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 امضاي مدیر  امضاي صاحب کار
 

1  

بـه  مالـک  وکیـل قـانونی /مالـکبعنوان  ............................................. خانم/آقاي بین ..........ریخ.......................درتار ضقرارداد حا

بـه شـماره  نامیده می شـود صاحب کارطور اختصار ب که منبعد در این قرارداد ....................................................  وکالت شماره

به ه در این قراردادک ................................................... مهندس خانم/آقايشرکت/از یک طرف و  ................................................. ملی

 شناسـه ملـی  /ملـیبه شـماره نامیده می شود  مدیربه طور اختصار  می باشد ومنبعد در این قراردادمجري ذیصالح عنوان 

 :از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد گردید شماره پروانه اجراء .......................................  ................................

 :ادقراردموضوع  1ماده 

  □ مالی        □ اداري      □مدیریت فنی و اجرایی                      :موضوع قرارداد عبارتست از

  ..............................آدرس .................................................ه ب .................................. ثبتی شماره پالكدر  مدیریت احداث ساختمان

(یکی از دو اجراي  به منظوره ، مربوط نقشه هاي مصوب، مطابق با زیربناي مندرج در  متر مربع ......................کل   زیربناي با

 :حالت زیر)

برقی) ابنیه و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات (شامل تجهیزکارگاه و اجراي مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی  □

  پروژه و برچیدن کارگاه وتحویل حصارکشی و راه اندازيسازي ،  محوطه

 : شامل یمدیریت اجرایی بخش یا بخشهای □ 

 .هاتجهیز کارگاه ، گود برداري ، اجراي فونداسیون ، اجراي اسکلت ، اجراي سقف         

 فنی و اجرائی) لذا برچیدن کارگاه شامل این قرارداد نمی باشد.(صورت انعقاد قرارداد بصورت پیمان مدیریت در  

م ضشرایط خصوصی من 2بنا در زمان احداث ساختمان ، مطابق مفاد مادهزیردرصورت هرگونه تغییر در متراژ کل  :  1تبصره  

 .به این قرارداد عمل خواهد شد
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 :مدارك قرارداداسناد و  2ماده 

 :اشدبمی ذیل پیوست این قرارداد شامل اسناد و مدارك  

  .قراردادحاضر-1

 .)تپیوسپیمان(شرایط خصوصی -2

 .)یوستپیمان(شرایط عمومی پ-3

 .مشخصات فنیو پروانه ساختمانی و  توسط سازمان نظام مهندسی استان خوزستاننقشه هاي مصوب -4

قرارداد و به امضاء طرفین طول اجراي کار تنظیم که در هائی وافق نامهو ت ها،دستورکاراسناد تکمیلی اعم از صورتجلسات -5

 .رسیده است

 .می باشد قیدشدهاولویت به همان ترتیب  ،در صورت تناقض میان مفاد اسناد فوق :توجه     

 :قرارداد ، تاریخ شروع قرارداد مدت 3ماده 

 مدتعنوان به برآورد و با قبول صاحب کار  مدیرتوسط بر اساس نوع قرارداد جهت اجراي ساختمان  الزم زمان مدت -3-1

ا توجه به بقرارداد  مدت .می باشدتاریخ ها و ساعت کار براساس تقویم و ساعت رسمی کشور  .قرارداد تعیین می گردد 

  .استتغییر  قابلقرارداد با توافق طرفین قرارداد به نحو مندرج در شرایط خصوصی و تغییرمقادیر کار 

 حداقل مدت زمان قرارداد با احتساب زمان اخذ پروانه براي گروه هاي ساختمانی مختلف بشرح ذیل می باشد: :2تبصره 

o  ماه شمسی. 8ساختمان هاي گروه ج حداقل 

o  ماه شمسی. 9ساختمان هاي گروه ج ویژه حداقل 

o  ماه شمسی. 12ساختمان هاي گروه د حداقل 

 می باشد مورخ ....../......../............تاریخ شروع پیمان همان تاریخ امضاء قرارداد -3-2

               .............ماه(عدد)  ...........قرارداد و توافق طرفین 2تبصره  و 1-3مدت قرارداد با عنایت به مفاد بند 

 ماه(حروف) می باشد.
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 مدتمندرج در پیمان با درنظر گرفتن شرایط جوي و آب هوایی منطقه تعیین گردیده است و از این بابت  مدت :3تبصره  

 .پیمان مشمول تغییر نخواهد بود

  :مدیر و اختیارات تعهدات ،وظایف:  4ماده

هزینه هاي ، دسی استان نمصوب سازمان نظام مه مدیر موظف است با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی و اجرایی-4-1

 .داجرایی پروژه را برآورد اولیه نماید و پس از تأیید صاحب کار شروع به عملیات اجرایی کن

تهیه می نماید واز بابت تغییر قیمت هاي پیش بینی  .....مدیر برآورد را براساس قیمت هاي روز مصالح ، دستمزد و :4تبصره 

 .شده مسئولیتی نخواهد داشت

  .صاحبکار را بنماید صالحدیر امین صاحبکار بوده و متعهد است در تمامی مراحل اجراي ساختمان رعایت ضابطه و م-4-2

توسط مدیرمی  .مورد نیاز به هزینه صاحبکار آالته لوازم و ابزار و ماشین رهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجات-4-3 

  باشد.

  .و گاز و غیره به نمایندگی و به هزینه صاحبکار اقدام براي اخذ انشعابات آب و برق-4-4

در اجراي به موقع و صحیح  نافی مابین دست اندرکار الزمایجاد هماهنگی هاي  ونظارت کامل ودقیق  مدیریت و -4-5

  .ساختمان

  .صاحبکارروز یکبار و ارایه آن به  15تهیه صورت هزینه هاي انجام شده با تأیید مهندس ناظر حداکثر هر  -4-6

صورت هزینه هاي انجام شده تنظیمی باید حسب مورد داراي سرفصل مجزاي مصالح و دستمزد و سایر هزینه  :  5تبصره  

 .ها باشد و صورت پرداخت دستمزد کارگران روزمزد و پیمانکاران جزء نیز باید بطور مجزا و به تفکیک تهیه شود

  .تحت هیچ شرایطی حق واگذاري موضوع این قرارداد را به شخص دیگر ندارد مدیر-7-4

 4و تبصره شماره   6-4 ، 3-4در صورتی که این قرارداد با توجه به ماده یک شامل مدیریت مالی نباشد بندهاي :  6تبصره  

  .از وظایف مدیر حذف میگردد 4-4اگر شامل مدیریت اداري نباشد بند و 

به طور کلی مدیر در این قرارداد متعهد به رعایت مفاد قرارداد ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و سایر اسناد و مدارك -8-4
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 .پیوست این قرارداد می باشد

دفترچه به تکمیل  مکلفمدیر مبحث دوم مقررات ملی  9-2ذیل ردیف  1و تبصره  1-9-2و  13-1-7طبق بند هاي -4-9

  می باشد.در نفس قرارداد  و پیشنویس شناسنامه فنی و ملکی ساختمان  اطالعات ساختمان

 :وظایف و تعهدات و اختیارات صاحب کار  5ماده  

به عهده صاحب کار است مگر مواردي که در  در راس موعد مقرر رداخت تمامی هزینه هاي مندرج در این قراردادپ--5-1

 .باشدشرایط خصوصی پیمان معین گردیده 

سایر اسناد و مدارك از پروانه ساختمان و  برابر اصل یک نسخه کپیاست قبل از شروع عملیات اجرایی  متعهدصاحبکار -2-5

 . نماید تحویل مدیربه را  ذیصالحکلیه نقشه هاي تأیید شده توسط مراجع از دو سري الزم و 

برو کف زمین و حدود اربعه و  ،به مدیر )قدیمییا بعد از تخریب ابنیه (احب کار متعهد است در زمان تحویل زمین ص-5-3

 30. این تحویل نباید از  تحویل مدیر نماید ذیصالحتوسط نقشه بردار بدون متصرف و معارض را  ساختمان  محل استقرار

 از تاریخ امضاء قرارداد بطول انجامد.روز 

نیاز مدیر ، صاحب کار ملزم به عقد قرارداد با مشاور  الممتر باشد ، در صورت اع5/1درصورتیکه عمق گودبرداري بیش از -5-4

 .ه خود و به پیشنهاد مدیر می باشدجهت برنامه ریزي انجام اصولی گودبرداري و مهاربندي به هزینذیصالح ژئوتکنیک 

و یا بحرانی در حین خاص  و یا ایجاد شرایط، در صورت وجود و تائید ناظر هماهنگ کننده  دیربنا به تشخیص م : 7تبصره  

بدیهی است هزینه متعلقه  .می باشدالزامی مشاور ژئوتکنیک خدمات استفاده از  ،عملیات گودبرداري با هرعمق و مشخصات

 کار می باشد. برعهده صاحب

و رضایت همسایگان و پاسخگویی به ادعاهاي احتمالی ارگانها و سازمانهاي ذیربط بعهده صاحب کار بوده  و اخذ جلب-5-5

 . مسئولیتی ندارد هیچگونه بابتمدیر از این 

تحویل زمین به مدیر از شروع هرگونه عملیات اجرایی نیز تا زمان اخذ پروانه ساختمانی و  می گرددب کار متعهد صاح-5-6

 د.خودداري نماید و مدیر از این حیث هیچگونه مسئولیتی ندار
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کارگران ، لیست حقوق و دستمزد اداره دارایی و تمامی عوارض و  صاحب کار متعهد است بیمه ماهانه و بیمه حوادث-5-7

مفاصا حساب بیمه ، دارایی  ،کار تکمیل پرداخت و پس ازرا در راس موعد مقرر  هحقوق دولتی متعلقه را طبق مقررات مربوط

 . و سایر پرداختی ها را اخذ نماید

مسئولیت در صورتیکه مدیر ، (ین قرارداد مبلغ تنخواه گردان روز از تاریخ امضاي ا 10 مدت حب کار متعهد است ظرفصا-8-5

 .پرداخت نمایدرا به مدیر  )مدیریت مالی و اداري صاحبکار را بعهده داشته باشد

 در صورتیکه مدیر ،(که توسط مدیر ،صورتحساب ها از زمان تحویل روز  10حب کار متعهد است حداکثر ظرف صا--9-5

رسیده هماهنگ کننده تهیه شده و به تأیید مهندس ناظر )مدیریت مالی و اداري صاحبکار را بعهده داشته باشد مسئولیت

 .نمایدبررسی و پرداخت 

را از قبیل دادن وکالتنامه، معرفی نامه و غیره جهت معرفی مدیر به منظور اخذ انشعابات  الزمکار همکاري هاي  صاحب-5-10

مراجعه به مراجع رسمی و دولتی را متناسب با برنامه زمانبندي و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ  آب و برق و گاز و غیره و

در غیر .به عمل آورد)مدیریت مالی و اداري صاحبکار را بعهده داشته باشدمسئولیت در صورتیکه مدیر ، (درخواست مدیر 

 باشد. اینصورت عواقب ناشی از این تاخیرات غیر مجاز بعهده صاحب کار می

خسارت مستقیم  بروزدر این قرارداد باعث  ،رصورتیکه عدم اجراي کامل و یا به موقع هریک از تعهدات صاحب کارد--5-11

براي مدیر محفوظ خواهد  اختالفت از طریق هیأت حل اخسارجبران اینگونه و یا غیرمستقیم به مدیر گردد ، حق مطالبه 

 . بود

ن قرارداد متعهد به رعایت مفاد قرارداد ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و سایر اسناد طور کلی صاحب کار در ای به-12-5

 .و مدارك پیوست این قرارداد می باشد

نگهداري و حراست از حفظ و ولیت ئصاحب کار ، مسبا توجه به انعقاد قرارداد بصورت پیمان مدیریت(فنی و اجرائی) -5-13

را به عهده دارد و در این خصوص به هزینه و و تجهیز کارگاه ساختمان و اجناس خریداري شده موجود در محل ساختمان 

 ، لذا مدیر از این بابت هیچگونه مسئولیتی ندارد.خود عمل می نماید صالحدید
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 مبنی بر ایمنی و بهداشت ت ملی ساختمانمقررا 12مبحث ایمنی مطابق صاحب کار موظف است کلیه ملزومات -5-14

 .و رعایت نماید را تهیه و تامینمحیط کارگاه 

تامین و معرفی به نسبت  موظف استصاحب کار  با توجه به انعقاد قرارداد بصورت پیمان مدیریت (فنی و اجرائی) -5-15

 توانائی فنی و مالی آنها توسط مدیر نسبت به عقد قرارداداقدام و در صورت تائید به مدیر  اننیروي انسانی ماهر و یا پیمانکار

 را به مدیر تحویل دهد. اقدام نماید و یک نسخه از قرارداد همسان ارئه شده توسط سازمان نظام مهندسی

مصالح استاندارد  تهیه و تامینصاحب کار موظف به با توجه به انعقاد قرارداد بصورت پیمان مدیریت(فنی و اجرائی)  -5-16

 کلیه عواقب احتمالی ناشی از آن متوجه صاحب کار می باشد.در غیر اینصورت باشد و  می

 :بخشی) آن(مدیریت اجرائی حق الزحمه مدیر و نحوه پرداخت 6 ماده

                                         .................................... مبلغزیربناي کل طبق نقشه هاي مصوب متر مربع .............................  مدیر برايق الزحمه ح-6-1

 .، که صاحب کار متعهد به پرداخت آن در راس مواعد مقرر می باشدریال می باشد

مدت شروع قرارداد تا خاتمه  تاریخزمان سپري شده از مدت تعیین شده مذکور بر اساس حق الزحمه  پرداختمالك توجه: 

 می باشد.رارداد ق

داخت مالیات و کسورات قانونی که به حق الزحمه مدیر تعلق میگیرد به عهده مدیر بوده و مالک حق کسر هیچگونه پر-2-6

 .کسورات از مبلغ توافق شده را ندارد

قانونی در زمان وفق آخرین مصوبات مبلغ قرارداد متعلقه به مالک مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده  : 8تبصره  

 .باشد می به مدیر عقد قرارداد

 :حق الزحمه مدیر پرداخت نحوه -6-3

پیگیري نقدا به شماره ریال ................................به مبلغ  قسط اولدرصد از مبلغ کل قرارداد بابت  چهل و پنج -6-3-1

  عقد قرارداد. تاریخ زمانهمزمان با .......................................

  طی چک ریال ...............................به مبلغ  قسط دوم پرداختاز مبلغ کل قرارداد بابت درصد چهل  -6-3-2
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 عقد قرارداد. تاریخ ازبعد چهار ماه حداکثر به تاریخ    .......................... شعبه  ................... بانکنزد  ............................شماره

به مبلغ ...............................ریال طی چک شماره ............................   قسط آخردرصد از مبلغ کل قرارداد بابت پانزده  -6-3-3

 قرارداد.مدت اولیه پایان  تاریخحداکثر یک ماه قبل از  نزد بانک ...........  شعبه ..........................   به تاریخ 

 نقدا به شماره پیگیريریال  ...........................................به مبلغ متعلق به قرارداد درصد از مبلغ ارزش افزوده  شصت  6-3-4

 عقد قرارداد. همزمان با تاریخ .......................................

طی چک شماره ریال  ........................................... به مبلغمتعلق به قرارداد درصد از مبلغ ارزش افزوده  چهل  6-3-5

 قرارداد.مدت اولیه پایان  تاریختاریخ  حداکثر یک ماه قبل از به ......  شعبه ..........................   ............................... نزد بانک .....

به دلیل عدم  موعد مقرر راس توسط مدیرکر ذفوق ال چکهاي اقساطاز  یک هر  مبلغ وصولامکان : در صورت عدم 9تبصره  

جریمه  شده به عنواننمبلغ قسط وصول از همان روزانه معادل یک درصد به پرداخت  ملزم، نامبرده صاحب کار تامین مالی 

 وجه التزام بدل از اصل تعهد نمی باشد. .می باشدبه عنوان وجه التزام به مدیر و  دیرکرد

 ): مدیریت مالی و اداري صاحبکار را بعهده داشته باشدمسئولیت در صورتیکه مدیر ، (تنخواه گردان 7ماده  

 هزینه ها وریال به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیر قرار می دهد که پس از ارایه صورت  ............................صاحبکار مبلغ 

فاکتور هاي مربوطه و تأیید مهندس ناظر هماهنگ کننده ، تنخواه گردان بعدي تا سقف مبلغ مذکور محاسبه و توسط 

 .صاحبکار به مدیر پرداخت میشود

مبلغ دریافتی  معادل)تضمین مورد قبول صاحب کار(ریال  ..................................مدیر در زمان اخذ مبلغ اولین تنخواه گردان  

ساختمان وهمزمان با تحویل آن، به مدیر کار به عنوان تضمین در اختیار صاحبکار قرار می دهد که پس از اتمام اجراي 

 .مسترد میگردد

 :مهندسان ناظر 8ماده  

که از طرف صاحب کار به مدیر  قید شده در پروانه ساختمانی می باشدناظر مهندسان  نظارت بر اجراي ساختمان به عهده 

 .معرفی می شوند
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روزمهندس  15 مدت  چنانچه بعداً به هر دلیل هر یک از مهندسان ناظر تغییر کند، صاحب کار موظف است حداکثر ظرف

 .معرفی نماید مدیررا کتبًا به  جانشینناظر 

ناظرین در کنترل عملیات اجرایی و یا عدم مراجعه آنان به هریک از به علت تعلل اجراي عملیات در صورتیکه  : 10تبصره   

آن بعهده صاحب کار ناشی از عواقب مسئولیت تعطیل گردد ، علی رغم اطالع رسانی به ناظر مربوطه توسط مدیر،  کارگاه 

 .خواهد بود

مورد نیاز جهت زمان مدت ،  فنی مدیر ، پروژه توسط ناظر تعطیل گرددمالی یا درصورتیکه بعلت قصور یا ضعف  : 11تبصره  

بدیهی است از این  .می گرددقرارداد اضافه  زمان مدتجزء تأخیرات مدیر بوده و با تأیید مهندس ناظر مربوطه به  نواقصرفع 

 به مدیر تعلق نمی گیرد. اي  اضافه بابت حق الزحمه

 تعلیق کار: 9ماده 

ماه اجراي ساختمان را تعلیق نماید. در اینصورت صاحب  3مدت قرارداد براي یکبار و حداکثر  طول صاحب کار میتواند در

در زمان تعلیق شرایط خصوصی پیمان  1-8وفق بند به محاسبه و پرداخت هفتاد درصد حق الزحمه ماهیانه به مدیر کار ملزم 

ماه و بیشتر از یکبار را داشته باشد، در صورت  3 چنانچه صاحب کار بهر دلیل از مدیر درخواست تعلیق بیش از می باشد.

 شرایط خصوصی پیمان طرفین موظف به اقدام می باشند. 2-8وفق بند توافق طرفین، 

 موارد فسخ پیمان: -10ماده 

ات شرایط عمومی پیمان فسخ نماید، اقدام 24روزه قبلی وفق ماده  15صاحب کار یا مدیر می تواند قرارداد را با اخطار کتبی 

 شرایط خصوصی پیمان قابل پیگیري و مطالبه می باشد. 7عدم انجام تعهدات وفق ماده پس از فسخ و خسارت 

 :عمومات ، اختیارات ، ها مسوولیت ، شرایط – 11ماده 

شرایط عمومی  30الی 1شرایط ، تعهدات ، اختیارات و مسوولیت هاي طرفین قرارداد و سایر عمومات قرارداد به شرح مواد  

 .شرایط خصوصی منضم به این قرارداد میباشد 18الی  1و مواد 

  



 امضاي مدیر  امضاي صاحب کار
9 

 

 

 

 :نشانی طرفین قرارداد 12ماده 

 ر: صاحب کا 

 ................................................................ آدرس پست الکترونیک: ................................................ شماره موبایل:

 ...................................................................................................................................................................... :صاحب کارو کد پستی نشانی 

 : مدیر

 ................................................................ آدرس پست الکترونیک: .................................................................................. شماره موبایل:

 ................................................................................................................................................................................. :مدیر و کد پستی نشانی

       نسخه حکم واحد را داشته و قابل استناد پنج، که هر گردیده نسخه تنظیم  پنجدر  تبصره 11ماده و  12این قرارداد در 

 .می باشند

 قانونی است.فاقد اعتبار دخل و تصرف تلقی می گردد و در این قرارداد هرگونه خط خوردگی 



 

به امور مجریان ذیصالح سازمان نظام                                      با ارائه یک نسخه از این قرارداد مربوط به پالك ثبتی         
 مهندسی استان خوزستان

با هماهنگی امور  و اجراي کار، نمایندگان انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان که در طول مدت قرارداد  نمودند توافقطرفین 
بازدید، بررسی، کنترل و نتیجه را به امور مجریان گزارش  کارچگونگی روند پیشرفت حسن اجراي قرارداد و مجریان ذیصالح سازمان، از 

 د. ننمای
مخیر و مجاز است ضمن بررسی موضوع، با هریک این امور  ،قرارداد توسط امور مجریاناین شرایط عدم تحقق در صورت مشاهده هرگونه 

اعالمی از . بدیهی است نظر و تصمیم متخذه دنمایو مقررات ر و اعمال قانون طبق ضوابط و مقررات رفتا ،از طرفین مسئول اینگونه عملکرد
 .جرا می باشدبراي طرفین قرارداد قابل قبول و مورد پذیرش واقع شده و الزم اال در این خصوص سوي امور مجریان ذیصالح

 
 اثر انگشت و امضاء صاحب کار

 
 مهر و امضاء مدیر

 

صنفی سازندگان مسکن و مهر و امضاء نماینده انجمن 
 ساختمان

 امور سازندگان مسکن و ساختمان مدیر مهر و امضاء
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 شرایط خصوصی

اجراي ساختمان (پیمان مدیریت) قرارداد   
 

 

  

 

 

 
 

  نام و نام خانوادگی مجري ذیصالح  نام و نام خانوادگی مالک  پالك ثبتی کد سیستم
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                                ...........................مربوط به پالك ثبتی.........................  مورخ ............................... قرارداد شماره شرایط خصوصی

آن عهده که تعیین تکلیف را بپیمان و شرایط عمومی مذکور  قراردادمفادي از  عایت که با توافق طرفین و ر

  :، عبارتند ازتهیه و تنظیم گردیده نموده است محول 

  :مشخصات مصالح مصرفی ساختمان : 1ماده 

  .در ساختمان باید داراي نشان استاندارد باشند )که مشمول مقررات استاندارد اجباري می باشند(کلیه مصالح مصرفی-1-1

 توجه: صاحب کار موظف به تهیه مصالح استاندارد مورد تائید مدیر می باشد.

  .مکان استفاده از مصالح جدید به تأیید مهندس طراح مربوطه رسیده باشدا-1-2

نسبت به تأیید یا عدم تأیید  الزمسی هاي مدیر موظف است تاریخ ورود مصالح را در دفترچه کارگاه ثبت و پس از برر -1-3

  .مصالح مورد نظردر قسمت دستور کار دفترچه اقدام نماید

  .نیاز مدیر به آزمایش مصالح ، هزینه انجام آزمایشهاي مربوطه به عهده صاحبکار خواهد بوداعالم در صورت -1-4

بند فوق در مورد مصالحی که خارج از لیست مقررات اجباري استاندارد بوده و همچنین نشان استاندارد ندارند  : 1تبصره  

 .قابل اجرا خواهد بود

  د.مصالح موجود در کارگاه ساختمانی باید به تأیید مدیر برساز حوه انبار کردن ، جابجایی و استفاده ن-1-5

  تعیین شرایط تغییر مقادیر کار : 2اده م

تغییر در ابعاد ، اندازه ها یا مشخصات مندرج در نقشه هاي موظف است هرگونه درخواست در خصوص صاحبکار  -2-1

نسبت عینا موظف است و پیرو آن مدیر  به مدیر اعالم نمایدتائید آن پس از و توسط ناظر ذیربط را بصورت مکتوب مصوب 

  نماید.اقدام جهت بررسی و تعیین تکلیف ناظر هماهنگ کننده  بهبی صاحبکار جاع درخواست کترابه 

ظرف مدت یک هفته توسط ناظر هماهنگ کننده و تغییرات درخواستی صاحب کار : در صورت عدم تعیین تکلیف 2تبصره 

مسئولیتهاي ناشی از این  کلیه ،در این مدت  نقشه هاي مصوب مغایر باادامه فعالیت ساختمانی عدم تعطیلی کارگاه و 

  از خود سلب نموده است.را برعهده صاحبکار بوده و مدیر هرگونه مسئولیتی در این خصوص عملکرد 
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به مرجع صدور موضوع به ارائه گزارش  ملزممدیر  ،ساختمانی توسط صاحب کار: در صورت وقوع هرگونه تخلف 3تبصره  

  پروانه می باشد.

 قراردادبه شماره موبایل ثبت شده در  ارسالی  یا پیامکی عدم توجه وي به دستورات کتبی ر صورت تخطی صاحبکار ود-2-2

و این شرایط  قراردادکار نقض  ، عمل صاحب مقادیر کار تغییردرخواست تا تعیین تکلیف مدیر جهت تعطیلی کارگاه  توسط

مجاز است و مرجع صدور پروانه مهندس ناظر هماهنگ کننده خصوصی تلقی گردیده و مدیر ضمن ارائه گزارش تخلف به 

این از  ناشیاحتمالی آتی ضرر و زیان هاي و از این بابت صاحب کار تمامی حقوق و ادعا  را یکطرفه فسخ نماید قرارداد

زیان احتمالی لذا در صورت اقدام به فسخ یکطرفه توسط مدیر، جبران کلیه خسارات و ضرر و  خود سلب نمود.از عملکرد را 

  ناشی از آن بعهده صاحب کار می باشد.

مبنی بر تخلف می باشد در صورت ارائه گزارش مدیر  گاهبا توجه به اینکه شهرداري مرجع قانونی تعطیلی کار : 4 تبصره 

کار بوده و مدیر در  ، از تاریخ ارائه گزارش کلیه مسئولیت ها و خسارات وارده به پروژه بعهده صاحب کار صاحبساختمانی 

  . مسئولیتی نخواهد داشتهیچگونه این خصوص 

درصد  20معادل ، حداکثر تا )از مرجع صدورپروانه الزمپس از اخذ مجوزهاي ( تقلیل یا افزایش مبلغ قراردادصورت در-2-3

با پیمان نیز اولیه مدت بطبع آن شرایط عمومی پیمان بوده و  14ماده از  2اولیه ، مدیر ملزم به ادامه کار مطابق بند  مبلغ

   گردد. میتعیین و اصالح ، یافته  تغییرتناسب مقادیر کار  توافق طرفین و به

، صاحبکار موظف است حق الزحمه به علت درخواست صاحب کاراولیه  مبلغدرصد  20 تجاوز مبلغ قرارداد ازدر صورت -4-2

این شرایط  3وفق ماده شرایط عمومی پیمان  2-14یر مطابق بند پس از موافقت مدرا  قراردادناشی از افزایش مقادیر 

 بدیهی است به طبع آن مدت پیمان نیز طبق توافق طرفین تمدید می گردد. .به مدیر پرداخت نمایدخصوصی محاسبه و 

موظف  اجراي اسکلت، صاحب کارپیشرفت کار شروع عملیات سفت کاري همزمان با  به توافق طرفین در صورت : 5تبصره  

مسئولیت اجراي سفت کاري بر عهده مدیر  و منبعد می باشد طبق توافق طرفین مدیر حق الزحمه و پرداخت به افزایش

غیره  کاري از جمله ایمنی ، موارد فنی، حقوقی وکلیه مسئولیتهاي قانونی اجراي سفت  ،صورت عدم توافقدر  خواهد بود.

چنانچه عملیات سفت کاري نیاز به افزایش  نخواهد داشت.از این بابت کار بوده و مدیر هیچگونه مسئولیتی  برعهده صاحب
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 افزایش زمان تعیین و به مدت قرارداد اضافه می گردد.مدت اولیه قرارداد داشته باشد با توافق طرفین این 

این یا فسخ دامه اچگونگی ) ذیصالحد مراجع پس از تأیی(رصورت تغییر در سیستم سازه اي یا کاربري ساختماند-2-5

   . مدیر می باشد و نظر منوط به توافق قرارداد

 شرایط خصوصی، 5-2و  4-2مرتبط با بندهاي در صورت عدم توافق مدیر با ادامه کار و درخواست فسخ قرارداد  : 6تبصره 

 تعیین و معرفینسبت به روز  15از تاریخ فسخ قرارداد حداکثر ظرف مدت گردیده و صاحبکار موظف است  منفسخ قرارداد

  .دبه مرجع صدور پروانه اقدام نمای جانشین ذیصالحمدیر 

  شرایط خصوصی پیمان می باشند. 7فوق طرفین موظف به اقدام بر اساس ماده  6تحقق تبصره در صورت  توجه:

در طول کارگاهی  غیره و  فنی و ایمنی، حقوقی تخلفات ،حوادث، کارگاه مسئولیتی در قبال  در طول این مدتمدیرضمنا 

  .نداردرا این مدت 

  قراردادمدت  تمدید : 3اده م

وافق طرفین تدر صورت اتمام مدت اولیه قرارداد و عدم تکمیل کار، مدت مورد نیاز جهت تکمیل کارهاي باقیمانده با  -3-1

به نسبت کل حق تعیین و زمان قرارداد تمدید می گردد. با توجه به سهم حق الزحمه متعلقه مدیر در این دوره تمدید 

با توجه به شرایط مذکور الزحمه چنانچه حداکثر تا بیست درصد و یا متجاوز از بیست درصد گردد مبلغ حق الزحمه مدیر 

  می گردد: محاسبه و تعیین 3-3و یا  2-3به یکی از دو روش 

درصد مبلغ قرارداد  20نانچه صاحب کار در ضمن اجراي ساختمان درخواست تقلیل یا افزایش حداکثر تا معادل چ-3-2

و صاحب کار موظف به محاسبه و پرداخت حق  دهد. با توافق طرفین مدت مورد نیاز محاسبه و در قرارداد اعمال می نمایند

  تمدید قرارداد می باشد. مدتلزحمه ماهیانه به مدیر متناسب با ا

با توافق طرفین مدت قرارداد درصد مبلغ قرارداد را نماید  20چنانچه صاحب کار در خواست تغییر مقادیر کار متجاوز از -3-3

  مطابق فرمول زیر محاسبه و پرداخت می گردد: قراردادهر ماه تمدید قابل تمدید می باشد و حق الزحمه مدیر به ازاي 

x	کل	مبلغ	پیمان	 ퟏ
  قراردادتمدید حق الزحمه مدیر به ازاء هر ماه  = 1.25x	مدت	اولیه	پیمان		



  

4 

 امضاي مدیر  امضاي صاحب کار

مبلغ قسط اول به مدیر پرداخت می گردد.  قسط طی دو حداکثر تمدید مدت قرارداددوره حق الزحمه مربوط به : 7تبصره 

قرارداد و قسط دوم حداکثر یک همزمان با تمدید مدت  قراداد و در پایان مدت اولیه  حق الزحمهدرصد  50 معادل حداقل

   اتمام مدت دوره تمدید به مدیر پرداخت می گردد.از ماه قبل 

  :قراردادتعیین شرایط تعدیل مبلغ  : 4ماده 

تا پایان قرارداد  قراردادحق الزحمه مدیر در طول مدت (فنی و اجرائی) بصورت پیمان مدیریت  قراردادتوجه به انعقاد  با

  نمی باشد.مشمول تعدیل 

  :تضمین مورد قبول صاحبکار ، براي تضمین پیش پرداخت وتنخواه گردان : 5ماده  

  با توجه به انعقاد قرارداد بصورت پیمان مدیریت (فنی و اجرائی) نیاز به ارائه تضمین مدیر به صاحب کار نمی باشد.

جهت تضمین مبلغ تنخواه  ،باشد داشتهکار را  مدیریت مالی و اداري صاحبمسئولیت ،  قراردادچنانچه مدیر مطابق با مفاد 

مبلغ دریافتی بعنوان تضمین در اختیار صاحب کار  ، معادلتضمین مورد قبول صاحب کار، موظف به ارائه دریافتین گردا

  می گردد. قرار می دهد که پس از اتمام اجراي ساختمان و همزمان با تحویل آن به مدیر مسترد 

براي ارایه صورت وضعیت ها یا صورت هزینه ها و حسب مورد اسناد هزینه و مدارك  الزمتعیین زمانهاي  : 6ماده 

  :مثبته به صاحبکار

حداکثر مدیریت مالی و اداري صاحبکار را متقبل شده باشد ، ظرف مدت مسئولیت ،  قراردادچنانچه مدیر مطابق با مفاد 

می درخواست صاحبکار یا اتمام مبلغ تنخواه گردان ، موظف به ارائه صورت هزینه ها تا تاریخ مورد نظر  تاریخ از یک هفته

  باشد.

  نحوه تسویه حساب پس از فسخ: : 7ماده 

صاحب کار ملزم  ،با توجه به انعقاد قرارداد بصورت پیمان مدیریت(فنی و اجرائی) و اقدام به فسخ پیمان از سوي مدیر-7-1

سویه حساب مطالبات معوقه تا تاریخ فسخ قرارداد و خسارات احتمالی مربوطه و ت و نیز هرگونه به پرداخت حق الزحمه مدیر

  با مدیر می باشد.



  

5 

 امضاي مدیر  امضاي صاحب کار

صاحب کار، مدیر ملزم  با توجه به انعقاد قرارداد بصورت پیمان مدیریت(فنی و اجرائی) و اقدام به فسخ پیمان از سوي -7-2

روز از تاریخ  20مصوب و تحویل کار به صاحب کار ظرف مدت حداکثر مدیریت بر رفع نواقص احتمالی مطابق نقشه هاي  به

روز از تاریخ  20مورد نیاز در طول مدت فسخ پیمان می باشد. چنانچه صاحب کار نسبت به تامین نیروي انسانی و مالی 

در هر حال صاحب کار پس از طی  نواقص احتمالی نخواهد داشت.رفع تی در قبال یننماید مدیر هیچگونه مسئولاقدام فسخ 

  این مدت متعهد به تسویه حساب با مدیر می باشد.

هر دلیل از زمان امضاء قرارداد بیش از دو در صورتیکه تاخیر صاحب کار براي شروع عملیات اجرائی پروژه به :   8تبصره  

. با توجه به توافق طرفین صاحب کار درخواست فسخ قرارداد را به صاحب کار ابالغ نماید ماه بطول انجامد، مدیر می تواند

درصد از کل مبلغ قرارداد بابت مجموع حق الزحمه و جبران خسارت عدم انجام تعهدات به مدیر می  45موظف به پرداخت 

  طرفین با شرایط جدید توافق به ادامه کار نمایند.باشد، مگر 

  در دوره تعلیق: قراردادنحوه تغییر مدت و مبلغ  : 8ماده 

 ماه اجراي ساختمان را تعلیق نماید، در اینصورت 3مدت قرارداد براي یکبار و حداکثر طول می تواند در  صاحب کار-8-1

 تاریخ صورتجلسههمزمان با و  محاسبهرت زیر وتعلیق کار حق الزحمه مدیر در زمان تعلیق بصصورتجلسه پس از تنظیم 

  .صاحب کار ملزم به پرداخت می باشد ،تعلیق

x	کل	مبلغ	پیمان ퟏ
  تعلیق در بار اول حق الزحمه مدیر به ازاء هر ماه  = x 0.7 	مدت	اولیه	پیمان		

در صورت توافق و بیشتر از یک بار را داشته باشد، ماه  3رخواست تعلیق مازداد بر چنانچه صاحب کار به هردلیل د -8-2

ین و توسط صاحب کار یرفین تعطمدت تعلیق و حق الزحمه مدیر بر اساس توافق  ،ماه 3تعلیق بیشتر از  درخواست مدیر با

نمی تواند بیشتر در طول دوره تعلیق مازاد بر سه ماه و بیشتر از یکبار حق الزحمه مدیر حداکثر  پرداخت می گردد.اقدام و 

تاریخ صورتجلسه تعلیق صاحب کار ملزم به همزمان با و  باشدشرایط خصوصی پیمان  3ذیل ماده از مبلغ محاسبه شده 

  پرداخت می باشد.

کارگاه تعطیل و مسئولیت هرگونه فعالیت اجرائی،  با توجه به شرایط قرارداد منعقده در طول مدت تعلیق کار توضیح اینکه
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  ز این بابت هیچگونه مسئولتی ندارد.و حراست از کارگاه بعهده صاحب کار می باشد و مدیر ا حقوقی و غیرهو ایمنی ، فنی

  بدیهی است مدت دوره تعلیق به مدت اولیه قرارداد اضافه می گردد.توجه: 

  :در مورد هزینه بیمه قراردادتعیین سهم هر یک از طرفین  : 9ماده 

  :صاحبکار متعهد به پرداخت هزینه بیمه هاي ذیل میباشد-9-1

بیمه کیفیت با توجه به انعقاد قرارداد بصورت پیمان مدیریت(فنی و اجرائی) صاحب کار موظف به تهیه و تامین -9-1-1

  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باشد. 3-15-1-7مطابق بند  )کیفیت وعیوب پنهان ساختمان(اجراي ساختمان 

حداقل مشخصات زیر که شرکت بیمه کننده و مفاد  بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمان مشتمل بر -9-1-2

  آن باید مورد تایید مدیر باشد:

براي هر نفر در هر حادثه حداقل  )66)مطالبات سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با حوادث کارکنان(تبصره یک ماده 1

  .ریال300,000,000ریال و در طول مدت اعتبار بیمه نامه حداقل مبلغ 300,000,000مبلغ

  )مابه التفاوت افزایش دیه در سال بعد عالوه بر میزان تعهدات خریداري شده در جدول مشخصات بیمه نامه سه بار.2

ریال و در طول مدت بیمه نامه  1,000,000,000)تعدد دیات و دیات غیر مسري براي هر نفر در هر حادثه حداقل مبلغ3

  ریال2,000,000,000حداقل مبلغ 

  صالح ساختمان. )مسئولیت مجري ذي4

 متراژ اعالم شده در زمان صدور پروانه.%20)نوسان تا 5

  بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث:

  .بیمه نامه داراي حداقل یک نفر خسارت جانی براي اشخاص ثالث -1

  .خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث و همسایگان در بیمه نامه لحاظ گردد -2

مدت دائم یا  قراردادبه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به نگهبان ، افراد با  ر هر حال صاحبکار موظفد-9-1-3

مدت معین و یا روزمزد مشغول به کار در کارگاه می باشد و در صورت عدم تأمین بیمه مسئولیت در صورت بروز هرگونه 

 .بعهده صاحب کار خواهد بودپرداخت خسارت فقط جرایم و حادثه مسئولیت ها 
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شته باشند از دا قراردادافرادي که جهت انجام عملیات ساختمانی بصورت پیمانکار در پروژه با صاحبکار یا مدیر  :9تبصره

  .خواهند بود یثنمستموضوع بند فوق 

صاحب کار موظف است در بیمه نامه مسئولیت در ردیف سایر بیمه گزاران نام و نام خانوادگی و کد ملی  مدیر را  -9-1-4

 نماید. اضافه

  .مدیر متعهد به پرداخت هزینه بیمه هاي ذیل میباشد-2-9

ومسئولیت هاي  می باشدکارگاه معرفی شده خود مسئول  مدیر متعهد به پرداخت هزینه هاي بیمه تامین اجتماعی-9-2-1

  .محل پروژه بعهده مدیر خواهد بود کارگاه در مسئولناشی از اشتغال 

  الف: تعیین افراد هیأت حل اخت : 10ماده 

یا تفسیر مفاد این قرارداد و منضمات آن و یا بهر دلیل اختالف  ءنمودند هرگاه در اجراطور کلی مدیر و صاحبکار توافق به 

متشکل از یک  اختالفموضوع به هیأت حل و شرایط عمومی پیمان عمل نموده  27حاصل شود مطابق ماده بین آنها نظري 

از سوي انجمن صنفی سازندگان مسکن و کار ، یک نفر نماینده مدیر و یک نفر مهندس معرفی شده  نفر نماینده صاحب

هماهنگ کننده بدون داشتن حق رأي در هیأت  و ناظر ناظر ،ارجاع و درصورت تقاضاي هر یک از طرفیناستان  ساختمان

  .است و الزم االجرا اکثریت دو رأي براي طرفین معتبر با اختالفحضور یافته و تصمیمات هیأت حل 

  :ها می تواند به صورت غیر کتبی صورت گیردابالغ تعیین مواردي که  : 11ماده 

  .کارگاه ثبت و درپایان کار روزانه به امضاي مدیر و صاحبکار برسد گزارش روزانهیا دستور کار باید در ابالغ گونه هر -11-1

منجر به خسارات  می تواند کهي مانند تخلف ساختمانی صاحبکار در نحوه ساخت و ساز و یا موارددر موارد خاص -11-2

به سازمان نظام مهندسی استان ، مرجع  اطالعها یا تذکرات توسط مدیر جهت  ابالغرونوشتی از باید  گردد،مالی یا جانی 

  .ارسال گردد ذیصالحصدور پروانه ، اداره کار و اموراجتماعی وسایر مراجع 

  بود.یا دستورکار بصورت شفاهی مورد قبول نخواهد  ابالغهرگونه -11-3

را از طریق پست الکترونیک  الزمدستورکارهاي مکاتبات و در امور کارگاه  و تسریع مدیر می تواند جهت تسهیل :10تبصره 

که آدرس پست الکترونیکی یا نماید، بدیهی است شماره موبایل و  ابالغیا نماینده قانونی وي صاحب کار به پیامک  ارسال یا
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  ابالغ تلقی می گردد.دریافت مالك می باشد، در قرارداد 

 و یا ابالغ صورتجلسه فسخ قرارداد از امضاء صورتجلسه یا دستور کار وينونی یا نماینده قا کار تیکه صاحبوردر ص :11تبصره 

یا پست پیشتاز قید شده در قرارداد  ارسال پیام به شماره موبایل یا پست الکترونیکیمدیر می تواند از طریق نماید،  عامتنا

، که این نوع ابالغ  قابل استناد در محاکم قضائی و سازمانی آدرس پستی درج شده در قرارداد موضوع را رسما ابالغ نماید به

  و اداري می باشد.

  :ارگاه ،تأسیسات زیربنایی و لوازم و مصالح موجود در کارگاهنحوه حفاظت از ک : 12اده م

مسئولیت  قرارداد 5ماده  13-5دبف مفاد ر انعقاد قرارداد بصورت پیمان مدیریت(فنی و اجرائی) و با عنایت به با توجه به

  د.صاحبکار می باش از کارگاه و تأسیسات زیربنایی و لوازم و مصالح موجود در کارگاه بعهده و هزینهو حراست حفاظت 

 ه:نحوه انتخاب نیروي انسانی ماهر مورد نیاز کارگا : 13ماده 

صاحب کار موظف است نسبت به تامین و معرفی  با توجه به انعقاد قرارداد بصورت پیمان مدیریت(فنی و اجرائی) -13-1

  قرارداد به مدیر اقدام نماید.  15-5نیروي انسانی ماهر و یا پیمانکاران طبق بند 

کلیه پیمانکاران شاغل در کارگاه باید داراي قرارداد هاي همسان با صاحب کار که توسط سازمان نظام مهندسی -13-2

  رسیده است باشند.استان تهیه گردیده و به تائید مدیر 

، در پروژه از مدیر اقدام ننمایدپیمانکاران شاغل هاي منعقده با قراردادچنانچه صاحبکار نسبت به اخذ تأییدیه -13-3

  .می باشدآنان بعهده صاحب کار بکار گیري مسئولیت ناشی از اجراي ناصحیح پروژه و 

  :نحوه تجهیزکارگاه : 14ماده 

با هماهنگی با توجه به حضور روزانه مدیر یا نماینده قانونی وي در کارگاه محل مناسبی را  موظف استصاحب کار -14-1

سرمایش و مناسب یک عدد میز تحریر، سه عدد صندلی و لوازم حداقل شامل با تجهیزات الزم  دفتر کاربه عنوان مدیر 

  ر دهد.و در اختیار مدیر در محل کارگاه قراتهیه و تامین خود هزینه به گرمایش 

  عهده و هزینه صاحب کار می باشد. هبدر کارگاه لوازم بهداشتی مناسب  سالم و تامین آب آشامیدنی بهداشتیتهیه و -14-2

  :نحوه حضور مدیر در کارگاه : 15ماده 
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مدیر متعهد به رعایت مفاد مبحث دوم مقررات ملی در خصوص حضور در کارگاه می باشد ، که براي انجام این امر -15-1

 .قدام نمایداکارگاه  مسئولمی تواند نسبت به معرفی 

  امور مجریان ذیصالح سازمان نظام مهندسی می باشد.، بازرسان مسئول کارگاهرجع کنترل حضور مدیر یا م-15-2

امور مجریان ذیصالح سازمان نظام مهندسی در صورت تخلف مدیر به استناد گزارش هاي ارسالی از سوي بازرسان -15-3

  .رفتار خواهد شدبا مدیر  و مقررات استان مطابق ضوابط

، تهیه شده توسط مدیر می باشد که در صورت متعهد به امضاي گزارش کار روزانهصاحبکار در پایان هر روز کاري -4-15

به صاحب کار مراتب شرایط خصوصی  11وفق تبصره اخطار کتبی ابالغ موظف است ضمن امتناع وي در این خصوص مدیر 

گزارشات به صاحب کار،اخطار  ابالغبه امور مجریان سازمان نظام مهندسی استان گزارش نماید، بدیهی است از تاریخ کتبا را 

 نه فقط با امضاء مدیر معتبر و قابل استناد می باشد.روزا

کارگاه در طول مدت اجرا الزامی بوده به استثناي مواقعی که عملیات اجرائی در کارگاه متوقف می  مسئولحضور -15-5

  باشد.

کارگاه منوط به موافقت مدیر می باشد،  مسئولبا توجه به اینکه روزهاي جمعه جزء ایام تعطیل هفتگی بوده حضور -15-6

اجرا عدم رعایت ایمنی و  از کلیه مسئولیتهاي احتمالی ناشی روزهاي تعطیلدر کار جراي و در صورت ادر غیر اینصورت 

  بعهده صاحب کار می باشد.

  :ساختمان حیاارتباط صاحب کار، مدیر ، ناظرین و دفاتر طر چگونگی: 16ماده 

از در صورتیکه مدیر پس از بررسی نقشه هاي مصوب قبل با توجه به انعقاد قرارداد بصورت پیمان مدیریت(فنی و اجرائی)  

و یا بصورت پیامک یا در حین کار ابهام، اشکال یا مغایرتی در نقشه ها مشاهده نماید مراتب را کتبا و اجرائی شروع عملیات 

در صورت یا از دفتر طراحی و  ظرف یک هفته موظف به پیگیري تا حصول نتیجه به صاحب کار اعالم نموده و صاحب کار

نتیجه ظرف یک هفته، مدیر موظف به درخواست توقف  اعالمبه مدیر می باشد. در صورت عدم و اعالم نیاز از مراجع ذیربط 

  ناظر هماهنگ کننده می باشد.طریق عملیات اجرائی از 

نتیجه کلیه مسئولیتهاي ناشی از ادامه عملیات اجرائی  اعالمحصول و اجرائی قبل از  : در صورت ادامه عملیات12تبصره 
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  بعهده صاحب کار می باشد.

 کار و تسویه حساب و پایان کار: تحویل 17ماده 

پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل و کار آماده تحویل  با توجه به انعقاد قرارداد بصورت پیمان مدیریت(فنی و اجرائی)

مراتب را حداقل یک هفته قبل بطور کتبی به ناظر هماهنگ کننده و صاحب کار اعالم می نماید. پس از بازدید  مدیرگردید، 

یراد و نواقص باشد چنانچه پروژه بیش از سه درصد کل کار داراي اتوسط طرفین و در معیت ناظر هماهنگ کننده و بررسی 

تحویل کار به بعد از رفع نواقص مذکور موکول می گردد. در غیر اینصورت در همان صورتجلسه و با توافق طرفین ضمن 

میگردد. بینی  درصد کل کار مندرج در قرارداد پیش 3تر از متحویل گرفتن پروژه زمان معینی را جهت رفع نواقص جزئی ک

، ضمنا صاحب کار صاحب کار در مدت تعیین شده می باید نسبت به رفع نواقص اقدام نمایند هزینهبا هماهنگی و  مدیرلذا 

  موظف به تسویه حساب با مدیر وفق شرایط قرارداد می باشد.

 : : اقامتگاه قانونی 18ماده 

ذکر گردیده است ، در صورتیکه هر یک از  قرارداددر به عنوان نشانی آنها متگاه قانونی صاحب کار و مدیر همان است که اقا

روز پیش از تاریخ تغییر به طرف دیگر و  15طرفین محل قانونی خود را تغییر دهد ، باید نشانی جدید خود را حداقل 

نشده است  اعالم دهد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر  اطالعسازمان نظام مهندسی استان امور مجریان همچنین 

  بالغ کتبی به نشانی مذکور با پست سفارشی در حکم ابالغ رسمی و دریافت شده تلقی می گردد.ااعالم یا  هرگونه،

  

و پنج نسخه تنظیم گردیده ، که هر پنج نسخه حکم واحد تبصره  12ماده و  18این شرایط خصوصی قرارداد در 

  را داشته قابل استناد می باشند. 



 
 

 

 شرایط عمومی پیمان

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 پیوست

 

 .فرم هاي تعلیق -1

 .ان پروه تمام شده و پروژه ادامه دارد)خاتمه کار(زمفرمهاي  -2

 .صورتجلسه تحویل کارفرم  -3

 فرم الحاقیه تمدید مدت قرارداد. -4

  فرم هاي فسخ قرارداد. -5

 فرم معرفی سرپرست کارگاه. -6

 .قرارداد همسان اجرا کاران -7

 فرم ارزشیابی کیفی اجراکارن -8

 



:تاریخ  
 
:شماره  
 

۲از  ۱صفحھ  تعلیق  

 

 

 مدیر محترم امور سازندگان مسکن و ساختمان استان خوزستان

  قرارداد مربوط به پالك ثبتی مربوط به  پیمان تعلیق جلسه تشکیل درخواستموضوع: 

 با سالم

ــرکت/خانم/آقاي مهندس           ما اینجانب شـ ــاحب کار     ......................................... احترا ــماره   مدیر/صـ  قرارداد به شـ
                                                                            به آدرس: ........................................................................................مربوط به پالك ثبتی فوق الذکر .................................... 

ــت مورخ   ــیله معروض میدارد، با عنایت به درخواس ــاحب کار مبنی بر مدیر/ ..............................................بدینوس ص
تصمیم در این و اتخاذ  تشکیل جلسه حل اختالف جهت بررسی در خواست پروژه و اهمیت موضوع  پیمان تعلیق

 خصوص را دارم.

 خواهشمند است مقرر فرمائید ضمن تعیین زمان و محل تشکیل جلسه از نتیجه اینجانب را مطلع نمایند.

 

 

 با تشکر                                                                                                    

 صاحب کار/مهر و امضاء مدیر                                                                                                   

 

 

 رونوشت:

 جهت استحضار و شرکت در جلسهمدیر  /صاحب کار  -

 و شرکت در جلسهر ناظر هماهنگ کننده جهت استحضا -



:تاریخ  
 
:شماره  
 

 
۲از  ۲تعلیق صفحھ   

 

  صورتجلسه تعلیق کار پروژه مربوط به پالك ثبتی
 

و با هماهنگی هاي قبلی بعمل آمده جلسه   …............…………انم/آقاي مهندس شرکت/خ ……………………رو تقاضا نامه مورخ یپ
در محل دفتر امور سازندگان مسکن و ساختمان استان ............. راس ساعت  ………………………مورخ  ..………… اي  در روز
روزه کار  ....................... تعلیقمبنی بر ............................................. بمنظور، بررسی درخواست صاحب کار خانم/آقايخورزستان 

در پالك ثبتی ...................................  مورخ .................................... به شماره قرارداد .....................  پروژه براي بار
با حضور نامبرگان و امضاء  ........................................ به آدرس: ........................................................................... ........................................

رین در جلسه وفق ماده ض. پس از بحث و بررسی درخواست صاحب کار و استماع سخنان طرفین، حاکننده گان ذیل تشکیل گردید
لغایت ..................................  روز/ماه از تاریخ .................به مدت  ................ کار براي بارتعلیق مذکور با  دقراردا 9

شرایط  8ده صاحب کار متعهد به پرداخت حق الزحمه مدیر در این دوره تعلیق بر اساس مالذا موافقت نمودند.  ...............................
 می باشد. ریال ..............................  کر به مبلغذقرارداد فوق ال خصوصی

بدیهی است در طول دوره تعلیق، کارگاه تعطیل بوده و مسئولیت هرگونه فعالیت اجرائی، فنی، ایمنی، حقوقی و حراست از کارگاه 
ضمنا مدت دوره تعلیق به  .تی نداردیطبق شرایط خصوصی قرارداد بعهده صاحب کار می باشد و مدیر از این بابت هیچگونه مسئول

 اضافه می گردد.مدت اولیه قرارداد 

 د. ندر این صورتجلسه مورد قبول طرفین قرارداد بوده و ملزم به اجرا می باش تصمیمات متخذه

دعوي ضرر و زیان در این خصوص را در یا طرح ادعا و  ،حق هرگونه اعتراضهیچگونه اعتراضی نداشته و صاحب کار ، توضیح اینکه
 د.هر محکمه اي از خود سلب نمو

 مهر و امضاء مدیر مهر و امضاء ناظر هماهنگ کننده امضاء صاحب کاراثر انگشت و 

   

 

 مهر و امضاء مدیر امور سازندگان مسکن و ساختمان مهر و امضاء انجمن سازندگان مسکن و ساختمان

  

 



:تاریخ  
 
:شماره  
 

۳از  ۱صفحھ  خاتمھ  

 مدیر محترم امور سازندگان مسکن و ساختمان استان خوزستان

  قرارداد مربوط به پالك ثبتی مربوط به  خاتمه مدت پیمان جلسه تشکیل درخواستموضوع: 

 با سالم

                       .............................. قرارداد به شماره مدیر/صاحب کار  .................................. شرکت/خانم/آقاي مهندساحتراما اینجانب 
                                                                             ................................................................................................................................ به آدرسمربوط به پالك ثبتی فوق الذکر 

خاتمه مدت صاحب کار مبنی بر مدیر/ ................................بدینوسیله معروض میدارد، با عنایت به درخواست مورخ 
و اتخاذ تصمیم در این خصوص  تشکیل جلسه حل اختالف جهت بررسی در خواست پروژه و اهمیت موضوع  پیمان

 را دارم.

 خواهشمند است مقرر فرمائید ضمن تعیین زمان و محل تشکیل جلسه از نتیجه اینجانب را مطلع نمایند.

 

 

 با تشکر                                                                                                    

 صاحب کار/مهر و امضاء مدیر                                                                                                   

 

 

 رونوشت:

 جهت استحضار و شرکت در جلسهمدیر  /صاحب کار  -

 و شرکت در جلسهر ناظر هماهنگ کننده جهت استحضا -



: تاریخ  
: شماره  

 پیوست: دارد
 

 
۳از  ۳صفحھ خاتمھ   

 

 اهواز ........ شهرداري محترم منطقه
 

 قرارداد اجراي ساختمان مربوط به پالك ثبتی خاتمه مدتموضوع: اعالم 

 با سالم

                 ............................................................ پالك ثبتی هماهنگ کنندهمهندس ناظر .....................................احتراما، اینجانب 

                                                                                                                       ............................................................................................................................................................................................ به آدرس
ــمــاره  ــاختمــانی شـ  بــه مــالکیــت خــانم/آقــاي ...............................مورخ  ............................. و داراي پروانــه ســ

ــاند، از آنجائیکه قرارداد اجراي ســاختمان مذکور  بدینوســیله ..................................................         به اســتحضــار می رس
ــاحب کار ...................................... فی مابین آقاي مهندس ــرفت فوق الذکر  پالك ثبتی به عنوان مدیر و صـ با پیشـ

صد در ..............  فیزیکی ست) گردیده خاتمهبا توافق طرفین  .....................................تاریخ  در شمند  (کپی پیو ، خواه
است مقرر فرمائید به طریق مقتضی و طبق مقررات تا زمان تعیین و معرفی مدیر جانشین از سوي صاحب کار به    

دستور توقف  نسبت به صدور   فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان     5-4-9وفق بند آن شهرداري محترم  
 گونه عملیات اجرائی در این مدت جلوگیري بعمل آید.اقدام و از هر ،کار

 

 

 مهر و امضاء ناظر هماهنگ کننده                                                                                                                       

 

 رونوشت:

 و اقدام الزم.راضاستحجهت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  35ماده کمیته  -

 جهت استحضارو اقدام الزم.سازمان نظام مهندسی کمیته کنترل نظارت -

 جهت استحضارو اقدام الزم. سازندگان مسکن و ساختمان سازمان نظام مهندسی امور-

 .مجري ذیصالح پیرو صورتجلسه فسخ قرارداد جهت اطالع -

 جهت اطالع و تعیین و مدیر جانشین. صاحب کار-

 



:تاریخ  

 
۳از ۲صفحھخاتمھ   

 

  قرارداد اجراي ساختمان(پیمان مدیریت)  مربوط به پالك ثبتی مدت خاتمهصورتجلسه 

 

مورخ                              ..........................  قرارداد شماره مدت مبنی بر خاتمه ...............................مورخ  صاحب کار/ مدیرپیرو درخواست 
ل جهت خاتمه پیمان ـــحضور طرفین قرارداد و امضاء کننده گان ذیبا  ..................................... جلسه اي در تاریخ................................. 

                                                                                      ................................................................................................................................به آدرس ..................................   مربوط به پالك ثبتی شماره
با توافق  رفت کار تا تاریخ امضاء صورتجلسه،بازدید و بررسی کار هاي انجام شده، پیشپس از گردید که در محل اجراي پروژه تشکیل 

 :تعیین و کارهاي تکمیل شده و ناتمام بر اساس نقشه هاي مصوب به شرح زیر تنظیم و ابالغ می گردددرصد طرفین .............. 

 کارهاي ناتمام ردیف کارهاي تمام شده ردیف
    

 گردید.  سط مدیر به صاحب کار تحویللذا کارهاي تمام شده همزمان با امضاء این صورتجلسه تو 

امضاء صورتجلسه نسبت به تعیین و معرفی مدیر از تاریخ  صاحب کار متعهد گردید براي باقیمانده کار ظرف مدت حداکثر پانزده روز
تعطیل و صاحب لذا در طول این مدت کارگاه  ، ذیصالح جدید به امور مجریان سازمان نظام مهندسی و مرجع صدور پروانه اقدام نماید

کار اجازه ادامه عملیات را ندارد در غیر اینصورت ناظر هماهنگ کننده موظف به ارائه گزارش به امور مجریان سازمان نظام مهندسی 
پروانه جهت اقدامات الزم می باشد، همچنین صاحب کار ملزم به پرداخت حق الزحمه مدیر، مطالبات معوقه و نیز و مرجع صدور 
خسارت ضرر و زیان احتمالی ناشی از خاتمه پیمان وفق شرایط قرارداد و نظر کمیته حل اختالف و تسویه حساب با هزینه جبران 

 و  هیچگونه اعتراضی نداشتهدر این جلسه ات متخذه صاحب کار ضمن موافقت با تصمیم بدینوسیلهتوضیح اینکه، مدیر می باشد. 
 .هر محکمه اي از خود سلب نمودآتی در حق هرگونه اعتراض و طرح ادعا و دعوي و ضرر و زیان در این خصوص را در 

 سایر توافقات:

 مهر و امضاء مدیر مهر و امضاء ناظر هماهنگ کننده اثر انگشت و امضاء صاحب کار

   

 مدیر امور سازندگان مسکن و ساختمان ءمهر و امضا انجمن سازندگان مسکن و ساختمانمهر و امضاء 
 
 
 

 مراتب مورد تائید است.

 
 
 

 مراتب مورد تائید است.
 



:تاریخ  
 

 کار پروژه مربوط به پالك ثبتی تحویلصورتجلسه 
 

ــت تحویل کار   رو یپ ــرکت/خ   .................................. مورخ درخواسـ به عنوان مدیر به     ...........................................مهندس   انم/آقاي ش
ــاحب کار    ــوع قرارداد   .............. ................................. خانم/آقاي  صـ ــماره مبنی بر تکمیل عملیات اجرائی موضـ                                   ..................................... شـ

                                                                                                                                ............................................................................................. :به آدرس .............................................:به پالك ثبتیمربوط  ....................مورخ ......
سه اي در محل اجراي پروژه در   ساعت  ................................ تاریخجل ضور    ................ :راس  صاحب کار با ح جهت تحویل کار به 

از شــرایط عمومی منضــم به پیمان تشــکیل گردید، که پس بازدید و  21طبق ماده طرفین قرارداد و مهندس ناظر هماهنگ کننده 
 شرفت اجراي عملیات، مشاهده گردید.بررسی از چگونگی پی

این صورتجلسه تحویل قطعی امضاء پروژه بدون ایراد و نواقص و بر اساس نقشه هاي مصوب و شرایط قرارداد، تکمیل و همزمان با  �
 گردید.به صاحب کار 

شد.      3پروژه کمتر از  � شرح ذیل می با صد کل کار داراي ایراد و نواقص ب ضم به     21لذا با عنایت به ماده  در شرایط عمومی من از 
                        ................. مدتحاضــرین در جلســه   ضــمناپروژه تحویل صــاحب کار گردید، پیمان و همزمان با امضــاء این صــورتجلســه   

جهت رفع نواقص و تحویل قطعی کار به هزینه صاحب کار را مه مدیر ق الزحریال به عنوان ح ......................................... مبلغو  روز
سه تحویل کار، تعیین نمودند که مورد موافقت مدیر نیز قرار            صورتجل ضاء  صوب از تاریخ ام شه هاي م ساس نق سط مدیر بر ا و تو

ــده نســبت به تامین هزینه رفع نواقص و همکار  اقدام ا مدیر ب يگرفت. لذا چنانچه صــاحب کار بهر دلیل در طول مدت تعیین ش
شته و در پایان مدت     سئولیتی ندا ست حق الزحمه مدیر را     تعیین ننماید، مدیر از این بابت هیچگونه م صاحب کار موظف ا شده 

 .شده جهت رفع نواقص بر اساس مبلغ قرارداد محاسبه و پرداخت نماید تعیینمتناسب با زمان 

 قص کار عبارتند از:انو

    1- 

    2- 

   توسط مدیر بر اساس نقشه هاي مصوب و شرایط  ............................................ تاریخرفع کلیه نواقص ردیف باال طی مدت تعیین شده در
 قرارداد تکمیل و همزمان با امضاء این صورتجلسه تحویل قطعی به صاحب کار گردید.

 مهر و امضاء مدیر ماهنگ کنندهمهر و امضاء ناظر ه اثر انگشت و امضاء صاحب کار

   

 

 

 مهر و امضاء مدیر امور سازندگان مسکن و ساختمان مهر و امضاء انجمن سازندگان مسکن و ساختمان

 مراتب مورد تائید است.
 
 
 
 

 مراتب مورد تائید است.
 
 
 
 



:تاریخ  
 
:شماره  
 

 ............ پالك ثبتی شمارهبه مربوط  ................ مورخ................ الحاقیه تمدید مدت قرارداد به شماره  

 

به عنوان صاحب کار و  ............................. خانم/آقايفین قرارداد مذکور به موجب این الحاقیه طر
                               .......................... عنوان مدیر بر اساس درخواست مورخبه  ...................... ت/خانم/آقايشرک

 ....................... تا.........................  خیتار ازماه شمسی  .........به مدت صاحب کار موافقت به تمدید زمان قرارداد 
 نمودند.

ساس این توافق حق الزحمه مدیر طبق ماده   صی من     3بر ا صو                       م به پیمان به مبلغ ...............................ض شرایط خ
 ریال محاسبه و تعیین گردید که صاحب کار متعهد به پرداخت آن حداکثر طی دو قسط گردید. 

ــاء  ــط اول نقدا همزمان با امض صد   50 مبلغ حداقل معادل الحاقیه بهاین قس از مبلغ کل حق الزحمه متعلقه در
ماره               ــ ــط دوم حداکثر یک ماه قبل از اتمام دوره تمدید طی چک شـ                                        نزد .............................. دوره تمدید و قسـ

 می باشد. ..مورخ ............................. ................................ شعبه ……………………بانک 

د دامی جزء الینفک اسناد قرار یسایر مفاد قرارداد اولیه بدون هیچگونه تغییري بقوت خود باقی است. الحاقیه تنظ  
 و قابل استناد می باشد.

 

 مهر و امضاء مدیر اثر انگشت و امضاء صاحب کار

  

 سازندگان مسکن و ساختمانمهر و امضاء مدیر امور 

 

 

 نسخه به امور مجریان-*



 تاریخ
 
 شماره
 

٤از  ۱صفحھ  فسخ   

 

 

 مدیر محترم امور سازندگان مسکن و ساختمان استان خوزستان

  قرارداد مربوط به پالك ثبتی مربوط به  فسخ جلسه تشکیل درخواستموضوع: 

 با سالم

قرارداد به شماره  مدیر/صاحب کار ................... .................................. شرکت/خانم/آقاي مهندساحتراما اینجانب 
                                                                            ...............به آدرس: ..............................................................................مربوط به پالك ثبتی فوق الذکر  ................................

صاحب کار مبنی بر مدیر/  .................................................. بدینوسیله معروض میدارد، با عنایت به درخواست مورخ
و اتخاذ تصمیم در این  یل جلسه حل اختالف جهت بررسی تشکدر خواست پروژه و اهمیت موضوع پیمان فسخ 

 خصوص را دارم.

 خواهشمند است مقرر فرمائید ضمن تعیین زمان و محل تشکیل جلسه از نتیجه اینجانب را مطلع نمایند.

 

 

 با تشکر                                                                                

 صاحب کار/مهر و امضاء مدیر                                                                             

 

 

 

 رونوشت:

 جهت استحضار و شرکت در جلسهمدیر  /صاحب کار  -

 و شرکت در جلسهر ناظر هماهنگ کننده جهت استحضا -



:تاریخ  

٤از  ۲فسخ صفحھ   
 

 صورتجلسه فسخ قرارداد اجراي ساختمان(پیمان مدیریت)  مربوط به پالك ثبتی

 صــاحب کار/ مدیر، جلســه اي در تاریخ از ناحیه ........................... مورخ  ................................ پیرو درخواســت فســخ قرارداد شــماره  
با هماهنگی قبلی بعمل آمده در محل دفتر امور مجریان ذیصــالح ســازمان نظام مهندســی اســتان خوزســتان با   .................................

 حضور طرفین قرارداد و امضاء کننده گان ذیل تشکیل گردید.

از شرایط  7و ماده  شرایط عمومی پیمان 24اده رین در جلسه نهایتا بر اساس مضپس از بحث و بررسی اسناد و مدارك ارائه شده، حا
 موافقت نمودند...................................... با درخواست فسخ قرارداد از تاریخ  موارد ذیل خصوصی قرارداد مذکور و با عنایت به 

1- 

2- 

3- 

 25(تاریخ فسخ قرارداد) وفق ماده  ............................................... یک هفته از این تاریخظرف لذا مقرر گردید که طرفین قرارداد حداکثر 
 نسبت به اقدامات پس ار فسخ و تسویه حساب نهائی تسریع و اقدام نمایند. ،شرایط عمومی پیمان 26و 

شرایط خصوصی قرارداد حداکثر  2از ماده  6بدیهی است صاحب کار موظف به تعیین و معرفی مدیر ذیصالح جانشین طبق تبصره 
فسخ قرارداد می باشد، لذا در طول این مدت کارگاه تعطیل و صاحب کار اجازه ادامه عملیات را ندارد در روز از تاریخ  15ظرف مدت 

ناظر هماهنگ کننده موظف به ارائه گزارش به امور مجریان سازمان حث دوم مقررات ملی ساختمان مب 5-4-9طبق بند غیر اینصورت 
ضمن موافقت با با امضاء این صورتجلسه احب کار صتوضیح اینکه،  نظام مهندسی و مرجع صدور پروانه جهت اقدامات الزم می باشد.

دعوي و ضرر و زیان در این خصوص را در هر محکمه طرح ادعا،  ،حق هرگونه اعتراضو  ات متخذه هیچگونه اعتراضی نداشتهتصمیم
 .از خود سلب نمود در آینده اي

 مهر و امضاء مدیر مهر و امضاء ناظر هماهنگ کننده اثر انگشت و امضاء صاحب کار

   

 

 مدیر امور سازندگان مسکن و ساختمان ءمهر و امضا انجمن سازندگان مسکن و ساختمانمهر و امضاء 

 
 
 

 مراتب مورد تائید است.

 
 
 

 مراتب مورد تائید است.

 



:تاریخ  
:شماره  
 

٤از  ۳فسخ صفحھ   

 تا تاریخ فسخ قرارداد شدهعملیات انجام صورتجلسه 
 

ــخ قراردادرو یپ ماره   فسـ ــ مدیر جلســــه اي در          ..................................... مورخ .....................................  شـ کار/ حب  یه صــــا ناح                                                 از 
                                                                                                                                  ...........................................................................................................................................در محل اجراي پروژه به آدرس ................................  تاریخ

شکیل گردید و پس از    ضور طرفین قرارداد و ناظر هماهنگ کننده ت شده،   با ح سی از کارهاي انجام  سه   بازدید و برر ضرین در جل حا
شرکت         سط آقا/خام/ شرح ذیل تو سخ قرارداد ب شده تا زمان ف                                                                  ...................................................... گواهی و تائید نمودند که عملیات اجرا 

 .انجام گردید

 اجراي بتن مگر          آرماتور بندي فونداسیونمرحله تجهیز کارگاه        اجراي گود برداري              بدون عملیات      

 تیر هاي طبقه ..............اجراي                                     اجراي ستونهاي طبقه ...............     اجراي بتن فونداسیون          

 سایر                                    ..........دیوارچینی طبقه        اجراي خرپشته                   اجراي دال سقف طبقه............

 مهر و امضاء مدیر مهر و امضاء ناظر هماهنگ کننده اثر انگشت و امضاء صاحب کار

   

 

 مهر و امضاء مدیر امور سازندگان مسکن و ساختمان مهر و امضاء انجمن سازندگان مسکن و ساختمان
 
 
 
 

 مراتب مورد تائید است.

 
 
 
 

 مراتب مورد تائید است.

 



: تاریخ  
: شماره  

داردپیوست:   
 

٤از  ٤فسخ صفحھ   

 اهواز ...........شهرداري محترم منطقه 

  موضوع: اعالم فسخ قرارداد اجراي ساختمان مربوط به پالك ثبتی

 با سالم

                ........................................................پالك ثبتی  هماهنگ کنندهمهندس ناظر........................................  احتراما، اینجانب

                                                                                                                       ..............................................................: ........................................................................................................................... به آدرس
ــماره      ــاختمانی شـ به مالکیت خانم/آقاي                                   ........................................   مورخ......................................... و داراي پروانه سـ

ساختمان مذکور فی          .......... ...................................... ساند، از آنجائیکه قرارداد اجراي  ضار می ر ستح سیله به ا بدینو
ــاحب کار       .........................................مابین آقاي مهندس     ــرفت   فوق الذکر  پالك ثبتی به عنوان مدیر و صـ با پیشـ

، خواهشمند است   (کپی پیوست) با توافق طرفین فسخ گردیده .......... ....................تاریخ  درصد در ...............  فیزیکی
صاحب کار به آن        سوي  شین از  ضی و طبق مقررات تا زمان تعیین و معرفی مدیر جان مقرر فرمائید به طریق مقت

ساختمان      5-4-9وفق بند شهرداري محترم   سوم مبحث دوم مقررات ملی  صل  صدور    ف سبت به  ستور توقف  ن د
 اقدام و از هرگونه عملیات اجرائی در این مدت جلوگیري بعمل آید. ،کار

 

 

 مهر و امضاء ناظر هماهنگ کننده

 

 رونوشت:

 و اقدام الزم.راضاستحجهت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  35ماده کمیته  -

 جهت استحضارو اقدام الزم.سازمان نظام مهندسی کمیته کنترل نظارت -

 جهت استحضارو اقدام الزم. سازندگان مسکن و ساختمان سازمان نظام مهندسی امور-

 مجري ذیصالح پیرو صورتجلسه فسخ قرارداد جهت اطالع. -

 صاحب کار جهت اطالع و تعیین مدیر جانشین.-

 



 کارگاهسرپرست معرفی نامه 

 

 خورستانریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

 
 المبا س 

 جهت اجراي .............................................. پروانه اشتغال به شمارهح داراي المجري ذیص ............................................... شرکت/اینجانب مهندس "احتراما
                                                                                              ...........................................................................................................................................به آدرس   ....................................ساختمان مسکونی / اداري / تعاونی 

 .ه معرفی می نمایمکارگا سرپرستبه عنوان را  .................................آقاي مهندس  ................................... ثبتی شماره الكپ
 

 با احترام                                                                                                                

 و امضاء مجري مهر                                                                                                                

 

 نظریه امور مجریان سازمان نظام مهندسی استان خوزستان

 
 .................موافقت می گردد..............................در پالك ثبتی شماره ............................... با سرپرستی کارگاه آقا/خانم 

 
 

 مهر و امضاء مدیر امور سازندگان مسکن و ساختمان                                                                                                  
 

 

 
 

 :شرایط الزم براي اخذ سرپرست کارگاه
 مدرك تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران یا مهندسی معماري -1
 مرتبطحداقل سه سال سابق بیمه  -2
 کارت عضویت نظام مهندسی  -3
 ممهور کردن فرم -4

 ثبت دبیرخانه سازمان                                                                                                                                                          

 

 



١ 
 :مانكاريپ ءمهر و امضا                                     :              هيمهر و امضاء اتحاد                         مهر و امضاء مالك/كارفرما:                 

  

  ..................................شماره:  تعالي بسمه 
  ...................................تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                          

  در شهر اهواز  بتني (دستمزدي) سازهاجراي  قرارداد
.............................................................................  خانم/آقايمابين  في........................اين قرارداد در تاريخ

و شماره موبايل .......................................................... به شماره ملي ......................................................................فرزند
............................................................. كه و آدرس محل سكونت ..................................................................................

و  طرفكارفرما ناميده مي شود از يك منبعد در اين قرارداد 
........................... به شماره ...........خانم/آقاي.............................................................................  فرزند................................

ونت ملي.......................................................... و شماره موبايل....................................و آدرس محل سك
ناميد مي شود  قرارداد پيمانكاركه منبعد در اين ................. ..........................................................................................

و در حضور نماينده اتحاديه توليد كنندگان تيرچه و بلوك شهرستان اهواز ديگر  طرف از 
ل دفتر اتحاديه مذكور به عنوان و در مح...................................................به شماره ملي......................................آقاي

منعقد و امضاء گرديد پيمان درج شده است  و مداركطبق مقررات و شرايطي كه در اسناد  عقد قراردادشاهد 
:  

  ) موضوع قرارداد: 1ماده 

  : از عبارتستبشرح زير  قرارداد موضوع

o آرماتوربندي و بتن ريزيشامل  بتني درجا طبق نقشه،  شمع ياجرا.  
o قالب و قالب بندي و بتن ريزي فونداسيونو تخليه آرماتور بندي، تهيه و حمل  ياجرا.   
o  اجراي واتر استاپر.  وديوار برشي و پله ها ، ريشه گذاري ستونها، ديوار هاي حائل  
o  لب بندي، آرماتوربندي و بتن ريزي قاقالب و اجراي و تخليه تهيه و حمل كليه عمليات اجرائي شامل

  حائلهاي ديوار 
o  قالب بندي، آرماتوربندي و بتن ريزي قالب و اجراي و تخليه تهيه و حمل كليه عمليات اجرائي شامل

 و سقف خرپشته سقف ها ،ستونها ، ديوار برشي ها ، پله ها 

 توسط يدستوركارهاي ابالغ واستان خوزستان مورد تائيد سازمان نظام مهندسي  ابالغي هاي نقشه اساس بر
  ذيصالح . مجري مهندس

رفي از محل دپو در محوطه كارگاه به محل اجراي كار بعهده صاينكه حمل ادوات و ابزار كار و مصالح م :توضيح
  مي باشد. پيمانكار

   



٢ 
 :مانكاريپ ءمهر و امضا                                     :              هيمهر و امضاء اتحاد                         مهر و امضاء مالك/كارفرما:                 

  

  :قراداد مدت  )2ماده 

مي  نظيم صورتجلسه تحويل كارگاهت تاريخ زمان  آن ازشروع تاريخ  و.......................... ماه شمسي مدت قرارداد 
  باشد.

  ام تعطيل رسمي جزء مدت قرارداد نمي باشد.: فقط اي1تبصره 
ودگي هوا در شهرستان ...........................طي آليل ناشي از بارندگي شديد و يا از گردوخاك و ايام تعط: 2تبصره

  اضافه مي شود.پيمان به مدت اوليه صورتجلسه اي في مابين طرفين قرارداد ياداشت و در پايان زمان قراداد 

  شرايط پرداخت مالي:چگونگي مبلغ قرارداد و  )3ماده 

ريال ( به  با توجه به جدول تفكيكي ذيل و توافق طرفين.............................................................مبلغ كل قرارداد 
   مي باشد. )................................................................................................حروف  : 

  شرح عمليات اجرايي  رديف
واحد 
اندازه 
  گيري

 مقدار
تقريبي 

  كار

 بهاي
واحد 

  )ريال(

  بهاي كل
  (ريال)

1  
شامل  اجراي شمع بتني درجا طبق نقشه، 

  آرماتوربندي و بتن ريزي.
  

        عدد

2  
قالب و  تخليه  آرماتور بندي، تهيه و حمل اجراي

  قالب بندي و بتن ريزي فونداسيون. 
  

        متر مربع

ريشه گذاري ستونها، ديوار هاي حائل ، ديوار برشي   3
        عدد   و پله ها و اجراي واتر استاپر

4  

قالب تخليه  كليه عمليات اجرائي شامل تهيه و حمل
بتن ريزي ديوار و اجراي قالب بندي، آرماتوربندي و 

  هاي حائل
  

        متر مربع

5  

 و تخليه كليه عمليات اجرائي شامل تهيه و حمل
قالب و اجراي قالب بندي، آرماتوربندي و بتن ريزي 
ستونها ، ديوار برشي ها ، پله ها ، سقف ها و سقف 

 خرپشته

  

        متر مربع

  :  جمع مبلغ به حروف 
  به عدد:  

  



٣ 
 :مانكاريپ ءمهر و امضا                                     :              هيمهر و امضاء اتحاد                         مهر و امضاء مالك/كارفرما:                 

  

ــاء           ــط طرفين قرارداد و امضـ ــده، توسـ مبلغ نهائي قرارداد پس از پايان كار و اندازه گيري كارهاي اجرا شـ
و صورتجلسه مربوطه و بررسي صورت وضعيت پيمانكار توسط مهندس مجري ذيصالح به عنوان نماينده فني    

  تعيين و مبناي تسويه حساب مي باشد.كارفرما ئي رااج

اضافه قبل و در هنگام بتن ريزي به هر تعداد و اندازه هيچ گونه ها يت و آويز بابت نصب بيس پل :3تبصره 
  .نمي گرددمبلغي پرداخت 

  هيچگونه افزايش يا كاهش نرخي تعلق نمي گيرد.به قيمتهاي اين قرارداد  : 4تبصره
همان رديف افزايش %  10تا را مقدار هر رديف از جدول فوق الذكر كارفرما مي تواند ، در صورت نياز : 5تبصره 

بديهي است تغييرات  .را از خود سلب نمود اعتراضيهرگونه حق  از بابت اين تغييرات پيمانكار،يا كاهش دهد
  درصد هر رديف پس از توافق طرفين قابل اجرا مي باشد. 10بيش از 
و سنجاقي توسط پيمانكار، طبق توافق في مابين براي ستون و تير هر در صورت ساخت خاموت : 6تبصره 
  جداگانه به پيمانكار پرداخت مي گردد. مبلغ .......................................ريال  بهسقف 
مصالح و ايزار كار از محل دپو در كارگاه تا محل اجراي كار در همه قسمتها و تهيه  و تخليه  : حمل7تبصره
  سر و باالبر و ديگر دستگاه هاي مورد نياز اجراي كار بعهده پيمانكار مي باشد.ميك

  :پرداخت نحوه  )4 ماده

قرارداد و بررسي و تائيد صورت وضعيت  3ذيل ماده اجراي عمليات هريك از ريف هاي جدول  پس از تكميل
موظف به پرداخت مبلغ  تنظيمي پيمانكار توسط مجري ذيصالح حداكثر ظرف مدت سه روز كاري، كارفرما

   مورد تائيد حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تائيد صورت وضعيت مي باشد.
قرارداد دوره تضمين و در پايان  مي گرددپرداخت ده درصد بابت حسن انجام كار كسر : از مبلغ هر 8هتبصر

  ميگردد.مسترد تقاضاي كتبي پيمانكار توسط كارفرما با قرارداد  16مطابق ماده 

  :پيماناسناد ومدارك )5ماده 

  .حاضر قرارداد -5-1

  .)1(پيوست شمارهتصويب شده توسط سازمان نظام مهندسي استان فني مشخصات و ها نقشه -5-2

  .پيمانكار بهابالغي كتبي توسط مهندس مجري و يا مهندس ناظر  كارهاي دستور كليه -5-3

  .)دو(پيوست شماره كارصورتجلسه تحويل زمين و ابالغ شروع به  -5-4

  .شرايط عمومي پيمان -5-5
  شرايط خصوصي پيمان.-5-6

  توضيح اينكه ارجحيت اسناد و مدارك پيمان طبق رديف هاي فوق الذكر مي باشد.
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 :مانكاريپ ءمهر و امضا                                     :              هيمهر و امضاء اتحاد                         مهر و امضاء مالك/كارفرما:                 

  

  :محل اجراي موضوع قرارداد  )6ماده 

به پالك ثبتي ....................................................و  ه در شهر اهوازمربوط موضوع قرارداد كار محل اجرايآدرس 
  اشد.پروانه ساختماني شماره.............................................مورخ ......................................به قرار ذيل مي ب

  ............................................................................................................................: اهواز ..............................................آدرس

  :پيمان تعديل و ضرايب  ) 7ماده 

تا تكميل و تحويل كار نمي باشد، لذا بدينوسيله ضرايب و افزايش بهاء  ،اين قرارداد شامل هيچگونه تعديل 
  اعالم نمود از اين موضوع آگاهي كامل داشته و قرارداد را امضاء نموده است.پيمانكار 

  ) نظارت بر اجراي كار : 8ماده 

 به عنوان نماينده فني و اجرائي كارفرما  زير نظر مجري ذيصالح پيمانكاراين قرارداد توسط عمليات اجرايي 
 ي مهندس و مسئوليت نظارت بر حسن اجراي كار و مفاد قرارداد بعهده خانم/آقا شودمي جام ان

  .........................كه در اين قرارداد دستگاه نظارت/مهندس ناظر ناميده مي شود مي باشد.
مجري ذيصالح  لذا پيمانكار موظف به اجراي دستورات و رعايت اصول فني و ايمني ارائه شده توسط مهندس 

  .و دستگاه نظارت مي باشد

  ) كسورات قانوني :9ماده 

ماليات ) مي باشد قانوني ازجمله كليه مبالغ قيد شده در اين قرار داد بصورت خالص ( بدون احتساب كسورات 
 .  

  ) تعهدات كارفرما :10ماده 

  عهده كارفرما مي باشد . به كارگاهو حراست ازابزار آالت موجود در  و امنيتتامين آب و برق  -10-1
مبلغ صورت وضعيت هاي تائيد شده را در زمان تعيين  كليه قرارداد مفاد اساس بر است موظف كارفرما-10-2

  شده به پيمانكار پرداخت نمايد.
و اجرائي و مدارك فني ضمن تحويل زمين محل اجراي كار، نقشه هاي تفصيلي  است موظف كارفرما -10-3
  .به پيمانكار تحويل نمايد به گونه اي كه باعث ايجاد تاخير در اجراي كار نگرددوجه همزمان را با 

از قبيل شن ، ماسه ، بتن آماده ، تيرچه ، يونوليت، كليه مصالح مصرفي مورد نياز و تخليه تهيه و حمل -10-4
به عهده كارفرما  .... تا محل كارگاه اسپيسر ، ميلگرد،  سيم آرماتوربندي ، ميخ ، گازوئيل ، روغن سوخته و غيره

  مي باشد .
بديهي است اين بيمه  بيمه نامه مسئوليت مدني پروژه / كارگاه به عهده كارفرما مي باشد . تامينهزينه -10-5

  .نامه مي بايد بصورت كامل و در مدت زمان مناسب، كارگاه و كاركنان را تحت پوشش داشته باشد
عمليات، دستگاه نظارت و مجري ذيصالح را به عنوان نماينده فني و اجرائي به پيمانكار همزمان با شروع -10-6

  كتبا معرفي نمايد.
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درصورت نياز پيمانكار به استفاده از خدمات بيمه نامه مسئوليت مربوط به پروژه، كارفرما موظف به -10-7
  همكاري با پيمانكار مي باشد.

محيط كار و ايمني كارگاه از جمله بستن چشمه آسانسور، نورگير موظف به رعايت بهداشت  كارفرما-10-8
ها، كليه پرتگاه ها و راه پله و اجراپوشش موقت به جهت جلوگير از صدمات احتمالي طبق دستورالعملهاي 

  مربوطه مي باشد.
ارفرما احداث ساختمان موقت يا كانكس بعنوان تجهيز كارگاه جهت اقامت كارگران پيمانكار برعهده ك-10-9

  مي باشد.
صاحب كار موظف است برنامه بتن ريزي اجراي سقف را بگونه اي با هماهنگي مجري ذيصالح و -10-11

  پيمانكار تنظيم نمايد كه در يكروز كاري اجراي بتن سقف يا فونداسيون تكميل گردد.
  : ) تعهدات پيمانكار11ماده 

و اين قرارداد را مطالعه نموده و از مفاد آن ، شرايط  5كليه اسناد و مدارك ماده  نموداعالم  پيمانكار -11-1
كار ، آب و هوا ، ميزان حقوق و دستمزد كارگران و كليه قوانين و مقررات جاري شرايط عمومي تا زمان مقدار 

 از نموده است و و همچنين محل اجراي كار را مشاهده و بازديد و بررسيو علم داشته  پيشنهاد قيمت مطلع
شرايط قرارداد را از پيمانكار ادعاي جهل از بدينوسيله . لذا مي باشد  توان انجام كار داراي آمادگي و نظر هر

  .خود سلب نمود
و  نفر)  پنج(5گيرد نبايد كمتر ازبراي اجراي مفاد اين قرارداد بكار مي  حداقل پرسنلي كه پيمانكار -2-11

رعايت اصول ، غذا ،رأساٌ در قبال پرداخت حقوق و مزايا  باشد . پيمانكار از نظر فني مورد تائيد مجري ذيصالح
ناشي از كار و غيره كاركنان خود و صدمات حفاظت فردي و . . . ) تامين البسه و لوازم ايمني و ايمني ( نظير 

   ي باشد.ممسئول 
براي هر  كارفوق كه در طول مدت اجراي  ۱۱– 2به شرح بند و صدمه در زمان وقوع هر گونه حادثه : 9تبصره 

/ كارگاه كه  كارفرما پروژهمي تواند از بيمه نامه مسئوليت مدني  يك از كاركنان پيمانكار پيش آيد ، پيمانكار
مراجعه به ادارات بيمه ، ورت نياز درصليكن مسئوليت پيگيري و  ،استفاده نمايد تامين گرديدهتوسط كارفرما 

  مي باشد. ذيربط تماماً به عهده پيمانكار مراجعدواير و بيمارستان ، دادگستري و ساير 
بيمه نامه مسئوليت كارفرما درخواست ارائه ازجهت اطمينان ، كار بمكلف است قبل از شروع  پيمانكار: 10تبصره 
تمديد و يا صدور  را جهت همچنين حداقل دو هفته قبل از اتمام تاريخ اعتبار مراتب معتبر را نمايد و مدني 

ناشي از ان بر برساند در غير اينصورت مسئوليت عواقب كارفرما اطالع بيمه نامه جديد را بصورت مكتوب به 
  عهده پيمانكار مي باشد.

مه گان بيش از سقف تعهدات مندرج در بي :چنانچه خسارات احتمالي وارده به هر يك از حادثه ديده 11تبصره
متعهد به جبران و پرداخت مبلغ مازاد بر تعهدات بيمه نامه مذكور بوده  نامه مسئوليت مدني باشد ، پيمانكار

  و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد . 
بايستي داراي پروانه اقامت و  ، اين كاركنان ي كاركنان غير ايراني از سوي پيمانكاردر صورت بكارگير -11-3

  اجازه كار از مراجع ذيصالح باشند .
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متعهد مي شود از به كارگيري افرادي كه مشمول ممنوعيت قانوني در كار هستند اجتناب  پيمانكار -11-4 
  ورزد .

فني ، نقشه ها  مسئوليت كامل حسن اجراي كارهاي موضوع قرارداد را بر اساس مشخصات پيمانكار -11-5 
و دستگاه نظارت بر عهده داشته و نظارتي كه از طرف كارفرما يا نمايندگان  و دستورات مهندس مجري ذيصالح

  . باشدنمي  پيمانكار  مسئوليتاين رافع  وي در اجراي كارها صورت مي گيرد به هيچ وجه
متعهد است كه هماهنگي الزم را با ديگر گروه هاي اجرايي متعلق به كارفرما ، كه به نحوي  پيمانكار -11-6 

  مرتبط هستند ، به عمل آورد .تداخل كار دارند و يا با موضوع قرارداد 
وي ماشين آالت و ابزاري كه براي فني و اجرائي نمي تواند بدون مجوز كارفرما يا نماينده  پيمانكار -11-7 

  از كارگاه خارج كند. را تا پايان و تكميل كار مليات الزم استانجام ع
ايمني و بهداشت كار و حقوقي ، فردي  و در چارچوب مقررات و دستور العمل هاي حفاظت  پيمانكار -11-8

ثالث در محوطه كارگاه است و در هر حال  اشخاصخسارت هاي مدني و كيفري وارد شده به جبران مسئول 
  مسئوليتي ندارد . گونههيچ  خصوصكارفرما در اين 

با علم كامل تعهد مي نمايد كه به هيچ وجه حقوق ناشي از اين قرارداد را جزاٌ يا كالٌ  بدون  پيمانكار -11-9 
، كارفرما مي  از سوي پيمانكاردر صورت عدم رعايت آن  .رفرما به شخص ثالث واگذار ننمايدموافقت كتبي كا

از اين موضوع ( واگذاري جزئي يا كلي قرارداد و فسخ قرارداد ناشي از  واند قرارداد را فسخ نمايد و پيمانكارت
  آن ) علم كامل داشته و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است .

 پيمانكاربعهده  و بكارگيري اه تا محل مصرفكارگدپوي ازمحل و ابزار كار هزينه حمل مصالح  -11-10 
  ميباشد.

به  ، كارفرما ميتوانددرصورت لزوم وكاركنان پيمانكاري حق الزحمه بموقع درصورت عدم پرداخت  -11-11 
بعنوان خدمات مديريت  %20به اضافه  محل مطالبات پيمانكارابالغ كتبي به پيمانكار از  ازخود و پس تشخيص 

 پيمانكار . و در اين خصوص تشخيص كارفرما را قبول دارد حق اعتراضي را نخواهد داشت پيمانكار ونموده  كسر
را جهت تصميم گيري به كارفرما تفويض نموده و به كارفرما وكالت تام و در اين مورد كليه اختيارات قانوني 

پرداخت نمايد و هر گونه را كاركنان كامل مي دهد كه در اين مورد اقدام و حقوق و دستمزد و طلبكاري 
  . نموداعتراض را از خود سلب و ساقط  

كه مورد تائيد تجربه  با متعهد به استفاده از كارگران ساده و فني و استادكاران خوشنام و پيمانكار -11-12
عمليات مدت اجراي  به تعداد الزم و الزام به رعايت شئونات اسالمي درنماينده فني و اجرائي كارفرما مي باشد 

و رعايت ايمني كارگران برابر قوانين كار و بيمه هاي اجتماعي در رابطه با موضوع قرارداد و جبران خسارات 
 باكار نوع تخصص نيروهاي انساني درمراحل مختلف  تعداد و آنان مي باشد . ضمنارده ناشي از عدم رعايت وا

  تائيد نماينده فني و اجرائي كارفرما مي باشد. و دستور
تائيد شده توسط سازمان نظام مهندسي و ارائه شده از موظف به اجراي كارطبق نقشه هاي  پيمانكار -11-13

  .مشخصات فني مي باشد ومهندس مجري ذيصالح باكيفيت مرغوب مطابق نظر طرف كارفرما
نظارت  سرپرستي و كاركارگاه وكاري در يا نماينده معرفي شده ايشان درساعت  حضورمداوم پيمانكار -11-14

  برعمليات اجرايي الزامي مي باشد.
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، شاغول ستون ريز ميكسر، باال بر ،  ،ويبراتور ،تخته  ،قالب  ، از قبيل جك ابزار كار كليه و حمل يهته -11-15
  به عهده پيمانكار مي باشد.تا محل كارگاه تماما ساير ابزار كار مورد نياز  و

  مجاز به استفاده از دستگاه هوا برش نمي باشد.پيمانكار جهت برش ميلگرد -11-16
و يا كاركنان پيمانكار موظف است در صورت وجود نقص يا عيبي در كار كه ناشي از قصور پيمانكار -11-17

به هزينه خود بگونه اي رفع و اصالح نمايد كه مورد تائيد دستگاه نظارت و در اسرع وقت را مي باشد پيمانكار 
   باشد. مهندس مجري ذيصالح

 پيمانكار موظف به جايگذاري صفحات فلزي داخل بتن، داكتها و رايزرها و محل عبور لوله در سقف-11-19
  ها و ديوار ها مي باشد و از اين بابت هيچگونه اضافه پرداختي به وي تعلق نميگيرد.

  :اختالف حل ) 12 ماده
پيمانكار چنانچه طرفين به توافق نرسيدند، با درخواست يكي  و كارفرما بين اختالفي هرگونه بروز صورت در

به عنوان حاكم مرضي الطرفين بررسي و  بلوك و تيرچه توليدكنندگان اتحاديهطريق  از موضوعاز طرفين، 
  .جرا مي باشدراي صادره براي طرفين الزم اال

   :موارد فسخ قرارداد)13ماده 
  ايند:قرارداد را فسخ نمطرفين مي توانند  هريك اززير،  شرايطاز  شرطدر صورت تحقق يك يا چند 

  تأخير نمايد.از تاريخ تحويل زمين  بيش ازمدت يك هفته انجام تعهدات خود از صورتي كه پيمانكار در -13-1
  يا كلي به ديگري واگذار نمايد. به صورت جزئي را قرارداد بدون تصويب كارفرما، صورتي كه پيمانكار در -13-2
  .قرارگيرد دستگاه نظارت تأييد مورد و ددمحرزگر تي كه عدم توانائي فني ومالي پيمانكارصور در -13-3
خت بموقع كاركرد توسط كارفرما حداكثر بيش از يك هفته از دادرصورت عدم پرپيمانكار مي تواند  -13-4

  فسخ قرارداد اقدام نمايد.نسبت به  مهلت تعيين شده
  ) حوادث غيرمترقبه : 14ماده 

هاي غيرعادي، شيوع  نشده، زلزله، سيل، طغيان مترقبه (جنگ اعم از اعالم شده يا غير حوادث قهري و
نباشد جزء حوادث  امنه دار) كه ناشي ازشيوه كارپيمانكارهمچنين آتش سوزي هاي د بيماريهاي واگيردار و

  مي شود.تلقي ن حسوب شده و به عنوان تاخيرات پيمانكارقهري م

  :  جرائم تاخيرات)   15ماده 

پيمان باشد به ازاي هر روز تاخير اوليه زمان درصد  5پيمانكار بيش از در صورتيكه تاخيرات غير مجاز -15-1
به عنوان جريمه تاخير از مطالبات پيمانكار كسر   4از ماده  1-4يك درصد از مبلغ كل قرارداد بند  به ميزان

  مي گردد.و قرارداد به همان مدت زمان تمديد و بنفع كارفرما ضبط 
از زمان تعيين شده اقدام به پرداخت كاركرد پيمانكار نمايد به چنانچه كارفرما با تاخير بيش از يكهفته -15-2

درصد از مبلغ همان صورت وضعيت  15كارفرما موظف به پرداخت روزانه مبلغ ازاي هر روز تاخير در پرداخت 
خسارت تاخير به پيمانكار مي باشدبه عنوان جبران 
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  :  دوره تضمين)   61ماده 

 بالنقص صورت در و تحويل كار و صورتجلسه اتمام كار مي باشداز  پس ماه شش تا قرارداد تضمين دوره مدت
  .شد خواهد مسترد و موافقت كارفرما پيمانكار تقاضاي با تعهدات انجام حسن %10 مبلغ شده انجام كاربودن 

  ) نسخ قرارداد :   71ماده 

ديده ، امضاء و مبادله گرمي باشد و در سه نسخه تنظيم و هشت صفحه تبصره 11 ماده و 17اين قرارداد شامل 
  .و هر نسخه حكم واحد را دارد

توجه: تغيير و يا خط خوردگي در قرارداد به منزله مخدوش بودن قرارداد تلقي مي گردد و فاقد 
  اعتباز قانوني مي باشد. 

  
  

  نام و نام خانوادگي پيمانكار  نام و نام خانوادگي نماينده اتحاديه  نام نام خانوادگي مالك/كارفرما
      

  امضاء و اثر انگشت  امضاء و مهر اتحاديه  امضاء و اثر انگشت
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  (پيوست شماره يك)

  مشخصات فني
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  مشخصات فني :

و دستورالعمل  سازمان نظاممهندسي استانمصوب ي به طور كلي مشخصات فني بر اساس نقشه ها -2-1

و مهندس ناظر مي باشد و همچنين كنترل و تاييد كيفيت مصالح و كار  مهندس مجريهاي صادره از جانب 

  مهندس ناظر مي باشد . مهندس مجري و اجرا شده مطابق با نقشه ها، با 

د كه از هدر رفتن شيره بتن شون تمحكم چفت و بسقطعات رويه قالب ها بايد در كنار هم طوري  -2-2

  .جلوگيري نمايد

از هر گونه آلودگي، مالت، مواد خارجي و نظاير اينها باشند و قبل از هر بار مصرف  عاري قالب ها بايد -2-3 

با مواد رها ساز پوشانده شوند اين مواد را بايد چنان بكار برد كه بدون آلوده شدن آرماتورها، روي سطوح قالب 

  ك و يكنواخت به وجود آيد.اليه اي ناز

بنا به تشخيص مجري را  ها قالبحداقل پس از گذشت يك هفته  از بتن ريزي مي تواند  كارپيمان -2-4

  .برداردذيصالح 

بگونه اي نصب نمايد كه حداكثر فاصله از يكديگر از  را پيمانكار موظف است پايه هاي نگهدارنده (جكها-2-5

سانتي متر بيشتر نباشد. ضمنا چنانچه تعدادي از جكها كوتاه بشند به جهت جبران كمي ارتفاع، مجاز به  90

  استفاده از آجر و مصالح ساختماني نمي باشد.

ل نيرو و ضربه و طوري باشد كه عمليات قالب برداري و برچيدن پايه ها بايد گام به گام ، بدون اعما -2-6

  اعضاء تحت اثر بارهاي ناگهاني قرار نگيرند.

برچيدن پايه هاي تيرها بايد از وسط شروع شود و به طرف تكيه گاه ادامه يابد يا پايه هاي زير كنسول  -2-7

هاي بزرگ بايد به تدريج از لبه آزاد به طرف تكيه گاه برچيده شوند و هر لحظه كه عالئمي از تغيير شكل يا 

  ف كرد. ترك خوردگي در كنسول ها مشاهده شود برچيدن پايه ها را بايد متوق
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  زمان قالب بندي طبق جدول زير مي باشد:  -2-8

 شرح  دماي مجاور سطح بتن ( سلسيوس )

0  8  16  
و  24

  باالتر
  نوع قالب بندي

  قالب هاي قائم ، ساعت  9  12  18  30

دال  قالب زيرين ، شبانه روز  3  4  6  10

 پايه هاي اطمينان ، شبانه روز  7  10  15  25  ها

 تيرها  زيرين ، شبانه روزقالب   7  10  15  25

 پايه هاي اطمينان ، شبانه روز  10  14  21  36

متر بر داشتن كل قالب و داربست و زدن پايه هاي اطمينان مجاز است ولي  5براي تيرهاي با دهانه تا  -2-9 

برداشتن  بايد طوري باشد كهوزدن پايه هاي اطمينان متر تنظيم قالب و داربست  5براي دهانه هاي بزرگتر از 

  قالب بدون جابجايي پايه هاي اطمينان ميسر شود.

مصرفي در ساخت بتن بايد با مشخصات تعيين شده در مبحث پنجم مقررات ملي ساختماني  مصالح -2-10

ايران تحت عنوان ( مصالح و فرآورده هاي ساختماني ) و همچنين با ضوابط تعيين شده در آيين نامه بتن 

  توضيح اينكه تهيه و حمل مصالح بر عهده كارفرما مي باشد. اشد .ايران مطابقت داشته ب

پايا و عاري از مواد شيميايي جذب شده،  ،سنگدانه هاي ريز و درشت مصرفي در بتن بايد تميز، سخت  -2-11

پوشش هاي رسي، گچي و مواد ريز ديگري باشند كه به چسبندگي آنها با خمير سيمان اثر مي گذارند. مقدار 

مقررات ملي ساختمان  9زيان آور موجود در سنگدانه ها نبايد از مقادير حداكثر مجاز قيد شده در مبحث مواد 

  تجاوز كنند.
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باشد. بايد از مصرف آب حاوي هر نوع  و قابل آشاميدن آب مصرفي در ساخت بتن بايد تميز و صاف -2-12

قادر به صدمه زدن بتن يا آرماتور از قبيل روغن ها، اسيدها، قليايي ها، مواد قندي و مواد آلي خودداري كه ماده 

  .گردد

  انتقال بتن بكار مي روند ، تميز باشند. حمل و كليه وسايلي كه براي مخلوط كردن و -2-13

  . شوندروغن به نحوي مناسب اندود قبل از استفاده تميز و قالب ها بايد  -2-14

 و اشباع  بايد به خوبي خيس مي باشند مصالح بنايي پركننده اي كه در تماس با بتن قبل از بتن ريزي  -2-15

  شوند.

قبل از ريختن بتن آب اضافه از محل بتن ريزي خارج شود مگر آنكه استفاده از قيف و لوله مخصوص  -2-16

  آن را مجاز بداند.بتن ريزي در آب ( ترمي ) مورد نظر باشد يا دستگاه نظارت 

قبل از ريختن بتن جديد روي بتن سخت شده قبلي بايد اليه ضعيف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم  -2-17

  ديگر زدوده شوند.

بتن بايد با رعايت ضوابط مندرج در آيين نامه بتن ايران طوري مخلوط شود كه كليه مواد تشكيل  -2-18

پخش شود. قبل از پر كردن مجدد، بايد مخلوط كن را به طور  دهنده آن به صورت همگن و در مخلوط كن

  كامل تخليه كرد.

انتقال بتن از مخلوط كن تا محل نهايي بتن ريزي بايد با رعايت ضوابط آيين نامه بتن ايران و مطابق  -12-19

بايد قادر روش هايي باشد كه از جدا شدن يا از بين رفتن مصالح جلوگيري شود. وسايل انتقال و حمل بتن 

باشند بتن را در هر شرايطي و با هر روشي به طور مداوم و به نحوي مطمئن به محل بتن ريزي برسانند. اين 

ضوابط براي كليه روش هاي بتن ريزي از قبيل استفاده از پمپ، تسمه نقاله، سيستم هاي بتن پاشي، چرخ 

  .قيل و ترمي از اعتبار برخوردارنددستي، جام و جرث

ريخته شود تا از جدائي دانه ها در اثر  كاربايد تا حد امكان نزديك به محل نهايي ساخته شده بتن  -2-20

  جابجائي مجدد جلوگيري گردد.
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آهنگ بتن ريزي بايد طوري باشد كه بتن همواره در حالت خميري باقي بماند و بتواند به راحتي به  -2-21

  فضاهاي بين ميلگرد ها راه يايد .

ويبره نمودن بتن بايد بگونه اي باشد كه ضمن رعايت حداقل فاصله، در مدت زمان الزم و قبل از اينكه -2-22

  شيره سيمان دچار باالزدگي گردد قطع نمود تا هواي محبوس در بتن تخليه گردد.

ه قرار بتني كه پس از افزودن آب به آن يا بعد از گيرش اوليه دوباره مخلوط شود نبايد مورد استفادتذكر: 

  گيرد.

  سطح فوقاني بتن ريخته شده بين دو درز اجرائي افقي متوالي بايد تراز باشد. -2-23

بتن بايد در طول عمليات بتن ريزي با استفاده از وسايل مناسب به طور كامل متراكم شود طوري كه  -2-24

وشه هاي قالب را به خوبي كامال ميلگردها و اقالم مدفون را در بر گيرد و قسمت هاي داخلي و به خصوص گ

  پر كند.

  درجه سلسيوس داشته باشد. 30هنگام بتن ريزي، هيچ قسمت از بتن نبايد دمايي بيشتر از  -2-25

 1,2ثر ارتفاع مجار(اكپيمانكار موظف است هنگام بتن ريزي ستونها، رعايت دستورالعمل مربوطه و حد-2-26

  متر) جهت بتن ريزي را رعايت نمايد.

پيمانكار موظف است قبل از بتن ريزي ضمن رعايت شاغولي بودن قالب ها ، هم محور بودن ستونها را -2-27

  كنترل نمايد.

متر مربع باشد پيمانكار مي تواند جهت ساخت و اجراي بتن از  80چنانچه سطح سقف در هر طبقه تا -2-28

صاحب كار ومجري ذيصالح اقدام نمايد ميكسر با رعايت كليه ضوابط ودستورالعملهاي مربوطه و با هماهنگي 

متر مربع در هر سقف در طبقه، پيمانكار مجاز به اجراي بتن سقف  80براي اجراي بتن بيشتر از بديهي است 

  با استفاده از ميكسر و به روش دستي نمي باشد.
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  (پيوست شماره دو)
 صورتجلسه تحويل زمين
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  بسمه تعالي

  صورتجلسه تحويل زمين
زمين مربوط به ....................................خانم/آقاي .......................................به عنوان كارفرما تاريخدر 

........................................... جهت اجراي در پالك ثبتي مسكوني تجاري/احداث مجتمع مسكوني
 مورخ...............................وضوع قرارداد شماره ون و سازه بتني ميعمليات فونداس

به عنوان  .................................................را به آقاي ........................................به شماره ملي.........................
   تحويل نمود.و هماهنگي نقشه بردار حضور  پيمانكار و

 و بر و يت جغرافيايي زمين طبق قرارداد و سايت پالن ضميمه نقشه هاي ساختمان موقع
 صحيح مي باشد.كف 

  مطابقت دارد.پروانه ساختمان و سند مالكيت در مندرجات با ابعاد محدوده زمين پروژه 

 .عوارض پيش بيني نشده اي كه موجب توقف عمليات اجرايي گردد مشاهده نگرديد 

  توضيحات: 

  

  

  

  تحويل گيرنده  كنترل كننده  دهنده تحويل

  پيمانكار  پيمانكار /مهندس نقشه برداري  مالك/كارفرما

      

  امضاء و اثر انگشت  امضاء و مهر پيمانكار/مهندس  امضاء و اثر انگشت
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  فرم ارزيابي كيفي و فني پيمانكار

  نام پيمانكار :  نام مهندس مجري:  پروژه:

  كد ملي:  شماره پروانه اجراء:  نام مالك:

  شماره عضويت اتحاديه :  :مجري مهندس تلفن شماره  پالك ثبتي:

  :پيمانكار تلفن شماره    :مالك تلفن شماره

 :پروژه آدرس
  

امتياز   شرح   رديف
 امتياز  شرح عمليات  كيفي

  كيفي
امتياز كسب 

  شده

  5  تجهيزكارگاه  1
    1  نگهداري مناسب مصالح در كارگاه

    1  چيدمان و نگهداري مناسب وسايل و تجهيزات در كارگاه
    3  وسايل، تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز اجراي پروژه

  25  آرماتوربندي  2

    3  قرارگيري آرماتورها مطابق نقشه هاي اجراييالزامات محل  رعايت قطر و

    3  رعايت موقعيت و طول وصله هاي پوششي
    5  نحوه نگهداري ميلگردها

    5  برش ميلگردها با دستگاه مناسب
    5  رعايت خم مناسب ميلگردها برابر نقشه هاي اجرايي و دستورالعمل مهندس مجري

    4  ميلگردها با سطح قالبرعايت فاصله مناسب 

  20  قاب بندي  3

    5  استفاده از قالبهاي مناسب و مورد تاييد مهندس مجري

    3  نظافت و اندود مناسب سطح قالبها قبل از قالب بندي
    3  برچيدن، نگهداري و چيدمان قالبها قبل و بعد از عمليات قالب بندي و بتن ريزي

    3  داربستهاي فلزي مناسب جهت مهار قالبهااستفاده از پايه ها و 
    3  جفت كردن مناسب قالبها جهت جلوگيري از خروج شيره بتن در موقع بتن ريزي

    3  زمان بازكردن قالبها برابر مقررات و دستورالعمل مهندس مجري

  30  بتن ريزي  4

    5  نظافت فضاي داخلي قالب قبل از بتن ريزي از هر گونه مواد اضافي

    5  به كار بردن تجهيزات مناسب جهت حمل بتن به محل نهايي
    5  سرعت و دقت مناسب در بتن ريزي
    5  تراكم بتن با وسايل و روشهاي مناسب

    5  پرداخت نهايي بتن
    5  رعايت رواداري پوشش بتن روي آرماتور

  20  ايمني  5
و كارگران از لوازم ايمني فردي مانند: كاله ايمني، كفش،  اناستفاده سركارگر

    10  دستكش، لباس كار مناسب و عينك

    10  به كارگيري كارگران داراي مدرك مهارت فني و حرفه اي

    ارزيابي مهندس مجري پروژه امتياز پيمانكار اسكلت بتني  در پروژه مذكور از 100 مجموع امتياز كسب شده از

  :پروژه مهر و امضاء مهندس مجري
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