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  نـوآور، تهران، خیابان انقالب، خیـابان فخـررازي، خیـابان شهـداي
دارمـري رسیده  ژاـن   ،58به خیابان دانشگاه ساختمان ایرانیان، پالك ـن

  ، 66484191ـ 92:  تلفن6طبقه دوم، واحد 
  

ر ایـن کتـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق             کلیه حقوق چاپ و نـش     
 بـراي ناشـر محفـوظ و        1348مؤلفان و مصنفان مـصوب سـال        
لذا هـر گونـه اسـتفاده از        . باشد  منحصراً متعلق به نشر نوآور می     

از قبیل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی،          (کل یا قسمتی از این کتاب       
برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صـورت           اسکن، عکس 

دي، فیلم فایل صـوتی یـا تـصویري و            وي  دي، دي    سی اینترنتی،
بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً حـرام            ) غیره

  .گیرند است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می
  
 .اقات و اصالحات احتمالی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرماییدلطفاً جهت دریافت الح  

https://www.instagram.com/noavarpub/  https://telegram.me/noavarpub                 www.noavarpub.com   



   ها تأسیسات بهداشتی ساختمان: بخش بیست و پنجم  

  
 
  
  

 رسـاند   هاي این انتشارات، به استحضارتان مـی        نهادن به اعتماد شما به کتاب       نشر نوآور ضمن قدردانی و ارج     
سازي و نشر کتاب، تمامی  هاي مختلف آماده که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه

اند  اند و تالش کرده کار بسته سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به
اب خوب، هم از نظر محتـوایی و غنـاي علمـی و    هاي استاندارد یک کت که اثري را ارائه نمایند که از حداقّل      

  .فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد
هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بـروز                رغم تمامی تالش    وجود، علی   بااین

دیگـر،    ازسـوي . نقص و اشکال دانست     زاماً مبرّا از    توان ال   ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی           
اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقـاد راسـخ بـه حقـوق مـسلّم خواننـدگان                     این انتشارت بنابه تعهدات حرفه    

ویژه از طریق فراخوان بـه خواننـدگان گرامـی، ازهرگونـه اشـکال                گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، به       
  .ها رفع نماید هاي بعدي آن ها و ویرایش ها را در چاپ رة خود آگاه شده و آنهاي منتش احتمالی کتاب

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص و          راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی         لذا در این    
اید پس   دادهیا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام                

شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتـشارات، ارسـال                  از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش    
اید، لطـف کـرده عکـس یـا       اي یادداشت نموده    نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه          

 به ایمیل انتشارات نـوآور ارسـال نماییـد، تـا ایـن      اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود           
هاي بعدي کتاب اعمـال و اصـالح گـردد و باعـث ارتقـا و هرچـه              ها و ویرایش    موارد بررسی شده و در چاپ     

  .پربارترشدن محتوایی کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد
منظـور    سئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، بـه       نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و م          

کـه اصـالحات درسـت و بجـا باشـند،             تقدیر و تشکر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصـورتی            
رسم ادب و تشکّر و قدرشناسی، نسخۀ دیگـري از همـان کتـاب و یـا چـاپ                     متناسب با میزان اصالحات، به    

عنـوان هدیـه، بـه انتخـاب خودتـان، برایتـان ارسـال         نتشرة خـود را بـه  شدة آن و نیز از سایر کتب م  اصالح
که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیزاز زحمـات شـما تقـدیر                  نماید، و درصورتی    می
  .شود می

 کارهـاي شـما عزیـزان در    آورندگان کتاب، از پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه   همچنین نشر نوآور و پدید    
راستاي هرگونه بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مـشتاقانه اسـتقبال           

  .نمایند می
  

  نشر نوآور
  02166484191-2: تلفن

www.noavarpub.com  
info@noavarpub.com  
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  مقدمه مولف

  ها  آرام دلخداي فاطمه  نیاز عالم آرا  به نام بی

 عالم و آدم را شاکر و سپاسگزاریم که توفیق روزافزون و مضاعف عنایت فرمود تا در سایه الطـاف                خداوندگار
علیهـا، کـه در       اهللا  بی دو عالم حضرت فاطمه اطهـر سـالم          السالم و توجهات ویژه بی        اطهار علیه   همیشگی ائمه 

 بـه سـرانجام     »19 و شـماره     12هاي همـسان شـماره      قرارداد«گدازاش، کار تدوین کتاب       سالروز شهادت جان  
 .رسیده و تقدیم دوستدارانش شود

هاي آزمون نظام مهندسی ساختمان، و با توجـه بـه اضـافه شـدن       در راستاي تکمیل و تدوین مجموعه کتاب      
 -هـاي توسـعه و عمـران، حـوزه نفـوذ و تفـصیلی شـهرها                 قــرارداد تهیــه طـرح     (12قرارداد همسان شماره    

شـرح خـدمات    (19و قرارداد همسان شماره     ) 06/10/1363 مورخ   1-4062/54/13010عمل شماره   دستورال
به ) 08/04/1376 مورخ   102-54/1877-1222 بخشنامه شماره    - ناحیه   »جامع«تهیه طرح توسعه و عمران      

زي منابع آزمون رشته شهرسازي، بر آن شدیم تا کتاب حاضر جهت استفاده داوطلبان گرامی، آزمون شهرسـا      
  تدوین نمائیم چرا که؛

 4318 یـا    3418، نـشریه شـماره      29/04/1379 مورخـه    842/105-2460/54 طبق بخـشنامه شمــاره       -1
همسان قـراردادهـاي خـدمــات      موافقتنامه و شرایط عمومی     «ریزي کشور با عنوان       سازمان مدیریت و برنامه   

 به طور کلی لغـو و مفـاد نـشریه شـماره             19 و شماره    12، قسمت اول قراردادهاي همسان شماره       »مشــاوره
  .است  ، جایگزین آنها شده3418

 مـصوب   -تعاریف محـدوده و حـریم شـهر، روسـتا و شـهرك و نحـوه تعیـین آنهـا                   « قانون   10 طبق ماده    -2
، دستخوش تغییـرات    19 و   12 تعاریف قید شده در شرح خدمات قراردادهاي همسان شماره           »14/10/1384

  .است نیز حذف گردیدهشده و برخی از آنها 
بر اساس آخرین اصالحات و تغییرات بـه   »19 و شماره 12قراردادهاي همسان شماره «لذا این کتاب با عنوان     

هاي مـرتبط بـا آن و کلیـد واژه اختـصاصی، جهـت اسـتفاده        ها و بخشنامه نامه  انضمام قوانین، مصوبات، آیین   
  .است هیه و تدوین شده شهرسازي، ت داوطلبان شرکت کننده در آزمون رشته

ـر شـده     ، یاد و خاطره اندیـشه   )س(ضمن تقدیم این اثر به پیشگاه بی بی دو عالم خانم فاطمه زهرا               رپ هـاي پ
رگهر، در سانحه سقوط هواپیماي بوئینگ    خطوط هوایی اوکـراین بـه   737حوزه علم و دانش این مرز و بوم پ 

هـاي هدفمنـد و       هاي ملی و دینی از زحمات و تالش         از آموزه  را گرامی داشته، و با الهام        18/10/1398تاریخ  
ارزشمند همه عزیزان و کارکنان انتشارات نوآور از تولید تا توزیع، و به طور اخص، مدیریت اندیشمند و فکور                   

  . نمایم مجموعه نوآور، برادران نصیرنیا صمیمانه تقدیر و تشکر 
عـصر امـام زمـان، ایـن اثـر نیـز همچـون سـایر             قـا ولـی   که در سایه عنایت حضرت حق و توجهات آ          امید آن 
هاي تألیفی در رابطه با منابع نظام مهندسی ساختمان، مورد توجـه و اسـتقبال عزیـزان قـرار گرفتـه و                    کتاب

  . شهرسازي باشد  رشته منبع موثق و مطمئنی براي داوطلبان شرکت کننده در آزمون
  

  نیبا آرزوي توفیق روزافزون براي ایران و ایرا
                                                                محمد عظیمی آقداش

Noavar33@gmail.com  
 



 
  

  1348کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب سال 
لـذا هـر گونـه      . راً متعلق به نـشر نـوآور اسـت        ، براي ناشر محفوظ و منحص     1350نامۀ اجرایی آن مصوب       و آیین 

استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جـداول و تـصاویر ایـن کتـاب، در دیگـر کتـب، مجـالت،          
برداري از مطالب این کتاب تحت هر عنوانی از قبیـل چـاپ،               ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه بهره          نشریات، سایت 

صـورت   برداري از کتاب، و همچنین هر نوع انتشار به  ز آن، تهیه فایل پی دي اف و عکس     فتوکپی، اسکن، تایپ ا   
 وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بــدون اجـازه کتبـی از نـشر            اینترنتی، الکترونیکی، سی دي، دي    

  .گیرند  قضایی قرار می حرام است، و متخلّفین تحت پیگرد قانونی و شرعاً نیزنوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و
چنین، توسط این  صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد این با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به 

هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد که  انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی
مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، 
توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به 

شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از  پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می سایتبررسی محتواي 
باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و  نظر قانونی غیر مجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

اجع قانونی، اقدام و نیز سایر مر) اي و اینترنتی پلیس رسیدگی به جرایم رایانه(ارشاد اسالمی، پلیس فتا 
 عمل آورده، و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی  مقتضی به

  .قرار داده و کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات و مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد شد
فست ها، اقدام به تهیۀ کپ که هر یک از کتابفروشی همچنین در صورتی  ی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ ریسو، اُ

رسانی تخلّفات کتابفروشی مزبور به  از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایند، ضمن اطّالع
وزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتّحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران  سایر همکاران و م

 .نماید جع قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقوق خود از متخلّف میدانشگاهی و نیز مرا

  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،
  .از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است

بیل مـوارد فــوق،     انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از ق                
تلگـرام   (09056640532 و   021 66484191 - 2هـاي     هاي انتشارات نـوآور بـه شـماره         مراتب را یا از طـریق تلفـن     

و یا از طریق منوي تماس بـا مـا در       info@noavarpub.com و یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس       ) انتشارات
مایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیـز خـود    به این انتشارات ابالغ ن     www.noavarpub.comسایت  

  عنـوان تـشکّر و قـدردانی، از کتـب             عمل آید، و در راستاي انجام این امر مهم، بـه              خوانندگان محترم جلوگیري به   
  . انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند



  بخش اول   
  همــسان قراردادهــاي  یموافقتنامــه و شــرایط عمــوم  
   مشاورهخدمات  

  
  
  
  



  
  همسان   ی و شرایط عمومموافقتنامه

   اورهــات مشـدمـاي خـراردادهـق
 ) کشوريزیر  و برنامهتیری سازمان مد4318 ای 3418نشریه شماره (

  
  

 29/04/1379 مورخه 842/105-2460/54 شمـاره بخشنامه

بـه پیوسـت،   ) هیـأت وزیـران  4/4/1375هــ، مـورخ    14898ت  /24525ه شماره   مصوب(کشور      استناد ضوابط فنی و اجرایی     به
) االجـرا  الزم(، همراه با مقررات ذیـربط، از گـروه اول    قراردادهاي خدمات مشاورههمسان  یمجموعه موافقتنامه و شرایط عموم  

ها با واحدهاي خدمات مشاوره مورد عمـل           مطالعه، طراحی و نظارت طرح     ردادهايانعقاد قرا شود تا از این تاریخ براي         ابالغ می 
نظـارت بـر سـاختمان       (2، شـماره  )هاي فرعـی    مطالعات راه  (1این مجموعه، جایگزین متن قراردادهاي تیپ شماره      . ردیقرار گ 

 7اره، شـم  )هاي اصـلی     راه اختماننظارت بر س   (6، شماره )کارهاي معماري   مطالعات و خدمات نظارت      (3، شماره )هاي فرعی   راه
مطالعات و خدمات نظـارت کارهـاي       (11، شماره )نظارت بر ساختمان پل   (9، شماره )مطالعات پل (8، شماره )مطالعات راه اصلی  (
، )اهراحـل مختلـف بهـسازي ر    م  مطالعـات   (14، شـماره  )طالعـات طـرح جـامع شـهرها       م (12، شـماره  )آب و فاضـالب     کشی  لوله  

پیوسـت شـرح    . گردد  می)  ناحیه »جامع«  تهیه طرح و توسعه و عمران     (19و شماره )  تونل  اول و دوم   مراحلمطالعات  (15شماره
 .خدمات این قراردادها به قوت خود باقی است

مطالعـات  (16شـماره ،  )آزمایـشگاه محلـی       -خـدمات ژئوتکنیـک و مقاومـت مـصالح        (13ابالغ، قراردادهاي تیـپ شـماره          این با
بـرداري، بـه طـور کلـی      و قرارداد تیپ خـدمات نقـشه      ) مطالعات و خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح      (18، شماره )ژئوفیزیک
خدمات فنی و مشاوره جهـت تهیـه        (5، شماره )I.B.Mهاي     کار ماشین  وصمخص(4ار بوده و قراردادهاي تیپ شماره     داراي اعتب 

 .بدون اعتبار است) آالت راهداري وزارت راه خرید ماشین(10و شماره) عاتی مدیریت و نظارتسیستم اطال

مشاوره   قرارداد واحد خدمات        ی که این مجموعه در مورد آنها به طور کامل پاسخگو نیست، موافقتنامه و شرایط عموم               یی کارها در
به ) 15/11/1374مورخ    102- 54/6130- 3200بخشنامه شماره   (اي ناهمسان    مشاوره  منتخب باید در هیأت قراردادهاي خدمات     

 .تصویب برسد
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  شرایط نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه،  دستورالعمل

 اي خدمات مشاورهـراردادهـاي قـه  و پیوستیـعموم

  

  موافقتنامه-1

تغییـر دادن، کاسـتن   . بینی شده درج شـود  ي پیشها  اطالعات مربوط به موافقتنامه باید به طور کامل و روشن در محل      -1-1
 .هاي خالی باید تکمیل شود هایی از موافقتنامه یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محل ها یا کلمه عبارت

 . یا قانونی دو طرف قرارداد درج شود ی در مقدمه موافقتنامه باید عنوان رسم-1-2

 .هاي مختلف خدمات موضوع قرارداد نیز درج شود باید مراحل و قسمت در ماده یک، براي درج موضوع قرارداد -1-3

هاي مورد نیاز براي انجام خدمات جنسی باید بـه نحـوي تنظـیم              با در نظرگرفتن زمان    3هاي منظور شده در ماده       مدت -1-4
 .باشد گردد، که کارها به موقع انجام شود و فرصت کافی براي مطالعه کامل و با کیفیت وجود داشته

 .شود  درج می4ها و مراحل مختلف خدمات به ترتیب در ماده الزحمه به تفکیک قسمت  برآورد اولیه حق-1-5

 .هاي موافقتنامه را امضا و مهر کنند  نمایندگان مجاز دو طرف قرارداد باید تمام صفحه-1-6

  شرایط عمومی-2

تغییر دادن، کاستن یا افزودن مطالبی      . ردییري در قراردادها مورد استفاده قرار گ      باید بدون هیچ نوع تغی        ی شرایط عموم  -2-1
 در محل تعیین شده به وسـیله نماینـدگان مجـاز دو طـرف امـضاء و مهـر       یتنها صفحه آخر شرایط عموم  . به آن مجاز نیست   

 .شود می

ها نیستند، مانند سـازمان حفاظـت محـیط     ارتخانه یک از وز که تابع هیچ هاي اجرایی در دستگاه) 2-23(  در اجراي ماده     -2-2
هاي عمرانی را به عهده دارند، انتخـاب هیـأت            که اجراي طرح    ها و نهادهایی      بدنی ایران و دیگر سازمان      زیست، سازمان تربیت      

بـوط در مرکـز    و موافقت با فسخ قرارداد در عهده بـاالترین مقـام سـازمان یـا نهـاد مر               اردادسه نفره به منظور بررسی فسخ قر      
 .باشد می

 ها  پیوست-3

 خـدمات را مـشخص نمایـد در     کـه محـدوده    شرح موضوع قرارداد با توجه به شرح عملیات موافقتنامه طرح، به نحـوي        -3-1
 . درج شود و در صورت لزوم نقشه محدوده موضوع قرارداد به آن ضمیمه گردد1پیوست

کـه از سـوي ایـن سـازمان ابـالغ             ها و مراحل مختلـف رشـته مربـوط            د، شرح خدمات قسمت    با توجه به موضوع قراردا     -3-2
 .شود  الحاق می2 عنوان پیوست است، به شده

ها و مراحـل آن بـه منظـور بـرآورد اولیـه بـا درج شـماره و تـاریخ                       الزحمه قرارداد به تفکیک قسمت       نحوه محاسبه حق   -3-3
شـرایط  ) 1-16( مـاده   الزحمه باتوجـه بـه    ترتیب، تعداد و مبلغ اقساط حق به همین. آید  می3هاي مربوط در پیوست     بخشنامه

 .گردد  در این پیوست تعیین می یعموم
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کـه بـا ایـن شـرایط          الزحمه تمدید مدت، براي قراردادهـایی       در مورد حق      یشرایط عموم ) 2-20( با توجه به مفاد بند       - تبصره
ـــد 2ـــــطه  در راب4/0شــوند، ضــریب  منعقــد مــی  یعمــوم ــورخ 1-19968-54-4190بخــشنامه شــماره ) 2-3-3( بنـ  م

بخـشنامه  ) 1-3-3( بنـد  1 در رابطـه  6/0 و 4/0 هر یک از ضرایب ،و در نتیجه این تغییر  یابد   تغییر می  5/0 به   28/12/1370
 .شود  در نظر گرفته می5/0 شده معادل ادی

 : موارد زیر درج شود5 در پیوست -3-4

 .کارفرما در نظر دارد در اختیار مشاور قرار دهد  یکه عالوه بر موارد تعیین شده در شرایط عموم و مدارکی  اطالعات -3-4-1

اي ماننـد محـل اسـکان و وسـیله نقلیـه        که در مرحله مطالعات، کارفرما در نظر دارد تسهیالت ویژه       ی در موارد خاص   -3-4-2
 .یار مشاور قرار دهدهاي مطالعات در محل انجام خدمات در اخت گروه براي 

مهنـدس مـشاور، طبـق      ) عوامـل کارگـاهی   ( نحوه تأمین وسیله نقلیه، غذا و مسکن و محل کار براي عوامـل مقـیم                 -یادآوري
 منظـور  3باشـد کـه جـزو دسـتورالعمل پیوسـت      الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مهندسان مشاور می   دستورالعمل تعیین حق  

 .گردد می

 نـوع   اسـت، درج هـیچ    به شرایط خصوصی مراجعـه شـده  یده و سایر مواردي که در شرایط عموم    ش ادی به جز موارد     -3-4-3
 .تعهد دیگري در این پیوست که براي دستگاه اجرایی بار مالی اضافه بر قرارداد ایجاد کند مجاز نیست

  سایر-4

ت و حساسیت بـسیار صـورت گیـرد     با دقدیهاي واحدهاي خدمات مشاوره با   بررسی و تصویب نتایج مطالعات و گزارش       -4-1
به تـشخیص خـود، بـراي کنتـرل مـدارك و       توانند بنا  میهاي اجرایی در صورت کمبود کارشناس در دستگاه اجرایی، دستگاه      

رایـی   اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصالح خارج از دسـتگاه اج دماتهاي واحدهاي خدمات مشاوره در مهلت مقرر، از خ          گزارش
 .و واحدهاي خدمات مدیریت طرح استفاده نمایند

بـا مطالعـه و   ( کـه بـراي خـدمات مطالعـات      همسان قراردادهاي خدمات مـشاوره   ی مجموعه موافقتنامه و شرایط عموم    -4-2
 اسـت، بـراي انجـام خـدمات مطالعـات بـه       ها تهیه شده   ها و پروژه    طرح) یا خدمات مرحله ساخت و تحویل     (و نظارت   ) طراحی

 شده ادی در هر قرارداد مفاد مربوط به مطالعات یا نظارت از مجموعه             صورت،تنهایی و نظارت به تنهایی نیز کاربرد دارد در هر           
  .گردد با توجه به موضوع قرارداد نافذ می
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   همسان قراردادهاي خدمات مشاوره موافقتنامه

  
 ........................مهندس مشاور  .......................................... قرارداد وعموض

 ........................................تاریخ    ........................................................شماره

اي غیرقابـل تفکیـک اسـت و از ایـن پـس قـرارداد                  آن، که مجموعه   2ده حاضر، همراه با اسناد و مدارك موضوع ما        موافقتنامه
شود،   مینامیدهکه از این پس کارفرما .............................................. بین .................... در ............................ شود، در تاریخ  نامیده می

و کـد اقتـصادي   .............................. بـه شـماره ثبـت    ......................................................... ....از یک سـو و واحـد خـدمات مـشاوره       
کـه در اسـناد و        شود، از سوي دیگر، طبق مقررات و شرایطی           مشاور نامیده می    که از این پس مهندس      ........................................ 

 .گردد است، منعقد می رارداد درج شدهمدارك این ق
  موضوع قرارداد- همسان قراردادهاي خدمات مشاوره  موافقتنامه1ماده

 .است ، تعیین شده1که شرح آن در پیوست.......................................  قرارداد، عبارت است از انجام خدمات مشاوره، براي موضوع
  اسناد و مدارك-ادهاي خدمات مشاوره همسان قرارد  موافقتنامه2ماده
 : قرارداد، شامل اسناد و مدارك زیر استاین

  موافقتنامه حاضر-2-1
  شرایط عمومی-2-2
 :ها  پیوست-2-3

 . شرح موضوع قرارداد-1پیوست
 . شرح خدمات-2پیوست
 . آنالزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت  حق-3پیوست
 . برنامه زمانی کلی-4پیوست
 . شرایط خصوصی-5پیوست
 . کار کلیدي انجام  عوامل  ی سازمان و اسام-6پیوست

که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به مهندس مشاور ابالغ شـده یـا بـین                اسناد تکمیلی    -2-4
 .شود دو طرف قرارداد، مبادله می

 .هاي مصوب زارش مدارك و گ-2-5
  مدت- همسان قراردادهاي خدمات مشاوره  موافقتنامه3ماده
 قـرارداد اسـت، بـا       ی شـرایط عمـوم    2 ها و مراحل موضوع قرارداد، که شروع و تنفیذ آن طبق ماده              انجام خدمات قسمت   مدت

 : ، به شرح زیر است)4پیوست ( کلی  توجه به برنامه زمانی
    ----------------------------------------------------------------------------------------------) الف
  -----------------------------------------------------------------------------------------------) ب
   -----------------------------------------------------------------------------------------------) ج

  . شرایط عمومی، خواهد بود19  شده، تابع تغییرات مدت، موضوع مادهادی هاي مدت


