
 
 

 تاریخ:           

 شماره:                      
 

 

 «بنام خداوند جان و خرد»

 

 مقدمه:

 

 

مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که بنحوی اجرای آن توسط شهروندان و مهندسان الزام قانونی پیدا می        

کند و ادراک مشتتتترک کلیه عوامس دستتت  اندر کار اتتتنن  ستتتاختمان با دیدیاه ای  ستتترمایه های ملی موج ات رعای  م اا  

  3-2-16و 71اتتیحه  2-2-16و 62اتتیحه  7-13م ح  دوم نظامات اداری همچنین بندهای  7-2چندیانه مقررات ملی از جمله بند 

 فصس چهارم م ح  دوم نظامات اداری را عینی  می بخشد.  72ایحه   3-16و 71ایحه 

ی و مالی آن لزوماً این قرارداد با استتتناد به قانونو ویاییی را برای فرفین مقرر داشتتته که ازم ااجرا می باشتتند . نظر به جایواه اقوق

 موارد زیر در تنظیم و تکمیس قرارداد باید مورد توجه قرار ییرند :

 الف: قرارداد پس از پرداخ  اق الزامه نظارت توسط اااب کار و انتخاب نایرین مطابق دستورالنمس های موجود تکمیس یردد.

ن نایر رسیده و در دفتر سازمان ث   می یرددوقرارداد بدون ب: قرارداد پس از تکمیس و به امضاء اااب کار و مهر و امضاء مهندسی

 تاریخ و شماره دبیرخانه فاقد اعت ار اس .

شه)اک  اورت ایراد خد ایحات خودداری یردد و در  ج: نظر به جایواه اقوقی و مالی قرارداد از خط خوردیی و اک یرفتی 

 مسئول نوشته شود.یرفتوی( توضیحات لزوماً در ااشیه توسط کارشناس یا مدیر 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تاریخ:

 شماره:

 «قرارداد نظارت ساختمان» 

قرارداد ااضر با توجه به مقررات ملی ساختمان و ماده ده قانون مدنی بین امضاء کنندیان آن مننقد یردید و فرفین به تنهدات ناشی 

 از این قرارداد متنهد و ملتزم شدند:
 

 ( طرفين قرارداد:1ماده )
...... دارای کد ملی ....................................فرزند..................... ....خانم /آقای/شرک  ............................. :اول(صاحب کار طرف

 محس سکون به آدرس قانونی/ ....................................................................وشناسه ملی/شماره ث   ............................... اادره از

.................... بننوان ........شماره همراه/ثاب  ............................................ و با ایمیس........................................................................

..........که ...........در دفترخانه .........ینده قانونی/شرک  )به استناد وکالتنامه مث وت به شماره .....اااب کار / وکیس اااب کار / نما

 .پیوس  این قرارداد اس ( 

 طرف دوم(مهندسین ناظر:

همراه................................. ....................... و شماره خانم / آقای ................................. دارای پروانه اشتغال بکار  شماره .............-1

 به آدرس.................................................................................................... عمرانبننوان مهندس نایر 

................................ همراهارای پروانه اشتغال بکار  شماره ................................. و شماره خانم / آقای .................................... د -2

 .. به آدرس................................................................................................................. معماریبننوان مهندس نایر 

مراه............................... هخانم / آقای .................................... دارای پروانه اشتغال بکار  شماره ................................... و شماره -3

 .........................................................به آدرس.................................................. تأسیسات برقیبننوان مهندس نایر 

راه................................ خانم / آقای .................................... دارای پروانه اشتغال بکار  شماره ................................. و شماره هم -4

 به آدرس........................................................................................... مننقد می یردد. تأسیسات مکانیکیبننوان مهندس نایر 

..................... اه..........خانم / آقای .................................... دارای پروانه اشتغال بکار  شماره ................................ و شماره همر -5  

                   به آدرس.................................................................................... مننقد می یردد. نقشه برداری/ترافیکبننوان مهندس نایر 

مراه............................... خانم / آقای .................................... دارای پروانه اشتغال بکار  شماره .................................. و شماره ه -6

 ................................ مننقد می یردد.به آدرس........................................................... شهرسازیبننوان مهندس نایر 

 براساس اعالم سازمان استان آقای/خانم ..............................بننوان نایر هماهنگ کننده منرفی می یردد. -7

رسال پیامک یا به اورت مکتوب به چنانچه نشانی یا شماره همراه هر یک از فرفین در مدت قرارداد تغییر یابد وبایستی در اسرع وق  با ا:تبصره

سازمان یا  ساپوکارتابس الکترونیکی   س وایمیس وپیامکووات صورت افالعاتی که از فریق پ ستان  افالع دهدودر غیر این سازمان ا فرف دیور و 

انونی تلقی خواهد شد . ضمناً مالک ایهارنامه  رسمی به نشانی یا شماره همراه مندرج در این قرارداد ارسال یا بالواسطه تسلیم شودوابالغ شده  ق

  افالع رسانی از فریق پیامک شماره  همراه ایهارشده در این قرارداد اس .

 

 هنگ کننده:امضاء صاحب کار:                                                                                                امضاء ناظر هما           



 
 

 تاریخ:

 شماره:

 ( موضوع قرارداد :2ماده )
م ح  دوم مقررات ملی ساختمان )فصس چهارم نظارت ساختمان ویرایش  13ع ارتس  از ارائه خدمات نظارت غیر مقیم اسب ماده 

کس متراژ .......................متر مربع 1384 کاربری ............................در ( وبر اجرای .................................متر مربع از  با  مان  ستتتتاخت

کد نوستتتتازی ................... با  های ث تی .......................................................................... به پالک /پالک ........................................

ماره ث   نقشتتته......................... تانوواقع در منطقه شتتت مان استتت ندستتتی ستتتاخت ظام مه .........مورخ ........................در ستتتازمان ن

.............................در ..............شتتتتتهتترداری بتتیتترجتتنتتد  بتته آدرس .......................................................................................

 مطابق با نقشه ها و مدارک پیوس  قرارداد که به شرح ذیس می باشد: ................ سقف...........

 تنداد ..........................برگ نقشه و مشخصات منماری-1

 تنداد ..........................برگ نقشه و مشخصات سازه -2

 یسات برقیتنداد ..........................برگ نقشه و مشخصات تأس -3

 تنداد ..........................برگ نقشه و مشخصات تأسیسات مکانیکی-4

 تنداد ..........................برگ نقشه و مشخصات نقشه برداری -5

نظارت بر تخریب و یودبرداری و آوار برداری ستتاختمانهای موجود جزء خدمات این قرارداد نمی باشتتد و اتتااب کار :1تبصررره 

 اس  جه  عملیات مذکور توافق جدایانه ای بنمس آورد.مویف 

صره  ضوابط  :2تب صالح( در رعای   سازنده ذی اااب کار و یا مجری) سئولی   نظارت موضوع این قرارداد به هیچ وجه از میزان م

 ومقررات ملی نمی کاهد.

 

 (مدت قرارداد:3ماده )
 خواهد بود. مدت قرارداد جه  نظارت بر اجرای ساختمان به شرح زیر  -1

 ماه 15الف ( ساختمانهای یروه الف :                   

        ماه   24ب(ساختمانهای یروه ب :                          
                                                                                                    ماه  30ج(ساختمانهای یروه ج :                            

 ماه  36د(ساختمانهای یروه د :                                

وانه ستتاختمانی لحا  :زمان شتتروع قرارداد تاریخ امضتتاء قرارداد می باشتتد در مدت زمان قرارداد زمان ازم جه  اخذ پر1تبصررره 

 یردیده اس . 

در مدت قرارداد وقرارداد نظارت برای دوره های یکساله و در همه رشته های  :در اورت عدم اخذ یواهی پایانکار ساختمان2تبصره

هی  یانه قابس تمدید خواهد بود و اااب کار مویف به پرداخ  مابه التیاوت اق الزامه متناسب با دراد باقیمانده از کار اعالمی 

 از سوی نایر هماهنگ کننده و براساس ساختار شکس  پیوس  خواهد بود.

 هنگ کننده:امضاء صاحب کار:                                                                                                امضاء ناظر هما       

      

 



 
 

  تاریخ:           

  شماره:

پس از پایان مدت قرارداد در ستتاختمانهایی که پیشتترف  فیزیکی ندارند و نایر از ادامه همکاری امتناع می ورزد بایستتتی :3تبصررره 

 هیتاد دراد اق الزامه دریافتی را به سازمان بریش  داده که به اااب کار پرداخ  یردد.

 .تمدید پروانه مالک زمان تمدید مدت قراردادوهمان قرارداد اولیه خواهد بوددر اورت افزایش بنا و یا : 4تبصره 

 

صره  ساختمانی یردد مدت زمان قرارداد با توجه به دراد باقی :5تب اورت افزایش بنا و یا تمدید پروانه که منجر به تغییر یروه  در 

 مانده کار و براساس ساختار شکس  ونقشه و پروانه جدید خواهد بود.

 

 ( مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن:4ده )ما

 
ستان بوده که توسط اااب کار به اساب  -1 سازمان نظام مهندسی ساختمان ا م لغ قرار داد براساس آخرین مصوبات هیات مدیره 

ستان واریز می یردد.بدیهی اس  اااب کار هیچ یونه وجه یا امتیازی باب  اق الزامه  سازمان ا شده از سوی  نظارت های منرفی 

 تح  هیچ عنوانی بجز مواردی که توسط سازمان  مشخص می شوندوپرداخ  نخواهد کرد.

ستان خواهد  -2 سازمان ا صوبه هیات مدیره  ساس م سوی نظام مهندسی به مهندس نایر برا پرداخ  اق الزامه خدمات مهندسی از 

 بود.

ساختمانو متراژ نهایی مالک تجدید و -3 سطح زیربنای  اورت افزایش  س ه و دریاف  اق در س ه اق الزامه بوده و م نای محا محا

 الزامه متراژ افزایش بنابراساس نرخ زمان دریاف  پروانه ااالای یا پایان کار خواهد بود. 

در اتتورتی که افزایش متراژ ستتطح زیربنا منجر به تغییر یروه ستتاختمانی یردد اتتااب کار مکلف به پرداخ  مابه التیاوت اق -4

 :ق فرمول زیر خواهد بود الزامه مطاب
 مساا  کس زیربنا با سقف جدید(×)قیم  زمان ااالح قرارداد -مساا  زیربنای اولیه با  سقف زمان ادور پروانه(×)قیم  زمان ااالح قرارداد 

جدید  و چنانچه این تغییر منجربه ستتلب اتتالای  قانونی نایر یا نایرین یرددواتتااب کار مکلف به پرداخ  اق الزامه نایرین 

 برای کس متراژ خواهد بود.

 مهندس نایر هیچ وجهی را شخصاً ن ایس  از مالک دریاف  نماید. -5

 

 (تعهدات صاحب کار:5ماده )
افالع رستتانی کت ی و به موقع شتتروع کار و مرااس اجرایی پروژه به مهندستتین نایر و اخذ رستتید مربوفه و همچنین همکاری با  -1

 دیتتتتدهای مراله ای و تأمین امکانات مناسب و شرایط ازم برای بازدید و اعمال کنترل های ازم مهندسین نایر به هنوام باز

صب ارائه  -2 ستان و مهندس نایر هماهنگ کننده و ن سی ا سازمان نظام مهند االایه و تمدید پروانه به  ساختمانی و ا صویر پروانه  ت

 تابلوی مشخصات در محس پروژه

 هنگ کننده:امضاء صاحب کار:                                                                                                امضاء ناظر هما       

 



 
 

 تاریخ:

 شماره:               

 قرارداد. 3اجرای پروژه در زمان تنیین شده موضوع ماده  -3

سئولی  ایمنی کاریاه و ای  سالم   -4 کاریران و مهندسین و تهیه و تأمین تجهیزات و وسایس ایمنی مطابق با مجموعه آئین نامه م

 مقررات ملی ساختمان و ... 12های ایای  و بهداش  کار و م ح  

تحصتتیس بیمه نامه های ازم از ق یس بیمه نامه مستتئولی  مدنی کارفرما در ق ال کارکنان واشتتخا  ثال  باب  اوادا کاریاهی  و -5

یمه مستتئولی  برای امالک مجاور و بیمه تمام خطر برای ستتاختمان . ضتتمناً دریاف  پوشتتش های زیر برای بیمه نامه مستتئولی  مدنی ب

 کارفرما در ق ال کارکنان الزامی اس . 

 پوشش ادمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه یذار و پیمانکاران االی و فرعی-

 کارکنان بیمه یذار ناشی از مسئولی  مهندسین نایر و مشاور)محاسب(پوشش ادمات جسمانی وارد شده به -

قوانین بیمه تأمین اجتماعی بر بیمه یذار وارد می شتتود)برای هر نیر اداقس تا  66پوشتتش مطال ات بیمه تأمین اجتماعی که فی ماده -

 سال اقوقی اعالمی اداره کار و رفاه اجتماعی 10سقف 

 ه شخص بیمه یذار وکارفرما و پیمانکارومهندسین نایر و فراح و مجری )سازنده ذیصالح(پوشش ادمات جسمانی وارده ب-

 پوشش ادمات جسمانی وارده به اشخا  ثال  -

 پوشش افزایش نرخ دیات اداقس برای سه سال-

 پوشش ادمات وارد به کارکنان ناشی از وسایس نقلیه موتوری-

از اخذ بیمه های منت ر فوق و عدم رعای  مقررات ایمنی مسئولی  هریونه  بدیهی اس  در اورت استنکاف اااب کار تبصره:*

 ضرر و زیان مالی و جانی کامالً در تنهد اااب کار می باشد.

سین -6 سین نایر و پرداخ  هزینه های آن و اخذ تأییدیه مهند شده از فرف مهند پیویری عقد قراردادهای انجام آزمایش های تنیین 

 ملیات اجرایینایرق س از ادامه ع

 رفع نقص ایرادات اعالمی از سوی مهندس نایر و اخذ تأییدیه از وی ق س از ادامه عملیات اجرایی در هر مر اله -7

سانده  -8 سب ر شه ها را در هر مراله از اجرا به روی  و تائید مهندسین فراح و محا س   هر یونه تغییری در نق اااب کار متنهد ا

تغییر یافته که به تأیید مهندس فراح و ممهور به مهر دفتر فراای اس  را جه  ابالغ به مهندس نایروبه  سپس یک نسخه از نقشه های

 سازمان تحویس نماید.

اااب کار متنهد اس  عوامس اجرایی پروژه را مکلف نماید دستورکارهای فنی و ایمنی اادره از سوی مهندسین نایر را به فور  -9

 کامس اجرا نمایند.

 ب کار متنهد اس  در کلیه مرااس اجرایی از مصالح استاندارد و مورد تأیید نایرین استیاده نماید .ااا -10

اتتااب کار متنهد استت  درکلیه مرااس اجرایی از عوامس اجرایی دارای پروانه مهارت فنی در کاریاه استتتیاده نماید.)ث   کد -11

 ی می باشد(.کارت مهارت عوامس اجرایی در شناسنامه فنی و ملکی ضرور

ساختمانی و کارت نظارت و  -12 سند عراه و پروانه  صویر  شه های مصوب و ت ازمس  همواره تمامی مدارک مورد نیاز از جمله نق

 قرارداد مجری توسط اااب کار در محس پروژه نوهداری شوند. 

 هنگ کننده:امضاء صاحب کار:                                                                                                امضاء ناظر هما     

 



 
 

                                 

 تاریخ:

 شماره:

 هماهنگ کننده نس   به تمدید قرارداد ق س از انقضاء مدت قرارداد اقدام نماید .اااب کار مویف اس  مطابق اعالم نایر  -13

 عواقب سوء ناشی از عدم تمدید قرارداد در مهل  مقرر وتماماً بنهده اااب کار می باشد. تبصره:

از آغاز عملیات اتتااب کار مکلف به ارائه استتناد مالکی  و نقشتته فرح تیصتتیلیو ادود مرزی زمین و افالعات بروکف ق س -14

ستی ادود ث تی  سناد مالکی  و در اح  ا سئولیتی در مورد ااراز  شد  و مهندس نایر هیچوونه م سین نایر می با ساختمانی به مهند

 زمین که ساختمان در آن ااداا می شود را ندارد.

شهری ع وری از زیرزمین یا مجاور ملک خود -15 سات  سی ش که و خطوط تأ ستواههای اااب کار باید موقنی   ستنالم از د را با ا

مسئول مشخص و به مهندس نایر هماهنگ کننده اعالم نماید و ترتی ی منمول دارد که شروع عملیات ساختمانی با افالع  و هماهنوی 

 مراجع مسئول انجام شود.

اااب -16 شود  ضائی تنطیس  ادور پروانه یا مراجع دولتی یا ق ساختمانی توسط مرجع  کار اق ادامه عملیات دراورتیکه عملیات 

ستتاختمانی را نخواهد داشتت  و در اتتورت ادامه کار مهندس نایر در ق ال کارهای انجام شتتده دوره مذکور مستتئولیتی ندارد و در 

ستتاع  ق س از شتتروع مجدد عملیات می بایستت  مراتب را کت اً به مهندس نایر و  24اتتورت رفع موانع توقفو اتتااب کار اداقس 

 ورسید دریاف  دارد.سازمان افالع داده

در اورت انتقال ملک به شخص اقیقی یا اقوقی دیور به هر نحو یا انتقال قهری آن اااب کار مویف اس  همزمان با انتقال -17

ستان را  انجام دهد در غیر  سازمان ا اااب کار جدید در  ضر یا اننقاد قرارداد جدید نایرین با  ملک اقدامات ازم انتقال قرارداد اا

ورت مسئولی  کلیه اقدامات مترتب وبا اااب کار می باشد.)ترتی ات این بند شامس پیش فروش واادها نمی شود(.بدیهی اس  اینص

کلیه قراردادهای مرت ط با ااداا بنا )قرارداد مجری)سازنده ذیصالح( و آزمایشتتتتتتتتتواه و...( می بایس  به شرح فوق با اااب کار 

 جدید مننقد یردد.

اختمانی برابر ضوابط مشمول اضور مجری)سازنده ذیصالح( باشد اااب کار مویف به اننقاد قرارداد با مجریان چنانچه س-1918

 مورد تأیید بوده و بایستی نسخه ای از این قرارداد در کاریاه همیشه موجود باشد.

صالح( ویایف مندرج در بندهای -19 سازنده ذی ساختمانهای دارای مجری ) سایر موارد 16و  15و 1و4و5و7و8و9و10و11و13و14در  و 

ساس قرارداد فی  س  هزینه های مترتب بر موارد فوق بر ا شد بدیهی ا ساختمانی جزء تنهدات مجری می با شده در مقررات ملی  قید 

اااب  شده را در قرارداد فی مابین  س  بندهای قید  اااب کار متنهد ا صالح( خواهد بود. سازنده ذی اااب کار و مجری) مابین 

 ا مجری)سازنده ذیصالح( بونجاند در غیر اینصورت کلیه تنهدات بندهای مذکور بر عهده شخص اااب کار خواهد بود.کار ب

شد و افزایش این تغییر به میزانی  -20 شته با شه پروژه  را دا صد افزایش زیربنا یا تغییر در نق اااب کار ق چنانچه 
ساختمان شده با توجه به قوانین و مقررات ملی  ساختمانی تغییر یابد و نایر انتخاب  شد که یروه  شده  و با پایه قید 

فاقد شرایط نظارت بر پروژه باشد و این موضوع را می بایس  ق س از تنیین نایر به  ودر پروانه اشتغال به کار مهندس
 سازمان استان اعالم نماید.
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ای فنی و در اتتتورت ادامه اجرای عملیات و انجام تغییرات پروانه ستتتاختمانیو در این اجرا )ق س از اخذ پایان کار(و ابتدایاً می بایستتت  تاییدیه ه

 را از نایرین دارای االای  اخذ نموده و در این اورت مسئولی  تأییدیه های پایان کار پروژه بر عهده نایر جدید خواهد بود.مربوفه 

با توجه به اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه اجرایی آن مالک متنهد اس  برابر مندرجات شناسنامه فنی اادره توسط -21

رای ساختمان بدون هریونه تغییری اقدام نماید و در اورت تخلف از این موضوع پاسخوویی در کلیه مراجع قانونی بر شهرداری نس   به اج

 .عهده مالک خواهد بود

 ( همین قرارداد اعمال خواهد یردید.4ماده ) 4و  3پرداخ  هزینه های نایر جدید برابر ردیف های :تبصره
 

 (تعهدات مهندسين ناظر:  6ماده )
شه ها جه  نظارت براجرای  -1 ساختمانی و کنترل کیای  نق ادور پروانه  سایر مدارک مورد نیاز بمنظور  شه ها و  ضاء نق مهر و ام

 ساختمان . 

 بازدید اولیه از محس اجرای پروژه و تط یق نقشه با وضنی  موجود و عنداللزوم اعالم موارد مغایر به دفتر فراای. -2

فیزیکی پروژه و تط یق اجرا با نقشتته و ارائه یزارش های مراله ای به نایر هماهنگ کننده و ستتازمان نظام  بازدید فنی از پیشتترف  -3

 مهندسی ساختمان

سازنده ذیصالح واداکثر -4 مهندس نایر مویف اس  در اورت اعالم نیاز اااب کار منط ق بر برنامه زمان ندی ارائه شده توسط 

ار اقدامات نظارتی خود را انجام دهد . در اتتورت عدم تنیین تکلیف توستتط نایر در مدت ستتاع  پس از هربار اعالم اتتااب ک 48

 مقرر واااب کار می تواند مراتب را کت اً به سازمان نظام مهندسی اعالم نماید.

شترک  -5 صس م االایه ویواهی پایان کار یزارش ف عملیات تهیه یزارش مورد نیاز در مرااس تمدید پروانه ویواهی عدم خالف وا

 اجرایی بنا به ضرورت و برابر درخواس  اااب کار و ارائه به مهندس نایر هماهنگ کننده

 تهیه یزارش نهایی در مراله پایان کار و امضاء فرمهای مربوفه و در نهای  ارائه به نایر هماهنگ کننده -6

اختمان به اتتتااب کارومجری  یا نایر هماهنگ اعالم کت ی عدم رعای  موارد فنی و ایمنی وفق م ح  دوازده مقررات ملی ستتت -7

 کننده  به محض افالع از انجام ایرادات و نواقص در این اجرای کارو پیویری تا رفع ایرادات و نواقص مشاهده شده

سازم-8 ش  به  ساختمانی به نایر هماهنگ کننده و ارائه رونو ضوابط مندرج در پروانه  شی از عدم رعای   ان اعالم کت ی تخلیات نا

 استان

اااب کار به منظور  -9 ساختمان به هزینه  ساس مقررات ملی  صالح برا شواهای ذی سط آزمای شات ازم  تو س  انجام آزمای درخوا

 افمینان از کییی  مصالح  و نحوه اجرای  عملیات ساختمانی  و ایهار نظر نهایی درخصو  نتایج آزمایشواهی 

ستان در  35 همکاری با  یروه های نظارت عالیه ماده -10 ساختمان ا سی  سازمان نظام مهند ضاعف  سی و نظارت م قانون نظام مهند

 بازدیدها 

شین موق   به اااب کار با افالع و تأییدسازمان نظام مهندسی ساختمان در مواردی که مهندس  منرفی کت ی مهندس -11 نایر جان

الی خواهد  سئولیتهای نظارتی پروژه بنهده نایر ا س  کلیه م شد. بدیهی ا سیر بوده و یا قادر به انجام ویایف نظارتی خود ن ا نایر در 

 بود.
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دراتتتورت ااراز انتقال ملک به اشتتتخا  ثال  بدون اننقاد قرارداد نظارت بین اتتتااب کار جدید  و مهندستتتین نایر یا فوت  -12

اتتااب کارومهندس  نایر مکلف استت  مراتب توقف کار را از فریق نایر هماهنگ کننده به مراجع اتتدور پروانه تا تنیین تکلیف 

 عالم نماید. وضنی  اااب کار ساختمان و قرارداد جدید ا

چنانچه در این قرارداد به هر علتی پروژه از اتتتالای  مهندس نایر خارج شتتتودو مهندس نایر فنلی می بایستتت  مراتب را به -13

س  تا زمان تنیین نایر جدید از ادامه عملیات  اااب کار مویف ا سی اعالم نماید .  ادور پروانه و نظام مهند اااب کار ومرجع 

صوبات هیأت مهندس نایر جدید یاه را تنطیس نماید . اجرایی خودداری و کار ساس م ستمزد برا شده و د با قرارداد جدید جایوزین 

 مدیره سازمان اخذ خواهد شد.

 خواهد شد. تنظیمتنهدات اااب کار  20قرارداد جدید و دستمزد وفق بند 

 

 (وظایف ناظر هماهنگ کننده:7ماده )
عملیات ساختمانی را با روشهای ذکر شده در همین قرارداد به افالع سایر نایرین پروزه نایر هماهنگ کننده مویف اس  شروع -1

 برساند.

 م ح  دوم  4-16هماهنوی بین نایرین ساختمان و رفع اختالف نظر ااتمالی بین نایر و مجری)سازنده ذیصالح( مطابق بند -2

 13استان و یا سایر مراجع ذیربط مطابق با مرااس مندرج در ماده  تسلیم یزارش های مراله ای کار به مرجع ادور پروانهو سازمان-3

 فصس چهارم م ح  دوم مقررات ملی ساختمان

 اااب کار تدوین می شود.که بین مجری )سازنده ذیصالح( و  امضاء قراردادی-4

می دارند به مرجع اتتتدور پروانه   اعالم تخلیاتی که در این اجرای ستتتاختمان به آن برخورد نموده و یا ستتتایر نایرین به او اعالم-5

 وسازمان استان

اعالم مراتب پایان مدت قرارداد دو ماه ق س از تاریخ اتمام قرارداد به اتتااب کار وستتازمان و مرجع اتتدور پروانه و درخواستت  -6

 تمدید قرارداد فی مابین نایرین و اااب کار از سازمان .

 مقررات ملی ساختمان م ح  دوم 6-4-14رعای  موارد مذکور در بند  -7

 

 (:سایر موارد8ماده) 
 موضوع این قرارداد نظارت مقیم نمی باشد.-1

نظارت بر تخریب بنای قدیمی ومشتتمول این قرارداد ن وده و در اتتورت لزوم براستتاس ضتتوابط و مقررات موجودومستتتلزم اننقاد -2

 بود.قرارداد جدایانه بانایر تخریب پس از مراجنه به سازمان استان خواهد 

 بدیهی اس  چنانچه اااب کار بدون هماهنوی با نایرین نس   به انجام هر یک از مرااس اجرایی اعم از تخریبو یودبرداری و -3
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غیره اقدام نماید کلیه مستتئولیتها و خستتارات وارده اعم از مالی و جانی کامالً برعهده وی بوده و نایرین هیچوونه مستتئولیتی در ق ال 

 پیش آمده نخواهند داش .مسایس 

 اااب کار ق س از اخذ امضاء چهارنایر در فرم مربوفه )فرم شهرداری( اق سکون  در ساختمان را ندارد.-4

اتتتااب کار و نایرین ستتتاختمان ضتتتمن رعای  میاد قرارداد مکلف به رعای  ستتتایر قوانین مرت ط موجود از جمله مقررات ملی -5

 ساختمان می باشند.

در مدت قرارداد اتتااب کار به ستت  ی قانونی تغییر یابد وبالفااتتله اتتااب کار می باید مراتب را به نایر هماهنگ  در اتتورتیکه-6

کننده اعالم و نایر هماهنگ کننده نیز مراتب را به نایران وستتتازمان و شتتتهرداری اعالم نماید.در غیر اینصتتتورت نایران هیچوونه 

 داش .مسئولیتی از باب تغییر اااب کار نخواهند 

قانون مدنی تنیین نمودند 1010آدرس مذکور در ماده یک این قرارداد را به عنوان اقامتواه قراردادی خود موضتتتوع ماده  وفرفین-7

ارسال هریونه نامه و اعالم کت ی اعم از مواردی که در این قرارداد و ضمائم آن مقرر شده وایهارنامه واخطاریه وااضاریهودادخواس  

شکای  و بطو در اکم ابالغ قانونی و -ولو آنکه آدرس موهوم و غیر واقنی باشد–ر کلی کلیه مکات ات وبه آدرس فیزیکی مذکور و 

به منزله افالع فرف مقابس محسوب خواهد شد . همچنین فرفین توافق می نمایند ارسال مکات ات موضوع این ماده از فریق رایانامه به 

ساپ و کارتابس ال شماره تلین همراه مندرج در ابتدای این قراردادو آدرس الکترونیکیووات سازمان یا از فریق پیام کوتاه به  کترونیکی 

نیز دراتتورتیکه مدارک قابس استتتناد آن موجود و ارائه شتتود نیز اکم همین ماده را داشتتته و ارزش آن با ارستتال به آدرس فیزیکی 

 یکسان خواهد بود.

 

 ( مرجع حل اختالف :9ماده )
شورای چنانچه در ا سازمان و  ضوع از فریق مدیری  فنی و اجرایی  شود بدواً مو ضر و اختالفی بین فرفین اادا  جرای  قرارداد اا

ضوع به داوری  صول نتیجه مو اورت عدم ا سیدیی قرار می ییرد در  ستان مورد ر ساختمان ا سی  سازمان نظام مهند اس اختالف 

 ارجاع خواهد شد.

هیأت داوری شتتامس یک نیر نماینده مالکویک نیر نماینده نایر یا ستتازمان نظام مهندستتی ستتاختمان و یک نیر داور مرضتتی ت صتتره: 

مرضتتی الطرفین یرف مدت یک هیته توستتط فرفین دعوا امکان پذیر الطرفین که  مورد تأیید هر دو نیر باشتتد . چنانچه انتخاب داور 

 ام مهندسی از کانون کارشناسان رسمی دادیستری انتخاب خواهد شد.نشدوداور مرضی الطرفین توسط سازمان نظ

نسخه تنظیم و هر کدام اکم وااد را دارد و رعای  میاد آن برای  5سری پیوس  و  ……ت صره و 12ماده و  9این قرارداد در 

 فرفتتتتتتتتتتتتتین ازم ااجراس  .
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 مهر و امضاء  مهندسين ناظر و صاحب کار

   

  

 مهر و امضاء مهندس نایر هماهنگ کننده-1

 

 

 

 مهر و امضاء مهندس نایرمنماری-2

 

 

 

 مهر و امضاء مهندس نایر عمران-3

 

 

                                       

 مهر و امضائ مهندس نایر مکانیک-4

 

 

 

 مهر و امضاء مهندس نایر  برق -5

 

 

 

 مهر و امضاء مهندس نایر نقشه بردار-6

 

 

 :   اااب کارنام و امضاء اااب کار یا وکیس قانونی 

 

د را مطالنه نموده و اینجانب.....................................)اااب کار یا وکیس قانونی( برابر ماده ده قانون مدنی در کمال اح  و سالم  این قراردا

 امضاء می نمایم.
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