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  پیشگفتار

سرمایه گذاري در بخش پژوهش عامل . همترین نیازهاي هر جامعه براي رسیدن به پیشرفت و توسعه استپژوهش، خالقیت و نوآوري از م
و به جرات می توان  هاي اصلی پیشرفت است زه از شاخصهدر حال حاضر میزان سرمایه گذاري در این حو .اسی و محور پیشرفت محسوب می گردداس

ر نمی گردد؛ یسهاي پژوهشی مشخص و منظم هیچ یک از پیشرفت ها م استوار است و بدون وجود راه گفت که همه پیشرفت ها بر پایه تحقیق و پژوهش
این امر به ویژه در . به عبارت دیگر دستیابی به سطوح باالي پیشرفت مستلزم توجه جدي به امر پژوهش و تحقیق در مراحل قبل، حین و پس از اجراست

و ها و وظایف مدیریت شهري   تعدد و تنوع فعالیت .گردد جایگاه با اهمیت تري برخوردار میاز نقش و ها  هیاريدها و  حیطه سازمانی و عملکردي شهرداري
  .دوچندان می نمایددر این حوزه  ش و پژوهش محوري را در سطوح مختلف کالن و راهبردي تا سطح عملیاتی، لزوم توجه جدي به پژوهروستائی 

ی(مر پژوهش توجه جدي شده است، به طوري که مقام معظم رهبريدر جمهوري اسالمی ایران نیز به ا ه ا عا  بر اهمیت نقش برجسته پژوهشگران و      ) د ظ 

در برنامه پنجم توسعه نیز بر پژوهش و  ."براي خدمت رسانی بهتر به مردم، کارهاي دقیق پژوهشی الزم است" فرمایند و می تاکید داشتهاندیشه ورزان 
درصد از سهم تولید ناخالص ملی به این سه اي شده و بر اساس هدف گذاري برنامه، مقرر گردیده که در پایان سال آخر برنامه پنجم،  تحقیق تاکید ویژه
هاي منطقی و مناسب در امر پژوهش هاي کاربردي در کنار تعریف دقیق مساله و نیاز پژوهشی و کاربست  بی شک اختصاص بودجه .امر اختصاص یابد

ارتقاي بوده و باعث بالندگی این نهاد در جهت و روستائی هشی می تواند نوعی سرمایه گذاري کمی و کیفی در بدنه سازمانی مدیریت شهري نتایج پژو
  .کمی و کیفی خدمت رسانی به شهروندان گردد

ها و  کاربردي توسط شهرداريهاي  و پژوهش لعاتو لزوم انجام مطا هاي کشور  ها و دهیاري سازمان شهرداريرسالت  با عنایت به موارد فوق ورو  از این
و   ریزي شهري معاونت پژوهشی مرکز مطالعات برنامه ها، ها و پروژه ها و اجراي طرح گیري زدگی در تصمیم عمل و زدگی شتابها جهت جلوگیري از  دهیاري
امید است با تالش و همکاري همه دست اندرکاران، . نماید می ارسالذیل ها را تهیه و به شرح  ها و دهیاري پژوهشی شهرداري شیوه نامهاین سازمان  روستائی

  .پژوهش باوري و پژوهش محوري سرلوحه کارآحاد جامعه قرار گیرد و نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران به پیشرفت و ترقی روزافزون دست یابد

 

                                                           

  هران شیراوندم                                                                                                                                       



٣ 
 

 

  : مقدمه

ن بودجـه کـل کشـور و    هاي توسعه و قوانین و مقررات مربوطـه از جملـه قـانو    توسعه و برنامهبیست ساله کیدات سند چشم انداز أباتوجه به ت
هـاي   در شناخت علمی مسائل و چالش و روستائیهاي شهري  و پژوهش ها و با عنایت به نقش و اهمیت مطالعات ها و دهیاري بخشنامه بودجه شهرداري

هـا و   پژوهشـی شـهرداري  مـه  شیوه نا هاي  مناسب براي حل این مسائل ها و طرح برنامه رائه راهبردها،فراروي مدیریت شهري و روستائی و به تبع آن ا
  .  گردد می ارسالبه شرح ذیل ها  دهیاري

  تعاریف

  سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور: سازمان 

  مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري و روستایی: مرکز

  .شخص حقیقی یا حقوقی که مسئولیت انجام مطالعات واگذار شده را به عهده دارد: مشاور 

  .قی یا حقوقی که نظارت علمی پروژه را بر عهده داردشخص حقی: ناظر علمی 

  مدیریت شهري و روستائی استان شوراي پژوهش: ي پژوهش استانشورا

 : ها سیاست

 ارتقاء جهت درکه میزان آن متناسب با بخشنامه بودجه ابالغی سازمان میباشد؛  را خود از اعتبارات يدرصدحداقل  مکلفندو دهیاریها ها  شهرداري  .1
هاي مطابق  اعتبارات را براي پروژهاین کرد  بایست گزارش هزینه میو دهیاریها  شهرداریها در این خصوصپژوهشی هزینه نمایند،  و علمی سطح

ارائـه  به شوراي پژوهشـی اسـتان   ) ها کار پروژه کار و پایان لوح فشرده گزارشات میانقرارداد و(به همراه مستندات  )1پیوست شماره (فرم پیوست 
 . یندنما

مطالعـاتی  طرح هاي در محورهاي مطالعاتی که امکان دارد،  پژوهشی خود را با یکدیگر تجمیع وشهرداریها و دهیاریها اعتبارات گردد  توصیه می .2
 .  نماینداقدام  یا استانی اي مشترك منطقه

 .مرکز رسیده باشندبه تایید  یداز سازمان اعتبار اجرایی دریافت میکنند با طرح هاي مطالعاتی و پژوهشی که .3
از در حوزه مدیریت شهري و روستائی رسیده باشند، براي شرکت در جشنواره پژوهش و آموزش مرکز  تأییدطرح هاي مطالعاتی و پژوهشی که به  .4

 . اولویت برخوردارند
امور عمرانی  رات کارشناسی حوزه معاونت ظناخذ جهت  می توانند) دفتر امور روستائی استانداري به نمایندگی از دهیاریها(شهرداریها و دهیاریها  .5

کار  یانها از منابع داخلی شهرداري یا دهیاري تأمین گردیده است، پروپوزال و گزارشات م که اعتبار آنمطالعاتی هاي  در خصوص طرحمرکز استانداري و 
 . ارسال نمایند مرکزبه امور عمرانی استانداري  معاونت هاي مطالعاتی خود را از طریق کار طرح و پایان

  . هاي زیر هزینه نمایند توانند اعتبارات پژوهشی خود را در یکی از سرفصل شهرداریها و دهیاریها می .6
 هاي مطالعاتی و پژوهشی  انجام پروژه •
 هاي تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري  نامه حمایت از پایان •
 ی الملل هاي علمی ملی و بین حمایت از جشنواره ها و همایش •
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 هاي مطالعاتی و پژوهشی  انجام پروژه
تعریف شده و تا حد امکـان از   اریها و دهیاریهاهاي شهرد نیازها و اولویت مطابقبردي بوده و رکابایست  میترجیحاً  موضوعات مطالعاتی و پژوهشی .1

  .تعریف مطالعات تکراري خودداري گردد
 .اقدام نمایند با محوریت شوراي پژوهش استان ارات حوزه پژوهش به تعریف مطالعه مشتركها با تجمیع اعتبیو دهیار توصیه میشود که شهرداریها .2
 )7پیوست (حوزه شهري و روستایی شی پژوهپیشنهادي محورهاي  .3

بـراي موضـوعاتی کـه    (هـاي کشـور    ها و دهیاري خدمات مصوب سازمان شهرداري بایست نسبت به رعایت شرح شهرداریها و دهیاریها می :تبصره
  . اقدام نمایند) ها ابالغ گردیده یا خواهد شد خدمات آن حشر

 . یندان و مقررات مربوطه اقدام نمصالح و انعقاد قرارداد مطابق قوانی بایست نسبت به انتخاب مشاور ذي می) دفتر امور روستایی(شهرداریها و دهیاریها  .4
شرح موضوع قرارداد، .1: پیوست شش، شرایط عمومی و )3شماره  پیوست(تنامهبایست شامل موافق هاي مطالعاتی می شایان ذکر است که قرارداد طرح

مشخصات افراد پژوهشـگر همـراه بـا    .6شرایط خصوصی، .5بندي،  برنامه زمان.4مبلغ قرارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن، .3شرح خدمات، .2
 .     سوابق کاري و پژوهشی باشد

توصـیه  موارد ذیـل  رعایت مقررات مربوطه،  عالوه بر رعایت قوانین و ها طالعاتی و پژوهشی و انتخاب آني مها در بررسی صالحیت مشاورین طرح .5
 : گردد می
 :  صورت گیردها از بین موارد زیر  مشاورین طرح انتخاب .5.1

 صالح در موضوعات مرتبط  مهندسین مشاور و مشاورین داراي رتبه و صالحیت از مراجع ذي .5.1.1
 ها و مراکز پژوهشی مراکز علمی دانشگاهی، پژوهشکده ،زش عالیدانشگاهها و موسسات آمو .5.1.2
ها، متخصصین داراي صالحیت علمی و سوابق تجربی مرتبط بـا   اعضاي هیئت علمی دانشگاه: اشخاص حقیقی داراي صالحیت شامل .5.1.3

 ها  موضوع طرح
حقوقی و داراي صالحیت استفاده اشد باید از مشاورین مالت متوسط بها باالتر از حدنصاب معا هاي مطالعاتی و پژوهشی که مبلغ آن براي طرح .5.2

 . گردد
 مدیر و تیم تحقیق و قیمت پیشنهادي مشاورمشخصات و رزومه علمی ) هاي مشابه تجربه(کاري  سوابقکیفیت پروپوزال، بررسی  .5.3

هاي مطالعاتی و تحقیقاتی نسبت  ارت علمی بر پروژهبایست جهت نظ می) ادفتر امور روستائی استانداري به نمایندگی از دهیاریه(شهرداریها و دهیاریها  .6
 .نمایند به انتخاب کارشناس ناظر علمی اقدام

دفتـر امـور   (کارشناس ناظر علمی وظیفه بررسی و ارزیابی محتوائی، روشی و علمی گزارشات و اعالم نظرات مکتوب خود به شهرداري یا دهیـاري   .7
 . جهت اصالح طرح توسط مشاور را برعهده دارد )اهروستائی استانداري به نمایندگی از دهیاری

 . یل توجه گرددموارد ذدر انتخاب کارشناس ناظر علمی طرح به  .8
عالیت ها، صاحب نظران و متخصصین مرتبط با موضوع که سابقه ف اساتید با تجربۀ دانشگاه کارشناس ناظر علمی متناسب با موضوع طرح از میان .8.1

 .  اب گردددر آن حوزه را داشته باشند انتخ

این مطلب در شرایط خصوصی ( .گردد میتأمین از محل اعتبار طرح الزحمه قرارداد و  به میزان پنج درصد از مبلغ کل حقحق الزحمۀ ناظر علمی  .8.2
 ).درج گردد) 5پیوست شماره (قرارداد 

 .عقد گرددمن) 4شماره  پیوست(مرکز گردد قرارداد کارشناس ناظر علمی در قالب قرارداد تیپ  توصیه می .8.3

 ،علمـی صالحیت نـاظر  در خصوص  اخذ نظرات کارشناسیتوانند جهت  می) دفتر امور روستائی استانداري به نمایندگی از دهیاریها(شهرداریها و دهیاریها  .8.4
 . ارسال نمایند شوراي پژوهش استان را به اي ایشان سوابق علمی و تجربی حرفه یک نسخه از مشخصات، 

 استفاده کنند، باید پس از تصویب در شـوراي پـژوهش  ) در صورت تأمین اعتبار( مرکزداریها و دهیاریها که از حمایت مالی هاي مطالعاتی شهر طرح .9
 .  برسدمرکز به تأیید  استان
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  هاي تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري  نامه حمایت از پایان

یف مطالعات کاربردي کم هزینه براي شهرداریهاي کوچک و دهیاریها توصیه حمایت از پایان نامه هاي تحصیلی در مقطع دکتري و ارشد جهت تعر .1
 .میشود

هاي کارشناسی ارشد و دکتري  نامه توانند با توجه به موارد زیر از پایان می) دفتر امور روستائی استانداري به نمایندگی از دهیاریها(شهرداریها و دهیاریها  .2
 . حمایت نمایند

مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات فناوري مشغول به تحصیل بوده و معدل واحدهاي گذرانـده شـده وي   هاي دانشگاهاز یکی درباید   دانشجو .1.1
 . نباشد 16کمتر از 

 .باشد شده تعریف دکتري و ارشد کارشناسی تحصیلی در دورهباید  نامه پایان .1.2
 .ل و مشکالت آنها باشدو مسائ اهشهرداریها و دهیاریاز واقعی باید بر اساس نی نامه موضوع پایان .1.3

 . روستا انجام نشده باشد/ قبال در آن شهر  نامه مشابه موضوع پایان .1.4
 . قرار نگرفته باشدمورد حمایت ) دولتی یا خصوصی(ها  از سوي دیگر سازماننامه  پایان .1.5

ر امور روستائی استانداري به نمایندگی از دفت(دهیاري / بایست با نظر و هماهنگی شهرداريموضوع پایان نامه و تهیه پروپوزال آن میترجیحاً  .1.6
 .صورت پذیرد )دهیاریها

 .   باشد شده بیان شفاف طور دهیاري به/ از پایان نامه براي شهرداري کاربردي حاصل نتیجه پوزال،ودر پر .1.7

دفتر امور روستائی استانداري به ( دهیاري/ شهرداري نظرات پذیرفته و کار فرآیند در را قرارداد شرایط باید دانشجو پوزالودر صورت تصویب پر .1.8
 .نماید اعمال نامه را در چارچوب پروپوزال پایان) نمایندگی از دهیاریها

دهیـاري امکـان   / تمدید زمان تنها در صورت موافقت شهرداري(. دانشجو متعهد است تا پایان زمان مقرر نسبت به انجام تعهدات اقدام نماید .1.9
 ).  پذیر است

 .  دهیاري ارائه نماید/ گزارش پیشرفت خود را پس از تأیید استاد راهنما به شهرداري مقاطع زمانی مختلفدردانشجو موظف است  .1.10

توسـط شـوراي پـژوهش     نامه هاي پایان پس از ارزیابی دقیق هزینهسالیانه  و دکتري، ارشد هاي کارشناسی نامه پایان از مالی حمایت سقف .1.11
 . گردد میتعیین استان 

 50و   )word/ pdf(مورد حمایت پس از تحویل یک نسخه از پایان نامه و سه لوح فشرده حـاوي نسـخ الکترونیـک    درصد از مبلغ  50 .1.12
تایید شده   مقاله  در مقطع دکتري پس از ارائه یکدرصد دیگر در مقطع کارشناسی ارشد پس از ارائه مقاله تأیید شده توسط استاد راهنما و 

 . پذیرد صورت می) دهیاري/ شهرداري/ استانداريبا ذکر نام (در مجالت علمی، پژوهشی  توسط استاد راهنما و چاپ یک مقاله

 . جهت انعقاد قرارداد با دانشجویان استفاده گردد) 6شماره  پیوست(مرکز  گردد از قرارداد الگوي میتوصیه  .1.13
و مقاله منتج  ) PDFو  Wordشامل فایل (  CDسخههمراه سه ن هنامه، یک نسخه مجلد از پایان نامه ب دفاع از پایان پس از اتمام کار و .1.14

 .گرددتحویل  )ها دفتر امور روستائی استانداري به نمایندگی از دهیاري(دهیاري / به شهرداري) تایید شده توسط استاد راهنما(از پایان نامه 
 . ارسال گرددمرکز براي  آنمقاله منتج از و نامه  پایان CDیک نسخه
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 المللی  هاي علمی ملی و بین ها و همایشحمایت از جشنواره 
هاي علمی و  ها و همایش  توانند با توجه به موارد ذیل از جشنواره می) دفتر امور روستائی استانداري به نمایندگی از دهیاریها(شهرداریها و دهیاریها  .1

 . در حوزه مسائل شهري و روستائی حمایت نمایندالمللی  ملی و بین تخصصی
 .ا باشدهمرتبط با وظایف و مورد نیاز شهرداریها و دهیاری،علمی و ره یا همایشموضوع جشنوا .1.1
موضـوع  ) دفتر امور روستائی اسـتانداري بـه نماینـدگی از دهیاریهـا    (  شهرداري یا دهیاري  ها، کاري و اتالف سرمایه جهت جلوگیري از دوباره .1.2

از عدم برگـزاري آن در گذشـته   تا استعالم نموده مرکز وستائی استانداري و دفتر امور شهري یا راز  قبل از برگزاريرا جشنواره یا همایش 
 . اطمینان حاصل نماید

 . ارسال گردد مرکزاستانداري به یا روستائی از طریق دفتر امور شهري  نتایج حاصل از جشنواره یا همایش .1.3
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   پیوست            



 

                                                           )                                     1(پیوست شماره 
  ها در امر پژوهش کرد اعتبارات شهرداري اطالعات مربوط به هزینه

  *...............اسفند ماه سال / شهریور 

  ...........................   شهرداري : .....................     استانداري
  

  هزار ریال...................... ... 13.....  در سال پژوهشامر مبلغ اختصاص یافته از بودجه شهرداري به                   هزارریال            ............... .............. 13.....در سال  مبلغ کل بودجه شهرداري

یف
رد

  

  دانشجو/ نام مشاور   پایان نامه/ هاي مطالعاتی  عناوین پروژه
  ردادشماره قرا

  پایان نامه/مبلغ کل هر پروژه  
  )هزار ریال(

/ مبلغ پرداخت شده به مشاور 
 13..دانشجو تا قبل از سال 

  )هزار ریال(

شده به  مبلغ پرداخت
دانشجو در سال / مشاور 

  )هزار ریال(  13...

  نام کارشناس ناظر
شماره قرارداد کارشناس 

  ناظر
  مستندات پیوست

                

                

                

                

                

                

  .مانده سال ارائه گردد کرد اعتبار در زمان باقی هاي شهرداري براي هزینه در صورتی که شهرداري تاکنون اقدام به انعقاد قرارداد ننموده است، برنامه* 



 

  
  )2(پیوست شماره 

  در امر پژوهش....... ...............هاي استان  کرد اعتبارات دهیاري اطالعات مربوط به هزینه
  * ............اسفندماه سال / شهریور 

 
  هزار ریال............................. ........ 13... در سال  ها به امر پژوهش هزارریال                                          مبلغ اختصاص یافته از بودجه دهیاري...................................  13.....ها در سال  مبلغ کل بودجه دهیاري

یف
رد

  

  دانشجو/ نام مشاور   پایان نامه/ هاي مطالعاتی  عناوین پروژه
  شماره قرارداد

  پایان نامه/ مبلغ کل هر پروژه 
  )هزار ریال(

/ مشاور  مبلغ پرداخت شده به
 13...دانشجو تا قبل از سال 

  )هزار ریال(

مبلغ پرداخت شده به 
شجو در سال دان/ مشاور 

  )هزار ریال(  13...

  نام کارشناس ناظر
شماره قرارداد 
  کارشناس ناظر

  مستندات پیوست

  

              

  

              

  

              

  

              

  

              

  

              

  

              

  ..مانده سال ارائه گردد زمان باقی کرد اعتبار در هاي دفتر براي هزینه در صورتی که دفتر امور روستائی تاکنون اقدام به انعقاد قرارداد ننموده است، برنامه *
  



 

 
  

  )3(پیوست شماره 

  موافقتنامه

بین  ما فینامیده می شود  "قرارداد"ن پس آن که مجموعه اي غیرقابل تفکیک می باشد و از ای 2قرارداد حاضر همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده 
مشاورة /که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک سو و واحد خدمات مشاوره................................. به نمایندگی آقاي .... .............................................

ر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و که از این پس مشاور نامیده می شود از سوي دیگ.............................. به نمایندگی ................................... پژوهشی 
  . مدارك این قرارداد درج شده ، منعقد می گردد

  موضوع قرارداد  -1ماده 
  . ، تعیین شده است1یوست ن آن در پکه جزئیا........................... ..........: .....................................................................موضوع قرارداد عبارت است از

  اسناد و مدارك  -2ماده 
  : این قرارداد شامل اسناد و مدارك زیر است

  موافقتنامه حاضر  -2-1
  شرایط عمومی  -2-2
  ها  پیوست -2-3

  شرح موضوع قرارداد  - 1پیوست 
  تصویب شده )  (Proposalشرح خدمات طبق پیشنهاد  - 2پیوست 
  به و نحوه پرداخت آن مبلغ قرارداد، روش محاس - 3پیوست 
  برنامه زمانی کلی  - 4پیوست 
  شرایط خصوصی  - 5پیوست 
  مشخصات افراد پژوهشگر همراه با سوابق کاري و پژوهشی  - 6پیوست 

  . شوندن طرفین قرارداد مبادله می اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور اجراي آن به مشاور ابالغ شده یا بی -2-4
  مدارك و گزارشهاي تایید شده  -2-5

  مدت  -3ماده 
ي پیشنهاد) 4پیوست (شرایط عمومی قرارداد است، باتو جه به برنامه زمانی کلی  2مدت انجام خدمات پژوهش موضوع قرارداد که شروع و تنفیذ آن طبق ماده 

   .ماه است............. مشاور برابر 
  مبلغ قرارداد  -4ماده 

هـاي   باشد که پس از کسر کسورات قانونی و تائید گزارشات توسط سازمان شهرداریها و دهیـاري  ریال می...................... ارداد براي انجام خدمات برابر مبلغ قر
داد درج گردیـده بـه   این قرار 3و تخصیص اعتبار مربوطه به تناسب و مطابق شرایطی که در پیوست شمارة ) پژوهشکدة مطالعات شهري و روستایی(کشور 
  .گردد پرداخت میمشاور 



 

  
  تعهدات طرفین قرارداد  -5
ي توان و مشاور متعهد است خدمات پژوهشی خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دریافت مبلغ قرارداد انجام دهد و اعالم می نماید که دارا -5-1

   . الت الزم براي انجام این کار استتشکی
ا متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارك قرارداد براي او معین شده است و نیز متعهد می شود که در ازاي انجام خدمات موضوع کارفرم -5-2

   .ارك قرارداد به مشاور پرداخت کندقرارداد، مبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد مد
  نشانی  -6ماده 

  : .............................................کدپستی: ............................ تلفن.................................  .............................................................: ........................نشانی کارفرما
  : .............................................کدپستی: ............................ تلفن.......  ......................................................: ..........................................................نشانی مشاور

رف دیگر اعالم کند تا وقتی که نشانی جدید به روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به ط 15هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید 
   .اهد شد و دریافت شده تلقی می گرددطرف دیگر اعالم نشده است ، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال خو

  تعداد نسخه هاي قرارداد  -7ماده 
هاي آن اعتبار یکسان  نسخهن به مشاور ابالغ شده و همه بند، تنظیم و به امضاي طرفین قرارداد رسیده و یک نسخه از آ 8ماده و  7نسخه،  6این قرارداد در 

  . دارند
  
  
  
  

  نماینده مشاور                                   نماینده کارفرما                                       
        امضاء                                           امضاء                                            



 

  

  )4(پیوست شماره 

 قراردادکارشناس ناظر علمی

که از این پس در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیـده  ................... ..............خانم  / به نمایندگی آقاي...... .....................دهیاري  / مابین شهرداري این قرارداد فی
ـ     می ..... ..................صـادره از  ................بـه شـماره شناسـنامه    .............. ..........................................فرزنـد   ......... .....................................اي شـود از یـک طـرف و آق

عنـوان کارشـناس نـاظر علمـی کـه از ایـن پـس         بـه ......... ..................................داراي مدرك تحصیلی ....................................شمارة ملی ............... ............متولد 
  .قد میگردداختصاراً ناظر نامیده میشود از طرف دیگر، طبق مواد زیر منع

  موضوع قرارداد : 1ماده 
.................... بـه شـماره قـرارداد     "......................................................................................................."موضوع قرارداد عبارتست از نظـارت بـر حسـن انجـام پـروژه      

  .................... ...........................................محقق / معاونت پژوهشی دانشگاه/ و شرکت  دهیاري/ شهرداريبین ................. مورخ 
  . توسط کارشناس ناظر

  مدت قرارداد: 2ماده 
  .انجام پروژه فوق الذکر می باشد به میزان

  حق الزحمه و نحوه پرداخت : 3ماده 
باشـد کـه پـس از     ریـال مـی  ..................... ................................ و برابـر .............. ...................................درصد از مبلغ کل قـرارداد   ...............کل قرارداد معادل  مبلغ

شـهري و روسـتائی سـازمان    ریـزي   مرکز مطالعات برنامـه هائی که از سوي  منظور از کارفرما در طرح(کارفرما کسر کسورات قانونی و تائید گزارشات توسط 
، به تناسب و مطابق شرایط ذیل بـه نـاظر پرداخـت    )باشد شهري و روستائی میریزي  ز مطالعات برنامهمرکشوند  هاي کشور حمایت می شهرداریها و دهیاري

 .   گردد می

  . کسر و نزد کارفرما نگهداري می شودبراي حصول اطمینان از حسن انجام کار، ده درصد از هر پرداخت به عنوان تضمین حسن انجام کار : تبصره
  : نحوه پرداخت

 کارفرماو تصویب آن توسط ) مطالعات% 50( ل حق الزحمه پس از نظارت بر حسن انجام مطالعات مرحله اول از مبلغ ک 50% •

 کارفرما از مبلغ کل حق الزحمه پس از نظارت بر حسن انجام مطالعات مرحله دوم و تصویب آن توسط % 50 •

  وظایف و تعهدات طرفین : 4ماده 

پروژه در مراحل مختلف و تطبیق آن با معیارهاي علمی و روش شناختی پژوهش و همچنین شرح خدمات  ناظر موظف است با مطالعه گزارشات و نتایج .4.1
 . اعالم نمایند پروژه، نقطه نظرات را به کارفرما

کارشناسان فـوق بـه   ناظر موظف است نسبت به استفاده از خدمات کارشناسان مرتبط با موضوع پروژه در حوزه هاي مورد نیاز و معرفی  .4.2
 . این خصوص به عهده ناظر می باشد رما اقدام نماید، بدیهی است هرگونه هزینه مترتبه تحت هر عنوانی درکارف

روز پس از دریافت  15ناظر موظف است گزارشات را از نظر محتوائی، روشی و علمی بررسی و ارزیابی نموده و نظرات خود را ظرف مدت  .4.3
 .  اعالم نماید) یا دبیرخانه شوراي پژوهش(کارگروه تخصصی یا رح توسط مشاور به شهرداري گزارشات هر مرحله به صورت مکتوب جهت اصالح ط

  . ناظر موظف است گزارشات را پس از انجام اصالحات توسط مشاور مجدداً بررسی و تأیید نماید .4.4
  . گردد شرکت نماید تانداري تشکیل میناظر موظف است در جلسات کارگروه که به منظور بررسی و تأیید طرح ها در شهرداري، دهیاري  و اس .4.5
  . کارفرما متعهد است که در ازاي انجام موضوع قرارداد مبلغ حق الزحمه مربوطه را طبق اسناد و مدارك قرارداد به ناظر پرداخت نماید .4.6



 

  واگذاري و انتقال به غیر  _5ماده 

و یا موضوع توافقنامه را به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار یا منتقل نماید  ناظر حق ندارد بدون هماهنگی و نظر کارفرما تمام یا قسمتی از تعهدات
در غیر اینصورت کارفرما حق فسخ  .ناظر در مورد آن قسمت نخواهد بودو موافقت نماینده کارفرما با واگذاري قسمتی از کار به شخص ثالث، رافع مسئولیت 

  . هیچ گونه اعتراض و ادعایی نداردو ناظر حق  یکجانبه قرارداد را بدون هیچ تشریفاتی دارد
  حل اختالف  _6ماده 

ن حل و فصـل  در صورت بروز هرگونه اختالف در مورد نحوه اجراي توافقنامه و یا در تفسیر آن، موضوع ابتدا از طریق مذاکره و براساس حسن اعتماد طرفی
از خود  ي مالك عمل خواهد بود و طرفین حق هرگونه ادعا و اعتراضی را تحت هر عنوانگردیده و در صورت عدم حصول نتیجه ، نظر دفتر حقوقی استاندار

  .سلب و ساقط می نمایند
تلقی و هیچکدام و یا اتفاقاتی که اجراي کار را براي طرفین غیرممکن می سازد قرارداد  کن لم یکن ) قهریه(در صورت بروز حوادث غیرمترقبه  -1تبصره 

  . حق اعتراضی ندارند
  . تبی و رسمی طرفین امکانپذیر استهرگونه تغییر در مفاد مندرجات قرارداد با تائید ک -2تبصره 

  : 7ماده 
س قانون کار نخواهد هیچگونه رابطه استخدامی بین ناظر و کارفرما به موجب این قرارداد ایجاد نشده و پس از اتمام مدت قرارداد، ناظر هیچگونه ادعایی براسا

ا در عاهاي آتی خود را مبنی بر اخذ سنوات پاداش، عیدي و هرنوع مزایاي مربوط به قانون کار را صلح نموده و اختیار طرح شکایت از کارفرما رداشت و کلیه اد
  . ن خصوص را از خود ساقط می نمایدای

  فسخ قرارداد : 8ماده 
متعهد نباشد، ابتدا به او اخطار نموده تا نسبت به رفع اشکالها و نواقص اقدام کند کارفرما می تواند در صورتیکه ناظر نسبت به انجام وظایف خود در موعد مقرر 

روز موارد را به صورت قابل قبول درآورد و در صورت عدم توجه به اخطار، کارفرما می تواند نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسـارات   15و حداکثر ظرف مدت 
  . نمایدوارده از محل ده درصد حسن انجام کار اقدام 

  نشانی : 9ماده 
  : .................................  کدپستی.........................: .....تلفن........................................................................................................................................: نشانی کارفرما

  ...................: ..............کدپستی....... .................: ....تلفن.......... ...............................................: ...................................................................................انی ناظرنش
  داد تعداد نسخه هاي قرار: 10ماده 

نسخه هاي  نسخه تنظیم و به امضاي طرفین قرارداد رسیده و یک نسخه از آن به ناظر ابالغ شده است و همه 6تبصره و در 2بند و  6ماده،  10این قرارداد در 
 .آن اعتبار یکسان دارند

  
  
 

  کارشناس ناظر               نماینده کارفرما        
 امضاء                                                امضاء                   



 

  

  )5(پیوست شماره 

  هاي پژوهشی پیشنهاد مقدماتی طرح
  

  :دهیاري پیشنهاد دهنده/ شهرداري  :استان

  :مطالعاتی  عنوان پروژه

  ): میلیون ریال(اعتبار مورد نیاز پروژه 

  :طرح مسئله و تبیین ضرورت تحقیق

  

  

  

  

  

  

  :اهداف و نتایج مورد انتظار

  

  

  

  



 

  :وش تحقیقر

  

  

  

  

  

  

  ): ترجیحأ یک سال(بندي مراحل انجام طرح زمان

  

  

  

  

  

  

  ) :نحوه محاسبه مبلغ طرح( آنالیز هزینه 

  

  

  

  

  

  



 

    : شرح خدمات

  

  :   هاي پیشنهادي براي مدیر و تیم تحقیق طرح تخصص

  

v در صورت نیاز به توضیحات بیشتر مطالب الزم را پیوست فرمایید . 

   00000دهیار ي / شهردار ي                  
  امضاء                      

  .باشد ول فوق در شوراي پژوهش استان، بررسی و  تصویب گردیده و مورد تأیید اینجانب میدج

  .......رئیس شوراي پژوهش استان                                                                                                  

  امضاء                                                                                                                                             



 

  )6(پیوست شماره 

  دکترا و ارشد کارشناسی هاي نامه ازپایان حمایت راردادق

ند ف........................ ..................یک طرف و    از  نامیده می شود "دهیاري/ شهرداري" که از این پس اختصاراً ................... به نمایندگی آقاي  دهیاري/ این قرارداد بین شهرداري   :رز
ــال.............  ــماره...............  :ســـــ ــنامه شـــــ ــادره: ................ شناســـــ ــ.................. از  صـــــ ــی  بـــــ ــد ملـــــ ــه ......................................ا کـــــ ــانی بـــــ  :نشـــــ

شـود از طـرف دیگـر     نامیـده مـی    "نشـجو دا"   اًاختصـار   پـس   این  که از.................................  :تماس تلفن.........................................................................................................................  
 .گردد و از زمان مبادله براي طرفین نافذ و الزم االتباع می باشد شرح مفاد ذیل منعقد می  به

 :قرارداد موضوع: 1ماده
 .است زیر بامشخصات اي نامه پایان اتمام و انجام از حمایت
  :عنوان
 :دانشگاه                                            :تحصیلی شتهر                                         :تحصیلی مقطع

 :استادراهنما
         :علمی رتبه                                        :تحصیلی رشته                              :        خانوادگی نام و نام

 :تماس نتلف                                      :خدمت محل

 :استادمشاور
  :علمی رتبه                                  :تحصیلی رشته                                      :خانوداگی ونام نام

 :تماس تلفن                                            :خدمت محل

 :قرارداد مدت: 2ماده
 .باشد سال شمسی می تاریخ انعقاد لغایت یک از قرارداد این مدت

 :پرداخت نحوه و قرارداد مبلغ: 3ماده
  : ریال است که به شرح ذیل پرداخت میگردد.......... ...........................مبلغ قرارداد  •
و سه لوح فشـرده حـاوي نسـخ     صورتجلسه دفاعیه به همراه یک نسخه مجلد ئه ارا وپایان نامه  دفاع از پس ،ریال............................................. معادل کل مبلغ قرارداد از درصد  50 •

 .دش خواهد  پرداخت دانشجو اول به به عنوان قسط )word/ pdf(الکترونیک 
ه  تایید شده توسط استاد راهنما و چاپ یک مقاله در در مقطع کارشناسی ارشد پس از ارائه مقاله تأیید شده توسط استاد راهنما و در مقطع دکتري پس از ارائه یک  مقالمابقی مبلغ قرارداد  •

 .شود می پرداخت دانشجو به) دهیاري/ با ذکر نام شهرداري(مجالت علمی، پژوهشی 
 .رددگ می کسر ایشان به  پرداختی وجوه از که است دانشجو عهده به قرارداد این به متعلق ..........................................شامل  قانونی کسورات کلیه :1تبصره 
 ایجاد دهیاري/ شهرداري براي قرارداد مبلغ پرداخت از غیر تعهدي گونه هیچً مطلقا این قرارداد و است دانشجو عهده به قرارداد موضوع اجراي به مربوط هاي هزینه کلیه: 2تبصره

 .کندنمی

 :دانشجو تعهدات:4ادهم
 :شود می متعهد حمایت این قبال در نامه پایان مجري انشجويد

  .اقدام نماید حساب تسویه و قرارداد موضوع اتمام به نسبت سال یک قرارداد به مدت انعقاد تاریخ از) الف
از پایـان  )  Pdfو  Wordلوح فشرده شامل فایل سه همراه ( نسخه مجلد  یکدانشجو متعهد می شود پایان نامه را طبق پروپوزال مصوب به انجام برساند و در پایان کار نیز ) ب

  .دهیاري تحویل نماید/ نامه را به شهرداري
  .تقدیر نماید دهیاري و حمایت آن/ ، از شهرداريیان نامهپاتقدیر و تشکر  صفحهدر ) ج
به طریق مشابه  Acknowledgementدر مقاالت التین در بخش . دهیاري به نحو مقتضی قدردانی شود/ نامه، در بخش تقدیر و تشکر، از شهرداري در مقاالت منتج ازپایان) د

 .  عمل شود
طرفین قرارداد است و هریک از طرفین با تمام حقوق و امتیازات مادي و معنوي حاصل از اجراي قرارداد مربوط به حمایت از پایان نامه، چه در زمان اجرا و چه پس از آن متعلق به  )ه

 .باشند کسب موافقت طرف دیگر مجاز به استفاده از آن می
 .بازگردانددهیاري / شهرداري به  را وجوه دریافتی کلیه نشود قرارداد این موضوع نامه پایان از دفاع به موفق دلیل هر بهدانشجو  چنانچه )و
  .گردد قرارداد عمل می 8 در صورت اطالع از این موضوع طبق ماده. خصوصی خودداري نماید و دولتی از اعم دیگر تحقیقاتی مراکز با مشابه حمایتی قرارداد انعقاد از) ج



 

 دیگر حقوقی یا حقیقی اشخاص به حق این واگذاري از و نماید می دهیاري واگذار/ به شهرداري خویش نام قید با را شده حمایت نامه پایان انتشار و چاپ حق خود سهم به دانشجو) د
  .ورزد اجتناب می

؛ به استاد راهنما پراخت نموده و تاییدیه آنرا  6درصد مبلغ مصوب میباشد در قبال انجام وظایف تعیین شده در ماده  15الزحمه استاد راهنما را که معادل دانشجو موظف است حق) و
 .دهیاري تحویل نماید/ به شهرداري

 : دهیاري/ تعهدات شهرداري: 5ماده
  .با شرایط قرارداد به دانشجو میباشدموظف به پرداخت مبلغ قرارداد متناسب  دانشجو تعهدات انجام دهیاري درقبال/ شهرداري -الف
  .نماید ها و نهادها حسب نیاز اقدام می دهیاري نسبت به معرفی دانشجو به سازمان/ شهرداري -ب 
  .نماید مندي از منابع موجود در کتابخانه و آرشیو مجموعه را براي دانشجو فراهم می دهیاري زمینه بهره/ شهرداري -ج

  :نماتعهدات استاد راه:  6ماده 
  هدایت و راهنمایی دانشجو به منظور انجام موضوع پایان نامه به نحو مطلوب و در موعد مقرر -الف
  )در صورت نیاز(دهیاري یا استانداري / سمینار علمی در شهرداري/ همکاري با دانشجو جهت برگزاري دفاع از پایان نامه - ب 
  کارگیري و عملیاتی نمودن نتایج پایان نامه هدر مورد نحوه بدهیاري / شهرداريارائه پیشنهاد به  -ج
  استانداري و سازمان شهردایها و دهیاریهاي کشور به منظور چاپ در نشریاتتایید مقاله تهیه شده توسط دانشجو  -د

  :اختالف حل:7ماده
ن حق هرگونه ادعا و اعتراضی را تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط مـی  و طرفی خواهد بود مالك عملدر موارد اختالف در اجراي مفاد این قرارداد نظر دفتر حقوقی استانداري 

  . نمایند
  :قرارداد فسخ: 8ماده

فسخ دهیاري / صورت یکطرفه از سوي شهرداري هبچنانچه دانشجو نتواند در موعد مقرر از پایان نامه خود دفاع نماید و یا قراردادي مشابه با نهادهاي دیگر منعقد نماید ؛ این قرارداد 
 .دهیاري می باشد/ درصد باالتر به شهرداري 20شده و دانشجو ملزم به استرداد مبلغ پرداختی بعالوه 

  : تغییر نشانی: 9ماده 
  .روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید به طرف دیگر اعالم گردد 15در صورت تغییر نشانی هر یک از طرفین قرارداد، بایستی مراتب 

 همـه  کـه  تنظـیم گردیـده  ) شهري و روسـتایی  ریزي مرکز مطالعات برنامهدهیاري، استانداري و / شامل نسخه دانشجو، شهرداري( نسخه 4 در و ماده 10 در قرارداد این :10ماده
  .است واحد حکم داراي قانونی لحاظ از آن هاي نسخه

  دانشجو                    استاد راهنما                        دهیار/ شهردار                     
  امضاء                        امضاء                                                          امضاء                                                   



 

 

  محورهاي پیشنهادي طرح هاي مطالعاتی حوزه شهري و روستایی: 7پیوست شماره 
 یستمهاي حمل و نقل همگانی در شهرها توسعه و بهبود عملکرد س •

 مطالعه در خصوص طراحی مسیرهاي دوچرخه سواري در شهرهاي کشور •

 روي در شهرهاي کشور  مطالعه در خصوص بهبود شبکه پیاده •

 خیز در شهرهاي کشور  مطالعه در خصوص رفع نقاط حادثه •

 ور مطالعه در خصوص استفاده از راهکارهاي مدیریت ترافیک در شهرهاي کش •

 مطالعه و ارائه راهکارهاي عملی در خصوص ارتقاء فرهنگ ترافیکی در شهرهاي کشور •

 مطالعه در خصوص استفاده از سیستمهاي هوشمند حمل و نقل و ترافیک در شهرهاي کشور •

 اي در شهرهاي کشور  وص مکانیابی پارکینگهاي غیر حاشیهمطالعه در خص •

 مبلمان شهري و منظر ، ماسیساماندهی  •

 اندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهري سام •

 طرح جامع ایمنی و مدیریت بحران شهر •

 و روستاها  اماندهی و باززنده سازي بافت تاریخی شهرها س •

 )با هماهنگی وزارت راه و شهرسازي( شهري و روستائی  ، تاریخی و اسکان غیر رسمیساماندهی بافتهاي فرسوده •

 )هنگی وزارت راه و شهرسازيبا هما(توانمند سازي حاشیه نشینان شهري  •

 شهريو عمران تأسیسات  ،طالعات در زمینه زیر ساختهام •

  ) با هماهنگی وزارت راه و شهرسازي( CDSهاي  راهبردي شهر  تهیه طرح •

 اي  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري و منطقه تهیه طرح •

 ها  ها و دهیاري قش شهرداريگردشگري شهري وروستائی با تأکید بر ن هاي راهبردي توسعۀ  تدوین طرح •

 هاي روستایی  بررسی نقش دهیاري ها در توسعه فضایی ـ کالبدي سکونتگاه •

 هاي هادي روستایی   ارزیابی اثرات و پیامدهاي اجراي طرح •

 ریزي مکانی و ارائه الگوي بهینه توزیع خدمات عمومی جهت توسعه و عمران فضاها و اماکن عمومی روستایی برنامه •

 ی شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز با آب خام و طراحمطالعه  •

 تهیه طرح جامع فضاي سبز شهري  •

 مدیریت پسماندجامع طرحهاي  تهیه •

 ها و سیالبو هدایت آبهاي سطحی  جمع آوري •

 کیفیت محیط  ساماندهی رودخانه هاي واقع در حریم و داخل شهرها و روستاها به منظور ارتقاء •

 د وضعیت نیروي انسانیاصالح ساختار تشکیالت و بهبو •

 ها  ها و دهیاري وري در فعالیتهاي شهرداري تدوین شیوه هاي ارتقاء بهره  •

 ها  و ارتقاء سطح بهره وري تعاونی دهیاري براي ساماندهی هاي فعالیت و ارائۀ راهکارهاي عملی بررسی زمینه •

 ها  هاي شهرداري هاي مختلف فعالیت ي راهبردي در حوزهها و برنامه )مدت مدت، کوتاه مدت، میان بلند(ریزي  تدوین نظام برنامه •

 هاي تحقق شهر و شهرداري الکترونیک  ارائه راهکارهاي عملی براي زمینه •

 ها  ها و دهیاري هاي مختلف شهرداري هاي قانونی در حوزه شناسائی خالء •

 ها  ها و دهیاري تدوین نظام مستندسازي تجارب و عملکردها در شهرداري •

و بررسی زمینه هاي بکارگیري آن در حوزه مدیریت شهري و روستایی و بهبود خدمات ) SDI(هاي اطالعات مکانی  و زیرساخت) GIS(ي اطالعات مکانی ها سیستم •
 رسانی



 

 سیستم هاي اطالعات مکانی و ایجاد منبع پایدار مالی •

 سنجش از دور و نقش آن در فنی سازي بانک اطالعات مکانی شهرها و تولید نشقه •

 کاداستر شهري و روشهاي ممیزي امالك و اجراي آن •

 تهیه و تدوین فرایند مهندسی ارزش در پروژه هاي شهرداریها و دهیاریهاي کشور •

 ستائیهاي فرهنگی، اجتماعی مورد نیاز شهروندان با تاکید بر نقش مدیریت شهري و رو هاي فرهنگی و اجتماعی شهروندان بر اساس نیاز سنجی فعالیت تدوین برنامه •

 هاي اجتماعی تدوین راهکارهاي مداخله مدیریت شهري در پیشگیري و کنترل آسیب •

 ارائه راهکارهاي عملی توسعه اخالق و فرهنگ شهروندي با تأکید بر نقش مدیریت شهري و روستائی •

 هاي مختلف شهري و روستائی ارائه راهکارهاي جلب مشارکت شهروندان در فعالیت •

 مشخص در یک دورة ) ها و شوراها شهرداري(شهري  ارزیابی عملکرد مدیریت •

 بررسی و ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی پروژه هاي عمرانی و خدماتی •

 ها    ها و دهیاري هاي شهرداري هاي تأمین منابع مالی پروژه ها و شناسائی زمینه ارائۀ راهکارهاي تأمین منابع درآمد پایدار و کاهش هزینه •

 ها در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی  ها و دهیاري سی نقش شهرداريبرر •
 مکان یابی پایگاه آتش هاي آتش نشانی روستایی  •
 )دهیاریها و شوراهاي اسالمی(ارزیابی مدیریت روستایی  •
 و ارائه راهکارهاي اشتغال روستایی بر تاکید بر نقش مدیریت روستاییبررسی  •
 ن در توسعه شهرينقش آموزش شهروندا •


