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 �دا  �م �

 سا��مان یا��ا  � �ظارت ��ارداد
 قرارداد نی. طرف1 ةماد

که عینا در سامانه ثبت ثنا (ینشان هب ............................................. یمل ةشمار با........... ...................................................... يآقا / خانم نیقرارداد ب نیا
شماره  باکدپستی ...........................................  و ............................................................................................................................. دادگستري ثبت گردیده)

 .......................... ةشمار به وستیپ رسمی ۀنام(به استناد وکالت مالکان ای مالک ي/ وکاللیوک /مالکان/مالکبه عنوان ............... ..تماس همراه ...............
اد (به استنبه شناسه ................................... ........................... یشرکت/ تعاون ةندیصاحب امضا و نما/)به دفتر اسناد رسمی شهر ........................... خیبه تار

نیزکه  شهر ......................واقع در  .............................. يبا کد نوساز...................  ۀقطع ............. ةبه شمار یثبت )يها(پالكملک با ) وستیمدارك پ
 ةشمار با............................................  /شرکت حقوقی به مدیر عاملیینمهندس  ها خانم/ ان یآقاو  شودیم دهینام مالک ایپس طرف اول قرارداد 

 ینشان هب..................  ۀرشت ............. یۀپا...................................................پروانه اشتغال  ةشمار و .................................. /شناسه ملییمل
 قرارداد دوم طرف ای ناظر پسنیزکه ......... ..شماره تماس همراه ..................... با و................................................................................................................ 

  ،شودیم دهینام
 
 
مشخصات مهندسین  فیرد

 ناظر
شماره پروانه  پایه رشته

 اشتغال
 تلفن همراه آدرس و کد پستی کد ملی

        

        

        

        

        

 
ن تعرفه خدمات مهندسی مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و براساس ضوابط مقررات یاین قرارداد براساس آخر .1 تبصره

 ن هستند. آملی ساختمان تنظیم گردیده و دو طرف ملزم و متعهد به مفاد 
 طرفین اظهار می نمایند که در سامانه ثنا ثبت نام نموده و آن را پیوست قرارداد می نمایند. .2تبصره

 .شود یم دهینام سازمان اختصار به فارس استان ساختمان یمهندس نظام سازمان قرارداد نیا در
 

 موضوع قرارداد .2 ةماد
 با و............ .......................... با کد نوسازي یساختمان ةپروژ ییاجرا فنی و  اتیعمل انطباقاز  افتنی نانیاطم يبرااي مرحله نظارتخدمات  ۀارائ

و  توسیپمصوب  یمحاسبات و مشخصات فن ،)یک فاز ياه (نقشه، یساختمان همندرج در پروانبا مشخصات متر مربع  ............................... زیربناي
ظرفیت مهندسان ناظر و مفاد شروط  سقف از روي فونداسیون و گروه ساختمانی ........................، در چارچوب صالحیت و ................به تعداد ...........

 آن در قبال دریافت حق الزحمه می باشد و مراحل اجرایی آن شامل:
 کارنپایا ث)      کارينازك ت)    کاري پ) سفت      ب) اجراي اسکلت   سازي پیگودبرداري و الف) 
 منظور از نظارت در این قرارداد، نظارت تمام وقت یا مقیم نمی باشد. .1 ةتبصر
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 :قرارداد. مدت 3 ةماد
 

این قرارداد می باشد.  3ماده  7 و1 هاي مندرج در تبصرهتوسط مرجع صادر کننده به مدت ساختمانی صدور پروانه  خیتاراز  قرارداد زمان مدت
این قرارداد و ضوابط سازمان  4ماده  4 عملیات اجرایی ساختمان پایان نیابد تمدید مدت قرارداد طبق تبصرهچنانچه پس از خاتمه مدت مذکور، 

 گردد. اقدام می
لحاظ می  یشمس ماه 24 مدتبه  د گروه و، ماه 18 به مدت ج و و ب الف هاي گروهمدت قرارداد نظارت براي ساختمان هاي . 1 ةتبصر
 گردد.
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان  4-4-14و  6-4-14 هاي قرارداد پروژه، مستند به بندمدت در خصوص مسئولیت ناظر پس از اتمام . 2 ةتبصر

 گردد. می (نظامات اداري) اقدام
این قرارداد  4ماده  4پایان کار ساختمان، تمدید مدت قرارداد براساس تبصره اخذ بعد از پایان یافتن مدت قرارداد در صورت عدم . 3 ةتبصر

 اقدام می گردد.
یا دفاتر  مانکار به ساز با اعالم کتبی صاحب ؛در صورتی که بعد از اخذ پروانه ساختمانی، عملیات اجراي ساختمان شروع نشود .4تبصره 

  اقدام گردد.مبحث دوم مقررات ملی ساختمان  5-4-14مطابق با بند  با تایید ناظر هماهنگ کنندهو  نمایندگی در شهرستان ها
، قرارداد خاتمه یافته تلقی می گردد و براي طرفین هیچ گونه حقی ن کار قبل از انقضاي مدت قرارداددر صورت اتمام کار و صدور پایا .5تبصره

 و مالی ایجاد نخواهد گردید. یاعم از حقوق
 ورخ دهد  کارگاه در قراداد خاتمه یا فسخ از بعد یا و کار توقف یا تعلیق دوره در که حوادثی قبال در مسئولیتیهیچ گونه  ناظر مهندس .6تبصره

 . ندارد را  شود  کارگاه یا اشخاص به خسارت هرگونه به منجر
ت یثبت ظرفماه پس از کسر و  3در صورتی که مالک به هر دلیل موفق به اخذ پروانه ساختمانی نگردید تاریخ شروع قرارداد حدأکثر  .7تبصره

 مالك عمل خواهد بود.  fceo.ir ناظر در سامانه سازمان
 ای سازنده کننده، ناظرهماهنگ ناظر، مهندس شود، واقع آن هاي متمم ای قرارداد نیا اعتبار دوره در یساختمان اتیعمل اتمام چنانچه .8تبصره

 آن از ییاه نسخه ناظر مهندس و ندینما یم صورتجلسه را کار مراتب شود، یم ذکر افتهی خاتمه کار تیوضع آن در که اي صورتجلسه یط مالک
 .دینما یم سازمان و ساختمان پروانه صدور مرجع میتسل یساختمان اتیعمل انیپا یگواه با همراه را

 

 :و ضمانت انجام تعهدات پرداخت ةویو ش ناظر ۀالزحمحقو  قراردادمبلغ  .4 ةماد
در مجموع و  الیر ................................. مترمربع هر ه ازايب ) مجموع رشته ها ( شده اعالم ،سال ............ مصوب يهاهتعرف هب توجه با قراردادمبلغ 

 )الیر .......................................................................................................( الیر .........................................کل  به مبلغ.................... مترمربع  يبرا
 می باشد. 3ماده  1مندرج در تبصره قراردادمدت  يبرا

ساس الزحمه نظارت به حساب سازمان برادهد تا پس از واریز وجه حقبه سازمان اختیار تام می مالکبه موجب این قرارداد . 1 ةتبصر
 ،سازمان سهم وناظر  یمدن تیمسئول ۀمیپس از کسر حق ب قرارداد نیشروط ا ایو مفاد سازمان  ةریمد تأیه ماتیتصم ایو ها دستورالعمل

 .دینما زیوار انناظر ناظر یا حساب به) مورد تأیید هیأت مدیره  ضوابط طبق جدول ( را الزحمهحق ةماندیباق
هاي معماري مصوب و مالك نقشه زیربناي موافقت اصولی و ،اولیه حق الزحمه زیربناي تحت نظارت جهت تعین محاسبه مالك .2 ةتبصر

اوت که ما به التف باشدیم ملک) کار انیپا ایگواهی عدم خالف ( اصالحیه نهایی پروانه ساختمان ،الزحمه نظارتحق جهت تعیین محاسبه نهائی
 پرداخت می گردد.به ناظر  براساس تعرفه روز  ق الزحمهح

 ،نمایدفسخ قرارداد را  نیدر هر مرحله بخواهد آن را متوقف کند و ا ییاجرا اتیآغاز عملاخذ پروانه ساختمان و پس از  مالک چهچنان .3 ةتبصر
 داده نخواهد شد.برگشت اخت شده پرد ۀالزحمحقو  ایدنسبت به تسویه کامل اقدام نمبایست می

 مصوب روز تعرفهآخرین  مبلغ درصد 10 ماه 3هر يازا بهقرارداد، حق الزحمه ناظر بابت تمدید قرارداد  مدت بعد از پایان یافتن. 4 ةتبصر
 می گردد. اعمال 4ماده  1و مطابق با تبصره  حساب سازمان واریزبه نماینده قانونی وي  مالک یاتوسط محاسبه و  سازمان
 می باشد. مالک ا قوانین مربوط به بمطابق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده  .5تبصره
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نمی تواند در قبال خدمات موضوع این قرارداد مبلغی مازاد بر آن چه در این قرارداد به آن اشاره شده است از شرایطی هیچ  تحتناظر  .6تبصره
مستقیم یا غیر مستقیم مبلغی را پرداخت کرده یا امتیازي را واگذار  ،قرار دهند که براي رفع مشکل خود مطالبه نماید یا او را در وضعیتی مالک
 کند. 
ساختمان در حین اجرا افزایش پیدا کرد، مالک موظف است مابه التفاوت هزینه  یا تعداد طبقات در صورتیکه به هر دلیل زیربنا کل. 7 ةتبصر

 .معتبر می باشد صالحذی عاخذ مجوز قانونی از مرج ، بدیهی است این امر صرفا منوط بهنماید حساب سازمان واریزنظارت را طبق تعرفه روز به 
ابه ماست موظف  مالک حق الزحمه مربوط به ناظرین را در موعد مقرر پرداخت ننماید، در صورت تغییر مبلغ تعرفه مالک در صورتیکه .8 ةتبصر

 نماید.واریز  به حساب سازمان التفاوت هزینه نظارت را طبق تعرفه روز
درخواست اصالحیه نقشه ها و پروانه ساختمانی را داشته باشد که با توجه به شرایط جدید نظارت  مالکدر صورتیکه به هر دلیل .  9 ةتبصر

 می باشد. مالکپروژه در صالحیت ناظر نباشد، مسئولیت کامل بعهده 
 

 پروژه: مشاور ژئوتکنیکمشخصات طراحان، سازنده ذیصالح و  . 5 ةماد
 

 ...................    ...معماري: ............................................. انطراح
 ..................سازه: ...................................................... انطراح

 ................: ..........................................مکانیکی طراحان تأسیسات
 ...................: ........................................برقی تأسیسات طراحان

 ..................: ........................................ ژئوتکنیک مشاور
 .............................................. سازنده ذیصالح (مجري):

 ................................................برداري:  ناظر یا مشاور گود
 

  قرارداد: یوست. اسناد و مدارك پ6 ةماد
 اند از:عبارت شوندیمحسوب م یزن قرارداد ینفکء الواسناد و مدارك که جز

 .ناظر برسد اطالعمصوب مرتبط که به  هايیهساختمان و اصالح هپروانموافقت اصولی، الف. 
که به  ساخت، چون هاي نقشه وجود صورت در و یکیو مکان یبرق یساتسازه، تأس ي،معمار يهامصوب ساختمان شامل نقشه يهاب. نقشه

 .باشد یدهناظر رس اطالع
 .(درصورت وجود) یحقوق يها و نهادهاشرکت هايیندهنما هاينامهیو معرفمالک  یلوک ۀنامپ. وکالت

 پیش نیاز شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان به سازنده ذیصالح ارائه می گردد.ت) دفترچه اطالعات ساختمان به عنوان 
 که توسط سازنده ذیصالح ارائه شده است. (درصورت وجود) پروژه ییاجرا یاتعمل يبندزمان ۀ. برنامث
 .ناظر کامل مهندس با پوشش مالک یتمسئول هايیمهبکلیه . ج

 .فسخ قرارداد مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداري)چ) پیوست بندهاي مربوط به 
د باال خواهد بود و متن قراردا یبترتاز متن قرارداد، به پساستناد به اسناد  یتاولو یوست،اسناد و مدارك پ ینب اختالف وجوددرصورت  .1 ةتبصر

 داوران خواهد بود. یئتدارد و در هر صورت رفع اختالفات با ه یتاسناد و مدارك اولو یگربه د
 

 :/مالک تعهدات .7 ةماد
 قبل از شروع هرگونه عملیات اجرایی. ربطیذ و ادارات ارگانها از پروژه ساخت جهت یقانون يمجوزها اخذ و الزم اقدامات هیکل انجام -1-7
 آن به ناظر. یک نسخه از و تحویلاطالعات و مدارك مورد نیاز پروژه و تکمیل تهیه  -2-7
 ناظر و طبق مقررات ملی ساختمان در اسرع وقت.انجام کلیه آزمایشات مورد نیاز مربوط به پروژه به درخواست  -7-3
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طابق با م قبل از شروع هرگونه عملیات اجراییهماهنگ کننده معرفی یک نفر ذیصالح بعنوان مسئول ایمنی پروژه بصورت کتبی به ناظر  -7-4

 ضوابط مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان.
یک نسخه کامل از نقشه هاي مصوب اعم از معماري، سازه، تاسیسات و در صورت وجود نقشه هاي چون ساخت، تصویر تصویر تحویل  -7-5

جهت انطباق تصویر نقشه ها با نقشه هاي در صورت درخواست ناظر  همچنین پروانه ساختمان، بیمه نامه هاي مربوط به ساختمان و .... به ناظر.
 ناظر قرار گیرد.مهندس در اختیار امانت  صورتجهت بررسی باصلی، اصل نقشه ها نیز 

 در مراحل مختلف طبق درخواست ناظر.ذیصالح بکارگیري مهندس نقشه بردار  -7-6
 ذیصالح قبل از شروع هرگونه عملیات اجرایی.تعیین بر و کف و ابعاد زمین و اخذ تاییدیه هاي الزم از اشخاص و مراجع  -7-7
 موظف است در عملیات خاکبرداري و گودبرداري از پیمانکاران و اشخاص داراي صالحیت استفاده نماید. مالک -7-8
و  انجام داده راقبل از هرگونه تغییر و اجرا بر خالف نقشه هاي مصوب، با طراحان و سایر ناظرین پروژه هماهنگی الزم موظف است  مالک -7-9

  .اخذ نماید مراجع صدور پروانه و سازمان را ازو مجوزهاي الزم نقشه ها اصالحیه همچنین  و دریافت نموده ناظریناز  را تاییدیه هاي الزم
 نیاز.در صورت  ییعملیات اجرا شروعقبل از  و تهیه دفترچه ژئوتکنیک مصوب انجام آزمایش مکانیک خاك -7-10
ظف است در اجراي پروژه از پیمانکاران و کارگران داراي کارت مهارت فنی استفاده نماید و چنانچه اکیپ هاي اجرایی (پیمانکاران وم مالک -7-11

هارت کافی دم منماید، در غیر اینصورت کلیه ضرر و زیانهاي ناشی از ع اقدامآنها به تعویض  در اسرع وقت نسبت جزء) مورد تأیید ناظر نباشد باید
 می باشد. مالکاکیپ اجرایی بعهده 

ایمنی پروژه از جمله استفاده از نرده حفاظتی مناسب، پوشش  مقررات ملی ساختمان و اصول رعایت کلیه موارد و ضوابط مربوط به -7-12
 و تحویلف کارگاه ساختمانی و ... ، بعالوه تهیه استفاده از اعالم هشدار دهنده در اطرااستفاده از نردبان هاي استاندارد، بازشوها بطور اصولی، 

اي افرادي که بنحوي در کارگاه هکلیه از قبیل کاله ایمنی، کفش ایمنی و... جهت استفاده کارگران و استاندارد وسایل حفاظت فردي و کارگاهی 
 .ار)ساختمانی تردد می کنند مطابق مبحث دوازدهم مقررات ملّی ساختمان (ایمنی و حفاظت حین ک

حاوي مهر برجسته از مرجع صدور پروانه  يیک نسخه از تصویر کلیه نقشه ها نمناسب جهت ناظر و قرارداد صورتتجهیز دفتر کارگاه ب -7-13
 در تمام مدت عملیات اجرایی. به پروژه در دفتر کارگاه پروانه) –(بیمه نامه و مستندات مربوط 

 در کارگاه.با ملزومات کامل جعبه کمک هاي اولیه  و نصب تهیه -7-14
و ناظرین  مضاعف کنترل کارشناسان،ناظر مهندس توسط الزم هاي کنترل اعمال و بازدید براي را شرایط و امکانات است مکلف مالک -7-15

اعالم قانونی دستور کارهاي به و  نماید برطرف را آید بوجود ها کنترل اعمال و بازدید روند در است ممکن که موانعی و فراهم نماید پایانکار تا عالیه
 نماید. عملناظر  ینشده توسط مهندس

 نخواهد را کار حق ادامه مالک شود متوقف ساختمان پروانه صدور مرجع یا قانونی مراجع توسط ساختمانی عملیات ادامه درصورتیکه -7-16
 موانع رفع صورت. در ندارد زمان تعطیلی کارگاهدر شده انجام کارهاي قبال مسئولیتی در گونه هیچ ناظر مهندس کار، ادامه صورت در و داشت
یا ناظر مهندس کتبی دستور با کار ادامه و دهد اطالع ناظر ینمهندس به کتباً ساعت 24 مدت ظرف را کار شروع مراتب است مکلف مالک توقف
 .پذیرد صورت هماهنگ کننده ناظر

 .پروژه مناسب محل در آن نصب وتهیه کپسول آتش نشانی و وسائل اطفاء حریق  -7-17
 در اجراي پروژه طبق مقررات ملی ساختمان. استفاده از مصالح، مواد و ابزار با کیفیت و استاندارد -7-18
 استفاده از بتن استاندارد و روان کننده و افزودنیهاي مجاز در بتن ریزي. -8-19
 روي تابلو درج و در محل پروژه نصب نماید. فرم سازمان  اختمان را طبقس فنی و ییظف است کلیه مشخصات اجراومالک م -7-20
 استمرار در انفصالی که کند اقدام نحوي به آن تمدید به نسبت ساختمانی پروانه اعتبار مدت انقضاي از قبل ماه دو است مکلف مالک -7-21

و عدم دریافت  صورت انقضاي تاریخ پروانه ساختماندر . دهد قرار ناظر سینمهند اختیار در را آن مدارك و نیاید پیش ساختمانی پروانه اعتبار
در صورت عدم تمدید پروانه ساختمان، ناظر  نمی باشد.تمدید پروانه ساختمان زمان اخذ ادامه عملیات اجرایی پروژه تا به  مجاز مالکپایانکار، 

 خسارت وارده به ه و در صورت بروز حادثه و هرگونهنداشت ضاي پروانه ساختمان انجام می شودی که بعد از انقیهیچ مسئولیتی در قبال کارها
 می باشد. مالکمسئولیت کامل بعهده  ساختمان و افراد
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ورت بروز یند، در صعملیات ساختمانی از اتباع بیگانه غیر مجاز استفاده نما ياجرا نگهبانی و یا جهت روژهپیا پیمانکار مالک در صورتیکه  -7-22

 .واهد بودخ مالکها بعهده  ناظر هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نداشته و کلیه مسئولیت ،هر گونه حادثه
ت گواهی سالمت از کارگران (ارائه کارسال و یا داراي بیماري هاي خاص. 60سال و باالي  18زیر  و نیروهاي کارگران به کارگیري عدم -7-23

 الزامی می باشد).
و انجام کلیه آزمایش هاي کشش میلگرد و مقاومت فشاري بتن و ... مطابق با خدمات آزمایشگاهی اخذ قرارداد با شرکتهاي ذیصالح  -7-24

 .ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
 سازنده( مجري به ساختمان را اجرایی عملیاتمالک می بایستی  .وجود دارددر ساختمان هایی که الزام قرارداد با سازنده ذیصالح  -7-25

 مستندات نامبرده، معرّفی ضمن ونموده واگذار) ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون 4  مادة براساس(  اي حرفه صالحیت داراي) ذیصالح
 نیف مسئول عنوان به حقوقی مجري داراي صالحیت و قانونی نماینده. نماید تسلیم کننده هماهنگ ناظر مهندس به را مربوط واقعی و معتبر

 هرگاه. ندارد را عنوانی هیچ تحت و زمانی هیچ در را پروژه تخصصی و فنی امور در دخالت حق مالک و نمود خواهد عمل اجرایی عملیات کل
 کننده هماهنگ ناظر مهندس و سازمان پروانه، صدور مرجع به را مراتب است موظف باشد داشته را ذیصالح سازنده/مجري تغییر قصد مالک
 دیدج مقیم مجري حضور تا یا و گیرد صورت قبلی مجري فیزیکی حضور با اجرایی عملیات جدید، مجري فیزیکی حضور از قبل تا و دهد اطالع

 و پرهیز اًقوی حفاظتی، و ایمنی به مربوط عملیات استثناي به اجرایی عملیات ادامۀ از حفاظتی ایمنی و بهداشتی هاي بایسته و اصول رعایت با
 غیر در باشد، می اجرایی و زمانی مقطع هر در ناظران/ناظر تشخیص به الزم صورتجلسات امضاء و تنظیم به مکلف همچنین. کند خودداري
 2-6-2و مطایق با بند  گزارش تخلف را به مرجع صدور پروانه اعالم نماید مالک مسؤلیت با تواند می ناظر موضوع، تکلیف تعیین تا اینصورت

 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شهرداري ها موظف اند تا زمان رفع تخلف از ادامه عملیات اجرایی ساختمان جلوگیري به عمل آورند.
 هبصورت کتبی به ناظر اعالم نماید در غیر اینصورت و در صورت بروز هر گون باید قبل از شروع هرگونه عملیات اجرایی مراتب رامالک  -7-26

 ساختمانی، عملیات مشخص از مراحل هریک پایان در باید مالکهمچنین می باشد.  مالکت کامل بعهده ولیئحادثه و یا مشکل احتمالی مس
 کتباً اخذ نماید. وطهناظر مرب مهندس از را مرحله بعد شروع اجازه

 حداقل از دو روز کاري قبل با ایشان هماهنگی نماید. ،موظف است جهت انجام بازدیدهاي مرحله اي توسط ناظرمالک  -7-27
مهر اخذ همکاري الزم را با ایشان جهت  ،ناظر هماهنگ کنندهمهندس و تأیید  یبا هماهنگ قبل از هر مرحله اجرایی، موظف استمالک  -7-28

 داشته باشد. هاي مربوط به گزارش هاي مرحله ايپروژه در فرم  و سازنده ذیصالح ناظرینو امضاء مربوط به سایر 
 و عواقب ناشی از آن بعهدهبه هر دلیل تغییراتی در پروژه اعمال نماید مسئولیت کامل  مالکدر صورتیکه بعد از تایید مرحله اي ناظر،  -7-29

 می باشد.مالک 
ونه و در صورت بروز هرگ پروژه نمی باشند مجاز به بهره برداري ازقبل از اخذ پایانکار ساختمان، و یا خریداران احتمالی واحدها،  مالک -7-30

 ت. مسئولیتی نخواهد داشمی باشد و ناظر در این خصوص هیچگونه یا نماینده قانونی وي  مالکحادثه و مشکل احتمالی مسئولیت کامل بعهده 
و سازنده ذیصالح  انباید هماهنگی الزم را با طراحمالک ، قبل از اجرا مالکمصوب براي پیمانکار یا در صورت هرگونه ابهام در نقشه هاي  -7-31

 پروژه مشورت نماید.  ینپروژه انجام داده و با ناظر
 به و مشخص مسئول دستگاههاي از استعالم با را خود ملک مجاور یا زیرزمین از را عبوري تأسیسات خطوط و شبکه موقعیت باید مالک -7-32

 هماهنگی و اطالع با ساختمان ذیصالح سازنده توسط ساختمانی عملیات شروع که دارد معمول ترتیبی و نماید اعالم ناظر مهندس و سازنده
 .شود انجام مربوطه مراجع

 رسمی سند انتقال از اعم شکل هر به دیگر اشخاص و مالک از ساخت دست در ساختمان یا ملک از نیمی از بیش یا تمام انتقال صورت در -7-33
 قرارداد عقد یا حاضرقرارداد  انتقال ترتیب ملک قالتان با همزمان است موظف مالک قهري، انتقال یا مبایعه غیررسمی، سند با انتقال روش یا

 توسط را جدیدي قرارداد عقد ترتیب یا نماید فسخ را قرارداد است مختار سازمان صورت این در. بدهد سازمان طریق از را جدید مالک با مجدد
 واحدها فروش پیش شامل ماده این ترتیبات د.بده جدید شرایط تحت بعدي مالک با مینماید معرفی که دیگري مهندس یا فوق ناظر مهندس

 . شود نمی
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ت ها یا اشخاص داراي صالحی مصوب توسط شرکتموقت تهیه طرح سازه نگهبان نسبت به  قبل از شروع عملیات اجرایی پروژهباید  مالک -7-34

 .را اجرا نماید سازه نگهبانگودبرداري و  اصولی صورتب و اقدام
 تموق برق تابلو و ارت چاه نصب و موجود برق انشـعابات  يآور جمع هیدییتا اخذ و موقت آب و برق انشـعابات  اخذ به نسـبت  دیبا مالک -7-35
 .دینما اقدام کارگاه در منیا

یا نماینده قانونی وي موظف اســت نســبت به تســویه حســاب مالی و پرداخت مطالبات مهندس ناظر طبق مفاد این قرارداد اقدام  مالک -36-7
 .نماید

 ژهیو به یقانون مواد در که آنچه از ریغ به يامور انجام و شانیها خواسته خصوص درقانونی  مراجع ریسا و يشهردار مأموران به ییپاسخگو-7-37

 .باشد ینم ناظر تعهدات و فیتکل در ،طهمربو يها نامه نیآئ و ساختمان یمل مقررات و ساختمان کنترل و یمهندس نظام قانون

 به دهد، ادامه اجرایی عملیات به ناظر تأیید و حضور بدون یا ورزد خودداري و قراردادي، قانونی تعهدات از هریک انجام از مالک هرگاه - 7-38

 بعدي حوادث مدها واپی تمامی مقابل در مسئول و ضامن تنها نه ،نماید ممانعت کارگاه داخل به کننده هماهنگ ناظر یا ناظر ورود از که ویژه

 استفاده با را و شهرسازي ساختمان ملّی مقررات ویژه به مهندسی و فنّی قواعد و اصول با آنها انطباق و شده انجام اقدامات صحت باید و بود خواهد

 هردلیلی به و عنوانی هر خسارتی تحت هرگونه وي اقدامات از چنانچه که دارد می اقرار و اعالم بلکه کند، اثبات صالحیت داراي اشخاص خدمات از

 باشد می وارده خسارات تمامی جبران و مسئول ضامن باشد، معنوي یا مادي وارده خسارت از آنکه اعم شود وارد کننده هماهنگ ناظر یا و ناظر به

 نفرة سه هیئت نظر طبق مادي خسارت که این توضیح با کند جبران باید الفور فی و رأساً مذکور مالک لذا است، حال دین خسارت آن چون و

 تعیین باشد، می موصوف مالک با آنان دستمزد پرداخت و می شوند انتخاب ،سازمان  27 مادة کارشناسان بین از سازمان توسط که کارشناسی

 شد. خواهد
 

 :)مربوط تخصص يریگ نظر در با(ناظرو حقوق  تعهدات .8 ةماد
شهرداري ها بایستی نسبت به رعایت قانون ماده صد  7بدیهی است ناظر/ناظرین بر اساس ضوابط و مباحث مقررات ملی ساختمان و تبصره  -8-1

 و اداره کل راه و شهرسازي مسئول و پاسخگو خواهد بود. سازمان مقابل شهرداري،ضوابط مربوط اقدام و طبعا در 
ا گردد از لحاظ انطباق ساختمان بمهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می -8-2

و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و  مستمراً نظارت کردهها و محاسبات فنی ضمیمه آن مشخصات مندرج در پروانه و نقشه
 .ا گواهی نمایندمحاسبات فنی ر

نسبت به تعهدات خود کوتاهی و قصور نماید یا به هر دلیلی پاسخگوي مالک نباشد  27-7بق بند چنانچه مهندس ناظر با اعالم مالک ط -8-3
 ائه مستندات توسط مالک به سازمان ناظر مربوطه به شوراي انتظامی معرفی خواهد شد.با ار

حت نظارت خود به مالک معرفی نمایند مگر ناظر یا ناظران پروژه به هیچ عنوان حق ندارند که فرد دیگري را جهت بازدید از پروژه هاي ت -8-4
 با اعالم کتبی و هماهنگی با سازمان و تحت شرایط خاص و تایید سازمان.

را مطلع نمایند در غیر این صورت  روانهپ مرجع صدورو  سازمان)  از کشور یا خارج قبل از هرگونه مسافرت ( داخل موظفند رانناظر یا ناظ -8-5
 .کردخواهد  رفتاربا وي  و مقررات سازمان طبق قوانین عواقب ناشی از آن بر عهده شخص ناظر خواهد بود و

ماه و گروه د  18ماه، گروه ج  12ماه، گروه ب  6ناظر یا ناظرین می بایست پس از اتمام مدت قرارداد براي ساختمان هاي گروه الف مدت  -8-6
 .نسبت به تمدید قرارداد اقدام نمایند 4ماده  4با رعایت تبصره  ماه 24

 
 بیمه هاي مربوط به پروژه:. 9 ةماد

اشخاص، کارگران و بیمه  مهندسان ناظر، اعم از بیمه هاي ساختمانهاي مجاور، با پوشش کامل انجام کلیه بیمه هاي مرتبط با سـاختمان  -1-9
ف موظ مالک. همچنین وي می باشدمسولیت کامل بعهده  خصوصدر این مالک و در صورت قصور است مالک تضمین کیفیت ساختمان بعهده 

رگونه بروز ه بوده و در صورت مالکاست قبل از انقضاء بیمه نامه ها، نسبت به تمدید آنها اقدام نماید در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بعهده 
 د.می باشمالک بعهده  جبران خسارت ولیت کاملئحادثه مس
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موظف اسـت هرگونه حوادث جانی و مالی محتمل که مربوط به پروژه، سـاختمان هاي اطراف و اشخاص می باشد را تا زمان صدور   مالک  -2-9
ده از بیمه و یا عدم جبران کامل خســارت توســط بیمه، پایانکار به نحو مناسـب و پوشــش کامل بیمه نماید. در صــورت ســهل انگاري در اســتفا 

 می باشد. مالکمسئولیت کامل و جبران خسارت بعهده 
 :یمنیا. 10 ةماد

بطور مناسب، اجراي همبندي و ارت، نصب  ها پرتگاه اطراف حفاظنصب  خصوص به یکارگاه و يفرد یمنیا مسائل هیکل تیرعا به مؤظفمالک 
 رد. دینما حوادث مهیب را کارگاه پرسنل هیکل و اطراف يساختمانها ستیبا یم و باشد یمتابلو برق موقت کارگاهی و پریزهاي محافظ جان 

 ونههرگ بروز صورت در د،یننما تیرعا را پروژه یمنیا به مربوط موارد لیدل هر به شانیا استفاده مورد مانکارانیپ و کارگران ،مالک کهیصورت
 .باشد یم مالک بعهده و جبران خسارات تهایمسئول هیکل یمال و یجان از اعم حادثه

 
 :(انحالل قرارداد)قرارداد ،قاله و انفساخفسخشرایط . 11 ةماد

 تأیید به نسبت بررسی با استان سازماندالیل موجه به سازمان استان تقدیم خواهد شد و ضمن ارائه  قرارداد با درخواست طرفین انحالل -1-11
  .نمود خواهد اقدام آن رد یا
 شماره پیوست( "نظامات اداري" مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 6-4-14و  4-4-14بندهاي  مستند بهقرارداد  انحاللدر خصوص -2-11
 اقدام خواهد شد.) 1
 هرگونه به منجر و افتد اتفاق می کارگاه در قراداد فسخ از بعد یا و کار توقف یا تعلیق دوره در که حوادثی قبال در مسئولیتی ناظر مهندس -3-11

 .ندارد شود یم کارگاه ای اشخاص به خسارت
 باشد، داشته وجود یقانون منع ناظر مهندس نظارت ادامه براي کهیصورت در ندارد، را ناظر مهندس کردن کنار بر درخواست حق مالک -4-11

 ضیتعو ناظر سازمان دییتا صورت در و است مختار لیدال قبول ای رد در سازمان و دهنمو ارائه استان سازمان به را موجه لیدال حاوي گزارش مالک
 . دیگرد خواهد

 هاي مدت انقضاي از قبل کار صدور پایان یا وجود صورت در ساختمانی پروانه مهلت یافتن پایان یا و قرارداد مدت انقضاي صورت در -5-11
 . گردد می تلقی یافته خاتمه قرارداد مذکور،

 قانونی و قراردادي تعهدات انجام از وي ممانعت یا مالک دخالت یا ها کارشکنی با مواجه خود نظارتی وظایف انجام در ناظر که صورتی در -6-11
 مذکور اقدامات به دادن پایان خواستار و کرده منعکس مالک به قانونی اظهارنامه ارسال با بعد مرحله در و کتباً را مراتب باید نخست وهلۀ در شود،
 استان سازمان به را مربوط مدارك و اسناد با همراه موجه دالیل حاوي گزارش ناظر ،اجتناب نماید مذکور درخواست پذیرش از مالک چنانچه شود،

 الزحمۀ حقّ تمامی باید مالک تنها نه شود داده قرارداد فسخ به رأي چنانچه و کند می عمل فوق بند همانند استان سازمان و نمود خواهند تقدیم
 .ورزد اجتناب قانونی، یا قراردادي تعهدات از تخلف یا کارشکنی دخالت، هرگونه انجام از که شود متعهد باید بلکه بدهد را ناظر

 قرارداد در شده اعالم زمان از بیش زمـانی بـه نیاز حقیقی ناظران قصور از خارج دالیلی به ساختمانی کارهاي نظارت که صورتی در -7-11
 ساختمان پروانه صدور مرجع ، سازمان ،مالک به را مراتب قرارداد مدت پایان به مانده ماه دو حداکثر است موظف کنندههماهنگ ناظر باشد، داشته
 صورتی در. نمایدمی قرارداد ناظرتمدید یـا مالک بـا نیـز اسـتان سـازمان. نمایـد را نـاظر و مالک با قرارداد تمدید درخواست سـازمان از و اعالم

 تاییـد مـورد آنـان اظهـارات و دالئـل به توجه با مراتب و نمایند خودداري قرارداد تمدید از قـرارداد مـدت پایان در ناظر دالیلی به بنا که
 مدت پایان مقطع در کـار وضعیت گزارش و شده انجام کارهاي ارایه با همراه را خود کار خاتمه مراتب است ناظرموظف قرارگیرد اسـتان سـازمان
 راردادق اتمام بعداز که کارهایی به نسبت لیتیئوناظرمس حالـت ایـن در. نمایند اعالم ساختمان پروانه صدور مرجع ، استان سازمان به قرارداد

 انجام کارهاي نظارتی امور کلیه لیتوئمس است بدیهی. شودمی خارج آنان اشتغال ظرفیت از بحث مـورد کـار و داشـت نخواهنـد شود،می انجام
  تمدید از مالک که صورتی در و بود ناظرخواهد عهده به ساختمان پروانه صدور مرجع به شده اعالم هايگزارش به توجه با قرارداد مدت در شده

 



۸ 
 

 
 
 
 
 

 ناظرجدیـد معرفی تا ساختمان پروانه صدور مرجع به استان سازمان اعالم با ساختمان اجرایـی عملیـات ، نمایند خودداري سازمان با قرارداد
 . گردید خواهـد متوقـف

وع موض، رسی موارد مستدلهنگ کننده ضمن دعوت از طرفین و بر، ابتدا ناظر همامالکبین ناظر و فی ما  اختالفهر گونه  بروزدرصورت  -8-11
اده م کارشناساز نظریات در صورت لزوم نده می تواند نماید. در این راستا ناظر هماهنگ کنبه صورت مسالمت آمیز و با صلح و سازش مرتفع را 
 جهت بررسی کارشناسی موضوع استفاده نماید. ..سازمان و یا خدمات آزمایشگاهی، نقشه برداري و . 27
  شده اجرا کار وضعیت ناظر مهندس و ذیصالح سازنده ک،مال ساختمانی، عملیات اجراي خالل در قرارداد خاتمه یا تعلیق یا فسخ صورتدر -9-11

 از هریک ،ذیصالح سازنده یا مالک ،ناظر مهندس شخص سه از یک هر همکاري عدم صورت در. نمایند می با تنظیم فصل مشترك مشخصرا 
 .نمایند صورتجلسهوضعیت موجود را  ،است نمایند تا با انتخاب کارشناساز سازمان درخو توانند می قرارداد طرفین

 
 اختالف.حل 21 ماده

 
موضوع به هیئت داوران متشکل از یک نفر داور اختصاصی هر یک از  ،تالف فی مابین طرفین این قرارداددر صورت بروز هر گونه اخ -1-12

محول گردید. که داوران اختیار صدور راي ولو به کرات را دارند. که راي صادره براي طرفین  نکه به انتخاب سازما طرفین و داور مرضی الطرفین
 .ستالزم االتباع می باشد و شرط داوري مذکور شرط مستقل از قرار داد و حتی در صورت فسخ/اقاله/بطالن و یا انفساخ به قوت خود باقی ا

 
 ساختمان يمحل اجرا یمکاتبات و نشان ةویو ش نیطرف ی. نشان31 ةماد

 
 قرارداد درج شده صورت خواهد گرفت. 1به نشانی هاي مندرج در سامانه ثبت ثنا که در ماده  ها کلیه ابالغ -1-13
 

 :قرارداد يهامواد و نسخه شمار. 41 ةماد
 
اراده  ،یشده و با علم و آگاه میتنظکه هرکدام حکم واحد دارند  ۀنسخ 3و  صفحه  9، در آنتبصره هاي ذیل  به همراه ماده 41قرارداد در  نیا

 االجراست. االتباع و الزمحکم واحد دارد و الزم یگرفتگو الك یخوردگو هر نسخه بدون خط استکامل دو طرف امضا شده  تیو رضا اریو اخت
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