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 امضاي مدیر  پالك ثبتی شماره........... امضاي صاحب کاراثر انگشت 
 

1  

بـه   مالـک   قـانونی  وکیـل  /مالـک بعنوان  ............................................. 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    /ملـی به 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 ......................... ................................

 :ادموضوع قرارد 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 □ 

و اجراي دیوار چینی ها (فقط عملیات  هافونداسیون ، اجراي اسکلت ، اجراي سقفتجهیز کارگاه ، گود برداري ، اجراي          

 سفت کاري) و والپست ها طبق نقشه هاي مصوب سازمان نظام مهندسی

 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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 :اسناد و مدارك قرارداد 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     
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 :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 

  .استقابل تغییر قرارداد با توافق طرفین قرارداد به نحو مندرج در شرایط خصوصی و تغییرمقادیر کار 

و اجراي  ساختمانی مختلفبراي گروه هاي  با احتساب زمان اخذ پروانهزمان قرارداد  حداقل مدت :2تبصره 

 بشرح ذیل می باشد: جراي اسکلت طبقاتاهمزمان با  والپستها اجراي و  عملیات سفت کاري

o  شمسی. ماه 8حداقل   الف و بگروه ساختمان هاي 

o  شمسی. ماه 10حداقل   گروه جساختمان هاي 

o  شمسی. ماه 11حداقل  ج ویژهساختمان هاي گروه 

o  شمسی. ماه 14حداقل  گروه دساختمان هاي 

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

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

 ماه(حروف) می باشد.

 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 
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 .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 

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

 .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.قرارداد  مطابق 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 
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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

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 ، (روز از تاریخ امضاي این قرارداد مبلغ تنخواه گردان  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
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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

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

در غیر .به عمل آورد)احبکار را بعهده داشته باشدمدیریت مالی و اداري صمسئولیت در صورتیکه مدیر ، (درخواست مدیر 

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

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 لبه و یا غیرمستقیم به مدیر گردد ، حق مطا

 . بود

طور کلی صاحب کار در این قرارداد متعهد به رعایت مفاد قرارداد ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و سایر اسناد  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 

 یچگونه مسئولیتی ندارد.، لذا مدیر از این بابت هخود عمل می نماید صالحدید

 مبنی بر ایمنی و بهداشت مقررات ملی ساختمان 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

 اقدام و در صورت تائید توانائی فنی و مالی آنها توسط مدیر نسبت به عقد قراردادبه 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
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 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 برايه ق الزحمح-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.قرارداد 

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

وفق آخرین مصوبات قانونی در زمان 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

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

  طی چک ریال ...............................به مبلغ  قسط دوم پرداختاز مبلغ کل قرارداد بابت درصد چهل  -6-3-2

 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
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 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  

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

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

 .صاحبکار به مدیر پرداخت میشود

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

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

 .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

روزمهندس  15 مدت  دلیل هر یک از مهندسان ناظر تغییر کند، صاحب کار موظف است حداکثر ظرفچنانچه بعداً به هر 

 .معرفی نماید مدیررا کتباً 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 گردد ، مالی یا درصورتیکه بعلت قصور یا ضعف  : 11تبصره  
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بدیهی است از این  .می گرددقرارداد اضافه  زمان مدتا تأیید مهندس ناظر مربوطه به جزء تأخیرات مدیر بوده و ب 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 

شرایط عمومی پیمان فسخ نماید، اقدامات  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 

  

 

 

 :نشانی طرفین قرارداد 12ماده 

 ر: صاحب کا 

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

 ...................................................................................................................................................................... :صاحب کارو کد پستی نشانی 
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 : 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  ،توسط امور مجریانقرارداد این شرایط عدم تحقق در صورت مشاهده هرگونه 

اعالمی از . بدیهی است نظر و تصمیم متخذه دنمایو مقررات طبق ضوابط و مقررات رفتار و اعمال قانون  ،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

 

مهر و امضاء نماینده انجمن صنفی سازندگان مسکن و 
 ساختمان

 امور سازندگان مسکن و ساختمان مدیر مهر و امضاء
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 شرایط خصوصی

اجراي ساختمان (پیمان مدیریت) قرارداد   
 تا پایان سفت کاري

 

 

 

 

 
 

 نام و نام خانوادگی مجري ذیصالح نام و نام خانوادگی مالک پالك ثبتی کد سیستم

    



1 
 امضاي مدیر  اثر انگشت امضاي صاحب کار پالك ثبتی شماره...........

 

                                ...........................مربوط به پالك ثبتی.........................  مورخ ............................... قرارداد شماره شرایط خصوصی

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

 :، 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(مصرفی کلیه مصالح-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  الزممدیر موظف است تاریخ ورود مصالح را در دفترچه کارگاه ثبت و پس از بررسی هاي  -1-3

 .مصالح مورد نظردر قسمت دستور کار دفترچه اقدام نماید

 .دنیاز مدیر به آزمایش مصالح ، هزینه انجام آزمایشهاي مربوطه به عهده صاحبکار خواهد بواعالم 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 

این یا فسخ دامه اچگونگی ) ذیصالحپس از تأیید مراجع (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  : 5تبصره 
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 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  5تحقق 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 تکارهاي باقیمانده با تکمیل  دم تکمیل کار، مدت مورد نیاز جهتع ودر صورت اتمام مدت اولیه قرارداد  -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 

عملیات اجرائی را شروع ننماید و طرفین تا پایان  ،: در صورتیکه به هر دلیل صاحب کار تا پایان مدت اولیه قرارداد6تبصره 

این مدت به علت عدم توافق، قرارداد را تمدید ننمایند قرارداد خاتمه یافته تلقی می گردد، لذا مدیر موظف است مراتب 

با گزارش وضعیت کار به صاحب کار، مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان اعالم نماید. خاتمه کار خود را همراه 

باشد که صاحب درصد مبلغ اولیه قرارداد می  70 حداکثر برابررده به مدیر حق الزحمه مدیر ضمنا به جهت جبران خسارت وا

 ز تاریخ خاتمه قرارداد می باشد.کار ملزم به پرداخت به مدیر و تسویه حساب تا حداکثر یک هفته پس ا

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

 مدت تمدید قرارداد می باشد.به مدیر متناسب با لزحمه ماهیانه 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 
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x کل مبلغ پیمان  𝟏𝟏
 مدت اولیه پیمان  

1.25x =  قراردادتمدید حق الزحمه مدیر به ازاء هر ماه 

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

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

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  ،پیمان مدیریت(فنی و اجرائی) و اقدام به فسخ پیمان از سوي مدیربا توجه به انعقاد قرارداد بصورت -7-1

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

صاحب کار، مدیر ملزم  و اجرائی) و اقدام به فسخ پیمان از سويبا توجه به انعقاد قرارداد بصورت پیمان مدیریت(فنی  -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.

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

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

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

 شرایط جدید توافق به ادامه کار نمایند.طرفین با 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 صورتجلسه همزمان با و  محاسبهرت زیر وتعلیق بصتعلیق کار حق الزحمه مدیر در زمان صورتجلسه پس از تنظیم 

 .صاحب کار ملزم به پرداخت می باشد ،تعلیق

x کل مبلغ پیمان 𝟏𝟏
 مدت اولیه پیمان  

 0.7 x =  تعلیق در بار اول حق الزحمه مدیر به ازاء هر ماه 

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  شرایط خصوصی پیمان باشد 3ذیل ماده از مبلغ محاسبه شده 

 پرداخت می باشد.



 

6 

 امضاي مدیر  اثر انگشت امضاي صاحب کار پالك ثبتی شماره...........
 

کارگاه تعطیل و مسئولیت هرگونه فعالیت اجرائی،  با توجه به شرایط قرارداد منعقده در طول مدت تعلیق کار توضیح اینکه

 و حراست از کارگاه بعهده صاحب کار می باشد و مدیر از این بابت هیچگونه مسئولتی ندارد. حقوقی و غیره، و 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 

 :هزینه بیمه هاي ذیل میباشدصاحبکار متعهد به پرداخت -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 

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

 ریال.300,000,000ه نامه حداقل مبلغ ریال و در طول مدت اعتبار بیم300,000,000مبلغ

 )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 

 )مسئولیت مجري ذي صالح ساختمان.4

 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

 .رددخسارت مالی وارده به اشخاص ثالث و همسایگان در بیمه نامه لحاظ گ -2

مدت دائم یا  قراردادر هر حال صاحبکار موظف به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به نگهبان ، افراد با د-9-1-3
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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 

شته باشند از دا قراردادافرادي که جهت انجام عملیات ساختمانی بصورت پیمانکار در پروژه با صاحبکار یا مدیر  :9تبصره

 .خواهند بود یثنمستموضوع بند فوق 

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

 اضافه نماید.

 .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

 .یر خواهد بودمحل پروژه بعهده مد 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 با اکثریت دو رأي براي طرفین معتبر 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 خاص مانند تخلف ساختمانی صاحبکار در نحوه ساخت و ساز و یا موارددر موارد -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 
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 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

 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
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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 

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 ورت تخلف مدیر به استناد گزارش هاي ارسالی از سوي بازرسان در ص-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)  
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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 

 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،
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 امضاي مدیر  اثر انگشت امضاي صاحب کار پالك ثبتی شماره...........
 

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. 
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