسهو م یخدمات طراح ن، اصوالب قراردادت هیما هب هتوج با -6-9

اشد، ب هداشترا  کاربن هب هپروژ ها توسعی تعمیرات اساسی یبرا یندسهو م یاز خدمات طراح یا بخشی همه یقصد واگذار

ود. ش هنوشت هادشدیخدمات  یلی، شرح تفص"یندسهمو  یطراح"نام  هب یاهجداگانو در سرفصل  2وستیدر پ یروشنهبد یبا

 اشد.ب شدهدهید هجداگان یاهمربوط و در سرفصل یاهوستیپد در یز باین هادشدیو زمان انجام خدمات  هنیزهاست  یهیبد

ح یت اصول صحیو رعا قرارداد همنضم ب یطراح ی، بر اساس اسناد مبناقراردادموضوع  یندسهو م یطراح یاهارک همه -6-2

 .شودیمانجام  یندسهم

 دو طرف یاهتیمسئو و  یمراحل طراح -6-9

وستیدر پ اهآناسناد  که هشدانجام یاهارک هب هو با توج قرارداد کاسناد و مدار ، بر اساسیندسهو م یخدمات طراح

خدمات  همحدود هب هرا با توج قراردادموضوع  یندسهو م یطراح یاهارک، کاربنشود. یس است، انجام مکمنع 99

 ند.کیل میمکو ت آغاز ،2وستیدر پ هشدنییتع یندسهم

 برهبهرد ییتا هاگر ب ی، حتکاربن خدمات هدر محدود یفن کو مدار اههنقشمبود در کا یر نوع نقص و ه یاهتیمسئو 

نا و خارج از مب یدر اسناد فن هشدهنوشتاز اطالعات  یمبود، ناشکا ینقص  کهنیااست، مگر  کاربن هدهباشد، بر ع هدیرس

 باشد. کاربن یهاهیدییتأدات و هتع

 :بربهرها اطالع یب و ید و تصوییتا یبرا یندسهو م یطراح کفرستادن اسناد و مدر -6-4

 بربهره هیا آگایب و یتصو یمورد برا حسب، هستیبا یاههرا در نسخ 99وستیموضوع پ کاسناد و مدارد است همتع کاربن 

 بفرستد.

، مجاز بررهبهب یافت تصویپس از در دارند، بربهرهب یتصو هاز بین که ییاههنقشو  کاسناد و مدار هوط بمرب یاهارکانجام  

 است.

 یاهتکرگر شیا دی سانسیصاحبان   هب یندسهو م یطراح یاهارکاز  ییاهبخش ییاهب نیبند باال، تصو یهبر پا هرگاه 

ب یصوب از آنان است. تیافت تصویو در کفرستادن مدار هد بهمتع کاربنباشد،  هواگذارشد بربهرهبا  قراردادطرف  یندسهم

 شود.یم یتلق بربهرهب یبسان تصو ان،توسط نام بردگ کمدار

ش از دو رو یکی هب بیتصو ی، براکاربن هشدهفرستاد یاههنقشو  کافت مداریخ دریروز از تار( 94) هاردهدر مدت چ بربهره -6-1

 ند:کیر رفتار میز

 فرستد.یم کاربن ی، برااهآناز  هامضاشد هنسخ یک همراه هرا ب یافتیدر یاههو نقش کب مداریتصو هنام 

( یندسهو م یر طراحیفراگ یاها روشیو  قراردادبا مفاد  یل آن )ناسازگاریا و دالههو نقش کب نشدن مداریبر تصوهرهب 

 ند.کیاعالم م کاربن هب هباریکا، ههو نقش کر بخش از مداره یو برا یروشنهبخود را  یادهشنیو اصالحات پ
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ب یوتص گرفتن ی، براهادشدیب یترت هب هو دوبار ها اعمال نمودههو نقش کرا در مدار بربهره موردنظر، اصالحات کاربن 

دو ن یب هستیبا یوگوگفترد، ینپذ یلیر د ه هرا ب بربهره موردنظراصالحات  کاربن هرگاهفرستد. یم بربهره یبرا ییاهن

 م شود.هفرا ،ارکشرفت یتوقف در روند پار بدون ک هان ادامکو ام هدیسرانجام رس هتا موضوع ب شودیانجام م طرف

 کاربنن مدت یشود. در ایم هارجاع داد مرجع حل اختالف هتوافق نرسند، موضوع ب هب دو طرف هرگاه بر پایه بند باال 

 برهبهرن نظر با دستور یا هرگاهد. پس از اعالم نظر مرجع حل اختالف، هانجام د بربهرهنظر  یهار را بر پاکد است همتع

ف، مرجع حل اختال هب هارجاع شد یباکارهادر ارتباط  کاربن یاز سو هشدانجام یاضاف یاههنیزهباشد،  هق نداشتیتطب

 .شودیمپرداخت  کاربن هب

جاع موارد ار جزهبد، هاکینم کاربن یقرارداددات ها و تعهتیاز مسئو  کیچیه، از بربهره یاز سو اههو نقش کب مداریتصو 

 باشد. هشدانجاممرجع حل اختالف  موردنظرروش  ه، بکاربننظر  رغمهبا هارک که مرجع حل اختالف هب هشد

 ینوبت برا یکو در  هباریک) هشدهفرستاد یاههو نقش کروز نظر خود را در مورد مدار( 94) هاردهدر مدت چ بربهره هچنانچ -6-6

 شود.یم یتلق هشدبیتصو، هشدهفرستادا ههو نقش کند، مدارکا( اعالم نههو نقش کر بخش از مداره

 ساخت و نصبخدمات  

 خدماتجزو شرح  هپروژ تعمیرات اساسیو  ینوساز، هعتوس یخدمات ساخت و نصب برا اصوالن، ب قراردادت هیما هب هبا توج

 هداشتا ر کاربن هب هادشدیاز خدمات ساخت و نصب موارد  یا بخشی همه یقصد واگذار یلیر د ه هب بربهرهست. اگر ین کاربن

بپردازد.  هادشدیخدمات  یلیشرح تفص ه، ب"نصبساخت و "نام  هب یاهجداگانو در سرفصل  2وستیدر پ یروشنهبد یباشد، با

 باشد. هشدهدید هجداگان یاهمربوط و در سرفصل یاهوستید در پیز باین هادشدیو زمان انجام خدمات  هنیزهاست  یهیبد

 یاندازهراو  یاندازراه شیپ 

 هویش ،قرارداددر  یروشنهب کهنیااست؛ مگر  بربهره هنیزه هو ب هدهبر ع یاندازهو را یاندازراه شیپ، بن قراردادن یدر نخست -8-9

خدمات  یلیشرح تفص ،باشد کاربن هدهبر ع یاندازهو را یاندازراه شیپخدمات  کهی حا تباشد. در  هشدینیبشیپ یگرید

است  یهیبد شود. هنوشت "یاندازهراو  یاندازهراش یپ"نام  هب یاهو در سرفصل جداگان 2وستیدر پ یروشنهبد یبا هادشدی

 باشد. هشدهدید هجداگان یاهسرفصلمربوط و در  یاهوستید در پیز باین ادشدهیو زمان انجام خدمات  هنیزه

خدمات  د خدمت/محصول است اصوالیو تو  برداریبهرهدر حال  هپروژ کهنیا هب ه، با توجیدوم و بعد های بنقرارداددر  -8-2

قف دچار تو هاز پروژ یل بخشیر د ه هب کهشود مگر آنینم ینیبشیپ کاربن شرح خدماتدر  یاندازهو را یاندازراه شیپ

 هویش، قرارداددر  یروشنهب کهنیامگر  ؛است بربهره هنیزه هو ب هدهبر ع یاندازهز خدمات راین صورت نیباشد. در ا هشد

 یروشنهبد یبا هادشدیخدمات  یلیشرح تفص ،باشد کاربن هدهبر ع یاندازهراخدمات  کهی باشد. در حا ت هشدینیبشیپ یگرید

ز ین هادشدیو زمان انجام خدمات  هنیزهاست  یهیبد شود. هنوشت، "یاندازهرا"نام  هب یاهو در سرفصل جداگان 2وستیدر پ

 باشد. شدهدهید هجداگان یاهسرفصلمربوط و در  یاهوستیپد در یبا

 اهمجوز 
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ت افیمرتبط در یاهادهار را از نکانجام  یاهطیگر محیو د گاهبندر  هخدمات پروژ هارائ یبرا هستیبا یاهد مجوزیبا کاربن -1-9

رست هد فیصورت بانیا. درشود هگذاشت بربهره هدها بر عهاز مجوز یبرخ هیهت 2وستیدر پ یروشنهب کهنیند؛ مگر اک

ر طرف ه یبرا هجداگان صورتهب 2 وستیشوند در پمی هیهت بربهرهتوسط  هک ییاهو مجوز کاربنتوسط  هک ییاهمجوز

 شود. هنوشت

، اطالعات کاسناد و مدار هرگونهدرنگ ید بیبا کاربن ،باشد بربهره هدهبر ع 2وستیا در پهاز مجوز یافت برخیاگر در

 .با وی همکاری متعارف نماید اهن مجوزید ایا تجدید یافت و تمدیدر یو براقرار دهد  بربهرهرا در اختیار  ازیموردن

نجام خود ا هنیزه هاست را ب یو هدهبر ع قرارداد یهبر پا که بایسته یاهافت مجوزیدر یبرا ازینشیپ یاهارکد یبا کاربن -1-2

ن یچنمهافت و یدر یریگی، پیاحتما  هنیزهاسناد، پرداخت  هصدور مجوز، ارائنگام ههدرخواست ب یهرندیا دربرگهارکن ید. اهد

 .استا و مانند آن هد اعتبار آنیا تجدید یتمد

 هدهع هب راردادقان یاست تا پا کاربن هدهبر ع قرارداد یهبر پا که بایسته یاهد اعتبار مجوزیا تجدید یافت و تمدیت دریمسئو  -1-9

 د.ینمایم یارکمه کاربنبا  هنین زمیز در این بربهره. است یو

، رببهرهو اطالع  یارکمهاز با یو در صورت ن ها را انجام دادهمجوز هنندکصادر یاهادهبا ن هستیبا ینگارهد نامیبا کاربن -1-4

 .سازدم همربوط فرا مقرراتن و یقوان هیاز آن را بر پا یو بازرس هپروژ هب یدسترس

 تیقطع هلسج 

 .آورندبه عمل می تاریخ قطعیتبرای رسیدن به  را تعهدات مربوطخواهند داد تا بیشترین تالش خود را انجام  دو طرف -91-9

 ند.ینمایم یا را بررسهشرطشیت پین وضعیآخر کینشست مشتر یط کاربنو  بربهرها، هشرطشیان مدت گام پیدر پا -91-2

 یک تا هنیشیب کهت را یقطع هجلس یخ برگزاریتار دو طرفباشد،  هشدانجام دو طرفد هدر تع یاهشرطشیپ همه هچنانچ 

 .نندکین میید بود، تعهبعد خوا هفته

از  یبکیا تری یک ،ار، حسب موردک هادام یبرا کدر نشست مشتر دو طرفباشد،  هنشدانجاما هشرطشیاز پ یاگر برخ  

 .ندینمایمتوافق  گاهبن واسپاریخ یتار ت ویقطع هجلس یخ برگزاریو در مورد تار هدیر را برگزیحا ت ز هس

 ؛هنشدانجام یهاشرطپیشانجام  ید مدت گام شروط مقدم برایتمد 

 ؛شرطشیپا چند ی یکاسقاط  

 .انجام آن خین تارییبا تع قرارداد یبعد یاهها و دورهگام هشرط بشیا چند پی یکردن انجام کمنتقل  

 یعدر مورد قط دو طرف کهنیابدون  قراردادتوافق نرسند،  هباال ب یاهاز حا ت یبکیا تری یکدن یدر برگز دو طرفاگر  

که )مشروط به آن باشند هگر داشتیدیک یهر نوع علهاز  ییا حق ادعای هدرخواست نمود یاهنیزهدات آن، هتع همهنشدن 

ن موارد یر اد قراردادبابت فسخ  یتیمسئو  دو طرفاز  یکچهی . در این صورتیابدخاتمه می، کار نبوده(از قصور بن یناش

ن ی، تضمقرارداد( ساعت پس از فسخ 24) ارهوچستیبثر در مدت کحدا دیبا بربهرهد داشت و هگر نخوایدر مقابل طرف د

 دات را آزاد سازد.هانجام تع

 هم نمودیتنظ جلسه قطعیتصورتو توافقات خود را در چارچوب  هردک وگوگفتر یرامون موارد زیپ دو طرفت، یقطع هدر جلس -91-9

 ند.ینمایو امضا م

 ؛2-2-91بند یها بر پاهشرطشیا انتقال پید انجام، اسقاط ییتا 

 ؛دهقرار د کاربنار یدر اخت گاهبن یسازهآمادز و هیتج ید برایبا بربهره کهموقت  یاهمحل 
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رار ق کاربنار یدر اخت برداریبهره هدورو  واسپاریدر زمان  گاهبن یسازهآمادز و هیتج ید برایبا بربهره کهدائم  یاهمحل 

 ؛دهد

 ؛دات مربوطهتع یهبر پا دو طرفاز  یکر هتوسط  گاهبنز هیتج یچگونگ 

 ؛واسپاریو  یسازهآمادز، هیآغاز گام تج یخ واقعین تارییتع 

 ؛ازیدر صورت ن گاهبن یسازهآماد یز و مدت الزم براهیتج ین مدت الزم براییتع 

 ؛یلیتفص یبندزمان هب برنامیو تصو یبررس 

 .گاهبن واسپاری واقعیخ یتار ینیبشیپ 

خ یاربا ت یاهگونهبرا  قرارداد تیقطع هجلسصورتدر  گاهبن واسپاری یبرا هشدینیبشیپخ ید است تارهمتع بربهره  -91-4

، گاهبن واسپاریدرنگ پس از یبتواند ب کاربن کهد ینگ نماهماه کار پیشینبناز  هپروژ جاییبهجا یبرا هشدیزیرهبرنام

 د.هد هرا ارائ خدمات بن

 کاربننان کارک 

 یارکافراد، ساعات  یریارگکهل بیمربوط )از قب مقرراتار و کرا طبق قانون  قراردادات موضوع یعمل کهد است همتع کاربن -99-9

 یستگیارت و شاه، مه، تجربهار خود دانش، سابقکدر  کهارگران و..( کا، هنینسکندسان، ته)م ینانکارکاز  هو ...( با استفاد

 هشناخت کاربننان کارکند، هدیانجام م کاربن یبرا ی، خدماتقراردادن یا یدر اجرا که یسانکد. ه، انجام ددارند هستیبا

ت و اس کاربنو مانند آن با  همیات، بیا، ما یحقوق، مزا هازجملا هآن یریارگکهاز ب یناش یاههنیزه همهشوند و پرداخت یم

 ندارد. یتیمسئو  هگونچیهن بابت یاز ا بربهره

زان یمانند م شانیت اید است وضعهمتع کاربنباشد،  هشدینیبشیپ یاز متخصصان خارج ه، استفادیط خصوصیاگر در شرا -99-2

 یمربوط، برا مقرراتت یبرساند و با رعا بربهرهاطالع  ها را بهمحل اقامت و مشخصات آن ،ا، مدت استخدامیحقوق و مزا

ن یم نشدن اهد. فراینمایم مهفرا 92وستیپ یهبر پان مورد را یدر ا هستیالت باهیتس بربهرهند. کا اقدام هآن یریارگکهب

ر باشد، سیم بربهره یارکمها یبا صدور مجوز  ن امور منحصرایانجام ا که ید. در مواردهاکینم کاربنت یالت از مسئو هیتس

 ند.کیاقدام م هنین زمیدر ا بربهره

ش و یاستحمام، نور، گرما ازنظرمن و مناسب یونت اکگرم، محل س یغذاهوعد یک، ازیموردن وآمدرفتانات کام تامین  -99-9

 ییاو روشن یداشتهو ب یدنین آب آشامین تأمیمچنها مجاور آن و ی گاهبن هدر محدود یداشتهر امور بیش، حمام و سایسرما

موارد  همربوط ب یاههنیزهاست.  کاربن هدهع هب قراردادموضوع  ارکباشان در ارتباط یا یبرا کیپزش یهانات او کو ام یافک

 است. کاربن هدهز بر عین هادشدی

 هد اجازیانبن است و ینان خود و مراجعکارک یبرا کاربهداشتو  یتی، امنیمنی، ایحفاظت فن مقررات یاجرا هد بهمتع کاربن -99-4

 یاهنشان را در ساختماید اینند و نباکونت کموقت س صورتهب ی، حتقراردادموضوع  یدائم یاهنان او در ساختمانکارک دهد

 د.هونت دکس یداشتهربیمن و غیر ایغ

 ند.باشار ک هاقامت و اجاز هپروان ید دارایبا ینان خارجکارکو  یارت ملکو  هشناسنام ید دارایبا کاربن یرانینان اکارک -99-1

نان کارکتواند از خدمات ینم کاربنطور مطلق ممنوع است. هب کاربنتوسط  بربهرهنان شاغل کارکا استخدام یو  یریارگکهب -99-6

 هربط استفادیمسئوالن ذ هبدون اجاز وقتتمام صورتهبا هیردارهو ش یدو ت یاهتکا و شرها، سازمانههشاغل وزارتخان

 رد.یار گک هبست، یمجاز ن یعموم هفیوظ هادار ازنظرا هاستخدام آن کهرا  یاشخاصد ینبا کاربند. ینما
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د. هار آنان قرار دیند و در اختکصادر  هرد روزانکارک هارنامکو  ییارت شناساکنان خود کارک یبرا کهند کید مهتع کاربن -99-7

 د.ینما یریجلوگ هارنامکو  ییارت شناساکنان بدون کارکار ک هتواند از ادامیم بربهره

 همینان و حق بکارکرست هد فینان خود است و باکارک یبرا یو اجتماع یدرمان یاههمیب مقررات یاجرا هد بهمتع کاربن -99-8

 مراجع مربوط بفرستد. هب هانهشان را مایا

تمزد در پرداخت دس ردکریند. در صورت دکمرتب پرداخت  طورهبار کنان خود را طبق قانون کارکد است دستمزد همتع کاربن -99-1

اف کد و در صورت استنیپرداخت نما یک ماهنان را در مدت کارک یارکد تا بستانهدیاخطار م کاربن هب بربهرهنان، کارک

 یهر پااست، ب هشدپرداخت کاربن هآن ب تیوضعصورت که ییاهها مای هما ینان را براکارکتواند دستمزد یم بربهره، کاربن

 هدنیا حساب، در حضور نمایعل یاهپرداخت هب هاست و با توج گاهبنس ییر یامضا یدارا که هرد روزانکارک یاههارنامک

ار کبن یارکبستان هسد و چنانچیبنو کاربن هیدرصد آن را در حساب بد 91ند و کپرداخت  کاربن یارک، از محل بستانکاربن

 ند.کن یتأم یو یاهنینباشد، از محل تضم یافک

ت را پرداخ هادشدی یارکبستان بربهرهند، ک یا خوددارهپرداخت ی، از حضور برابربهرهاخطار  باوجود، کاربن هندینما هچنانچ

 ردکریدرار کزان استحقاق آنان را ندارد. در صورت تینان و مکارک، تعداد ین اقدام، مبلغ پرداختیا هحق اعتراض ب کاربنند و کیم

اند تویبر مهرهاست، ب هشدآن پرداخت تیوضعصورت که هیما ی، براهما یکش از یمدت ب هبنان کارکدر پرداخت دستمزد 

 د.یفسخ نما 91 هماد یهبر پارا  قرارداد

ارت ه، مه، تجربهدانش، سابق که ارکانجام  هنان منطقکن سایخود را از ب ازیموردننان کارکن، کوشد تا حد ممکیم کاربن -99-91

 ار گمارد.ک هند و بکباشند، انتخاب  هرا داشت قراردادموضوع  یاهارکانجام  یبرا هستیبا یستگیو شا

، هدانش، سابق کاربننان کارک هرگاهاست.  بربهرهنان خود در مقابل کارک کارهایمسئول  کاربن، قراردادن یا یدر اجرا -99-99

 یاعث آشفتگا بی هشد بنخدمات شرفت یباشند، مانع پ هار مربوط را نداشتکانجام  یبرا هستیبا یستگیو شا ارته، مهتجرب

رار، کورت تد و در صهدیم یتبکر کتذ گاهبنس یرئ هب هستیاقدام با یبار اول، مراتب را برا یبرا بربهرهشوند،  گاهبندر نظم 

ن مناسب یگزینار و جاکار برکا متخلف را از یر هر ماینان غکارک کهد هدستور د کاربن هل و مستندات بیتواند با نوشتن دالیم

نان کارکست ین دستور است و مجاز نیا یاجرا هلف بکم کاربنن صورت، یار گمارد. در اک هب هفته یک در هنیشیا را بهآن

 هگوننیا ینارکبر همربوط ب یو خسارت احتما  یاست پرداخت حقوق قانون یهیبد ار گمارد.ک هگر بیرا بار د هنار شدکبر

 .ندکیجاد نمیاو ا یبرا یو حق هستاکن کاربن یاهتین دستور از مسئو یا ی. اجرااستار کبن هنیزهو  هدهع هنان بکارک

ف ند حل اختالی، موضوع اختالف در قا ب فرآبربهرهشود و در صورت اعتراض یاقدام م کاربندر موارد اختالف، طبق نظر  -99-92

 گردد.یم یدگیمطرح و رس

 است. کاربن هدهع ه، بکاران خُردبنن بند، در مورد یمفاد ا یت اجرایمسئو 

در  هشدیمعرف یدیلکنان کارکتداوم دارد،  قرارداددات هانجام تع کهینگامهو تا  قرارداددر مدت  که ندکیمد هتع کاربن -99-99

را بر  12ت وسیدر پ هشدینیبشیپ یاهو نقش هحضورداشت هدر پروژ یدارهو نگ برداریبهره هبرنام یهار بر پاکند ارجاع یفرآ

 رند.یبگ هدهع

، تجربه، مهارت و هسابق دانش، یبن، انباردار دارا هپروژ یات انبارداریانجام عمل یبرا کهند کید مهتع کاربن، رصورتهدر

 د.ینما یمعرف بربهره هب یتبک هن و با نامیتام هستیتعداد با هرا ب یافک شایستگی

د است فرد همتع کاربند، ینما کار را ترکانجام  یاهطیگر محیو د گاهبن ،هپروژ یدیلکنان کارکاز  یکی یلید ر ه هاگر ب -99-94

 یو هب یبتک صورتهب بربهره هیآگا یار گمارد و مراتب را براک ها باالتر برخوردار است را بی یط مساویاز شرا کهن یگزیجا
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ار اعالم کنب هل و مستندات بیبا نوشتن د ، مراتب را هفرد نامبرد یستگیشا هز در صورت اعتراض بین بربهرهد. یاعالم نما

 شود.یم 99-99مفاد بند  یهبر پا هادشدیفرد  ینیگزیو خواستار جا هداشت

ر اکانجام  یاهطیگر محیو د گاهبننان خود و اشخاص حاضر در کارک هرا ب یو حفاظت فن یمنیا مقرراتد یبا کاربن -99-91

 یمنیا زاتهیاز تج هاستفاد ها وادار بیب یا را ترغهآن ،ها تنبیق یتشو یند و با برقرارک دکیت آن تأید و بر رعاهآموزش د

، یمنیارت بر ات و نظیریت، مدیرد. مسئو ینان قرار گکارکار یشود و در اخت هیهت کاربند توسط یبا هستیزات باهید. تجینما

 است. کاربن هدهبر ع 91وست ی، طبق مفاد پگاهبناز حوادث در  یریشگیحفاظت و پ

 ها را بهآن یباشد و دسترس هنان، نظارت داشتکارکونت کو محل س گاهبندر  یداشتهت مسائل بید بر رعایبا کاربن -99-96

 نامه مدیریتنظام یهبر پا، یداشتهت امور بیریم سازد. سطح و مدهفرا گاهبندر  کیپزش یاهتیو فور یهاو  یاهکمک

HSSE شود.ین میتأم کاربنموجود توسط  مقرراتن و یقوان یهبر پا ن،نشدن در آ هو در صورت نوشت 

ات و ت خدمهیما هب هبا توج گاهبندر  هدرمانگا ییاست. برپا کاربندر موارد باال با  یانگارلهاز س یت عواقب ناشیمسئو 

 است. کاربن هنیزه هو ب هدهبر ع یط خصوصیدر شرا ینیبشی، در صورت پهمنطق ییایت جغرافیموقع

ام ا اقدهدرمان آن هنسبت ب قراردادموضوع  یاهارکاز انجام  ینان ناشکارک یدگیدبیاست در صورت آسد همتع کاربن -99-97

 د.ینما

الت هیو تس اناتکشان امیص ایبا تشخ هو چنانچ هنمود یبازرس گاهبن هیو رفا یداشتهانات بکاز ام هستیبا یاهدر زمان بربهره

در چارچوب  بربهرهند. اگر دستورات کیاالت را صادر مکا و اشهمبودکنباشد، دستور رفع  یافکنان مناسب و کارک یبرا گاهبن

 هشدماعال بربهره هب هادشدیموارد  انطباقن صورت عدم یر ایآن است و در غ یاجرا هموظف ب کاربنباشد،  قرارداد کاسناد و مدار

 است. هادشدیدستورات  یاجرا هملزم ب کاربن ،بربهره یمربوط از سو یاههنیزهن یو در صورت تام

 هشدانجام یدرمان یاههنیزه همه ،بربهره درمان و داشتهب خدمات از هاستفاد هرگونه صورت د درینماید مهتع کاربن -99-98

 در بربهره و شد دهخوا سرک کاربن مطا بات از و هبود کاربن هنیزه و هدهع هب قرارداد مدت طول در کاربن نانکارک یبرا

 رد.یپذینم را یتیمسئو  هگونچیه هرابط نیا

د یو با است قراردادبا  ه( در رابطکاران خُردبننان کارک هازجملنان خود )کارکمسئول اعمال، رفتار، تخلفات و قصور  کاربن -99-91

 د.ینماب یداشتهب و ی، حفاظتیتی، امنیمنیا مقررات هژیوهب، گاهبنمربوط در  مقرراتن و یت قوانیرعا هشان را موظف بیا

 هرگونهاز  بربهرهو  هر عنوان بودهث و تحت یر حهنان خود از کارک یاهالت و ادعاکمسائل و مش یپاسخگو کاربن -99-21

 د بود.همبرا خوا کاربننان کارکدر قبال  یتیمسئو 

 .دهقرار د بربهرهو در دسترس  هیهخود را ت یدیلکنان کارک همه هانامیو را همراهد تلفن یبا کاربن -99-29

 یو ما  یاستخدام هرابط هگونچهی ازآنپسسال  یکو تا  قرارداد یدر طول مدت اجرا کهنند کید مهتع بربهره و کاربن -99-22

 ند.یجاد ننمایاند اهشاغل بود هدر پروژ کهگر ینان طرف دکارکو  طرفکین یب

، اهگبنس ییر عنوانهبرا  قرارداد یبا اجرا هخود در رابط هندی، نماهاز پروژ یدارهو نگ برداریبهرهش از آغاز ید پیبا کاربن 

 د.هاو بد هرا ب هستیارات بایند و اختک یمعرف بربهره هب یتبکطور هب

 ف(یوظا و اهتیمسئول ارات،ی)اخت گاهبنس یرئ -99-29

 هتند باو مس تیصالح که هستیبا یستگیشا یا فرد داراهشرطشیدر گام پ برداریبهرهش از یپ هد در دوریبا کاربن 

د. ینما یمعرف گاهبنس یرئ عنوانهب یتبک صورتهبباشد را  92وست یدر چارچوب پ بربهره موردقبولات یتخصص و تجرب

ارت او نترل و نظکت، یبا مسئو  هاز پروژ یدارهو نگ برداریبهرهحاضر باشد و  گاهبنار در کد در اوقات یبا گاهبنس ییر
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ض یعول، تیر د ک، با ذبربهرهست، یف خود نیانجام وظا هقادر ب گاهبنس یرئ کهار مشخص شود کانجام شود. اگر ضمن 

 موردقبولت و یصالح یدارا کهرا  یگری، شخص دهفته یکلف است در کم کاربنند و کیدرخواست م کاربناو را از 

 ند.ک یباشد، معرف بربهره

، یدارهو نگ برداریبهره یاههویشا و هها و نقشهارکافت دستور ی، درگاهبندر  بنخدمات انجام  یبرا گاهبنس ییر 

 یاهار، گزارشکشرفت یپ یاه، گزارشیبندزمان یاههبرنام یم و امضایز تنظیو ن تعمیرات اساسیحضور در جلسات 

مصا ح و  ،اهسازبن، مواد او یهنان، کارکرست هار، فکانجام  یاهتیوضعو صورت اههجلس، صورتیدارهنگ برداریبهره

 است. یافکارات یاخت یو دارا همسئول بود گاهبن یمواد مصرف

غ شود، ابال گاهبنس ییر هب یتبک هبا نام بربهره یباشد و از سو بنخدمات انجام  همربوط ب کهاعالم و اخطار  هرگونه 

 شود. هادفرست کاربن یزکدفتر مر هرونوشت آن ب ،گاهبنس ییر هبا ابالغ ب زمانمهد یاست و با کاربن هم ابالغ بکدر ح

را  یت ون موقید جانشیبا کاربنابد، یحضور  گاهبننتواند در  یا اضطراری هل موجیدال هب گاهبنس ییر که یدر موارد 

ن یشجانند. دستورات و نظرات ک یمعرف بربهره هباشد، ب گاهبنس ییر یبرا 92وست یدر پ هشدهنوشتط یدر چارچوب شرا که

 است. گاهبنس ییم دستور و نظر رک، در حگاهبنس ییاب ریموقت در غ

اطالع  ه، مراتب را بینیگزیش از جایپ هکنیا هند، مشروط بکض یرا تعو گاهبنس ییدر صورت  زوم، ر تواندیم کاربن 

 .باشد بربهرهد یین او مورد تایگزیت شخص جایبرساند و صالح بربهره

 .آشنا باشند قرارداد یاجرا همنطق یا هزبان ا هد بیحاً باین او ترجیو جانش گاهبنس ییر 

 یآموزش و توانمندساز  -99-24

 یاهیجاد توانمندیا یتواند برایم بربهرهبرخوردار باشند.  بنخدمات انجام  یبرا هستیبا یستگید از شایبا کاربننان کارک 

 یزیره، برنامقرارداد 91 وستیپ یهرا بر پا یآموزش یاهه، دورهخاص پروژ یدارهو نگ برداریبهرهو مرتبط با خدمات  هژیو

انجام  یاهگونهبد یبا ارک نید. ایملزم نما هادشدی یاههحضور در دور هنان خود را بکارکد است همتع کاربند. یو برگزار نما

خوردار مرتبط بر بنخدمات  هت ارائهج هستیبا ییاز توانا هگفتشیپ یآموزش یاههنان پس از گذراندن دورکارک کهشود 

 شوند.

 هشدینیبشیپ یگرید هگون هب قرارداد 91 وستیدر پ یروشنهب کهآناست، مگر  بربهره هدهبر ع هادشدی یاههدور هنیزه 

 یپرداختن بابت یاز ا بربهرهو  هبود کاربن هده، بر عهادشدی یآموزش یاههدوردر  کاربن نانکارکحضور  ها زحمحقباشد. 

 د داشت.هنخوا ینان وکارکا ی کاربن هب

 یاهد آموزشیستند باه گاهبنرون یا بیدر درون  کمواد خطرنا ییجاهو جاب یدارهمسئول نگ که کاربننان کارک 

نترل کا ر هادشدینان کارکآموزش  یاههید و گواهد شوایبا کاربنباشند.  هدیرا د کو دفع مواد خطرنا ییجاهمتناسب با جاب

 د.هربط قرار دیگر مراجع ذیو د بربهرهاز در دسترس یو در صورت ن هنمود

 یاهروبرو شدن با رخداد یز چگونگیو ن ینتر ک و هرانیشگیپ اقدامات انجام یبرا ینان وکارک همهد ینمایم دهتع کاربن 

 هدید راHSSE و ا زامات  مقررات خصوص در یتخصص و یعموم یاهخود، آموزش یارک همتناسب با حوز یاضطرار

 .ار شوندک همشغول ب کاربنHSSE مسئول  دییپس از تا و

باشند.  هدید را قرارداد 92 وستیپ در هشدهنوشت یاهآموزش همهتر شیپ که گمارد ارک هب را ینانکارک است، دهمتع کاربن

 را یافک آموزش آن ارسازک و منیا انجام یبرا که دینما واگذار خود نانکارک هرا ب یارک دینبا یطیشرا چهی در کاربن

 برخوردار باشند. مناسب یروان و یبدن سالمت و توان از ای و هفرانگرفت
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 یو انباردار زاتهیتج مواد، مصالح، قطعات و کتدار ،یسازهآماد 

 یسازهآماد -92-9

، کیدیقطعات  همراه هب همنصوبر یزات غهیو تج آالتنیماشابزارآالت،  همه، گاهبن واسپارید است پس از همتع کاربن 

 برداریبهره هدورو در  ، تجهیز و واسپارییسازهگام آمادانجام خدمات در  یبرا کهو مانند آن را  یل و مواد مصرفیوسا

 هب 6ست ویپ در یروشنهب که یمگر در موارد ؛دین نمایتام هشدمشخص یزمان هبرنام یهبر پاخود و  هنیزه هاز است را بین

 باشد. هشدینیبشیپ یگرید هویش

مانند  یهمواد او سات و ی، مستحدثات، تاسهزات منصوبهیو تج آالتنیماش، گاهبن واسپارینگام ه هد است بهمتع بربهره 

 یگرید هویش ،قرارداددر  یروشنهب که یند؛ مگر در مواردکن یخود تام هنیزه هن را بآو مانند  خام یخام، انرژ آب

 باشد. هشدینیبشیپ

مانند انشعاب برق، گاز، آب، فاضالب، مخابرات،  ازیموردنانشعابات  همه، گاهبن واسپارینگام ه هب کهد است همتع بربهره

 هویش، ادقرارددر  یروشنهب که یند؛ مگر در مواردکن یخود تام هنیزه هرا ب هپروژ ازیموردن یمنابع مصرف گرینترنت و دیا

 هدهبر ع نترنت و مانند آنیمصرف برق، گاز، آب، فاضالب، مخابرات، ا هنیزه کهاست  یهیباشد. بد هشدینیبشیپ یگرید

 است. کاربن

 اهسازبن -92-2

 نیا موضوع انجام یبرا است و یو هدهبر ع که یمصا ح و مواد مصرف ،مواد او یه ،اهسازبن همه دینماید مهتع کاربن 

وست یدر پ هشدهنوشت یاهاستاندارد و یمطابق مشخصات فن امالًک و هبرخوردار بود مناسب تیفکیند از کین میتام قرارداد

 اقدام تیفیکبا و استاندارد یاالک با ضیتعو هب نسبت هبالفاصل دیبا کاربن ،بربهره هندیردن نماکن دییتا است. درصورت 6

 یاهانداردباشد، است هنشدهنوشت هادشدیوست یدر پ یل و مواد مصرفیوسا یاها استانداردیو  یمشخصات فن هچنانچ .دینما

 رد.یعمل قرار گ کد مالیبا دو طرف موردتوافقاستاندارد  هرگونها ی یا مللنیبا ی یداخل

دت، ن میشود. در ایم همرجع حل اختالف فرستاد هتوافق نرسند، موضوع ب هن مورد بیدر ا هفته یکدر مدت  دو طرفاگر  

 ن نظر با دستوریا هرگاهد. پس از اعالم نظر مرجع حل اختالف، هانجام د بربهرهنظر  یهار را بر پاکند کید مهتع کاربن

مرجع  هب هارجاع شد یاهارکبادر ارتباط  کاربن یاز سو هشدانجام یاضاف یاههنیزهباشد، خسارت و  هق نداشتیتطب بربهره

 گردد.یپرداخت م کاربن هو ب هشدهمحاسبحل اختالف، 

و نقص  بیسا م و بدون ع است را بربهرهد هدر تع که یمصا ح و مواد مصرف، مواد او یه ت،مستحدثا ،اهسازبن دیبا کاربن 

 هندیدر حضور نما گاهبن واسپارینگام هرا در  هادشدیرست و مشخصات موارد هد فیبا کاربن .دیافت نمایدر بربهرهاز 

 .دی، آن را گزارش نمایوب احتما ید و عینما هجلسصورت بربهره

 ، خدماتیل و مواد مصرفیش وسای، آزمانید و تامیات مانند خرکتدار یاههنیزهت، یمکت و یفکی یاهتیمسئو  همه 

 که یمگر در موارد ؛است کاربن هدهع ه( بLCش اعتبار )یاز گشایا و در صورت نههمی، بیریو بارگ ی، باراندازییجاهجاب

 .باشد هشدینیبشیپ یگرید هویش، قرارداددر  یروشنهب

قطعات و  یهن او یتضم همشاب یاهنیزات، تضمهیض قطعات و تجیا تعوی یبازساز هاز بید است در صورت نهار متعکبن 

 د.ین نمایرا تام هادشدی یاهنید تضمیخود با هد؛ وگرنیافت نمایدر ها سازندیار کریزات را از تعمهیتج
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 یفاک قراردادنگام موضوع ههت انجام بهج ازیموردنل یزات، وساهیتجالت و آنید ابزارآالت، ماشهص دیتشخ بربهرهاگر  

 .ندینمایتوافق م هادشدیش موارد یدر مورد افزا دو طرفو  هاعالم نمود کاربن هب یتبک صورتهبنباشد، آن را 

 2-2-92در بند  هشدهنوشت هویحل اختالف طبق ش یتوافق نرسند، برا هن مورد بیدر ا هفته یکدر مدت  دو طرفاگر  

 شود.یعمل م

، ینیرزمیز و ینیروزم ساتیاز تاس اهآن عبور و یمصا ح و مواد مصرف ،اهسازبن جاییبهجا یبرا کهد است همتع کاربن 

 را مربوط یاهاستاندارد و مقرراتو  نیقوان همه ،گاهبن خارج ای داخل از اعم آن مانند و اهتونل ا،هپل و اههرا معابر،

 .دینما تیرعا

مصا ح  ،اهبنساز ازیموردنز مقدار و تعداد یت( و نیفکیت و ی)مانند نوع، ظرف هستیمشخصات با هنیمکد است همتع بربهره 

، را طبق مشخصات اهآند یز باین کاربند و ینما نییتع هشدهنوشت یاهاستاندارد یهبر پا 6وست یرا در پ یو مواد مصرف

 ند.کن ی، تأمهشدنییر و تعداد تعیمقاد

 اهآند یار باکباشد، بن هشدنییتع یمصا ح و مواد مصرف ،اهسازبن یبرا یر و تعدادیمشخصات، مقاد ،6وست یاگر در پ 

ا ی هشدنییتع قرارداد کا در اسناد و مدارهآن هیهند. اگر منابع تکن ی، تأمهشدنییتعر و تعداد یرا طبق مشخصات، مقاد

باشد،  هدشیمعرف هیهت یچند منبع برا هگردد؛ و چنانچ هیهمان منابع تهد از ین شود، باییتع دو طرفبا توافق  نیازاپس

 است. کاربنانتخاب منبع با 

 هشدهوشتن یمصا ح و مواد مصرف ا،هسازبن هیهر منابع تییتغ هاز بی، نضرورتهب قرارداددات هنگام انجام تعه هب هچنانچ 

 رراتمق یه، بر پادو طرفاز  یکر ه ی، بر اساس ادعاقرارداد یاهنرخ هنسبت ب یاحتما  یاهب یباشد، دوگانگ 6وست یدر پ

 .شودید عمل میجد یاهارکمت ین قییتع

د یبا گاهبن هب کار گذاشته شود(که بر عهده بن)و مواد او یه در صورتی یمصا ح و مواد مصرف ا،هسازبن همهورود  

م گردد هراف یاهگونهبد یبا هادشدیشود. موارد  هجلسصورت یاز با ویبرسد و در صورت ن بربهره هیآگا هب یتبک صورتهب

 جاد نشود.یا قرارداددات موضوع همحصول و انجام تع یدر روند فرآور یاهچ رخنهی که

 یلیتفص یمانز هدر برنام هشدینیبشیپ یاههشتر از اندازیب گاهبن هب یمصا ح و مواد مصرف ،اهسازبن ییجاهجابو  هیهت  

ورد تر در مشیپ که؛ مگر آنشودیمانجام  یلیتفص یزمان هبرنام یهبر پا اهتیوضعصورتآزاد است، اما نوشتن آن در 

 باشد. هتوافق شد دو طرفن یب یلیتفص یزمان هر مازاد بر اساس برنامینوشتن مقاد

ا ح و مص ا،هسازبن، هپروژ یو فن ی، ما ی، تجاریاقتصادص خود و با در نظر گرفتن مالحظات یتشخ هب دیبا کاربن 

ند؛ مگر در کن یشور تامکاز بازار داخل  ت،اس هیهران قابل تیا یاسالم یورهمدر ج هکرا  هپروژ ازیموردن یمواد مصرف

 باشد. هشدینیبشیپ یگرید هویش ،قرارداددر  یروشنهب که یموارد

ا هرود آنو هاجاز کاربنشود،  هیهت یگریشور دکاز  کاربن هلیوسهبد یبا یمصرف مصا ح و موادا، هسازبن هک یموارددر  

 د.ینمایم هستیبا یارکمه یبا و هادشدی هگرفتن اجاز یبرا بربهرهند و کیافت میخود در هنیزه هربط بیذ یاهرا از سازمان

 یمصا ح و مواد مصرف ،اهسازبننتواند  کاربنعلت آن،  هب هکد یش آیپ یاهتاز یاهار، تنگناکنگام انجام ه هب هرگاه 

ا نوشتن ند، مراتب را بکو وارد  هیهت یگریشور دکند، از کیجاب میار اکشرفت یپ هبرنام هک یار را، در مدتکانجام  ازیموردن

 یونگدر مورد چگ دو طرفار، کانجام  یلیتفص یزمان هبرنام هب هرساند تا با توجیم بربهره هیآگا هاسناد ب هل و ارائید 

 ند.یو توافق نما هنمود یریگمیا تصمهسازبن هگوننیان یتأم

 هحل اختالف ب یشود و برایعمل م کاربننظر  یهتوافق نرسند، بر پا هن مورد بیدر ا هفتهدر مدت دو  دو طرفاگر  

 شود.یرفتار م 2-2-92در بند  هشدهنوشت هویش
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 هستیاالت بیهتس بربهرهشور در انحصار دو ت باشد، کدر داخل  یمصا ح و مواد مصرف ا،هسازبنع یا توزی هیهت هرگاه 

د و ورود نباش ریپذانکامشور کدر درون  یمشخصات فن یهبر پاا، هاز آن یبعض هیهند. اگر تکیم مها را فراهآن هیهت یبرا

 ا مشخصاتیند کیافت میدر کاربن یرا برا هادشدیورود موارد  هاجاز بربهرها بشود، ی هم از طرف دو ت ممنوع شده اهآن

 د.هدیر مییرا تغ یفن

 یاهنرخ هنسبت ب یاحتما  یاهب یباشد، دوگانگ 6وست یدر پ هشدهنوشت، یر مشخصات فنییتغ هاز بی، نیناچاراگر از سر  

 شود.ید عمل میجد یاهارکمت ین قییتع مقرراتو  دو طرفاز  یکر ه یادعا یه، بر پاقرارداد

 صورتهبآن  هسا یکبرش  همراه هاز را بین ه، برنامیمیتقو هرسال یاز ابتداش ی)نود( روز پ 11است  دهمتع کاربن 

و  کارب مدیتصو هویش مطابقآن را  هسا یکاز و برش ین هد است برنامهز متعین بربهرهد. ینما هیارا بربهره هب جداجدا

 د.یب نمایتصو اههبرنام

الزم  هک یآالتنیزات و ماشهیگردش منظم و درست ابزارآالت، تج ،آن هسا یک یاهاز و برشین هبرنامد در یبا کاربن 

و  یرفل مصیآالت، مواد و وسانیزات، ماشهینگام ابزارآالت، تجههز ورود بیشود و ن هفرستاد یا بازسازیر یتعم یاست برا

 ند.ک ینیبشیرا پ یاهرات دوریتعم، هو مصارف روزمر یرات عادیتعم یبرا هستیبا کیدیقطعات 

بر قرار هرهرا در دسترس ب هستیبا یمصا ح و مواد مصرف، اهسازبن هرست روزآمد شدهبتواند ف یرزمانهدر  دیبا کاربن 

 د.ینترل نماک یکا را از نزدهآن یت انبارش و موجودیبتواند وضع بربهرهاز ید تا در صورت نهد

 نگام،هها بینباشد و  کاربندر انبار  یاهرات دوری، تعمهو مصارف روزمر یعاد راتیتعم یبرا هستیبا کیدیاگر قطعات  

 1ست ویپ یها توقف را بر پایش هاک هنیزه بربهرهانجامد، ید محصول بیا توقف تو یش هاک هار بکن ینشود و ا هآماد

 .سدینویم کاربن یارهکو در حساب بد هردک همحاسب

 ند.ک حسابهیتسو کاربنو با  هفسخ نمود ،19 همفاد ماد یهرا بر پا قرارداد تواندیم بربهره ر،اکن یا هچندباردر صورت انجام 

رون یرون ببرد. بیب گاهبناست، از  ازیموردنانجام خدمات  یبرا هکرا  یمصا ح و مواد مصرف، اهسازبن تواندیمن کاربن 

 مجاز است. بربهرهن از یشیپ یتبکو درخواست  هبا اجازم صرفا هست ین ازیموردن گاهبندر  هک یبردن موارد

 بربهره دهتع در کها هو مانند آن یمصا ح و مواد مصرف ،مواد او یها، مستحدثات، هسازبن از یبرخ کهاز باشد ین هچنانچ 

 رست وهد فیگردد، با کو تدار نیتام کاربن یمشروط از سو یاهارکند انجام یت فرایو رعا بربهره یتبکاست، با دستور 

 1وست یپ در آن یو باالسر همی، بیو بارانداز یری، بارگییجاهجاب د،یخر یاههنیزه هازجمل کاربن هب پرداخت قابل مبا غ

 .شود هنوشت مبلغ مشروطو در سرفصل  قرارداد

 وبیلوازم مع -92-9

نقص  ب،یع ،یاست، متوجه خراب نیشیکار پبن نِیزمان با دوره تضمکه هم یبرداردوره بهره یکار در چند ماه ابتدااگر بن 

اند. در بر برسبهره یبه آگاه یصورت کتبموضوع را در اسرع وقت به دیپروژه شود، با یهااستاندارد نبودن در سازبن ایو 

باشد، بر کار ناز کار بن یناش کهیدرصورت ادشدهی یهااستاندارد نبودن سازبن ای نقص ب،یع ،یصورت، اصالح خراب نیا

 .ستین یعهده و

 یبرداردوره بهره یی( ماه ابتدا2به دو ) ادشدهی یهاعملکرد سازبن یبررس زمانمدتاز پروژه،  یبردارسال بهره نیاو  در

 .شودیمحدود م
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فاسد  یو مواد مصرف او یهمواد از  ها استفادی استانداردریا غیوب، ناقص یخراب، مع یاهسازبن یریارگکهعلت ب هب هچنانچ 

وارد  گاهنبا مستحدثات یا هسازبن هب یاست، خسارت هبود کاربند هدر تع قرارداد یها بر پاهن آنیتام کهاستاندارد ریا غی

 است. کاربن هدهبر ع یاحتما  یاهز پرداخت خسارتیو ن ینیگزیا جایر، اصالح یتعم یاههنیزهگردد جبران 

 هواردشدب یسآ کهند کبتواند ثابت  بربهرهاست وارد شود و  بربهرهار یدر اخت که یا مستحدثاتیا هسازبن هن خسارت بیاگر ا

ا ید فاس یو مواد مصرف مواد او یهاز  ها استفادی راستانداردیغا یوب، ناقص یخراب، مع یاهسازبن یریارگکهاز ب یناش

 هدهبر ع یاحتما  یاهز پرداخت خسارتیو ن ینیگزیا جایر، اصالح یتعم یاههنیزه، جبران است کاربنتوسط  راستانداردیغ

 است. کاربن

فاسد  یو مواد مصرف مواد او یهاز  ها استفادی راستانداردیغا یوب، ناقص یخراب، مع یاهسازبن یریگارکهعلت ب هب هچنانچ 

 هگابن اتا مستحدثی اهسازبنگر ید هب یاست، خسارت هبود بربهرهد هدر تع قرارداد یها بر پاهن آنیتام که راستانداردیغا ی

خراب،  یاهسازبن یریگارکهب از یناش هواردشدب یآس کهند کبتواند ثابت  کاربنو  است وارد گردد کاربنار یدر اخت که

است،  برهبهراز  هافت شدیدر راستانداردیغا یفاسد  یو مواد مصرف مواد او یهاز  ها استفادی راستانداردیغا یوب، ناقص یمع

 .است بربهره هدهبر ع یاحتما  یاهز پرداخت خسارتیو ن ینیگزیا جایر، اصالح یتعم یاههنیزهجبران 

 هب نسبت درنگیب دیبا کاربن، بربهرهاز  یافتیدر یاهسازبن ارکآش ا استاندارد نبودنیب، نقص یع ،یخراب صورت در 

ا یوب، ناقص یخراب، مع یاهسازبن و نصب یریارگکهب است در صورت یهیبد د.ینما اقدام بربهره هب آن نیبازگرداندن ع

 ینیگزیا جایر، اصالح یتعم یبرا یاهنیزه هگونچهیار است، کا استاندارد نبودن آن آشیب، نقص ی، عیخراب که راستانداردیغ

 شد. دهنخوا یارسازک کاربن هب یاحتما  یاهز پرداخت خسارتیو ن هادشدیموارد 

 هب نسبت درنگیب دیبا کاربن، بربهرهاز  یافتیدر یو مواد مصرف مواد او یهار کا استاندارد نبودن آشیفاسد  صورت در 

 راستانداردیغ ایفاسد  یو مواد مصرف مواد او یه از هاستفاد است در صورت یهیبد د.ینما اقدام بربهره هب آن نیبازگرداندن ع

ز پرداخت یو ن هادشدیموارد  ینیگزیا جایر، اصالح یتعم یبرا یاهنیزه هگونچهیار است، کآشا استاندارد نبودن آن ی فساد که

 .شد دهنخوا یارسازک کاربن هب یاحتما  یاهخسارت

 کاربند توسط یبا یاست، و  بربهرهد هآن در تع کن و تداریتأم، 6وست یطبق پ که ییاهسازبنرد ناقص کت عملیمسئو  

 کاربنصور از ق یا ناشهنقص آن کهثابت شود  کهست، مگر آنین کاربنبماند، با  یار باقکصورت دائم در هنصب شود و ب

پس از د یاب کاربند و هدب کاربن هو در محل مقرر ب یلیتفص یزمان هبرنام یهبر پارا ا هسازبند یبا بربهرهرحال ههاست. ب

. دینما هاآگ یبا فرستادن گزارش بازرس اهسازبن یاحتما  استاندارد نبودن ایب، نقص و ی، عیرا از خراب بربهره ،یبازرس

 ند.ک یدارهط مناسب نگیرا تا زمان نصب در شرا اهسازبناست  دهمتع کاربن

ا ی برهرهب همتوج گاهبن یمواد مصرف مصا ح و ،مواد او یه، مستحدثات، اهسازبن هب هب واردیت آسیمسئو  کهنیااثبات  

 اعتراضرقابلیغ و یقطع هادشدیارشناس کاست. نظر  دو طرف هدیو مجرب و برگز هدیارشناس ورزک هدهاست بر ع کاربن

 .بود دهخوا

 ب،یع ،یاست، متوجه خراب نیشیکار پبن نِیزمان با دوره تضمکه هم یبرداردوره بهره یکار در چند ماه ابتدااگر بن

بر برساند. بهره یبه آگاه یصورت کتبموضوع را در اسرع وقت به دیپروژه شود، با یهااستاندارد نبودن در سازبن اینقص و 

باشد، بر کار ناز کار بن یناش کهیدرصورت ادشدهی یهااستاندارد نبودن سازبن ای نقص ب،یع ،یصورت، اصالح خراب نیدر ا

 .ستین یعهده و

دوره  یی( ماه ابتدا2به دو ) ادشدهی یهاعملکرد سازبن یبررس زمانمدتاز پروژه،  یبردارسال بهره نیدر او 

 .شودیمحدود م یبرداربهره
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 یمواد مصرفمصالح و  ،مواد اولیه ،اهسازبن داشتهمحل نگو  یانباردار -92-4

 یو مواد مصرف مصا ح، مواد او یه، اهسازبن یمکت و یفکیاز  و مراقبت یدارهنگ حفظ، تهج ازیموردن انبار زهیو تج نیتام 

 یگرید هویش 6وست یپ یروشنهب کهمگر آن ؛است بربهره با ،سازندگان هنامهویشو بر اساس  مناسب یط و دمایدر شرا

 شود. ینیبشیپ

 یو مواد مصرف مصا ح مواد او یه ا، مستحدثات،هسازبن از یکیزیحفاظت ف و داشتهنگ و حفظ ،یانباردار تیمسئو  

 .است کاربن هدهع ها به، سرقت و مانند آنیخسارت، خرابب، یدر برابر آس کاربن هب هشدهداد

 هنیزه و هدهع هب گاهبن هب دو طرفاز  یکر ه دهتع در یو مواد مصرف مصا ح ،مواد او یها، هسازبن ونقلحمل و یریبارگ 

 .باشد هشدینیبشیپ یگرید هویش 6وست یپدر  یروشنهب که ی؛ مگر در موارداست قراردادمان طرف ه

 هاگبندر  دو طرفاز  یکر هد هدر تع یو مواد مصرف مصا ح ،مواد او یها، هسازبن ییجاهل جابکو در  یریبارگ، یراندازبا

 است. کاربن هنیزهو  هدهبر ع

ت. اس کاربن هدهبر ع گاهبنخارج از  هب گاهبناز  دو طرفاز  یکر هد هدر تع یو مواد مصرف مواد او یها، هسازبن یریبارگ

 .باشد هشدینیبشیپ یگرید هویش، 6وست یدر پ یروشنهب که یمگر در موارد

 یمزاحمت برا جادیا باعث که دینما انبار ییاهمحل در را یو مواد مصرف ، مصا حمواد او یها، هسازبن است دهمتع کاربن 

 .نشود محل آن در عابران و افراد

 هیهت که یو مواد مصرف مواد او یها، هسازبناست،  هشدهنوشت، 6وست یدر پ که یانباردار یاهندیفرآ هب هد با توجیبا کاربن 

 یو مواد مصرف مواد او یها، هسازبن سپارشو  هیهت یبراو  هرست نمودهف، سفارش هدر نقطاست را  بربهره هدهن بر عآ

 .دهد قرار بربهره هندینما اریاخت در، هشدینیبشیپد انبار در مواع هب

در  کاربند هدر تع یو مواد مصرف مواد او یها، هسازبنانبار و از انبار، سفارش  هب اهسازبند است ورود و خروج همتع کاربن 

 د.یانبار ثبت نما یو حسابدار یانباردار یاهندیفرآ یهسفارش و مانند آن را بر پا هنقط

دو از  یکر هن منظور یاست. بد یا زام است قرارداد طرفدو از  یکر ه همتعلق ب که یاموا  یاموال برا هشمار نوشتن 

برچسب بر  زدن هاقدام ب ا،هندیو پس از سازگار نمودن فرآ هنمود هاموال را آماد هدرج شمار اموال و ییند شناسایفرآ طرف

 .ندینمایاموال خود م یرو

 هیو گزارش د یمستندساز 

 مستندسازی نامهنظام -99-9

ار کد اطالعات آن را در اسناد ارجاع یبا بربهرهباشد،  همستقرشد هتر در پروژشی، پخدمات بن مستندسازینامه نظاماگر  

 د.ینما یرا مستندساز هپروژ یدارهو نگ برداریبهره یاهارک همهآن یهبر پا کاربنباشد تا  هگنجاند

 و باشد هش داشتیرایو هاز بین هپروژ مستندسازینامه نظام هچنانچ  

ز ین کاربن .د شودییتا و یتا بررس هفرستاد بربهره هبخود را  یاهادهشنیپ یو، باشد کاربندرخواست  هش بیراین ویا -

 .دینما هیهخود ت هنیزه هرا ب هراستیو ه، نسخبربهرهد ییپس از تا د استهمتع
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و ابالغ  هنمود هیهخود ت هنیزه هرا ب هراستیو هنسخ کاربن ینگهماهبا  یوباشد،  بربهرهدرخواست  هش بیراین ویا -

 د.ینمایم

 یندسازمفاد آن مست یه، بر پاهراستیو هرا پس از ابالغ نسخ هپروژ یدارهو نگ برداریبهره یاهارکد است هز متعین کاربن

 هب را (یمستندسازنامه نظام هراستیو هنسخ هیهت هنیزهجز ه)ب هشدلیتحم یاضاف یاههنیزه، بربهرهاست  یهیند. بدک

 د.ینمایپرداخت م 26 هدر چارچوب ماد کاربن

خ یپس از تار هما (9) یک ثرکحدا دیبا کاربن باشد، همستقر نشد هتر در پروژشی، پخدمات بن مستندسازینامه نظاماگر  

و  ی، دفترداریاتبات، حسابدارکم یاههنامهویششامل ا زامات و  که هپروژ مستندسازینامه نظام، جلسه قطعیتصورت

د. یجرا نماا بربهرهد ییو تا یو پس از بررس هن نمودیمعتبر تدو یاهاستاندارد هیسوابق و مانند آن است را بر پا یدارهنگ

 است. بربهره هدهبر ع مستندسازینامه نظام یسازهادین و پیتدو یاههنیزه

 وستیپر د هشدهنوشتشرح  هب طرفدو از  یکر ه یاز سو مستندسازینامه نظام ا ابالغی دییتا، هیهت یبرا ردکرید هنیزه 

 د.شویم یارسازکگر یو در حق طرف د هشدهمحاسب 1

 مرکز اطالعات پروژه -99-2

 هشدمشخص 94وست یدر پ که ییدر جاا ی گاهبندر  مستندسازینامه نظامدر چارچوب را  مرکز اطالعات پروژهد یبا کاربن 

در چارچوب باشد را  گرانید ای بربهره ،کاربننزد  هک هستیباو اطالعات  کمدار اسناد و همهو  هردک یاندازهاست را

 ند.ک یدارهنگ مستندسازینامه نظام

 مرکز اگرشود.  یاندازهرا بربهره ینگهماهو با  کاربنتوسط  برداریبهره هدورزمان با آغاز مهد یبا مرکز اطالعات پروژه 

آن را روزآمد  26 هدر چارچوب ماد دیبا کاربن، باشد هداشتا ارتقا ی اصالح هاز بیو ن هشد یاندازهتر راشیپ ،اطالعات پروژه

 د.نک

ان کو ام هردک همراجع مرکز اطالعات پروژه هد بتوانند بیبا ،اربرانک گریدز یو ن دو طرفاز  یکر ه هدیبرگزنان کارک 

اربران کز ا یکر ه یباشند. سطح دسترس هرا داشت هپروژو اطالعات  کاسناد، مدار یکیترونکا  هافت نسخیو در یبارگذار

 گردد.یمف یتعر 94 وستیپ ارتباطات هو در چارچوب برنام دو طرف یبا توافق قبل

، دو طرفاز  یکر ه یاز سوافت یا دری نیتدوساعت پس از  24ثر تا کست حدایبایم هپروژو اطالعات  کاسناد، مدار همه 

 رد.یا قرار گهربران در دسترس آناک یسطح دسترس هب هو با توج هشد یبارگذار مرکز اطالعات پروژهدر 

 دو طرفاز  یکیا در دسترس یباشد و  هنشد یبارگذار مرکز اطالعات پروژهدر و اطالعات  کاز اسناد، مدار یبرخ هچنانچ

اسناد،  یبارگذار هب دهتعرا م یوگر، ید طرفهبلت متعارف هبا م هنام یکتواند با فرستادن یم دو طرفاز  یکر هنباشد، 

 .دیگر نمایطرف د یدسترس یبرا هادشدیو اطالعات  کمدار

 یاههسامان هلیوسهب حاًیترج، یو رازدار یارتباطات و سطح محرمانگ هبرنام هب هبا توج هپروژو اطالعات  ک، مداراسناد 

 د.شویافت میا دری هفرستاد مرکز اطالعات پروژهدر  هشدفیتعر

در  مستندسازینامه نظامرا در چارچوب  هپروژ یدارهو نگ برداریبهرهق و روزآمد از یگزارش و اطالعات دق دیبا ارکبن 

 دسترسدر و  هبود صیتشخقابلر یز یاههو داد ند و در آن اطالعاتک یدارهو نگ یگانی، با، ثبتمرکز اطالعات پروژه

 باشد:

 مشخص؛ یزمان یاههدر باز برداریبهرهدر زمان  هپروژ /محصولد خدماتیآمار تو  -

 د؛هدیرخ م برداریبهرهت یدر وضع که ییاهیا و دگرگونهحوادث، رخداد -
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 شود؛یم هدهمشا اهیدر بازرس هک یرعادیط غیشراو  هدادرخ برداریبهرهند یفرآدر  هک ییاهتوقف -

 مجاز؛ هدر دور دو طرفاز  یکر هتوسط  هشدهیهت یاسناد فن -

 ؛شودیم هنندگان ارائکن یفروشندگان و تام یسواز  که یموارد گریدحات و یمشخصات، توض، سنادا -

و  هساالن یاهتیوضعو صورت هانهما یاهتیوضعا اعم از صورتهتیوضعصورت ،اههجلس، صورتاههنام -

گر یاشخاص د یبرا دو طرفاز  یکی یا از سوی هشد همباد  دو طرفن یب کهآنو مانند  دو طرف یاهادعا

 ؛شودیم هفرستاد

 ا؛هت روزآمد آنیو وضع برداریبهرهگوناگون  یاهمجوز هنیشیپ -

 ؛بن ینگهماه هتیمک یاهمیتصم -

قرار  موردتوافق مستندسازی نامهنظامدر چارچوب  یدارهنگ یبرا بن ینگهماه هتیمکدر  هک یموارد گرید -

 رد.یگیم

 تالفحل اخبخش  ازیموردنسوابق  یهلکد یبا کاربن، شودمطرح  یدارهو نگ ریخدمات تعم هدر دور یا اختالفیاگر ادعا و 

از  هسا  1حداقل  یاهدور ید براین سوابق باید. ایل نمایمکو ت یدارهنگ مرکز اطالعات پروژهدر  هجداگان صورتهبرا 

 .شوند یدارها ادعا نگیخ حل اختالف و یتار

د و یثبت نما انبار یموجود همراه هبرا  کیدی وازم و قطعات  ،هپروژ یاهییدارا، همرتب و روزآمد شد صورتهبد یبا کاربن 

 .بگذارد یدر دسترس و بربهرهرا با درخواست  هادشدی یاهییدارا هرست روزآمد شدهبتواند ف یهرزماندر 

 هیالزامات گزارش د -99-9

ا و اطالعات خام ههز از دادیو نا هنیا و مانند اهگزارشا، هتیوضعصورتا، ههبرناما و اطالعات ههدادتواند از یم بربهره 

ب مفاد چارچودر  کاربن که یدارهر و نگیتعم هنیشیپو  اهنشانگر، خوانش هشدثبت یاها اطالعات رخدادی هو پردازش نشد

 د.ینما یریگهره، بدینمایم جادیا خدمات بن هارائ یبراو  قرارداد

افت یپس از در 94وست یدر پ هشدینیبشیپا مدت ی( روز 91) هپانزددر  هنیشیبرا  هادشدیا و اطالعات ههد دادیبا کاربن 

 بگذارد. یدر دسترس و بربهره یتبکدرخواست 

 یاهرساختیو در صورت وجود ز دو طرفشود، با موافقت یم ردوبدل دو طرفن یب یاغذک صورتهب کهاسناد و مدارکی  

 .شودیم هگذاشت دو طرفدر دسترس نترانت( یا ای نترنتی)ا ق وبیطراز  یمحرمانگط یشرا تیو با رعا ازیموردن

 شود.یم هیهاز اسناد آن ت یکی عنوانهبو  هارتباطات پروژ هبرناموب چدر چار هادشدیموافقت 

ا ی 94ت وسیدر پ هشدهنوشتمعتبر  یاهافزاراز نرم هپروژدر  ازیموردن یاهو گزارش یزمان یاههبرنام هیهت ید برایبا کاربن 

 د.ینما یریگهرهب دو طرف موردتوافق

 هو دو نسخ یاغذک هرا در دو نسخ هدر آن ما هشدانجام یاهارک شرفتیپ، گزارش هرماهان یدر پا کهاست  دهمتع کاربن 

ن ییتع 14ت وسیتر در پشیپ ،گزارش هیهت یو چگونگم هم یاهسرفصلل، کد. شیم نمایتسل بربهره هو ب هیهت یاهانیرا

 شود.یم قراردادوست یو پ هشدنییتع دو طرف هدیارشناسان ورزک یارکمهن گزارش با ینخست هیهش از تیا پیو  هدیگرد

ت مقرر لهار در مک یاجرا یلیتفص یزمان هبرنام ینگام سازهها اصالح و بیار و کشرفت یگزارش پ هیهدر ت کاربناگر  

 شود.یمنظور م کاربن هیبد حسابهبدرصد  91 هاضافهبمربوط  هنیزهند و کیم هیهآن را ت بربهرهد، ینما هیوتاک

سناد و از یار و نکشرفت یپ یاهگزارشا، هسکا، عه، نموداریلیتفص یزمان هن برنامیاز آخر یاهد است نسخهمتع کاربن 

و  برهرهباز در دسترس ینگام نهباشد تا در  هداشت هآماد گاهبنت را در یفکی یاهشیج آزمایت و نتایفکینترل ک کمدار

 رد.یقرار گ ستندها هاز آن یریگهرهب همجاز ب که یسانک
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 یررسب منظورهبمان طرح( هان کاربنر ی)و حسب مورد سا کاربنو  بربهرهندگان یبا حضور نما گاهبنل جلسات کیتش 

 یاهجلسصورت ید طیبا هر جلسهج یاست. نتا یبار ضروریک هفته 4ر ه هنیمکا، هحلهرا هار و مسائل آن و ارائکت یوضع

 ی، دعوت و مستندسازیزیرهبرنام م و امضا شود.ی، تنظاستار کاندراز عوامل دست یکر ه هدهاقدامات بر ع یحاو که

 است. ارکبن هدهجلسات بر ع

 یهبر پاد یشود بایم هارائ بربهره هبد ییتأ ای هیآگا یبرا که هستیبااتبات ک، میا، اسناد فنه، اطالعات، گزارشاههداد همه 

 کاربنت یو اسناد از مسئو  اهگزارشبر  بربهرهد ییتا .و پردازش شود هیهت مستندسازینامه نظامو  هیا زامات گزارش د

 .دهاکینمداتش هگر تعیا انجام دی اهآن یدرست یبرا

 اهدستورالعمل ابالغ و کمدار گردش بیترت 

 که کمشتر یاهنشست باشد، در   هنشد  94 وست یپ همی، ضم قراردادنگام عقد هدر ارتباطات  هبرناما و هارکگردش  هرگاه

سپاری ز و هی، تجیساز هآمادگام در  شخص موارد  هازجملا هارکگردش  هنحو شود یمبرگزار  وا  عنوانهبر، یدر ز هشد م

 .گرددیممنضم  قرارداد هب 94 وستیپ و در هیهت "ارتباطات هبرنام"و  "کمدارگردش "

 ؛، در صورت  زومقرارداد یر مراجع مرتبط با اجرایو سا کاربن ،بربهرهن یاتبات بکار مکگردش  -

 ؛ازآنپس یاهو اقدام بربهره یاز سو دستور تغییر کارار ابالغ کگردش  -

.قرارداد یفن کل مداریار تحوکگردش  -

 ت بحرانیریو مد پدافند غیرعامل(/HSSEست )یزطیو مح تی، امنیمنیسالمت، ا 

91-9- HSSEپاسخ مناسب/ 

 HSSEنامه مدیریت نظام 

باید اطالعات آن را در اسناد ارجاع کار گنجانده  بربهرهتر در پروژه مستقرشده باشد، ، پیشHSSEمدیریت  نامهنظاماگر  

 و نگهداری پروژه را اجرا نماید. برداریبهرهکارهای  همهآنبر پایه  کاربنباشد تا 

 نیاز به ویرایش داشته باشد و HSSEنامه مدیریت نظامچنانچه  

نیز  کارنبفرستاده تا بررسی و تایید شود.  بربهرهباشد، وی پیشنهادهای خود را به  کاربناین ویرایش به درخواست  -

 تهیه نماید. ، نسخه ویراسته را به هزینه خودبربهرهمتعهد است پس از تایید 

نسخه ویراسته را به هزینه خود تهیه نموده و ابالغ  کاربنباشد، وی با هماهنگی  بربهرهاین ویرایش به درخواست  -

 نماید.می

، رببهرهرا پس از ابالغ نسخه ویراسته، بر پایه مفاد آن انجام دهد. بدیهی است  بن خدماتنیز متعهد است  کاربن

را در چارچوب  کاربن( به HSSEمدیریت  نامهنظامجز هزینه تهیه نسخه ویراسته )به شدهلیهای اضافی تحمهزینه

 نماید.پرداخت می 26ماده 

ماه پس از تاریخ ( 9)یک  بیشینهباید  کاربندر پروژه مستقر نشده باشد،  تر، پیشHSSEمدیریت  نامهنظاماگر  

و استانداردهای معتبر تدوین نموده و  مقرراتپروژه را بر پایه قوانین،  HSSEنامه مدیریت نظام، جلسه قطعیتصورت
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 بربهرهبر عهده  HSSEنامه مدیریت نظامسازی های تدوین و پیادهاجرا نماید. هزینه بربهرهپس از بررسی و تایید 

 است.

شده در به شرح نوشته دو طرف از سوی هر یک از HSSEنامه مدیریت نظامهزینه دیرکرد برای تهیه، تایید یا ابالغ  

 شود.شده و در حق طرف دیگر کارسازی میمحاسبه 1پیوست 

 هیبر پارا  هستیباو  یاطیاقدامات احت همه، تداوم دارد قرارداددات هانجام تع کهینگامهو تا  قراردادد در مدت یبا کاربن 

 یاهو حرف هدیسنج یاههیرو هیبر پا هادشدی نامهنشدن اقدامات در نظام ینیبشیو در صورت پ HSSEنامه مدیریت نظام

ن کماا ،ستیزطیمح، یو حقوق یقیعموم، اشخاص حق هب یو ما  یخسارت و صدمات جان هرگونهار ببندد تا از بروز ک هب

ن و یقوان هیبر پا ییاهن خسارتیدر برابر چن کاربنند. ک یریجلوگ گاهبندر  کاربنت یاز فعا  یناش ،یخیتار یایو اش

 د بود.هخوا پاسخگو مقررات

 ،ستیزطیمح، یو حقوق یقیتِ عموم، اشخاص حقیامن و یمنیسالمت، حفاظت، ا که یاهحادث هرگونهدر صورت وقوع  

 HSSEنامه مدیریت نظام هیرا بر پا هستیبااقدامات  همه درنگیبد یبا کاربنخطر اندازد،  هرا ب یخیتار یاین و اشکاما

رود، یانتظار م یاز و هک یاهو حرف هدیسنج یاههیرو یهبر پا هادشدی نامهنشدن اقدامات در نظام ینیبشیپو در صورت 

 ابد.یش هاکن خطر ید تا شدت اهانجام د

 ار و امورکل ک هادار ارِک یو واحد بازرس بربهره هب HSSEخود در امور  هندینما عنوانهبنفر را  یکاست  دهمتع کاربن 

 د.یافت نمایرا در هت نامبردید صالحییتا هادشدی هاز از اداریو در صورت ن یمربوط معرف یاجتماع

ام انجند تا کت یرا رعا یمنیا یاهتداوم دارد، استاندارد قرارداددات هانجام تع کهینگامهو تا  قراردادد در مدت یار باکبن 

 د.یجاد ننمایا یو مواد مصرف مواد او یها، هسازبننان، کارک یبرا یخطر خدمات بن

 یضرور قرارداد یاهارکانجام  یاهطیمحگر یو د گاهبننانشان در کارکو  بربهره، کاربن یاز سو HSSE مقرراتت یرعا 

تِ یو امن یمنیو در مورد سالمت، حفاظت، ا هبود هآگا HSSE مقررات همه هب هکدارند یعالم ما بربهرهو  کاربناست. 

 .ستندهنان خود راساً پاسخگو کارکرد کعمل

 یبرا یسطح مخاطرات احتما  هب هبا توج بربهره، ندکت نیرعا هاز پروژ یا بخشی همه دررا  HSSE مقررات کاربن اگر 

ل وارد عم یانجام اقدامات اصالح یبرا ماًیمستقا یو  هار صادر نمودکا دستور توقف ی هاخطار داد کاربن هرفع موضوع ب

 .است هشدینیبشیپ HSSEنامه مدیریت نظامدر سند  کاربنو  بربهره یاهنشکبات وای. ترتشودیم

، سالمت که شود یاهحادث هرگونهوقوع  ، سببهاز پروژ یا بخشی همهدر  کاربنتوسط  HSSE مقرراتردن کت نیاگر رعا

ت یو ، مسئاندازدخطر  هب یخیتار یاین و اشک، اماستیزطیمح، یو حقوق یقیتِ عموم، اشخاص حقیو امن یمنیحفاظت، ا

 ندارد. هنین زمیدر ا یدهت و تعیمسئو  هگونچیه بربهرهو  هبود کاربن هدهع هب یو مدن یفرکی، یحقوق ازنظرم یمستق

 سطح هب هبا توج کاربنبگذارد،  ریتأث هاز پروژ یا بخشی همه بر بربهرهتوسط  HSSE مقرراتت نشدن یرعا هچنانچ 

 یاهشنکبات واید. ترتینمایار مکا درخواست دستور توقف ی هشدار داده بربهره هرفع موضوع ب یبرا یمخاطرات احتما 

 است. هشدینیبشیپ HSSEمدیریت نامه نظامدر سند  بربهرهو  کاربن

 تِیو امن یمنیسالمت، حفاظت، ا کهشود  یاهحادث هرگونه وقوع، سبب بربهرهتوسط  HSSE مقرراتت نشدن یاگر رعا

، یحقوق رازنظم یت مستقی، مسئو خطر اندازد هرا ب یخیتار یاین و اشک، اماستیزطیمح، یو حقوق یقیعموم، اشخاص حق

 ندارد. هنین زمیدر ا یدهت و تعیمسئو  هگونچیه کاربنو  هبود بربهره هدهع ه، بیو مدن یفرکی
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 HSSEمدیریت نامه نظامدر  هشدینیبشیپ، فراتر از اقدامات متداول و بربهرهمورد درخواست  یاقدامات اصالح هچنانچ 

اقدامات  26 هد است در چارچوب مادهز متعین کاربند. یابالغ نما کاربن هرا ب موردنظر ید اقدامات اصالحیبا بربهرهباشد، 

 د.هد را انجام مربوط

 یمنیا لیوسا هیهت هب خود نسبت هنیزهبا  برداریبهره هدور آغاز از شیپو  گاهبنز هینگام تجه هب است دهمتع کاربن 

نان کارکدر دسترس  ا راهد و آنینما قداما HSSEمدیریت نامه نظام یهبر پا یافکتعداد  هباستاندارد  یو تخصص یعموم

 هب ملزم را شانید ایبا کاربن .دهقرار د حضور دارند قرارداد یاهارکانجام  یاهطیمحگر یا دی گاهبندر  که یگرکسانیدو 

 د.ینما هادشدی لیوسا از هاستفاد

 هشدانجام یاههنیزه د.یم نماها را فراهتواند آنیم بربهره د،یننما مهرا فرا یمنیا لیار و وساک کپوشا کاربن هچنانچ 

 شود.یم هنوشت کاربن یارهکدر حساب بد درصد (91پانزده ) هاضافهب بربهرهتوسط 

 کو مواد خطرنا پسمانددفع  -91-2

 ن ویقوان هیبر پارا  پسماند، قرارداد یاهارکانجام  یاهطیگر محیا دی گاهبن یستیز طیط محیشرا هب هبا توجد یبا کاربن 

 یاسازهار شامل رکن یاد. ینما زیدورر جاییبهجاو پس از  هردک یبنده، بستهنمود انبار ،هردک تیریمدحسب مورد ، مقررات

 .استز ین هجادشدیا کموارد خطرنا

ا متناسب ب یاهد آموزشیستند باه کخطرناا موارد یمواد  یاسازها ری زیدوررو  ییجاهجاب یمتصد که کاربننان کارک 

ا نان رکارکآموزش  یاههید و گواهد شوایبا کاربنباشند.  هدیرا د کا موارد خطرنایمواد  یاسازها ری زیردور و ییجاهجاب

 .بگذارد بربهرهو در دسترس  هردک یبارگذار پروژهمرکز اطالعات  در

 هرا ب درنگ موضوعید بیرو شود، باهبرو یستیط زیمح هژیط ویا شرای کبا مواد خطرنا کاربن، قراردادنگام انجام ه هاگر ب 

 هبط ارائمرت یو عموم یدو ت یاهادهن یسازهآگا یبرا بربهره ه، سفارش بمقرراتن و یقوان یهبرساند و بر پا بربهره هیآگا

یریت مدنامه نظامدر  هشدینیبشیپشرح  هب هآمدشیپار خطرات هم یبرا هستید اقدامات بایبا کاربنن یچنمهد. ینما

HSSE د.هرا انجام د 

 هویش ،قرارداددر  یروشنهب که یاست؛ مگر در موارد بربهره، هدر پروژ کمواد خطرنا یو پاسخگو هنندک/مصرفهنندکدیتو  

 یریگهرهب یو چگونگ کرا از وجود مواد خطرنا کاربن هازجمل هنفعان پروژیذ همه دیبا بربهرهباشد.  هشدینیبشیپ یگرید

 د.یار نمایشهو  همن از آن آگایا

ا ث ن است در برابر اشخاص ثکمم بربهره که باشد یاقداما یحق  هرگونه هنندکمحدودا ید مانع ین موضوع نبای، احالنیباا 

 باشد. هداشت

ار کبن 15ت وسیدر پ هشدینیبشیپشرح  ه، بهدر پروژ کمواد خطرنا یو پاسخگو هنندکمصرف/هنندکدیتو  که یدر موارد  

 آن است. هافانکق و موشینظارت دق هد بهز متعین بربهرهو  هر را انجام دادیز یاهارکد یبا یاست، و

 هگابن هب هشد هآورد کد/مصرف مواد خطرنایتو  همربوط ب یاهو گرفتن مجوز مقرراتن و یقوان همهبا  یسازگار -

 ؛کاربن هب هر شخص وابسته یاز سو قرارداد یاهارکانجام  یاهطیگر محیو د

 نامهظامنبا  یهبر پا کمواد خطرنا هگوننیاز یرو دور جاییبهجات، یری، انبارش، مدیداره، حفظ و نگیریارگکهب  -

 ؛HSSEمدیریت 

 .کا مرتبط با مواد خطرنایاز  هشد یمرتبط با آن، ناش یهاانیز همهپرداخت  -

 پدافند غیرعامل -91-9
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ر ه یاصاختص مقرراتن و یقوانشور و ک پدافند غیرعاملسازمان  یعموم مقرراتو ن یقوان یهد بر پایبا پدافند غیرعاملمالحظات 

 هگنجاند HSSEمدیریت نامه نظامدر سند  غیرعاملپدافند  یو در سرفصل اختصاص هشداستخراج بربهرهتوسط  ییاجرا هدستگا

پدافند  همربوط ب یاهشیرزما یز برگزاریو ن د و پاسخ و مانند آنیدهت یاهوید، سناریده، انواع تیبندسطح ینیبشیشود. پ

 ستند.ه هادشدیانجام مالحظات  هد بهمتع دو طرفاست.  یضرور هادشدیدر سند  غیرعامل

 یردکعمل یاهشیآزما 

 کترمش یاهنند و در نشستکم یرا تنظ یردکعمل یاهشیآزما هد برنامیبا واسپاریو  یسازهز، آمادهیتجدر گام  طرفدو  

 یاهشیام آزماانج ید برایبا بربهرهو  کاربن هک یماتیا و تنظهار، استانداردکانجام  هویش هن برنامیند. در ایتوافق نما بر آن

 یاهشیآزما از یافتیج دریل نتای، تحلز و انجامهیتجم آوردن مقدمات، هفراشود. یم هنوشتنند، کت یرعا یردکعمل

 است. بربهره هنیزه هو ب هدهبر ع یردکعمل

ج یتان هسی، مقایافتیدر یاههل دادیتحل ،یردکعمل یاهشیآزماانجام  کهشود  یسازهادیپ یاهگونهبد یبا هن برنامیا 

 یاه/شاخصیاز مشخصات فن یاحتما  یاهانحرافدر مورد  یریگمیو تصم یردکعمل یابیارز یاهبا شاخص هآمددستهب

 سرانجام برسد. هب برداریبهره هدورش از شروع یپ یردکعمل یابیارز

د، هنشان ند یردکعمل یابیارز یاهشاخص/یرا از مشخصات فن ی، انحرافیردکعمل یاهشیج آزمایل نتایتحل هچنانچ -96-2

 یاهراک کهشود ید مهمتع بربهره هاست؛ وگرن گاهبن واسپاری واقعی خیدر تار کاربن هب واسپاری هآماد تهجنیازا هپروژ

 کاربن هب یار اضافکن بند را در چارچوب یا یاصالح یاهارکتواند یم بربهرهد. هخود انجام د هنیزه هرا ب ازیموردن یاصالح

 ند.ک هنند آمادکیگر توافق میدیکبا  دو طرف که یخیدر تار واسپاری یرا برا هبسپارد و پروژ

 تعمیرات اساسیو  ی، نوسازهتوسع 

ست. ین بَن قرارداد جزو شرح خدمات هپروژ تعمیرات اساسیو  ینوساز، هتوسعن، اصوالً خدمات ب قراردادت هیما هب هتوج با -97-9

د یباشد، با هداشت کاربن هرا ب هپروژ اساسیتعمیرات ا ی هتوسع یبرا از خدمات هگوننیا یقصد واگذار یلیر د ه هب بربهرهاگر 

ام و زمان انج هنیزهاست  یهیبپردازد. بد هادشدیخدمات  یلیشرح تفص ه، بیاهو در سرفصل جداگان 2وست یپدر  یروشنهب

 .شود هدید هجداگان یاهمربوط و در سرفصل یاهوستید در پیز باین هادشدیخدمات 

تواند یم هادشدی باشد، خدمات هنشدینیبشیپ 2وست یپدر  هپروژ تعمیرات اساسیو  ی، نوسازهتوسعخدمات  انجام هچنانچ -97-2

 .ر انجام شودیز هویشاز دو  یکی هب قرارداد نیمفاد ادر چارچوب 

 ارکبن همبا غ مشروط ب در چارچوبرا  ن خدماتیاتواند یم بربهره، باشد هشدهنوشت 1وست یدر پ هادشدیخدمات  یلکن یعناواگر  

 مبا غ مشروط است. فیردهبمربوط  هنامموافقت 4 هماددر  هشدینیبشیپمبلغ  هادشدیسقف انجام خدمات  .بسپارد

 کاربن هب یار اضافکرا در چارچوب  ن خدماتیاتواند یم بربهرهباشد،  هنشدهنوشت 1وست یپدر  هادشدیخدمات  یلکن یاگر عناو 

 است. قراردادمبلغ  درصد 21 هادشدیسقف انجام خدمات  .بسپارد

توافق  ادشدهیانجام خدمات  هنیزهبر شرح خدمات، مدت و  کمشتر یاهنشستد در یبا دو طرف، ارکانجام  هویشاز  یجدا

 نند.ک
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ا یم یستقم طورهب بربهرهباشد و  هنشد یسپاربرون کاربن هب هپروژ تعمیرات اساسیو  ی، نوسازهتوسعانجام خدمات  هچنانچ -97-9

 یاهاز بخش یدارهو نگ برداریبهره کهد است همتع بربهرهد، هآن را انجام د یار تخصصکمانیپ هب یواگذارق یاز طر

 د.ینما یسپاربرون کاربن هب ،باشد هشدینیبشیپ قرارداددر  هچنانچ ،را هن شدیگزیا جای هافتیهتوسع، هشد ینوساز

 اریبردبهرهدر حال  هپروژ کهینگامهو  برداریبهره هدوردر  ،هپروژ تعمیرات اساسیو  ی، نوسازهتوسعخدمات ل ید  هب اگر -97-4

 یهر پاب ت رایظرف یاه، بهادشدیخدمات انجام از  متأثر هدر دور بربهره، جاد شودیاد محصول یتو  در یا توقفیش هاکاست، 

 .پردازدیم کاربن هب 9-21 بند

 کهد یمان یزیرهق برنامیدق یاهگونهباست( را  بربهره هدهبر ع قرارداد یهبر پا که) تعمیرات اساسی کهد است همتع کاربن -97-1

 هرساندن کمقدار مم هنیمک هآن ب ید و موارد عدم آمادگهد هت خود ادامیفعا  هاستاندارد، ب هشدمشخصرد کبا عمل هپروژ

 شود.

د همتع کاربنا مبا غ مشروط(، ی یار اضافکا در قا ب ی قراردادشود )در  هگذاشت کاربن هدهبر ع تعمیرات اساسیانجام  اگر -97-6

 یاهنیتضم 91وست یپ یاههنامهویشنما و هرا هتابچکط مندرج در یشرا یهبر پا تعمیرات اساسیدنبال انجام  هب کهاست 

 ند.کن یرا از نو تام یرد/گارانتکعمل

، هشد ینوساز یاهاز بخش هآمددستهب یاهد و محصولیجد یاهسازبنبر  یردکعمل یاهشیت انجام آزمایمسئو  -97-7

 است. کاربن هدهبر ع هر شدیا تعمی هن شدیگزیجا ،هافتیهتوسع

 (هرانیشگیو پ یاهدور) تعمیرات جزیی 

وست یپر د یروشنهب کهنیمگر ااست  کاربن هنیزه هو ب هدهع هب تعمیرات جزییبَن، اصوالً انجام  قراردادت هیما هب هبا توج -98-9

 .باشد هشدمشخص یگرید هویش 2

تواند یم یو، باشد کاربن هدهبر ع قراردادمفاد  یهار بر پاکن یو ا باشد هض داشتیا تعویر و یتعم هاز بینا هسازبن هچنانچ -98-2

و  یدارهو نگ برداریبهره هنامهویش یهپابر  هادشدی یاهسازبن یض را برایا تعویر و یار تعمهکاز دو را یکیحسب مورد 

 .ندیبرگز ایحرفههای سنجیده و شیوه

 ها نشدی هشدیبندزمان تعمیرات اساسی که)اعم از آنباشد  کاربن هدهبر ع قراردادمفاد  یهبر پا هپروژ تعمیرات اساسیاگر  -98-9

 .دهانجام د بربهرهرا با نظارت  هادشدیرات ید تعمیبا یوباشد(، 

 هو ب یبندهبست کاربنتوسط  یو بازساز یابی، ارزیبررس ید برایرات، بایزات در طول انجام تعمهیاز تج هبازشد یاهقسمت -98-4

د یبا کاربن توسط هر شدیتعم یشود. قطعات و اجزا هازگرداندب گاهبن هب هشدنییتعدر زمان ر یپس از تعمو  منتقل هرگایتعم

 در قرارداددر د یبا یتمام  وازم و قطعات اساس یعمر مورد انتظار برا هقطعات و اجزا را دارا باشند. دور هگوننیاامل کعمر 

 شود. هنوشتق یدق طورهب (6وست ی)پ هپروژ یاهسازبنرست هف

 د است  وازم و قطعاتهمتع کاربنباشند،  هعمر مورد انتظار را داشت هل و قطعات نتوانند دوریوسا هگوننیا کهیدرصورت -98-1

 زانیم مرتبط با کسیو قبول ر خود هنیزه هتر از آن را، بها بیوب یمع هعمر مورد انتظار از قطع همان دورهن با یگزیجا

 هشدن یبندزمانرات ی، تعمهشدیبندزمانرات ی، تعمهو روزمر یرات عادیاتمام تعم محضهبد. هل دیند و تحوک هیهخسارت ت
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 یدارهو نگ برداریبهره ینماهرا یاههتابچکالزم را طبق  یاهمیا و تنظهشید است تمام آزماهمتع کاربن، یاضاف یاهارکا ی

 د.هانجام د یدارهو نگ برداریبهره یاههنامهویشو 

 کاررستد هشدیبازساز ر ویض، تعمی وازم و قطعات تعو کهوجود آورد  هنان را بین اطمید ایبا اهمیتنظا و هشیآزما هگوننیا -98-6

رات الزم را در صورت ضرورت یو دستور انجام اصالحات و تعمابد یا حضور هشیحق دارد در محل انجام آزما بربهره نند.کیم

از  یاضاف یاهارکا یرات ین انجام تعمیدر ح کهرا  اهسازبن ل و قطعاتیاز وسا یکر هد است همتع کاربند. هبد کاربن هب

 هشدینیبشیپ یاههناما و ضمانتهنیتضم ند و تمامک یا بازسازیر یض، تعمیاست، تعو هردکبازا هسازبن قطعاتاز  یکر ه

 د.هقرار د بربهرهار یم آورد و در اختهفرا قرارداد یهبر پاا را هآن یبرا

 همیب 

در  هشدهنوشتشرح  هخود را ب هالزم و مربوط ب یاههنامهمیب همه کهستند هد همتع کاربنو  بربهره، قرارداددر سراسر مدت  -91-9

معاونت، نافذ در زمان  یدستورا عمل ابالغ یهز بر پاین یروش واگذار .دارندهنگمعتبر  جاییبهجاخ یو تا تار هردکهیهت 7وست یپ

، سطح همی، نوع بهمیست موضوع بیبایم مک، دستِهادشدیوست یاست. در پ هشدینیبشیپ 7وست یار، انتخاب و در پکارجاع 

 یسازهآمادز، هیجتگام ش از ید پیبا کاربنشود.  هنوشت هنامهمیب نفعیذو  هنامهمی، مسئول پرداخت مبلغ بهمیپوشش، مدت ب

 د.ینما هیهمعتبر ت همیب یاهتکرا از شر هد شدهمتع یاههنامهمی، بواسپاریو 

 :شودیمر رفتار یشرح ز هباشد، ب هوت شدکس هنامهمیب هیهدر مورد ت 7وست یدر پ هچنانچ

 بربهره کدر تمل هک ار و متعلقات مربوطکانجام  یاهطیمحگر یو د گاهبن یاهسازبن ،گاهبناست  دهمتع کاربن -

 همیب باشد یو موردقبول که یاهنزد موسس بربهره هنیزه هب را است قرارگرفته کاربنار یدر اخت قراردادانجام  یبرا و است

گر همیب هب هنامهمیب هیهت یرا برا کاربنن منظور یبد بربهره د.یم نمایتسل بربهره هز بین را اههنامهمیب رونوشت و ندک

شرح  هب همیب همربوط ب یاههنیزه بربهرهاست.  بربهره، همینفع بیط ذین شراید. در اینمایم یخود معرف هندینما عنوانهب

 که همیب هنیزهند. آن قسمت از کیگر پرداخت مهمیب هناً بیگر، عهمیب یاز سو هصادرشداسناد  هرا در مقابل ارائ هگفتشیپ

 شود.یم هنوشت کاربن یارهکباشد، در حساب بد کاربنرمجاز یر غیمدت تأخ همربوط ب

 هب قراردادانجام  یبرا و اوست هب متعلق هک ار راکانجام  یاهطیمحگر یو د گاهبن یاهسازبن است دهمتع کاربن -

ط ین شرایدر ا د.یم نمایتسل بربهره هب را اههنامهمیب رونوشت و ندک همیب معتبر یاهخود نزد موسس هنیزه هب رد،یگیم ارک

 است. کاربن، همیب نفعیذ

دات هاز تع هوجچیههبرا  کاربناست و  هوارد یاهخسارتن یتام منظورهبا ها، تنهارکو  گاهبن یاهسازبن، گاهبنردن ک همیب -91-2

 ند.کینم یخود مبر

در  یروشنهب کهنیامگر  ؛شود هیهت یمعتبر داخل یاهگرهمیباز  یکید از یبا قراردادن یدر ا هشدینیبشیپ یاههنامهمیب همه -91-9

 باشد. هشدینیبشیپ یمعتبر خارج یاهگرهمیاز ب هنامهمیب هیهت 7وست یپ

نان کارکبر و هرهدر مقابل ب ینیاسقاط حق جانش هکنند کصادر  یاهویش ها را بههنامهمید خواست تا بها خواهگرهمیاز ب کاربن -91-4

 .منظور گردد بربهره

ا ی یرسج بازینتا هب یحق دسترس بربهره کهنند کصادر  یاهویش ها را بههنامهمیند خواست تا بها خواهگرهمیاز ب دو طرف -91-1

 باشد. هند، داشتکیم یآورا جمعی هیهدات خود تهانجام تع یگر براهمیب هک ییاهگزارش
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الع اط هبدر اسرع وقت ، هنامهمیا اصالح در بیر ییتغ هرگونهاعمال  یرا برا قرارداددر  هرات عمدییتغ هرگونهد یر طرف باه -91-6

 گر برساند.همیب

 یصرفمصا ح و مواد م ،مواد او یه ،اهسازبن، هافتیانجام یاهارکاز  یا قسمتین رفتن تمام یباعث از ب که یاهدر صورت بروز حادث

گر همیب ه، بهمیب مقررات یهو بر پا بربهره هد است، اوالً مراتب را فوراً بهمتع کاربنار شود، کانجام  یاهطیگر محیا دی گاهبن

 هیهت کاربنتوسط  هادشدی یاهارکانجام  یزمان هبازگرداند. برنام یهحا ت او  ها را بهارک، بربهرهدستور  یهد، دوماً بر پاهاطالع د

 .دیآیدرماجرا  ه، ببربهرهد ییشود و پس از تأیم

 هنامهمیبنفع یذ که یو در موارد هردک هگر را آمادهمیافت غرامت از بیدر یبرا ازیموردن کاسناد و مدار کهد است همتع کاربن -91-7

 .دیافت نمایگر درخواست و درهمیبتواند غرامت خود را از ب بربهرهد تا هقرار د یار ویاست آن را در اخت بربهره

گر وصول همیاست را از ب هشد همیب هآنچبر  هواردشد یاهخسارت بربهره ،است بربهره هنامهمینفع بیذ که یدر موارد -91-8

شرفت یپ تناسبهبات ید عملیعات و تجدیضا یآور، جمعهستیبا یاهبیتخر یگر را براهمیاز ب هشدوصولد و مبلغ ینمایم

ار کبن هب یهحا ت او  هار بک هتا اعاد جیتدر هب(، ی)باالسرم یرمستقیا غیم یمستق هنیزه، اعم از هشدتمام هنیزه یهپا ار و برک

 ند.کیپرداخت م

 یر براگهمیاز ب یافتی، خسارت درهدر صورت بروز حادث کهند ک همیب ینحو هرا ب قراردادا و خدمات موضوع هارکد یبا بربهره -91-1

 .باشد یافک یهحا ت او  ها بهارک هاعاد

مازاد  یپاسخگو هنامهمینفع بید، ذیرا جبران ننما هپروژ هب هواردشدخسارات  یر علته هگر، بهمیاز ب یافتیغرامت در اگر -91-91

 است. هواردشدخسارت 

خود  داتهند و از انجام تعک هیوتاکا ی یانگارلهس هن مادیدر ا هشدهنوشتاز موارد  یا قسمتیتمام  یدر اجرا کاربن هرگاه -91-99

و خسارات  هشدانجام یاههنیزهد و هانجام د کاربن یجاهبدات را هتواند آن تعیم بربهرهد، ینما یخوددار قرارداد یهبر پا

 سد.یبنو کاربن یارهکدر حساب بد درصد (91پانزده ) هاضافهبرا  هوارد

 اران خُردکبن یاهقرارداد 

 قرارداداز  یبخش یسپاربرون موافقت با -21-9

 را ندارد. یگرید هب قرارداد یا واگذاریحق انتقال  کاربن 

منعقد  کاران خُردبنبا  ییاهقرارداد ،خدمات بن از ییاهبخش ای بخش انجام هیدشتاب و یسازهساد یبرا تواندیم کاربن 

خُرد  کاربن هخود را ب یقرارداددات هاز حقوق و تع یا بخشهتنن حا ت ید؛ در ایت نمایر را رعایموارد ز کهآن شرطهبد، ینما

 است. هنمود یسپاربرون

 ؛باشند یادهشنیار پکانجام  یبرا هستیت بایط و صالحیشرا ید دارایبا کاران خُردبن -

 ؛ندک منع گرانید هب ارک یواگذار از را کاران خُردبند یبا کاربن  -
 کارنبباشد،  هشدینیبشیپ بربهرهتوسط  کاران خُردبنت ید صالحیی،  زوم تأقرارداد کاسناد و مداردر اگر  -

 ؛ندکافت ین مورد دریرا در ا بربهرهد ییتأ کهد است همتع

دات هرش حقوق و تعیپذ ی( براهن مادیمه ه)ازجمل قراردادن یدر ا هشدهنوشتط یمان شراهبا  هقیدق دیبا کاربن -

 ؛توافق برسد هخُرد ب کاربن د شد، باهخُرد واگذار خوا کاربن هب که یو
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اند و هشدن هدر نظر گرفت قراردادن ینفع ثا ث ایذ عنوانهب هفروشندا ی ه، سازندهنندک کخُرد، تدار کاربنچ هی -

 یکیزیرفت فشید پیو نبا هاستکن کاربندات هت و تعیخدمات از مسئو  یسپاربرون شوند. هد در نظر گرفتینبا

 د.هش دهاکرا  یبندزمان هبرنام هیبر پا هپروژ

 مقرراتن و یقوان از کاران خُردبن یتخلفات احتما  هب ییمسئول پاسخگو، بربهرهو در برابر  قراردادن یا یدر راستا کاربن 

 د.هبد را هستیرات باک، تذکاران خُردبن هب هنین زمید در ایاست و با ییشوو پول یبا فساد ادار هن مبارزیقوان هازجمل

ند. هدیا انجام مهنان آنکارکا ی کاران خُردبن کهاست  یخدمات همهمسئول  بربهرهو در برابر  قراردادن یا یدر راستا کاربن 

ر تواند، اگیم بربهرها، هن آنیدر صورت بروز اختالف ب کهشود  هد نوشتیبا کاران خُردبنو  کاربنان یم یاهقرارداددر 

است و  یطعمورد ق نیدر ا بربهرهنظر  کهرند یپذیز مین خُرد کاربنو  کاربنند. ک یدگیمورد اختالف رس هبداند، ب یمقتض

 .ستندهآن  یاجرا هملزم ب کهنند کید مهتع

 در دسترس مرکز اطالعات پروژهدر د یباا را هآن یاهیها و اصالحهیه، ا حاقخُرد کاربن یاهقرارداد همهاز  هنسخ یک 

 رد.یقرار بگ بربهره

 کاران خُردبن قراردادار در کا و گردش هتیمسئول -21-2

، خُرد کاربنشود، اگر  ردکریا، دهآن قرارداددر  هشدهنوشتط یشرا هب ه، با توجکاران خُردبندر پرداخت مطا بات  هرگاه 

 بنا برواند تیم بربهرهباشد،  بربهرهد ییو تأ موردقبولار او کو  هامالً انجام دادک کاربنخود با  قرارداد یهدات خود را بر پاهتع

ار کد بستانخُر کاربن یدگین رسیند. اگر در اثر اک یدگیدرخواست او رس ه، بکاربن هندیخُرد با حضور نما کاربندرخواست 

 تیعوضصورت که ییاهارک یخُرد را برا کاربن یارکتواند بستانیم بربهرهد، ینما یاز پرداخت آن خوددار کاربنشود و 

 بپردازد. کاربناست، از محل مطا بات  هشدپرداخت کاربن هآن ب

 هنمود یدگیخُرد رس کاربندرخواست  هب بربهرهحاضر نشوند،  یدگیرس یاو برا هندیا نمای کاربن، بربهرهبا اخطار  هچنانچ 

 است. اعتراضرقابلیغو  ین عمل قطعی. ادینمایمرفتار  هگفتشیشرح پ هو ب

موضوع را  هفتگشیشرح پ هتواند بیم بربهرهار باشند، کبستان کاربن، از کاران خُردبن، قرارداد ها خاتمیپس از فسخ  هرگاه 

 یارکتواند بستانیم بربهرهار شود، کبستان کاربن، وضعیت ساالنهصورتن یآخر هیهو ت یدگید. اگر پس از رسینما یدگیرس

 سد.یبنو کاربن یارهکا مبلغ مربوط را در حساب بدی هپرداخت کاربنرا از محل مطا بات  کاران خُردبن

با  او را ینیگزیتواند جایم کاربنار را ندارد، کانجام  یبرا هستی، تخصص و توان باهتجرب خُرد کاربنشود  هدهمشا هچنانچ 

 بربهرهد یی، مورد تأتیباصالح کاران خُردبناز  یریگهرهو ب ینیگزیجا هد بهز متعین کاربند. هبخوا کاربناز  لیر د کذ

 است.

خسارت  نوشتن پرداخت هد بهز متعین کاربن، بربهرهتوسط  کاربن هرد پرداخت بکریاز د یپرداخت خسارت ناش هب هبا توج 

 است. خُرد کاربنخود با  قراردادبر در  خُرد کاربن هدر پرداخت ب ردکرید

 کاران خُردبن یاهقراردادالزامات  -21-9

از  د مواد مرتبطیا باهقراردادن یشود. در ا هنفع نوشتیذ عنوانهبد یبا بربهره، نام کاران خُردبنبا  کاربن یاهقرارداددر  

 ت گردد.یو رعا هشدهنوشت 99وست یدر پ هشدهخواستز موارد یو ن قرارداد

د یاب کاران خُردبن یاهقرارداددر چارچوب  که یو مواد مصرف مواد او یها، هسازبن یو وارانت یند گارانتکید مهتع کاربن 

 د.یافت نمایدر کاران خُردبنن شود را از یتام
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 یتیو د و مسئهچ نوع تعهیپرداخت مطا بات،  هازجملشان، یدر قبال ا بربهره کهد شود ید قیبا کاران خُردبنبا  قرارداددر  

 ستند.هگر یدیک هد بهو متع قرارداد، طرف کاربنشان صرفاً با یندارد و ا

ار ک یمراحل واگذار همهو  ستین بربهره هب انتقالقابل کاران خُردبن یاهقرارداداز  کیچیهفسخ گردد،  قراردادن یاگر ا 

 و از ابتدا انجام شود. هد دوباریبا قراردادعقد  هازجمل

از  الحصیذ یاهادهن یاز سو که ید با اشخاصینبا یو مواد مصرف مواد او یها، هسازبن هیها تین خدمات یتام یبرا کاربن 

 د.یمنعقد نما قراردادا ی هردک هاند معاملهآمدق دریحا ت تعل ها بیاد محروم و هشنیپ هارائ

 د.ینما ازیموردن یاهن گزارشیا، اطالعات و تدوههداد هیهت یبرا یارکمه هرا ملزم ب کاران خُردبند یبا کاربن 

 بربهرهدات هتع 

 خدمات یلک همحدود -29-9

 قراردادان یتا پا ایهای سنجیده و حرفهشیوه هرا ب 2وست یدر پ هشدینیبشیپت و انجام خدمات یریت مدیمسئو  بربهره 

 4وست یدر پ هشدنییتع یاهدیرساست را تا سر هآمد 3وست یدر پ هک ییاهشرطشیپد یبا بربهرهاست.  هسپرد کاربن هب

 هستیبا ینگهماهد یبر باهرهد. بینما هجلس، صورتتاریخ قطعیتتحقق  یبرا کاربنآن را با  ید و چگونگهانجام د یدرستهب

م هفرا گاهنب واسپاری ز وهی، تجیسازهآماد یبرا کاربن هب هستیبا یینماهرا هو ارائ یارکمهت انجام هج کار پیشینبنرا با 

 د.هار ساخت انجام دکمانیرا با پ ینگهماهن ید ایبا بربهره، برداریبهره قراردادن یآورد. در نخست

 هموارهد بتوان هوارد نگردد و پروژ هپروژ هب یبیآس هکند کعمل  یاهگونهبدات خود هتع هب برداریبهره هدورد در یبا بربهره 

 هدار ارائیمن، متداول و پایا یز بتواند با روشین هباشد و خدمات پروژ هقرار داشت برداریبهره قبولقابلت سا م و یدر وضع

در انجام  هیمراه یرا برا کار بعدیبند است ه، متعجاییبهجاو در گام  برداریبهره هدور یاهدر انت بربهره .گردد

 یطیو در گام گذار، شرا برداریبهرهپس از  هدر دور و هنگ نمودهماه کاربنبا  هپروژ جاییبهجاو  یردکعمل یاهشیآزما

 هنانچد. چینما یریگهرهب یاهدرست و حرف صورتهب کاربن هستیبا یاهیینماهبتواند از را کار بعدیبن کهم آورد هفرا

از  هبرآمد یا خرابی یاستکن یدار شود و ایپد هن، در پروژیتضم هدورو در  برداریبهرهپس از  هدر دور یا خرابی یاستک

 د.ینما یریگیپ کاربن یاز سو اهآنا رفع ینگام اصالح هرا تا  هستیبا یاهارکد یبا بربهرهباشد،  کاربن یاهارک

 برداریبهره ها، پروانهصدور مجوز -29-2

را  است یو هدهع هب 2وست یپ یهبر پا اهآنافت یدر کهالزم  یاهگر مجوزیو د برداریبهره هپروان کهد است همتع بربهره 

افت یرد یبرا ستیبایم بربهرهن یمچنهند. کد یا را تمدهآن برداریبهره هدوران ید و تا پایافت نمایدر موقعهبدرست و 

 د.ینما یارکمه یاست در حد معقول با و کاربن هدهبر ع که هپروژ یاهبخش از مجوز آن

ر ، دهاز پروژ کاربن برداریبهره یبرا یاهو حرف هدیسنج یاههیو رو مقرراتن و یقوان هیصدور مجوز بر پا که یدر موارد 

 برداریبهره هدورش از شروع یو تا پ واسپاریز و هی، تجیسازهآمادگام د مجوز مربوط را در یبا یاست، و بربهرهار یاخت

 د.یصادر نما کاربن هاستفاد یبرا

 گاهبن واسپاری -29-9

 د.ینما واسپاری کاربن هب 22 هماد یهار را بر پاکانجام  یاهطیگر محیو د گاهبند یبا بربهره
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 هموجود پروژ یاههدادو  کل اسناد، مداریتحو -29-4

 د:هقرار د کاربنو در دسترس  هردک یبارگذار مرکز اطالعات پروژهر را در یز یاههو داد کاسناد، مدار همهد یبا بربهره 

 ؛هپروژ یاهسازبنفروشندگان  ینماهرا یاههتابچک -

 ؛هپروژ یاهموجود در انبار یو  وازم مصرف کیدیرست قطعات هف -

 ؛هپروژسات یآالت و تاسنیزات، ماشهیابزارآالت، تجرست هف -

 ؛هپروژ یاههو نقش اههداد، یفن کاسناد و مدار -

 ؛هپروژ یاهسازبن یاهیا و وارانتهیگارانت همربوط ب کاسناد و مدار -

 ؛است بربهره هدهآن بر ع هیهت که هپروژ همرتبط ب یاههنامهمیب -

 ؛یدارهو نگ برداریبهره یاههنامهویش -

ست گر یاران و دکمانی، پهگر پروژید یاهان بخشکاربناز  یافتیدر یاههاطالعات و داد - با  مرتبط ارانکاندرد

 ؛قراردادموضوع 

 موارد باال و همه همربوط ب یاهیهاصالح -

 یبرا کاربنو  هردکرا مشننخص  هاز پروژ برداریبهرها زامات  کهگر ید یاههدادو  کاسننناد و مدار هرگونه -

 ند.ک ها استفادهتواند از آنیم خدمات بنانجام 

-29در بند  هادشدی یاههو داد کاسناد و مداراصل  هد است نسخهمتع بربهره، مقرراتن و یقوان یهاز و بر پایدر صورت ن 

 بگذارد. کاربنار یرا در اخت 4-9

 بربهره هدهع بر زاتهیتج مواد، مصالح، قطعات و کو تدار نیتأم -29-1

مواد از  یا بخشی همهن یتأم 6 وستیدر پ یروشنهب که یاست مگر در موارد بربهره هدهبر ع هپروژ یمواد او یهن یتأم 

 است. هشدهگذاشت کاربن هدهبر ع او یه

از حداقل  است یضرور هپروژ یاجرا یاست و برا یا عمومی یدو ت یاهادهآن با ن یحق انحصار هک یامواد او یهن یتام

و  شودین میتام بربهرها توسط هم و تنیمستق طورهب، قراردادان مدت یتا پا برداریبهرهدوره ش از آغاز یپ هما( 9) یک

 ست.ین مواد او یهن ین بخش از تامیا هورود ب همجاز ب کاربن

ت یفکیند. کن یتام قراردادمفاد  هیخود و بر پا هنیزه هاست، ب ید وهدر تع هکرا  هپروژ ازیموردن مواد او یهست یبایم بربهره 

 باشد. همطابقت داشت 6وست یپدر  هشددرج مواد او یهد با مشخصات یبا بربهره یاز سو یلیتحو مواد او یه

 یزنیست با رایبایم بربهره، برداریبهره هدورش از آغاز یپ هما( 9) یک هنیمکو  هپروژ واسپاریو  یسازهآمادز، هیدر گام تج 

 هشدینیبشیپر یند و مقادک هیهاست را ت ید وهدر تع هک مواد او یهل یتحو ی، جدول زمانقراردادمفاد  هیو بر پا کاربنبا 

و  بربهرهند. کن ییتع هه( ما6شش ) هدور یک یرا برا مواد او یه یاطیاحت هن مقدار اندوختیچنمهو  همصرف در پروژ یبرا

در  ازیموردنمقدار  هب مواد او یه همواره هکنینان از ایاطم یبرا مواد او یهل یر و اصالح جدول تحوییتغ هنیدر زم کاربن

 ند نمود.هخوا یارکمهگر یدیکموجود باشد، با  هپروژ
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 ش از آغازیپ هفته (9) هسکمینه حداقل و  هپروژ واسپاریو  یسازهز، آمادهیتجبر در گام  کاربنو  بربهره  

 نند:کیر توافق میات موارد زییجز هدربار برداریبهره هدور

 ؛مواد او یهل یتحو هنقط -

 ؛مواد او یه یدارهل و نگی، تحویریگهسات انتقال، اندازیمشخصات تأس -

 ؛مواد او یهل یتحو یریگهانداز هسامان  -

 ؛مواد او یه یاطیاحت هاز اندوخت هاستفاد یمجاز و چگونگ یداره، مدت نگمقدار  -

 آن؛ یاطیاحت یهریو ذخ مواد او یهت و مقدار یفکی یریگهل و اندازینظارت بر تحو یچگونگ -

 ؛مواد او یهنِ یتوقف تأم هبرنام -

 ؛مواد او یهو مصرف  یمنی، ایدارهن، نگیند تأمیدر فرآ دو طرفاز  یکر ه یاهتین مسئو ییتع -

ن خسارت مربوط و ییو تع مواد او یهو مصرف  یمنی، ایدارهن، نگیند تأمیدر فرآ دو طرفاز  یکر هموارد قصور  -

 جبران آن. یچگونگ

 هادشدیست موارد یبایم بربهرهباشد،  بربهرهد هدر تع 2وست یپ یهبر پا یا، مصا ح و مواد مصرفهسازبناز  ین بخشیاگر تام 

 د.هد کاربنل یتحو دو طرف موردتوافقا محل ی گاهبن، در هد شدهتع تیفیکباو  یبندزمان هرا مطابق برنام

 اهتیوضعپرداخت صورت -29-6

 ند.کپرداخت  یو همقرر ب زمان، در 1وست یرا طبق پ 28 همادموضوع  ،کاربن یاهتیوضعصورت کهد است همتع بربهره

 کاربن یمیتسل کموقع مدارهب یبررس -29-7

 هر برنام، در موعد مقرر دشودیم هداد کاربناز طرف  یلیتفص یزمان هبرنام یهبر پا هکرا  کاربن یمیتسل کمدار دیبا بربهره

 ند.ک نظر خود را اعالم "کمدارگردش " یبرا هشدهنوشت هویش یهحسب مورد بر پا و یدگیرس یزمان

 اههنامهمیافت بیدر -29-8

 هیهت یلیتفص یزمان هبرنام مقرر دردر موعد  را 7وست یو پ 91 هموضوع ماد د خود،هدر تع یاههنامهمیب د استهمتع بربهره

 ند.ک

 بنخدمات انجام  -29-1

 یاندازهارات ی، عملاهسازبنر یو تعم یداره، نگهاز پروژ ییاهبخشل یمکد خود مانند ساخت و تهدر تع یاهارکد یبا بربهره 

 هشدهگذاشت یو هدهع هب قرارداد یهبر پا هک واسپاریو  یسازهآمادز، هیتجدر گام  یهاو  یردکعمل یاهشیآزماو انجام 

 د.هانجام د یلیتفص یزمان هبرنام مطابق یاهو حرف هدیسنج یاههیمربوط و رو مقرراتن و یرا بر اساس قوان است

 هدهع هباشد ب ازیموردن قرارداددر مدت  کهیدرصورت هپروژ یلکبود هو ب تعمیرات اساسیو  ی، نوسازهتوسع یاههنیزه همه 

 شود یسپاربرون کاربن هب 97 هاددر م شدهنوشته هویاز دو ش یکی هتواند بیم هادشدیخدمات . است بربهره هنیزه هو ب
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 گاهبن واسپاری 

، یواسپارز و هیتج ید در مورد چگونگیبا دو طرف، برداریبهره هدورش از آغاز یو پ تیقطع هجلسصورت ینگام امضاه هب -22-9

 ند.یتوافق نما واسپاریو  یسازهآمادز، هیتجخ آغاز گام ین تارییتع

ز ین کاربند و هقرار د کاربنار یگان در اختیرا طورهب خدمات بن یسازهآمادو  گاهبنز هیتج یرا برا یموقت ید جایبا بربهره -22-2

ر هو  ی، مواد مصرفمواد او یها، هسازبن، اهافزارسخت، اهافزارنرم، یانسان یروین یسازهآمادو  گاهبنز هیتج یاهارکد یبا

ش یپ هوران دیدر پا کهانجام شود  یاهگونهبد یار باکن ید. اهانجام د قرارداداسناد  یهاز است را بر پاین برداریبهره یبرا هآنچ

 د.ینما واسپاری کاربن هب خدمات بنآغاز  یرا برا گاهبنبتواند  بربهره، برداریبهرهاز 

ا هیژگیو با تا شود حاضر گاهبندر  خود یدیلکنان کارک از یتعداد همراه هب ،واسپاریو  یسازهآمادز، هیتجد در گام یبا کاربن -22-9

 آشنا گردد. بنخدمات انجام  یچگونگ و مقرراتن با یمچنهو  گاهبنط یو شرا

کنترل  ها و مستحدثات وعملکرد سازبن یدرست یرا برا ستهیبا یهایبررس ،یو واسپار یسازآماده ز،یتجهدر گام  دیکار بابن -22-4

ب را مرات نموده و هیرا ته یاستاندارد نبودن احتما  اینقص، فساد  ب،یع ،یانجام دهد و فهرست خراب هیمشخصات مواد او 

 برساند. قیقابل تصد اعالمصورت بر بهبهره یبه آگاه

 .دیرا فراهم نما یو واسپار یسازآماده ز،یتجهکار در گام تعهدات بن یفایا یبرا ستهیبر متعهد است مقدمات بابهره -22-1

 مواد، مواد او یها، مستحدثات، هسازبنرست اموال، ه، فکاربن هب قراردادخدمات موضوع  واسپارینگام ه هد بیبا بربهره -22-6

رست هف هامره هرا ب گاهبن واسپاریجلسه صورت، دو طرفندگان ینما کد مشتریان بازدیو در پا هردکهیهترا  گاهبن یمصرف

د یبا اریواسپجلسه صورتبرساند. در  دو طرفندگان ینما ید و امضاییتا هاست، ب هادشدی هجلسصورت همیضم که هادشدی

اندارد ا استیب، نقص، فساد ی، عیو خراب هشدهنوشت ی، مواد مصرفمواد او یها، مستحدثات، هسازبنت موجود اموال، یوضع

 هلسجصورتن یباشد. ا هشدهنوشت دامکرهبودن  رمنقولیغز منقول و یبا زمان رفع نقص آن و ن یکره ینبودن احتما 

 .گرددیم 8وست یپ همیضم

 ،واسپاری هجلسصورتز در چارچوب ین بربهره و شود حاضر گاهبندر  گاهبن واسپاری یبرا هشدینیبشیپ خیتار در دیبا کاربن -22-7

 .سپاردیم یو هرا ب گاهبن

 هگابن واسپاری یبرا هشدینیبشیپ خیاست( از تار هشدهنوشت 8وست یدر پ که یا مدتیروز )و  (9) هسثر کدر حدا کاربناگر   -22-8

ار کبن هرا ب گاهبنپس از مدت باال،  بربهره کهیدرصورت. ندک فسخ را قرارداد، 91 هماد یهبر پا تواندیم بربهره نشود، حاضر

 هم محاسبیجرا 49 هماد یهرا بر پا واسپاریرد در کرید هنیزهد یند، اما باکفسخ  یهن پایبر ا قراردادتواند یگر نمید، دیواسپار نما

 سد.یبنو کاربن یارهکو در حساب بد هردک

گان و یطور راه( به)حدود اربع هارگانهچ یاهو نوشتن مرز ییجانما هرا با نقش گاهبن دیبا واسپاری هجلسصورت در بربهره -22-1

 .ن باشدکمم یبندزمان هبرنام یهبر پا خدمات بنانجام  کهد ینما واسپاری کاربن هب یاهگونهببدون معارض و مانع، 

 یا پرداخت حقوقی/مجوز هافت پروانیازمند دری، نقرارداد یاهارکانجام  یاهطیگر محیو د گاهبندر  خدمات بناگر انجام  -22-91

/مجوز و پرداخت هافت پروانیدر هد بهمتع بربهرها باشد، هنی، مستحدثات و مانند اهشی، حق ریردارهمانند عوارض ش

 مربوط است. یاههنیزه



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

49 
 

 خدمات بن بتواند کاربن هکد ینما واسپاری یبیترت هب را گاهبن دیبا بربهره سر نباشد،یم جایک طورهب گاهبن واسپاریاگر  -22-99

 نیم نخستک، دستِواسپاری یبرا هشدینیبشیپخ یدر تار دیبا بربهره ن حا ت،ید. در اهد انجام یبندزمان هبرنام یهبر پا را

 د.ینما واسپاریرا  گاهبن از بخش

د، ینما واسپاری 7-22 بندو  یبندزمان هبرنام یهرا بر پا قرارداد یاهارکانجام  یاهطیگر محیو د گاهبننتواند  بربهرهاگر  -22-92

ا ی قرارداد یهدرصد مدت او  21( تا برداریبهرهدوره خ آغاز ی)تار واسپاری یبرا هشدینیبشیپ خیاز تار بربهرهرد کرید هنیزه

 شود.یم هنوشت کاربن یارکو در حساب بستان هشدهمحاسب 49 هماد یهمتر است(، بر پاک دامکره) هما 9

 9ا ی قرارداد هیاو درصد مدت  21ش از ی، بقرارداد یاهارکانجام  یاهطیگر محیو د گاهبن واسپاریدر  بربهرهرد کریاگر د -22-99

 2مدت  در بربهرهند. اگر کاعالم  بربهره هرا ب قرارداد هخاتم یم خود برایتواند تصمیم کاربنمتر است( شود، ک دامکره) هما

، در کاربن هد، با اعالم دوبارینما واسپاریرا  قرارداد یاهارکانجام  یاهطیگر محیو د گاهبننتواند  کاربنپس از اعالم  هفته

 یریگیرا پ قرارداد هخاتم هادشدیلت هان میپس از پا کاربن هابد. چنانچییم هاز خاتم 2-49 بندطبق  قرارداد، هفته 2مدت 

 .ندیاگر توافق نمیدیکار با ک هادام ید در مورد چگونگیبا دو طرفو  هشد یمنتف ارتباطنیدرا قرارداد هند، خاتمکو اعالم ن

است با درخو ازیموردناز باشد، محل ین گاهبن یسازهز و آمادهیتج یز براین یگرید، محل دیجد یاهارکانجام  یبرا هچنانچ -22-94

 گردد.ین میتام هن مادیمفاد ا یه، بر پابربهرهو ابالغ  کاربن

. تاس هنمود واسپاری یو هب بربهره که قرارداد یاهارکانجام  یاهطیگر محیو د گاهبنار در کانجام  ها مجاز بهتن کاربن -22-91

امل و پرداخت ک ییگوانجام شود، پاسخ قرارداد یاهارکانجام  یاهطیمحگر یو د گاهبنر از یموقت در غ یاهارک هچنانچ

 است. کاربنبا  یاحتما  یاهخسارت

 بربهره یاز سو که قرارداد یاهارکانجام  یاهطیمحگر یو د گاهبنر از یار در غکاز انجام  یناش یدعاو هب ییگوپاسخ -22-96

ت و پرداخ هجادشدیرد اکریت دین مورد ندارد. مسئو یدر ا یدهت و تعیمسئو  کاربناست و  بربهرهاست، با  هشدمهفرا

 است. بربهرهز با ین حا ت نیدر ا کاربن هب هواردشد یخسارت احتما 

ا ب ی، مواد مصرفمواد او یها، مستحدثات، هسازبن، اموال، گاهبنمشخصات  کهدا گردد یوه گاهبن واسپاریاگر پس از  -22-97

و  هبودباشند، استاندارد ن هب و نقص داشتیباشند، ع هارافتادکازا هسازبنندارد )مثال  یسازگار قرارداددر  هشدهنوشتاطالعات 

د و در یخود برطرف نما هنیزه ها را بهیناسازگار هروز (91) هدلت هد در میبا بربهرهباشند(  هداشت کالهاست هازاندازشیبا ی

 کاربن هب یار اضافکرا در چارچوب  هادشدیتواند اصالح موارد یم بربهرهبپردازد.  کاربن هت را بیظرف یاهب هادشدیمدت 

 بسپارد.
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 بربهره ینیجانش 

 یگریشخص د هاست، ب هآمد قراردادن یدر ا هکدات خود را ه، حقوق، منافع و تعکاربن یتبکتواند بدون موافقت ینم بربهره -29-9

 یرواگذا هرگونهباشد. در صورت  ی، ا زامییام مراجع قضاکاح یا اجرای مقرراتن و یسبب قوان هب هکند، مگر آنکواگذار 

 کهنیامگر  ؛دهد هرا خاتم قراردادن ی، ا2-9-91 بند هیتواند بر پایم کاربن، یگرید هب بربهرهدات هدِ تعهتع لیحقوق و تبد

 ( روز:91در مدت شصت ) کهد هن خود بخوایاز جانش بربهره

 یاهاز مجوز هکد ید نمایید و تایاعالن نما قراردادرا در  بربهرهف یدات و وظاهط، تعیشرا یانجام تمام ییار و توانایاخت -

 ف خود برخوردار است؛یدات و وظاهانجام تع یالزم برا یقانون

ور و ام همه هب ییپاسخگو دین بایچنمه. ردیبپذ یتبک صورتهبرا  قراردادن یدر ا بربهره یاهتیحقوق و مسئو  همه -

 ؛ردیبپذ یتبک صورتهبز یاست را ن بربهره همربوط ب یاهگونهب کهو اشخاص ثا ث  کاربن یاهادعا

 ؛است زین یرش وید و پذیی، مورد تاقرارداد ییجاجابهنگام هاز آغاز تا  بربهره یاهرشیا و پذهدییتا همه کهند کد کیتا -

مفاد  هیمربوط را بر پا یاهنیتضم یو برقرار بربهره یاز سو هد شدهروش تع هیبر پا کاربن هب یدات پرداختهانجام تمام تع -

 د شود.همتع ،28 هماد

ال ز مشمول ضوابط بند بایشود نیانجام م هو موارد مشاب یسازیخدمات، خصوص یسازهپارچکی دفهبا که ییاهینیجانش -29-2

 شود.یم

 ز از تداخلهیو پر یارکمهو  ینگهماه 

با  قرارداد اران طرفکمانیان و پکاربنگر یار در ارتباط با دک ازیموردنالت هیگر تسیو د یان دسترسکد است امهمتع کاربن -24-9

 هرا در چارچوب ماد کاربن هب هشدلیتحم یاضاف یاههنیزه، بربهرهم آورد. ها فراهآن یبرا قراردادن یرا در چارچوب ا بربهره

 د.ینمایپرداخت م 26

 هشدهنوشت 2وست یا در پهدر برابر آن کاربنف یاران و وظاکمانیان و پکاربنگر یبا د کاربن یاهینگهماه یچگونگ اتییجز -24-2

 است.

 یروشنهب که یمگر در موارد ،شودیانجام م بربهره یباال، از سو دربند هادشدیرون از موارد یب ازیموردن یاهینگهماه 

 باشد. هشدینیبشیپ یگرید هویش ،قرارداددر 

 یاهگونهبان ار آنک که هپروژگر مرتبط با یاران دکمانیان و پکاربناز  یکر هارِ کان یو در پا بربهرهد است با اعالم همتع کاربن -24-9

د. در هام دانج بربهره ینگهماهرا با  هستیبا یاهیا و بازرسهنترلکواقع شود،  مؤثرار او کرد کت و عملیفکین است در کمم

انجام  یبرا هادشدیاران کمانیان و پکاربنبا  یبرساند تا و بربهره هیآگا هخود را ب موردنظرد اصالحات یبا کاربنن صورت، یا

 د.هرا انجام د هستیبا ینگهماهاصالحات، 

با  گر مرتبطیاران دکمانیان و پکاربناز  یکر ها ممانعت ی هد مداخلیبا کاربن، هشدهنوشت 2وست یدر پ که یدر موارد جزهب -24-4

د. یاجرا نما کاربن یارکمهو با  هدیشیرا اند هستیر بایموضوع، تداب هیساماند یبرا یبرساند تا و بربهره هیآگا هرا ب هپروژ

 برطرف گردد ها ممانعت بر پروژی هآثار مداخل کهانجام شود  یاهگونهبد یار باکن یا
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 بن ینگهماه هتیمک -24-1

 هان دوریتا پا هک ندهل دکی( عضو را تش4ار )هب از چکبن مر ینگهماه هتیمکد یبا دو طرف، جلسه قطعیتصورتدر  

 ینگهماه هتیمکاز خود در  یندگینما ه( عضو ب2ست دو )یبایم دو طرفاز  یکر هد داد. هخوا هت خود ادامیفعا  همجاز ب

 رفطهب یاهبن را با ارسال نام ینگهماه هتیمکخود در  هدیبرگز یتواند اعضایم دو طرفاز  یکر هار بگمارد. ک هبن ب

 هدهع هب بارکی ه( ما6شش )ر ه یچرخش صورتهب دو طرفاز  یکر هبن را  ینگهماه هتیمکاست یند. رکجا هگر جابید

ب یعضا تصوت ایثرکا یبارأ هتیمکن یا یاهمیاست. تصم بربهره هندیبا نما هتیمکاست یر هن دورید داشت. در نخستهخوا

نطبق م قراردادنباشد و با مفاد  هپروژ یت فنی، اگر متناقض با محدودکاربننظر  هیآرا، بر پا یشود و در صورت تساویم

 گردد. وفصلحل دو طرفن یاختالف ب 44 هماد هیبر پا هک یتا زمان شودیباشد، عمل م

منصوب  هتیمکر یدب عنوانهبرا  یبن، فرد مناسب ینگهماه هتیمکگردد و یمستقر م گاهبنبن در  ینگهماه هتیمک هرخانیدب

 انجام شود. یر نظر ویبن ز ینگهماه هتیمک هرخانیدب یاهتیفعا  یتمام هکند کیم

 دارد: هدهع هز بیر را نیف زیوظا بن ینگهماه هتیمک 

 ؛هپروژ یدارهو نگ برداریبهره همربوط ب یاههبرنام یبرا دو طرفن یب ینگهماه -

ش هاک ایا توقف ی حادثه قهریه یکد بعد از زمان وقوع یبا هکو اقدامات الزم  اهارکسازوم یتنظ یبرا یبحث و بررس -

ت یبازگشت وضع یم چگونگید و تنظیآیعمل م هب دو طرف یاز سو هک هد خدمات/محصول پروژیت تو یدر ظرف

 ؛هادشدی یاهدادیپس از رو هپروژ

عمل  هب دو طرف یاز سو یاضطرار طیشراد بعد از یبا هکو اقدامات الزم  اهارکسازوم یتنظ یبرا یبحث و بررس -

 ؛یاضطرار طیشراپس از  هت پروژیبازگشت وضع یم چگونگید و تنظیآیم

 ؛هشدیزیرهبرنامدر موارد توقف  ینگهماه -

 ؛بربهرهد ییبا تا هپروژ HSSE یاههردن برنامکروز هو ب ینیبازب -

 ؛دو طرفاز  یک رهاران کمانیر پیا سای کاران خُردبن، دو طرفا بر ی هموثر بر پروژ HSSE مسائل یو بازنگر یبررس -

 نند.کدر مورد آن توافق  دو طرف هک یگریر موضوع ده -

ت یرا با حسن ن هتیمکدر  هشدمطرحموضوعات  هکنند کیبن را ملزم م ینگهماه هتیمکندگان خود در ینما دو طرف 

 د.ننکت یباشند و مصوبات آن را رعا هداشت هتیمک یاهمی، تالش در تحقق تصمهند و خردمندانهقرار د یموردبررس

م و حل هت تفاهالزم و متعارف خود را در ج یاهمورد، تالش برحسببن در موارد و موضوعات مربوط  ینگهماه هتیمک

 د آورد.هعمل خوا هب ،44 هماد هیبر پا دو طرفن یاختالفات ب

 یرییتغ ا اصالح ویباشد و  هداشت یبار ما  دو طرف یبرا هک یا حق توافق در موضوعاتیار و یچ اختیهبن  ینگهماه هتیمک

 را ندارد.ند کجاد یا قراردادن یا در اهدات و حقوق آنهدر تع
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 اراتیا و اختهتیت مسئولیمحدود 

باط خود در ارت یوها سیو  یفعل عمد کا تریاز فعل  یضرر و خسارت ناش هرگونهرا در برابر وارد شدن  بربهرهد یبا کاربن -21-9

 یاههصدم ایا، فوت هییاموال و دارا ها خسارت بیضرر  هرگونهت در برابر وارد شدن ین مصونیدارد. ا همصون نگ هبا پروژ

 .است( یمتعارف دادرس یاههنیزه، یتیچ محدودیهو بدون  همربوط )ازجمل یاههنیزه همهو  یجان

گر یان، دنکارکندگان، یران، نمایارمندان، مدکمانند  یاران وکمهاز  یکر ها ی بربهره هحق رجوع ب هگفتشیدر موارد پ کاربن

 طورهبرا  یاران وکمهو  بربهرهد یبا کاربند داشت. هدوم را نخوااران دستکمانیو پ کاران خُردبنز یاران و نکمانیان و پکاربن

ا جراحت یت شامل ضرر، خسارت، فوت و ین مصونیدارد. ا همصون نگ کاربنر یاز قصور و تقص یامل در برابر خسارات ناشک

ر ها ی بربهره یانگارلها سیرد و کل عملید  هب کهی( را درصورتهن رابطیادعا در ا هرگونها یمربوط ) یاههنیزه هرگونهو 

ش خسارت هاک یبرا ایهای سنجیده و حرفهشیوه یدر اجرا بربهرهل قصور ید  ها بید و یوجود آ هب یاران وکمهاز  یک

 ند.کمربوط را پرداخت  یاهد خسارتیبا بربهره ،ن مواردیشود. در ایباشد، نم هآمدشیپ

باط خود در ارت یوها سیو  یفعل عمد کا تریاز فعل  یضرر و خسارت ناش هرگونهرا در برابر وارد شدن  کاربند یبا بربهره -21-2

 یاهها صدمیا، فوت هییاموال و دارا هضرر و خسارت ب هرگونهت در برابر وارد شدن ین مصونیدارد. ایمصون م هبا پروژ

 .است( یمتعارف دادرس یاههنیزه، یتیچ محدودیهو بدون  همربوط )ازجمل یاههنیزه همهو  یجان

اران و کمانینان، پکارکندگان، یران، نمایمانند مد یاران وکمهاز  یکر ها ی کاربن هحق رجوع ب هگفتشیبر در موارد پهرهب

ر یاز قصور و تقص یامل در برابر خسارات ناشکطور هرا ب یاران وکمهو  کاربند یبا بربهرهد داشت. هاران خرد را نخواکبن

 هرگونها ی( و هن رابطیادعا در ا هرگونها یا جراحت )یت شامل ضرر، خسارت، فوت و ین مصونیدارد. ا هبر مصون نگهرهب

وجود  هب یاران وکمهاز  یکر ها ی کاربن یانگارلها سیرد و کل عملید  هب کهین موضوع را درصورتیا همربوط ب یاههنیزه

ن یر اشود. دیباشد، نم هآمدشیش خسارت پهاک یبرا ایهای سنجیده و حرفهشیوه یدر اجرا کاربنل قصور ید  ها بید و یآ

ن یدر ا یاهگونهب که یمربوط، در موارد یاههنیزها ی کاربنخسارت ند. کمربوط را پرداخت  یاهد خسارتیبا کاربن ،موارد

 ست.ین هگفتشیت پیشود، مشمول مصونیجبران م قراردادن یا موجبهب یاهمیب یاها تحت پوششی قرارداد

ر ه، دو طرفر هزمان مها ی کا غفلت مشتریا قصد و ی یانگارلهاز س ها خسارت برآمدیو  هصدم هرگونهدر صورت رخداد  -21-9

 ند.کمربوط را جبران  یاههنیزهر خود، یزان تقصینسبت م هد بیبا دو طرفاز  یک

و  ه، مخارج )ازجملهنیزهان، یت، زیجاد مسئو ی، اییام قضاکادعا، اح هرگونهدر برابر  یاران وکمهو  بربهرهد از یبا کاربن -21-4

 یسو از همرتبط با پروژ یطیمحستیز مقررات ه( و خسارت مربوط بیمتعارف دادرس یاههنیزه، یتیمحدود هگونچهیبدون 

 یدیتو  کخطرنا ای یگر مواد سمیا دی هندینشت مواد آال اید، دفع ی، تو هیع، انباشت، تصفی، پخش، توزهیتخل هار )ازجملکبن

 یاهارکانجام  یاهطیمحگر یداطراف آن و و  گاهبندر  ینیرزمیا زی یسطح یاهوا، آبه، کخا یسازه، آ ودهتوسط پروژ

دات ها تعی ییازدیا آ ودگی یض، برطرف سازی، تعویش آ ودگهاک یچگونگ هت مربوط بیمسئو  هرگونهز در برابر ی( و نقرارداد

 یو تا حدود یدارد، مگر در موارد همصون نگ یان و خسارتیز هرگونهند و آنان را از کدفاع  هادشدینظارت بر موارد  همربوط ب

 باشد. یاران وکمهاز  یکر هبر و هرهب یا سوء رفتار عمدی یانگارلهاز س یا ناشهخسارت هگوننیا هک

ا یقصور  یا تبعیم یرمستقیا خسارت غیان یشامل ضرر و ز یچ حا تیهدر  هگفتشیپ یاهدربند هشدینیبشیپ یاهتیمصون -21-1

ا ین و ایبابت ضرر و ز مقرراتن و یقوان یهبر پا دو طرفاز  یکچهین، یبر ا هد. عالوید گردهنخوا دو طرفاز  یکیر یتقص

د هگر نخوایدر برابر طرف د یتی، مسئو قراردادن یا اعمال حقوق در ایدات هتع یفایاز ا یناش یا تبعیم یرمستقیخسارت غ

 داشت.
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 گر بازپرداختیطرف د ی، از سومقرراتن و یردن قوانکت نیاز رعا هبرآمد دو طرفاز  کیر ه هب همتعلق یهمیجر هگونچهی -21-6

 هردکنرفتار  مقرراتن و یقوان یهبر پا هکد بود هخوا یطرف یهدها بر عهمبا غ تن هگوننیت پرداخت اید شد. مسئو هنخوا

 است.

ن و یردن قوانکت نیا رعای، قرارداد کاسناد و مدارا و ههنامتوافق یهیهخود در ت یانگارلهس یبرا دو طرفاز  یکر ه -21-7

ر هد ییو تأ تاسپاسخگو  ییاهتنهب قراردادن یا یهدات خود بر پاهتع یفایدر ا یانگارلهسا ی هگفتشیدر مورد اسناد پ مقررات

 سازد.یخود مبرا نم یاهتیگر را از مسئو ی، طرف دطرفکی یاز سو هگفتشیپ کاسناد و مدارا و ههناماز توافق یک

 یاز سو هشدمطرح یاهگر در برابر ادعایدیک داشتنهنگمصون  یبرا دو طرف یارکمه یو چگونگ یرساناطالعند یفرآ -21-8

 شود.یم هرساند دو طرفد ییتا هو ب هشدهیهت بربهره یاز سو برداریبهره هدورپس از آغاز  هما (9) هس هنیشیاشخاص ثا ث، ب

 د بود.هخوا یاعتبار خود باق همچنان به قراردادان مدت یا پای، پس از فسخ و 21 همفاد ماد -21-1

در چارچوب  دو طرف یاهتیمسئو ارات و یاخت همربوط ب یاهتیمحدودگر یار، دکط انجام یو مح هفراخور نوع پروژ هب -21-91

 است. هشدینیبشیپ 98وست ی، در پقراردادمفاد 

 راتییتغ 

 اهارکر در ییتغ -26-9

ش، حذف یش، افزاهاک تواندیم، جاییبهجاش از یتا پ قرارداددر مدت  یرزمانه، در قراردادچارچوب موضوع  ، دربربهره 

ن یا یاهر بندیت سای، با رعااهآنانجام  هب دهمتع کاربند و هبخوا کاربناز  را اهآنر در مشخصات ییا تغیا و هارکاز  یبرخ

 است. قراردادو مفاد  هماد

 محق بربهرهند. کاد هشنیپ بربهره هب اهارک در را یراتییتغ ا،هارک یمنیا ای و یهبازد ت،یفکی شیافزا یبرا تواندیم ،کاربن 

 در کاربن تیو مسئ رافع ،بربهره یسو از کاربن یادهشنیپ راتییتغ رشیپذ عدم. ندک رد ای قبول را راتییتغ هگوننیا است

 ست.ین قرارداد کاسناد و مدار گریو د یفن مشخصات طبق اهارک لیتحو و اتمام

 هسخن یهبر پا قرارداد یاهدستور تغییر کارد یبا بربهرهر، یموارد ز ارتقاء و اصالحبر  کاربنو  بربهرهدر صورت توافق  

 د:یآن صادر نما هیهش از تیرا پ هافتیبودهب

 هپروژ مستندسازی نامهنظام -

 مرکز اطالعات پروژه -

 هپروژ HSSEمدیریت  نامهنظام -

 هنظارت بر پروژ هنامنظام -

 انجام ریتأث است، دهمتع کاربن، 9-9-26تا  9-9-26 یاه، در انطباق با بندبربهرهد ییا تأیو  دستور تغییر کارافت یبا در 

 همحاسب 2-26 بند اساس بر ا،هارک رییتغ هنیزه. ندک سکمنع بربهره هب و همحاسب را قرارداد مدت و هنیزه در راتییتغ

ش از ید بی(، نباییاهتنهب) 7-9-26رات موضوع بند ییبا احتساب تغ هافتیشهاکا ی هافتیشیافزا یاهارک. مبا غ شودیم

 مبلغ درصد 21 زا شیب شهاک هب منجر هک یراتییتغ هب بربهرهمان شود. در صورت دستور یپ هیدرصد مبلغ او  وپنجستیب

و  هاعالم نمود بربهره همراتب را ب هفتهدر دست اقدام، در مدت دو  یاهارکضمن اتمام  دتوانیم کاربن شود، قرارداد
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-26 بند ا، بر اساسهارکر ییاز تغ یناش قراردادرات مدت ییرد. تغیرا بپذ هادشدیش هاکا ید و یرا بنما قرارداد هخاتم یتقاضا

 .شودیمن ییتع 9

ر ییامل تغکات یآن، جزئ در هک دستور تغییر کار پس از صدور، 4-9-26 تا 9-9-26 یبندهاموضوع یاهارک راتییانجام تغ 

است،  هشدهنوشت، قراردادبرابر مفاد  ازیموردناصالحات  گرید و قراردادر در مدت ییا تغی مت ویر در قیینوع تغ ره ار وک

 .گرددیممحسوب  قراردادم یاز ضما یکی عنوانهب رسد ویم دو طرف یامضا هشود و بیم میتنظ

 یاهارکگر ید یاجرا که یا، در مدت معقو هارکر ییاز تغ ی، ناشقراردادو مدت  هنیزهرات ییدر مورد تغ دو طرف هرگاه 

 یو ها بر کاربنرات توسط ییا عدم انجام تغیانجام و  بربهرهن صورت یتوافق نرسند، در ا هند، بکر نیرا دچار تاخ قرارداد

، و مدت هنیزهعدم حصول توافق در مورد  رغمهبرات، ییتغ یبر اجرا یا مبنهارکدستور ابالغ ند. در صورت کیابالغ م

مدت  د. اگر درهدیم هتوافق ادام هحصول ب یبرا بربهرهرات خود را با کمذا متعاقباًرات است و ییانجام تغ هد بهمتع کاربن

ف یلکن تییو تع یدگیرس (44 هند حل اختالف )مادیفرآ یهنرسند، موارد بر پا ییاهتوافق ن هب دو طرف انکماک هفته 2

 .شودیمانجام  رببهره، بر اساس محاسبات قرارداد هافتیرییتغمبلغ  یهبر پا کاربن هشود. تا قبل از حل اختالف، پرداخت بیم

بر  شدهانجام یاهارکر یباشد، اختالف مقاد هورد شدبرآ اهبرستهفبر اساس  قرارداد یاهارکبخش از  که یموارد یبرا 

 1-9-26و  4-9-26 بندموضوع دستور تغییر کارصدور  هاز بی، نقرارداد همیضم یهر او یبا مقاد هسی، در مقاقرارداد یهپا

 .گرددیمن ییتع 4-9-26 دربند هشدنییتعت سقف یبا رعا بهافهرست، بر اساس قراردادرات مبلغ ییو تغ هنداشت

انجام  هبد همتع کاربن شود وینم یار تلقکر یی، تغید وهمورد تع و یاصل یاهارکدر انجام  کاربناز قصور  یرات ناشییتغ 

 است. قرارداددر مدت  خود و هنیزه ه، ببربهرهد ییرات پس از تاییتغ هگوننیا

 :قراردادرات در مبلغ ییتغ -26-2

 است: رییتغقابلر یط زیفقط در شرا قراردادمبلغ  

 شود؛ قراردادش مبلغ هاکا یش یافزا همنجر ب که دستور تغییر کارصدور  

 اهبترسهفبر اساس  که قرارداداز  یبخش یبرا قرارداد همیضم یهر او یمقاد یهبر پا هشدانجام یاهارکر یر مقادییتغ 

 (؛7-9-26 بندموضوع) باشد هشدمیتنظ

 ؛یلیتفص یزمان هبرنام یهبر پا یقرارداددات هتع موقعهبر در اتمام یاز خسارت تأخ یش مبلغ ناشهاک 

 ؛4-26بند  یهبر پا لیاز تعد یر مبلغ ناشییتغ 

 انداردراستیغا یوب ی، معناقصخراب،  یاهارکاصالح  یبرا موقعهبدر اقدام  کاربنل قصور ید  هب قراردادش مبلغ هاک 

 .(92-27 بندموضوع) بربهره هلیوسهبار کو انجام 

 اهارکر ییاز تغ یناش قراردادر مبلغ ییتغ همحاسب یچگونگ 

 برحسبموجود باشد،  اهآندر  یا نقصانیو  یاضاف یاهارک یاهباشد و ب قرارداد همیضم اهبرستهف هک یدر موارد 

 .شودیم هاستفاد هادشدیرست همت فیمورد، از ق

ا هدر آن یو نقصان یاضاف یاهارک یاها بیو  نباشد قرارداد همیضم 9-2-2-26 دربند هادشدیرست هف هک یدر موارد 

 :شودیم هر محاسبیاز دو روش ز یکی ه، بیا نقصانیو  یاضاف یاهارکمت یموجود نباشد، ق
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، مصا ح و مواد مواد او یها، هسازبنو  یانسان یرویمورد، بر اساس نرخ عوامل )ن برحسب یا نقصانیو  یاضاف یاهارکمت یق -

پس  ی، مصا ح و مواد مصرفمواد او یها، هسازبند یخر مثبت کو مدار 9-2-2-26 دربند هادشدیرست هفدر  هشدهنوشت( یمصرف

 شود.یم ه( محاسبکاربن)شامل سود  یباالسر یاههنیزهردن کاز منظور 

، اهبرستهفد یجد یاهفیا ردیمبلغ مقطوع و  یک صورتهبتواند یم، یا نقصانیو  یاضاف یاهارکمت ی، قدو طرفدر صورت توافق  -

 ن شود.ییتع قراردادر مفاد یت سایبا رعا

، موضوع هیو برآورد ا هنسبت ب قرارداد یهبر پا هشدانجامار کر یحجام و مقادر اییاز تغ یناش قراردادر مبلغ ییتغ همحاسب یبرا 

ا و هحجم تناسبهب قراردادباشد( مبلغ  هشدمیتنظ اهبرستهفبر اساس  قرارداداز  یبخش هک یموارد ی)برا 7-9-26بند 

 شود.یم همحاسب قرارداد همیضم یاهبرستهفو بر اساس  قرارداد یهبر پا هشدانجام یاهارکر یمقاد

و  ردراستاندایغا یناقص  وب،یخراب، مع یاهارکاصالح  یبرا موقعهبدر اقدام  کاربنل قصور ید  هب قراردادش مبلغ هاک 

 2-2-26 در بند هشدنییتع یاهاز روش یکیهیپابر  مورد، برحسب 4-9-2-26 ، موضوع بندبربهره هلیوسهبار کانجام 

 .شودیم همحاسب

 قرارداد مدت اترییتغ  -26-9

 هب 2-9-26 بند یهبر پا یلیتفص یزمان هشود، برنام قراردادر مدت ییموجب تغ کهر یموارد ز از یکر هدر صورت تحقق  

 .شودینگام مه

 ؛مانیر مبلغ پییتغ 

 ؛یلیتفص یزمان هبرنام هب ه، با توجارکانجام  یاهطیگر محیو د هبن گا واسپاریر در یا تأخی گاهبن واسپاریعدم  

 ؛یلیصفت یزمان هر با برنامی، مغابربهرهدستور  هار بکانجام  یر در توا ییتغ 

 ؛42 هار طبق مادکق و توقف یتعل 

 ؛کاربنار، خارج از قصور کن انجام یش معارض در حیدایپ 

اساس دستورا عمل  ر)ب قرارداد کاسناد و مداردر  شدهنوشته یاهموعد هنسبت ب یدات ما هدر انجام تع بربهره ریتأخ 

 ؛ار(کدر زمان ارجاع  فذان

 ؛است هشدینیبشیپ 2وست یپدر  هآنچبا  یمتفاوت هگون هار، بکاز  ییاهدر بخش یدارهو نگ برداریبهره 

 ؛دیجد مقرراتن و یوضع قوان 

 ؛هسا  21خارج از آمار  یجو یاههدیا پدی 91 هموضوع ماد یرهبروز حوادث ق 

 ؛باشد کاربنخارج از قصور  بربهرهص یتشخ هب که یگریموارد د 

 ؛کاربناز قصور  یر ناشیتأخ 

 ر شود.اک یر در اجرایو باعث تأخ هنبود کاربناز قصور  یناش هک ینیبشیپرقابلیغط یر عوامل و شرایوقوع سا 

 9-9-26 بندموارد از  یکر هدرخواست مستدل و مستند خود در مورد تحقق  توانندی، مدو طرفاز  یکر هر زمان، هدر  

در  ،دو طرف اگر نندکم یتسل گرید طرفهب ،یلیتفص یزمان هبرنام ینگام سازههو ب قرارداد ییجاهبازمان جاصالح  یرا برا

 هزودتر ب که دامکره) قرارداد جاییبهجا خیازتارشیپ هفته 2 ای ین درخواستیپس از اعالم چن هما (9) یک هنیشیمدت ب
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 برسند، در آن صورت هدوجانبتوافق  هب برداریبهرهدوره  رییتغ یاههنیزهدر مورد مدت، اصول، ضوابط و وندد( یوقوع بپ

 ابد.ییم هتواند ادامید میط جدیبا شرا برداریبهرهدوره 

 هنامنگام نمودن برههالزم و ب یهیگزارش توج هیهت هب دهمتع کاربن، قراردادر مدت ییتغ هب هدوجانبدر صورت توافق  

پس از  هفته( 9) یک، در مدت کاربناگر است.  بربهرهب و ابالغ توسط یتصو یبرا بربهره هآن ب هو ارائ یلیتفص یزمان

ن حا ت، ی. در اندکیارسال م کاربن هیآگا یاقدام و مراتب را برا یو یجاهب بربهرهند، کاقدام ن ن موردیادر توافق 

 هنوشت کاربن یارهکبد حسابهبخسارت،  درصد 91 هعالوهب، یلیتفص یزمان هبرنام ینگام سازههاصالح و ب هنیزه

 .شودیم

 ،بربهره خواست هب بنا ستیبایم کاربن ،یارکمه هادام بر یمبن دو طرفتوافق  عدم و قرارداد مدت اتمام صورت در 

 .دهد انجام یقبل داتهتع همه قبول با و یمبلغ قبل مانه با گرید هما (2دو ) تا را قرارداد موضوع اتیعمل

 لیتعد -26-4

در  هشدینیبشیضوابط و روش پ یهباشد، بر پا هشدهنوشت یروشنهب یط خصوصی، اگر پرداخت آن در شراقراردادمت یل قیتعد

 شود.ی(، انجام مهار بودکنافذ در زمان ارجاع  یاهمنطبق با دستورا عمل که) 1وست یپ

 ینظارت و بازرس 

در  و کاربنم ینترل و با نظارت مستقکد تحت یبا همواره، قراردادمفاد  یهبر پا هاز پروژ یدارهو نگ برداریبهرهات یعمل -27-9

 انجام شود. هنظارت بر پروژ هنامنظامچارچوب 

 یچگونگ شیق پایاز طر بربهرهد. نظارت ینماینظارت م هپروژ یدارهو نگ برداریبهرهات یبر عمل میرمستقیغ طورهب بربهره -27-2

 شود.یانجام م هنظارت بر پروژ هنامنظام یسازهادیپ

 :هنظارت بر پروژ هنامنظام -27-9

باشد  هاندار گنجکد اطالعات آن را در اسناد ارجاع یبا بربهرهباشد،  همستقرشد هتر در پروژشی، پهنظارت بر پروژ هنامنظاماگر  -27-4

 د.ینظارت نما هپروژ یدارهو نگ برداریبهره یاهارک همهآن بر  یهبتواند بر پا کاربنتا 

 باشد و هش داشتیرایو هاز بین هنظارت بر پروژ هنامنظام هچنانچ

د یحدو در صورت صال یتا بررس هفرستاد بربهره هخود را ب یاهادهشنیپ یباشد، و کاربندرخواست  هش بیراین ویا -

 د.ینما هیهخود ت هنیزه هرا ب هراستیو ه، نسخبربهرهد یید است پس از تاهز متعین کاربند شود. ییتا

ابالغ  و هنمود هیهخود ت هنیزه هرا ب هراستیو هنسخ کاربن ینگهماهبا  یباشد، و بربهرهدرخواست  هش بیراین ویا -

 د.ینمایم

 یهیند. بدکمفاد آن نظارت  یه، بر پاهراستیو هرا پس از ابالغ نسخ هپروژ یدارهو نگ برداریبهره یاهارکد است هز متعین کاربن

در چارچوب  کاربن ه( را بهنظارت بر پروژ هنامنظام هراستیو هنسخ هیهت هنیزهجز هب) هشدلیتحم یاضاف یاههنیزه، بربهرهاست 

 د.ینمایپرداخت م 26 هماد
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نظارت  هناممنظا، برداریبهره هدورش از آغاز ید پیبا کاربنباشد،  همستقر نشد هتر در پروژشی، پهنظارت بر پروژ هنامنظاماگر  -27-1

ظارت ن یاهندینظارت، فرآ یتخصص یاه، دستورا عملیش و بازرسینظارت، پا یاههنامهویشامل ا زامات و ش که هبر پروژ

ن و یتدو یاههنیزهد. یاجرا نما بربهرهد ییو تا یو پس از بررس هن نمودیمعتبر تدو یاهاستاندارد هیو مانند آن است را بر پا

 است. بربهره هدهبر ع هنظارت بر پروژ هنامنظام یسازهادیپ

وست یر پد هشدهنوشتشرح  هب دو طرفاز  یکر ه یاز سو هنظارت بر پروژ هنامنظاما ابالغ ید یی، تاهیهت یبرا ردکرید هنیزه -27-6

 شود.یم یارسازکگر یو در حق طرف د هشدهمحاسب 1

 کار شیپا -27-7

 د.هنان خود انجام دکارکتوسط  رأسارا  بند نظارت بر خدمات یبا بربهره 

 یرات نظارتایاختف و یاز وظا ییاه، بخشهپروژ یاهیدگیچیو پ یاختصاص یاهیژگی، ویبزرگ هب هتواند با توجیم بربهره 

 شود.یم هنوشت 99وست یدر پ کارپایشارات یف و اختین صورت حدود وظاید؛ در اینما یسپاربرون کارپایش هب خود را

 هکند کصالح واگذار یذ یا موسسات فنیاشخاص  هرا ب هپروژ یفن یبازرس یتواند خدمات تخصصیم بربهرهن یچنمه 

 ند.ینما فهیوظانجام یر نظر ویز

 هونرگهد. ینما یمعرف کاربن ها بهارات آنیف و اختین حدود وظاییبا تع همراهرا  یفن بازرسو  کارپایشد یبا بربهره 

 است. هادشدی یاههنامیمعرفافت یدر هب هوابست یفن بازرسو  کارپایشبا  کاربن یارکمه

ش مدت اجرا یافزا همنجر ب هک یا صدور دستوراتیدات او و هاز انجام تع کاربنت یا سلب مسئو یاستن ک همجاز ب کارپایش 

 ست.یشود ن قراردادا مبلغ ی

 ییاهم نیصمت یند تا وکارجاع  بربهره هتواند موارد را بیباشد، م هاعتراض داشت کارپایش یاهمیتصم هنسبت ب کاربناگر  

 د.یابالغ نما کاربن هو ب هرا گرفت

رح ش همراه هد را بیجد کارپایشد یبا بربهرهن صورت، یند. در اکض یرا تعو کارپایش، ادقراردتواند در مدت یم بربهره 

ر شرح ییث تغیاز ح کاربن هب هشدلیتحم یاحتما  یاههنیزهند. ک یمعرف کاربن هب یف ویارات و وظایخدمات و حدود اخت

 است. بربهره هدهبر ع 99وست یمندرجات پ هار نسبت بکشیف پایارات و وظایا حدود اختیخدمات 

از  هوجچیههبرد، یگیصورت م هنظارت بر پروژ هنامنظام یسازهادیپ یو عوامل او بر چگونگ بربهره یاز سو که ینظارت -27-8

 کدارت یا براهو استاندارد مقرراتح و یصح ییو اجرا یاهو حرف یفن یاهن و روشیت تمام موازیرعا یبرا کاربنت یمسئو 

ا هنماهرا، اهدستورا عملا، ههنقش یهبر پا ،خدمات بنح یامل و صحکو انجام  یا، مصا ح و مواد مصرفهسازبن یریارگکهو ب

 د.هاکینم قرارداد کاسناد و مدارر یو سا مقررات، هپروژ یو مشخصات فن

د ییا و تأههجلسصورت یم و امضای، تنظهیهست. تیار نکب و نقص بودن یوم بدون عهمف ها بهردکارکا و هتیوضعد صورتییتأ

 .ستیناو  یاز سو خدمات بنح یحانجام ص یبرا کاربنت یز رافع مسئو یار نکا و انجام هیا و بازرسهشیآزما

ر بخش هش از شروع یروز پ (9) هس هنیمکرا  هپروژ یاهشیو انجام آزما ینتر کو  یبازرس یاههبرنام کهد است همتع کاربن -27-1

 د.هاطالع د بربهره هز بیرا ن یانهر ناگییتغ هرگونهد و ینما یبارگذار پروژهمرکز اطالعات ار، در کاز 

 یابد و بر چگونگییار حضور مکانجام  یاهطیگر محیا دی گاهبن در الزم بداند هکر موقع ه ،قرارداددر مدت  بربهره -27-91

انجام  الت وهیانات و تسکن امیتام هبد همتع کاربن .ندکینظارت م کاربنتوسط  هنظارت بر پروژ هنامنظام یسازهادیپ

 است. بربهره هندیحضور نما یار براکانجام  یاهطیگر محیو د گاهبندر  هستیبا یاهینگهماه
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را  ردادقرادر  هشدینیبشیپموارد  هنسبت ب یاضاف یاهیا و بازرسهشیآزما کهد یدرخواست نما کاربناز  بربهره هرگاه -27-99

 د.یاپرداخت نم یو هرا ب کاربن هب هشدلیتحم یاضاف یاههنیزهد یبا بربهرهو  استا هانجام آن هبد همتع کاربند، هانجام د

ار ک، بناست راستانداردیغا یوب و یار خراب، ناقص، معکاز  یقسمت کهمشخص شود  بربهرهش و نظارت یپا یهبر پا هرگاه -27-92

و  اهشید و آزمایشود رفع نمایار مشخص مکحجم و نوع  هب هبا توج که یرا در مدت مناسب هادشدیموارد  کهد است همتع

 د.هخود انجام د هنیزه هرا ب هشداصالح یاهارک یبرا هستیبا یاهیبازرس

 یا اخطار قبلتواند بیم بربهرهند، کاقدام ن هادشدیرفع موارد  ه، نسبت ببربهرهپس از اعالم نظر  هشدنییتعلت هدر م کاربناگر 

 (91ده )پانز هاضافهب بربهرهتوسط  هشدانجام یاههنیزهد. یاقدام نما هادشدیانجام اصالحات و رفع موارد  هب ، نسبتکاربن هب

 شود.یم هنوشت کاربن یارهکدر حساب بد درصد

ر بخش رر دکم طورهببودن  راستانداردیغا یب و ی، نقص، عیخراب که، مشخص شود بربهرهش و نظارت یپا یهپا بر هرگاه -27-99

ا، هسازبنا ی، هستینان شاکارکار نگرفتن ک هآن را ب منشأ بربهره هندیموضوع خدمات وجود دارد و نما یاهارکاز  ییاهبخشا ی

توقف انجام  تواند دستوریم بربهرهد، هص دینامناسب انجام خدمات تشخ یاههویا شینامرغوب،  یمصا ح و مواد مصرف

 یرا برا یچ حقهین موضوع یند. اک، صادر کاربن یاز سو هادشدیمربوط را تا رفع موارد  یاها بخشیخدمات آن بخش و 

 .ندکیجاد نمیا قراردادش مدت یا افزایو  یاضاف هنیزه یادعا منظورهب کاربن

رار شود، کت کاربن یاز سو هن مادیمه 99-27و  92-27در بند  هادشدیرفع موارد  یبرا بربهرهاخطار  هب هاگر عدم توج -27-94

 دیفسخ نما را قرارداد 91 هرا طبق ماد قرارداد تواندیم بربهره

 هوع بد، موضید آیپد هب دو طرفن یب یامهاب هشدانجام یفن یاهیا و بازرسهشیاز آزما یریگهجیا نتیر و یاگر در تفس -27-91

د. پس از اعالم هانجام د بربهرهنظر  یهار را بر پاکند کید مهتع کاربنن مدت، یشود. در ایم همرجع حل اختالف فرستاد

 یاز سو هشدانجام یاضاف یاههنیزهباشد، خسارت و  هق نداشتیتطب بربهرهن نظر با دستور یا هرگاهنظر مرجع حل اختالف، 

 گردد.یپرداخت م کاربن هو ب هشدهمحاسبمرجع حل اختالف،  هب هارجاع شد یاهارکبادر ارتباط  کاربن

 اهنیتضم 

 داتهانجام تعن یتضم -28-9

 یلکزان و شیم هن الزم را بید تضمیبا کاربن، قرارداددات موضوع هن انجام تعیتضم منظورهبو  قرارداد یزمان با امضامه 

 م دارد.یتسل بربهره هاست، ب هدشدین معامالت قیتضم یات دو ت براهی هنامنییدر آ که

ن یلف است تضمکم کاربن، جاییبهجا نگامهمعتبر باشد. تا  جاییبهجاخ یپس از تار هما (9) یکد تا یبا هادشدین یتضم

ن یند و تضمکد آن اقدام نیتمد هنسبت ب کاربنمدت اعتبار آن،  یش از انقضایپ هفته 2ند و اگر تا کد یرا تمد هادشدی

 سمرهب، هنامضمانت یجاهآن را ب هد و وجیافت نمایضامن در کرا از بان هنامحق دارد مبلغ ضمانت بربهرهد نشود، یتمد

-9-28د بن هب ه، با توججاییبهجامجلس ب صورتیدات را پس از تصوهن انجام تعیتضم بربهرهدارد.  هنزد خود نگ هقیوث

 ند.کیآزاد م 9

ن تا یدت تضمد میتمد هد بهمتع کاربننباشد،  بربهرهد ییمورد تأ هخاتم ه، چنانچکاربن یاز سو قرارداد هدر موارد خاتم 

 شود.یضبط م بربهرهن توسط یتضم هن، وجید مدت تضمی. در صورت عدم تمداستزمان رفع اختالف 

، بدون منظور نمودن مصا ح، مواد 2-21 بندطبق  وضعیت ساالنهصورتن ی، آخرییجاهجابپس از  هما (9) یکثر تا کحدا 

، تیعوضصورتن یا بر اساس هرگاهشود. یم میتنظ هبود کاربند هدر تع که ارکیپا کیدیو قطعات  یل مصرفیو وسا
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انجام  هناما ضمانتی همتر باشد، سپردکار کن حسن انجام یا تضمی هاو از نصف سپرد هیا جمع بدیار نباشد هکبد کاربن

ا ی هپردسشتر باشد، یار بک ن حسن انجامیا تضمی هاز نصف سپرد، کاربن هیبد هشود. چنانچیدرنگ آزاد میدات بهتع

 شود.یآزاد م 2-21بند در  هشدنییط تعیدات، حسب مورد، طبق شراهانجام تع هنامضمانت

 هنامضمانت یاجه، بمقرراتت یا با رعایباشد  بربهرهصورت نقد نزد هدات، بهن انجام تعیاز تضم یا قسمتیتمام  کهیدرصورت 

است  یطیشرا یهبر پار مورد، هن و استرداد آن در یگرفتن تضم یشود، چگونگ هادار استفادهگر اوراق بی، از انواع دکیبان

 است. هشدنییتع کیبان هنامضمانت یبرا قراردادن یدر ا که

 ارکن حسن انجام یتضم -28-2

ن یتضم یات دو ت براهی هنامنییدر آ که یلکزان و شیم هبپرداخت(، شیپ هوجو یاستثناهب) کاربن هب پرداخت ره مبلغ از 

 شود.یم یدارهنگ بربهره نزد یاهسپرد حساب در و سرک ارک انجام حسن نیتضم عنوانهب است هدشدیقار کحسن انجام 

و  2-21 ندب یهبر پا وضعیت ساالنهصورتب یپس از تصوگر، یم دیو ن قراردادی هرسالان یپس از پان مبلغ یاز ا یمین

 .شودیمآزاد زودتر است،  که دامکره ،ن آن سالیتضم هان دوریپا

 یهر پامربوط ب وضعیت ساالنهصورتب ی، پس از تصوقراردادار در سال آخر کن حسن انجام یبابت تضم هسر شدکمبلغ 

 شود.یرتر است، آزاد مید که دامکرهن سال آخر، یتضم هان دوریو پا 2-21 ندب

افت یرار، دکات دو ت، نافذ در زمان ارجاع هیمصوب  هنامنییار را طبق آکن حسن انجام یتضم هسپرد هتواند وجویم کاربن 

 ند.ک

نافذ در  یاهگر طبق دستورا عملید یاهنیبا تضم ینیگزیجاار قابلکحسن انجام  هتحت عنوان سپرد هسپرد هوجو یبرا 

د تا یبا نیگزین جاین صورت مدت اعتبار تضمیو در ا استاست،  هشدینیبشیپ یط خصوصیدر شرا کهار کزمان ارجاع 

 باشد. برداریبهرهن سال ین آخریتضم هان دوریپا
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 پرداختشین پیتضم -28-9

شود. یپرداخت م کاربن هار، بکو دستورا عمل نافذ در زمان ارجاع  هن مقرریمطابق آخر بربهرهپرداخت توسط شیمبلغ پ 

ن در خ آیو تار هشمار که است هگفتشیپرداخت، بر اساس دستورا عمل پشیز پیوار یزان، روش پرداخت و چگونگیم

 است. هشددرج 1وست یپ

 شود.یسر نمک هیپرداخت وجوشیاز مبلغ پ 

 هپرداخت را بشیاز اقساط پ یکر هافت یدر ی، درخواست خود براهگفتشیپ مقرراتدر  هشدنییتع یاهار در موعدکبن 

در  هشدنیین تعیافت تضمیمقابل درپرداخت را در شیر قسط پهدرخواست،  یپس از بررس بربهرهند. کیم میتسل بربهره

 .ندکیپرداخت م کاربن ه، بهادشدی مقررات

ار، کن توسط بنیتضم هخ ارائیاز تار هفته 2ا ی، کاربنخ درخواست یاز تار هفته 9پرداخت شیر قسط پهلت پرداخت هم 

 .استشتر است، یب که دامکره

 شود.یم 4-21 بندموضوعا، هپرداختپرداخت مشمول خسارت در شیپ یاهر در پرداخت قسطیتأخ 

 پرداخت 

 یو هاسننت ب هشنندینیبشیپ 1وسننت یدر پ که یروشنن هزان و بیم هرا ب خدمات بن هبابت ارائ کاربن ها زحمحقد یبا بربهره

ست  یدر پ هد. چنانچیپرداخت نما شد یو ش هاد ضوع  یا یبرا ی، رو شد ینیبشیپن مو شد،   هن  یاهبند هیبر پا کاربن یاههنیزهبا

 شود.یپرداخت م 9-21تا  21-9

 هانهما تیوضعصورت -21-9

، یشمس هرماهپس از آغاز  یارک( روز 9) هثر ظرف مدت سکاست حدا دهمتع کاربنبعد،  هب برداریبهرهدوره خ آغاز یاز تار 

 یریگهدازاوراق ان و هنندکدییاسناد تأ همراه هب و هیهن را تیشیپ هد در مایتو  یاهت و بیظرف یاهب یهانهت مایوضعصورت

 د.هل دیتحو بربهره همحصول و مانند آن، ب یریگهانداز هاز سامان هآمددستهب

از  شیپ هشود، در دور هیهت قراردادن یمفاد ا یهد بر پایبا هک آن یاهوستیو پ هانهت مایوضعمسان صورتهاربرگ ک 

 .دگردیم 97وست یپ همیو ضم شودیتنوافق م دو طرف یاز سو برداریبهره

 هانهت مایوضعصورت یند بررسیفرآ 

 کاسناد و مدار حاظ انطباق با  هب هفته (9) یکرا ظرف مدت  کاربن یاز سو یمیسلت هانهت مایوضعد صورتیبا بربهره 

 تیوضعصورتارسال دارد و مبلغ  کاربن هد را بییمورد تأ هانهت مایوضعاز صورت یاهد و نسخینما یدگیرس قرارداد

 نونیکسور قان اعمال یمچنهو  هشدپرداخت یقبل یاهتیوضعبابت صورت که هیسر وجوکد را پس از ییمورد تأ هانهما

 ند.کپرداخت  یو ه، بکاربن یاز سو هانهما تیوضعصورتم یخ تسلیاز تار هفته (9) یکثر ظرف ک، حدایقراردادو 

ا یباشد و  رشیپذرقابلیغ یمشخصات فن یها بر پای ها مطابق استاندارد نبودیب، نقص باشد ی، عیخراب یار داراکاگر  

ت یوضعتاز صور یدگینگام رسهار در کن یا هر مربوط بیباشد، مقاد هانهت مایوضعبان صورتیپشت کاسناد و مدارفاقد 

 شود.یحذف م هانهما
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موقت و  هد، جنبیآیعمل م ها بهبابت آن که ییاهو پرداخت هانهما یاهتیوضعدر صورت هشدهنوشتر یمقاد 

ا در ی یبعد هانهما یاهتیوضعصورتا، در هنیو جز ا یو محاسبات یریگهانداز هر نوع اشتباها حساب دارد و یعل

 شود.یاصالح و رفع م وضعیت ساالنهصورت

پس از  هفته( 9) یکثر کد حدایبا بربهرهرد، یقرار نگ بربهرهد ییمورد تأ کاربن یارسا  هانهت مایوضعصورت هرگاه 

اعالم  ارکبن هب قرارداد کاسناد و مدارصورت مستند و مستدل در انطباق با ه، علت امر را بهانهما تیوضعصورتافت یدر

متوسط  درصد 71، کاربناز طرف  هانهما تیوضعصورتخ ارسال یاز تار هفته (2دو )ظرف مدت  بربهره رحالهدردارد. 

 د.نکیپرداخت م کاربن ها حساب در وجیعل عنوانهب یقراردادو  کسور قانونیاعمال  را پس از کارکرد فرضی ماهانه

 بربهره نامهخیتارپس از  هفته (9) یکثر ک، حدایبا اعمال اصالحات الزم احتما  همراه بربهره یاهرادیا هب کاربنپاسخ  

لت پرداخت هرد. میگیعمل قرار م کن و مالییتع بربهرهشود و تفاوت مبلغ، حسب نظر یارسال م یو یمجدداً برا

 کاربنتوسط  هانهما تیوضعصورتخ ارسال یپس از تار هفته (4ار )هچ ثرکحدا هانهما تیوضعصورتمبلغ  هماندیباق

 است.

انجام  یقبل یاهباشد، پرداخت، حسب مورد، طبق بند هاعتراض داشت هدشدییتأ هانهما تیوضعصورت هب کاربن هرگاه 

 یط رببهرهپاسخ  ها عدم ارائیرش یاعالم دارد. در صورت عدم پذ بربهره هتواند اعتراض خود را بیم کاربن یشود، و یم

ر در پرداخت، یتأخ هب یدگیرس ید. برایاقدام نما 44 هتواند طبق مادیم ی، وکاربنخ اعتراض یاز تار هفته یکمدت 

 د.د بوهعمل خوا یمبنا ،44 هبا موضوع طرح اختالف در قا ب ماد کاربن نامهخیتار

 هفته یک، کاربن هب یتبکبا اخطار  بربهرهند، کن بربهرهم یو تسل هیهرا ت هانهما تیوضعصورتدر موعد مقرر  کاربناگر  

 بربهرهار، کبن هیوتاکد. در صورت ینما یم ویو تسل هیهرا ت هانهما تیوضعصورت کهد هدیلت مهم یو هب

 91 هعالوهبار کن یا هنیزهستد. فریم کاربن یاز آن را برا هنسخ یکو  کردههیتهمربوط را  هما هانهما تیوضعصورت

بق ، طهانهما تیوضعصورتو پرداخت  یدگیرس یبرا یشود. اقدامات بعدیم هنوشت کاربن یارهک، در حساب بددرصد

 ست.ین بربهره همتوج هانهما تیوضعصورتر در پرداخت یتأخ ازنظر یتیچ مسئو هین حا ت ی. در ااست هن مادیمفاد ا

 وضعیت ساالنهصورت -21-2

وضعیت صورت، قراردادی هرسالان ی( روز پس از پا91) هثر دکد است حداهمتع کاربن، بعد هب برداریبهرهدوره خ آغاز یاز تار 

 یریگه، جرائم، اوراق اندازاهکاردستور تغییر ا، هارکا و دستور ههجلسصورت همراه هب ند وک هرا آماد هش پروژیسال پ ساالنه

 د.هل دیتحو بربهره هبان بیپشت کاسناد و مدارگر یمحصول و د یریگهانداز هاز سامان هآمددستهب

در  هشدمشخص یاههمیاز اعمال جر یرات ناشییتغ هب هد با توجید بایتو  یاهت و بیظرف یاه، بوضعیت ساالنهصورتدر  

(، بربهره ین از سوی)در صورت تأم مواد او یه یاههنیزها، هیریگهموجود انداز یاهدر صورت وقوع، تفاوت ،1وست یپ

 یا از سویار کبن هبر بهرهب یشود و مبلغ قابل پرداخت از سو همحاسب هو مانند آن دوبار هپروژ یبابت آمادگ کاربنطلب 

ا حسب مورد و مبلغ آن ر هردک یدگیرس یقطع صورتهبرا  هت ساالنیوضعصورتز ین بربهرهن گردد. ییتع بربهره هب کاربن

 ند.کیم همطا ب یا از ویو  هنمودپرداخت کاربن ه( بکاربن یارهکا بدی یارک)بستان

 برداریبهرهن سال یان نخستیش از پایپ هما (9) هستا  هنیشید بیآن با یاهوستیو پ وضعیت ساالنهصورتمسان هاربرگ ک 

 تنوافق شود. دو طرف یاز سو

 وضعیت ساالنهصورت یند بررسیفرآ 
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 کاسناد و مدار حاظ انطباق با  هب هفته (2دو )را ظرف مدت  کاربن یاز سو یمیتسل هت ساالنیوضعد صورتیبا بربهره 

 تیعوضصورتارسال دارد و مبلغ  کاربن هد را بییمورد تأ وضعیت ساالنهصورتاز  یاهد و نسخینما یدگیرس قرارداد

 و کسور قانونین اعمال یمچنهو  هشدپرداخت یقبل یاهتیوضعبابت صورت که هیسر وجوکد را پس از ییمورد تأ

 ند.کپرداخت  یو ه، بکاربن یاز سو وضعیت ساالنهصورتم یخ تسلیاز تار هفته (9) یکثر ظرف ک، حدایقرارداد

ا یباشد و  رشیپذرقابلیغ یمشخصات فن یهو بر پا ها مطابق استاندارد نبودیب، نقص باشد ی، عیخراب یار داراکاگر  

 عیت ساالنهوضصورتاز  یدگینگام رسهار در کن یا هر مربوط بیت باشد، مقادیوضعبان صورتیپشت کاسناد و مدارفاقد 

 شود.یحذف م

 منظورهبدارد.  یقطع هد، جنبیآیعمل م ها بهبابت آن که ییاهو پرداخت هساالن یاهتیوضعدر صورت هشدهنوشتر یمقاد 

د، ضمن یبا کاربن، 2-21در  هشدنییتع یاهلتهدر م هت ساالنیوضعب صورتیو تصو یدگی، رسهیهت یان براکجاد امیا

با  همراه، یدگیرس یرادبربهره ها بهآن هو ارائ هیهت هآن، نسبت ب یاز اجزا یکر هو پس از اتمام  خدمات بنانجام 

 د.یمربوط اقدام نما کا و مدارههجلسصورت

افت یپس از در هفته (2دو )ثر کد حدایبا بربهرهرد، یقرار نگ بربهرهد ییمورد تأ کاربن یارسا  هت ساالنیوضعصورت هرگاه 

 دارد. اعالم کاربن هب قرارداد کاسناد و مدارصورت مستند و مستدل در انطباق با ه، علت امر را بهت ساالنیوضعصورت

 بربهره هخ نامیپس از تار هفته (2دو )ثر ک، حدایبا اعمال اصالحات الزم احتما  همراه بربهره یاهرادیا هب کاربنپاسخ  

لت پرداخت هرد. میگیعمل قرار م کن و مالییتع بربهرهشود و تفاوت مبلغ، حسب نظر یارسال م یو یمجدداً برا

 است. کاربنتوسط  تیوضعصورتخ ارسال یپس از تار هفته (6شش )ثر کحدا وضعیت ساالنهصورتمبلغ  هماندیباق

انجام  یلقب یاهباشد، پرداخت، حسب مورد، طبق بند هاعتراض داشت هدشدییتأ وضعیت ساالنهصورت هب کاربن هرگاه 

 در رببهرهپاسخ  ها عدم ارائیرش یاعالم دارد. در صورت عدم پذ بربهره هتواند اعتراض خود را بیم کاربن یشود، و یم

ر در پرداخت، یتأخ هب یدگیرس ید. برایاقدام نما 44 هتواند طبق مادیم ی، وکاربنخ اعتراض یاز تار هفته (2دو )مدت 

 د بود.هعمل خوا یمبنا، 44 هبا موضوع طرح اختالف در قا ب ماد کاربن هخ نامیتار

 (2دو )ار، کنب هب یتبکبا اخطار  بربهرهند، کن بربهرهم یو تسل هیهرا ت هت ساالنیوضعدر موعد مقرر صورت کاربناگر  

 بربهرهار، کبن هیوتاکد. در صورت ینما یم ویو تسل هیهرا ت هت ساالنیوضعصورت کهد هدیلت مهم یو هب هفته

 91 هعالوهبار کن یا هنیزهرستد. فیم کاربن یاز آن را برا هنسخ یکو  هردکهیهتسال مربوط را  هت ساالنیوضعصورت

، طبق هت ساالنیوضعو پرداخت صورت یدگیرس یبرا یشود. اقدامات بعدیم هنوشت کاربن یارهکبد حسابهب، درصد

 .ستین بربهره همتوج هت ساالنیوضعر در پرداخت صورتیتأخ ازنظر یتیچ مسئو هین حا ت ی. در ااست هن مادیمفاد ا

 :یط اضطراریشرا -21-9

 یبردارهرهب هدر دور هاست، اگر پروژ کاربن هت بیظرف یاهپرداخت ب هد بهمتع بربهره، قرارداد هیبر پا که یگریبر موارد د هعالو

ول/خدمات د محصیش تو هاکا یدچار توقف  ،نباشد کاربناز قصور  هبرآمد کهر یل زیدال هاست ب برداریبهرهدر حال  کهینگامهو 

 1 وستیو پ 1 توسیپمفاد  هیبر پا یت واقعیو ظرف هشدنیتضمت یا تفاوت ظرفهزان مابیم هت را بیظرف یاهد بیبا بربهرهشود، 

ن ینگایا تفاوت، مهماب همحاسب یمبنا .دینماپرداخت  کاربن هباشد ب هشدمشخص 1وست یدر پ که یا مدتی هما (2دو ) یبرا هنیمک

م یکو در سال  هد محصول خدمات پروژیش تو هاکا یش از آغاز رخداد توقف یپ ه( ما92) هت قابل پرداخت در دوازدیظرف یاهب

ت را یظرف یاهد بیبا بربهرهاست.  هادشدیش از آغاز خدمات یپ یاههت قابل پرداخت در مایظرف یاهن بیانگیم برداریبهره هدور

 کاربن هاست برسد، ب هشدمشخص 1وست یدر پ که یا مقداریو  هشدنیتضمت یظرف هب هد محصول/خدمات پروژیتو  که یتا زمان

 بپردازد.
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در  هشدینیبشیپ یو مواد مصرف مواد او یهت و مشخصات یفکین نشدن یا تامی یو مواد مصرف مواد او یهم نشدن هفرا 

 باشد؛ بربهرهد هدر تع مواد او یهن یتام کهیدرصورت 6وست یپ

 ؛بربهرهدرخواست  

 ؛97 همادباشد مطابق  هشدینیبشیپ هخارج از برنام که هپروژ تعمیرات اساسیا ی ینوساز ،هخدمات توسع 

 است؛ بربهرهد هدر تع 29 هماد یهبر پا کها اطالعات یا، مستحدثات هسازبنرد نادرست کا عملیل نشدن یمکت 

 ؛91-91و  9-1-91مطابق بند  هیرهق یهوقوع حادث 

 .بربهره یهاشخاص ثا ث عل یدعاو 

 ر در پرداختیتأخ -21-4

 ارکبن هب هن مادیمقرر در ا یاهلته، در مدشدهییتأ( ها ساالنی هانهت )مایوضعاز صورت یا بخشیدر پرداخت تمام  هرگاه 

 بر پرداخت اصل مبلغ همربوط، عالو یاهلتهدر م هدشدییت تأیوضعجبران خسارت عدم پرداخت صورت یبرار شود، یتأخ

 ند:کپرداخت  کاربن هرا ب 9-9-4-21مندرج در بند  هد مجموع مبا غ حاصل از رابطیبر باهره، بتیوضعصورتبابت  هیبد

شود و مبلغ خسارت یم هر محاسبیز هت، از رابطیوضعصورت هارائ هر دورهر در پرداخت در یاز تأخ یمبلغ خسارت ناش 

 ست.ن خسارات ایل حاصل جمع اک

𝑎 × 𝑑 ردکارک هر دورهر در پرداخت مطا بات در ی= مبلغ خسارت بابت تأخ 

شاخص در زمان پرداخت واقعی

شاخص در پایان مهلت پرداخت
− 9 ∶ 𝑎 

𝑑است. هر افتادیتأخ هپرداخت آن ب که هدشدیی: مبلغ ناخا ص مطا بات تأ 

 یاز سو هشور منتشرک یرهدر مناطق ش یمصرفا و خدمات هاالک یاهل بکفوق، شاخص  ها ف: منظور از شاخص در رابط

 ران است.یز آمار اکمر

 د شد.ه حاظ خوا a =0باال  هتر از صفر باشد، در رابطکوچک a که یب: در موارد

 یلیفصت یزمان هار را طبق برنامکد یبا کاربن، هدشدییتأ هانهما یاهتیوضعصورتر در پرداخت مطا بات یدر صورت تأخ 

، با هفته (2دو ) در مدت، حسب مورد و عدم رفع موانع کاربنر، با اعالم یاز موارد ز یکر هن با تحقق یکد،  هد هادام

 داردیاعالم م 2-49را طبق بند  قرارداد هخاتم کاربناعالم مجدد، 

 هعالوهب قرارداد یهدرصد مبلغ او  (8شت )ه ، ازهدشدییتأ هانهما یاهتیوضعزان ناخا ص مطا بات صورتیم کهیدرصورت 

 شتر شود.یمتر است( بک دامکره) قرارداد یهدرصد مبلغ او  21ا یپرداخت، شیپ هشدکلهنصف مبلغ مست

 یهدرصد مبلغ او  (9) هسشتر از یب 9-4-21اعداد حاصل از بند  بر اساس کاربن هب همبلغ خسارت وارد کهیدرصورت 

 شود. قرارداد

 یند، حق او براکرا اعالم ن قرارداد هخاتم 2-4-21 طبق بند کاربن کهیاز موارد فوق، درصورت یکر هدر صورت تحقق  

افت اصل مبلغ یدر هرحال محق بههو ب هار بودک هادام هن حا ت او ملزم بیمحفوظ است. در ا هما (2)دو تا  هخاتم

، حق هما (2دو )شدن  ی. پس از سپراست( قرارداد یهدرصد مبلغ او  (9) هس ر )تا سقفیت و خسارت تأخیوضعصورت

 شود.یسلب م کاربناز  هخاتم
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 لتهپرداخت شود، م کاربن هد بیبا قرارداد کاسناد و مدار موجبهب کها هپرداختشیمانند پ یگرید هپرداخت وجو یبرا -21-1

 همادن یبر طبق ا کاربنا درخواست یت یوضعافت صورتیخ دریاز تار هفته (9) هس، کاربن هو پرداخت ب بربهره یدگیرس

 د بود.هخوا 4-21ز طبق بند یر مطا بات نیو سا هن وجویر در پرداخت ایاست. خسارت تأخ

ت یوضعصورت کاربن، بربهره ی( از سوها ساالنی هانهت )مایوضعر صورتهد ییل، پس از تأیمشمول تعد یاهقرارداددر  -21-6

اخت و پرد یمنظور بررسهد و بینمایم همحاسب هشدل اعالمیتعد یاهن شاخصیت را بر اساس آخریوضعل آن صورتیتعد

 ند.کیارسال م بربهره یاست، برا هشدنییتع 9-2-21و  9-9-21در بند  کهینحوهب

شدن  یدوم( پس از سپر همیا نیاول  همیاز سال )ن همیر نه یاهردکارکل ی، مبلغ تعدکاربنر از قصور ی، غیلیر د ه هب هچنانچ

 است. 4-21و بند  9-26بند ن مبا غ مشمول یر در پرداخت ای، پرداخت نشود، تأخیقطع یاهبا شاخص، همیاز آن ن هما (9) هس

اندارد ا استیب، نقص ی، عیخرابر نوع هست و در صورت بروز یار نکب و نقص بودن یل بدون عی، د هشدانجام یاهپرداخت -21-7

ا یب، نقص ی، عیخرابرفع  هملزم ب کاربنن، یتضم ان دورانیو تا پا قرارداددر طول مدت  کاربناز قصور  یناشنبودن 

 .استخود  هنیزه هب اهارکاستاندارد نبودن 

پس  هما کی، انجام نشود، هن مادیدر ا هشدنییتع یاهلتهم یهبر پاحسب مورد  کاربنت یوضعد صورتییو تأ یدگیاگر رس -21-8

ا قرار هو پرداخت همحاسب کشود و مالیم یتلق هدشدییتأ کاربن یارسا  تیوضعصورت بربهره هب کاربن یتبکاز اخطار 

 رد.یگیم
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 مبالغ مشروط 

ن یتام ا، خدمات،هارکانجام  ین مبلغ برایباشد، ا هشدینیبشیپ مبلغ مشروط عنوانهب ی، مبلغهنامموافقت 4 هماد اگر در 

 یاهارک، بربهرهدر صورت دستور  کهاست  1وست یشرح پ هو احداث مستحدثات ب یو مواد مصرف مواد او یها، هسازبن

 گردد.ی، پرداخت مشودیمانجام  کاربن هلیوسهبمربوط 

ستور با د کهرد یگیصورت م یزاتهین مصا ح و تجیا تامیا، خدمات هارک تناسبهب مبلغ مشروطر نوع پرداخت از محل ه 

جاد یا کاربندر برابر  بربهره یبرا یدهتع هگونچهی، قرارداددر  مبلغ مشروطباشد. نوشتن  هدرخواست شد کاربناز  بربهره

 .ندکینم

 کاربن هپرداخت از مبا غ مشروط ب هنحو 

 2-2-26در بند  هشدنییتع روش هاست، ب کاربن هلیوسهبا انجام خدمات یمصا ح  هیهشامل ت که ییاهارکانجام  یاهب 

 .شودیمپرداخت  کاربن هب

ت میدرخواست شود، ق کاربناز  احداث مستحدثات ای ی، مواد مصرفمواد او یها، هسازبنن یو تام هیهت که یدر موارد 

ل سود )شام یباالسر یاههنیزه عنوانهب یدرصد هعالوهب، همثبت، بر اساس اسناد کاربن هلیوسهب هشدپرداخت یواقع

 .شودیمپرداخت  کاربن هاست، ب هشدنییتع 1وست یزان آن در پیم که( کاربن

 یارز یاهپرداخت 

ر عمل یب زیترت هباشد، ب هارز داشت هاز بی، نقرارداد ییاجرا یاههنیزهاز  یبعض ی، براقرارداد کاسناد و مدار یهبر پا، کاربن هرگاه

 شود.یم

 هد شدهتع بربهره، پرداخت ارز توسط قرارداد کاسناد و مداردر  یاستخدام متخصصان خارج یبرا 99 هماد یاگر در اجرا -99-9

خ یارران در تیا یزکمر کفروش بان ینرخ رسم ه، بکاربنآن از  یا یافت معادل ریرا در برابر در ازیموردنارز  بربهرهباشد، 

 د.هدیقرار م کاربنار یپرداخت، در اخت

و پرداخت ارز  هبود کاربند هدر تع قرارداد کاسناد و مداردر  که مواد او یهو  یا، مواد و مصا ح مصرفهسازبن هیهت یبرا -99-2

ار کبماند، بن یار باقکمصرف شود و در  قراردادانجام خدمات  یشور وارد و براکد از خارج یاست و با هد شدهتع بربهرهتوسط 

اد هشنیرگ پب هیهت ی، برایلیتفص یزمان هبرنام هب هو با توج قرارداد کاسناد و مداردر  هشدنییمشخصات تع یهپا د بریبا

 هما 9 یم داراکدست کهیطوره، بهادشدی مواد او یهو  یا، مواد و مصا ح مصرفهسازبن هیهت ید( برایخر یفروش )پروفرما

اسناد و با  اهر و مشخصات آنیانطباق مقاد از حاظرا  هت خود، اسناد فروشندید با مسئو یبا کاربند. یاعتبار باشد، اقدام نما

نظر خود را در  ند وکیم یرا بررس یافتی، اسناد دربربهرهند. کم یتسل بربهره هب د،یید و پس از تأینترل نماک، قرارداد کمدار

 یرفا، مواد و مصا ح مصهسازبن هیهد تیخر هد. اسناد مربوط بینمایابالغ م کاربن ها، بهخ وصول آنیاز تار هفته (9) هسمدت 

 صادر شود. بربهرهنام  هد بیبا هگفتشیپ مواد او یهو 

ص یترخ هبت ب، نسبربهرهبا نظارت  کاربنند. کیش اعتبار میگشا هاقدام ب کاربن حسابهب، هدشدییتأاسناد  یهبر پا بربهره

ا، هسازبن کهازآنپسد. ینمایخود، اقدام م هنیزه ه، بکاز گمر هسفارش شد مواد او یهو  یا، مواد و مصا ح مصرفهسازبن

د، یا منظور گردهتیوضعدر صورت قراردادآن مطابق مفاد  یاهشد و ب گاهبنوارد  هادشدی مواد او یهو  یمواد و مصا ح مصرف

 شود.یسر مک کاربن یارکاست، از بستان هشدانجام بربهرهصورت اعتبار از طرف هب که یقبل یاهپرداخت
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ند، در کر ییتغ کاربنمت یاد قهشنیم پیخ تسلینرخ آن در تار هر ارز نسبت بینرخ تسع ،2-99و  9-99 یاهبند یاگر در اجرا -99-9

 کارنب یارهکبد حسابهبش هاکو در صورت  کاربن یارکبستان حسابهبر ارز یش نرخ ارز، تفاوت نرخ تسعیصورت افزا

 .شودیمنظور م

 هدستورا عمل نحو یهبر پال خاص یتعد مقررات، تابع قراردادن یا هل بیدر صورت شمول تعد، 2-99موضوع بند  یاهارکنرخ  -99-4

 .استنافذ است،  قراردادن یدر مورد ا کها هل آحاد بیتعد

 ی، حقوق و عوارض دولتکسور قانونی 

 یفیلکعوارض ت هرگونها یو  ین اجتماعیتام همی، بیو آت ی، عوارض جار)مانند حق معدن( یر حقوق دو تیساا، هاتیتمام ما  -92-9

 کارنب یاز سو موقعهبد یباشد، با کاربن هدهبر ع قراردادن یا مفاد ای مقرراتن و یقوان هیبر پا هک یگرید یو ا زامات ما 

 .پرداخت گردد

ن ید ایبا کاربنشود،  کاربن یبرا یو ا زامات ما  یفیلکش عوارض تیا افزایش هاکباعث  مقرراتن و یر در قوانییتغ هچنانچ -92-2

 گردد.و اعمال  یریگیپ 26 همادآن، مفاد  ید و در پهاطالع د بربهره هرات را بییتغ

جاد یا مقرراتن و یقبال قوان دات خود درهتع یفایدر ا کاربن یبرا ی، حقهادشدیسور کن یاز ا یکر هسر کدر  بربهرهقصور  -92-9

 د.نکینم

 قرارداد جاییبهجا 

 د.هدیاطالع مگر ید طرفهبرا  جاییبهجاند یفرآ آغازدرخواست  یاهنام یط دو طرفاز  یکر ه جاییبهجاگام  یدر ابتدا -99-9

نند کم یرا تنظ یردکعمل یاهشیو آزما جاییبهجا هد برنامیبا ،جاییبهجااز وصول درخواست  هفته یکدر مدت  دو طرف -99-2

 ،زمان ،ندیآفر ،هپروژ یاهنترلکا و هیبازرس ،جاییبهجاانجام  هویش ،هن برنامیند. در ایبر آن توافق نما کمشتر یاهو در نشست

م هشود. فرایم هد انجام گردد نوشتیبا دو طرفتوسط  یردکعمل یاهشیانجام آزما یبرا که یماتیا و تنظهاستاندارد ،نوع

 برهرهبو با نظارت  کاربن هنیزه هو ب هدهبر ع یردکعمل یاهشیاز آزما یافتیج دریل نتایتحل و انجام ،زهیآوردن مقدمات، تج

 است.

 یرفمصا ح و مواد مص ،مواد او یه ،اهسازبن ،مستحدثات ،گاهبند از یانجام بازد کهشود  یسازهادیپ یاهگونهبد یبا هن برنامیا

 یاهشیانجام آزما ،هدر پروژ کاربنو  بربهره یاهییرست اموال و داراهف هیهت ،ارکانجام  یاهطیگر محیو د گاهبنموجود در 

 یاهدر مورد انحراف یریگمیو تصم یردکعمل یاهشاخصبا  هآمددستهبج ینتا هسی، مقایافتیدر یاههل دادی، تحلیردکعمل

 سرانجام برسد. هب برداریبهره هدوران یش از پایپ هفته( 9) یک هنیمک یردکعمل یاهشاخص/یاز مشخصات فن یاحتما 

را از مشخصات  ی، انحرافیردکعمل یاهشیج آزمایل نتایو تحل هآمدعملهب یاهیا و بررسهدیبازد هچنانچ -99-9

 در خصوص کدر نشست مشتر هجلسصورت یم و امضایضمن تنظ دو طرفد، هنشان ند ردکعمل یابیارز یاه/شاخصیفن

 .دینمایمتوافق گر یدیکد بود با هخوا هفته یک هنیشیب که ییجاهجابخ یتار

ا یشود  هدها مشاهسازبن ایا هارکدر  نبودنا استاندارد ینقص  ،بیع ،یخراب ،هآمدعملهب یاهیا و بررسهدیدر بازد هرگاه -99-4

دو  یاههندید، نماهنشان بد ردکعمل یابیارز یاه/شاخصیرا از مشخصات فن ی، انحرافیردکعمل یاهشیج آزمایل نتایتحل

االت کاش همهند. رفع ینمایگر توافق میدیکاالت با کرفع اش یبندزمانو  یخصوص چگونگدر  کنشست مشتردر  طرف

 نیا در کهرد یبگ هدهرا بر ع هادشدی االتکاشاز  یبرخ اصالح بربهره کهنیااست مگر  کاربن هنیزه هو ب هدهبر ع هادشدی
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 یاههندینما ،کاربن االت از جانبکاصالح اش ماعال از شود. پسیم هنوشت کاربن یارهکمربوط در حساب بد یاههنیزه صورت

 ازیموردن یردکعمل یاهشید آزمایبا کاربن ،بربهرهد یدر صورت صالحدند. ینمایم دیبازد ارک انجام محل از مجدداً دو طرف

ا استاندارد نبودن ینقص  ،بیع ،یخراب هگونچیه ،هشدنییتع االتکاش رستهاساس ف بر اگر .دهخود انجام د هنیزه همجدد و برا 

 یبایارز یاهشاخص/یرا از مشخصات فن ی، انحرافیردکعمل یاهشیج آزمایل نتایباشد و تحل هنماند یباق اهسازبنا یا هارکدر 

ا یب، نقص ی، عیموارد رفع خراب هب یمیتنظ هجلسدر صورت و نندکیمرفتار  4-99بند  یهپا رب دو طرف ،دهنشان ند ردکعمل

 .پردازندیمز یاستاندارد نبودن ن

 هتبمرکیرا  موردنظرتواند زمان یم بربهرهند، کاصالح ن هشدنیمع زمانمدترا در  هشدمطرح االتکاش کاربن کهیدرصورت 

 یا راساً برای دینما رفتار 4-99بند  یهبر پا و هد نمودیبازد هاز پروژ کاربن همراه هب هدشدیتمدو پس از اتمام زمان  هد نمودیتمد

 که ییجاهخ جابیدر خصوص تار کدر نشست مشتر هجلسصورت یم و امضاید و ضمن تنظیاقدام نما هادشدیاصالح موارد 

( 91انزده )پ هاضافهب بربهرهتوسط  هشد انجام یاههنیزهن صورت ید. در ایتوافق نما کاربند بود با هخوا هفته یک هنیشیب

 شود.یم هنوشت کاربن یارهکدر حساب بد رصدد

 یابیارز یاه/شاخص یمطابق با مشخصات فن   هد خدمات پروژیدر تو  کاربناز تخلف  یناش  یاهاست در مورد خسارت   یهیبد

ست  ردکعمل ستحدثات و   هازاندازشیب کالهو ا  کاربن اریدر اخت قرارداد یهبر پا که یارک یاهطیگر محیو د گاهبن یاهسازبن م

 د شد.هعمل خوا 1وست یاست، بر اساس پ هبود

 یاهنظرات مشاور هارائو  بربهره هیمراه ید تا برایدعوت نما کار بعدیبن هندید از نمایدر صورت صالحد تواندیم بربهره -99-1

 باشد. هحضورداشتا هیریگمیتصم و یردکعمل یاهشیزمان انجام آزما در

بر  جاییهبجاخ یم تاریتنظ یبرا کار بعدیبنو  کاربنبا  ینگهماهانجام  هواسطهب هرد پروژکت حفظ تداوم عملیمسئو  -99-6

 است. بربهره هدهع

 است. ییجابهبر در تعهدات گام جابا بهره یمنز ه همکاربه ،یکار بعدکار با بنبن یهمکار -99-7

فات یند. تشرینمایم و امضا میرا تنظ جاییبهجاجلسه صورتو  هحاضرشد بربهرهدر دفتر  دو طرف جاییبهجاخ یدر تار -99-8

 جاییبهجاخ یروز تار23:59:59و از ساعت  هشدانجام جاییبهجاخ یروز تار 92:11:11در ساعت  بربهرهدر دفتر  هپروژ جاییبهجا

 د بود.هخوا بربهرهبا  هپروژ یدارهو نگ برداریبهرهت یروز بعد، مسئو  11:11:11د شد. از ساعت هنافذ خوا

 ا است:هآن همحدود ب هر و نیموارد ز هب بربهرهو نامحدود  یانحصار یان دسترسکشامل ام بربهره هب هپروژ جاییبهجا -99-1

ا یت و اس هبود بربهره همتعلق ب کهار کانجام  یاهطیگر محیو د گاهبنموجود در  یاهسازبنمستحدثات و  یهلکو  گاهبن 

 است؛ درآوردهخود  کرا در تمل اهآن ،کاربن ها بهآن هنیزهاخت دپر هواسطهب بربهره

 ؛مرکز اطالعات پروژهو  هپروژ کاسناد و مدار 

 است، هپرداخت کاربن هآن را ب هنیزه بربهره که دارایی فکری یاهتکیحقوق و ما  همهمانند  هدر پروژ کاربنحقوق  

 هبود کاربند هدر تع که یمصا ح و مواد مصرف ،مواد او یها، هسازبن یاههنندکنیتام هماندیباق یاها، ضمانتههنامهمیب

 ر خدمات؛یاست و سا

 اریدر اخت بربهره که ییاهنامهنظامر یو سا هنظارت بر پروژ هنامنظام ،HSSEمدیریت  نامهنظام ،مستندسازی نامهنظام 

 ؛است هپرداخت یو هبآن را  هیهت هنیزها ی است هگذاشت کاربن

 ؛شود هگذاشت کاربن هدهانجام آن بر ع کهیدرصورت هپروژ یاهتوسعو  ینوساز یاهطرح یبرا یمطا عات طراح 

 ت؛اس الزم هپروژ تعمیرات اساسیو  ینوساز ی،سازهب، یداره، نگبرداریبهره یبرا که یگرید کاسناد و مداراطالعات،  
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 است. کاربن هنیزه هبو  هدهبر ع هپروژ جاییبهجااز ینشیپ یو رسم ی، اداریقرارداد، یفات قانونیتشر همه

  د:هبر بدهرهب هد و اسناد آن را بهر را انجام دید موارد زیبا کاربن، هپروژ جاییبهجادر زمان  -99-91

 ؛هدر پروژ بربهره یاهییرست اموال و داراهف -

 ؛ین اجتماعیو تام ییدارا هامل با ادارک حسابهیتسو -

 ؛یجاریاست یاهسازبنا و ه، خودرویتحت سرپرست نانکارکامل با ک حسابهیتسو -

 .یاحتما  یاهمخابرات و مانند آن( در خصوص خسارت)آب، برق، گاز،  یخدمات یاهتکامل با شرک حسابهیتسو - -

ر نوع مواد و مصا ح ه، یساختمان آالتنیماشان موقت خود، خروج کاس یاهمحل ا وهدن دفتریاست برچ دهمتع کاربن -99-99

 جاییبهجارا در گام  سات موقت خودیو تأس گاهبنرون بردن اموال خود از یباز  هماندیباق زائدر نوع مواد هخود و  همتعلق ب

ان یپا جاییبهجاپس از  هفته( 9) یک هنیشیجاد نشود و بیا یدارهو نگ برداریبهرهات یدر عمل یخلل کهد هانجام د یاهگونهب

ط یدر شرا اهآن یواگذار هباشد نحو بربهره ازیموردن، کاربن یاهسازبنو مازاد  و مواد مصا ح انات،کاماز  یبخش هرگاه. ابدی

 شود.یمان یب یخصوص

 کاربن یاهتیمسئولن و یتضم هدور 

 هرسال یبرا ،تعمیرات اساسیو  ی، نوسازهجز خدمات توسعهب قراردادن یموضوع ا یاهارک یهمه نیتضم هخ آغاز دوریتار -94-9

. تاس هپروژ جاییبهجاخ ی، تارقراردادن سال یآخر ین برایتضم هخ آغاز دوریاست. تار قرارداد یخ آغاز سال بعدی، تارقراردادی

 شود.ین مییتع 4وست یدر پ کهاست  یا مدتی هما (9) هسن یتضم همدت دور

و  گرددیآغاز م هادشدیاز خدمات  برداریبهره یبرا یخ آمادگیاز تار تعمیرات اساسیو  ی، نوسازهن خدمات توسعیتضم هدور

 شود.ین مییتع 4وست یدر پ کهاست  یا مدتی ه( ما92) همدت آن دوازد

ار کاز  یا استاندارد نبودن ناشیب، نقص ی، عین خرابیا کهد و مشخص شود ید آیار پدکدر  یا کن، اشیتضم هدر دوراگر  -94-2

نظور، ن میا ید. برایخود رفع نما هنیزه ها استاندارد نبودن را بیب، نقص ی، عیآن خراب کهد است همتع کاربناست،  کاربن

، یرفع خراب ه، شروع ببربهرهروز پس از ابالغ  (9) هس هنیشید بیبا کاربنند و کیابالغ م کاربن ها را بهموارد و محل آن بربهره

از اتمام  د. پسیاست رفع نما بربهره موردقبول که یا را در مدت مناسبهند و آنک هادشدیا استاندارد نبودن موارد یب، نقص یع

ا استاندارد یب، نقص ی، عیرفع خراب هجلسصورتد و ننکید میار بازدک هجیاز نت کاربنو  بربهره یاههندی، نماهادشدیرفع موارد 

 نند.کیم ه، امضا و مباد هیهرا ت هادشدینبودن موارد 

در سال  شدهارائهخدمات  ه، صرفا مربوط باهسازبنا یا هارکبودن نا استاندارد یب، نقص ی، عیاصالح خراب یبرا کاربند هتع -94-9

 .ردیگیبرنمتر را در قبل یاهاست و سال قراردادن یشیپ

بداند  یتضمق که یبیترت هص را بیا نقایب و یحق دارد آن معا بربهرهند، کر یا تأخی، ید خوددارهن تعیاز انجام ا کاربن هرگاه -94-4

 ن حسنیتضم ای هسپرد هماندیو از محل باق هنوشت کاربن یارهکحساب بد دردرصد،  91 هاضافهبآن را  هنیزهد و یرفع نما

 .ندکبرداشت  یر مطا بات ویبا سا قراردادسال آخر ار کانجام 

ر یدر غ ،ندیابالغ نما کاربن هرا ب ا استاندارد نبودنیب، نقص ی، عیخراب، رفع هدهپس از مشا روز (2دو ) هنیشیبد یبا بربهره -94-1

 .ستین مواردن یا براثر، هجادشدیمازاد ا بیو ع یخرابرفع  هب دهمتع کاربنن صورت، یا
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 است. بربهره هدهع هب، قراردادن سال ین آخریتضم هدوردر  هجاشدهجاب یاهارکاز  یدارهنگ و حفاظت یاههنیزهت و یمسئو  -94-6

، قراردادال ن سیآخر نیتضم هدور در االتکاشا رفع یر و یتعم یدر حد متعارف برارا  گاهبن هب کاربن یان دسترسک، امبربهره -94-7

 د.آوریم مهفرا کاربن یبرا

 مدت در بربهره توسط و کاربن درخواست هب بنا ،قراردادن سال ین آخریتضم هدور مدت اتمام از پس ار،ک انیپا هنامهیگوا -94-8

 .شد دهخوا صادر هفته یک

 گام گذارکار در بن یهاتیمسئول -94-1

ا یب، نقص ی، عیاصالح خراب ین برایتضم هخود در دور یاهتیبر انجام مسئو  هن گام، عالوید است در اهمتع کاربن 

در  که یا مدتی یمتوا  هما یک ی، برا42 هماد یهبر پا قرارداددر مدت  یتوسط و هشدهارائبودن خدمات  راستانداردیغ

 ارِک انجام یش چگونگیپا و یبرهرا یخود برا یدیلک نفرات از یتعداد است با هشدمشخص گام گذار یبرا 4وست یپ

 شود. حاضر ارکانجام  یاهطیگر محیو حسب مورد در د گاهبن در ،قرارداد مدت در هحاصل اتیتجرب انتقال و یار بعدکبن

و  گاهبنس ییم شامل رکدر گام گذار دستِ یارک یاهطیگر محیو د گاهبنحضور در  یبرا کاربن یدیلکنفرات  

 .است HSSE هندیو نما یدارهنگ و برداریبهرهن ینسکمسئول/ت

 یینماهصرفا در مقام را کاربناست و  کار بعدیبن هفیو وظ هدهن گام بر عیدر ا هاز پروژ یدارهو نگ برداریبهرهت یمسئو  

 د.ندار یتیمسئو  هگونچهی بنخدمات ت انجام هحضور دارد و از ج گاهبندر  یدائم صورتهب کار بعدیبن هب کمکو 

وضوع را د میبا کاربند، یننما هیتوج هپروژ بنخدمات  هارائ یچگونگ یبرا کاربن یاهیینماهرا هب کار بعدیبن هچنانچ 

 د.هاطالع د بربهره هب یتبک صورتهبن کن زمان ممیدر زودتر

ام گذار را تواند گیم بربهره، کاربند. در صورت موافقت هاطالع د بربهره هب یتبک صورتهبان گام گذار را ید پایبا کاربن 

 د.یتوافق نما کاربن باپرداخت را  هو نحو ها زحمحقو  هد نمودیتمد بارکی

 ، فورس ماژور(هرمترقبیغ ه، حادثحادثه قهریه) یانهرخداد ناگ 

است  هدیدبیآسنترل معقول طرف کو خارج از  ینیبشیپرقابلیغعرفا  هکاست  یشامدیر رخداد و په یمعن هب حادثه قهریه -91-9

 سازد. هر را برآوردیز یاهاریط و معیشرا یو دارا

 نباشد؛ هدیدبیطرف آس ین بردن از سویا از بی، رفع و یریو مناسب، قابل جلوگ یافک یاهبا تالش 

ز شدت استن اک یاو برا ییو توانا قراردادن یداتش در اهتع یاجرا یبرا هدیدبیطرف آس ییبر توانا یاهمالحظقابل طورهب 

 آن اثرگذار باشد؛ یاهامدیپ

 داتش نباشد؛هتع یدر اجرا هدیدبیم تخلف طرف آسیرمستقیا غیم یمستق هجینت 

 باشد. هگر اطالع دادید طرفهب، 1-91بند  هی، رخ دادن آن را بر پاحادثه قهریهاز  هدیدبیطرف آس 

 است: حادثه قهریه طبیعیو  حادثه قهریه سیاسیشامل  حادثه قهریه -91-2

را  9-91د بن یاهاریط و معیر باشد و شرایاز موارد ز یکیرخ دادن  هجینت هکاست  یطیشرا یمعن هب حادثه قهریه سیاسی 

 سازد: هز برآوردین
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ات ی، انقالب، عملیا اقدام دشمن خارجیو  همسلحان یاهیری، درگیمرز یاه، تجاوزها نشدی هشداعالنرخ دادن جنگ  

شامل  هپروژ یدیلک ارانکاندردستا محدود شدن ی هران، محاصریا یاسالم یورها غصب قدرت در داخل جمی ینظام

 ؛رانیا یاسالم یورهم شدن جمیدر اثر تحر دو طرف یو حقوق یقیاشخاص حق

 ؛ییایمیز نشت مواد شیشور باشد و نکمنبع آن درون  هک یاهنندک هزیونی یاه، تابشویتکوایرادمواد  هب یآ ودگ 

 ؛ییاجرا هاز طرف دستگا هرموجیفعل غ کا تریفعل  هرگونه 

ل یدال ها اعتصاب بیاعتراض و  منظورهب یارکمکا یو  یقانون یاهار در حداقلک، یاها منطقی ی، ملیصنف یاهاعتصاب 

 فتد؛یران اتفاق بیا یاسالم یورهدر داخل جم هک یاسیس

 .یستیو عمل ترور یارک، خرابیداخل یاهی، شورش، ناآرامیآشوب اجتماع 

اشد و ر بیاز موارد ز یکیرخ دادن  هجیست و نتین سیاسیحادثه قهریه  هکاست  یاحادثه قهریه، حادثه قهریه طبیعی 

 سازد: هز برآوردیرا ن 9-91 بند یاهاریط و معیشرا

 گر؛ید یعیطب یاین، گردباد و بالی، رانش زمیسا کخشل، توفان، ی، سه، ز ز یسوز، آتشرعدوبرقمانند  یموارد 

 ؛اهتصادمات و انفجار 

 .فتدیران اتفاق بیا یاسالم یورهشور جمکدر داخل  هکر یگهمه یاهیماریو ب یوع قحطیش 

زات هین خدمات، مصا ح و تجیگر در تأمید یاهاز منابع و روش هاستفاد هخود ازجمل یمنطق یاهتالش همه دو طرف -91-9

 هن را بآا اثرات ینند و ک یریجلوگ هیرهق یهاز وقوع حادث یر ناشیتأخ هرگونهند گرفت تا از هار خواک هرا ب هپروژ ازیموردن

ن توافق یرشتیدات خود را با بهار برند تا تعک هن تالش خود را بیشتریستند بهد همتع دو طرفند. هش دهاکن مقدار یمترک

 .گرددیبازم یحا ت عاد هب قراردادن یط ایشرا هیرهق یهان حادثیپس از پا کهند و مطمئن شوند هانجام د

ست، ا حادثه قهریهعلت آن  هک یداتهانجام نشدن تع یند، براکت ین بند را رعایدر ا هشدهنوشتط ی، شرادو طرفاز  یکر هاگر 

 ندارد. یتیمسئو 

 هچنان بمهست، ین حادثه قهریهر یتحت تاث هکدات خود هگر تعیانجام د ی، براحادثه قهریهر یطرف تحت تاث یاهتیمسئو  -91-4

 دات را دارد.هن تعیمهز مانند یست نین حادثه قهریهر یتحت تاث هکگر یاست. طرف د یقوت خود باق

 صورتهبداتش هتع یدر اجرا هنیزهش یا افزایر یعامل تاخ عنوانهب حادثه قهریه یک هد بهبخوا دو طرفاز  یکر هاگر  -91-1

ت یه، ماحادثه قهریهزمان آغاز  یتبک صورتهب، حادثه قهریه( روز پس از آغاز 91) هتا د هنیشیبد یند، باکاستناد  یلکا ی ییجز

-91 در بند هشدهنوشت حادثه قهریهط یبا شرا هآمدشیط پیق شرایل تطبیدال همراه هر آن را بیتاث زمانمدت ینیبشیپ آن و

 ند.کگر اعالم ید طرفهب ،9

 یدر اجرا هنیزهش یا افزایر یعلت تاخ عنوانهب حادثه قهریه هب هک ی، طرفحادثه قهریهان ی( روز پس از پا9) هس هفاصل هب -91-6

حادثه ن اثر یچنمهو  هنیزهش یا افزایر و یتاخ هخود را دربار یل منطقیمستندات و دال یستیاست، با هردکداتش استناد هتع

 .گر بفرستدیطرف د یبرا یاهبا نامرا  قراردادن یداتش در اهتع یبر اجرا قهریه

و در  یرا بررس هموضوع نام یاهدر جلس دیبا دو طرف ،6-91در بند  هگفتشیپ هافت نامی( روز پس از در7فت )ه هفاصل هب -91-7

 نند.کتوافق  99-91تا  1-91 یاهبند هیحسب مورد بر پا ،9-91ط بند یصورت دارا بودن شرا
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توافق نرسند، موضوع اختالف  هب دو طرف، 6-99بند در  هگفتشیپ هافت نامیاز در ( روز پس29) کیوستیباگر در مدت  -91-8

 گردد.یم یدگیرسند حل اختالف مطرح و یدر قا ب فرآ

، ریهحادثه قه. در صورت رخداد است یمعمو  یاهازین یبرا یقرارداددر اسناد  هشدینیبشیپآالت نیو ماش یانسان یروین -91-1

 کاربند. یمااقدام ن تیفورهب هآالت متناسب با نوع حادثنیارآمد و ماشک یانسان یرویز نیهتج هست نسبت بیبایم کاربن

 د.یقدام نماا حادثه قهریهت و رفع اثرات یریمد یبرا ازیموردنتعداد  هب یارک یاههگرو یریگارکهاز با بیست در صورت نیبایم

 رد:یگیر انجام میز یاهارکبگذارد،  یاثر منف هد محصول/خدمات پروژیدر تو  کاربن ییبر توانا حادثه قهریهاگر  -91-91

ت یا تفاوت ظرفهزان مابیم هت را بیظرف یاه، بهاز حادث متأثر هد در دوریبا کاربند، هرخ د حادثه قهریه سیاسیاگر  

ن یانگیا تفاوت، مهماب همحاسب ید. مبنایپرداخت نما کاربن ه، ب1 وستیپ و 1 وستیپ یهبر پا یت واقعیو ظرف هشدنیتضم

 یاهن بیانگی، مبرداریبهرهدوره م یکو در سال  حادثه قهریهش از آغاز یپ ه( ما92) هت قابل پرداخت در دوازدیظرف یاهب

 است. حادثه قهریهش از آغاز یپ یاههت قابل پرداخت در مایظرف

 .شودیمن قراردادد مدت یموجب تمد حادثه قهریه 

( 91 هماد هیا )بر پاههنامهمیاز ب یافتید با غرامت دریبا کاربند، هرخ د حادثه قهریه سیاسیا ی حادثه قهریه طبیعیاگر  

 ند.کرا جبران  هاز حادث یناش خسارات

 ینفاثر م هد محصول/خدمات پروژیتو  یبرا کاربنرو آن بر توان یو پ قراردادن یدر ا بربهرهدات هبر تع حادثه قهریهاگر  -91-99

بر  یواقع تیو ظرف هشدنیتضمت یا تفاوت ظرفهزان مابیم هت را بیظرف یاه، بحادثه قهریهاز  متأثر هدر دور بربهرهبگذارد، 

ت در ت قابل پرداخیظرف یاهن بیانگیا تفاوت، مهماب همحاسب ید. مبناینمایپرداخت م کاربن هب ،1 وستیپ و 1 وستیپ یهپا

 یاههت قابل پرداخت در مایظرف یاهن بیانگی، مبرداریبهرهدوره م یکو در سال  حادثه قهریهش از آغاز یپ ه( ما92) هدوازد

 است. حادثه قهریهش از آغاز یپ

 .شودیمن قراردادد مدت یموجب تمد حادثه قهریهز ین حا ت نیدر ا

مفاد  هر بگذارد، بیتاث کاربندات هبر تع هکران یا یاسالم یورهجم یاهدر خارج از مرز حادثه قهریهدر صورت رخ دادن  -91-92

 دادقرارن یداتش در اهدر انجام تع کاربنت ید شد و مسئو هعمل نخوا( حادثه قهریهل ید  هب ها خاتمی)فسخ  2-9-91 بند

 هب کمک عنوانهبا هتن بربهرهد بود. هنخوا بربهره هز متوجین یتیچ مسئو یهد ماند و هخوا یقوت و اعتبار خودش باق هب

ط یمدت متناسب با شرا هرا ب قرارداد، مدت کاربناز طرف  همثبت کافت مداریرد تا با دریپذیداتش مهدر انجام تع کاربن

 .د شدهنخوا یچ پرداختیهسبب اصالح  یدین تمدیند. چنکد یتمد، حادثه قهریه

 ر باشد:یدر موارد ز دو طرفت یرفع مسئو  یبرا یتواند عذری، نمهماد، مفاد حادثه قهریه یکدر صورت رخ دادن  -91-99

 ؛دو طرف یاهر در پرداختیا تاخیتوقف  

 ؛کاربنا غفلت یو  هل مسامحید  هزات و مصا ح بیهل تجیر در تحویتاخ 

اران کبن هب یدارهنگ ایزات و یهن مواد، تجیتام یاهقرارداد یدر واگذار کاربن یل ناتوانید  هب هپروژ یر در اجرایتاخ 

 ؛یافکشمار  هارگران بکا ینان کارکا استخدام یت یصالح یدارا کنندگاننیتأمو  خُرد

 علت روش هب دو طرفاز  یکر ه برداریبهرها یار یت، اختکیا در ما هسازبن یارافتادگکازا ی، نقص و یخراب هرگونه 

 ا؛هر آنیو تعم برداریبهره، یدارهنادرست نگ

 ؛حادثه قهریهرخ دادن  ش ازیپ قراردادداتش در هاز تع یکر هدر انجام  دو طرفاز  یکر ها تخلف ی یناتوان 
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گر یب دط نامناسیشرا هرگونها ین و یط نامناسب زمیا شرای ی، جویمی، اقلییواهط نامناسب آب و یاز شرا یر ناشیتاخ 

 ستند.ه ینیبشیقابل پ یمنطق طورهب هک

 یت قانونیممنوع 

ست یمصوب ب) یارمندان دو ت در معامالت دو تک ه، مشمول قانون منع مداخلقراردادنگام عقد ه کهاست  هردکاعالم  کاربن -96-9

 یهابر پفسخ و  قرارداد ،محرز شود بربهره یخالف آن برا کهیست. درصورتین (فتهویسصد و یزار و سه کی همایدو دوم 

 .شودیرفتار م 9-41 بند

زان یام، مهدر صاحبان س یراتییتغ هشود، چنانچ هگفتشیمشمول قانون پ کاربن، هپروژ جاییبهجاار تا کضمن انجام  هرگاه -96-2

 .شودیفسخ م 9-41 بند یهبر پا قراردادد، یش آیپ کاربنت کا بازرسان شریران یام، مدهس

است در  دهتعم کاربنت شود، ین ممنوعیمشمول ا کاربن کهد یش آیپ بربهرها یدو ت  یاههدر دستگا یراتییتغ کهیدرصورت

 هخاتم قرارداد هب 9-49بند  یهبر پا بربهرهرفع نشود،  یمانع قانون کهیند و درصورتکاعالم  بربهره هاسرع وقت مراتب را ب

 .شودیفسخ م 9-41 بند یهبر پا قراردادند، کاعالم ن بربهره هب موقعهبمراتب را  کاربن. اگر دهدیم

 اطالعات ی، انتشار و افشایرازدار 

ر ها ی)و  4/99/9988مورخ  16948/92 هشمار هب یاسالم یاطالعات، مصوب مجلس شورا هآزاد ب یقانون دسترس یهبر پا -97-9

در چارچوب  هکست؛ مگر آنین ه، محرمانمرکز اطالعات پروژهو  قرارداد کاز اسناد و مدار کیچیهن آن(، یگزیقانون جا

 باشد. هشدفیتعر مانند آنو  ی، مدت محرمانگیارتباطات، سطح محرمانگ هبرنام

و بدون  یقانون طورهبا ی هقرار داشت هنندکافتیدرار طرف یدر اخت قبالًا یار عموم قرار دارد، یدر اخت که یاست اطالعات یهیبد -97-2

 گردد.ینم یتلق ه، محرمانهدیافت گردیدر یرازدار هد بهدر خصوص تع یدهتع هگونچیه

 هک همحرمان یا دانش فنی، آمار، ارقام و کدر خصوص تبادل و انتشار اطالعات، مدار کهند کیموافقت م دو طرفاز  یکر ه -97-9

 دو طرفد. یت نمایرا رعا یاهو حرف هدیسنج یاهیهو رو هنمود یرازدارند، کیافت میگر دریاز طرف د هر محرمانهبا درج م

ران یدو م کاران خُردبن، ینان دفترکارکال، کنان، مشاوران، وکارک کهند یعمل نما ینند طورکیموافقت م هلین وسیا هب

 باشند. هآگا ین توافقیز از چنیا نهآن

نزد اشخاص ثا ث  قرارداد هاطالعات محرمان یدر خصوص تبادل، انتشار و افشا کهنند کیموافقت م دو طرفاز  یکره -97-4

 :ید مگر براینما یرازدار

 شوند؛ یمعرف یو رسم یتبک صورتهبگر ید طرفهب که دو طرفنان و مشاوران کارکندگان، ینما 

 توافق شود؛ یتبک صورتهباو،  هاطالعات ب یدر مورد افشا که یر شخص ثا ثه 

 .باشد یا زام قراردادن یا مقرراتن و یقوان یهاو بر پا هاطالعات ب یافشا که یثا ثر شخص ه 

 ا و اسنادهییت داراکیمال 
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 هب بیرتن تیمه هب بربهره کهنیااست؛ مشروط بر  کاربناست از آن  هشدهیهت کاربن هلیوسهب که کاسناد و مدارت کیما  -98-9

 یتواند برایم بربهره. ن حق برخوردار باشدیاز ا قراردادن یتحت ا هپروژ یدارهو نگ یبردارهرهخدمات ب یزان الزم برایم

، از کاربن هتواند بدون اجازینم بربهرهباشد.  هار داشتیا را در اختهاز آن ییاهه، نسخیبعد هر نوع مراجعهو  خدمات بن هادام

 هردکب سکن مورد یرا در ا کاربن یتبکموافقت  کهنیاند؛ مگر ک هاستفاد قراردادن یخارج از موضوع ا یاهارک منظورهبا هآن

 است. بربهره هدهع هب هو اشتبا ینگهماهق، نایعدم تطب هرگونهت ین صورت مسئو یباشد. در ا

، یبعد هر نوع مراجعه یتواند برایم کاربناست.  بربهرهاست از آن  هشدهیهت بربهره هلیوسهب که کاسناد و مدارت کیما  -98-2

خارج از موضوع  یاهارک منظورهبا ه، از آنبربهره هتواند بدون اجازینم کاربنباشد.  هار داشتیا را در اختهاز آن ییاههنسخ

 هرگونهت ین صورت مسئو یباشد. در ا هردکسب کن مورد یرا در ا بربهره یتبکموافقت  کهنیاند؛ مگر ک هاستفاد قراردادن یا

 .است کاربن هدهع هب هو اشتبا ینگهماهق، نایعدم تطب

ز سانس، اعم اید  یمانند خر قرارداد دارایی فکرید یمرتبط با خر کاسناد و مداراز  هدوبار هت و استفادکیدر مورد حق ما  -98-9

 .شودیعمل م قرارداد دارایی فکری یواگذار قرارداد یهباشد، بر پا کاربنا ی بربهرهد ها در تعهد آنیخر کهنیا

 که است ازیموردن قراردادموضوع  یاهارکانجام  یمختلف برا یاههنیزمدر  قرارداد دارایی فکریاز  هاستفاد که یدر موارد -98-4

ن موارد در اسناد ی، ااستمربوط  یاههنیزهت حقوق و پرداخت یرعا ها مشروط بهاز آن هاستفاد بربهرهبر اساس اطالع 

ربوط م یاههنیزهحقوق و پرداخت  هگوننیازا هن مجوز استفادیتام هد بهمتع کاربناست و  هشدنییتع، 29وست یو پ قرارداد

ن یتواند ایم بربهره باشد. بربهره هدهع هب ،29وست یآن، طبق پ هنیزهن موارد و یاز ا یبرخ هیهت کها است، مگر آنهآن هب

 بسپارد. کاربن هب یار اضافکار را در چارچوب ک

ن یدر ا 29وست یمبنا و پ یباشد و در اسناد فن یار ضرورک یاجرا یبرا قرارداد دارایی فکریاز  هاستفاد که یدر موارد -98-1

 هنشد هدیآن د یبرا یمتیق هجداگان صورتهبز ین کاربن یادهشنیپ یاهمتیو در ق هف نشدیلکن تییتع یروشنهبخصوص 

 شود.یپرداخت م کاربن هب بربهره یمربوط از سو یاههنیزهو  قرارداد دارایی فکریاز  هاستفاد یریگیباشد، پ

 راردادق دارایی فکریصاحبان  یان و خسارت از سویادعا، اعتراض، درخواست ز هرگونهرا در برابر  کاربند است همتع بربهره -98-6

 هگنباشد( مصون  هن نشدییتع قرارداددر اسناد  قرارداد دارایی فکرین یاگر ا ی)حت قراردادموضوع  یاهارکدر  همورداستفاد

 هدهع ه، بقرارداددر ارتباط با موضوع  قرارداد دارایی فکریان و خسارت صاحبان یز هرگونهو  ییت پاسخگویو مسئو  دارد

 باشد. هشدینیبشیپ یگرید هویش ،قرارداددر  یروشنهب که یاست؛ مگر در موارد یو

 هنیزه بر اساس کاربنتوسط  که یگر اقالمیو د کیدی، قطعات یزات، ابزار،  وازم،  وازم مصرفهیت تمام مواد، تجکیحق ما  -98-7

آن،  هنندکنیتأما ی هت از فروشندکیا م جاییبهجاد پس از ی، باهآمددستهبا ی هشدیداریخر قراردادن یقابل پرداخت تحت ا

 .بگذارد یریتاث قرارداددر چارچوب  کاربندات هتع ید بر روینبا هوجچیههبت کیما  جاییبهجان ی، احالنیباا ؛برسد بربهره هب
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 قرارداد هفسخ، خاتم هفسخ، الزام ب 

 بربهره یاز سو قراردادفسخ  -91-9

است، فسخ  هشدمشخص 41 هدر ماد که یاهویش یهرا بر پا قراردادر، یاز موارد بند ز یکر هتواند در صورت رخداد یم بربهره

مربوط را انجام  دهتع کاربنند و کن قراردادفسخ  هر بند، اقدام بهتحقق  یبرا هشدینیبشیپ یدر مقاطع زمان بربهره هند. چنانچک

 شود.یم یآن بند، در آن نوبت منتف هرد، حق فسخ مربوط بید قرار گیید و مورد تأهد

 ؛6-22در بند  هشدنییلت تعهش از می، بگاهبنل گرفتن یدر تحو کاربنر یتأخ 

 کهیدرصورت روز، 1ش از ی، ببرداریبهره هدورخ آغاز یدر تار قراردادآغاز خدمات موضوع  یبرا گاهبنز هیدر تج کاربنر یتأخ 

 باشد. هردکند، پرداخت کپرداخت  گاهبن واسپارید بعد از یبا کهپرداخت را شیآن قسمت از پ بربهره

 از شیب قرارداد یلیتفص یزمان هبرنامدر  هشدینیبشیپ خدمات از یک رها اتمام یدر شروع و  کاربناز قصور  یر ناشیتأخ 

 ؛ارک آن یبرا هشدنییتع مدت نصف

 ؛قرارداد یهدرصد مدت او ( 91) هش از دیب قراردادا اتمام خدمات یدر آغاز  کاربناز قصور  یناش یاهریتأخجمع  

 )42 هق )موضوع مادیا اتمام مدت تعلی ،(91 )موضوع ماد یرهت قیپس از رفع وضع کاربن یاز سو خدمات بنآغاز نشدن  

 ؛ارک آغاز یبرا بربهرهابالغ  و

بدون توافق  کاربن یدر سال، از سو هوستیروز ناپ 7ا ی هوستیروز پ 9ش از یب کاربنتوسط  خدمات بن هق ارائیا تعلیتوقف  

 هدمات بخ هارائ ن توقف دریا کهند کثابت  کاربن کهباشد، مگر آن برداریبهرهدر حال  هپروژ که یدرزمان، بربهره یتبک

 ؛است هدادرخ( یهره)مانند حوادث ق یرعمدیغل یدال

ده  ایو  هوستیروز پ (9سه ) ش ازی، ببربهرهبا  ینگهماهن او( بدون یا جانشی گاهبنس یی)ر گاهبنبدون سرپرست گذاشتن  

 ؛هوستیروز ناپ (91)

 ؛94-27بند  یهبر پا راستانداردیغا یوب، ناقص و یمع هشدانجام یاهارکاصالح  یبرا بربهره یتبکانجام ندادن دستور  

 ؛1-99 بند هب هنان خود، با توجکارکدر پرداخت دستمزد  کاربنر یتأخ 

 هل )آمادید  هد محصول/خدمت بیا توقف تو یش هاک با همورد( در رابط 9ثر ک)حدا بربهره یاهاخطار هب هیتوجیب 

 ؛(29-2-92 بندموضوع کیدینگام قطعات ه هنبودن ب

 ؛21 هدر ماد هشدموارد مشخص یاستثناهب، کاربنشخص ثا ث توسط  هب قراردادموضوع  یاهارک یواگذار 

 ؛کاربنت کانحالل شر 

 ؛ییمراجع قضا یاز سو کاربنو اموال  آالتنیماشف یتوق ایو  کاربن یستگکاعالم ورش 

 یاهادهموجب اعتراض ن اگر ؛کاربن( توسط HSSEست )یزطیا حفظ محیداشت ه، بیمنین ایت نشدن موازیرعا 

 شان شود.یاز ا یتبک یاهافت اخطار/اخطاریا دریربط یذ یقانون

 قراردادفسخ  هالزام ب -91-2

 شود.یعمل م 40-2فسخ و بر اساس بند  قراردادر یاز موارد ز یکر هدر صورت رخداد 
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 در مدتا بعداً مشمول شود و ی هبود 36 هموضوع ماد یت قانونیمشمول ممنوع قراردادار و عقد کنگام ارجاع هدر  کاربن 

 د.یننما 2-49بر طبق بند  قرارداددادن  هخاتم یبرا بربهره ها اعالم بیت و یرفع ممنوع یبرا یاقدام هما (9) یک

 ارتشاا ی یتبان قراردادا انعقاد ی، در ارجاع ییا مرجع قضایات قانون مناقصات یاکش هب یدگیات رسهیص یبا تشخ هرگاه 

 باشد. هصورت گرفت

 قرارداد هخاتم -91-9

 بربهره یاز سو قرارداد هخاتم 

منتخب  هنفر هأت سهیا ی بربهرهن مقام سازمان ید باالترییباشد، پس از تأ کاربن همتوج یقصور کهتواند بدون آنیم بربهره

 د.هد هخاتم قرارداد هب 9-49بند  یهشان، بر پایا

 کاربن یاز سو قرارداد هموارد خاتم 

 را طبق قرارداد ه، خاتمیط عمومین شرایدر ا هشدنییتع یاهلتهر و در میاز موارد ز یکر هتواند در صورت رخداد یار مکبن

 .ندهانجام د 2-49 ف خود را طبق بندید وظایبا دو طرفن حا ت یاعالم دارد. در ا بربهره هب 2-49 بند

 .4-9-26 بنددر  هشدزان مشخصیاز مش یار بکر یش مقادهاکبا  کاربنعدم موافقت  

 .92-22 طبق بند ش معارضیدایا پیو  بربهرهار یار در اختکانجام  یاهطیگر محیا دی گاهبن واسپاری عملیاتی نشدن 

 هما( 9) یکش از یر بیز تاخیاست و ن بربهرهد هدر تع که ییاهسازبنو  مواد او یهل یدر تحو هفتهش از دو یر بیتاخ 

 .است ید وهدر تع که یاهمستحدثات توسع ردنکن واسپاری در بربهره

 .21 همادو  9-28بند ، طبق کاربن یاهدر پرداخت بربهرهر یتأخ 

 هما (9) هسش از ین حا ت بیا کهیدرصورت. هما( 9) هش از سی( ب91 ه)موضوع ماد یرهاز حوادث ق یت ناشیوضع هادام 

 ؛د استیگر قابل تمدید هما (9) هس ثر تاکمدت حدان ی، اکاربنابد، در صورت موافقت ی هادام

 ؛9-29با در نظر گرفتن مفاد بند  قراردادن یدر ا بربهرهدات هحقوق و تع یا واگذاری ینیجانش 

ان یار پس از پاک هبا ادام کاربنا عدم موافقت ی، 42 هدر ماد هشدزان مشخصیش از میق پیا تعلیش مدت توقف یافزا 

 .42 هدر ماد هادشدی یاهلتهم

 قراردادفسخ  هاقدامات مربوط ب 

 بربهرهاز طرف  قراردادفسخ  هاقدامات مربوط ب -41-9

 ش از فسخیاقدامات پ 

ند کیاخطار م کاربن هرا مشمول فسخ بداند، ب قرارداد، 9-91 در بند هشداز موارد درج یکر هاستناد  هب بربهره هچنانچ 

 د.یرفع موارد فسخ، اقدام نما ه( نسبت ببربهرهص یتشخ هب یشتریمدت بر ه) هفته (9) یک هنیمکدر مدت  که

 رببهرهاطالع  هب قراردادت یرا، با وضع هشداز عدم انطباق موارد اعالم کیل حایلت مقرر، دالهد است در مهمتع کاربن 

ت با یضعرد و بر انطباق ویل او را نپذیدال بربهرها ینشود،  هارائ کاربنتوسط  ی، پاسخهشدنییلت تعهبرساند. اگر در م

 د.ینمایابالغ م کاربن هرا ب قراردادباشد، فسخ  هد داشتکیموارد فسخ تأ
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د یبا قرارداد، باشد، موضوع فسخ 9-91در بند  هشداستناد موارد درج هب قراردادفسخ  یبرا بربهرهم یتصم کهیدرصورت 

تابع  که ییاه)در مورد سازمان بربهرهن مقام سازمان یباالتر ایر یانتخاب وز هنفر ب هل از سکمتش یاتهی هلیوسهب بدواً

رد و یار گقر بربهرهن مقام سازمان یا باالتریر ید شود و مورد موافقت وزییو تأ یستند( بررسیا نههاز وزارتخان کیچیه

 ابالغ شود. کاربن هسپس ب

دات خود هف و تعیا، وظاهتیمسئو  هد بیبا طرف دواز  یکر ه، 9-9-9-41بند  بر اساس قراردادنگام ابالغ فسخ هتا  

 .تاس هوارد یجبران خسارات احتما  یبرا یریگیپقابلدات هف و تعی، وظااهتیمسئو ر نوع تخلف از هنند و کعمل 

 اقدامات پس از فسخ 

بط نفع خود ض ه( را بهسر شدکار )کدات و حسن انجام هانجام تع یاهنیتضم بربهرهروش باال،  هپس از ابالغ فسخ ب 

 ابد.ییم هادام هن مادیفسخ بر اساس ا هند و اقدامات مربوط بکیز میا خود واری هخزان حسابهبو حسب مورد 

ا ح ، مواد و مصمواد او یه، اهسازبن، مستحدثات، هشدانجام یاهارک همهو  گاهبندرنگ، ی، بقراردادبا ابالغ فسخ  بربهره 

حفاظت آن اقدامات  یرد و برایگیار میار را در اختکانجام  یاهطیگر محیو د گاهبنانات موجود در کو تمام ام یمصرف

 آورد.یعمل م هالزم را ب

 هضورداشتح گاهبندر  ییجاهجاب هجلسصورت هیهتوانند تا زمان تیز میبانان، نهنگ هژیوهب، کاربن ازیموردننان کارک 

 ند.کیم هیهرا ت هروزان ی، گزارش نظارتگاهبنبا حضور در  بربهرهن مقطع یباشند. در ا

( برهبهرص یبا تشخ یمنین ایجز در موارد تأمهر نوع دخل و تصرف )به، حق یبردارل صورتیمکتا قبل از ت دو طرف 

 ار را ندارند.کانجام  یاهطیمحگر یو د گاهبندر 

 یبتواند موجب بروز خطر جان کاربنتمام، خارج از قصور همین یاهارکاز  یردن برخکا ه، ربربهرهص یبا تشخ هچنانچ 

ن یدر ا که دیابالغ نما کاربن هب یارکدستور  یتواند انجام اقدامات الزم را طیم بربهرهشود،  هعمد یا خسارت ما یو 

توافق شود. مبلغ  کاربنخ ابالغ فسخ، با یپس از تار هفته( 9) یکدر  هنیشید بیار مربوط باکحا ت موضوع، مقدار و مدت 

 شود.یم هنوشت کاربن هت ساالنیوضعن صورتیجام، در آخرنا پس ازا هارکن یا

ضور ح یخ ابالغ برایاز تار هفته یکخود را در مدت  هندینما کهند کیاعالم م کاربن ه، بقرارداددر ابالغ فسخ  بربهره 

، مواد او یها، هسازبناز نوع، تعداد و مقدار  یفهرست بردارو  هشدانجام یاهارک یریگهو انداز یبردارصورت هدر جلس

خ ابالغ فسخ یتار هنسبت ب یبردارصورت هل جلسکیخ تشیند. تارک یمعرف بربهره هب هماندیباق یمواد و مصا ح مصرف

 باشد. هفته (2دو )رتر از یو د هفته( 9) یکزودتر از تواند ینم

 یبر معرفهرهب هب 6-2-9-41انجام اقدامات بند  یخود را برا هندیاز ابالغ فسخ، نما هفته( 9) یکمدت  د دریبا کاربن 

تا  ابندییحضور م گاهبندر  یبردارصورت یبرا هشدنییتعخ یدر تار دو طرفندگان ین اقدام، نماید. با اینما

 یتلق جاییبهجاجلسه صورت عنوانهب هجلسن صورتیشود. ا هجلسا انجام و صورتهیریگها و اندازهیبردارصورت

 یاهطیگر محیو د گاهبناز  کاربنا، مواد و مصا ح هسازبنو زمان خروج  یدر مورد چگونگ هجلسن صورتیشود. در ایم

 شود.یم یریگمیار تصمکانجام 

قدام ل مورد این د یتأمق یند، موضوع از طرکنظر بروز اختالف دو طرفن یب یریگهو انداز یبرداردر امر صورت هچنانچ 

 .است دو طرف هدهبر ع یمساو طورهبآن  هنیزهرد و یگیقرار م

 ره( هندیا عدم حضور نمای یل عدم معرفید  هب هازجمللت مقرر )هدر م هجلسم صورتیتنظبه در صورت عدم شروع  

ن یدر ا .ندینما یریگهو انداز یبردارصورت هب، مبادرت ییق مراجع قضایل از طرین د یتوانند با تأمیم دو طرفاز  یک
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ا یو  هدرکن یمعرف یاهندینما یریگهو انداز یبردارصورت یبرا کهاست  یطرف هدهل بر عین د یتأم یاههنیزهصورت 

 شود.یم یتلق ییجاهبجا هجلسز، صورتیل نین د یتأم هجلساست. صورت هافتین امر حضور نیا یاو برا هندینما

رار بر قهرهار بیامل در اختکطور هب گاهبن، جاییبهجاجلسه صورت یا و امضاهیریگهو انداز یبرداربا اتمام صورت 

 نند.کیم کار را ترکانجام  یاهطیمحگر یو د گاهبن کاربنرد و عوامل یگیم

 برهرهبل یو تحو هیهرا ت هت ساالنیوضعن صورتی، آخرقراردادضوابط  یهد بر پایبا کاربنجام موارد باال، نا پس از 

 د.ینما

ار یانات موجود، در اختکا، مواد، مصا ح و تمام امهسازبن، مستحدثات، هشد، شامل خدمات انجامگاهبن کهنیا هنظر ب 

 شود:یر عمل میشرح ز ها بهف آنیلکن تییتع یاست، برا بربهره

آن  کما  کاربن که قرارداد دارایی فکریو آن بخش از  کاربن ی، مصا ح، مواد مصرفمواد او یها، هسازبناز  ها ف( استفاد

 ها را بهد مجوز خروج آنیبا یبرداردرنگ پس از صورتیب بربهرهست و یمجاز ن دو طرفجز در صورت توافق است، 

 رون ببرد.یب گاهبنا را از هد آنیبا هفته (9) یکز در مدت ین کاربند. هبد کاربن

آالت نیاز ماش هاستفاد که یما  ها خسارات عمدی یو در صورت احتمال بروز خطر جان یمنیت موارد ایرعا یبرا

و  یابیرزا یدادگستر یارشناس رسمکآالت توسط نین ماشیا هر سازد، نرخ اجاریرا ناگز بربهرهتوسط  کاربن یعموم

از  کاربن یآالت عمومنیمجوز خروج ماش هفته (9) یکدر مدت  هنیشیب بربهرهن موارد یشود. بعد از رفع این مییتع

 ند.کیرا صادر م گاهبن

 مواد و، مصا ح مواد او یها، هسازبناز  یخود، اقالم یارکزان بستانیم هب بربهرهار باشد، هکبد بربهره هار بک ب( اگر بن

ت یو با رعا ردیگیار میاخت شود، دریم یابیارز دو طرف هدیارشناسان برگزکا یارشناس ک یاز سو کهرا  کاربن یمصرف

 .آوردیدرمخود  یقطع کتمل هشور، بک ین جاریقوان

جام ان یاهطیگر محیو د گاهبندر  که( ک)اعم از ثابت و متحر کاربن همتعلق ب هژیآالت و ابزارآالت ونیپ( در مورد ماش

 ینیگزیجا ی، زمان الزم برابربهرهص یاست، با تشخ هشدینیبشیپ 6وست یا در پهرست آنهو ف هار موجود بودک

ن و در حساب یمع یدادگستر یارشناس رسمکا در صورت عدم توافق، با نظر هآن یاهبهشود و اجارین مییتع

 شود.یم هنوشت کاربن یارکبستان

 است. هما (9) یکباشد  بربهره هار و اجاریتواند در اختیم هادشدیآالت و ابزار نیماش که یمدت هنیشیب

 هشدمشخص هژیو عنوانهب 6وست یدر پ یروشنهب کهآنستند؛ مگر ه یآالت و ابزارآالت عمومنیا، ماشهسازبن همه

 .باشند

سط ا تویموجود  گاهبنز در هیدر قا ب تج که زات و مستحدثات موقتهیسات و تجیتاس هب بربهرهاز یت( در صورت ن

وافق و ت دو طرفن یمت روز بیق یبر مبنا یافتیزات بازهیاست، برابر ارزش مصا ح و تج هشداحداث گاهبندر  کاربن

 یرسم ارشناسک. در صورت عدم توافق، نظر دیآیدرم بربهره کتمل هشود و بیم هنوشت کاربن یارکدر حساب بستان

 برهرهب هپرداخت شود. چنانچ کاربن هب گاهبندن یبابت برچ هید وجین موارد نبایعمل است. در ا کمال یدادگستر

 شرطهب، ندک هاست، استفاد کاربن همتعلق ب کهار کانجام  یاهطیگر محیسات موجود در دیا و تاسهد از ساختمانهبخوا

 هنوشت ارکبن یارکدر حساب بستان یدادگستر یارشناس رسمکآن بر اساس نظر  یاهبهاجار، کاربن یتبکموافقت 

 شود.یم

، مصا ح و مواد مواد او یها، هسازبنرست هروز، ف (9) هسدر مدت  هنیشی، بقراردادافت ابالغ فسخ یپس از در کاربن 

 (9) یکتا  بربهرهند. کیارسال م بربهره یا، براهد آنیط خریبا شرا همراهار را، ک یاجرا یبرا هشدهدادسفارش  یمصرف

ند تا کیاعالم م کاربن هد بهص دیتشخ ازیموردن کهرا  هشدهداد، اقالم سفارش هگفتشیرست پهافت فیپس از در هفته

است،  هشدپرداخت کاربنتوسط  هادشدید موارد یبابت خر که ید. مبا غیمنتقل نما بربهره ها را بهد آنیخر قرارداد کاربن



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

71 
 

د هر نوع تعهد و یمبلغ خر یهشود. پرداخت بقیم هنوشت کاربن یارکآن، در حساب بستان کاسناد و مدارم یدر برابر تسل

 د بود.هخوا بربهره هدهع ها بهآن همربوط ب

 یطبق مشخصات باشد و برا کهار را کیپا ی، مصا ح و مواد مصرفمواد او یها، هسازبنمت آن بخش از یق بربهره 

 باشد، با دو طرف موردتوافق که گاهبن هخ ورود بینرخ متعارف روز، در تار بر اساسد، هص دیالزم تشخ قرارداد یاجرا

 یرسم ارشناسکسد. در صورت عدم توافق، نظر ینویم کاربن یارکدر حساب بستان کسور قانونینمودن(  هاعمال )اضاف

 عمل است. کمال یدادگستر

 گاهنبدر  کهات خود را کگر تداریو د ی، مصا ح، مواد مصرفمواد او یها، هسازبن یهلکد است همتع کاربن رصورتهدر 

در  دو طرف موردتوافقا ی هن مادیدر ا هشدینیبشیپ یاهلتهماست، در  هماندیار باقکانجام  یاهطیمحگر یو د

 رون ببرد.یار بکانجام  یاهطیگر محیو د گاهبناز  یبردارصورت هجلسصورت

 باشد. یبردارصورت هجلسخ صورتیاز تار هما (9) یکشتر از ید بین مدت نبایا رصورتهدر 

آن را در حساب  هنیزهد و یعمل نما یر نحو مقتضه ها بهرون بردن آنیب یتواند برایم بربهرهن صورت، یر ایدر غ

ود، خ یاهییاموال و دارا هب هواردشدان یضرر و ز هتواند نسبت بینم کاربنن حا ت، یسد. در ایبنو کاربن یارهکبد

 را مطرح سازد. ییادعا

 یاههنیزهاز  یمیابد، نییان میپا هن مادیطبق ا یابیا و ارزهیبردارصورت که یخیتا تار قراردادخ ابالغ فسخ یاز تار 

ت. اس کاربن هدهع هگر بید همیو ن بربهره هدهع هب ارکانجام  یاهطیمحگر یو د گاهبنو حفاظت  یدارهنگ همربوط ب

مربوط  یاههنیزهن صورت، یر ایطول انجامد، در غ هب یبردارصورتخ یپس از تار هما (9) یکش از ید بین مدت نبایا

است.  بربهره هدهع ه، بهما (9) یکش از یام بیا یبرا ارکانجام  یاهطیمحگر یو د گاهبنو حفاظت  یدارهنگ هب

ن ییعت یدادگستر یارشناس رسمکتوسط  ارکانجام  یاهطیمحگر یو د گاهبنو حفاظت  یدارهنگ همربوط ب یاههنیزه

 شود.یم
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 قراردادفسخ  هند الزام بیفرآ -41-2

-41ر اقدامات طبق بند ین حا ت سایند. در اکیابالغ فسخ اقدام م هنسبت ب بربهرهشود،  2-91 مشمول بند قرارداد هچنانچ

 .ردیگیصورت م 9-2

 قرارداد هخاتم هاقدامات مربوط ب 

 بربهره یاز سو قرارداد هخاتم هاقدامات مربوط ب -49-9

 هد است با توجهمتع کاربنن صورت ید؛ در ایابالغ نما کاربن هرا ب قرارداد هتواند خاتمیم 9-9-91بند  بر اساس بربهره 

 هشدانجام یاهارکز یار و نکانجام  یاهطیمحگر یو د گاهبنخ ابالغ، یاز تار هما (9) یک، در مدت 2-9-49 بند هب

لت هرتر از مید دینبا که جاییبهجا یار براک یخ آمادگین تاریید و مراتب را با تعینما جاییبهجا هرا آماد و ناتمام( هافتیانی)پا

 اعالم دارد. بربهره هباشد، ب هادشدی

 است. یریگیپقابلل ین د یتأم هانجام نشود، موضوع از را کاربن یباال از سو یاهاز اقدام یکر ه هچنانچ

 ازنظر باشد و یما  هان عمدیا زی یتمام، احتمال بروز خطرات جانهمین یاهارکاز  یبرخ تیدر وضع بربهرهص یتشخ هاگر ب 

ن ییار با تعکدستور  ی، انجام اقدامات الزم را طقرارداد هزمان با ابالغ خاتممه بربهرهنباشد،  رشیموردپذ یمنیضوابط ا

گر یو د گاهنبو  هل نمودیمکن موارد را تیار، اکدستور  یهپا د بریبا کاربند و ینمایابالغ م کاربن هب یزمان هموضوع و برنام

 د.ینما جاییبهجا هو ناتمام( را آماد هافتیانی)پا هشدانجام یاهارکز یار و نکانجام  یاهطیمح

ار کانجام  یاهطیگر محیو د گاهبنامل گرفتن کار گرفتن یدر اخت یرا برا جاییبهجاند یفرآ بربهره، قرارداد هبا ابالغ خاتم 

 هدهمشا ارکبنرد کا استاندارد نبودن در عملیب، نقص و ید. اگر عهدیو ناتمام( انجام م هافتیانی)پا هشدانجام یاهارکز یو ن

 و سپس دینما ا را رفعهشود آنین مییتع بربهره توافق با هک یمناسب مدت در خود هنیزه هد است بهمتع کاربن شود،

 رفع نقص هب اقدام 1-99 بند یهبر پا بربهره ندکن نقص رفع مقرر، لتهم در کاربن کهیدرصورتانجام شود.  ییجاهجاب

 د.ینمایم

 هیهت 2-21بند ، بر ارکیپا کیدیو قطعات  یل مصرفینمودن مصا ح، مواد و وسا بامنظور وضعیت ساالنهصورتن یآخر 

 شود.یم

 هب هشدهدادار و سفارش کانجام  یاهطیگر محیو د گاهبنموجود در  یو مواد مصرف، مصا ح مواد او یه ا،هسازبندر مورد  

 .شودیر رفتار میز هویش

وضوع م یاجرا یو برا هبود یمشخصات فن یهبر پا کهرا  ی، مصا ح و مواد مصرفمواد او یه، اهسازبنآن بخش از  بربهره 

ار موجود است، در کانجام  یاهطیگر محیو د گاهبنو در  هشدهیه، تهصادر یاها مجوزی یزمان هبرنام یهبر پا قرارداد

موارد  هد. مبلغ مربوط بینمایم کو تمل یریگهانداز کاربن هندینما هیمراهبا  قرارداد هاز ابالغ خاتم هفته( 9) یکمدت 

)حسب مورد( در  قراردادمربوط در  یب باالسریبا اعمال ضر گاهبن هخ ورود بینرخ متعارف روز در تار یهبر پا هادشدی

 شود.یم هنوشت کاربن وضعیت ساالنهصورتن یآخر

 9-1-9-49 بندموضوعط یمان شراه یدارا که هشدهدادسفارش  ی، مصا ح و مواد مصرفمواد او یها، هسازبنرست هف 

 کاربنتا  شودیاعالم م بربهره هب کاربن یاز سو هفته( 9) یکز در مدت یاست ن هوارد نشد گاهبن هنوز به، اما هبود

 ند.کمنتقل  بربهره ها را بهد آنیخر قرارداد
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با احتساب  و همثبت کاسناد و مدارم یاست در برابر تسل هشدپرداخت کاربن یاز سو هادشدید موارد یبابت خر که یمبا غ 

د هعر نوع تهد و یخر یاهب یهپرداخت بقشود، اما یم هنوشت کاربن هت ساالنیوضعن صورتی، در آخریب باالسریضر

 است. بربهره هدهآن، بر ع هگر مربوط بید

 قراردادن ی، در ارتباط با اکاران خُردبنخود با  یاهقرارداد، تمام قرارداد هپس از ابالغ خاتم هفته( 9) یکدر مدت  کاربن 

 د.هدیم هارائ بربهره همربوط را ب کو مدار هرا خاتم

 بربهرهاز یمربوط موردن ی، مصا ح و مواد مصرفمواد او یها، هسازبن 2-1-9-49و  9-1-9-49 یاهبنداگر در موارد  

ا هتا و خسارههنیزهن یبشود، ا هادشدیموارد  هیهت یهاز ناح کاربن هان بی، موجب ضرر و زقرارداد هدادن ب هنباشد و خاتم

 شود.یم هنوشت کاربن یارکدر حساب بستان بربهرهد ییو تأ یدگیپس از رس

 گاهبندر  کهات خود را کگر تداریو د ی، مصا ح و مواد مصرفمواد او یها، هسازبن همه کهد است همتع کاربن، یرروههب 

 گاهبناز  دو طرف موردتوافقا ی هن مادیدر ا هشدینیبشیپ یاهلتهاست، در م هماندیباق ارکانجام  یاهطیگر محیو د

 رون ببردیار بکانجام  یاهطیگر محیو د

 باشد. یبردارصورت هجلسخ صورتیاز تار هما (9) یکشتر از ید بین مدت نبایا رصورتهدر 

آن را در حساب  هنیزهد و یعمل نما یر نحو مقتضه ها بهرون بردن آنیب یتواند برایم بربهرهن صورت، یر ایدر غ 

 ییخود، ادعا یاهییاموال و دارا هب هواردشدان یضرر و ز یتواند براینم کاربنن حا ت، یسد. در ایبنو کاربن یارهکبد

 را مطرح سازد.

 یاهرد. بیگیار میاست، در اخت هجادشدیا گاهبنز هیتج یبرا کهرا  انتقالرقابلیغموقت  یاهسات و ساختمانیتأس بربهره 

 هشدانجام گاهبنز هین بابت در قا ب تجیاز ا که ییاهسر پرداختکمت روز ساخت با یا معادل قهسات و ساختمانین تأسیا

 گاهنبدن یبرچ عنوانهب هیا وجهشود و بابت آنیم هنوشت کاربن یارکدر حساب بستان ییاهحساب ناست، در صورت

ا را هنآ یاهبهاجار بربهرهباشد،  هجادشدیا گاهبندر خارج از  هگفتشیپ یاهسات و ساختمانیشود. اگر تأسیپرداخت نم

 ند.کیت مپرداخ کاربن هد داشت بهار خوایار در اختکل یمکمنظور تهب که یمدت یشود، براین مییتع دو طرفبا توافق  که

ن مربوط آت کیما  که( را اهسکانک) هساختشیپ یاهساختمانمانند  انتقالقابل یاهسات و ساختمانیتواند تأسیم کاربن 

وضعیت صورت نیدر آخر کاربن یارکبستان حسابهبدن آن ین صورت مبلغ برچیند؛ در اکخارج  گاهبناست را از  یو هب

 .شودیم هنوشت ساالنه

 د:شویر مر رفتایز هویش هب کاربن یاهنیدر مورد تضم 

 شود.یآزاد م 9-28 بند یه، بر پاقرارداددات هن انجام تعیتضم 

از  هماندیباقار کحسن انجام  یاههسپردا ی نیز تضمیو ن برداریبهرهار سال آخر کحسن انجام  ها سپردین یتضم 

 شود.یآزاد م 2-28بند  یهن، بر پایشیپ یاهسال

 کاربن یاز سو قرارداد هخاتم هاقدامات مربوط ب -49-2

 هشدینیبشیپ یاهلتهتواند در میمحقق شود، او م قرارداد 2-9-91از موارد بند  یکر ه کاربنص و اعالم یاگر با تشخ 

دالل ح و استیبا توض همراه، هافتیتحققن مورد ییرا با تع قرارداد هدادن ب هبر خاتم یم خود مبنی، تصمهادشدیدر موارد 

 اعالم دارد. بربهره هالزم، ب
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او،  یاهمستندات و استدالل یو پس از بررس قرارداد هم او بر خاتمیار دال بر اعالم تصمکبن هافت نامیپس از در بربهره 

ستدالل ح و ایبا توض همراهرا  کاربنا رد نظر یرش یبر پذ یخود مبن یتبکخ اعالم باال، نظر یاز تار هفته (2) در دو هنیشیب

 دارد.یاعالم م یو هالزم ب

 قرارداد هبر رد خاتم یمبن بربهرهافت نظر یبا در کاربنا ینفرستد  یدر بند باال، پاسخ هادشدیلت هدر م بربهره هچنانچ 

 بررهبه هرا ب قرارداد ه، خاتمهفته یکدر  کاربنبماند،  یباق قرارداد هخاتم یص خود در استحقاق برایان بر تشخکماک

و  9-9-91 یاهت بندیرا با رعا قرارداد ه، خاتمهما (9) یک، در مدت کاربنرش نظر یدر صورت پذ بربهرهدارد. یاعالم م

 هخاتم هفته (9) یکدر مدت  کاربنن مدت، یدر ا بربهرهتوسط  قرارداد هخاتمند. در صورت ابالغ نشدن کیابالغ م 49-2

 د.ینمایاعالم م بربهره هرا ب قرارداد

 یو ط هنمود جاییبهجا هرا آماد گاهبنار و کد ی، بابربهره هب قرارداد هخ اعالم خاتمیاز تار هفته (2دو )در مدت  کاربن 

را از  مراتب کاربنند کن ین مورد اقدامیدر ا بربهرهد. اگر یرا درخواست نما جاییبهجا یبرا بربهره هندیحضور نما یاهنام

 .ردکد هخوا یریگیل پین د یق تأمیرط

 رد.یگیصورت م 7-9-49تا  2-9-49 یاهطبق بند قرارداد هخاتم هاقدامات مربوط ب 

-49ند ب یهبر پا کاربن یاهنیار و تضمکحسن انجام  هسپرد بربهرهباشد،  بربهرهو ابالغ  رشیموردپذ قرارداد هاگر خاتم 

 ند.کیآزاد م 9-8

و  یاردهرا نگ کاربنن ی، تضامقرارداد هافت ابالغ خاتمیرد، با دریرا نپذ کاربن یاز سو قرارداد هل خاتمیدال بربهرهاگر  

 صورت:ن یند؛ در اکیدرخواست م هما (9) یکدر مدت  هنیشیرا ب یداور هارجاع ب

 هی، بر پاقراردادخدمات موضوع  هب هواردشدند، خسارت کد نییرا تأ کاربن یاز سو قرارداد هدادن ب هداور خاتم هچنانچ 

 کارنب یاهییگر داراین و دیا، تضامههداور را از محل سپرد یاز سو هشدنییتعخسارت  بربهرهشود. ین مییداور تع یرأ

 ند.کیافت میدر

د یمدت هنیزهن، یا و تضامههسپرد یند، افزون بر آزادسازکد ییرا تأ کاربن یاز سو قرارداد هدادن ب هداور خاتم هچنانچ 

 شود.یم هنوشت کاربن یارکز در حساب بستانیا نهآن

 ق و توقفیتعل 

 نییرا تع د مراتبیصورت با نیا در ندک معلق هما (9) هس ثرکحدا و بارکی یبرا را ارک انجام ،قرارداد مدت در تواندیم برهرهب -42-9

مواد ا، هسازبن، هشدانجام یاهارکتمام هک است لفکم کاربن قیتعل مدت در .دهد اطالع کاربن هب را قیتعل آغاز خیتار و

 و حفاظت هستیشا طورهب قرارداد اساس بر را ارکانجام  یاهطیگر محیو د گاهبنموجود در  یو مصا ح و مواد مصرف او یه

 .ندک حراست

 .پردازدیم کاربن هب 9-21بند  هیت را بر پایظرف یاهب قیتعل دوران در بربهره -42-2

 هس ثرکو حدا بارکی یبرا را قیتعل مدت کاربن موافقت با تواندیم بربهره باشد یضرور هما هاز س شیب قیتعل کهیدرصورت -42-9

 هخاتم قرارداد هما( 9) هاز س شیب قیتعل با کاربن موافقت عدم صورت در .ندکابالغ  کاربن هب هن مادیا طیشرا با هما (9)

 .شودیم عمل 2-49 هماد طبق و هافتی

 خیتار ار،ک ط انجامینمودن شرا هآماد یبرا کاربن یبرا یلتهم نییتع با بر هرهب شود برطرف ارک قیتعل موجب عوامل هرگاه -42-4

 .ندکیم ابالغ کاربن هب را ارک مجدد آغاز
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 داتهانجام تعجرائم عدم  

 یمکو  یفکیج ینتا هب یابیدسنننت در کاربن انحراف زانیم ،21 هماد هب هتوج با تیوضنننعصنننورت ره دییتأ زمان در -49-9
شت  ردکعمل یابیارز یاهشاخص  همربوط ب یاهیریگهانداز ست  یپ هشد هنو ساس مفاد   کاربن همیزان جریم و نییتع 1و بر ا

 شود.یم هنوشت کاربن یارهکبد حساب در همحاسب 1وست یپ

 یاهراکا اسننتاندارد نبودن یب و ی، نقص، عیرفع خراب هنسننبت ب هشنندنییتعلت هدر م کاربن 92-7-27بند  یهبر پا هرگاه -49-2
سط   هشد اعالم سبت ب کاربن هب یبا اخطار قبل بربهرهند و کاقدام ن بربهرهتو صالحات موارد   ه، ن شد یانجام ا د، یام نمااقد هاد

 شود.یم هنوشت کاربن یارهکدر حساب بد درصد (91پانزده ) هاضافهب بربهرهتوسط  هشدانجام یاههنیزه

سمت یتمام  یدر اجرا کاربن هرگاه -49-9 شت از موارد  یا ق دات خود هند و از انجام تعک هیوتاکا ی یانگارلهس  91 هدر ماد هشد هنو
و  بربهرهتوسنننط  هشننندانجام یاههنیزهد، هانجام د کاربن یجاهبدات را هآن تع بربهرهد و ی نما  یخوددار قرارداد یه بر پا 

 شود.یم هنوشت کاربن یارهکدر حساب بد درصد( 91پانزده ) هاضافهب هپروژ هب هخسارات وارد

 اا رهآن بربهرهد و یننما مهرا فرا هنان خود در پروژکارک یمنیل ایار و وسا ک کپوشا  کاربن ،94-9-91اساس بند   بر هرگاه -49-4
 شود.یم هنوشت کاربن یارهکدر حساب بد درصد( 91پانزده ) هاضافهب بربهرهتوسط  هشدانجام یاههنیزه ند،کم هفرا

ساس بند   بر هرگاه  -49-1 ستاندارد نبودن  ینقص  ب،یع ،یخراب کاربن 1-99ا شا ا ا  هپروژ ییجاهجاب نگامه هار را بک در هشد هدهم
صالح ن  هشد نیمع زمانمدتدر  صالح آن را   بربهرهند و کا شد   زانیرد، میگ هدهبر عا سارت برآورد  صد  91 هعالوهب هخ  در

 .شودیم هنوشت کاربن یارهکبد حساب در یباالسر هنیزه

شد ی موارد رازیغهب هشد هگرفت نظر در میجرا همه -49-6 سارت    ( 91پانزده ) برابر قرارداد نیا مفاد ریسا  در باال در هاد صد خ در
 باشد. هشدینیبشیپ یگری، مقدار دقرارداددر  یروشنهب کهنی؛ مگر ااست هواردشد

 .شودیمف یلکن تییتع قرارداد 1وست یر در پیموارد ز هازجمل همیر موارد مشمول جریسا -49-7

 ؛دو طرفاز  یکر ه یاز سو مستندسازی نامهنظاما ابالغ ید یی، تاهیهت یبرا ریتاخ -

 ؛دو طرفاز  یکر ه یاز سو HSSEنامه مدیریت نظاما ابالغ ید یی، تاهیهت یر برایتاخ -

 ؛گاهبن واسپاریدر  بربهرهر یتاخ -

 ؛گاهبن واسپاری یبرا موقعهبحضور  یبرا کاربنر یتاخ -

 حل اختالف 

 هماد نیمفاد ا هب هد، الزم است با توجیش آینظر پاختالف دو طرفن یب قرارداد کاسناد و مدارر مفاد یدر اجرا با تفس هرگاه

، دو طرفاز  یکره یارکمهعدم  هازجمل، هر مرحله یج اجراینتا همربوط ب کاسناد و مدارشود و  مورداجرار حسب یمراحل ز

 باشد. هارائقابلو  هشد یمستندساز

 هشدطبق نظر اعالم دو طرفشود و یمربوط انجام م مقرراتن و ی، قوانقرارداددر چارچوب  هر مرحلهو اعالم نظر در  یدگیرس

 ست.ین رییتغقابل (2-44)بند  یارشناسکو  هرکمذا هدر مرحل ،9-44بر اساس بند  هشدنظر اعالم نند.کیعمل م

 امهر و رفع ابیتفس -44-9
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 یکر هشور باشد، ک ییو اجرا یدر چارچوب نظام فن یابالغ مقرراتر متفاوت از یتفس هموضوع مورد اختالف مربوط ب هچنانچ

 عمل است. کمال دو طرف یند. پاسخ سازمان براک استفسارشور ک هوبودجهاز سازمان برنامتواند موضوع را یم دو طرفاز 

 یارشناسکو  هرکمذا -44-2

 نند:کر اقدام یشرح ز هتوانند بیم دو طرفباشد،  9-44خارج از شمول بند  که ییاهنظردر اختالف

و د ینگهماهبا  که یاهدر جلس شود، سپسیگر اعالم مید طرفهب یتبکصورت هب دو طرفاز  یکر هموضوع توسط  

وارد م دو طرفد شد، هل خواکینظر( تشاختالف یتبکن اعالم یخ او ی)از تار موردتوافقا مدت ی هفته( 2)دو  در مدت طرف

رد و طبق آن عمل یگیقرار م دو طرفار یتوافق پس از امضا در اخت یحاو هجلسنند. صورتکیم یاختالف را بررس

 یک هارجاع اختالف ب یخود را برا هگر را از خواستیتواند طرف دیم دو طرفاز  یکر ه صورت نیار یشود. در غیم

 د.ینما هآگا یاهارشناس، با فرستادن نامک

 دنیبرگز هدربارد یبا دو طرف، کارشناس حل اختالف هارجاع اختالف ب ه( روز پس از نوشتن نام91) هپانزد یزمان هدر باز 

 و طرفدا پس از بروز اختالف، با توافق ین است قبل کمم کارشناس حل اختالف. توافق برسند هب کارشناس حل اختالف

 شود. هدیر برگزیموارد ز هب هو با نگا

 یسندهت مکشر یکا یارشناس مستقل با تخصص مربوط ک یک، یندسهو م یامور فن هدر موارد اختالف مربوط ب 

 مستقل؛

 ( مستقل؛ی/حقوقیقی)حق یمشاور ما  یک، یو اقتصاد یامور ما  هدر موارد اختالف مربوط ب 

 .هآمدشیاختالف پ هارشناس مستقل با تخصص مربوط بک/چند یکگر، ید یر مورد اختالفهدر  

دو ن یداور، نظر خود را در مورد اختالف ب یک هارشناس مستقل نک یک عنوانهب یستیبا هدیبرگز کارشناس حل اختالف 

الزم دارد  یریگمیتصم یاو برا کهرا  ید تا اطالعاتهبخوا دو طرفتواند از یم اختالف کارشناس حلند. کاعالم  طرف

د. نیرا اجابت نما کارشناس حل اختالفن درخواست ید در اسرع وقت ایبا دو طرفن صورت، یارش بگذارند. در ایدر اخت

برسد، نظر  دو طرفتوافق  هب که یگریر زمان دها ی( روز از انتصابش و 91) ید ظرف مدت سیبا کارشناس حل اختالف

 .ندکاعالم  دو طرف هب یتبک صورتهبخود را  یارشناسک

 فکارشناس حل اختال یند حل اختالف از سویفرآ هنیزهم هیتس هوی، شکارشناس حل اختالفزمان با انتخاب مه دو طرف 

 نند.کیگر توافق میدیک نیراب

دو از  یکی کهآند بود؛ مگر هآور خواا زام دو طرف یبرا 4-44بند در  هشدهنوشتند یطبق فرآ کارشناس حل اختالفنظر  

 ارشناس اعتراضکنظر  هگر، بید طرفهب یاهارشناس، با فرستادن نامکافت نظر ی( روز پس از در91) هدر مدت پانزد طرف

دو  یمچنان براهارشناس کز نظر ین حا ت نیند. در اکاعالم  9-44بند  یهرا بر پا یداور هند و ارجاع موضوع اختالف بک

 ا برخالف آن باشد.ی هر دادیی، آن را تغیداور هجینت کهآند بود؛ مگر هآور خواا زام طرف

 یداور -44-9

 هب هنشود، با نگا وفصلحل یهدوسو هرک( روز با مذا91) هدر مدت پانزد، 2-44و  9-44بند  یهبر پا که یاختالف هرگونه 

 شود: وفصلحل یروش داور هگردد تا بیارجاع م یداور هر بیاز موارد ز یکی

 نند؛کتوافق  یروش داور هآن ب وفصلحلبر  دو طرف 
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کارشناس  هارجاع اختالف ب یبرا طرفکی ه( روز از فرستادن نام91) ی، در مدت س2-44بند  یهبر پا که یدر موارد 

 باشد؛ هنشد هدی، برگزکارشناس حل اختالفنوز ه، حل اختالف

 ؛ندکنظر خود را اعالم ن 9-2-44در بند  هشدهنوشتدر مدت  اختالف کارشناس حل 

ن یدر مدت مع کارشناس حل اختالفمخا فت خود را با نظر  یاهبا فرستادن نام 1-2-44بند  یهبر پا دو طرفاز  یکی 

 ند.کا آن را اجرا نید یاعالم نما

شور( ک هوبودجهس سازمان برنامیور )رئهس جمییر هژیو هندیرا، از نما یداور ه، ارجاع موارد اختالف بدو طرفاز  یکر ه 

 ند.کیدرخواست م

 شود.یارجاع م یفن یعا  یشورا هب یداور یور، موضوع اختالف براهس جمییر هژیو هندیدر صورت موافقت نما 

ان(، هاز طرف خوا موردادعا)مبلغ  ه، خواستهان، پاسخ خواندهتوسط خوا یمرجع داور هدرخواست ارجاع اختالف ب هنحو 

نجام ا یفن یعا  یشورا یداور هنامهویبات مربوط، بر اساس شیر ترتیو سا یابالغ رأ ه، نحوی، مدت داورهاقرارنام یامضا

 شود.یم

و با اجرا  االجراستالزم دو طرف یو برا ییاهصادر شود، ن 9-44در بند  هشدهنوشت یند داوریفرآ یهبر پا که ییرأ هرگونه 

غاز حق آ یکچهی کهنند کیموافقت م دو طرفن، یچنمهند. کرجوع  ییمراجع قضا هتواند بینفع مینشدن آن، طرف ذ

 یهپا آن بر یند داوریفرآ کهینگامهرا تا  قراردادن یا هر اختالف مربوط بهدر خصوص  ییقضا یدگیا رسی یدعو ها ادامی

 است، ندارد. یدگیرس در حال هن مادیمه

 .ندینما همراجع ییمراجع قضا هتوانند بیآن م یل در اجراهیا تسیاجرا  یبرا دو طرف، یپس از صدور رأ

 :یا داوریارشناس ک یمورد اختالف از سو یدگیدر مدت رس 

 ند؛هدیم هادام قراردادن یدات خود را در اهانجام تع هب دو طرف 

 د؛ینمایپرداخت مرا  هشدد یسررس هانهما یاهتیوضعبر، صورتهرهب 

احقاق حق خود در موضوع مورد اختالف را اسقاط  یبرا یگریعمل د هرگونه هاقدام ب یحق خود را برا دو طرف 

 نند؛کیم

 .د بودهمحفوظ خوا دو طرفاز  یکر ه یبرا 91 هماد یهبر پا قرارداد ها خاتمی از حق فسخ ه، استفادیداور هرگونه باوجود 

و  ندکیجاد نمیا دو طرفدات هف و تعیا، وظاهتیدر مسئو  یرییاز مراجع فوق تغ یکر ه هاختالف ب ارجاع موضوع مورد 

 ستند.ه قرارداد کاسناد و مداردات خود وفق هانجام تع هملزم ب دو طرف

 کاربنار کساعات  

 در ساعات متعارف خدمات بنانجام  -41-9

است. ساعات متعارف  هشدمشخص 4وست یپ در یل رسمیر تعطیغ یاهار در روزکان ساعات متعارف انجام یآغاز و پا 

 ن شود.ییر دو تعها یم( در روز، شب یار )مانند اقلکط ین است متناسب با شراکار ممکانجام 

شود،  ابالغ کاربن هب دستور تغییر کاردر چارچوب  ایباشد  هشدینیبشیپدر شب  خدمات بن هارائ ،4وست یپدر  هچنانچ 

 د.ه، انجام دخدمات بن هدر ساعات ارائف خود را یوظاد یبا زین بربهره
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 رمتعارفیدر ساعات غ خدمات بنانجام  -41-2

 .ر استیپذانکام هن مادیر، طبق ضوابط ایاز حاالت ز یکر هرمتعارف، در یدر ساعات غ خدمات بنانجام  

 باشد. ینیبشیپ 4وست یپدر  -

 باشد. هشدینیبشیپ یلیتفص یزمان هدر برنام -

 ابالغ شود. کاربن هب دستور تغییر کارن خدمات در چارچوب یا -

جاد یا یلیتفص یزمان هن برنامی، طبق آخرخدمات بن هدر ارائ یمنف ریتأثد یرمتعارف نبایار در ساعات غکرحال انجام ههب 

 ند.ک

سات ین، موسسات و تاسینکسا یدر شب برا قراردادانجام خدمات  کهد یو رفتار نما یزیرهبرنام یاهگونهبد است همتع کاربن -41-9

ن یتام هعالوهبم شود. هن بابت فرایشان از ایتِ ایو امن یمنیند و سالمت، حفاظت، اکجاد نیا یمجاور مزاحمت و خسارت

 د.یمرتبط اخذ نما یاهادهن ازالزم را  یاهاز مجوزیو در صورت ن هدید کرا تدار یمنیل ایو وسات ی، امنییوشناانات رکام

انجام خدمات  یراب هستیبا یآمادگ روزهشبانساعات  یهلکد در یبا کاربنشود،  هسپرد کاربن هب هپروژ تعمیرات اساسی هچنانچ -41-4

 باشد. همربوط را داشت

 قراردادزبان  

زبان  ادقرارد در یروشنهب کهنیمگر ا ؛است یفارس قراردادم بر کو زبان حا هدیم و امضا گردیتنظ یزبان فارس هب قراردادن یا

صادر  قرارداد هیبر پا هک کیگر مداریا دیو  یا، اسناد فنهارنظرها، اظها، ارتباطها، ابالغههاتبکم همهباشد.  هشدینیبشیپ یگرید

تندات ر نوع مسهم انجام شود و کزبان حا هد بیا در مراجع حل اختالف باهاختالف هب یدگیم باشد. رسکزبان حا هد بیشود، بایم

مراجع حل اختالف ارجاع  هب که یمستندات همهنباشد  ی، فارسقراردادم بر کزبان حا اگرگردد.  هیهم تکزبان حا هد بیآن با

 باشد. یفارس هبا ترجم همراهد یشود بایم
 

 قرارداد یواحد پول 

 هشدینیبشیپ یگرید یواحد پو  قرارداددر  یروشنهب کهنیمگر ا ؛استران یج ایرا ی، واحد پو قراردادن یدر ا یمبا غ پو  همه

 باشد.

 یبا فساد ادار همبارز 

 هشمار هب ییشوپولبا  هقانون مبارز ییاجرا هنامنییآمانند  ییشوپولو  یبا فساد ادار همبارز هب هوابست مقرراتن و یت قوانیرعا

 است. یا زام دو طرفر ه یبرا ک49982ت989494

 

 

 مقرراتن و یقوان 
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 قرراتمن و ین قوانیا هیبر پا قراردادران است و یا یاسالم یورهجم مقرراتن و ی، قوانقراردادن یم بر اکحا مقرراتن و یقوان -41-9

 گردد.یر میم، اجرا و تفسیتنظ

ست ین اجرالقابا یو  هر بودیمغا مقرراتن و یبا قوان ییا جزیو  یلک صورتهب قراردادن یا چند شرط ای یک هکار شود کاگر آش -41-2

 د داشت.هنخوا یریچ تاثیه قراردادط یگر شرایبر د هن مسئلیتناقض دارد، ا قراردادط یگر شرایبا د کهنیاا یو 
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هاوستیپ
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 مسان بنه قرارداد یاهوستیپرست هف

 

 

 یو اختصاص یواژگان عموم ریو تفاس فیتعار: 9وست یپ

 قرارداد خدمات شرح: 2وست یپ

 هاشرطپیش: 9وست یپ

 یبندزمان ه: برنام4وست یپ

 : پرداخت1 وستیپ

 اهسازبن: 6وست یپ

 همی: ب7وست یپ

 ییجاهو جاب گاهبن واسپاری: 8وست یپ

 هرد پروژکعمل یابیارز یاه: شاخص1وست یپ

 هپروژ یاهشیآزما :91وست یپ

 خدمات یسپار: برون99وست یپ

 یساختار سازمان :92وست یپ

 هپروژ یاهییداراو  ه: محدود99 وستیپ

 هی: گزارش د94وست یپ

 هپروژ یفن یاهتیمحدود و : مشخصات91وست یپ

 دستور تغییر کار: 96وست یپ

 مسانه یاهار برگک: 97وست یپ

 اهتیمسئو ارات و یت اختی: محدود98وست یپ

 بربهرهنان کارک: آموزش 91وست یپ

 هپروژ یایهسرما یاهازین نیتأم یچگونگ و یگذارهیسرما: 21وست یپ

 یرکف یاهیی: دارا29وست یپ
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 یو اختصاص یواژگان عموم ریو تفاس فیتعار: 1وست یپ
 

 یارشناسکواژگان ر است. ییتغ رقابلیغ شودیم هوست ارائین پیا 1-1در بخش  که ییاهها و واژها، اصطالحهعبارتف یتعار

 .شودیم هوست افزودین پیا 2-1بخش از در یز در صورت نین قرارداددر  کاررفتهبه یاهاصطالح یر بعضیتفس و هپروژ

 ر(ییتغ رقابلیغف ثابت )یتعار -1-1

 کاسناد و مدار -1-1-1
 برداریبهره ینماهرا هتابچک ،اههنام ،یکیترونکا  یاهلیفا ا،ههبرنام محاسبات، ا،هطرح ا،ههداد ،یا و مشخصات فنههنقش همجموع هب

 شود.یم هگفت قرارداد هیپا بر گرید هشدیگردآورو  هجادشدیااسناد  ریساو  یدارهو نگ

 یبازرس فن -1-1-2

 بن دماتخ یفکی یبررس یبرا بربهره یاز سو کهمربوط است  یتخصص نهیدرزم یت فنیصالح یدارا یا حقوقی یقیحق شخص
 د.ینما فهیوظانجامشود تا یم هگمارد به کار یمورد صورتهب کاربنتوسط  هشدهارائ

 برداریبهره -1-1-3

داف ها نیتأم یبرا آالتنیو ماش زاتیهتج ساتیمستحدثات، تأس ،اههاز سامان منیو ا یاقتصاد هت استفادهج که یخدمت مستمر
 ا،هدارداستانمدون و بر اساس  هو برنام یطراح مفروضات و محاسبات یبر مبنا دیبا و شودیم انجاممقرر  تیمکو  تیفیکبا ،مقرر

 .ردیپذمناسب صورت  یاهیینماها و راهدستورا عمل
 است. هصدم نیمترک با نکمم راندمان نیشتریب و نیترهب در منابع ای و زاتهیتج از مناسب و درست یریارگکهب یبردارهرهب

 هارتباطات پروژ هبرنام -1-1-4

 یاهندیرآنگ با فهماهو  قرارداددر مدت  هت پروژیریمد یاهاستاندارد یهندگانشان را بر پایو نما دو طرفن یارتباطات ب کهاست  یسند
، اها، ابالغها، اعالمهحساب، صورتیا، اسناد فنههع اصل و رونوشت نامین سند توزید. در اینمایف میتعر پروژهمرکز اطالعات 

ن یید، تعنینمایافت میندگانش دریا نمایگر یو طرف د هد نمودیندگانش تو یا نمای طرفکی کها ها و مانند آنهیها، اصالحهاخطار
اسناد فرستادن  هلیشود. وسین میین سند تعی، در اهپروژ یو عموم یاسناد فن هندگانشان بینما ای دو طرف یدسترس یشود. چگونگیم

در  یبارگذار ،ی/مجازیکیترونکا  هرخانیدر دب ی، بارگذارهانامی، نمابر، رایا سفارشی ی، پست عادیل دستیمانند تحو هپروژ کو مدار
 کسناد و مدارااصل و رونوشت  یاههن سند شمارگان نسخیشود. در ایم ینیبشین سند پیز در ایو مانند آن ن یکیترونکارتابل ا ک

، هقشلم، نیس، فکع یداره)فرمت( نگا یاهلک، انواع شیا محاسباتی یل متنی، فایاغذک صورتهبا هآن یدارهد و نگی، تو هپروژ
 گردد.یم دو طرفشدن، بستر ارتباطات  یپس از رسم ارتباطات، هشود. سند برنامیم ه. نوشت.و . هگزارش، نام

 ازین هبرنام -1-1-5

 یزمان یاههباز یبرا که هپروژ بنخدمات  کیدی قطعات و یمصرف لیوسا و مواد ،آالتنیماش زات،هیتج ابزارآالت، هب ازین یهبرنام 
را  رسدیم بربهرهب یتصو هو ب هشدهیهت کاربن یمتر باشد، از سوک که دامکره، کاربن قرارداداز  هماندیباقا مدت یو  هسا  1حداقل 

 د.رسیم بربهرهب یتصو هو ب هشدهیهتز ین ازین هبرنام هسا یک یاه، برشبنخدمات  هیدسامان ی. برابرنامه نیاز گویند

 کاربن -1-1-6
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ندگان و ینما .است هگرفت هدهع هرا ب هپروژ بنخدمات  یاست و اجرا بررهببا  قراردادطرف  هکاست  یحقوق ای یقیحق شخص
 ستند.ه کاربنم ک، در حکاربن یقانون یاهنیجانش

 کاران خُردبن -1-1-7

 د بود.هخوا اهآن هدهبن بر ع قرارداداز خدمات  ین بخشیتام که کاربنبا  قرارداداشخاص طرف 

 کار بعدیبن -1-1-8

 

 هدیورز برداربهره/کاربن -1-1-9

انجام  یلکان ین خصوص و در جرید و در اهانجام د موقعهبش را یخو یقرارداددات هتع تاند کیتالش م هصادقان که یبن کار
د یو مق هباتجربط، یر، واحد شراهما ارک نب یکاز  کهبرخوردار است  ینگرو ژرف یشیارت، دقت، دوراندهاز م یدات خود از سطحهتع

 رود.یانتظار م یمتعارف و منطق طورهب هدات مشابهو با تع مقررات و نیقوانت یرعا هب

 پیشینکار بن -1-1-11

 
 

 گاهبن -1-1-11

 یدسترس یهاراها انبار و یو  هپروژ بنخدمات نجام ا منظورهب، قرارداد کطبق اسناد و مدار هکاست  ییاههمحوطر یا سای یاراض
 شود.یم واسپاری کاربن هب بر هرهب یا، از سوهمرتبط با آن

 بربهره -1-1-12

 یونقان یاهنیندگان و جانشینما .شودیمانجام  یو یبرا هپروژ بنخدمات است و  کاربنبا  قراردادطرف  هکاست  یشخص حقوق 
 ستند.ه بربهرهم ک، در حبربهره

 کارپایش -9-9-99
ندگان یااست. نم هگرفت هدهع هبن را ب قراردادموضوع  یکارها شیپااست و  بربهرهبا  قراردادطرف  کهاست  یا حقوقی یقیشخص حق

 است. هشدهنوشت 99وست یدر پ یف ویارات و وظایشرح خدمات، اخت ستند.ه کارپایشم کدر ح کارپایش ینان قانونیو جانش

 پدافند غیرعامل -1-1-14

 هب یتوان از وارد شدن خسارات ما یآن م یو با اجرا هنبود افزارجنگ یریارگکهبمستلزم  کهگردد یاطالق م یاقدامات همجموع هب
 هات را بن خسارات و تلفیزان ایا میو  هنمود یریجلوگ یو تلفات انسان یرنظامیو غ یو حساس نظام یاتیسات حیزات و تأسیهتج

 .ش دادهاکن کحداقل مم

 پسماند -1-1-15

از اشخاص مرتبط با  یکر ه یاهارک هجیدرنت که یزیر چهز یو ن ک، مواد خطرنایساختمان یاهها، نخا ههماندیا، باقهپسماند همه
 .شوندیم هشناخت پسماند عنوانهبباشد،  هجادشدیاا یو  ه، استفادیفرآور هپروژ

 اهشرطشیپ -1-1-16

 دو طرفد ییتا هد بیبا تاریخ قطعیتازشیپا ها اسقاط آنیتحقق  کهاست  9 وستیپدر  هشدهنوشتشرح  هب بربهرهو  کاربن داتهتع
 برسد.

 تاریخ قطعیت -1-1-17
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 یسو از ایو  هتافیتحقق ،قرارداد وستیپدر  هشدهنوشت یاهشرطشیپ کهنند ک دییتا کمشتر صورتهب کاربنو  بربهره که یخیتار
 است. هشد نظرصرف نفعیذطرف 

 تاریخ نفوذ -1-1-18

 .شودیم امضا ،دو طرف یاز سو قرارداد که یخیتار

 تعمیرات جزیی -1-1-19

 هرانیشگیر پیو تعم یراساسیغ یاهدورر ی، تعمیر عادی، تعمهر روزمریاست و مشتمل بر تعم یینباشد جز یاساس که یریر تعمه
 .شودیم یراساسیغ

 1تعمیرات اساسی -1-1-21

 کیمکو  یصلزات اهیتج یبرا یبندزمان هبرنام یهبر پا هستیرات باییا اصالحات و تغی راتیتعم، ی، بازرستعمیرات اساسیمنظور از 
زات هیتج هدا سازنی هتوسط فروشند که یتناوب هو ب هسازند یاههارخانک یاهدستورا عمل یهد بر پایبا تعمیرات اساسیاست.  هپروژ

 عمیرات اساسیتند. انجام کدا یضرورت پ یمهم هاز حادث یناش یاهنشد یزیرهبرنام یلکرات یتعم که یا زمانیرد، یانجام پذ هشدنییتع
زات هیتج یاهدور یاندازهض قطعات گوناگون و رایقطعات حساس، تعو همهد ینترل و بازدکزات، هیامل تجک یسازهادیمستلزم پ

 .ردیگیمصفر قرار  هزات، در نقطهیمعادل تج برداریبهره، ساعات تعمیرات اساسیاست. با انجام 

 توقف اضطراری -1-1-21

 دو طرفر ها ی یکا قصور ی هیوتاکاز  هبرآمد که برداریبهره هدوردر  هپروژ خدماتمحصول/ دیتو در توان  ییا جزی املک هوقف
 .ستین توقف اضطراری حادثه قهریهاز  هبرآمد یاهتوقف .باشد قرارداد

 جاییبهجا -1-1-22

 

 حقوق فکری قرارداد -1-1-23

 سانس و پتنت، حق ثبت عالمت، حق نشر و مانندیف، حق  ی، حق تا یا نوآوریحق ثبت اختراع، حق ابداع  هرندیدربرگ یرکحقوق ف
 آن است.

 حادثه قهریه -1-1-24

و مناسب،  یافک یاهو تالش است هدیدبیآسنترل طرف کو خارج از  ینیبشیپرقابلیغعرفا  کهاست  یشامدیر رخداد و په یمعن هب
 یاجرا یبرا هدیدبیآسطرف  ییبر توانا یاهمالحظقابل طورهبنباشد،  هدیدبیآسطرف  ین بردن از سویا از بی، رفع و یریقابل جلوگ

 داتش نباشد.هتع یدر اجرا هدیدبیآستخلف طرف  میرمستقیغا یم یمستق هجیباشد و نت اثرگذارداتش هتع

 حادثه قهریه سیاسی -1-1-25

 ییاجرا هاز طرف دستگا هرموجیفعل غ کا تری، فعل یارک، خرابیوقوع جنگ، اعتصاب، آشوب اجتماع هجینت کهاست  یاحادثه قهریه
 باشد بربهرها ی

 حادثه قهریه طبیعی -1-1-26

 .یماریو ب یوع قحطیا، شهو انفجار ، تصادماتیعیطب یاینباشد مانند بال حادثه قهریه سیاسی کهاست  یاحادثه قهریه

 خدمات بن -1-1-27

                                                           
Overhaul 
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 دارایی فکری -1-1-28

 یاه)مانند اختراعات، طرح یصنعت یلک هنیعمدتاً در دو زم هکگردد یانسان اطالق م یرکف یاهتیحاصل از خالق یاهییدارا هب
 ند.باشیگر مستندات( میو د لمی، فیاهانیرا یاهافزارتوب، نرمکر آثار می)نظ ینرهو  ی( و ادبیتجار یاه، عالئم و نامیصنعت

 دستور تغییر کار -1-1-29

واحد و  یاهمتیآن بر اساس ق هنیزه کهگر یار دک هرگونها ی یار اضافکانجام  هاجاز کهاست  بربهرهتوسط  هامضاشدو  یتبک یسند
 که ارکبنتوسط  مواد او یه کتدار هتوان بیم یاضاف یاهارک هازجملد. هدیم کاربن هد شد را بهخوا هت مربوط محاسبیوضعصورت

اربرگ کشود و یم هنشان داد 96وست یدر پ دستور تغییر کارامل صدور ک یاهرد. روشک هاست اشار بربهره هدهبر ع یدر حا ت عاد
 شود.یم هارائ 21 وستیدر پ دستور تغییر کارمسان ه

 برداریبهرهدوره  -1-1-31

 ارکبنتوسط  قرارداددر  هشدهنوشتمدت  هب گاهبن واسپاری از پس در آن، هپروژل کا یواحد  چنداز  برداریبهره که است یاهدور
 ان رسد.یپا هب زودترا ید شود و یتمد قرارداد یهن است بر پاکمم هدور نیا .شودیم انجام

 دو طرف -1-1-31

 ستند.ه کاربنو  بربهره

 سازبن -1-1-32

قرار  همورداستفاد پروژه بنخدمات انجام  یبرا که یکدیو قطعات  یمصرف لیوسا سات،یتاست، آالنیماش زات،یهابزارآالت، تج
 رند.یگیم

 سال قراردادی -1-1-33

 انیپا هب یشمس سال مانه روزن یآغاز و در آخر برداریبهرهدوره آغاز با  زمانمه سال قراردادین یاست. نخست یشمس سال یک
 رسد.یان میپا هب قراردادن یا یدر زمان انقضا ،سال قراردادین ید. آخرید رسهخوا

 ایهای سنجیده و حرفهشیوه -1-1-34

 ودشیم هاربردکهب یدارهنگ و برداریبهره اجرا، ،یندسهم یاهتیفعا  در که گرددیم اطالق روزآمد یاهردیکرو و اههویش ا،هروش هب
 است. هپروژدر  هاررفتکهبزات هیسازندگان تج یدارهو نگ برداریبهره یفن یاههنامهویمنطبق بر ش و

 جاییبهجاجلسه صورت -1-1-35

 هدوران یدر پا قراردادمفاد  یهگر موارد مرتبط را بر پایا و دهسازبن، اموال، گاهبندر چارچوب آن،  کاربن کهاست  یاهجلسصورت
 کار بعدیبن هب خدمات بن یسپارقصد برون ه، چنانچگاهبن ییجاهند جابیدر فرآ بربهره. گرداندیبازم بربهره هب هاز پروژ برداریبهره

 د.ینمایم واسپاری کار بعدیبن هب قراردادمفاد  یهرا بر پا گاهبنباشد،  هرا داشت

 تیجلسه قطعصورت -1-1-36

از یار نک هادام یبرا که یمواردو در آن در خصوص  شدهمیتنظ دو طرفن یت بیقطع هجلس یبرگزار یدر پ کهاست  یاهجلسصورت 
ز، هیتج آغاز گام یخ واقعین تاریی؛ تعگاهبنز هیتج یچگونگ؛ اهشرطشیا انتقال پید انجام، اسقاط ییتادارد مانند  یریگمیتصم هب

 .شودیمف یلکن تییتع ،یلیتفص یبندزمان هب برنامیو تصو یبررس گاهبن واسپاری واقعی خین تارییتع؛ واسپاریو  یسازآماده

 واسپاریجلسه صورت -1-1-37
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 نخدمات بانجام  یبرا قراردادمفاد  یهگر موارد مرتبط را بر پایا و دهسازبناموال، ، گاهبندر چارچوب آن،  بربهره که یاهجلسصورت

و در  هرفتل گیار ساخت تحوکمانیرا از پ گاهبن، برداریبهرهن یدر نخست بربهرهد. ینمایواگذار م کاربن هموقت ب صورتهب هدر پروژ
 د.ینمایم واسپاری کاربن هو ب هگرفت کار پیشینبنرا از  گاهبن ،یدوم و بعد یاهبرداریبهره

 وضعیت ساالنهصورت -1-1-38

ا ر قراردادخدمات موضوع  هت ساالنیوضعدر سال، صورت برداریبهره یط واقعیشرا هب هبا توج کاربن، قراردادی هرسال یاهدر انت
وضعیت صورتز ین بربهرهند. کیم هارائ بربهره هب وضعیت ساالنهصورت عنوانهبرات ییو پس از اعمال خسارات و جرائم و تغ هیهت

 یا از ویو  هدنموپرداخت کاربن ه( بکاربن یارهکا بدی یارکو مبلغ آن را حسب مورد )بستان هردک یدگیرس یقطع صورتهبرا  ساالنه
 .دینمایم همطا ب

 هیهآخر ت در سال هشدانجام یاهارک یرا صرفا برا هت ساالنیوضعن صورتیست آخریبایم قراردادا فسخ ی هان، خاتمیپس از پا کاربن
 د.ینما هارائ بربهره هو ب

 حساب ماهانهصورت -1-1-39

 هب حساب ماهانهصورتعنوان هو ب هیهرا ت هگذشت هخدمات در ما هارائ یبرا یخدمات و آمادگ هر ارائیمقاد کاربن، هرماه یدر ابتدا
 هب ا حسابیعل صورتهب قراردادو مبلغ آن را در چارچوب  هردک یدگیرا رس هانهت مایوضعز صورتین بربهره. ندکیم هارائ بربهره

 .ندکیمپرداخت  کاربن

 قرارداد -1-1-41

ن یاز بین برحسبو  قراردادمدت در  یرزمانهدر  کهاست  یرات و اصالحاتییتغ هرگونهآن و  یاهوستیپ همراه همتن حاضر ب شامل
 .توافق شود دو طرف

 کارشناس حل اختالف -1-1-41

 شود.ین مییتع اهنظراختالف رفعدر مورد  ارنظرهاظ منظورهب کهل از چند نفر است کمتش یارشناسکات هیا ی ارشناسک

 ارکنان بنکارک -1-1-42

 .شوندیم هشناخت کاربن نانکارک، ندهدیانجام م کاربن یبرا ی، خدماتقراردادن یا یدر اجرا که یقیحق اشخاص

 برهرهنان بکارک -1-1-43

 .شوندیم هشناخت بربهره نانکارک، ندهدیانجام م بربهره یبرا ی، خدماتقراردادن یا یدر اجرا که یقیاشخاص حق

 کسور قانونی -1-1-44

تبط با مر ی، حقوق دو تبرداریبهره هو ....( عوارض پروان پسماند) یردارهش، عوارض یفیلک، عوارض تین اجتماعیتام همیات، بیما 
 .شوندیم هدر نظر گرفت کسور قانونی، قرارداد

 مبلغ مشروط -1-1-45

، اهازبنسد یا خریا و خدمات هارکانجام  یبرا بربهرهدستور  هاست و پرداخت آن، مشروط ب هشدهنوشت هنامموافقتدر  کهاست  یمبلغ
 است. یط عمومیشرا 91 ه، بر اساس مادکاربن هلیوسهب ی، مصا ح و مواد مصرفمواد او یه

 متوسط کارکرد فرضی ماهانه -1-1-46

 حسببر) برداریبهره هدور یهمدت او  ه، ببرداریبهره هدوردر  خدمات بن هارائ یبرا قرارداد یهم مبلغ او یعبارت است از حاصل تقس
 (.هما
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 مرکز اطالعات پروژه -1-1-47

 هوژپر اسنادز کمر نیا. در گرددیم یاندازهرا و فیتعر یمجاز یفضا در زکمر نیا. شودیم یاندازهرا بربهرهتوسط  که است یواحد
و  هپروژاطالعات  ا،هقرارداد اتبات،کم ،قرارداد اسناد ،یفن اسنادمانند  دو طرفتوسط  هدشدیتو و  یآورگرد اطالعات یتمامشامل 

 ی. سطوح مختلف دسترسگرددیم یدارهنگ و هریذخ مستندسازی نامهنظام چارچوب در ،هپروژ مختلف هدور همربوط ب یاهگزارش
اسناد تبات، اکافت میارسال و در هپنجر که یمجاز هرخانیدبشود. یف میتعر هارتباطات پروژ هبرنام هب هبا توج مرکز اطالعات پروژه هب

 است. مرکز اطالعات پروژهاز  یاهپاراست،  هپروژ کو مدار
 .شودیمنتقل م بربهره هب ،استکومک بدون ،هپروژ جاییبهجاصورت  درواحد  نیا

 مقررات -1-1-48

ت یب او ویترت هب مقررات، قراردادن یشود. در ایم هدینام هباشد مقرر هضمانت اجرا داشت که یاهر مصوبهشور، ک یگذارقانون نظام در

ر . دشودیم هگفت یادار یمقامات عا  یاهو دستور اها، دستورا عملهه، بخشنامییاجرا یاههنامنییران، آیات وزهی یاههمصوب هب

 است. مقررات/ه/ضوابط برابر مقررهضابط هواژ قراردادن یا کاسناد و مدار

 مواد اولیه -1-1-49

 هپروژ دماتخ هب ا خدمات،یاال ک دیتو  ندیو در فرآ نیتام کهاست  قرارداد وستیپدر  هشدهنوشتمشخصات  یهبر پا یخدماتا ی االک
 .شودیم لیتبد

 HSSEمدیریت  نامهنظام -1-1-51

ت یریقرار مداست یبرا هستیباا و منابع هندی، فراییاجرا یاها، روشههویشا، هتیاختار، مسئو س کهشود یم هگفت یاسناد همجموع هب
 د.ینمایح میتشر قرارداد یاهارکانجام  یاهطیمحگر یو د گاهبنرا در  ستیزطیمحو  تی، امنیمنیا، داشتهب

 مستندسازی نامهنظام -1-1-51

 ناداس هازجمل هپروژو  قرارداد کاسناد و مدار یهلکثبت  یبرا یاهافتیسازمانمنظم و  روششود که به مجموعه اسنادی گفته می
 مربوط یاهلیتحل و اهیبررسو  برداریبهرهپس از  هو دور برداریبهره هدور، برداریبهرهش از یپ هدور کمدارو  یفن اسناد ،قرارداد

 .نمایدرا تشریح می

 نامه نظارت بر پروژهنظام -1-1-52

 

 ینگهدار -1-1-53

 یناگهان یاز خراب یریو باهدف جلوگ شدهیزیربرنامه معموالمعموالًطور مشخص و که به ییهاتیشامل مجموعه فعا  یخدمت 
 شیها افزاو در دسترس بودن آن نانیاطم تیکار قابل نیتا با ا ردیگیانجام م آالتنیو ماش زاتیتجه ساتیمستحدثات، تأس ،هاسامانه

 .ابدی

 هبن گا واسپاری -1-1-54

 .ردیگیمگاه و سازبن های موجود در بن گاه را از بهره بر در ابتدای پروژه تحویل در چارچوب آن، ساخت که بن کار فرآیندی
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 فیتعارر یسا -1-2

 هخش افزودن بی، در اقرارداددر  کاررفتهبه یاهاصطالح یر بعضیتفسا ی و هپروژ یارشناسک ر عبارات، اصالحات و واژگانیف سایتعر
 .شودیم

 

  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

88 
 

 

 

 : شرح خدمات2وست یپ

 

 

 
 قراردادموضوع 

 کارخدمات بن تفصیلی شرح

 قرارداددر مدت  یدارهو نگ برداریبهرهحساس  یاهههن برییتع

 ارک نوع با متناسب کاربن یراتیتعم یاههارگروک جدول

 بربهرهخدمات تفصیلی شرح 

 نندکافت ید دریبا دو طرفاز  یکر ه که ییاهط مجوزیرست و شراهف

 اهآن یط واگذاریند و شراک نیتأمد یبا دو طرفاز  یکر ه که ییاهسانسیط حق لیرست و شراهف

که درصورتی  (یاندازراهبرداری شرح خدمات  نخستین قرارداد بهره  درو یا ) یاندازراهشرح تفصیلی خدمات   

 گذاشته شود کاربنبر عهده 

 دشو هگذاشت کاربن هدهبر ع کهیدرصورت تعمیرات اساسیو  ی، نوسازهخدمات توسعتفصیلی شرح 

 یاضاف یاهارکر یسا

ی جز ظا  و ارانک مان یپ و انکار بن گرید با  کار بن یاه ینگهما ه یچگونگ اتی  برابر در کار بن فیو

   اهآن
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 هاشرطپیش: 1وست یپ
 
 
 

 د انجام شودیبا دو طرف یاز سو قرارداد قطعیت خیازتارشیپ که یاقدامات

 ندک میتسل بربهره هب قطعیت خیازتارشیپد یبا کاربن که یکاسناد و مدار
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 یبندزمان ه: برنام1وست یپ
 

 

 
 بن خدمات یلیتفص یبندزمان هبرنام

ندی  برنامه زمان    نداز راهخدمات   تفصیییلی ب نداز راه شیقرارداد بن، خدمات پ   نیدر نخسییت ای )و  یا و  یا

 کار گذاشته شود.بر عهده بن کهیدرصورت( یاندازراه

 کار گذاشته شودبر عهده بن کهیدرصورت یاساس راتیو تعم یخدمات توسعه، نوسازبندی برنامه زمان

 اهآن لیتحوو موعد  یمصالح و مواد مصرف ،مواد اولیه ا،هسازبن دیخر یزمان هبرنام

 اهارسال گزارش یزمان هبرنام

 هرانیشگیو پ یاهدوررات یتعم یزمان هبرنام

 اهیبازرس یزمان هبرنام

 هپروژ یاهشیآزما یزمان هبرنام

 مبالغ مشروط همربوط ب یاهارکو  یاضاف یاهارک یزمان هبرنام

 کاربنار ک ساعات
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 : پرداخت1وست یپ
 

 

 
 خدمات بن هالزحمحق همحاسب یو مبنا اهبرستهفو  قراردادمبلغ 

قرارداد بن،  نیدر نخسییت ای)و  یاندازراهخدمات  الزحمهمحاسییبه حق یبها و مبنامبلغ قرارداد و فهرسییت

 کار گذاشته شودبر عهده بن کهیدرصورت( یاندازراهو  یاندازراه شیخدمات پ

  یاسییاسیی راتیو تعم یالزحمه خدمات توسییعه، نوسییازمحاسییبه حق یبها و مبنامبلغ قرارداد و فهرسییت

 کار گذاشته شودبر عهده بن کهیدرصورت

 پرداخت هویش

 پرداختشیپدستورالعمل پرداخت 

 نگ باشد(هماه 1وست یدر پ کاربنرد کعمل یابیارز یاهبا شاخص حاًیترج)جرائم و پاداش 

 دو طرفاز  یکر هد هدر تع کاسناد و مدارا ابالغ ید یی، تاهیهت هجرائم مربوط ب

 خسارت مقطوع

 مبالغ مشروط

 یاضاف یاهارکمبالغ 

 

 

 

  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

12 
 

 

 

 اهسازبن: 1وست یپ

 

 

 
 کاربند هدر تع یمواد مصرف، مصالح و مواد اولیه، اهسازبن

 کاربن همتعلق ب هژیابزارآالت و

 بربهرهد هدر تع ی، مصالح و مواد مصرفمواد اولیها، هسازبن

 بربهره دهتع در زاتهیتج و مصالح اسقاط و مجاز عاتیضا

 

 

 

  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

19 
 

 

 

 همی: ب1وست یپ

 

 
 

 ندهقرار د مدنظرنند ک هیهد تیبا که ییاههنامهمید در بیبا دو طرفاز  یکر ه که یالزامات

 دو طرفاز  یکر هد هدر تع یاههنامهمیبرست هف

 اهیگارانتط مرتبط با یشرا

 شود: هیهد تیبا دو طرفاز  یکر هتوسط  که ییاههمیل جدول مشخصات بیمکت

 

 

 سطح پوشش همیمدت ب همیشرح ب همینوع ب
مسئول پرداخت 

 هنامهمیمبلغ ب
 هنامهمیب نفعیذ

      

      

      

 

 

  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

14 
 

 

 

 جاییبهجاو  واسپاری: 4وست یپ

 

 

 
 واسپاریجلسه صورت

د به همراه باش دهیدو طرف رس ندگانینما یو امضا دییکه به تا گاهبن یمواد مصرف ه،یها، مستحدثات، مواد او فهرست اموال، سازبن

ستاندارد  ا اینقص، فساد   ب،یع ،یشده و شرح خراب  نوشته  یمواد مصرف  ه،یها، مستحدثات، مواد او  موجود اموال، سازبن  تیشرح وضع  

 باشد. یجلسه واسپارصورت مهیضم دیبودن هرکدام با رمنقولیشرح منقول و غ زیرفع نقص آن و ن بازمان کیهر ینبودن احتما 

 جاییبهجاجلسه صورت

 

  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

11 
 

 

 

 ردکعمل یابیارز یاه: شاخص9وست یپ

 

 

 
 

 هپروژ ینیت تضمیظرف

 (استا هن شاخصیا پاداش حاصل از انحراف از ایر جرائم و یتحت تاث کاربن هپرداخت ب) ردکعمل یابیارز یاهشاخص

 

  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

16 
 

 

 

 هپروژ یاهشیآزما: 14وست یپ

 

 

 
 هپروژ یاهدور یاهشیآزما

 محصول یریگهانداز یاهشیآزما

 ییجاهدر زمان جاب یردکعمل یاهشیآزما

 

 
  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

17 
 

 

 

 خدمات یسپار: برون11وست یپ

 

 

 
 شود( هدر نظر گرفت کاران خُردبنبا  کاربن قراردادد در یبا که ی)موارد کاران خُردبن

 ارات ویباشنند، شننرح خدمات و حدود اخت هردک یسننپارار برونکشیپا هخود را ب یخدمات نظارت بربهره کهیدرصننورت)ار کشیپا

 شود( هوست نوشتین پید در ایار باکشیف پایوظا

 

  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

18 
 

 

 

 یساختار سازمان: 12وست یپ
 

 

 

 ،تعداد بر یمبتن) هپروژ یدیلکاران کاندردست گریدو  کاربن یانسان یروین یریارگکهب و مشخصات هبرنام

 (حضور و زمان یارک هنیشی، پتخصص

 

  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

11 
 

 

 

 هپروژ یاهییداراو  ه: محدود11وست یپ

 

 

 
 آن هب یدسترس یاههو را گاهبن یاههنقش ،گاهبن همحدود

 هموجود در پروژ ی، مصالح و مواد مصرفمواد اولیه، اهسازبنرست مستحدثات، هف

 (یندیو فرآ ی، معنویماد یاهیی)دارا هپروژ یاهییداراگر یرست دهف

قانون  119موضوع اصل است و  یو دولت یعموم یاهییاموال و دارا که هپروژ یاهییاموال و دارارست هف

 است یاساس

 

 
 

  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

911 
 

 

 

 هیگزارش د: 11وست یپ
 

 

 

-ودارتباطات مشخص ش   هد در برنامیز بایاطالعات ن هب مرکز اطالعات پروژهاربران ک یسطح دسترس   ) هارتباطات پروژ هبرنام 

 شود( هآن اشار هد بیبا هن برنامی، در ایط عمومیشرا 9-9-99با بند  دو طرفدرصورت موافقت 

 اهگزارش هیهت هنامهویش

 هدر پروژ ازیموردن یاهو گزارش یزمان یاههبرنام هیهت یبرا بربهرهمدنظر  یاهافزارنرم

 یبازنگر ای دییتا یبرا کاسناد و مدار ،اهگزارش رستهف

 (یبازنگر ای دییتا یبرا اهارک گردش هنحو)مشتمل بر  اهارک گردشو  اهندیفرآ: کگردش مدار

 
 

 

  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

919 
 

 

 

 هپروژ یفن یاهتیمحدود: مشخصات و 11وست یپ
 

 

 

 قرارداد یفن کو مدار اسناد

 یدارهو نگ برداریبهره یاههنامهویشنما و هرا هتابچک

 مستندسازی نامهنظام

 HSSEت یریدم نامهنظام

 پدافند غیرعامل

 هنظارت بر پروژ هنامنظام

  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

912 
 

 

 

 دستور تغییر کار: 11وست یپ
 

 

 
 دستور تغییر کار ط و مراحل صدوریشرا

 

 

  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

919 
 

 

 

 مسانه یاهاربرگ ک: 11وست یپ
 

 

 

 

 از اسناد یهآگا یارهاظ خودبرگ 

 نیتضام

 اههنامدهتع

 اختالف حل ئتیه یرأبرگ 

 دستور تغییر کاربرگ 

 HSSEم هفرم گزارش حوادث م

 یاسناد یاهاعتباربرگ 

 هپروژ هنامهاجار

  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

914 
 

 

 

 اهتیمسئولارات و یت اختی: محدود14وست یپ

 

 

  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

911 
 

 

 

 یآموزش یاهه: دور19وست یپ
 

 

 

 است بربهرهنان کارک هآن ب هارائ هموظف ب کاربن که بربهره ازیموردن یآموزش یاههدور

 است کاربن ها بهآن هارائ هملزم ب بربهره که یآموزش یاههدور

  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

916 
 

 

 

 هپروژ یایهسرما یاهازین نیتأم یچگونگ و یگذاریه: سرما24وست یپ
 

 

 
و  یم باشد، مدل ما هیس هپروژ ین ما یدر تام کاربنبن باشد و  قراردادفراتر از شرح خدمات متعارف  کارخدمات بناگر شرح 

 شود.یم هوست نوشتین پیدر ا هط و توافقات دوجانبیگر شراید

 

  



 

 )بَن( یدارهو نگ یبرداربهرهمسان هقرارداد س ینوشیپ

917 
 

 

 

 یرکف یاهیی: دارا21وست یپ
 

 

 

 (آن هیها و مسئول تهیژگیط، وی)شرا ازیموردن یرکف یاهییدارا

 

 

 

 


