
 پروژه های ساختمانی باید بدانیم  در سرپرست کارگاه حضور درخصوص   الزام سازمان آنچه درباره 

 

وجود   کارگاه  »  الزام  بعنوان  «  سرپرست  ساختمانی  های  پروژه  مالکدر  فنی  زمینه  نماینده  پیش  ساختمان  اجرای  سازنده    در  الزام  برای  ای 

 باشد. ها میذیصالح درساختمان

 پذیرش مسئولیت سرپرست کارگاه:   ی ذیصالح برااشخاص   ➢

شرکت دارای رتبه   –اعم از مهندس/کاردان فنی/معمار تجربی دارای پروانه اشتغال به کار در رشته عمران یا معماری  تحصیلکرده    ،فردی باتجربه

 شرکت دارای رتبه انبوه سازی وزارت راه و شهرسازی -ریزیاز سازمان مدیریت و برنامه

 کار مجاز هر شخص در پذیرش مسئولیت سرپرست کارگاهی: تعداد   ➢

تحت را    برای گروه ) الف ( و یک کار برای گروه های ) ب و ج (  کار همزمان  (    2)    دو  حداکثر  تعهد  تواند در یک برش زمانی  هر شخص می

 هر پروژه یک کار جدید اخذ نماید با ارائه گواهی معتبر برای  اسکلت ساختمانو در صورت اتمام  سرپرست کارگاه بپذیرد عنوان

 شرط عمومی قبول مسئولیت سرپرست کارگاه :  ➢

 با تضامین الزم به کارفرما  مرتبط با ساخت بنا  امور فنی و پذیرش مسئولیت حضور تمام وقت در پروژه ساختمانی

 سرپرست کارگاه:    عمومی  اهم مسئولیتهای ➢

ساختمان،   .1 اجرایی  عملیات  تمامی  انجام  محتوای  صحت  اجرای  شهرسازی،  مقررات  و  ضوابط  رعایت  ساختمان،  ملی  مقررات  رعایت 

 های مصوب. مندرج در پروانه ساختمان و نقشه

اخذ موافقت و تأیید کتبی طراح مربوط و مسئول دفتر طراحی، ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان در صورت هر گونه تغییرات در   .2

 ملی ساختمان مربوط به کار در دست اجرا. ها یا مشخصات فنی و مقرراتنقشه 

اجراشده ساختمان )چون .3 کار  کامل  نقشه  امضای سه سری  و  نقشهتهیه  از  لوح فشرده  و یک  تأسیسات  ساخت(  های معماری، سازه، 

 ربط مکانیکی و تأسیسات برقی توسط سرپرست کارگاه و اخذ تأییدیه الزم از ناظران ذی

های  اسنامه فنی و ملکی ساختمان و اخذ تأییدیهدفترچه اطالعات ساختمان توسط سرپرست کارگاه جهت صدور شنو تایید  تکمیل   .4

 ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان.ربط جهت صدور شناسنامه مذکور به شرح فصل  الزم از ناظران ذی

 

 باشدمی و سازنده ذیصالح    هایی که طبق ضوابط قانونی بر عهده سرپرست کارگاهسئولیتمسایر   ➢

 

 نحوه انعقاد قرارداد:

 باشد. در اجرای ساختمان میبصورت ماهانه مالک  بگیرحقوق سرپرست کارگاه بعنوان نماینده فنی مالک در ساختمان بوده و  ** توجه :

یا در قالب قراردادهای پیشنهادی سازمان شامل    پرداخت حق الزحمه بصورت ماهیانه  ضمناً قراردادهای منعقده می تواند در چارچوب قرادادهای

 در صورت لحاظ شرایط مدنظر سرپرست کارگاه استفاده گردد. دستمزدی –مصالح با  -پیمان مدیریت



 

 : پیمان مدیریت    نحوه محاسبه حق الزحمه  -

   نامه های مرتبط با سازنده ذیصالح،و انجام خدمات بر اساس ضوابط قانونی و شیوه پیمان مدیریتدر صورت اجرای ساختمان بصورت 

 وزارت راه و شهرسازی درصد هزینه ساخت اعالمی  10 مبلغ

   گردد. می توصیهدرصد هزینه تمام شده ساختمان  5یا  و

 گردد و سازمان مرجعی برای رسیدگی به دعاوی طرفین دراینالزحمه با تفاهم طرفین تعیین میبوده و حق ایتوصیهالزم به ذکر است این مبالغ 

 باشد. خصوص نمی

 : مهم    اتنک ➢

های نظارت مضاعف خود را مکلف نموده تا طی بازدیدهای سازمان به منظور نظارت بر حسن ارائه خدمات سرپرست کارگاه ، کمیته  (1

سازمان   به  را  تخلف  موارد  و  نموده  کنترل  را  کارگاه  نحوه خدمات سرپرست  مکرر  ذیصالح  ادواری  مراجع  لزوم و    اعالمو  در صورت 

 . صورت می پذیردسازمان از سوی  فات احتمالیپیگیری تخل

متعهد به  کارفرما  پس از اضافه بنا یا طبقات پروژه،    «  سازنده ذیصالح»  در صورت شمول پروژه براساس مصوبات موجود جهت معرفی   (2

 . شدبا عقد قرارداد با سازنده ذیصالح برای متراژ نهایی پروژه و با لحاظ مبلغ قرارداد بر اساس متراژ کل می

ی سرپرست کارگاه به هر دلیل در این پروژه که منجر به عدم امکان ادامه کار گردد، عملیات ساختمانی متوقف  در صورت قطع همکار (3

بایست سرپرست جدید کارگاه را شده و شروع مجدد آن منوط به وجود سرپرست جدید کارگاه خواهد بود. کارفرما در اینگونه موارد می

 مان معرفی نماید. به صورت کتبی به سازمان نظام مهندسی ساخت

عقد قرارداد توافقات بین کارفرما و سرپرست کارگاه مطابق قراردادهای همسان معمول بوده و تعهدات طرفین برای شرایط خاص می  (4

افراد باتجربه مرتبط با ساختمان و یا مهندسان   از  بایستی در همان قرارداد و یا شرایط خصوصی منظم به آن قرارداد ذکر گردیده و 

 تعیین داور بر قرارداد نیز استفاده گردد. برای 

شهمیرزاد در فاز اول اجرای    -مهدیشهر    –گرمسار    –دامغان    –شاهرود    –استفاده از خدمات سرپرست کارگاه برای شهرهای : سمنان   (5

 این طرح مد نظر می باشد. 

شخصا موظف بر نظارت اجرای این مهم بوده و می بایستی یک پرسنل مشخص از دفتر نمایندگی را آموزش   نمایندگی  مسئولین دفاتر (6

از معرفی سرپرست کارگاه توسط کارفرما به طرفین آگاهی داده و از شرح وظائف هریک در قبال   ، داده تا کلیه این اطالعات را قبل 

 . یکدیگر مطلع نماید

 

 


