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 به نام خدا

 (( عملیاتی شهر و شهرداری  -تهیه و میظنت ربانهم راهبردیقرارداد))
اند در صورتي که مخالف صريح  نمودهن را منعقد آقراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که » قانون مدني ميگويد  01ماده مطابق  حاضرقرارداد

اوليه کميته تخصصي شوراي اسالمي شهر و تاييديه  ................................  مورخ  ..........................به استناد مجوز شماره  و  « قانون نباشد نافذ است
ري خراسان ي استاندادفتر امور شهري و شوراها  ....................... مورخ ........................... شمارهبرنامه راهبردي شهرداري هاي استان به استناد نامه 

که از اين پس کارفرما ناميده ميشود ، از  ......................... شهردار  ................................. ه نمايندگي آقايب............................بين شهرداريجنوبي، قرارداد 
از سوي  که در اين قرارداد مشاور ناميده مي شود  ......................................../ خانم........آقاي  به نمايندگي .............................../شرکتدانشگاهيک سو 

 ، منعقد مي گردد.و مدارک اين قرارداد درج شده استديگر ، طبق مقررات و شرايطي که در اسناد 

 موضوع قرارداد  - 1ماده 
  .................................. عملياتي شهر و شهرداري -برنامه راهبرديتهيه و تنظيم موضوع قرارداد عبارتست از 

 شرح خدمات مشاور :  2ماده 
 مرحله اول -الف 
مطالعات فاز صفر شامل آماده سازي و مطالعات مربوط به شناسايي و بررسي بر اساس اهداف تعيين شدده و مطدابق ضدواب  و اسدتانداردهاي      -0

شيوه نامه نحوه واگذاري ، تهيده ، بررسدي و تاييدد برنامده      6تا  3مندرج در صفحات  شرح خدمات ومورد عمل و تهيه گزارش کامل توجيهي 
 شهرداري(عملياتي شهر و  –عمران و اصالحات شهر ) برنامه راهبردي  عمليات نوسازي ،

شامل ي ( شهر و شهردار ياتعملي–يبرنامه راهبردتهيه فاز بندي و شرح خدمات تفصيلي انجام مطالعات سند چشم انداز و برنامه راهبردي )  -2
 نيسوم : تدو فاز يشهردار ييو اجرا ياتيسند برنامه عمل نيدوم : تدو فاز يشهردار يو برنامه راهبرد شهر سند چشم انداز نيفاز اول : تدو

 (BSC) متعارفبر اساس الگوهاي  يشهرداربرنامه راهبردي و عملياتي شهر و   يابينظارت و ارز ستميس

 )آناليز مدت طرح(تنظيم جدول مراحل زماني براي اجراي طرح -3

 مرحله دوم: -ب 
انجام مطالعات اسناد فرادست  اري شاملدعملياتي شهر و شهر –تهيه سرفصل خروجي هاي قابل تحويل در خصوص تدوين برنامه راهبردي  .0

 و تهيه انطباق آن با وضعيت شهر .

 0گزارش مطالعه راهبردي توسعه شهر و درختواره چشم انداز تا سياست ها : فرم شماره  .0.0

 4و 3خ  مشي هاي مالي شهرداري درطي سال هاي برنامه و فرم شماره گزارش برآورد منابع درآمدي و  .0.2

 گزارش برنامه عملياتي شهرداري به تفکيک حوزه هاي کارکردي و زيربرنامه ها .0.3

 (34442دستورالعمل  03عملياتي شهر و شهرداري جهت ارائه به مراجع ديصالح ) مطابق بند  –اليحه برنامه راهبردي  .0.4

 فوق تهيه و ارائه گردد. 0بايد به تفصيل خدمات مندرج درجدول شرح خدمات پيوست  4تا  0ي توجه : گزارش سرفصل ها

 مرحله سوم: -ج 
 در شوراي اسالمي شهر و تصويب برنامه ها دفاع از برنامه

 م:چهارمرحله  - د
 برنامه اييد اوليهو ت کميته موضوع عامل چهارمدر ها دفاع از برنامه 

 مرحله پنجم: -د 
شديوه نامده نحدوه     02تدا   4صدفحات   برابر سازوکار منددرج در  برنامه دييو تاشوراي برنامه ريزي  /برنامه ريزي شهرستان  تهيبرنامه در کم دفاع از

 (.2.پيوست شماره عملياتي شهر و شهرداري –واگذاري ، تهيه ، بررسي و تاييد برنامه عمليات نوسازي ، عمران و اصالحات شهر ) برنامه راهبردي 
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 اسناد و مدارک قرارداد  – 3ماده 
 :گردد و جزء الينفک قرارداد محسوب مي اين قرارداد شامل اسناد و مدارک زير است

 و خصوصي پيمان  شراي  عمومي

 پیوستها :

عملياتي شهر و  -برنامه راهبرديتهيه و تنظيم و عمران و اصالحات شهر) برنامه عمليات نوسازي دستورالعمل تهيه، تصويب، اجرا و پايش:   .0
 رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور( 4/8/0344به تاريخ  34442)ابالغيه شماره  شهرداري(

عملياتي شهر و  –شيوه نامه نحوه واگذاري ، تهيه ، بررسي و تاييد برنامه عمليات نوسازي ، عمران و اصالحات شهر ) برنامه راهبردي :  .2
 رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور( 4/8/0344به تاريخ  34442شهرداري()پيرو ابالغيه شماره 

 ي (شهر و شهردار ياتعملي–يبرنامه راهبردفاز بندي و شرح خدمات تفصيلي انجام مطالعات سند چشم انداز و برنامه راهبردي ) : .3

 ابالغ شده يا بين دو طرف قرارداد مبادله مي شود.اسناد تکميلي که حين انجام خدمات در چارچوب قرارداد به منظور انجام آن ، به مشاور  .4

 مدارک و گزارش هاي مصوب .5

 مدت قرارداد  -4ماده 
  .مي باشدداد راين قرا 2مرحله اول ماده  2مطابق بند  ....................... ماهمدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد به مدت 

 ، خواهد بود.پيمان شراي  عمومي 31ماده ، تابع تغييرات مدت، موضوع همچنين مدت ياد شده 

 و مبلغ قرارداد حق الزحمه -5ماده 
 مي باشد.ريال  ...................................................... به حروف ریال.................................. به عددمبلغ حق الزحمه برابر 

 )جهت حسن انجام کار در پايان مرحله دوم قابل پرداخت مي باشد( به عنوان پيش پرداخت  مبلغ قرارداد درصد 01 .0

  قرارداد پس از پايان مرحله اول درصد مبلغ 05 .2

 پايان مرحله دوماز مبلغ قرارداد پس  درصد 21 .3

 از پايان مرحله سوممبلغ قرارداد پس  درصد 21 .4

مصوبات و تصميمات اتخاذ شده و  7عامل چهارم موضوع بند درصد سهم  5درصد مبلغ قرارداد پس از پايان مرحله چهارم پس از کسر  21 .5
 جنوبيدفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان صدرالذکر  بررسي اقدامات شهرداري موضوع نامه

 درصد مبلغ قرارداد پس از پايان مرحله پنجم 05 .6

 مشاور ملزم است قبل از شروع هر مرحله ، مرحله قبل را به تأييد کتبي کارفرما و مراجع مربوطه برساند.  :1تبصره 

 .باشد مي مجازو سازوکار طي فرايند و تشريفات تنظيم اوليه قرارداد  تأييدکارفرما باقرارداد کل درصد 25 سقف تا مبلغ کاهش يا افزايش : 2تبصره 

 قرارداد هيچگونه تعديلي تعلق نميگيرد.به اين  : 3تبصره 

اعم از  در حدود عرف امکانات خود بايستيهزينه اياب ذهاب ، اقامت ، پذيرايي ، و ساير ملزومات به عهده مشاورمي باشد. )کارفرما  : 4تبصره 

 (قرار دهد مشاوربراي تسهيل روند تهيه برنامه در اختيار  وسيله اياب و ذهاب و امکانات اقامتي را

 

 جبران خسارت دیرکرد   -6ماده 
)به جز موارد مربوط به اسدتعالمات    چنانچه مشاور در انجام تعهدات خود قصور ورزد و اين موضوع باعث تأخير در تحويل هر يک از مراحل قرارداد گردد

 کسر مي گردد.  مشاورريال به عنوان جريمه تأخير از مطالبات  111/511 اري طرح ( به ازاء هر روز و مراحل تصويب اد

 کسورات، مالياتها، حقوق گمرکي و عوارض متداول در کشور -7ماده 
ندان  پرداخت هر گونه ماليات و حقوق گمرکي و عوارض و ماليات بر درآمد و بيمه هاي تامين اجتماعي و ساير حقوق دولتدي مربدوط بده مشداور و کارک     

رار خواهد قوق و عوارض گمرکي مربوط به موارد و لوازم و وسائل مورد نياز نامبرده که در تاريخ امضاء اين قرارداد برقرار است و يا در آينده برقذيرب  و ح
 شد و يا ميزان آن در آينده افزوده مي گردد بعهده مشاور مي باشد.
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مراجع  مبالغي از اين مالياتها و عوارض که الزاماً بايد طبق قوانين و مقررات از طريق کارفرما وصول گردد از پرداختهاي مشاور کسر و به حساب تبصره :

 مربوطه واريز خواهد گرديد.

 

 دوره تضمين -8ماده 
بعنوان حسن انجام کار کسر مي گردد که پس از  تحويل نهايي پروژه  و اعالم نظر  دستگاه  پرداختمبلغ درصد  01از پرداخت  در هر مرحله .0

هايي نظارت و تاييد ايشان مبني بر حسن انجام کار به مشاور مسترد خواهد شد. مدت زمان تضمين جهت آزاد سازي حسن انجام کار از زمان تحويل ن
ماه نسبت  2ماه کاري مي باشد. کارفرما متعهد است که حداکثر ظرف مدت 2به مدت ح خدمات مشاور به شرح ، شربانک اطالعاتي، فرم ها و نقشه ها 

 و آزاد سازي حسن انجام کار اقدام نمايد.  قراردادبه تأييد نهايي 

 تغييرات  -9ماده 
فرمدا ، رسسداً  انجدام دهدد. مشداور مسدوول و       مشاور مي تواند تغييرات جزئي را تا حدودي که باعث افزايش بهاي کل کار نشود با اطالع قبلدي کار 

اسدت و   ننمودهجوابگوي کلي تغييرات يا اصالحاتي خواهد بود که اشتباهاً در مطالعات اوليه و تهيه طرح و نقشه هاي اجرايي پروژه منظور و رعايت 
 هد داشت. بدين لحاظ حق ادعاي هيچ گونه حق الزحمه اضافي براي اين نوع تغييرات يا اصالحات نخوا

 برنامه کار و گزارش ها  -11ماده 
ه مدت برنامه کار اولين مرحله همزمان با مبادله قرارداد از طرف مشاور تهيه و به تصويب کارفرما مي رسد و برنامه کار مراحل بعدي با توجه ب -1

 جزء گزارش مرحله قبلي تهيه و تسليم مي شود.  2ماده  3پيوست زمان مندرج در 

کاري فرم هاي تأييد شده مشاور جهت اعمال نظارت کارفرمايي  به حوزه کارفرمايي ارجاع داده خواهد شد. کارفرما متعهد است که در هر روز  -2
 ساعت کار تحويلي را ارزيابي و تأييد نمايد.  72حداکثر ظرف مدت   

 ر ، به کارفرما تسليم نمايد.هفته ، گزارش پيشرفت کار خود را بر اساس برنامه کا 2مشاور موظف است در پايان هر  -3
 . مود.هفته از تاريخ دريافت گزارش و مدارک کامل هر مرحله ، نظر خود را کتباً اعالم خواهد ن 2کارفرما نيز ظرف مدت  -4

 موارد فسخ و خاتمه قرارداد -11ماده 
 فسخ قرارداد بعلت قصور مشاور -الف

فني، علمي و تشکيالتي الزم براي انجام وظايف موضوع اين قرارداد را بموقع فراهم نساخته و يا در صورتيکه برکارفرما معلوم شود که مشاور عوامل  -1
رود را در انجام وظايف و خدمات خود اعمال نمي نمايدد و يدا درصدورتيکه بده تشدخيف کارفرمدا        دقت الزم و معمولي که از يک مشاور انتظار مي
ش از يک چهارم مدت انجام کار هر مرحله به تعويق افتد و يدا مندافع کارفرمدا را لحداظ ننمايدد و      کارهاي مربوطه بعلت اهمال و يا تقصير مشاور بي

شداور اخطدار   رعايت بيطرفي و بينظري کامل را ننمايد و يا اينکه مشاور بطور کلي مفاد تمام يا قسمتي از اين قرارداد را رعايت ننمايد کارفرمدا بده م  
د را بر طرف سازد و مشاور موظف است نواقف و معايب کار را بر طدرف نمايدد. مددت رفدع معايدب در هدر       خواهد کرد که نواقف و معايب کار خو

ناصدواب   صورت نبايد از يک ماه تجاوز نمايد در صورتيکه در پايان مدت مذکور مشاور مطابق اخطار کارفرما عمل ننمايد و يا بعلت بعضي از اقدامات
دا کند کارفرما حق خواهد داشت بدون احتياج به انجام تشريفات خاص اين قرارداد را با اخطار کتبي پدانزده  مربوط به حرفه خود محکوميت جزائي پي

 نمود.را پرداخت خواهد ت و اقدامات تائيد شده توس  ستاد برنامه روزه فسخ نمايد در اينصورت کارفرما هزينه خدما
ودجه حذف و يا تنزل رتبه پيدا نمايد کارفرما مي تواند قرارداد را بدون هر گونده تشدريفات   در صورتيکه نام مشاور از طبقه بندي سازمان برنامه و ب -2

 خاص فسخ و مراتب را به مشاور ابالغ نمايد.

 پايان دادن به قرارداد: –ب 
اقل يک ماه قبل از تاريخ مورد نظدر  حق خواهد داشت در هر موقع به اين قرارداد خاتمه دهد واين تصميم ال 2کارفرما عالوه بر اختيارات مندرج در ماده 

اد تدا تداريخ   براي خاتمه قرارداد بايد به مشاور ابالغ شود. در اينصورت مشاور محق به دريافت حق الزحمه کارهايي است که با توجه به مفداد ايدن قدرارد   
 خاتمه قرارداد انجام داده و به تائيد کارفرما رسيده است.

 سایر شرایط   -12ماده 
فرمت ورود اطالعات و گزارشگيري توس  سيستم کنترل پروژه با ورود کليه اطالعات و داده هاي طرح در  نسبت به متعهد ميشود مشاور -1

)کليه داده ها و اطالعات قرارداد توس  ستاد برنامه اقدام نمايد جنوبياستانداري خراسان ساختار معرفي شده دفتر امور شهري و شوراهاي 
 .ييد رسانده شود.(شهرداري بايد به تا
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مستندات و مراحل تهيه و محصول نهايي بصورت رپورتاژ آگهي و برنامه جهت پخش از رسانه هاي محلي و کليه تهيه متعهد ميشود مشاور  -2
 .دهد در اختيار کارفرما قراررا  خواهد بود دقيقه 05به مدت حداقل که  عندالزوم ملي و .... 

 پرسش نامه هاي قابل استفاده در مراحل تدوين و و  wordتحويل فايل کليه مراحل تهيه و محصول نهايي بصورت متعهد ميشود مشاور  -3
 .انجام دهدي را شهر و شهردار ياتعملي –ياز برنامه راهبرد نسخه چاپي 5به همراه  ساير نرم افزارهاي مورد استفاده

مصوبات و تصميمات اتخاذ شده و بررسي اقدامات  7درصد سهم عامل چهارم موضوع بند  5به تامين و پرداخت متعهد ميشود نسبت مشاور  -4

 .اقدام نمايد جنوبيدفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان صدرالذکر  شهرداري موضوع نامه

 : دفتر باشند که اعضاي آن و شماره حساب مربوط به آن به شهرداريها توس   عامل چهارم گروه تخصصي تحويل برنامه مي توضيح

 اعالم خواهد گرديد. جنوبي امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان

، کارکنان مشاور شناخته مي شدوند  از نظر اين قرارداد ، کليه افرادي که به منظور اجراي آن خدمات دائم يا موقت براي مشاور انجام مي دهند -5
بدا  ط و کارفرما در قبال آنها هيچ گونه مسووليتي ندارد و مشاور ملکف به رعايت و اجراي مقررات قانون کار ، تأمين اجتماعي و غيره در ارتبدا 

 کارکنان خود مي باشد. 

 کارفرما ندارد. اييدمشاور حق واگذاري تمام و يا قسمتي از موضوع قرارداد را به اشخاص حقوقي ديگر ، بدون ت -6

 مشاور تحت هيچ عنواني حتي در زمان بروز اختالف ، حق تعليق در انجام موضوع قرارداد و اجراي تعهدات خود را ندارد.  -7

،  اضددطراري شددراي  بددروز و قهريدده حددواد  وقددوع،   مشدداور قصددور از خددارج علددل بدده تددأخير بددروزخدددمات ،  حدددود تغييددر: در صددورت  -8

بديهي اسدت در صدورت تداخير کارفرمدا در تهيده و تددارک       ، به مدت قرارداد به طور عرف ، افزوده خواهد شد.  کارفرما طرف از کارها تعليق
ريال  511.111امه که منجر به تاخير در ارائه نتايج بشود بايستي به ازاي هر روز تاخير مبلغ مقدمات و اسناد و مدارک مورد نياز براي تهيه برن

 به مبلغ قرارداد اضافه گردد. از سوي کارفرما به عنوان جريمه تاخير 

 مشاور، مسوول کليه ادعاهاي استخدامي و بيمه اي کارکنان خود بوده و کارفرما هيچگونه مسووليتي در اين خصوص نخواهد داشت.  -9

گردد تدا پايدان    باشد و متعهد مي نمي 0337نمايد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه  اقرار ميمشاور  -11
دارد از مفاد قانون ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فساد و آيدين نامده    يک از افراد مشمول قانون فوق را ذينفع نسازد و اعالم ميمدت قرارداد هيچ 

داند در صورت ارتکاب هر يک از تخلفات مندرج در آن، عالوه بر لغو قدرارداد و تضدمين انجدام     پيشگيري و مبارزه با رشوه اطالع کامل دارد و مي

و تعهدد نامده و فدرم     .ت، از عقد قرارداد با دستگاههاي دولتي از دو تا پنج سال محروم و برابر مقررات به مراجع قضائي معرفي خواهد گرديدتعهدا
 را امضا مينمايد.0337قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه اعالم عدم شمول 

در شدهرداري و سداير   تورالعمل و شيوه نامه و نحوه و نوع مواجهه با مدديران و کارشناسدان مدرتب     مشاور متعهد ميشود نسبت به آموزش دس -11
 اقدام نمايد. در ارتباط با کارکنان خود براي کليه دست اندرکاران دخيل در موضوع  قراردادمراجع ، 

اقدام و مهارت هاي الزم سداختاري و تشدکيالتي را بده    مشاور متعهد مي گردد در ابتداي فعاليت خود نسبت به تشکيل دبيرخانه، کارگروه ها  -12
 عوامل اجرايي دبيرخانه و کارگروه ها منتقل نمايد.

گيدرد:  مدي  برگزاري کارگاه ها و نشست هاي آموزشي مستمر و توجيهي توس  کميته و تيم مشاور شهر با موضوعات زير در دستور کار قدرار   -13
آموزش وظايف هر کارگروه و چگونگي تدوين راهبردها و اقدام هاي هر کارگروه، مکانيزم هاي تبليدغ و  آگاهي از تجربيات جهاني و ملي، تشريح و 

ر ترويج برنامه راهبردي و چگونگي تبديل آن به دغدغه و مطالبه اول شهروندان، چگونگي تشکيل گروه هاي مرجع )مشاور، مديران، نخبگان(،ساي
  موارد

( تددوين و   0دسدتورالعمل )پيوسدت    40عملياتي شهر و شهرداري را برابر ساختار منددرج در صدفحه    –دي مشاور ساختار اليحه برنامه راهبر -14
 .نمودخواهد و آموزش تنظيم 

قرارداد را منحصرا در اختيار کارفرما قرار دهد اين حاصل از  (مادي و معنوي)حقوق مشاور متعهد ميشود کليه امتيازات و محصوالت و توليدات  -15
 وجه و عنوان از آن براي استفاده غير بکار نبرده و استفاده ننمايد.و به هيچ 

نظرسنجي و  برابر فرمول و روش کوکران مشاور متعهد ميشود براي تکميل و توسعه چرخه مشارکت عمومي پرسشنامه استاندارد شده تهيه و  -16
  هاي آماري مربوطه را در برنامه منظور و منعکس نمايد. تحليل

 برسد و بلحاظ پژوهشي از روايي الزم برخوردار باشد.و استان پرسشنامه قبل از انتشار و تکميل بايد به تاييد ستاد برنامه شهرداري  -17

 مشاور مؤظف است درصورتيکه حين اجراي کار، قسمتي از طرح با مشکالت اجرايي روبرو گرديد موضوع را بررسي و راهکار علمي ارائه نمايد. -18
 به انجام برساند.پژوهشي شرح خدمات اين قرارداد را با به کاربردن روش ها و اصول متداول فني و حرفه اي  مشاور بايد -19
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مشاور بايد مطابق برنامه از پيش تعيين شده و مورد توافق طرفين قرارداد، در جلسات مرتب  که در محل سازمان کارفرما تشکيل مي شود،  -21
 حضور يابد.

 نمود.گزارش پيشرفت کار را به کارفرما ارايه خواهد مشاور پايان هر ماه،  -21
 ه و تحت هيچ شرايطي در اختيار غير قرار ندهد.اسفدنمشاور متعهد مي شود که مدارک و اطالعات کارفرما را محرمانه تلقي ن -22
رسانده و پس از ابالغ  تصويبرا قبل از اجرا به  عملياتي شهر و شهرداري -برنامه راهبردياحي سايت باغ موضوعي مشاور متعهد مي شود طر -23

 از سوي کارفرما بر حسن اجراي آنها در محي  نظارت داشته باشد و گزارش هاي نظارت خود را به کارفرما ارايه نمايد. 

ژ طراحي به ميزان متر که در اين قرارداد مترا 211 عملياتي شهر و شهرداري -برنامه راهبرديماکت حداقل متراژ جهت طراحي  توضيح :

 .................. متر تعيين شد.
تعيين و کتباً به کارفرما معرفي مي شوند. ايشان موظدف   به عنوان مجري معرفي شده از سوي مشاور............................ .........آقاي / خانم  .... -24

را بدا  و فرايند تهيده و تددو.ين برنامده    زم جهت برگزاري جلسات مربوطه هستند طبق برنامه زمانبندي ارائه شده از طرف مشاور، هماهنگي هاي ال
 شهرداري تنظيم نمايند.  

 

 دستگاه نظارت -13ماده 
 تعيين گرديده است. شهرداري و ستاد عالي نظارت استاني ستاد برنامه  ................. دستگاه نظارت بر اجراي شرح خدمات اين قرارداد شهرداري .0

 باشد. کليه مراحل انجام قرارداد بر عهده دستگاه نظارت است و هرگونه پرداخت منوط به تاييد ايشان مينظارت،کنترل وتصويب  .2

 بهره برداري طرح به عهده دستگاه نظارت مي باشد. .3

 حل اختالف -14ماده 
مورد تأييد طرفين و نماينده دفتر  در صورت بروز اختالف بين کارفرما و مشاور، يک کميته متشکل از نمايندگان کارفرما، مشاور، يک نفر خبره .0

 گيرد. قرارمي ومالک عمل تنظيم اي صورتجلسه طي نتايجه و اسفدنشهري و امور شوراهاي استانداري در يک جلسه مشترک موضوع را بررسي ن

 تعهدات دو طرف قرارداد - 15ماده 
 تعهدات دو طرف قرارداد شامل موارد زير است : .0

 مدارک و مستندات موجود مورد نياز در مطالعه را در اختيار مشاور قراردهد.کارفرما موظف است کليه  .0.0

گردد که در ازاي انجام خدمات  کارفرما متعهد به انجام وظايفي است که در اسناد و مدارک قرارداد براي او معين شده است و نيز متعهد مي .0.2
 به مشاور پرداخت کند . موضوع قرارداد، حق الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد،

 

 شاني دو طرف قرارداد ن - 16ماده 
   ...............................................................................................................................................................................................: نشاني کارفرما
 ...........................................................: ........................................................................................................................... نشاني مشاور

روز قبل از تاريخ تغيير نشاني جديد خود را به طرف ديگر اعالم نمايد. تا  05د هرگاه يکي از طرفين قرارداد نشاني خود را تغيير دهد ، باي (1تبصره

 زماني که نشاني جديد به طرف ديگر اعالم نشده است، مکاتبات به نشاني قبلي ارسال مي گردد و دريافت شده تلقي مي گردد.

 شمار نسخه های قرارداد  - 17ماده 
نسخه تنظيم، امضاء و مبادله شده و کليه نسخ آن اعتبار   5ماده ، شش صفحه ،  07اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين جمهوري اسالمي ايران بوده و در 

 واحد دارند. 
 

 /کارفرماشهردار           /مشاور دانشگاه        
                                      
       

 


