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متن هایی که زمینه آن برنگ زرد آمده است، مشاور بر اساس قرارداد خاص خود تکمیل 

 و بدون هیچگونه آرم و عالیم باشد A4. ضمنا پرینت فقط بر برگ نماید

 

 



 وافقت نامه خدمات مشاورهم

 طرفین قرارداد:( مشخصات 1

اي غيرقابل تفكيك است و از این آن، كه مجموعه 2اسناد و مدارك موضوع ماده  سایر همراه ه بموافقتنامه این 

مدیریت آب و به نمایندگي  حميد زارع قنات نوي آقاي شود، در تاریخ ............... بينناميده مي "قرارداد "پس 

كه از این پس كارفرما سازمان جهاد كشاورزي فارس  –بلوار ارم  –شيراز به آدرس  مهندسيخاك و امور فني و 

به نمایندگي  شناسه ملي .................................................. به شماره ثبت ........... و مشاور شود، از یك سو و ناميده مي

ادي .......................... به آدرس ......................................... تلفن كد ملي ...................... كد اقتص ...................

شود، از سوي دیگر، طبق مقررات و شرایطي كه در اسناد و ، كه از این پس مشاور ناميده مي...............................

 گردد.مدارك این قرارداد درج شده است، منعقد مي

 قرارداد:( موضوع 2

هكتار از اراضي  ......مطالعات و طراحي پروژه هاي آبياري نوین در سطح  "موضوع قرارداد، عبارت است از 

 ، تعيين شده است.1كه شرح آن در پيوست  " ....................شهرستان 

 ( محل اجرای قرارداد:3

 ..............شهرستان 

 :ک( اسناد و مدار4

   حاضرموافقتنامه  -4-1

 همسان قراردادهاي خدمات مشاور شرایط عمومي -4-2

 پيوستها -4-3

 ) پيوست یك(شرح موضوع قرارداد -4-3-1

 ) پيوست دو(شرح خدمات  -4-3-2

 ) پيوست سه( حق الزحمه و روش محاسبه و نحوه پرداخت آن -4-3-3

 ) پيوست چهار( برنامه زمانبندي كلي -4-3-4



 پيوست پنج()  شرایط خصوصي -4-3-5

 ) پيوست شش( سازمان و اسامي عوامل كليدي انجام كار -4-3-6

فرم اظهار نامه ظرفيت آماده به كار  -فرم عدم شمول قانون منع مداخله در معامالت دولتي   -4-4

 )پيوست هفت(مشاور

 )پيوست هشت( مشاور اسناد ،مدارك ومجوز -4-5

 قرارداد: مدت( 5

شرایط  موافقتنامه2و مراحل موضوع قرارداد، كه شروع و تنفيذ آن طبق ماده مدت انجام خدمات قسمت ها 

)همان ........ (، برابر 4است، با توجه به برنامه زماني كلي )پيوست  قراردادهاي خدمات مشاورهمسان عمومي 

 باشد.ميماه كامل شمسي  ذكر شده است(ابالغ انتخاب مشاور مدت كه در نامه 

 خواهد بود.  قراردادهاي خدمات مشاور شرایط عمومي، 11تغييرات مدت، موضوع ماده  مدت یاد شده، تابع

 ( مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن:6

 مبلغ، مجموعاً مورد نياز كارفرما خدماتانجام مراحل مختلف  كليهبرآورد مبالغ حق الزحمه  -6-1

 .دباشمي ریال ( ...................................................................................به حروف) ..................................

نحوه تعيين و روش پرداخت حق الزحمه، براساس ضوابط و بخشنامه هاي مربوطه و نيز نحوه محاسبه  -6-2

 درج شده است. 3مبالغ اوليه حق الزحمه، در پيوست 

 :مشاور ( تعهدات 7

مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دریافت حق الزحمه انجام دهد و  -7-1

 اعالم مي كند كه داراي توان و تشكيالت الزم براي انجام این خدمات است.

رداد، مسئول این قرا 2و  1بيني شده در پيوست هاي مشاور، در قبال كارفرما و براي ارائه خدمات پيش  -7-2

 است.

تأیيد خدمات و یا مدارك و گزارشهاي مطالعات، محاسبات و یا طراحيهاي  مشاور از سوي كارفرما، از  -7-3



مسئوليتهاي  مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمي و فني نمي كاهد، و در هر حال،  مشاور مسئول و 

 در كار مشاهده شود. جوابگوي كاستيهایي است كه به علت نقص كار او بعدها

مسئوليت  مشاور در قبال واگذاري بخشي از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقيقي یا حقوقي، كه بر  -7-4

حسب ضرورت مورد تأیيد كارفرما نيز قرار گرفته باشد، كماكان همان مسئوليتهاي موضوع این قرارداد است و 

رافع هيچ یك از تعهدات و مسئوليتهاي  مشاور در برابر  موافقت كارفرما نسبت به واگذاري قسمتي از خدمات

 كارفرما نخواهد بود.

مشاور اقرار مي نماید مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي نمي باشد و اعالم مي  -7-5

كاب هر یك از دارد از مفاد آیين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه اطالع كامل دارد و مي داند در صورت ارت

قرارداد و ضبط تضمين حسن انجام كار، به مدت پنج سال از عقد هرگونه  فسخعالوه بر  ،تخلفات مندرج در آن

 قرارداد با دستگاههاي دولتي محروم گردیده و برابر مقررات به مراجع قضائي معرفي خواهد گردید.

نظارت برطراحي ،اسناد ومدارك بصورت مشاورملزم است پس ازتایيد مطالعات وطراحي توسط دستگاه  7-6

 )پنج( نسخه تحویل كارفرما گردد. 5در  دفترچه )نقشه هارنگي (

هاب و..... جهت پرسنل دفتري ذ و مشاور موظف است هزینه هاي جاري ازقبيل تهيه مسكن ،خوراك ،ایاب 7-7

 دیواجرایي آماده نما

 بایست مطابق با درخواست كارفرما تهيه گردد.دفترچه مطالعه و طراحي طرح هاي آبياري نوین مي -7-8

مشاور بایستي نسخه اي دیجيتالي از دفترچه مطالعه و طراحي را در پایان قرارداد بر روي یك عدد هارد -7-1

 دیسك به كارفرما  تحویل نماید

 ( تعهدات کارفرما:8

، براساس خدمات موضوع قراردادكارفرما تدابير و مساعدت هاي الزم را براي تسهيل كار مشاور در مورد 

 .درخواست مشاور، فراهم مي كند

 ( نظارت :9

كارفرما پس از مبادله قرارداد، نماینده یا نمایندگان خود را با تعيين حدود اختيارات، به مشاور معرفي مي  -1-1



 كند.

شده به وي، به مشاور ابالغ دستورها و مداركي كه به وسيله نماینده كارفرما، در محدوده اختيارات تفویض  -1-2

مي شود، در حكم ابالغ كارفرماست، بدیهي است با تغيير نماینده كارفرما، دستورهاي ابالغ شده و یا مدارك امضا 

 شده به وسيله نماینده قبلي، معتبر است.

د، به واحد خدمات كارفرما مي تواند تمام یا بخشي از اختيارات قابل واگذاري خود را در رابطه با این قراردا -1-3

مدیریت طرح واگذار نماید. در این صورت، آن واحد با تعيين حدود اختيارات، به مشاور معرفي مي شود و تصميم 

 گيري هاي وي در امور واگذار شده، در حكم تصميم هاي كارفرماست.

 :تهیه شده توسط مشاور مالكیت اسناد( 11

تمام مدارك و گزارش هایي كه به موجب این قرارداد، توسط  مشاور تهيه مي شوند، از جمله نسخ اصلي، رایانه 

كارفرما یك نسخه قابل تكثير از مدارك و گزارش كتبي اي، همه متعلق به كارفرماست.  مشاور، مي تواند با اجازه 

 هاي یاد شده را نزد خود نگاه دارد.

 :فسخ قرارداد( 11

ه مشاور تواند در هر یك از موارد زیر، بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ نموده و موضوع را بكارفرما مي -11-1

 :ابالغ كند

 .اثبات شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت بر  مشاور در زمان عقد قرارداد یا طي مدت قرارداد -11-1-1

ر یا اجراي آن، به كاركنان كارفرما، دستمزد، پاداش یا اثبات این مطلب كه  مشاور براي گرفتن كا -11-1-2

 هاي آنان را در منافع خود شریك كرده است.هدایایي داده، یا آن ها یا واسطه

 انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث، بدون اجازه كارفرما.  -11-1-3 

 ورشكستگي به تقصير یا انحالل شركت.  -11-1-4

كند تا نسبت به رفع نواقص و كارفرما در صورت تحقق هر یك از موارد زیر، ابتدا به مشاور اخطار مي -11-2

اشكال ها اقدام كند و جریان امور را ظرف مدت یك ماه به صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام از 

باید ابتدا به وسيله هيأتي متشكل سوي مشاور براي رفع نواقص در پایان مهلت تعيين شده موضوع فسخ قرارداد 



از سه نفر به انتخاب وزیر یا باالترین مقام سازماني كارفرما بررسي و تأیيد شده و پس از اخذ موافقت مقام یاد 

 شده، به مشاور ابالغ گردد.

قسمت یا هر ( درصد مدت 33تأخير غير موجه در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله، بيش از سي ) -11-2-1

 از اجراي كار.مرحله هر 

 اي.رعایت نكردن استانداردهاي فني و شئونات حرفه -2 -11-2

درنگ كارفرما را از  بي و مشاور، با دریافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه كار خودداري كند -11-3

صل مدارك و گزارش وضعيت كار مطلع سازد و طي مهلتي كه از طرف كارفرما اعالم مي شود )حداقل دو هفته(، ا

 هاي خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به كارفرما تحویل دهد.

كارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد، بي درنگ نسبت به ضبط تضمين حسن انجام كار به نفع خود اقدام  -11-4

كرده و نسبت به تعيين مبلغ حق الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ، طبق شرایط قرارداد اقدام 

به  یزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور معاونت برنامه رخواهد كرد. بدیهي است كارفرما موضوع را بي درنگ به 

 منظور اقدام الزم، اعالم مي كند.

 ( خاتمه دادن به قرارداد:12

 كارفرما مي تواند در هر زمان قرارداد را خاتمه دهد. -12-1

در هر مرحله اي كه كارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعيين مهلت دو  -12-2

 كند.هه، به مشاور اعالم مي( ما2)

( روز، 15درنگ باید كار را متوقف كند و تا پانزده )مشاور، پس از دریافت ابالغ خاتمه قرارداد، بي  -12-3

گزارش وضعيت پيشرفت خدمات را تا هنگام ابالغ خاتمه قرارداد، تهيه و تسليم كند. این گزارش، باید حاوي 

دمات قسمت یا مرحله و نيز بخش هایي كه تكميل آنها به لحاظ حفظ وضعيت و ميزان پيشرفت هر بخش از خ

 منافع كار در مهلت دو ماهه یاد شده ضروري و امكانپذیر است، همراه با تعيين ميزان حق الزحمه آنها باشد.

هرگاه كارفرما راساً یا براساس گزارش مشاور، تشخيص دهد كه الزم است تمام یا قسمتي از خدمات  -12-4

شاور اعالم كند. در این صورت، مشاور موظف است خدمات یاد شده را در مناتمام تكميل گردد. باید موضوع را به 



 مهلت دو ماهه تكميل كند.

ان مهلت دو ماهه، نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارك در هر صورت، مشاور موظف است در پای -12-5

كار، تحویل اموال كارفرما و خارج ساختن اموال خود از كارگاه )در صورت وجود( و ارائه صورتحساب حق الزحمه 

ل خدمات انجام شده و صورت هزینه هاي ناشي از پایان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه ها، تعهدات مشاور در مقاب

كارمندان خود یا مؤسسات دیگر، برچيدن دستگاه نظارت محلي، و نيز هزینه مراجعت كاركنان خارجي و خانواده 

آنها به كشورشان و هزینه حمل لوازم آنها به كشورشان، مشروط بر این كه این هزینه ها به منظور اجراي این 

 باشد، اقدام نماید.قرارداد ایجاد شده باشد و بابت آنها به مشاور پرداختي نشده 

هاي ( روز پس از دریافت صورتحساب و صورت هزینه15كارفرما متعهد است، ظرف مدت پانزده ) -12-6

، نسبت به بررسي آن براساس شرایط قرارداد و ميزان خدمت انجام شده، اقدام نماید و طبق 5-12موضوع بند 

آزاد مي  18مشاور در این حالت با توجه به ماده  ، با مشاور تسویه حساب كند. سپرده حسن انجام كار 5ماده 

 شود.

هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر یك از مراحل قرارداد طرح شود، كارفرما قرارداد را  -12-7

 بدون تشریفات خاصي پس از تسویه حساب با مشاور، بابت خدمات مرحله قبل، پایان مي دهد.

 د خاتمه دادن به قرارداد را در هر یك از موارد زیر، درخواست كند:مشاور، مي توان  -12-8

 .5عدم ابالغ خدمات مرحله بعد، طي مهلت هاي مندرج در ماده  -12-8-1

 .2-5( ماه در پرداخت حق الزحمه موضوع بند 3در صورت تأخير مازاد بر سه ) -12-8-2

در صورت سپري شدن حداكثر مدت تعيين شده براي پرداخت حق الزحمه تأخير مجاز، موضوع بند  -12-8-3

13-2. 

، یا اعالم نظر 2-13 ( ماه، موضوع بند4موافقت با تمدید مدت تعليق بيش از چهار )عدم در صورت  -12-8-4

 .نكردن كارفرما براي ادامه كار

از تاریخ موردنظر در برنامه ( ماه 3بيش از سه ) ،از سوي كارفرما 7در صورت انجام ندادن مفاد بند  -12-8-5

 .بندي كليزمان



 ي مرجع حل اختالف.ارآدر صورت عدم تبعيت كارفرما از  -12-8-6

در صورتي كه كارفرما حداكثر تا یك ماه زمينه هایي را كه منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوي  -12-1

صرف نظر مي كند و خدمات خود را ادامه مي دهد، در خود رفع كند، مشاور از درخواست را مشاور شده است 

غير این صورت، پس از انقضاي مهلت یك ماهه، قرارداد خاتمه یافته تلقي شده و سایر اقدام ها، طبق مفاد این 

 ماده انجام مي گردد.

 در انجام قرارداد : خسارت تأخیر( 13

تاخير مجاز : وقوع حوادث قهري )سيل ، زلزله ، آتش سوزي ، بيماري هاي واگيردار در منطقه ، طوفان   -31-3

 و حوادث مشابه و خارج از كنترل(

تاخير غير مجاز : مدیریت آب و خاك و امور فني مهندسي )كارفرما( ضمن رسيدگي به دالیل مشاور  -31-2

ك محاسبه تبصره یك شرایط روند مطالعه و طراحي پروژه هاي مدت تاخير غير مجاز مشاور را تعيين و مال

 سامانه هاي نوین آبياري قرار مي گيرد.

مدت زمان تحویل دفترچه مطالعه و طراحي آبياري نوین به مدیریت جهاد كشاورزي شهرستان  از تاریخ -31-1

هزار ریال به صورت  15غير مجاز  روز تعيين مي گرددو بابت هر روز تاخير 31واگذاري پرونده به مشاور حداكثر 

 روزانه براي هر پرونده از صورت وضعيت مشاور كسر مي گردد.

 ( نسخ قرارداد :14

یك نسخه از  و نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده 8جزء و در  53بند و  14 این قرارداد در

 رد.اآن به مشاور ابالغ و همه نسخ آن اعتبار یكسان د

 

 مشاور       کارفرما                      

 شرکت مهندسین مشاور ...                               حمید زارع قنات نوی                                                      

 مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی

   

 ناظر

 دهقانیانسید ابراهیم 



 های نوین آبیاریمسئول اداره توسعه سامانه 

  



 پیوست یک

 

 شرح موضوع قرارداد

 
 .......................هكتار از اراضي شهرستان  .............مطالعه و طراحي پروژه هاي آبياري نوین در سطح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیوست دو

 

 شرح خدمات

 
 )عين صفحات شرح خدمات قرار گيرد(

  



 پیوست سه

 

 روش محاسبه و نحوه پرداخت آن حق الزحمه و

 
 زیر نگارش گردد( ت)جدول برآورد حق الزحمه مطالعه و طراحي سامانه هاي آبياري نوین آورده شود و زیر آن جمال

 

 حق الزحمه مطالعه و طراحي پروژه ها در بازه مساحت تعریف شده صورت مي گيرد.: محاسبه سطوح و 3تبصره

)همان مقدار كه مشاور به سازمان اعالم كرده ل فوق و با اعمال ........ در صد مينوس : حق الزحمه بر اساس جدو2تبصره

و بصورت تلفيقي از اسناد خزانه اسالمي و پرداخت نقدي مي  (. بصورت حروف و عدد  )بر حسب ریال آورده شود(است 

 باشد.

  



 پیوست چهار

 

 برنامه زمان بندی

 

  )بر اساس نامه ابالغي ( (زمان )ماه موضوع خدمات
3 2 1 4 1 6 7 8 9 35 33 32 

طرح شامل  مطالعه

نقشه برداري، :

آزمایش آب و 

طراحي و  خاك،

  تهيه دفترچه 

* * * * * * * * * * * * 

 

درج شده در ابالغ زمان بندي را تنظيم  دماه است بر حسب مدت قراردا 32مشاوریني كه مدت قراردادشان كمتر از  

 نمایند
  



 پیوست پنج

 

 شرایط خصوصی پیمان

 
الزامی  11-18و   8-11دایر نمودن دفتر فعال در شهرستان با امکانات و تجهیزات مورد نیاز)ساعت کاری دفتر شرکت از ساعت  -1

 است.(

 

کلیه مشاوران حقیقی/حقوقی موظفند پس از اتمام کار نسبت به تهیه مدارک و مستندات الزم از قبیل )یک نسخه از قرارداد  -1

تایید شده ، نامه ابالغ کارفرما ، مکاتبات مربوط به افزایش یا کاهش سطح قرارداد ، مکاتبات تمدید قرارداد ، صورت وضعیتهای 

طعی تایید شده ، تصویر مفاصا حساب و همچنین ارائه  جدولی شامل مشخصات بهره موقت تایید شده و صورت وضعیت ق

چاهها ، نتایج آزمایشات آب و خاک و بافت خاک  در کلیه طرحها به طور جداگانه( در قالب یک عدد  UTMبرداران. مشخصات 

الزامی می    pdfو  word   ،excelفرمت  هارد دیسک اقدام نمایند. همچنین ارائه گزارش کامل نهایی به صورت مکتوب در قالب

 باشد.

 

کلیه شرکتهای مشاور موظفند از کارشناسان آب که دارای گواهینامه آموزشی در زمینه مشاوره و طراحی از دفتر توسعه سامانه  -3

ستندات الزم از قبیل های نوین آبیاری و دارای سابقه کار نیز می باشند استفاده نموده و الزم است که نسبت به ارائه مدارک و م

، مدرک تحصیلی  و درج آن در پیوست لیست عوامل  از دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاریگواهی شرکت در دوره طراحی 

 کلیدی قرارداد به منظور ارائه به کارفرما اقدام نمایند.

 

یا خاتمه آن ، کارفرما مجاز خواهد بود که  موافقتنامه خدمات مشاوره  مبنی بر فسخ قرارداد و 11و  11ضمن توجه به ماده های  -1

شرایط خصوصی پیمان نسبت به فسخ و یا خاتمه پیمان اقدام  3و  1و  1عالوه بر موارد مذکور در صورت عدم اجرای بندهای 

 نماید. 

 

 مشاور مجاز است  با هماهنگی و تایید کارفرما نسبت به تغییر کارشناس طراح اقدام نماید . -5

 

 روز می باشد 15برداری و طراحی  توسط مشاور و ارائه طرح به دستگاه نظارت بر طراحی فرایند نقشه  -6

 

روز برطرف و مجددا به  3ایرادات و نواقص اعالم شده توسط دستگاه نظارت )مشاور ناظر بر طراحی( بایستی ظرف مدت  :  1تبصره

 دستگاه نظارت عودت داده شود.

 هزار ریال به صورت روزانه برای هر پرونده از صورت وضعیت مشاور کسر می گردد. 55ز بابت هرروز تاخیر غیر مجا : 1تبصره 

 

 این مدیریت باشد. فرمت ابالغیطراحی تهیه شده می بایست بر اساس و دفترچه  مطالعه  -7

 

 



 

 

 

 پیوست شش

 

 سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام کار

 

 

 

نام و نام  ردیف
 خانوادگی
 کارشناس

مدرک 
 تحصیلی

مشخصات :)شماره و تاریخ( گواهینامه طراحی 

 آبیاری تحت فشار
سابقه 

 کار)سال(

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 پیوست هفت

 

 موضوع خدمات : 

 مطالعه وطراحی : پروژه های ابیاری نوین در سطح شهرستان ........

 اعالم عدم شمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی

بدینوسيله تائيد میي   ..................................................مشاورمدیرعامل /  نماینده قانوني شركت مهندسين  .................................اینجانب 

مختار  نبوده و چنانچه خالف آن به اثبات برسد كارفرما 7331دي ماه  22نمایم كه مشمول منع مداخله در معامالت دولتي مورخ 

اي و سایر قیوانين میرتبط عمیل نمیوده و خسیارات خیود را از امیوال،        است مطابق مفاد شرایط عمومي قراردادهاي همسان مشاوره

 جبران نماید.مشاور دارائيها و مطالبات این 

همچنين تعهد مي نمایم كه تا پایان كار هيچ یك از اشخاص مذكور در قانون فوق را به عنوان شیریك در كیار خیود سیهيم     

نكرده و یا قسمتي از كار را به آنها محول ننمایم در غير اینصورت كارفرما میي توانید قیرارداد را لغیو و خسیارات خیود را از امیوال،        

 ران نماید.جبمشاور دارائيها و مطالبات این 

درصد سهام  5متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي قرارداد هر كدام از بستگان وي یا یكي از شركا كه بيش از مشاور این 

درصد سود شركت را دریافت مي نماید یا بستگان آنها )به شرح تبصره یك ماده قانون منع مداخلیه   5شركت را داشته و یا بيش از 

وزارت یا معاونت یك وزارتخانه یا مدیر كلي موسسات دولتي منصوب گردند مراتب را فوراً به اطیالع كارفرمیا   در معامالت دولتي( به 

كارفرما را از چنين موضیوعي مطلیع   مشاور برساند و در چنين مواردي كارفرما حق خواهد داشت قرارداد را لغو نماید و چنانچه این 

را ضبط نموده و به تشخيص خیود هیر گونیه خسیارت وارده ناشیي از لغیو       مشاور ن نسازد كارفرما حق خواهد داشت ضمانت نامه ای

 جبران نماید.  مشاور قرارداد و یا تأخير حاصله در اجراي كار را از اموال، دارائيها و مطالبات این 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                                                               

 مهر و امضاء                      



 سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

 مدیریت آب و خاك و امور فني و مهندسي

 موضوع: 

 اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاور

                                                                                     

با آگاهي كامل از ضوابط آیين  .......................................................اینجانب مدیر عامل / نماینده قانوني شركت مهندسين مشاور

 مورد تائيد) .............داراي پایه  ................................... يگروه تخصصنمایم كه این مشاور در نامه تشخيص صالحيت مشاوران تائيد مي

براي انجام خدمات موضوع دعوتنامه فوق ، آزاد آماده به كارظرفيت  .................و داراي  (بودهكشور  يزیو برنامه ر تیریسازمان مد

 باشد. مي

بوده و دفتر امور مشاوران و  انعقاد قراردادچنانچه خالف موارد اعالم شده به اثبات برسد، كارفرما مجاز به رد صالحيت مشاور جهت 

تواند نسبت به محروميت و یا لغو صالحيت این مشاور اقدام نماید. مشاور با امضاي این تعهد نامه حق هر گونه پيمانكاران راساً مي

 نماید.ود سلب مياعتراض را از خ

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                       

 مهر و امضاء                                                                                                                                     

  



 پیوست هشت

 

 اسناد، مدارک و مجوز مشاور

 

 مشاور حقوقی:
 مجوز صالحيت مشاوره و طراحي-3

 آگهي آخرین تغييرات شركت -2

 حق امضا -1

 كپي مدارك تحصيلي كارشناسان طراح -4

 گواهينامه دوره طراحي كارشناس از دفتر توسعه سامانه هاي آبياري نوین-1

 

 

 

 

 مشاورحقیقی:
 صالحيت مشاوره  و طراحيمجوز  -3

 مدرك تحصيلي  -2


