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 »قرارداد مشاوره«
بر   190و  10ماده  يو در راستا کیمذکور در ماده  نیقرارداد بنا به تفاهم کامل طرف نیا

 یشرع نیو مواز»  اراده  تیحاکم« و »  يآزاد«  یحقوق نیو قوان رانیا یقانون مدن يمبنا
 یضمن متن حاضر و توافقات صورت گرفته ف نیو طرف دهیالذکر منعقد گرد یبشرح آت

لمجلس و ضمن العقد خارج و لازم که حسب الاظهار هم منعقد نموده اند  متعهد و ملزم به ا
 باشند.   یمفاد قرارداد م یتمام ياجرا

 
 قراردادمشخصات : 1ماده 

 
  قراردادشماره 
   انعقاد تاریخ

  کارفرما
  مشاور 

  موضوع قرارداد 
  مدت زمان انجام قرارداد 

  ثمن قرارداد
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 : طرفین قرارداد:2 ماده
 مشخصات کامل کارفرما: -2-1
 

  شرکت
  شناسه ملی
  شماره ثبت
  مدیرعامل

  فرزند
  کد ملی 

  )صادره (  شماره شناسنامه
  نشانی پستی 

  ) اقامتگاه قانونینشانی ( 
  یکدپست

  شماره ثابت و همراه
اً کارفرماي این قرارداد محسوب می شوند و شرکت و مدیر عامل منفرداً و مجتمع -1تبصره 

 در در مقابل طرف دوم متعهد می گردند. 
  
 مشخصات مشاور :  -2-2
 

 امید جهانمرد  نام و نام خانوادگی 
 emailerasmi@yahoo.com ایمیل 

 لالهکوچه -بلوارلاله شرقی-اصفهان  نشانی و اقامتگاه قانونی و کدپستی 
 فطبقه همک-ساختمان آرنیکا

 09133133941 شماره ثابت و همراه
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 مشاوره صرفاً در خصوص موارد زیر می باشد : : موضوع قرارداد3ماده 
3-1-.............................. 
3-2-.............................. 
3-3-.............................. 
 

 : مبلغ قرارداد4ماده 
 می باشد. ریال ..............................  لکارفرما معادمبلغ قابل پرداخت توسط  -4-1
 

 : نحوه پرداخت مبلغ قرارداد5 ماده
 مطابق با پیشرفت کار بر طبق جدول زیر می باشد. -5-1

یف
رد

 

 کارت شماره  درصد پیشرفت کار

 6037997487941511 100 شروع کار  1
ق را در سررسـیدهاي مـذکور بـه مشـاور کارفرما متعهد گردید مبالغ مراحل فـو  -2تبصره 

تبصـره مطـابق پرداخت نماید و در صورت عدم تسویه هر یک از مراحل کار در زمان خود، 
عمل خواهد شد همچنین کارفرما موظف است مطـابق هـر مبلـغ پرداختـی  این قرارداد 12

ه گونـه ادعـایی مبنـی بـر هرگونـچهیرسیدي از مشاور دریافت کند و در غیر این صـورت 
 پرداختی از وي پذیرفتنی نیست . 

 
 : مدت قرارداد6 ماده

 .می باشد   روز کاري .....  زمان این قرارداد مدت -6-1
زمانی تعهد به تحویل موضوع قرارداد ظرف زمانی مذکور پیدا  شاوربدیهی است م -3تبصره

غ نداشـته را دریـ موضوع قـراردادمی کند که کارفرما وفق همکاري مناسب در پیشبرد روند 
ادارات و سـازمان  اعم اززمانی دستگاههاي دولتی ذي ربط  تاخیرباشد. همچنین در صورت 

 زمان هاي مذکور به زمان فوق اضافه می شوند .( به هر دلیلی )  هاي مربوطِ
در صورت تأخیر از جانب کارفرما در پرداخت مبلغ قرارداد به هـر میـزان کارفرمـا  -4تبصره

(ناشی از تأخیر) می باشد و مدت مـذکور بـه مـدت  شاورارت وارده به ممتعهد به جبران خس
 قرارداد اضافه  می گردد.
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 شاور: تعهدات م7ماده 
 .و کوشا بودن در به انجام رساندن آن انجام و پیگري موضوع قرارداد طبق قرارداد -7-1
 برگزاري جلسات مشاوره جهت توجیه و راهنمایی کارفرما -7-2

 تعیین می گردد. شاورجلسات توجیهی و راهبردي با نظر م تعداد -5 تبصره
 .حفظ اطلاعات شخصی کارفرما به صورت محرمانه و عدم افشاي آن-7-3
 با کارفرما تا پایان قرارداد.و صداقت  اخلاق حرفه ايهمکاري، رعایت موازین  -7-4
    تمام شود.ور رعایت منافع شخصی کارفرماي محترم ولو اینکه این موارد به ضرر مشا-7-5
مشاور هر زمان که لازم باشد براي تبادل اطلاعات با کارفرما تمـاس خواهـد گرفـت و -7-6

 کتبی در اختیار مشاور قرار دهد. می بایست به صورت کارفرما اطلاعات مورد درخواست را 
در خصـوص هریـک از مفـاد ایـن قـرارداد تغییراتی اعمال چناچه مشاور اعتقادي به  -7-7

متقابلاً بـه صـورت آن را به اطلاع کارفرما رسانده و وي نظر خود را می بایست ه باشد، داشت
 مکتوب به وي اطلاع می دهد. 

ایی کـه مطـابق همشاور نتایج کاري خود بر طبق این قرارداد را در هر یک از دستگاه-7-8
 ع می نماید. دفااز آن قانون ذي ربط شناخته شود و هرگاه خود لازم بداند ارائه نموده و 

در انجام تعهدات خـود در  شاوردر صورتیکه کارفرما به تعهدات خود عمل کند و م -6تبصره
مقابل کارفرما مرتکب تفریط عمدي شود در پایان قرارداد پس از کسر هزینـه هـا در مـوارد 

 به التفاوت به کارفرما مسترد خواهد شد. انجام شده ما
 

 تعهدات کارفرما: 8 ماده
 فرما متعهد می گردد که کلیه پرداخت هاي خود را در موعد مقرر به انجام برساند.کار -8-1
در صورتیکه کارفرما انجام خدمات متعارف دیگري به غیر از موضوع این قرارداد را از  -8-2
وفـق نظـر مشـاور درخواست نماید نوع خدمات و میزان و مبلغ آن به طـور جداگانـه  شاورم

 فت می گردد.تعیین و محاسبه و دریا
در امـور محولـه بـه و بدون هماهنگی درصورتیکه کارفرما به صورت موازي با مشاور -8-3

مشـاور مـی توانـد از ؛ که البته تشخیص مشاور در این زمینه موثـق اسـت؛ وي مداخله کند
وي حقوق خود را نسبت به ایـن کار امتناع کرده و با اعلام کتبی این موضوع به باقی انجام 
  مطالبه کند.  قرارداد
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نام کاربري و کلمه عبور ایجاد شده توسط مشاور براي کارفرما تا خاتمه کار نـزد  -7تبصره 
مشاور می ماند و در صورت پیامک شدن براي کارفرما وي حق اعمـال تغییـر سـر خـود در 
سایت اعم از ورود اطلاعات غیره را ندارد و در صورت انجام این کار مسـئولیت آن بـا خـود 

 می باشد. وي
و به صورت قابـل  اسرع وقتکارفرما متعهد می گردد اسناد و مدارك مورد نیاز را در  -8-4

؛ همچنین در صـورتی کـه نیـاز بـه نماید شاورتحویل م موضوع قرارداداستفاده براي انجام 
و ... باشد که کارفرما اقدام به اخذ آن نکرده باشد و یا مدرك اعلـام  اتمجوزمدرکی اعم از 

ده از درجه اعتبار ساقط باشد؛ مشاور می تواند راساً اقدام به اخذ مدرك مزبـور از سـازمان ش
  همین ماده مطالبه نمایید.  2ذي ربط نموده و هزینه آن را طبق بند 

اعـم از ارائه شـده بـه مشـاور بودن اسناد  و به روز بودن قانونی ،اعتبار و سندیت -8 تبصره
هیچگونـه  شـاورمعرفی شده به عهده کارفرمـا مـی باشـد و م وثائقاسناد و مدارك هویتی 

همچنین کارفرما متعهد می شود که کلیـه مـدارك اعلـامی از  ،مسئولیتی در این قبال ندارد
حصول شرایط ارائه و یا عدم را سریعاً در اختیار وي قرار دهد و در صورت عدم  شاورناحیه م

ت متوجه شخص کارفرما خواهد بـود و مـی مسئولیت ناشی از بروز هرگونه خسار ،قید شده
 بایست جبرا ن خسارت کند . 

در صورتی امور این قرارداد به زیان اشخاص ثالث باشد و یا کارفرما بدون داشتن  -9تبصره 
وکالت از ایشان دستور به انجام مواردي نموده باشد، مسئولیت آن مسـقیماً متوجـه شـخص 

 کارفرماست.  
در صورتی که بواسطه خطاي موجود در اطلاعات اولیه که از کارفرمـا اخـذ مـی  -10تبصره 

 ایجاد شود مسئولیت آن بر عهده کارفرما است .  کارفرما کارشود خطایی در 
 آنظرف مدت زمان یک هفتـه  خاتمه مدت زمان قراردادکارفرما  متعهد می گردد با  -8-5

را به صورت کتبـی بـه  قصور احتمالی مشاور هر گونهرا وفق توافق به عمل آمده بررسی و 
 اقدام گردد. آنمشاور  اعلام نماید تا نسبت به رفع 

پس از مهلت زمانی مقرر هیچ گونه اعتراضی مبنی بر نقـص از سـوي کارفرمـا   -11تبصره 
 قابل پذیرش نمی باشد.

 کارفرما حق هرگونه شکایت در خصوص ادعاي خسارت تحت هر نام و عنوان از -8-6
خود سلب و اسقاط نموده و بدینوسیله هرگونه ادعاي معارض با این بند از درجه اعتبار 

 ساقط می باشد. 
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می تواند  مشاوردر صورت استنکاف کارفرما و یا عدم همکاري مناسب وي  –12تبصره 
 قرارداد را موقتاً متوقف نموده و برقراري مجدد آن را منوط به همکاري بنماید.  

 طبقتحقق موضوع قرارداد  کلیه شرایط فراهم آوردن ومحق بودن ت بدیهی به صور -8-7
انجام فعالیت و  منعنداشتن هرگونه و  رعایت عدم ممنوعیت هاهمچنین و الزامات و قوانین 

 و بانک ادارات ،سازمان هادستگاه ها، اعلام شده از سوي روز ه ب بخشنامه هايبرابر  ... غیره
بر عهده مطلقاً  در خصوص تحقق موضوع قراردادبه هریک، و سامانه هاي مربوط ها 

افتتاح حساب و  پرداخت قبوض تادیه وجه و یا کارفرما عندالزوم ملزم به وکارفرما است 
در بدیهی است که و بوده ربط تکمیل موجودي تا سقف مناسب در بانکهاي ذي واریز و 

بنا به دلائل یا رد آن د مشاوره و انجام نشدن موضوع مورصورت بروز هرگونه منع قانونی 
در هر مرحله از پیشرفت کار مسئولیت  بنا به ضوابط و بخشنامه هاي اداره ذي ربط قانونی

حقوق قانونی خود را بر طبق این قرارداد  شاورآن مستقیماً متوجه کارفرما خواهد بود و م
 وفق نظر خود کسر می نماید .

می باشد و هیچ تعهدي خارج آن وجود  1وارد ماده همان م موضوع این قرارداد صرفاً -8-8
بدیهی است که مشاور تنها موظف به انجام فعالیت قانونی با توجه به ضوابط ادارات و  ندارد

سازمان ها است و بنا به این قرارداد هیچگونه قولی کتباً یا شفاهاً مبنی بر عمل غیر قـانونی 
رونـد اداري، خـارج از سـازمان ضـوابط  و اتتشریفو ترك  یا اعمال نفوذ ولو جهت تسریع 

سازمان هـا و ادارات مطبـوع خلـاف  نکهی( ولو ا .ادارات ذي ربط به کارفرما نداده شده است
همچنین در صورتی که پس از عقد ایـن . ) ندیتخلف نما ایمعمول خود عمل و  يروند ادارا

  می باشند.قوانین جدید کارفرما و مشاور تابع  ،قوانین آنها عوض شوداز قرارداد یکی 
سازمان هـاي ادارات و کارفرما موظف به پرداخت کلیه هزینه هاي اخذ شده از سوي  -8-9

و در مقابـل رسـید  مـی باشـد شـاورذي ربط  در حدود موضوع قرارداد برابر با درخواسـت م
زینـه هیچ کـدام از آن ه در برگیرندهو تاکید می شود که ثمن این قرارداد  نمایدمی دریافت 

 .نبوده و نمی باشد اخذ شدههاي 
در صورت نیاز به وجود حضوري کارفرما در یکی از ادارات و یـا سـازمانها وي مـی  -8-10

 بایست در اسرع وقت حاضر شود . 
بـه  بـدل از اصـل تعهـد کارفرمـا  از سمت کارفرما به مشاور  چکی تسلیم هرگونه -8-11

در نظر گرفتن چـک بـا قـرارداد مطالبـه وجـه  پرداخت ثمن نیست و مشاور می تواند بدون
 نماید. 



                                 مشاور                                                                 کارفرما                                           
 

7 

کارفرما موظف است کلیه پرداخت هاي این قرارداد را از یکی از حساب هاي به  -13 تبصره
هـر مسـتقیم مسئولیت  ،ص دیگراشخانام خود انجام دهد و در صورت واریز مبلغ از حساب 

ت ) بـر عهـده کارفرمـاي ایـن ( تادیه مبلغ و یا خسـارگونه ادعایی از سمت اشخاص ثالث 
 قرارداد می باشد. 

بـه منزلـه هـر بخـش  در صورت پرداخت ثمن این قرارداد در طی چند مرحله، واریز-8-12
در صورت اثبات صحت شرایط تبصره حتی قبلی است و  تایید پیشرفت کار تا میزان مرحله 

 د شد. در هر حال، مبالغ تایید شده از سوي کارفرما باز گردانی نخواه 5
این قرارداد به منزله محق بودن یا شدن کارفرما از امتیازات به خصـوص همچـون  -8-13

 نتیجه نمی باشد. تعهد بهبه معنی نمی باشد و لزوماً ... و  تسهیلاتبرخورداري از  ات، مجوز
مشاور می تواند در صورت تداوم عدم همکاري کارفرمـا قـرارداد را کـان لـم یکـن  -8-14

 خود را کسر و یا مطالبه نماید. فرض، حقوق 
بواسـطه براي کارفرمـا  ماخوذهدر این حالت مشاور مجاز به ابطال کلیه مدارك  -14تبصره 

 می باشد.  کوشش هاي خود در این قرارداد 
 کلیه عوارض و کسورات قانونی موضوع قرارداد بر عهده کارفرما  می باشد. -8-15
 

 ون مدنی)قان 229: فورس ماژور (ماده 9 ماده
اگر مشاور قرارداد به واسطه حادثه اي که رفع آن خارج از حیطـه و اقتـدار اوسـت نتوانـد از 

 عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
 

 : : تعیین حکمیت10ماده 
مفاد این قرار داد صریحاً و بدون هیچگونه ابهامی مورد توافق طرفین است و هیچ دعـوایی 

کار فرما در باب تفسیر مواد این قرارداد در هیچ مرجع قضایی مسموع نخواهد بـود.  از طرف
سایر دعوایی نیز بدواً از طریق مذاکره بین طرفین و سپس ارجاع بـه داور مرضـی الطـرفین 
سرکار خانم شکوفه ملک وکیل پایه یک دادگستري، که نظر وي قاطع و غیر قابل اعتراض 

 یري خواهد بود . براي طرفین است قابل پیگ
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  سایر موارد:اقامتگاه و ایمیل،  :12و  11ماده 
مشـاوره اي در  مفـاد جهـت اطلـاع رسـانی از هاي ذکر شده در مقدمه ایـن قـراردادایمیل 

در  ؛و خلاصه مذاکرات تعیین شده است ، اطلاع رسانی هاي ضروريخصوص موضوع قرارداد
کفایت کرده و دال بـر  مشاور به کارفرماایمیل  این موارد ارسال هر پیامی از صندوق ارسال

 محل تنظـیم و نیـز انجـام قـرارداد شـهر .از محتواي ارسال شده می باشد ويمطلع بودن 
اصفهان می باشد واقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه ذکر شـده و در صـورت تغییـر 

ردد ارسـال هرگونـه نامـه کتباً به طرف مقابل اطلاع دهند و مادامیکه به این ترتیب عمل نگ
اخطار و... به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلـاع مسـموع نخواهـد بـود . 
کافه  خیارات به اعلی مرتبه خیار غبن ولو فاحش از کارفرمـا سـاقط گردیـد همچنـین ایـن 

ار تبصره کـه هـر دو نسـخه متحـدالمتن و داراي اعتبـ 14ماده و  12قرارداد در دو نسخه و 
یکسان و واحد است در کمال صحت و سلامت عقل طـرفین تنظـیم و امضـاء شـده و لـازم 

 الاجراء است.   
 


