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 دا  م 

ای  ظارت ارداد مان ا  سا
 قرارداد ین. طرف1 ةماد

ــنا ــ ی ــرارداد ب ــنق ــم ی ــان ــا / خ ــا ................................................................ يآق ــار ب ــ ةشـــــم ــل ــ ............................................ یم ــ هب  ینشـــــان
ــتی ...........................................  و ............................................................................................................................. ــماره تماس همراه ..............................  باکدپس  درش

ستناد وکالت (به مالکان یا مالک يوکال /یلوک /مالکان/مالک جایگاه ستپ ۀناما ضا و نما/)................. یخبه تار .......................... ةشمار به یو  یندةصاحب ام
ـــرکت/ تعاون ـــتناد ........................... یش ـــتمدارك پ.................. (به اس ـــمار یثبت )يها(پالك ک بامل) یوس ـــاز................... ............. ةبه ش  يبا کد نوس

که ........................................................................................................................................................................... نشانیبه  شهر ......................واقع در  .................................
پروانه  ةشمار و ................................ یمل ةشمار با............................................  مهندس يخانم / آقاو  شودیم یدهنام کارصاحب یاپس طرف اول قرارداد ینز

کدپسـتی  و................................................................................................................  ینشـان با..................  ۀرشـت ............ پایۀ...................................................اشـتغال 
ساس ،شودیم یدهنام قرارداد دوم طرف یا ناظر پسینزکه شماره تماس همراه ..............................  با...........................................   ضوابطو  تعرفه آخرین برا
مفاد آن  یتملزم و متعهد به رعا طرف دومنعقد شــده و  شــودیم یدهســازمان نامقرارداد  یندر اکه ســاختمان اســتان فارس  یســازمان نظام مهندســ

 .هستند
 موضوع قرارداد .2 ةماد
شمار ثبتی) يپالك(ها یساختمان پروژة ییاجرا یاتعمل انطباقاز  یافتنیناناطم يبرااي مرحله نظارتخدمات  ۀارائ  با (پروژه)............ .................... ةبه 

 یتچارچوب صالح در مصوب به نامه شماره ............................. يهانقشه و یساختمان همندرج در پروانبا مشخصات متر مربع  ............................... زیربناي
  .الزحمهحق یافتدر قبال در قرارداد ینو مفاد و شروط امهندسان ناظر  یتو ظرف

 مراحل انجام نظارت شامل: 
 پیوستمطابق با مراحل تعیین شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس بر اساس فرم هاي 

 قرارداد. مدت 3 ةماد
 .یماه شمسهجده صدور پروانه توسط مرجع صادر کننده به مدت حداکثر  تاریخاز  قراردادمدت 
سئول خصوص در. 1 ةتبصر  ستند ،پروژه ناظر پس از اتمام قرارداد یتم  یاقدام م )اداري(نظامات ساختمان یمبحث دوم مقررات مل 6-4-14 بند به م
 گردد.
 یااستان( ینظام مهندس سازمان به کارصاحب کتبی اعالم با نشود؛ شروع ساختمان اجرا عملیات ساختمانی، پروانه اخذ از بعد که صورتی در. 2 ةتبصر 

ستان ها) یندگیدفاتر نما شهر  یک حداکثرتا  (د گروه و) ماه 6 حداکثرتا  (ج و ب گروه ،)ماه 4 حداکثرتا  گروه الف( يساختمان ها يبرا ینو ناظر در 
 .گردد نمی تمدید محاسبه مشمولعملیات اجرائی ساختمان به حالت تعلیق درآمده و  )سال
 :و ضمانت انجام تعهدات پرداخت یوةو ش ناظر ۀالزحمحقو  قراردادمبلغ  .4 ةماد

صوب یمال يهاهتعرف هبباتوجه قراردادمبلغ  .4.1 سرجمع برا یال............ ر............................. مترمربع هر براي شدهاعالم ،سال ............ م ....................  يو 
 .ماه 18مدت  يبرا )یال...............ر................................( یالر ............................................................................................................کل به مبلغ مترمربع 
ســـاس براالزحمه نظارت به حســـاب ســـازمان دهد تا پس از واریز وجه حقکار به ســـازمان اختیار تام میبه موجب این قرارداد صـــاحب. 1 ةتبصــر

ستورالعمل صم یاها د سر حق ب قرارداد ینشروط ا یاو مفاد سازمان  مدیرة یئته یماتت سئول یمۀپس از ک  ماندةباقی ،سازمان سهم وناظر  یمدن یتم
 .نماید واریز ناظر حساب به را الزحمهحق

صر  سبه مالك .2 ةتب صولی و ،اولیه حق الزحمه زیربناي تحت نظارت جهت تعین محا شه زیربناي موافقت ا سبه نق صوب و مالك محا هاي معماري م
 .باشدمی ملک) کار پایان یا عدم خالف ( یگواه ،بر اساس کسر ظرفیت انجام شده الزحمه نظارتحق جهت تعیین نهائی
 .) بر اساس ضوابط سازمان استان خواهد بودین(ناظر به ناظر فوق الزحمه حق پرداخت زمان و نحوه. 3 ةتبصر
 .خواهد بود مصوب روزدرصد تعرفه  20 یزانهر شش ماه به م ءمدت قرارداد حق الزحمه ناظر به ازا یافتن یان. بعد از پا4 ةتبصر
 به نسبتهیأت مدیره الزحمه نظارت براساس مصوبات از حق يتا با کسر درصد دهدیم یارقرارداد به سازمان اخت ینا يبه موجب امضا ناظر. 5 ةتبصر 
 .نماید اقدام ناظرین و صاحبکار پروانه، صدور مرجع به ایشان معرفی و کننده هماهنگ ناظر تعیین
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 :قرارداد یانپا یا. فسخ 5 ةماد
 فسخ یا خاتمه این قرارداد با درخواست هر یک از طرفین و با بررسی و تایید سازمان استان قابل انجام خواهد بود. .5.1
سخ  یندر هر مرحله بخواهد آن را متوقف کند و ا ییاجرا یاتکار پس از آغاز عملصاحب چهچنان .5.2 سویه می ،نمایدقرارداد را ف سبت به ت ست ن بای

 برگشت داده نخواهد شد.تا زمان فسخ شده  پرداخت ۀالزحمحقکامل اقدام نموده و 
صوص . 5.3 ستند بهسخ یا پایان مدت قرارداد فدر خ ساختمان 6-4-14و  4-4-14بندهاي  م اقدام خواهد ) نظامات اداري(  مبحث دوم مقررات ملی 

 شد.
 . حل اختالف6 ةماد

صورت  ش تمامدر  )فنی موارد از(خارج  اختالف بروزدر س یلقرارداد از قب ینمربوط به ا یا یموارد نا  قرارداد ینا يکه در اجراچنان یا قراردادمفاد  یرتف
سازش یقبروز کند، ابتدا ازطر یاختالف صورت  شکل از نماسه يداور یئتحکم ه یق، ازطرنکردنمذاکره و در در صاحب کار  یبا معرف ايیندهنفره مت

سازماندر ، سازمان یبا معرف نمایندهو  روز ده مدت درناظر  یبا معرف ايیندهمدت ده روز، نما س محل  شد. او حل یدگیر صل خواهد  که  أير ینوف
االتباع و الزم قرارداد ینطرف يبرا گردد،یمجلس مشترك به دو طرف قرارداد منعکس مبا صورت یا شودیدو طرف فرستاده م یبه نشان یصورت پستبه

 .ددنسلب و اسقاط نمو یطورکلهرا از خودشان ب یشانا يو رأ يداور یئتو حق هرگونه اعتراض به داور و ه جراستاالالزم
 ساختمان يمحل اجرا یمکاتبات و نشان یوةو ش ینطرف ی. نشان7 ةماد

 :رکاصاحب / طرف اول قراردادالف. 
شان ینام و نام خانوادگ. 1 ست ی............................................... ن ....................................  ی............................................................................................................. با کدپ

ــاره  ــت ............................................ و شــــم ــاب ــاس ث ــم ــاره ت ــاسو شــــم ــم ــراه ................ ت ــم ــه پســــت  ی.................................. و نشــــان
 ..............................................................یکیالکترون

 :ناظر/  قرارداد دومطرف ب. 
شان ینام و نام خانوادگ. 1 ست ی............................................... ن ....................................  ی............................................................................................................. با کدپ

ــاره  ــت ............................................ و شــــم ــاب ــاس ث ــم ــاره ت ــاسو شــــم ــم ــراه ................ ت ــم ــه پســــت  ی.................................. و نشــــان
 ..............................................................یکیالکترون
 ...............................................................................................................پروژه: ................................................................................................................. يمحل اجرا ینشان

مشترك صورت  ۀجلسصورت صورتبه یا شودیدو طرف فرستاده م یکیپست الکترون یا یپست یصورت مکتوب به نشانبه یرسم يهاتمام درخواست
 یااسناد  صورت،یرایناطالع داده شود؛ در غ یگرطرف د ساعت به سازمان و 48حداکثر تا  یدبا یابد، ییرناظر تغ یاکار صاحب یکه نشانو چنان گیردیم

از دو طرف شده است،  یکهر یمِجلسه در جلسه تسلبالفاصله با صورت یافرستاده  گفتهیشپ یاظهارنامه به نشان یا یپست سفارش یقکه ازطر یمکاتبات
 شده انگاشته خواهد شد.ابالغ
  یوست. اسناد و مدارك پ8 ةماد

 اند از:عبارت شوندیمحسوب م یزن قرارداد ینفکء الواسناد و مدارك که جز
 ناظر برسد؛ یمصوب مرتبط که به آگاه هايیهساختمان و اصالح هپروانموافقت اصولی، الف. 

 باشد؛ یدهناظر رس یکه به آگاه یکیو مکان یبرق یساتسازه، تأس ي،معمار يهامصوب ساختمان شامل نقشه يهاب. نقشه
 (درصورت وجود)؛ یحقوق يها و نهادهاشرکت هايیندهنما هاينامهیکار و معرفصاحب یلوک ۀنامپ. وکالت

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

 )نظامات اداريدر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (چ) پیوست بندهاي مربوط به فسخ قرارداد مندرج 
صر  صورت بروز دوگانگ .1 ةتب سناد و مدارك پ ینب یدر ست،ا سناد  یتاولو یو ستناد به ا باال خواهد بود و متن قرارداد به  یبترتاز متن قرارداد، به پسا

 داوران خواهد بود. یئتدارد و در هر صورت رفع اختالفات با ه یتاسناد و مدارك اولو یگرد
 قرارداد يهامواد و نسخه شمار. 9 ةماد

صره، در  9ماده،  9قرارداد در  ینا سخ 4صفحه و  2تب ضا یاراراده و اخت ی،شده و با علم و آگاه یمتنظکه هرکدام حکم واحد دارند  ۀن کامل دو  یتو ر
 االجراست. االتباع و الزمحکم واحد دارد و الزم یگرفتگو الك یخوردگو هر نسخه بدون خط استطرف امضا شده 

واد  م                              م خا ب کار                          یو  ضاء صا واد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      و ا م خا غال  یم و  وا ا ضاء و    ؛ ا
 

 


