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موافقتنامه طرح اعطای پژوهانه
با موضوع:
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موافقت نامه طرح اعطای پژوهانه شماره:
با موضوع:
شركت ملي نفت ايران
شركت پايانههاي نفتي ايران

واحد پژوهشی :شرکت پایانه های نفتی ایران ( پژوهش و فناوری )
متقاضی:

موسسه:

این موافقتنامه
در راستای شیوه نامه اعطای پژوهانه وزارت نفت به اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
طی ابالغیه شماره  24/2-787مورخه  1238/11/22وزیر نفت تنظیم
و فیمابین
اداره پژوهش و فناوری شرکت پایانههای نفتی ایران (سهامی خاص) که تحت شماره ثبت  994941و
با شناسه ملی  91919411901در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و دارای کد
اقتصادی  9999-0079-1947بوده و دفتر مرکزی آن واقع در تهران -خیابان پاسداران-باالتر از
برج سفید-خیابان شهید حجت سوری-پالک  11به نمایندگی آقای  ...با عنوان رییس پژوهش و
فناوری (و از این پس در این موافقتنامه "واحد پژوهشی" نامیده میشود) از یك طرف
و
دانشگاه  ...که تحت شمماره ثبمت  ...در تماری  ...بمه ثبمت رسمیده و دارای شناسمه ملمی  ...و
کممد اقتصممادی  ،...بممه نشممانی، .... :کممد پسممتی  ...شممماره حسمما  ،....تلفممن  ...دورنگممار ...بممه
نماینمممدگی یقمممای  ...بممما کمممد ملمممی  ...ممممی باشمممد (و از ایمممن پمممس درایمممن موافقتناممممه
« موسسههه » نامیممده مممیشممود ) و همچنممین بمما مممدیریت طممرح پژوهانممه از سمموی یقممای دکتممر
 ....................به کمد ملمی  ............................عضهو هیئهت علمهی دانشهگاه  ، .........................دانشهدده

 ،...................گروه  .......................با رتبهه علمهی  ..................بمه نشمانی، ... :کمد پسمتی  ...ممی باشمد
(و از این پس درایمن موافقتناممه « متقاضهی» نامیمده ممیشمود) ،از طمرف دیگمر ،طبمق مقمررات و
شرایطی که در اسمناد و ممدارا ایمن پیممان دره شمده اسمت ،در اسمتان بوشم،ر ،یزیمره خمار
منعقد میگردد.
نظر به این که:
الف :واحد پژوهشی مایل است از خدمات موسسه  /متقاضی در خصوص ایرای طرح پژوهانه با موضوع
 .....استفاده نماید.
 :موسسه  /متقاضی اعالم نموده که مایل و قادر است خدمات فوقالذکر را تأمین نماید .لذا طرفین
نسبت به امضای موافقتنامه حاضر اقدام و طبق مفاد شرایط زیر اعالم توافق مینمایند:
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موافقت نامه طرح اعطای پژوهانه شماره:
با موضوع:
شركت ملي نفت ايران
شركت پايانههاي نفتي ايران

واحد پژوهشی :شرکت پایانه های نفتی ایران ( پژوهش و فناوری )
متقاضی:

موسسه:

ماده  -9موضوع موافقتنامه:
موضوع این موافقتنامه عبارت از  ....به شرح پیوست شماره  1میباشد.
ماده  -1اسناد و مدارك موافقتنامه:
اسناد و مدارا مشروحه در زیر به منزله ایزاء متشكله و ذاتی موافقتنامه حاضر محسو و از مستندات ین
به شمار رفته و در صورت ویود هرگونه تناقض بین ین،ا به ترتیب مندره در ذیل اریحیت خواهند داشت:
-1موافقتنامه حاضر
 -2شرح خدمات (پیشن،اد فنی ،برنامه زمانبندی ،اعضای تیم تحقیقاتی و ( )...پیوست .)1
 -2یدول ارایه نرخ طرح پژوهانه (پیوست .)2
 -0شرایط خصوصی پیمان (پیوست .)2
 -5شرایط عمومی قراردادهای خدمات پژوهشی صنعت نفت (پیوست.)0
 -6شیوه نامه حل اختالف های قراردادی ابالغی وزیر محترم نفت و روش ایرایی ین بمه شمماره -1414
 2/24مورخ ( 1044/12/18پیوست .)5
-7دستور العمل حقوق مالكیت فكری صنعت نفت(پیوست .)6
-8دستورالعمل ایرایی مدیریت  HSEبرای پیمان،ای نوع الف
 -3قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی
 -14سایر اسناد و مدارا تكمیلی که حین ایرای کار و به منظور ایرای موافقتنامه به موسسه  /متقاضی
ابالغ میشود یا بین طرفین مبادله میگردد نیز یزء اسناد و مدارا موافقتنامه به شمار مییید.
ماده  -3مدت موافقتنامه:
مدت انجام کلیه قسمتها و مراحل موضوع موافقتنامه از زمان ابالغ کتبی نامه شروع به کار به میزان ...
ماه شمسی میباشد و موسسه  /متقاضی موظف است در مدت زمان مقرر ،خدمات خواسته شمده را بمه
اتمام برساند.
تبصره  :1موسسه  /متقاضی با اعالم رضایت خود و اطالع و یگاهی کامل از مفاد پیمان و ضمن عقد الزم
حاضر ،موافقت منجز و غیر مشروط خود را به واحد پژوهشی در خصوص افزایش و یا کاهش حجم /مبلغ
و مدت پیمان در سقف بیست و پنج درصد مبلغ قرارداد ،اعالم نموده و به واحد پژوهشی ایازه میدهد
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موافقت نامه طرح اعطای پژوهانه شماره:
با موضوع:
شركت ملي نفت ايران
شركت پايانههاي نفتي ايران

واحد پژوهشی :شرکت پایانه های نفتی ایران ( پژوهش و فناوری )
متقاضی:

موسسه:

که در صورت تشخیص و صالحدید خود نسبت به افزایش و یا کاهش پیمان در هر مقطعی از پیمان و تما
سقف بیست و پنج درصد حجم /مبلغ و مدت پیمان اقدام نماید و موسسه  /متقاضی حق هر گونه ادعا و
اعتراضی را در این خصوص در کلیه مرایع اعم از قضایی ،اداری ،انتظامی و ...از خود سلب و ساقط نمود.
بدی،ی است صرف ابالغ نظر واحد پژوهشی به موسسه  /متقاضی در این زمینمه (کماهش و یما افمزایش
حجم /مبلغ و مدت قرارداد) کافی بوده و نیازی به اعالم رضایت مجدد یا اخذ موافقت مجدد موسسمه /
متقاضی در این رابطه و یا تنظیم الحاقیه و ...نمی باشد.
ماده  -9حقالزحمه موافقتنامه:
یمع کل حقالزحمه ناخالص انجام خدمات موضوع موافقتنامه برابر با  ......معادل  ........ریال می باشمد
که در ازای انجام خدمات مندره در مفاد و اسناد موافقتنامه ،پس از تاییمد نماینمده واحمد پژوهشمی و
مطابق یدول ارائه نرخ به موسسه  /متقاضی قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره  -1رعایت کلیه مقررات و قوانین یاری از یملمه مقمررات و ضموابط مالیماتی و سمازمان تمامین
ایتماعی در ارتباط با موضوع موافقتنامه و عوامل کاری تحت قمرارداد بمه ع،مده و هزینمه موسسمه /
متقاضی میباشد و واحد پژوهشی در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.
تبصره -2مبلغ موافقتنامه در طول مدت موافقتنامه و مدتهای تمدیمد شمده احتممالی ثابمت بموده و
مشمول هیچگونه تعدیلی نخواهد شد.
تبصره  -2در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده ،موسسه اعالم میدارد از یزییات قمانون مزبمور و
مقررات و دستورالعملهای مرتبط با ین یگاهی کامل دارد .بدی،ی است در این خصموص طبمق مقمررات
مذکور عمل خواهد شد و در صورت تعلق مالیات بر ارزش افزوده به قرارداد ،مالیات یاد شده در ازاء ارایه
گواهی ثبت نام مؤدیان مالیاتی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده به وسیله موسسمه  ،از سموی واحمد
پژوهشی با رعایت شرایط و ضوابط پرداخت خواهد گردید.
ماده  -0پیشپرداخت:
 -1-5پس از ابالغ واگذاری کار ،امضا و مبادله قرارداد( 25 ،بیست و پمنج) درصمد از کمل مبلمغ اولیمه
موافقتنامه در قبال ارایه تضمین معتبر که با در نظر گرفتن مفاد یییننامه تضمین به شمماره /122042ت
ه  54653مورخ  30/43/22ت،یه گردیده و مورد تأیید واحد پژوهشی قرار گرفته است ،به عنوان پمیش-
پرداخت به موسسه پرداخت خواهد شد.
بازپرداخت مبالغ پیشپرداخت شده به موسسه به شرح ذیل است:
مبلغ پیشپرداخت مستهلك شده -

مبلغ پیشپرداخت ×

مبلغ تجمعی صورتوضعیتهای دریافتی
 %41مبلغ پیمان

4

= مبلغ پیشپرداخت قابل کسر (ریال)

موافقت نامه طرح اعطای پژوهانه شماره:
با موضوع:

واحد پژوهشی :شرکت پایانه های نفتی ایران ( پژوهش و فناوری )

شركت ملي نفت ايران
شركت پايانههاي نفتي ايران

متقاضی:

موسسه:

 -2-5در صورت خاتمه و یا فس موافقتنامه هرگاه در تسویهحسا

ن،ایی ،موسسه بابت پیشپرداخت

به واحد پژوهشی بدهكار باشد ،موظف است مبالغ بدهكاری را پرداخت نماید ،در غیر این صورت واحمد
پژوهشی نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپردهها ،تضمینها و سایر مطالبات موسسه  /متقاضی
با احتسا

هزینههای مربوطه اقدام مینماید.

ماده  – 6همداران طرح پژوهانه:
از نظر این موافقتنامه کلیه کسانی که در ایرای این قرارداد خدمات دایم یا موقت برای موسسمه ارایمه
نمایند ،کارکنان موسسه شناخته شده و موسسه  /متقاضی در تمام مدت زمان این موافقتنامه مسمئول
اعمال و پاسخگوی کلیه امور ین،ا خواهد بود.
ماده  -1تعهدات طرفین موافقتنامه:
به شرح ذیل و نه محدود به آن:
 -1-7موسسه  /متقاضی تع،د مینماید اطالعات و مدارکی که به منظور ایرای طرح پژوهانمه در اختیمار
وی قرار میگیرد و یا اطالعاتی که به واسطهی این موافقتنامه به ین،ا دسترسی پیدا میکنمد ،محرمانمه
تلقی نموده و در اختیار اشخاص و یا مؤسسات دیگر نگذارد .در غیر این صورت واحد پژوهشی از مجاری
قانونی و قضایی موضوع را پیگیری خواهد نمود.
 -2-7موسسه  /متقاضی حق ندارد بدون موافقت کتبی واحد پژوهشی تمام یا قسمتی از موضموع ایمن
موافقتنامه را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نماید.
 -2-7موسسه  /متقاضی اقرار دارد که با علم و یگاهی کامل از موضوع موافقتنامه ین را امضماء نمموده و
هیچ گونه ادعایی خاره از مفاد موافقتنامه نخواهد داشت.
 -0-7موسسه  /متقاضی رسماً اعالم و اقرار مینماید که مشمول قمانون منمع مداخلمه وزراء و نماینمدگان و
کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصو  22دی ماه  1277نیست .موسسه  /متقاضی تع،د مینماید که
منافع این موافقتنامه را بطور مستقیم به هیچ یك از افراد یا اشخاص مذکور در ین قانون انتقال نمداده و یما
ینان را به عنوان شریك قبول نكند .در صورت تخلف از مراتب فوق واحد پژوهشی میتواند طبمق مقمررات
قانون مزبور با موسسه  /متقاضی رفتار نماید.
 -5-7فعالیتهای موضوع موافقتنامه صرفاً توسط موسسه  /متقاضی طرف قرارداد انجام میشود و موسسمه /
متقاضی هیچ گونه رابطه استخدامی با واحد پژوهشی ندارد و شخصاً موظف به حفظ و رعایت ایمنی کار ،مقررات
قانون کار و تأمین ایتماعی در قبال خود و اشخاص ثالث (همكاران خود) میباشد و واحمد پژوهشمی در ایمن
خصوص هیچ گونه تع،دی ندارد.
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موافقت نامه طرح اعطای پژوهانه شماره:
با موضوع:
شركت ملي نفت ايران
شركت پايانههاي نفتي ايران

واحد پژوهشی :شرکت پایانه های نفتی ایران ( پژوهش و فناوری )
متقاضی:

موسسه:

 -6-7موسسه  /متقاضی امین واحد پژوهشی است و ملزم به رعایت غبطه و مصملحت واحمد پژوهشمی
میباشد.
 -7-7موسسه  /متقاضی باید تع،دات ناشی از این موافقتنامه را با به کار بردن روشها و اصول متمداول
فنی و حرفهای معمول انجام دهد .همچنین باید برای انجام وظایف در این موافقتنامه حمداکثر م،مارت،
دقت و یدیت خود را بكار برد.
 -8-7موسسه  /متقاضی موظف است در هر مرحله نظرات واحد پژوهشی را اخذ نماید و واحد پژوهشی
پس از دریافت هر مرحله از مطالعات حداکثر ظرف مدت  24روز کاری میبایست نظر خود را اعالم نماید.
در صورتی که اعمال نقطه نظرات واحد پژوهشی در یك مرحله امكانپذیر نشد ،بدون درخواست هزینه
اضافی مراحل اصالح مدارا تا تأیید و تصویب واحد پژوهشی باید ادامه یابد .موسسه  /متقاضی باید تویه
داشته باشد که تصویب مدارا توسط واحد پژوهشی رافع مسئولیت او در انجام صحیح خدمات نمیباشمد و
در صورتی که بعد از مرحله تصویب مدارا ،نواقصی در اسناد مشاهده شود ،موسسه  /متقاضی ممیبایسمت
بدون هیچ گونه ادعای مالی و ویه اضافی ،نواقص را برطرف نماید.
 -3-7موسسه  /متقاضی موظف و متع،د به هماهنگی با نماینده واحمد پژوهشمی و همچنمین متع،مد و
موظف به شرکت در کلیه یلسات مرتبط با طرح پژوهانه و بنا به درخواست واحد پژوهشی میباشد.
 -14-7موسسه  /متقاضی موظف و متع،د به تأمین کلیه اطالعات مورد نیاز بخش برنامهریمزی و کنتمرل
طرح پژوهانه ی،ت ارایه پیشرفت کار و گزارش ها الزم میباشد.
 -11-7موسسه  /متقاضی مكلف و متع،د است در انجام تع،دات موضوع موافقتنامه ،خمدمات ممد نظمر
واحد پژوهشی را با به کار بردن روشها و اصول متداول علمی و فنی به انجام رسانده و کارشناسان خود
را از بین افراد یموزش دیده و واید شرایط تخصصی و اخالقی انتخا نماید.
 -12-7موسسه  /متقاضی موظف است به صورت ماهیانه گزارش پیشمرفت طمرح پژوهانمه را بمه واحمد
پژوهشی ارایه نماید .حداکثر م،لت ارایه گزارشات ماهانه تا تاری پنجم ماه بعد میباشد.
 -12-7موسسه  /متقاضی باید روش ایرا و پیاده سازی خدمات مورد درخواست را قبل از شروع به واحد
پژوهشی ارائه کند و تاییدات الزم را اخذ نماید.
 -10-7تایید حضور مدیر طرح پژوهانه یا هر کدام از نفرات نیروی انسانی فعال در طرح پژوهانه در همر
کدام از مناطق عملیاتی با واحد پژوهشی بوده و الزم است موسسه  /متقاضی درخواست خمود را از یمك
هفته قبل به واحد پژوهشی ارائه کند .هم چنین می بایست کارکنان یا مدیر طرح پژوهانه در هر منطقه
ای که واحد پژوهشی تشخیص دهد ،حضور یابند.
 -15-7در صورتی که به هر دلیل یكی از نفرات موسسه  /متقاضی تمایل به ادامه همكاری نداشته باشمد
موسسه  /متقاضی موظف است حداقل یك ماه قبل نسبت به این موضوع ،واحد پژوهشی را مطلع نماید و
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موافقت نامه طرح اعطای پژوهانه شماره:
با موضوع:
شركت ملي نفت ايران
شركت پايانههاي نفتي ايران

واحد پژوهشی :شرکت پایانه های نفتی ایران ( پژوهش و فناوری )
متقاضی:

موسسه:

بالفاصله نسبت به معرفی نفر یایگزین مورد تایید اقدام کند .هزینه های تاخیر به علمت عمدم حضمور
نفرات مورد تایید با موسسه  /متقاضی است.
 -16-7موسسه  /متقاضی نمی تواند بدون اطالع قبلی و تایید واحد پژوهشمی ،افمراد طمرح پژوهانمه را
تغییر دهد.
 -17-7موسسه  /متقاضی می بایست هرگونه مدرا و نقشه مرتبط با طرح پژوهانه را بمر حسمب نیماز و
درخواست واحد پژوهشی بدون دریافت هزینه اضافی مازاد بر قرارداد ت،یه و ارائه نماید.
 -18-7موسسه  /متقاضی موظف است ،فرمت گزارشات ماهیانه خود را ی،ت تایید ،حمداکثریك هفتمه
بعد از عقد قرار داد به واحد پژوهشی تحویل دهد.
 -13-7موسسه  /متقاضی موظف به انجام کلیه خدمات مطابق با استاندارد های مورد تاییمد وزارت نفمت
یم،وری اسالمی ایران می باشد.
 -24-7به منظور پیگیری و ایرای تع،دات در طرح پژوهانه ،متقاضی موظف است با تویمه بمه امكمان
حضور تمام وقت /پاره وقت خود در مناطق عملیاتی یا ستاد واحد پژوهشی ،برنامه ماهیانه دقیقی را بما
هماهنگی موسسه تنظیم و به تایید واحد پژوهشی برساند.
واحد پژوهشی تدابیر الزم ی،ت تس،یل کار موسسه  /متقاضی در ایرای موافقتنامه را اتخاذ خواهد نممود بمه
خصوص در موارد زیر:
 -21-7واحد پژوهشی متع،د به معرفی یك فرد واید شرایط به عنوان مدیر طرح پژوهانه از سمت خود
با تعیین حدود و اختیارات سازمانی به موسسه  /متقاضی میباشد.
 -22-7واحد پژوهشی مدارا و مستندات و اطالعات الزم را در صورت ویود در اختیار موسسه  /متقاضمی
قرار خواهد داد .چنانچه ت،یه بعضی از مدارا مذکور برای واحد پژوهشی مقدور نباشد ودر شمرح خمدمات
موسسه/متقاضی نیز نیامده باشد ،با توافق طرفین در قالب افزایش کاری توسط موسسه/متقاضی انجام ممی
شود.
 -22-7واحد پژوهشی متع،د است وظایفی را که در اسناد و مدارا موافقتنامه بمرای او معمین شمده
است ،انجام دهد و نیز متع،د میشود که در ازای انجام خدمات موضوع موافقتنامه که به تأیید نماینمده
واحد پژوهشی رسیده است ،حقالزحمه مربوطه را طبق اسناد و مدارا موافقتنامه به موسسه پرداخمت
نماید.
 -20-7ایا

و ذها  ،غذا و اقامت در مناطق عملیاتی شرکت پایانههای نفتمی ایمران بمرای نیروهمای

موسسه  /متقاضی و همچنین ایا و ذها از ت،ران به مناطق عملیاتی شرکت پایانههمای نفتمی ایمران ،در
طول ایرای طرح پژوهانه بر ع،ده واحد پژوهشی میباشد.
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موافقت نامه طرح اعطای پژوهانه شماره:
با موضوع:
شركت ملي نفت ايران
شركت پايانههاي نفتي ايران

واحد پژوهشی :شرکت پایانه های نفتی ایران ( پژوهش و فناوری )
متقاضی:

موسسه:

ماده  -7پرداخت دستمزد و مزایای کارکنان (مرتبط با طرح پژوهشی) موسسه :
موسسه نبایستی در هیچ زمانی پرداخت دستمزد و مزایای کارکنان خود را موکمول بمه بعمد از وصمول
مطالبات خود از واحد پژوهشی نماید .بدی،ی است چنانچه موسسه در طول مدت موافقتنامه دستمزد و
مزایای کارکنان (مرتبط با طرح پژوهشی) خود را در موعد مقرر به هر دلیل پرداخمت ننمایمد و در ایمن
خصوص یرایی از سوی مرایع ذی صالح به نفع کارکنان مربوطه صادر گردد ،مبلغ مورد حكمم از اولمین
پرداخت و یا هرگونه مطالبات و ضمانتنامه حسن انجام تع،دات موسسمه  /متقاضمی کسمر و مسمتقیماً
حسب حكم صادره به کارکنان ذی نفع و یا به مرایع ذی صالح ایرایی پرداخت خواهد شد.
ماده  -4مسئولیتهای مالی در قبال کارکنان خود:
موسسه  /متقاضی مسئول استخدام ،اخراه و پرداخت هزینههای قانونی ناشی از بكارگیری عوامل کاری
خود و پرداخت حق بیمه و مالیات حقوق ینان بطور ماهیانه به مرایع ذی صالح و کلیه خسارات و
همچنین مخاره قانونی مربوطه و حقوق قانون کار و دیگر قوانین یییننامههای ذیربط میباشد و از این
ی،ت واحد پژوهشی کامالً از مسئولیت مبری بوده و پاسخگویی به ادعای طرح پژوهانه شده توسط
کارکنان موسسه  /متقاضی و یبران هزینههای ناشی از ین به ع،ده و هزینه موسسه  /متقاضی خواهد
بود.
ماده  -91مسئولیتهای موسسه  /متقاضی در قبال کارکنان واحد پژوهشی:
موسسه  /متقاضی مسئولیت هرگونه غرامات و خسارات قانونی در مورد و یا در نتیجه هر نوع حادثه و یا
صدمات وارده به کارکنان واحد پژوهشی و یا درخصوص هرنوع ضایعه و خسارات به امموال ،لموازم و یما
ابزار ین ها که ناشی از قصور موسسه  /متقاضی باشد را بر ع،ده داشمته و تع،مد ممیکنمد کمه واحمد
پژوهشی را از تمام خسارات ،غرامات ،دعاوی ،اقدامات و هزینهها و مخاره در خصوص اینگونه دعماوی،
فارغ و بری از هرگونه مسئولیت بنماید.
ماده  -99حدود مسئولیتهای موسسه  /متقاضی نسبت به اشخاص ثالث:
موسسه  /متقاضی مسئول پرداخت خسارات برای هرنوع دعاوی در خصوص فموت و صمدمات وارده بمه
اشخاص ثالث (به استثنای کارکنان واحد پژوهشی) و یا هرنوع فقدان ،اتالف و خسارات وارده به امموال
اشخاص ثالث که ممكن است پیش یید و یا ناشی از ایرای قرارداد باشد ،خواهد بود و بدینوسیله متع،د
میگردد که واحد پژوهشی را در خصوص این گونه دعاوی فارغ و بری از هرگونه مسئولیت بنماید.
ماده  –91تضمین انجام تعهدات:
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موافقت نامه طرح اعطای پژوهانه شماره:
با موضوع:
شركت ملي نفت ايران
شركت پايانههاي نفتي ايران

واحد پژوهشی :شرکت پایانه های نفتی ایران ( پژوهش و فناوری )
متقاضی:

موسسه:

موسسه  /متقاضی مكلف است به منظور تضمین انجام تع،دات موضوع موافقتنامه ،یكی از تضامین
موضوع ماده 0یییننامه تضمین معامالت دولتی مصو

 30/43/22با رعایت مفاد یداول ذیل ماده 5

الی  8ییین نامه یادشده (حسب مورد) را به میزان  ….ریال ( ….ریال) به منظور تضمین انجام
تع،دات و شرایط موافقتنامه حاضر و قبل از شروع به کار به واحد پژوهشی ارایه نماید .تضمین مذکور
پس از اتمام شرح خدمات طرح پژوهانه و تایید ین از سوی واحد پژوهشی یزاد می گردد .در صورتی
که موسسه  /متقاضی به تشخیص واحد پژوهشی نسبت به ایفای هریك از تع،دات قراردادی خود
اقدام ننماید ،واحد پژوهشی میتواند رأساً و بدون نیاز به تشریفات قضایی ،اداری ،انتظامی و  ...نسبت
به فس

موافقتنامه و وصول و برداشت ویه تضمین فوق بدون رعایت تشریفات قضایی ،اداری،

انتظامی و ...اقدام نماید و موسسه  /متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.
ماده  -93تضمین حسن انجام کار:
 -1-12برای حصول اطمینان از حسن انجام کار و تكالیف موسسه  /متقاضمی %14 ،از همر پرداخمت بمه
عنوان تضمین حسن انجام کار موسسه  /متقاضی کسر و نگ،داری میشمود و در صمورت عمدم انجمام
تع،دات موسسه  /متقاضی و یا فس موافقتنامه به علت قصور موسسه  /متقاضی در انجام تكالیف و یما
در صورت عدول موسسه  /متقاضی از انجام موافقتنامه ،ویهالضمان مذکور بمدون نیماز بمه تشمریفات
قضایی ،اداری ،انتظامی و  ...به نفع واحد پژوهشی ضبط خواهد گردید.
تشخیص واحد پژوهشی در این خصوص قطعی و الزماالیرا بوده و موسسه  /متقاضی حمق همیچ گونمه
اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.
 -2-12ویهالضمان حسن انجام کار پس از پایان قرارداد و اخذ تایید ن،ایی نماینمده واحمد پژوهشمی،
ترخیص خواهد شد.
ماده  -99کسور قانونی :
 -1-10موسسه  /متقاضی موظف است کارکنان خود را نزد سازمان تأمین ایتماعی بیمه نموده و کل حق
بیمه را به ترتیب مقرر در قانون تأمین ایتماعی به ین سازمان بپردازد.
 -2-10در رابطه با ایرای ماده  28قانون تأمین ایتماعی ،پنج درصد قیمت کل موافقتناممه بمه عنموان
ودیعه حق بیمه نزد واحد پژوهشی نگ،داری خواهد شد و استرداد این مبلغ منوط اسمت بمه ایمن کمه
موسسه  /متقاضی:
الف -بر

مفاصا حسا ن،ایی از سازمان تأمین ایتماعی مبنی بر این که تمام این حق بیممه موضموع

موافقتنامه را پرداخت نموده است ،تحصیل کند و یا این که:
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موافقت نامه طرح اعطای پژوهانه شماره:
با موضوع:
شركت ملي نفت ايران
شركت پايانههاي نفتي ايران

واحد پژوهشی :شرکت پایانه های نفتی ایران ( پژوهش و فناوری )
متقاضی:

موسسه:

 -گواهینامهای از سازمان تأمین ایتماعی ارایه دهد که بر

مفاصا حسا مذکور در بند «الف» فموق

مورد لزوم نمیباشد.
 -2-10عالوه بر مبلغ پنج درصد مذکور در فوق ،مطابق ماده  28قانون تأمین ایتمماعی مبلمغ یخمرین
صورت وضعیت موسسه  /متقاضی(صورت وضعیت قطعی) نیز تا ارایه مفاصاحسما ن،مایی نمزد واحمد
پژوهشی باقی خواهد ماند و موسسه  /متقاضی تا قبل از ارایه مفاصا حسا فوق حق مطالبه پنج درصد
نگ،داری شده و یخرین صورتحسا موافقتنامه را نخواهد داشت.
 -0-10درصورتی که موسسه  /متقاضی مطابق مقررات قانون تأمین ایتماعی عمل نكند و نتیجتاً بابمت
ایرای موافقتنامه مبالغی به سازمان تأمین ایتماعی بدهكار شود و طبق مقررات و قوانین یاری کشمور
این بدهی از واحد پژوهشی مطالبه و دریافت شود ،واحد پژوهشی حق خواهد داشت که ی،مت وصمول
مبالغ پرداختی به سازمان تأمین ایتماعی به هر طریقی که صالح بداند به موسسه  /متقاضی مرایعمه و
از طریق ضبط کلیه مطالبات موسسه  /متقاضی و یا از طریق قضایی احقاق حق نماید.
 -5-10با تویه به قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم مصو  21تیرماه  ،1230کسر مالیات متعلقه
به قرارداد (موضوع ماده 140قانون مالیاتهای مستقیم) فاقد موضوعیت میباشد.
ماده  – 90بیمهنامه:
تأمین پوشش بیمه ای در این طرح پژوهانه به شرح ذیل الزامی می باشد:
الف :بیمه مسئولیت حرفه ای (طرح پژوهانه مخصوص) در چارچوب قراردادکه موارد ذیل را نیز شامل گردد:

-1شرایط قرارداد منعقده فی مابین واحد پژوهشی و بیمه گذار(موسسه  /متقاضی) یزو الینفمك بیممه
نامه باشد .
-2حداکثر خسارت مالی در هر حادثه و در طول مدت قرارداد بنا به تشمخیص واحمد پژوهشمی طمرح
پژوهانه به موسسه  /متقاضی اعالم گردد.
-2در بیمه نامه قید شود که ،خسارت بدون رای مرایع قضایی پرداخت خواهد شد .
-0در این بیمه نامه باید موسسه  /متقاضی به عنوان بیمه گذار و شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان
دریافت کننده خسارت )ذی نفع( قید گردد.
-5درصورتی که انجام موارد ذکر شده در متن قرارداد برای اشخاص ثالث احتمال ضمرر و زیمان داشمته
باشد موسسه  /متقاضی با مشورت واحد پژوهشی باید نسبت به تامین بیمه مسئولیت ممدنی در قبمال
اشخاص ثالث (مالی و یانی بر اساس دیه ماه،ای حرام و غیر حرام سال یاری) اقدام نماید .
-6ایرای ناصحیح کار ،عدم م،ارت ،س،ل انگاری و اشتباهات کاری،که باعث از بین رفتن یا خسارت بمه
اموال شرکت گردد ،تحت پوشش بیمه نامه قرارگیرد .
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موافقت نامه طرح اعطای پژوهانه شماره:
با موضوع:
شركت ملي نفت ايران
شركت پايانههاي نفتي ايران

واحد پژوهشی :شرکت پایانه های نفتی ایران ( پژوهش و فناوری )
متقاضی:

موسسه:

-7این بیمه نامه باید از زمان شروع پیمان تا پایان قرارداد دارای اعتبار باشد
ب  :بیمه مسئولیت مدنی موسسه  /متقاضی در قبال کارکنان خود  ،براساس دیه ماههای حرام و غیرحرام سال جاری
که کلوزهای بیمه ای زیر را دربرداشته باشد.

-1پوشش بیمه ای برای ماموریت،ای خاره از کارگاه کارکنان.
-2پوشش نوسان تعداد کارکنان تا  24درصد زمان صدور بیمه نامه
-2پوشش یبران هزینه های پزشكی.
-0تع،د بیمه گر به ارزش روزدیه در زمان پرداخت خسارت ،حداکثر به میزان سه بار افزایش که توسمط
مرایع قضایی تعیین می گردد.
 -5تامین پوشش بیمه ای برای مطالبات سازمان،ای تامین ایتماعی و خدمات درمانی مربوط به معالجه،
غرامت ،مستمری و غیره تعیین شده به لحاظ فوت ،نقص عضو  ،بروز یراحت و بیماری کارکنان براساس
مفاد قانون تامین ایتماعی ،از یمله تبصره یك ماده  66قانون مذکور.
 -6پوشش بیمه ای حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری.
سایر تعهدات بیمه ای موسسه  /متقاضی:

-1موسسه  /متقاضی در زمان اخذ پوشش بیمه ای مطالبات سازمان تامین ایتماعی و یا سازمان خدمات
درمانی (تبصره یك ماده  66قانون تامین ایتماعی) ،در تعیین سقف تع،دات و مبلغ ین مختار است لذا
به هنگام بروز حادثه در صورتی که مطالبات سازمان تامین ایتماعی در خصوص پرداخت هزینمه همای
قانونی شامل معالجه ،غرامت ،مستمری و غیره ناشی از حادثه منجر به فموت و یراحمت و نقمص عضمو
کارکنان موسسه  /متقاضی افزون بر تع،دات بیمه گر در کلوز اخذ شده باشد مسئولیت یبران ین به هر
نحوی که باشد بر ع،ده و به هزینه موسسه  /متقاضی است.
-2در صورتیكه تعداد نفرات ذکر شده در بیمه نامه ،شامل کلیه نفرات موسسه  /متقاضی نگمردد ،بیممه
گردر زمان پرداخت خسارت ،قاعده نسبی را اعمال می کند.
-2چنانچه مدت زمان ایرای طرح پژوهانه نسبت به مدت بیمه نامه طوالنی تر شود ،تمدید بیمه نامه بما
اخذ الحاقیه الزامی می باشد.
-0موسسه  /متقاضی موظف است هر گونه تعدیل در مبلغ پیمان و همچنین هرگونه تغییر در شمرایط و
نحو ایرای طرح پژوهانه و اضافه شدن عملیات یدید که به نوعی در پوشش های بیمه ای تماثیر گمذار
است را به اطالع بیمه گر رسانیده و الحاقیه های مربوطه را به تایید واحد پژوهشی برساند.
-5فرانشیز مبلغی است که بعد از بروز حادثه از میزان خسارت توسط بیمه گر کسر می شود و موسسه /
متقاضی باید شخصاً مبلغ کسر شده را بپردازد.
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-6تعداد نفرات ذکر شده در بیمه نامه ،باید شامل کلیه نفرات موسسه  /متقاضی گردد در غیر اینصورت
بیمه گر در زمان پرداخت خسارت ،قاعده نسبی را اعمال می نماید.
-7موسسه  /متقاضی موظف می باشد کلیه اقدامات در رابطه با ادعا و اخذ خسارت را راساً انجام داده و
مبلغ غرامت را به حسا شرکت پایانه های نفتی واریز نماید.
-8دره کامل عنوان شرح کار و شماره قرارداد در قسمت موضوع فعالیت برای کلیه بیمه نامه ها الزاممی
می باشد.
لذا ت،یه و ارایه بیمهنامههای ذکر شده به ع،ده و هزینه موسسه  /متقاضی میباشد و ایشمان مكلمف و
متع،د است قبل از شروع موافقتنامه با هزینه خود نسبت به ت،یه و ارایمه بیممهناممههمای موصموف و
همچنین تأمین پوشش بیمهای مفاد موضوع ماده  66قانون تأمین ایتماعی اقدام نماید .تماری شمروع
بیمهنامه باید با تاری شروع پیمان همزمان باشد ،بدی،ی است در صورت عدم ت،یمه بیممه ناممه همای
مذکور در موعد مقرر (قبل از شروع به کار) توسط موسسه  /متقاضی ،واحد پژوهشی ممیتوانمد رأسماً
نسبت به ت،یه بیمه نامه ها اقدام و کلیه هزینههای مترتب بر ین را حسب نظر واحمد بیممه خمود و بما
احتسا

 24درصد باالسری از مطالبات و صورت وضعیتها و یا تضمامین موسسمه  /متقاضمی کسمر و

برداشت نماید و موسسه  /متقاضی حق هیچ گونه اعتراض و ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.
همچنین در صورت عدم ت،یه بیمهنامهها تا پایان مدت موافقتنامه ،واحد پژوهشی هزینه بیممهناممههما را
حسب نظر واحد بیمه خود مشخص و با احتسا  04درصد یریمه از محل صورت وضعیتها ،مطالبات و یا
تضامین موسسه  /متقاضی برداشت مینماید و موسسه  /متقاضی حق هیچ گونه اعتراض و ادعایی در این
خصوص نخواهد داشت.
بدی،ی است در صورت بروز هر گونه حادثه منجر به یرح ،نقص عضو ،فموت و  ...کلیمه مسمئولیتهمای
حقوقی ،قضایی و کیفری مترتب بر ین و پاسخگویی بمه دعماوی حقموقی ،کیفمری ،اداری ،انتظمامی و
همچنین پرداخت خسارت و حق بیمه موضوع ماده  66قانون تأمین ایتماعی در تع،د و هزینه موسسه /
متقاضی بوده و ایشان ضمن عقد خاره الزم (که بصورت شفاهی بمین طمرفین منعقمد گردیمد) واحمد
پژوهشی را از هر گونه مسئولیتی در این خصوص بریالذمه نمودند.
تذکر :9چنانچه زمان ایرای موافقتنامه نسبت به م،لت در نظر گرفته شده در ممتن موافقتناممه افمزایش
یابد ،تمدید م،لت بیمهنامه با اخذ الحاقیه بر ع،ده موسسه  /متقاضی میباشد .بدی،ی است در صمورتی
که تمدید مدت موافقتنامه ناشی از تأخیرات غیرمجاز باشد ،هزینه تمدید بیمهنامه در تع،مد موسسمه /
متقاضی خواهد بود و در صورتی که تمدید مدت موافقتنامه ناشی از تأخیرات مجاز باشمد ،هزینمههمای
مربوطه در قبال ارایه مدارا مثبته ،از سوی واحد پژوهشی به موسسه  /متقاضی پرداخت میگمردد .در
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هر حال تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تأخیرات از اختیارات واحد پژوهشی بوده و نظر ایشمان بمرای
موسسه  /متقاضی قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد.
از ینجا که در مواردی ممكن است نوع یا دامنه خسارات احتمالی فراتر از بیمهنامههای ذکر شده باشمد،
هر گونه مسئولیت حقوقی و کیفری مترتب بر خسارات ناشی از انجام طرح پژوهانمه و پاسمخگویی بمه
مرایع قضایی و ذیربط در زمرهی مسئولیتهای موسسه  /متقاضی قرار دارد و هر گونمه مسمئولیت از
شرکت پایانههای نفتی ایران ساقط است.
ماده  -96نماینده واحد پژوهشی:
نماینده واحد پژوهشی در این موافقتنامه رییس اداره پژوهش و فناوری شرکت پایانههای نفتی ایران و یا همر شمخص
دیگری که نماینده واحد پژوهشی تعیین نماید ،خواهد بود کمه بمرای ایمرای صمحیح کارهما و مفماد شمرایط
موافقتنامه رأساً و یا به وسیله ناظر که کتباً و با ذکر حدود اختیارات توسمط نماینمده واحمد پژوهشمی معرفمی
میگردد ،نظارت خواهند داشت .موسسه  /متقاضی نیز موظف است کارها را طبق مفاد موافقتنامه و اصول فنمی
و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی که نماینده واحد پژوهشمی در حمدود مشخصمات اسمناد و ممدارا
پیوست اعالم میکند ،ایرا نماید.
بر همین اساس کلیه مكاتبات قراردادی اعم از صورتجلسات ،ابالغیههما ،گمواهیهما ،تأییدیمههما ،مراسمالت،
تقاضاهای انجام گرفته و  ...با امضاء و م،ر نماینده واحد پژوهشی معتبر و مالا عمل خواهد بود .بمدی،ی اسمت
هر گونه اقدام ،مكاتبه ،امضاء صورتجلسه ،تأییدیه ،تقاضا و  ...از سوی اشخاص غیر (مسمئولین ،سرپرسمتان و
یا سایر کارکنان مدیریتها و ادارات واحد پژوهشی) فاقد اعتبار بوده و قابلیت طمرح پژوهانمه ،ادعما و
مطالبه در برابر (علیه) واحد پژوهشی در مرایع اداری ،انتظامی ،بازرسی ،قضایی و  ...نخواهد داشت.
ماده  -91ناظر واحد پژوهشی:
ناظر شاغل در یكی از واحدهای عملیاتی و ستادی وزارت نفت است که دارای مدرا دکتری با حداقل 0
سال ،کارشناسی ارشد با  8سال و کارشناسی با  12سال سابقه کار و دارای تجربمه ممرتبط بما موضموع
موافقت نامه است.
ماده -97اقامتگاه قانونی طرفین:
اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در صدر موافقتنامه قید شده و هر گاه یكی از دو طمرف قمرارداد
نشانی خود را تغییر دهد ،باید پانزده( )15روز قبل از تاری

تغییر ،نشانی یدید خود را به طمرف دیگمر

اعالم نماید .تاوقتی که نشانی یدید به طرف دیگر اعالم نشده است ،مكاتبات به نشانی قبلی ارسال می
شود و ابالغ شده تلقی می گردد.
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ماده  -94شیوهنامه حل اختالفهای قراردادی وزیر محترم نفت و روش اجرایی آن:
هرگونه اختالف  ،مرافعه یا دعوای تحت  ،ناشی از یا در ارتباط این قرارداد /پیمان و کلیه الحاقیه های مموخر
به قرارداد  /پیمان حاضر  ،شامل ولی نه محدود به تشكیل  ،اعتبار  ،نفوذ  ،تفسیر  ،ایرا  ،نقض  ،یثار فسم ،
یثار خاتمه  ،یثار برکناری و هم چنین ادعا های غیر قراردادی ابتدا از طریق مذاکره و تفاهم حل و فصل ممی
شود و در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور در دستور العمل حل اختالف قراردادی کمه بمه قمرارداد
منضم می شود  ،حل و فصل می گردد
ماده  -11فسخ موافقتنامه:
مواردی که منجر به فس موافقتنامه میگردد شامل (و نه محدود به )به نكات ذیل بوده و در صورت بروز مموارد
مذکور ،واحد پژوهشی میتواند رأساً و بدون نیاز به تشریفات قضمایی ،اداری ،انتظمامی و  ...موافقتناممه را بمه
تقصیر موسسه  /متقاضی (که تشخیص ین با واحد پژوهشی بوده و نظر واحد پژوهشی در این خصوص قطعمی
و غیر قابل اعتراض از سوی موسسه  /متقاضی خواهد بود) فس و بالفاصله و بمدون احتیماه بمه انجمام دادن
تشریفات قضایی و اداری ،نسبت به ضبط تضمین انجام تع،دات و حسن انجام کار موسسه  /متقاضی بمه نفمع
خود اقدام نماید بدون ینكه از سایر اختیارات و حقوق واحد پژوهشی بكاهد:
 -1-24واگذاری موافقتنامه به شخص ثالث بدون ایازه قبلی و کتبی واحد پژوهشی.
 -2-24ورشكستگی موسسه.
 -2-24عدم توانایی مالی موسسه ی،ت انجام خدمات به تشخیص واحد پژوهشی.
 -0-24انحالل موسسه.
 -5-24عدول بارز یا نادیده انگاشتن برخی مفاد موافقتنامه (عدم انجام هر یك از تع،مدات بمه وسمیله
موسسه  /متقاضی طبق مفاد و شرایط موافقتنامه).
موسسه مكلف است ظرف مدت هفت روز از تاری دریافت ابالغ واحد پژوهشی در صورتی کمه دالیلمی
حاکی از عدم انطباق نظر واحد پژوهشی با موارد اعالم شده داشته باشمد ،مراتمب را بمه اطمالع واحمد
پژوهشی برساند .اگر ظرف م،لت مقرر پاسخی از سوی موسسه نرسد یا واحد پژوهشی دالیل را ممردود
بداند ،واحد پژوهشی بدون نیاز به انجام دادن تشریفات قضایی و اداری ،تضمین حسن انجام کار را بمه
نفع خود ضبط و وصول مینماید و ویه تضمین انجام تع،دات را از محل مطالبمات ،دارایمیهما و امموال
موسسه  /متقاضی وصول و برداشت مینماید.
بدی،ی است تشخیص واحد پژوهشی در خصوص تخلف یا تقصیر موسسه و انطباق ین بر یك یا تعدادی
از موارد مذکور در این ماده برای فس موافقتنامه و ایرای مفاد ماده فوق کافی بوده و بمرای موسسمه /
متقاضی قابل قبول ،قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود .موسسه  /متقاضی با علمم و اطمالع و یگماهی
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کامل چنین حقی را برای واحد پژوهشی قایل شده است .همچنین موسسه نمیتواند فسم موافقتناممه
طبق این ماده را به عنوان یكی از مواد حل اختالف موضوع ماده  13تلقی نماید.
ماده  -19خاتمه دادن:
واحد پژوهشی بطور مطلق حق خواهد داشت بدون ین که تقصیری متویه موسسه  /متقاضی باشد ،بنما
به مصلحت خود و یا علل دیگر و بدون اعالم دلیل هر زمان که صالح بداند موافقتنامه را خاتمه دهد.
در این صورت طی اطالعیهای مراتب را با مشخص کردن روز خاتمه قرارداد به موسسه  /متقاضی اعمالم
میکند.

ماده  -11حق واگذاری:
 -1-22موسسه  /متقاضی حق ندارد بدون تصویب قبلی و کتبی واحد پژوهشمی تممام یما قسممتی از
موضوع این موافقتنامه را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نموده و یا انتقال دهمد .در
صورت تحقق مراتب فوق ،واحد پژوهشی محق خواهد بود بدون نیاز به انجام دادن تشریفات انتظمامی،
قضایی ،اداری و  ...نسبت به فس موضوع موافقتنامه اقدام نموده و موسسه  /متقاضی حق همیچ گونمه
اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.
 -2-22واحد پژوهشی میتواند تمام یا قسمتی از حقوق و یا اختیارات خمود را بمه وزارتخانمههما و یما
دستگاههای ایرایی دولتی دیگر تفویض نماید و در این صورت انجام تع،دات واحد پژوهشی و نظارت بر
موافقتنامه به ع،ده دستگاههای مذکور خواهد بود.

ماده  -13اطالع کامل موسسه  /متقاضی از مفاد کلیه اسناد قراردادی:
بدینوسیله موسسه  /متقاضی تصدیق و اعالم مینماید از مفاد و محتوای کلیه اسمناد قمراردادی کمامالً
مطلع گردیده و م،ر و امضای نامبرده ذیل اسناد مذکور به منزله پذیرش تام و بدون قید و شرط مفاد ین
اسناد بوده و ضمن عقد الزم حاضرکه شفاهاً بین طرفین موافقتنامه یاری گردیمد ،موسسمه  /متقاضمی
حق طرح پژوهانه هر گونه ادعا یا اعتراض خود را در هر زمینهای رایع به مواد ،بندهای زیر مجموعه ین،
تبصرهها و سایر مقررات کلیه اسناد قراردادی از خود سلب و ساقط می نماید و لذا دعاوی نامبرده رایع
به موضوع مذکور در هر یك از مرایع قضایی و غیر از ین قابلیت استماع ندارد.
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ماده  -19منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه:
چنانچه به هر دلیلی و در هر مقطعی از دوره ایرای قرارداد یا پس از خاتمه ،فس  ،زمان طمرح پژوهانمه
دعوی یا رسیدگی و صدور حكم به پرونده در مرایع قضایی ،اداری ،انتظامی و  ...تأخیری در پرداخت از
سوی واحد پژوهشی صورت گرفته باشد ،هیچ گونه خسارتی تحت هر عنوان منجملمه خسمارت تمأخیر
تأدیه به موسسه  /متقاضی تعلق نگرفته و موسسه  /متقاضی ضمن عقد الزم حاضر ،حق طرح پژوهانمه
هر گونه ادعایی را در این خصوص در کلیه مرایع اعم از قضایی ،اداری ،انتظمامی و  ...از خمود سملب و
ساقط مینماید.
ماده  -10آگاهی از محل کار:
موسسه  /متقاضی بایستی از موقعیت و چگونگی محل کار و وسایل و نحوه دسترسی به ین،ا و تس،یالت
محلی منجمله شرایط و عملیات کار و تمام عواملی که به نحوی در ایرای خدمات ممؤثر اسمت ،یگماهی
کامل داشته باشد .عدم یگاهی موسسه  /متقاضی به موقعیت محل کار و وسایل و نحموه دسترسمی بمه
محل کار و تس،یالت محلی و هر عملی که در ایرای خدمات مورد نظر منجمله شمرایط کمار و عملیمات
مؤثر باشد (به یز مواردی که در موافقت نامه ذکر شده است ،به هیچ ویه رافمع مسمئولیت متقبلمه از
طرف موسسه  /متقاضی نخواهد گردید و ادعای هر گونه مطالبه ویوه اضافی در این خصوص از موسسه
 /متقاضی مسموع نخواهد بود و هرگونه اعتراضی از ناحیه موسسه  /متقاضی در این خصوص فاقد اعتبار
است.
ماده  -16پروانه عبور و کارت شناسایی:
موسسه  /متقاضی باید از واحد پژوهشی برای کارکنان خود کارت شناسایی ی،مت تمردد بمه محوطمه
عملیاتی واحد پژوهشی تحصیل نماید و کارکنان موسسه  /متقاضی باید هنگام کمار در محوطمه واحمد
پژوهشی کارتهای شناسائی مذکور را روی سینه خود نصب نمایند .مسئولیت حفظ و نگ،داری کمارت-
های شناسایی و پروانههای عبور فوقالذکر و نیز استرداد ین،ا به واحد پژوهشی در موقع لزوم به ع،مده
موسسه  /متقاضی میباشد .موسسه  /متقاضی مسئولیت کلیه خسارات و عواقب ناشی از مفقود شدن یا
عدم استرداد کارتهای شناسایی و پروانههای عبور را به ع،ده خواهد داشت.
ماده  -11مالدیت مادی و معنوی:
کلیه داده های فنی ،اطالعات عملیاتی ،حقوق مادی و معنوی نتایج کسب شده از ایرای طمرح پژوهانمه
که در اختیار متقاضی قرار می گیرد به صورت محرمانه تلقی می شود و تمابع مقمررات موضموعه وزارت
نفت -مفاد دستورالعمل ابالغی مالكیت فكری وزارت نفت ( مدرا ضمیمه پیوسمت  6ابالغیمه شمماره
)...خواهد بود .همچنین مجوز چاپ و نشر دستاورد علمی حاصل از طرح پژوهانه از قبیل کتما  ،چماپ
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موافقت نامه طرح اعطای پژوهانه شماره:
با موضوع:
شركت ملي نفت ايران
شركت پايانههاي نفتي ايران

واحد پژوهشی :شرکت پایانه های نفتی ایران ( پژوهش و فناوری )
متقاضی:

موسسه:

مقاالت حاصل از ایرای طرح پژوهانه ( از قبیل کتا  ،چاپ ،مقاالت و  ) ...مجوز حضور و ارائه مقماالت و
نتایج حاصل از ایرای دوره در سمینارهای ملی /بین المللی م پس از اخذ مراتب تایید از واحد پژوهشی
امكان پذیر می باشد.

ماده  -17نسخ موافقتنامه:
این موافقتنامه با کلیه ضمایم ین در چ،ار ( )0نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است .بدی،ی است
اثر امضاء موسسه  /متقاضی روی صفحات موافقتنامه و سایر مدارا پیوست ین به منزله امضماء کاممل
موسسه  /متقاضی خواهد بود و کلیه نس ین حكم واحد را دارند.
پژوژه جزء طرح غیر عمرانی است.
طرفین در تأیید مراتب فوق مبادرت به امضاء موافقتنامه مینمایند.
شرکت پایانههای نفتی ایران (سهامی خاص) (واحد پژوهشی)
نام:
سمت:

امضاء:
تاریخ:

دانشگاه ( ....موسسه)

متقاضی

نام:

نام:

سمت:

سمت:

امضاء:

امضاء:

تاریخ:

تاریخ:
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