
 

  

  صورتجلسه مبادله پیمان جهت درج در ظرفیت مجري (مدیر)                                               

  

  

................. بعنوان صاحب کار و ..... فیمابین جناب آقاي .......................................... تاریخگواهی میشود این قرارداد در 
نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و  چهار............................................... بعنوان مجري (مدیر) در آقاي  /شرکت 

مجري مکلف است ظرف حداکثر یک هفته نسبت به ثبت قرارداد در واحد مجریان سازمان نظام مهندسی و درج 
ق توسط مجري ثبت نشود از اعتبار ساقط و طرفین در ظرفیت خود اقدام و چنانچه قرارداد مذکور در مهلت فو

  هیچ گونه تعهدي نسبت به آن نخواهد داشت.

اجراي مفاد این پیوست جهت کنترل و همینطور سرعت در موضوع پیمان الزامی است و در صورت قصور مجري 
صاحب کار پرداخت در انجام ثبت و ابطال قرارداد میبایست معادل یک درصد مبلغ پیمان را بعنوان خسارت به 

  نماید.

  

  

  

  

  مهر و امضاء (مدیر)                                                    صاحب کارمهر و امضاء               

  

  

  

  

  



 

  

  

  نمایند کاربرگ مخصوص مجریانی که اقدام به ساخت و ساز ملک خود                              

  

.............. که خود صالحیت اجراي ساختمان را باتوجه به پروانه شماره .............. ................اینجانب آقاي / شرکت ........
  ....... را داشته تعهد مینماید در اجراي ساختمان خود موارد زیر را رعایت نمایم .....مورخ ...........

لیه تعهدات اجرایی، فنی و بیمه نامه اي طبق ضوابط در این گونه موارد نیازي به تنظیم قرارداد نبوده و قبول ک -1
  مجریان بعهده صاحبکار که مجري هم محسوب میشود خواهد بود.

  در صورت فروش ملک در حین اجرا نسبت به تنظیم قرارداد مجري در زمان فروش اقدام نمایم. - 2

ه معرفی مجري و تنظیم قرارداد روز نسبت ب 15در صورت عدم توافق جهت ادامه کار به عنوان مجري ظرف  - 3
  و ارائه به سازمان نظام مهندسی و شهرداري اقدام نمایم.

  

  مشخصات پروژه:

  ............................... تعداد سقف: ...................... زیربنا ........................... آدرس پروژه: ............................................

  :مشخصات ناظرین 

  آدرس: ............................................................................ ...  ناظر هماهنگ کننده: آقاي  ..........................................

  ....................................................................ناظر تاسیسات مکانیکی: آقاي  .......................................... آدرس: ........

  ...آدرس: ............................................................................   .ناظر تاسیسات برقی: آقاي  ..........................................

  

  

  مهر و امضاء صاحب کار واجد صالحیت اجرا                                        



 

  

  بسمه تعالی                                                               

  صورتجلسه فسخ قرارداد مجري ذیصالح                                       

  
مورخ ............................. راس ساعت .............. در محل سازمان  پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه اي در روز ....................

نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و با حضور امضاء کنندگان ذیل در خصوص بررسی موارد مرتبط با قرارداد 
............ و ......................... به عنوان مجري ذیصالح شماره ...................... مورخ .................. فی مابین مالک ................

  ................................. تشکیل که پس از بحث و بررسی هاي فراوان موارد ذیل مصوب گردید:

و شرایط بوجود آمده ،مقرر گردید  بنا بر اعالم رضایت طرفین قرارداد (مالک ......................... و ........................... ) - 1
................ به عنوان مجري قرارداد شماره ................................ مورخ .......................... فی مابین مالک .................. و ...........

  ذیصالح فسخ گردد.

ته ازتاریخ صورتجلسه وفق ضوابط و مقررات نسبت به انعقاد قرارداد مقرر گردید مالک ................. ظرف مدت یک هف - 2
  با مجري ذیصالح جدید جهت اجراي پروژه .................. مذکور اقدام نماید.

مقرر گردید تا اعالم مجري ذیصالح جدید براي پروژه مذکور و تحقق بند دو مصوبات صورتجلسه، مالک  -3
  . هیچگونه عملیات اجرایی را در پروزه انجام ندهد.        ...........................

مقرر گردید ناظر پروژه (......................) کنترل الزم راجهت موضوع بند سه مصوبات انجام و در صورت تخلف مالک  -4
      منطقهختمان استان و شهرداري ..................................... از موضوع، مراتب را کتباً به سازمان نظام مهندسی سا

  اعالم نماید.

مالک مکلف است ظرف مدت حداکثر یک هفته کلیه نقشه هاي پروژه شامل معماري، سازه، تاسیسات مکانیکی،  -5
تاسیسات برقی را به مهر و امضاي مجري ذیصالح جایگزین رسانده و سپس یک نسخه از نقشه هاي فوق را حداکثر در 

   سازمان نظام مهندسی ساختمان ارائه نماید.مهلت مذکور به 

  

  

  مالک ........................................ -4مهندس ناظر هماهنگ کننده:                                                        - 1

  انجمن مجریان ذیصالح  -2

  مجري ذیصالح پروژه(........................) -5                                                    مسئول امور مجریان ذیصالح   -3



 

  
                        

  

  ه و پایان عملیات اجرایی)موقت پروژ( فرم صورتجلسه تحویل                           
  

....................................... واقع اینجانبان امضاء کنندگان ذیل صورتجلسه اعالم و تائید می نماییم پروژه بدین وسیله 
حله تحویل موقت و پایان عملیات در .................................................................................................................... در مر

   .اجرایی می باشد

  ی شود به شرح ذیل می باشد:در ضمن نواقصی که مانع از بهره برداري نم

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................  

   

  ناظر هماهنگ کننده پروژه                                    مدیر                  مالک پروژه                             

        مهر و امضاء                                                  مهر و امضاء                                  امضاء و اثر انگشت         

  

  درصد کل کار داراي ایراد و نواقص باشد، تحویل کار به بعداز رفع نواقص موکول می شود. 3توضیح: در صورتی که پروژه بیش از 

  



 

  (صورتجلسه)                                                                         
  

راس ساعت .............  13................. /  /................. مورخه ..مل آمده جلسه اي در روز .....پیرو هماهنگی هاي قبلی به ع
شماره در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در خصوص بررسی مواد مربوط به قرارداد 

ه مسکن و ساختمان ........................... مورخه ...................................... فی مابین شرکت (.....................) به عنوان سازند
................................... با حضور امضا ...... اهوازه ..................................... واقع در ...................... مالک پروژو آقاي .........

کنندگان ذیل تشکیل و موارد ذیل مصوب گردید، بدیهی است مصوبات براي کلیه امضاء کنندگان الزم االجرا 
  است:

..... ماه کامالً دت .......ق الذکر به مه فو..........................) پروژبنابر اعالم ناظر هماهنگ کننده پروژه (.................. - 1
لذا تایید می گردد که مدت زمان تعلیق پروژه  هیچ گونه عملیات اجرایی در آن انجام نشده است،تعطیل بوده و 

هیچ گونه قصوري در این  (پانزده) درصد مدت پیمان بوده و مجري (شرکت ....................................) 15بیش از 
  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ) ندارد. 8-4-9بیش از پانزده در صد  خصوص (تعلیق پروژه

....... درصد داراي ق جدول ساختار شکست پیوست، .....ه از لحاظ پیشرفت فیزیکی مطابوضعیت کنونی پروژ -2
  پیشرفت فیزیکی می باشد.

ه انجام گردد ایی در محل پروژهرگونه عملیات اجرچنانچه در هر زمانی و در هر مرحله از عملیات ساختمانی  -3
سازنده مسکن و ساختمان و ناظر هرکدام به صورت جداگانه مکلفند شروع فعالیت اجرایی در پروژه را به سازمان 

  نظام مهندسی ساختمان اعالم نمایند.

مقرر گردید مراتب صورتجلسه جهت بررسی و اظهار نظر به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، توسط  -4
  مجري اعالم گردد.

  

  ناظر پروژه                                          سازنده مسکن و ساختمان پروژه(......................................)            

  مهندس ................................                                  

                                            


