‹‹قرارداد مشاوره ای››
اين قرارداد بين پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات كه در اين قرارداد "پژوهشگاه" ناميده ميشود به نمايندگي آقاي
وحيد يزدانيان رئيس پژوهشگاه به نشاني :تهران -انتهاي كارگر شمالي كه در اين قرارداد پژوهشگاه ناميده مي شود از يك
طرف و  ......................متولد  ......................به كد ملي  ......................فرزند  .......داراي مدرک ......................
..................به نشاني ...................... ...................... ...................... :كه در اين قرارداد “مشاور” ناميده مي شود از طرف
ديگر طبق مواد و شرايط زير منعقد مي گردد.
ماده  )1موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت از "ارائه خدمات مشاوره در  " ...................... ...................... ......................بشرح
پيوست مي باشد.
ماده  )2مدت قرارداد
 2-1اين قرارداد از تاريخ ......................آغاز و تاريخ پايان آن  ......................مي باشد.
 2-2اين قرارداد با يکماه اعلام قبلي از سوي هر يك طرفين مي تواند فسخ گردد.
تبصره  :امضاي اين قرارداد بمنزله استخدام مشاور نبوده و از اين جهت هيچگونه تعهدي از نظر استخدامي برعهده پژوهشگاه
نمي باشد.
ماده  )3وظائف مشاور
 3-1مشاور اذعان مي نمايد كه شخصاً عهده دار انجام كار موضوع اين قرارداد است و اجازه واگذاري آنرا كلاً و جزاً به
فرد يا افراد ديگر ندارد و انجام موضوع قرارداد در محلي كه پژوهشگاه تعيين مي كند ،بايد انجام شود.
 3-2مشاور در مقابل دريافت حق الزحمه تعيين شده در اين قرارداد كليه حقوق خود را نسبت به موضوع قرارداد براي
هميشه به پژوهشگاه واگذار مي كند و حق واگذاري آنرا تحت هيچ عنوان به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر ندارد و
متعهد مي گردد كه امور محوله را به نحو احسن انجام دهد.
 3-3مشاور با امضاي قرارداد جزو كاركنان پژوهشگاه محسوب نمي شود.
 3-4مشاور اعلام مي نمايد مشمول لايحه قانوني منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد و چنانچه غير از
آن باشد ،مسؤليت پاسخگويي به عوارض ناشي از آن بر عهده وي خواهد بود.

 3-5مشاور موظف است ماهيانه بميزان مورد نياز برابر اعلام ناظر قرارداد براي انجام امور موضوع قرارداد در پژوهشگاه
حضور فيزيکي داشته باشد.انجام امور محوله در خارج از پژوهشگاه در صورت ارجاع يا نياز بلا مانع است.
 3-6مشاور امين پژوهشگاه است و ملزم به رعايت حيطه و مصلحت پژوهشگاه و امور محرمانه و حفظ اسناد و مدارک
مربوطه مي باشد و متعهد است كه از افشاء يا به كار بردن آن در جهت خلاف منافع پژوهشگاه چه در زمان قرارداد و يا
بعد از آن خودداري نمايد.
 3-7كسورات قانوني اين قرارداد به عهده مشاور مي باشد.
 3-8طرفين حق ندارند تصوير ،تصوير اسکن شده و يا اصل اين قرارداد را به استثناي مقامات صالح قانوني (با تشخيص
كارفرما)در اختيار ثالث قرار دهند.
ماده  )4حق الزحمه قرارداد
 4-1كل مبلغ حق الزحمه قرارداد مشاور  ......................ريال ( ......................ريال است كه بصورت ماهانه و با تاييد ناظر
و در مقابل  .....ساعت كار در ماه و پس از كسر كسورات قانوني در وجه مشاور پرداخت خواهد شد.
ماده  )5تضمين قرارداد
 5-1مشاور بابت تضمين انجام تعهدات معادل  5درصد مبلغ قرارداد تضمين معتبر به پژوهشگاه خواهد سپرد .اجرايي شدن
قرارداد حاضر با رعايت ديگر بندهاي اين قرارداد مشروط به تاديه تضمين ياد شده ظرف مدت  15روز از تاريخ مبادله
قرارداد مي باشد .تضمين مزبور پس از پايان تمام تعهدات قرارداد و با تائيد ناظر مسترد خواهد شد.
 5-2بابت ضمانت حسن انجام كار از هر پرداخت به مشاور  11درصدكسر و نزد پژوهشگاه باقي مي ماند كه پس از اتمام
قرارداد و با تائيد ناظر به مشاور مسترد خواهد شد.
ماده  )6حل اختلاف
در صورت بروز هر گونه اختلاف في ما بين طرفين در نحوه اجراي مفاد قرارداديا تفسير آن ،موضوع ابتدا در جلسه اي با
حضور نمايندگان تام الاختيار طرفين و يك نفر كارشناس مرضي الطرفين مطرح خواهد شد .بديهي است در صورت عدم
حصول توافق ،مرجع ذيربط قضايي صالح براي رسيدگي به اختلاف خواهد بود.


ماده  )7حق ماموريت
در صورتيکه نياز باشد مشاور از طرف پژوهشگاه در اجراي مفاد قرارداد به شهرهاي ديگر كشور يا خارج از كشورعزيمت
نمايد ،پرداخت حق ماموريت ايشان بر اساس ضوابط پژوهشگاه و پس از تاييد ناظر قرارداد قابل پرداخت مي باشد.

ماده  )8ناظر قرارداد
از سوي معاونت پژوهشي پژوهشگاه  ......................به عنوان ناظر قرارداد ،براي تاييد فعاليت مشاور و نظارت بر حسن
اجراي اين قرارداد تعيين و معرفي ميگردد.

ماده  )9تماميت قرارداد
اين قرارداد در سه صفحه 9،ماده و يك تبصره و در چهار نسخه تنظيم ،امضاء و مبادله شده است و هر يك از نسخ آن در
حکم واحد بوده وداراي ارزش واعتبار يکسان مي باشند.

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

وحید یزدانیان

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

رئیس پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

