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  :پیوست 
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از طرف دیگر ، ین قرارداد مهندس ناظر نامیده می شوندمعرفی شده و در اتعیین و ساختمان استان سمنان سازمان نظام مهندسی که توسط

  .تحت شرایط ذیل منعقد می گردد 

  .نامیده می شود  در این قرارداد ، سازمان، ین بعد از او دفاتر نمایندگی آن در سطح استان ،  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

  :موضوع قرارداد  –1ماده

  .ثبتی مندرج در این قرارداد) هاي ( خدمات نظارت بر عملیات فنی و اجرایی پروژه ساختمانی پالك ارائه 

  :مدت قرارداد  –2ماده 

 10تا  6( گروه ج  و)سقف  5تا  1( براي ساختمان هاي گروه الف و ب  از زمان صدور برگ سبز ،مصوبات مرتبطبر اساس آخرین  قراردادمدت  1- 2

    چنانچه  .می باشدماه  36)سقف و باالتر  17( و براي ساختمان هاي گروه د ماه  30)سقف  16تا  11( براي ساختمان هاي گروه د ماه ،  24)سقف 

و رعایت ضوابط مدت قرارداد از طریق سازمان و طبق ضوابط سازمان ، عملیات اجرایی پایان نیافته باشد تمدید پس از خاتمه مدت مذکور

  .بالمانع است  تعرفه مصوب

ساختمان مذکور قبل از انقضاي مدت قرارداد خاتمه یابد و گواهی پایان کار صادر گردد  ، تعهدات طرفین براي چنانچه عملیات اجرایی  2- 2

  .مدت باقیمانده قرارداد خود به خود خاتمه یافته تلقی می گردد 

  :مهندس ناظر تعهدات  –3ماده 

نظرگیري اخالق مهندسی و شرافت حرفه اي با رعایت امانت و دقت کامل و با در ناظر ، انجام خدمات ذیل را انمهندس قراردادبه موجب این 

  :می شوندعهده دار

  ) .سازمان با اخذ شماره ثبت دبیرخانه ( اعالم شروع به کار ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان 1- 3

  .در تمام مدت قرارداد ، مقررات ملی و قانون نظام مهندسی ارت به شرح مندرج در شرح خدمات مصوب دمات نظانجام خ 2- 3

حداقل به تعداد مراحل و "گزارش به موقع عملیات اجرا شده ساختمانی به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان و دیگر مراجع قانونی 3- 3

  ."الزام شده است  در سایت رسمی درج وکه تا صدور گواهی پایان عملیات ساختمانی مت همسان گزارش نظارت مرحله ايفر بر اساسو  مواقعی که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

صدور به موقع گواهی و تأییدیه هاي مورد نیاز صاحب کار و مرجع صدور پروانه ساختمان ، پس از انجام کنترل هاي الزم و با توجه به 4- 3

  .گزارشات قبلی 

ساعت آدرس جدید خود  72مهندسان ناظر مکلفند آدرس دقیق پستی خود را در قرارداد اعالم نموده و در صورت تغییر آدرس ، ظرف  5- 3

  .سازمان و مراجع صدور پروانه اعالم نمایند  به کارفرما ورا کتباً 

  :سازهنام و امضاي مهندس ناظر   :ناظر نقشه بردار  نام و امضاي مهندس  :نام و امضاي مهندس ناظر معماري   :نام و امضاي صاحب کار

  :نام و امضاي نماینده سازمان 

  :مهر سازمان 

:هماهنگ کننده نام و امضاي مهندس ناظر:تأسیسات مکانیکینام و امضاي مهندس ناظر  :تأسیسات برقینام و امضاي مهندس ناظر

TGF50/10/98.9: کد فرم 

  6از 1صفحه 



ظام  نانسازمان  تان  مان ا ی سا   ند
  قرارداد نظارت بر اجراي ساختمان

  توسط شخص حقیقی

  :شماره

  :تاریخ 

  :پیوست 

مهندس ناظر نمی تواند هیچگونه مسئولیتی را در اجراي پروژه ساختمانی فوق عهده دار شود یا به هر نحوي مناسبات مالی و تجاري  6- 3

  .به عبارتی مجري و ناظر یک پروژه نمی تواند یک شخص حقیقی و حقوقی باشد  .خارج از این قرارداد با مالک برقرار کند 

 کارفرما و ، در مقابلمرحله اي نظارت انجام وظایف نظارتی و کنترل هاي الزم و ارائه به موقع گزارشات  ناظر در قبال حسن انمهندس 7- 3

  .سازمان و سایر مراجع قانونی دیگر مسئول می باشند 

  .د ثبت نمایو مرجع صدور پروانه ابالغ و سازمان  بهساعت قبل از شروع گودبرداري ، مراتب را  72مهندس ناظر موظف است  8- 3

مهندس ناظر موظف به ایجاد هماهنگی هاي الزم جهت انجام به موقع آزمایش هاي مورد نیاز مطابق ضوابط مقررات ملی ساختمان 9- 3

  .در مرحله فونداسیون و اسکلت می باشد ) بتن و میلگرد  ، مقاومت مصالح جوشخاك ، از قبیل آزمایش هاي ( 

ت فنی و ملکی فنی و ملکی ساختمان نسبت به تکمیل و ارائه کامل دفترچه اطالعاور صدور شناسنامه مهندسان ناظر موظفند به منظ 10- 3

  .اقدام نمایند  عملیات ساختمانیهمزمان با ارائه فرم مخصوص پایان  ساختمان به سازمان ،

را مطابق مقررات به صورت مکتوب به مهندسان موظف می باشند کلیه نکات ایمنی ، بهداشت و سالمت مربوط به پروژه ساختمانی  11- 3

  .کارفرما و سازنده یادآوري نمایند 

  :تعهدات صاحب کار  –4ماده 

  .تکمیل پروژه در دوره اعتبار پروانه ساختمانی فراهم آورد و دات و تدارك الزم را براي اجرا صاحب کار مکلف است تمهی 4-1

مطابق مقررات و  اجراي کار را به سازنده یا سازندگان داراي صالحیت حرفه اي ، صاحب کار متعهد می گردد در تمام مدت قرارداد 4-2

سازنده به عنوان مسئول فنی . نماید سازنده را به مهندسان ناظر معرفی و کتباً واگذار) بر اساس پروانه اشتغال به کار ( مصوبات قانونی موجود

زنده را داشته هر گاه صاحب کار قصد تغییر سا .ر فنی و تخصصی پروژه را ندارد کل پروژه عمل خواهد نمود و صاحب کار حق دخالت در امو

  .ناظر اطالع دهد  انمهندسباشد موظف است مراتب را به مرجع صدور پروانه ، سازمان و

وابط سازمان در مشخصات پروژه را مطابق با ضي صاحب کار مکلف است سازنده را ملزم کند قبل از آغاز عملیات ساختمانی ، تابلو 4-3

  .محل مناسب و قابل رؤیت و در محدوده ملک نصب و تا پایان عملیات ساختمانی محافظت نماید 

 اتفاق سازنده ، کتباً به مهندس ناظره عملیات اجرایی ساختمان ، مراتب را بهر مرحله از ه قبل از شروع صاحب کار مکلف است یک هفت 4-4

در پایان هر یک از مراحل عملیات . در این اطالعیه باید زمان و نوع عملیات ذکر شود . اطالع دهد هو ناظر مرتبط آن رشت هماهنگ کننده

  .گردداجرایی ساختمان ، اجازه شروع مرحله بعدي باید کتباً از مهندس ناظر اخذ 

صالی در تمدید آن به نحوي اقدام کند که انفصاحب کار مکلف است دو ماه قبل از تاریخ انقضاي مدت اعتبار پروانه ساختمانی نسبت به  4-5

  .ختمانی پیش نیاید و مدارك آن را در اختیار مهندس ناظر قرار دهد استمرار اعتبار پروانه سا

ناظر تا پایان کار فراهم نماید و  انصاحب کار مکلف است امکانات و شرایط را براي بازدید و اعمال کنترل هاي الزم توسط مهندس 4-6

  .که ممکن است در روند بازدید و اعمال کنترل ها به وجود آید را برطرف نماید موانعی 

کار مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در تمام مدت اجراي عملیات ساختمانی ، اسناد پروژه از جمله نقشه هاي اجرایی مصوب ، صاحب4-7

  .زمایش هاي ژئوتکنیک ، جوش و بتن در زونکن کارگاهی نگهداري شود ناظر و گزارش آ ان، گزارشات مهندس معتبر تصویر پروانه ساختمانی

مهندس ناظر انجام آن را  توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان الزام شده و یاصاحب کارمکلف است هرگونه آزمایشی را که 4-8

توسط شرکت هاي خدمات ) 10و  9و  7مقررات ملی شماره علی الخصوص مباحث( ضروري می داند ، به موقع و مطابق مقررات ملی ساختمان

در غیر اینصورت شناسنامه  .فنی آزمایشگاهی واجد صالحیت انجام دهد و نتایج آن را ظرف مدت معقول در اختیار مهندس ناظر قرار دهد 

  .به عهده صاحب کار خواهد بود ... و فنی و ملکی ساختمان صادر نشده و تبعات بعدي ازجمله ایجاد اشکال در صدور پایانکار ، سند 

به اسناد مالکیت و نقشه طرح تفصیلی ، حدود مرزي زمین و برو کف را قبل از آغاز عملیات ساختمانی  ءصاحب کار مکلف است با اتکا 4-9

احراز صحت مشخص نماید و مهندس ناظر هیچگونه مسئولیتی در مورد توسط مهندسین نقشه بردار صاحب صالحیت سازمان تهیه و 

  .می شود را ندارد   مالکیت یا درستی حدود ثبتی زمینی که ساختمان در آن احداث

  :سازهنام و امضاي مهندس ناظر   :نام و امضاي مهندس ناظر نقشه بردار   :نام و امضاي مهندس ناظر معماري   :نام و امضاي صاحب کار

  :نام و امضاي نماینده سازمان 

  :مهر سازمان 

:هماهنگ کننده نام و امضاي مهندس ناظر:تأسیسات مکانیکینام و امضاي مهندس ناظر  :تأسیسات برقیامضاي مهندس ناظرنام و 
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  6از 2صفحه 



نان تان  مان ا ی سا ند ظام    سازمان 
  قرارداد نظارت بر اجراي ساختمان

  توسط شخص حقیقی

  :شماره

  :تاریخ 

  :پیوست 

صاحب کار باید موقعیت شبکه و خطوط تأسیسات عبوري از زیرزمین یا مجاور ملک خود را با استعالم از دستگاه هاي مسئول ،  4-10

مشخص و به سازنده و مهندس ناظر اعالم نماید و ترتیبی معمول دارد که شروع عملیات ساختمانی توسط سازنده ساختمان با اطالع و 

  .در غیر اینصورت مسئولیت هر گونه خسارت به تأسیسات دستگاه هاي یادشده متوجه مالک خواهد بود طه انجام شود ؛ مربوهماهنگی سازمان هاي 

در صورتیکه ادامه عملیات ساختمانی توسط مراجع دولتی یا مرجع صدور پروانه ساختمان متوقف شود صاحب کار حق ادامه کار را  4-11

در صورت رفع موانع . مهندس ناظر در قبال کارهاي انجام شده و در دوره مذکور مسئولیتی ندارد نخواهد داشت و در صورت ادامه کار ، 

ساعت کتباً به مهندس ناظر اطالع دهد و ادامه کار با دستور کتبی مهندس  72توقف ، صاحب کار مکلف است مراتب شروع کار را ظرف مدت 

  . ناظر صورت پذیرد 

مودن ترتیبات الزم براي اجراي کار بر طبق محتواي پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب مرجع صدور صاحب کار موظف به فراهم ن 4-12

چنانچه بین نقشه هاي مصوب مرجع صدور پروانه ساختمان و . پروانه ساختمان و رعایت ضوابط شهرسازي و مقررات ملی ساختمان است 

 ب کار و مهندس ناظر اعالم نماید ؛مراتب را کتباً به صاح ، سازنده ساختمانضوابط شهرسازي و مقررات ملی ساختمان تعارضی پیش آید و 

چنانچه تعارض در حدي باشد که رفع آن مستلزم استعالم از مراجع قانونی یا طراحان شود . بر طبق نظر مهندس ناظر کار را ادامه خواهد داد 

در مواردي که تعارضات . به سازنده و مهندس ناظر منعکس خواهد نمود  ، صاحب کار رأساً نسبت به کسب نظریه اقدام و پاسخ دریافتی را

  .باید متوقف شود تا رفع موانع داراي اهمیت باشد تا تعیین تکلیف موارد پیش گفته ، ادامه کار 

ار در کارگاه ، صاحب کار مکلف است براي پیشگیري از حوادث منجر به خسارت ، جراحت یا فوت اشخاص ثالث و عوامل مشغول به ک 4-13

و آیین نامه حفاظتی ) مباحث دوازدهم و بیستم ( تدابیر بهداشت ، ایمنی و حفظ محیط زیست کارگاه را بر طبق مقررات ملی ساختمان 

کارگاه هاي ساختمانی مصوب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر آیین نامه هاي موضوعه مصوب مراجع ذیصالح را در حدود وظایف 

  .ود به انجام رساند و در قرارداد خود با سازنده ، در حدود وظایف وي جزء تعهدات سازنده درج نماید خ

صاحب کار مکلف است در قرارداد خود با سازنده ، تأمین پوشش بیمه تأمین اجتماعی و حوادث کلیه کارگران و عوامل شاغل به کاردر  4-14

جزء تعهدات سازنده ) با پوشش کافی براي جبران خسارت و جرائم ( ا در مقابل حوادث احتمالی کارگاه و همچنین اشخاص ثالث و همسایگان ر

  .منظور نماید 

 انصاحب کارمکلف است هر گونه تغییر در مالکیت زمین یا ساختمان را که در مدت نظارت صورت می پذیرد ، کتباً به اطالع مهندس 4-15

  .براي مالک خواهد داشت  را در غیر اینصورت کلیه عواقب ناشی از این تغییرات پیگرد قانونی الزم .ناظر برساند 

صاحب کار و مهندس ناظر هماهنگ کننده مکلفند ، قبل از اجراي مراحل تأسیسات برق و مکانیک اطالع رسانی الزم را به مهندسان  4-16

  .ناظر ذیربط به انجام برسانند 

است در صورت تغییر آدرس پستی و سکونت خود ظرف یک هفته آدرس پستی جدید محل دریافت مکاتبات خود را به مالک موظف  4-17

  .ناظرین و سازمان اعالم نماید ؛ در غیراینصورت عواقب ناشی از این تغییر به عهده مالک می باشد 

  .به عهده شخص مالک می باشد  کلیه تعهدات سازنده در این قرارداد در صورت عدم وجود سازنده و مجري 5-17

  : سایر شرایط  –5ماده 

کل اعم از انتقال سند در صورت انتقال تمام یا بیش از نیمی از ملک یا ساختمان در دست ساخت از صاحب کار و اشخاص دیگر به هر ش 5-1

انتقال با سند غیر رسمی ، مبایعه یا  انتقال قهري ، صاحب کار موظف است همزمان با انتقال ملک ترتیب انتقال حاضر یا عقد  رسمی یا روش

در این صورت سازمان مختار است قرارداد را فسخ نماید یا ترتیب عقد قرارداد . قرارداد جدید با صاحب کار جدید را از طریق سازمان بدهد 

ترتیبات این . د با صاحب کار بعدي تحت شرایط جدید بدهد یط مهندس ناظر فوق یا مهندس دیگري که معرفی می نماجدیدي را که توس

  .ماده شامل پیش فروش واحدها نمی شود 

طی  ناظر ، سازنده یا صاحب کار انر این قرارداد یا متمم هاي آن واقع شود ، مهندسباچنانچه اتمام عملیات ساختمانی در دوره اعت 5-2

ناظر نسخه اي از آن را  انصورتجلسه اي که در آن وضعیت کار خاتمه یافته ذکر می شود ، مراتب کار را صورتجلسه می نمایند و مهندس

  .همراه با گواهی پایان عملیات ساختمانی تسلیم مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان می نماید 

  :سازهنام و امضاي مهندس ناظر   :نام و امضاي مهندس ناظر نقشه بردار   :ظر معماري نام و امضاي مهندس نا  :نام و امضاي صاحب کار

  :نام و امضاي نماینده سازمان 

  :مهر سازمان 

:هماهنگ کننده نام و امضاي مهندس ناظر:تأسیسات مکانیکینام و امضاي مهندس ناظر  :تأسیسات برقینام و امضاي مهندس ناظر

  TGF50/10/98.9: کد فرم 

  6از 3صفحه 



نان تان  مان ا ی سا ند ظام    سازمان 
  قرارداد نظارت بر اجراي ساختمان

  توسط شخص حقیقی

  :شماره

  :تاریخ 

  :پیوست 

در صورت فسخ یا تعلیق یا خاتمه قرارداد در خالل اجراي عملیات ساختمانی ، صاحب کار و سازنده و مهندس ناظر وضعیت کار اجرا  5-3

در صورت عدم همکاري هر یک از سه شخص مهندس ناظر یا صاحبکار یا سازنده ، هر یک از . مرحله را صورتجلسه می نمایند شده تا آن 

یا کارشناس رسمی  27طرفها می توانند وضعیت کار انجام شده تا آن مرحله را به اتفاق نماینده سازمان یا یک نفر کارشناس ماده 

  .دادگستري صورتجلسه نمایند 

چنانچه مهندس ناظر براي انجام پاره اي از کنترل ها یا طرح هاي اصالحی و تکمیلی نیاز به استفاده از خدمات مشاوره اي یا نظارت  5-4

مهندسان رشته هاي دیگر داشته باشد موضوع را کتباً به صاحب کار اعالم و در آن میزان خدمات مورد نیاز و حدود حق الزحمه متعلقه را 

    هزینه پروژه تجاوز نماید مگر % 1هزینه کل این خدمات نباید از . خدمات مورد نیاز به هزینه صاحب کار انجام می شود . اید ذکر می نم

  .آن که به ترتیبی در مورد آن توافق شود یا توسط سازمان لزوم انجام آن تأیید شود 

ن قرارداد ندارد و اشخاصی که طرف این قرارداد نیستند نمی توانند به مهندس ناظر هیچگونه تعهدي در قبال اشخاص ثالث خارج از ای 5-5

موجب این قرارداد ادعایی علیه طرفین قرارداد حاضر داشته باشند مگر آن که در قوانین جاري کشور این مسئولیت مجزا تعریف و تصریح 

  .شده باشد 

عهدات قراردادي و قانونی خود را به درستی انجام ندهد یا تخلفی از ناظر توجه ننماید یا ت انچنانچه صاحب کار به تذکرات مهندس 5-6

ناظر حق خواهد داشت ضمن گزارش مراتب به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان درخواست جلوگیري از ادامه  انقانون نماید مهندس

  .د نعملیات ساختمانی را نمای

ري ، تدوین و تکمیل و ارائه دفترچه کامل مشخصات فنی و ملکی ساختمان به صاحب کار و مهندسان ناظر مکلفند نسبت به گردآو 5-7

  .پایان عملیات ساختمانی اقدام تا سازمان نسبت به صدور شناسنامه فنی و ملکی اقدام نماید سازمان و همزمان با گزارش 

  :حق الزحمه مهندس ناظر و نحوه پرداخت آن  –6ماده 

 اننحوه و زمان پرداخت حق الزحمه فوق به مهندس. واریز می گردد  مربوطهدر وجه مهندس  و ناظر توسط مالک انحق الزحمه مهندس 1- 6

ناظر بر اساس ضوابط سازمان و طبق آخرین تعرفه مصوب خواهد بود و صاحب کار تحت هیچ عنوانی ، هیچ مبلغی را به طور مستقیم به 

خواهد  پرداختاین قرارداد  3- 6بر اساس توضیحات مندرج در بند  وجوه واریزيذکر است  الزم به. ناظر پرداخت نخواهد نمود  انمهندس

  .شد 

مدید را به عرفه تحاضر نبوده و در صورت تمدید ، مالک موظف است مبلغ تو پروانه ساختمانی حق الزحمه فوق شامل تمدید قرارداد  2- 6

و در صورت عدم یید سازمان مراتب تمدید پروانه سپري گردد و بعد از تأنماید حساب مهندس ناظر واریز حسب محاسبه و اعالم سازمان به 

  .ام نمایدتمدید با ناظر؛ پس از تسویه با ناظر، فرم انصراف و عدم ادامه کار ناظر را به سازمان تحویل و نسبت به عقد قرارداد با ناظر جدید اقد

ثبت شده در برگ تعهد مهندسان         ناظر براي انجام کلیه خدمات موضوع قرارداد بر اساس سطح زیربناي ان الزحمه مهندسحق 3- 6

بر اساس آخرین مصوبات هیأت مدیره در این خصوص الزحمه مهندسان ناظر نحوه پرداخت حق. باشد میسرجمعمحاسبه شده و )برگ سبز(

  .باشد می

ناظر ، بخواهد عملیات اجرایی را تعلیق و  انهر یک از مراحل فوق به دالیلی خارج از قصور مهندس در صورتی که صاحب کار در خالل 4- 6

تعیین پیشرفت کار و حق الزحمه . این قرارداد را خاتمه دهد ، مهندس ناظر به تناسب پیشرفت کار ، استحقاق دریافت حق الزحمه را دارد 

  .سازمان براي طرفین قرارداد الزم االتباع است  و نظریهمتناسب آن به عهده سازمان خواهد بود 

در صورت تغییر نقشه و افزایش زیربنا ، مالک موظف است ما به التفاوت حق الزحمه ناظر را بر اساس آخرین تعرفه خدمات مهندسی  5- 6

  .نماید و با سازمان تسویه حساب واریز  مهندسمصوب ، به حساب 

د یا صاحب کار را در ند در قبال خدمات موضوع قرارداد مبلغی را از صاحب کار مطالبه نماینناظر تحت هیچ عنوانی نمی توان انمهندس 6- 6

    .د که براي رفع مشکالت خود مبلغ یا امتیازي را به طور مستقیم یا با واسطه به مهندس ناظر بدهد نوضعیتی قرار ده

  :سازهنام و امضاي مهندس ناظر   :نام و امضاي مهندس ناظر نقشه بردار   :مهندس ناظر معماري نام و امضاي   :نام و امضاي صاحب کار

  :نام و امضاي نماینده سازمان 

  :مهر سازمان 

:هماهنگ کننده نام و امضاي مهندس ناظر:تأسیسات مکانیکینام و امضاي مهندس ناظر  :تأسیسات برقینام و امضاي مهندس ناظر

  TGF50/10/98.9: کد فرم 

  6از 4صفحه 



نان تان  مان ا ی سا ند ظام    سازمان 
  قرارداد نظارت بر اجراي ساختمان

  توسط شخص حقیقی

  :شماره

  :تاریخ 

  :پیوست 

  :فسخ یا خاتمه قرارداد  –7ماده 

ناظر منع قانونی وجود داشته  اننظارت مهندسکه براي ادامه ناظر را ندارد ، در صورتی انحق برکنار کردن مهندس اختیار و صاحب کار 7-1

باشد ، صاحب کار گزارش حاوي دالیل موجه را به سازمان تقدیم خواهد نمود و سازمان در رد یا قبول دالیل مختار است و در صورت تأیید 

  .شد د نناظر تعویض خواه ان، مهندس بدوي آن  تناظر و سیر تشریفا انطبق دستورالعمل تغییر مهندس سازمان

یا صدور پایان کار قبل از ) در صورت وجود ( در صورت انقضاي مدت قرارداد و یا پایان یافتن مهلت ساخت مندرج در پروانه ساختمانی  7-2

  .انقضاي مدت هاي مذکور ، قرارداد خاتمه یافته تلقی می گردد

توقف کار و یا بعد از فسخ یا خاتمه قرارداد در کارگاه اتفاق مسئولیتی در قبال حوادثی که در دوره تعلیق یا هیچگونه  ناظر انمهندس 7-3

  .د ننداررا می افتد و منجر به هرگونه خسارت به اشخاص یا کارگاه می شود 

صاحب کار نتواند پروانه ساختمان را دریافت نماید یا از دریافت آن منصرف گردد  قرارداد ماه پس از تاریخ عقد  1چنانچه ظرف حداکثر  7-4

کسر و بر اساس ضوابط سازمان از مبلغ حق الزحمه  %40یا عملیات اجرایی را شروع ننماید ، قرارداد با تأیید سازمان قابل فسخ خواهد بود و 

نچه مهندس ناظر تقاضاي فسخ قرارداد را قبل از شروع عملیات اجرایی داشته چنا. صاحب کار مسترد خواهد گردید به مابقی توسط ناظران

  .باشد با تأیید سازمان و رعایت ضوابط و مقررات جاري سازمان قابل فسخ بوده و ملزم است کل مبلغ دریافتی را به مالک مسترد نماید 
  

  :حل اختالف  –8ماده 

مورد تفسیر مفاد این قرارداد یا در اثر ادعاي هر یک از طرفین مبنی بر قصور طرف دیگر در طرفین قرارداد می توانند اختالفی که در  1- 8

در مورد ادعاهاي . انجام تعهدات خود بروز می نماید را ابتدا از طریق گفتگو و مصالحه و سپس از طریق داوري سازمان حل و فصل نمایند 

. قابل را ظرف مهلت معینی خواستار گردد ونسخه اي از آن را به سازمان تسلیم نماید مبتنی بر قصور ، طرف مدعی ابتدا باید تعهدات طرف م

پس از انقضاي مهلت در صورت عدم حصول رضایت ، دعوي خود را بانضمام اسناد و مدارك استنادي براي معرفی داور یا هیئت داوري به 

  .سازمان تسلیم نماید 

  .ن فرد خواهد بود توسط سازمان تعیین و معرفی می گردند داور یا هیئت داوري که تعداد اعضاي آ 2- 8

رأي داور یا هیئت داوري باید ظرف مدتی که در موافقتنامه داوري تعیین می شود ، صادر گردد و در صورت عدم صدور رأي ظرف مدت  3- 8

  .مذکور ، طرفین می توانند براي حل و فصل دعواي خود به محاکم قضایی رجوع نمایند 

  

  :نشانی طرفین  –9ماده 

  .............................................: تلفن تماس .................. .........................................................................................................................................) : مالک یا وکیل ( نشانی صاحب کار 

  : ناظر  اننشانی مهندس

  ..............................................: تلفن تماس  ..............................................................................................................................................................................................................................................

  ..............................................: تلفن تماس  ..............................................................................................................................................................................................................................................

  ..............................................: تلفن تماس  .............................................................................................................................................................................................................................................

  ..............................................: تلفن تماس  .............................................................................................................................................................................................................................................

  ..............................................: تلفن تماس  .............................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................: نشانی پروژه 

  

، باید در اسرع وقت به سازمان و طرف دیگر اطالع داده شود ؛ در غیراینصورت اسناد یا  چنانچه نشانی صاحب کار یا مهندس در مدت قرارداد تغییر یابد

  .خواهد شد مکاتباتی که از طریق پست سفارشی یا  اظهارنامه  به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال یا بالواسطه تسلیم می گردد ، ابالغ شده تلقی 

  :سازهنام و امضاي مهندس ناظر   :نام و امضاي مهندس ناظر نقشه بردار   :مهندس ناظر معماري نام و امضاي   :نام و امضاي صاحب کار

  :نام و امضاي نماینده سازمان 

  :مهر سازمان 

:هماهنگ کننده نام و امضاي مهندس ناظر:تأسیسات مکانیکینام و امضاي مهندس ناظر  :تأسیسات برقینام و امضاي مهندس ناظر

  TGF50/10/98.9: کد فرم 

  6از 5صفحه 

  



نان تان  مان ا ی سا ند ظام    سازمان 
  قرارداد نظارت بر اجراي ساختمان

  توسط شخص حقیقی

  :شماره

  :تاریخ 

  :پیوست 

  

  »صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان و قبل از صدور پایان کار ساختمان الزامی است « 

  

  

  :اسناد قرارداد  –10ماده 

  :قرارداد که جزء الینفک آن نیز محسوب می شوند عبارتند از اسناد 

  .و مباحث مقررات ملی ساختمان شرح خدمات مهندسان ناظر : الف 

  .عملیات ساختمانی صادره از مرجع صدور پروانه پروانه : ب 

  .محاسبات سازه زمایشگاه مکانیک خاك ، دفترچه اطالعات فنی و ملکی ، دفترچه آ، گزارش  نقشه هاي ساختمان: ج 

  .کلیه اسناد دیگري که پس از انعقاد قرارداد و در اجراي مفاد آن تنظیم شوند : د 

  . در صورت بروز تناقض اسنادي ، اولویت اسناد به ترتیب فوق خواهد بود  10-1

نسخه به امضاي طرفین رسید که همه نسخ داراي اعتبار  دودر .......................... به پیوست اسناد در تاریخ بصره ت 2و ماده  10این قرارداد در 

  .ناظر می باشد و سازمان قرارداد اسکن شده را دریافت می دارد  اننسخ قرارداد در اختیار صاحب کار ، مهندس.یکسان می باشند 

         

  .ناظر در کلیه صفحات الزامی می باشد  درج امضا و مهر رسمی مهندسان :1تبصره 

  .اعتبار می باشد  بدون مهر سازمان فاقداین قرارداد  :2تبصره 

  

  :سازهنام و امضاي مهندس ناظر   :نام و امضاي مهندس ناظر نقشه بردار   :نام و امضاي مهندس ناظر معماري   :نام و امضاي صاحب کار

  :نام و امضاي نماینده سازمان 

  :مهر سازمان 

:هماهنگ کننده نام و امضاي مهندس ناظر:تأسیسات مکانیکینام و امضاي مهندس ناظر  :تأسیسات برقینام و امضاي مهندس ناظر

  TGF50/10/98.9: کد فرم 

  6از 6صفحه 

  


