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  : طرفين قرارداد:١ماده 
ــماره ــد ........................................ ش ــركت ................................................ فرزن ــانم / موسسه/ش ــا / خ ــت ...........  آق ــماره ثب شناسنامه/ش

بــه   .................. بعنوان كارفرما يا نماينده قــانوني بــر اســاس وكالــت نامــهكدملي/شناسه ملي ............................. صادره از ..................
كه در اين قرارداد اصطالحا «كارفرما» ناميده مي شــود از يــك طــرف و  تاريخ ....................... در دفترخانه ..........  ..................  شماره  

............................ با كد ملي / شناســه ملــي ........................................... كــه در ايــن قــرارداد مهندس ناظر/ مدير عامل شركت ..............
از طــرف ديگــر، ناميده مي شوند  ناظر با مشخصات درج شده در جدول ذيل    و ساير مهندسان  مهندس ناظر هماهنگ كننده

  د خود را ملزم به رعايت مفاد آن مي نمايند.تحت شرايط ذيل منعقد ميگردد و طرفين قراردا

  ثابتتلفن    همراه   آدرس و نشاني طرفين قرارداد  طرفين قرارداد 

        كارفرما 

        سازه ناظر مهندس  

        مهندس ناظر معماري 

        ناظر تاسيسات مكانيكي

        ناظر تاسيسات برقي 

        ناظر نقشه بردار 

  : موضوع قرارداد ٢ماده 
  به شماره  .................... تاريخ ................پروانه ساختماني صادره راي فني نقشه هاي مصوب موضوع قرارداد نظارت بر اج

  مطابق جدول زير:  

  سازه نگهبان  زيرزمين  نوع اسكلت  نوع كاربري  تعداد طبقات  مساحت بنا  كد نوسازي
  ⃣ ندارد      ⃣  دارد   ⃣ ندارد      ⃣  دارد           

  رس ملك : آد

و مــالك نمــوده اســت  مطالعــهساختمان نقشه هاي اجرايي را   هماهنگ كننده  گردد. ضمناً ناظر  كه طبق اين قرارداد انجام مي
  است. ممهور گرديده و بر اساس آن پروانه ساختماني صادر شدهشهرداري  توسطنقشه هايي است كه  بر اجراي نظارت

  : مدت قرارداد ٣ماده 
  . . . . . . . مــاه   آن بــه مــدت  صدور پروانــه ســاختماني،ق جدول ذيل با توجه به تعداد سقف از تاريخ  مدت قرارداد طب

با توافق طرفين داراي اعتبار بوده و در صورت تغيير پروانه ساختماني و به تبع آن تغييــر  اه) . . . . . . . . م  . . . . . . . . .  (به حروف .
در طول مدت قرارداد طرفين ميتوانند با توافــق يكــديگر و كســب نظــر ســازمان نظــام   و تعداد طبقات ساختمانساحت  در م

  را تمديد نمايند.متناسب مدت قرارداد  نظام مهندسي مهندسي برابر آخرين تعرفه سازمان
  

  گروه ساختماني 
گروه الف (تا  

  مترمربع) ٦٠٠
  مترمربع)٥٠٠٠گروه ج(تا   مترمربع)٢٠٠٠گروه ب(تا 

گروه د(تا  
  رمربع)مت ٥٠٠٠

  سقف به باال  ١١  سقف  ١٠و٩و٨  سقف ٧و٦  سقف  ٥  سقف  ٤  سقف  ٣  سقف ٢و ١  تعداد سقف

  ماه ۴٢  ماه ٣٦  ماه ٣٠  ماه ٢٤  ماه ١٨  ماه  ١٥   ماه ١٢  حداقل مدت قرارداد 

بايــد ،كارفرمــا   ؛ در صورت نبود منع قانونيبه پايان نرسيده باشد  يساختمانعمليات  مدت قرارداد پايان يافته و  اگر  :    ١تبصره  
  نظامات اداري) ٦- ٤- ١٤(ماده  اقدام نمايد. يا عقد قرارداد با مهندس ناظر هماهنگ كننده جديدقرارداد نسبت به تمديد اين 

 به نام خدا 



 ٢ صفحه  ناظر هماهنگ كننده امضاء     مالكامضاء 

  
كارفرما بايد نسخه اي از پروانه ساختماني را به ناظر هماهنگ كننده ارائه نمايد.ناظر هماهنــگ كننــده نيــز موظــف :    ٢تبصره  

و نقشه هاي ممهورشده شهرداري را  اري پس از اخذ پروانه ساختماني ، تصوير پروانه ساختماني است حداكثر ظرف سه روز ك
  ساير ناظرين رسانده و تصوير ديگر پروانه ساختماني را به سازمان نظام مهندسي استان تحويل نمايد. به رويت

   )الزحمه مهندس ناظر و نحوه پرداخت آنحق( قرارداد مبلغ:  ٤ماده 

الزحمه مهندس ناظر براي انجام كليه خدمات موضوع قرارداد بر مبناي فهرست قيمت خدمات مهندسي موضوع حق    - ١-٤
بر اساس زير بناي ناخالص كل ساختمان     بر اساس  آيين نامه، با توجه به خدمات اضافه بر وظايف قانوني،  ١١٧ماده    ٢تبصره  

   ن مي شود.تعرفه هاي روز سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تعيي
  مي باشد .  درج در سربرگ نقشه هاي معماري  مبناي محاسبه حق الزحمه ، سطح زير بناي ناخالص كل ساختمان   - ٢-٤
، طي تشريفات قانوني ، در اثر وع عمليات اجرايي و در خالل ساختزير بناي ساختمان بعد از شر  تغيير دردر صورتيكه    - ٣-٤

سازمان نظام مهندسي استان  طبق تعرفه ابالغي  محاسبات حق الزحمه  صورت پذيرد  ساختمان    مساحت بنايكاهش  افزيش يا  
    ميگردد. صورت

  لزوم قرارداد قابل تمديد است. در صورت  - ٥-٤

  : نحوه پرداخت: ٥ماده 
  ) بصورت يكجا به حساب سازمان نظام موجودمبلغ كل نظارت بر اساس تعرفه مصوب به ازاي هر مترمربع ( بر اساس قرارداد 

  واريز مي گردد.   ٥٤٨٢٥٨٠٠٣٥مهندسي به شماره حساب 
بصو١تبصره   كه  مهندسان  مسئوليت  بيمه  حق  مبلغ  نمايندگي:  به  سازمان  توسط  تجميعي  از   رت  ميگردد  انجام  مهندسان  از 

  محل تعرفه خدمات مهندسي موضوع اين قرارداد كسر و به مراجع مربوطه بيمه پرداخت مي گردد. 
بر اساس مصوبات هيئت مديره    : سهم سازمان٢تبصره   و مراجع ذيربط و قوانين يا مجمع عمومي  و ساير كسورات قانوني 

  كسر مي گردد. تعرفه نظارت  از مبلغ جاري سازمان
به حساب بانكي  : حق الزحمه ناظران پس از كسورات قانوني فوق طي تعداد مراحلي كه هيات مديره مصوب مي نمايد  ٣تبصره  
  گرديد  واريز خواهدناظران 
نمي گردد و در ٤تبصره   قرارداد  اين  نقشه شهرداري شامل  تهيه  مفاد دستور  از  خاص خارج  خدمات مهندسي  بر  نظارت   :

و   توافق طرفين  مالك و  خدمات درج  در قبال اصورت درخواست  الزحمه طبق حدر شرايط خصوصي قرارداد  شده  نجام  ق 
  .اخت مي شودمنضم ميگردد و پردقرارداد كه به اين  توافق طرفين 

   كارفرما: تعهدات  ٦ماده 
، قبــل از تنظــيم قــرارداد بــه   ايــن قــرارداد  ٥ماده  است حق الزحمه نظارت را طبق    مكلفيا نماينده قانوني وي    كارفرما- ٦-١

   سازمان واريز نمايد.شماره حساب 
   ايمني الزم را در پروژه فراهم نمايد. وو شرايط امكان نظارت  است امكانات اجرايي مكلف يا نماينده قانوني وي كارفرما- ٦-٢

  

ي كتبــا بــه نظــام مهندســ  راروز قبل از شروع عمليــات ســاختماني مراتــب  ١٠يا نماينده قانوني وي مكلف است ، كارفرما  - ٦-٣
  ناظر هماهنگ كننده اعالم نمايد. ساختمان و

قــرارداد را در كارگــاه  دود اشاره در مــاده موظف است يك سري كامل نقشه هاي موريا نماينده قانوني وي    كارفرما  - ٦-٤
  ارائه نمايد. هماهنگ كننده نگهداري كرده و يك سري نقشه نيز به مهندس ناظر

جديــد را نســبت بــه   كارفرماقرارداد ملك را بفروشد بايد  اين  قبل از اتمام  يا نماينده قانوني وي    كارفرمادر صورتيكه    - ٦-٥
براي ثبــت نسبت به انجام تشريفات الزم    توجيه نموده و ضمن مراجعه به سازمان نظام مهندسي ساختمانحاضر  مفاد قرارداد  

  جديد نخواهد داشت. كارفرماهيچگونه تعهدي به  هماهنگ كنندهرنه ناظروگ اقدام نمايند.تغييرات 



 
 

ظارـق   ت رارداد 

 ناظر هماهنگ كننده امضاء     مالكامضاء 

  شماره : 
 تاريخ : 

 ٣ صفحه 

وم 
 س

ش
گار

ن
صــادر پروانه ســاختماني  آن  بر اساس    نسبت به نقشه مصوب را كه  هرگونه تغييرات    بايديا نماينده قانوني وي    كارفرما  ٦-٦ 

سازمان نظام مهندسي و شهرداري رســانيده و يــك نســخه از نقشــه  ، ( بوده باشدتاييد مهندس طراح    گرديده، با هماهنگي و
  تحويل دهد. هماهنگ كنندههاي تاييد شده جديد را به مهندس ناظر

انه ساختماني، اصل شناسنامه را به رويــت نــاظر هماهنــگ كارفرما يا نماينده قانوني وي موظف است پس از صدور پرو  - ٧-٦
  كننده برساندو يك نسخه از تصوير ان را تحويل هر يك از ناظرين نمايد.

اطــالع در حين اجراء ، قرارداد جديدي  بر مبناي آخرين تعرفه مصــوب و بــا    هدر صورت افزايش يا كاهش حجم پروژ  - ٨-٦
اين مورد با مهندس ناظر ديگري   همزمان درنمي تواند    كارفرماتنظيم مي گردد و  سازمان نظام مهندسي استان بين طرفين  

  قرارداد تنظيم نمايد.

  هماهنگ كننده : تعهدات ناظر ٧ماده
  

ناظر هماهنگ كننده موظف است قبل از انعقاد قرارداد از محل پروژه بازديدكننده و از ويژگي هاي ملك و مجــاورت   - ٧-١
ت ملك،همجواري، تاسيسات ملك و شهري مجاور ، ترازها و موقعيت هاي مكاني و ... اطالع حاصل كنند هاي آن از جمله: موقعي

  و كنترل هاي الزم را انجام دهد.
ساعت بــه مرجــع صــدور پروانــه   ٧٢ناظر هماهنگ كننده مكلف است شروع عمليات ساختماني را حداكثر ظرف مدت    - ٧-٢

  مهندسي استان تحويل نمايد.اعالم و رونوشت آن را به سازمان نظام 
ناظر مكلف است در صورت عدم انطباق كار در حــال اجــرا بــا نقشــه هــاي مصــوب و مشخصــات ضــميمه آن ، ضــوابط - ٧-٣

شهرسازي، مقررات ملي ساختمان و ساير الزامات و ضوابط الزم االجرا، ضمن تذكر كتبي بــه پيمانكــار و كارفرما،مراتــب را بــه 
از  بــا الويــت اصالح يا توقف عمليات اجرايي روانه و كنترل ساختمان اعالم و حسب مورد درخواست شهرداري يا مرجع صدور پ

الزام پيمانكار و كارفرما به رعايت ضوابط الزم االجرا نمايد.ناظر مجاز به اعمال تغييرات   دستور به تامين و رعايت اصول ايمني و
  در نقشه ها و مشخصات فني نيست.

مباحث مقــررات ملــي ســاختمان و  هايچك ليست    قانون نظام مهندسي و  ٣٣مطابق با شيوه نامه ماده  مراحل نظارت    - ٧-٤
  .پذيرد مي انجام مربوطه استانداردهاي الزم االجرا 

اعــالم نمايــد. تــا  كارفرمــامهندس ناظر مي تواند هر موقع كه نياز به تغيير نقشه اجرايي داشته باشد مراتب را كتباً بــه   - ٧-٥
  تغييرات الزم را بگيرد. يهييدو مراجع ذيصالح تأاز مهندس طراح ايشان 

  خاتمه قرارداد و: فسخ  ٨ماده 
 و نظــر ســازمانتجديد يا تمديد آن پس از توافق كتبي طرفين    ان مدت تعيين شده خاتمه مي يابد.اين قرارداد در پاي  - ٨-١

طبق ضوابط ( مابه التفاوت نرخ جديد و قديم ) از طرف  گيرد. بديهي است حق الزحمه اضافي  صورت مياستان    نظام مهندسي
  د. ميگردپرداخت  سازمانبه  كارفرما

قانون مدني تنظيم شده از ناحيه طرفين قابل فسخ نبوده مگر با رضايت طرفين   ١٠نظر به اينكه اين قرارداد طبق ماده   - ٨-٢
ر را پرداخت كند و يا اينكه تخلف مهندس ناظر در شوراي تمام حق الزحمه مهندس ناظ  كارفرما  در صورتيكه  .  و تاييد سازمان

 ســازمان نظــام مهندســي اســتان بــه گزارش وضعيت پيشرفت كار  ارائه آخرين  اين قرارداد با  انتظامي سازمان به اثبات برسد  
  .قابل فسخ خواهد بود پس از تاييد و تشخيص سازمان ،توسط مهندس ناظر

و اخذ پايان كار چنانچه مدت قرارداد خاتمه نيافته باشــد قــرارداد فســخ شــده تلقــي و   در صورت پايان عمليات اجرايي  - ٨-٣
  حق هيچگونه ادعايي را ندارد. كارفرما

اعالم انصراف از ادامه قرارداد از ناحيه هر يك از طرفين مانع ادامه انجــام تعهــدات طرفهــاي قــرارداد در   يا  طرح دعوي  - ٨-٤
  مندرج در اين قرارداد فسخ شود.قرارداد نيز با رعايت ترتيبات  ، همزمان با اقامه دعويدوره اختالف نمي شود مگر اينكه 

  : حل اختالف ٩ماده 
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طرفين مي توانند اختالفاتي را كه در مورد تفسير مفاد اين قرارداد يا در اثر ادعاي هر يــك از طــرفين دائــر بــر قصــور   - ٩-١
  .و فصل نماينداز طريق داور مرضي الطرفين حل  گردد راميطرف ديگر در انجام تعهدات خود بروز 

  براي طرفين قطعي و الزم االجراست. داور انتخابيي رأ - ٩-٢
نظر سازمان نظام مهندسي ساختمان استان براي طــرفين قــرارداد الزم   - ٩- ٢و    - ٩- ١در صورت عدم امكان اجراي بند    - ٩-٣

  االجرا است.

   اقامتگاه طرفين:  ١٠ماده 
  ماس ناظر هماهنگ كننده:آدرس و تلفن ت

  آدرس و تلفن تماس مالك يا نماينده قانوني وي:
چنانچه نشاني هر يك از طرفين قرارداد در مدت اجراي اين قرارداد تغيير يابد. مكلفند ظرف مدت پانزده روز نشــاني جديــد 

اســناد يــا مكاتبــاتي كــه بــه نشــاني  خود را به طرف ديگر و سازمان نظام مهندسي ساختمان كتباً اطالع دهند در غير اينصــورت
  مندرج در اين قرارداد ارسال يا مستقيماٌ تسليم ميگردد ، ابالغ تلقي ميشود.

  قراردادپيوست : اسناد  ١١ماده 
   اين قرارداد) دو(موضوع ماده  . محلشهرداري  يهو با تاييد طراحيتهيه شده توسط دفاتر الف) نقشه هاي اجرايي 

  

  چهاررسيده و هر   يننسخه به امضاي طرف  چهاردر    ١٣   در تاريخ     /      /    صفحه  چهارو  تبصره   ٦  ماده و ١٢اد در  اين قرارد :  ١٢ماده  
ناظر و سازمان نظام  ين) ، مهندسنماينده وي  (يا    كارفرماشهرداري ،  واحد مي باشد. نسخه هاي قرارداد در اختيار  و اعتبار  نسخه در حكم  
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      مهندس ناظر سازه 

      مهندس ناظر معماري 
      مهندس ناظر تاسيسات مكانيكي 
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