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 (97ييرايش ) قرارداد وظارت بر اجراي ساختمان

 

ثؼٜٞاٙ غبحجٌبض ....................................... ث٠ ض٘بضٟ ٗٔي ...................... كطظٛس ................................................. آهبي / ايٚ هطاضزاز كي٘بثيٚ ذبٖٛ

...................................... ٝاهغ زض ....................... هكؼ٠  .................................حجتي ( ١بي)پالى ( ًٝبٓتٜب٠ٗ پيٞستٗبٓي يب ًٝيْ ٗبٓي ثبستٜبز )

٢ٜٗسسبٙ  /٠ً ٗبٓي يب ًٝيْ ٝي زض ايٚ هطاضزاز اغكالحبً ٗبٓي ٛبٗيسٟ ٗي ضٞز اظ يي قطف ٝ ٢ٜٗسس........... ٗحسٝزٟ ض٢طزاضي ٜٗكو٠ 

 : ٛبظط شيْ

 ضضت٠ پبي٠ ض٘بضٟ پطٝا٠ٛ اضتـبّ ض٘بضٟ ػؿٞيت سبظٗبٙ ٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛٞازُي ٢ٜٗسس

     

     

     

     

     

٢ٜٗسسبٙ ٛبظط ٛبٗيسٟ ٗي ضٞز اظ قطف زيِط، تحت ضطايف / زض ايٚ هطاضزاز ٢ٜٗسس ٠ًػؿٞ سبظٗبٙ ٛظبٕ ٢ٜٗسسي سبذت٘بٙ استبٙ 

 .شيْ ٜٗؼوس ٗي ُطزز

 مًضًع قرارداد -1مادٌ 

ضطح ذسٗبت ٜٗظٖ ث٠ حجتي ٜٗسضج زض ايٚ هطاضزاز ثط اسبس ( ١بي)ػطؾ٠ ذسٗبت ٛظبضت ثط ػ٘ٔيبت اجطائي پطٝغٟ سبذت٘بٛي پالى 

 .هطاضزاز

 مدت قرارداد -2مادٌ 

 .ضٞز آؿبظ ٗيٗبٓي ًتجي  ثب اقالع ضسبٛي ٝغسٝض پطٝا٠ٛ سبذت٘بٛي ٗبٟ ض٘سي ٠ً اظ تبضيد ..................... ٗست هطاضزاز ػجبضتست اظ  -2-1

چٜبٛچ٠ پس اظ ذبت٠٘ ٗست ٗصًٞض، ػ٘ٔيبت اجطايي سبذت٘بٙ پبيبٙ ٛيبكت٠ ثبضس ت٘سيس ٗست هطاضزاز ثب تٞاكن قطكيٚ اظ قطين سبظٗبٙ 

 .استبٙ ٝ قجن ؾٞاثف سبظٗبٙ استبٙ ثالٗبٛغ است

غبزض ُطزز  ػ٘ٔيبت سبذت٘بٛيات٘بٕ زت هطاضزاز ذبت٠٘ يبثس ٝ ُٞا١ي چٜبٛچ٠ ػ٘ٔيبت اجطايي سبذت٘بٙ ٗصًٞض هجْ اظ اٛوؿبي ٕ -2-2

 .تؼ٢سات قطكيٚ ثطاي ٗست ثبهي ٗبٛسٟ هطاضزاز ذٞز ث٠ ذٞز ذبت٠٘ يبكت٠ تٔوي ٗي ُطزز

ؿيط  ٝ ظٗبٙ اذص پطٝا٠ٛ ٗالى ذٞا١س ثٞز زض. پس اظ اٗؿبء هطاضزاز ٛسجت ث٠ اذص پطٝا٠ٛ اهسإ ٛ٘بيسٗبٟ  ٝتب زٗبٓي ٗٞظق است  -2-3

 .ز هطاضزاز ٗالى ػْ٘ ذٞا١س ثٞزايٚ غٞضت تبضيد ػن

 تعهدات مهىدس واظر -3مادٌ

اذالم حطك٠ اي ٝ ضػبيت اغّٞ ٢ٜٗسسبٙ ٛبظط، اٛجبٕ ذسٗبت ظيط ضا ثب ضػبيت اٗبٛت ٝ زهت ًبْٗ ٝ ثب / ث٠ ٗٞجت ايٚ هطاضزاز ٢ٜٗسس

 اثالؿي ٝظاضت ضاٟ ٝ ض٢طسبظي 09/04/95ٗٞضذ٠ 02/100/15288ث٠ ض٘بضٟ  ٛظبٕ ٛب٠ٗ ضكتبض حطك٠ اي اذالهي زض ٢ٜٗسسي سبذت٘بٙ 

 :ػ٢سٟ زاض ٗي ضٞٛس
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 .حؿٞض ث٠ ٗٞهغ زض سبظٗبٙ استبٙ ٝ اٗؿبي ٗساضى ٝ اسٜبز حبٝي تؼ٢سات ٛظبضت -3-1

 .اػالٕ ضطٝع ثٌبض سبذت٘بٙ ث٠ ٗطجغ غسٝض پطٝا٠ٛ سبذت٘بٙ ٝ سبظٗبٙ استبٙ -3-2

 .ٗست هطاضزاز قّٞضطح ذسٗبت ٗػٞة زض  اٛجبٕ ذسٗبت ٛظبضت ث٠ ضطح ٜٗسضج زض -3-3

 .تبٙ ٝ زيِط ٗطاجغ هبٛٞٛيُعاضش ػ٘ٔيبت اجطا ضسٟ سبذت٘بٛي ث٠ ٗطجغ غسٝض پطٝا٠ٛ سبذت٘بٙ ٝ سبظٗبٙ اس -3-4

 زض ٛظط ُطكتٚغسٝض ُٞا١ي ٝ تأييسي٠ ١بي ٗٞضز ٛيبظ غبحجٌبض ٝ ٗطجغ غسٝض پطٝا٠ٛ سبذت٘بٙ، پس اظ اٛجبٕ ًٜتطّ ١بي الظٕ ٝ  -3-5

 .حست آعاٗبت هبٛٞٛي ُعاضضبت هجٔي

يب ث٠ ١ط ٛحٞي  غٟ سبذت٘بٛي ٗٞضز هطاضزاز زاضت٠ ثبضٜس ٝ  زضاجطاي پطٝ ٗي تٞاٜٛس ١يچ٠ِٛٞ ٗسئٞٓيتي٢ٜٗٙسسبٙ ٛبظط / ٢ٜٗسس -3-6

 .ٜٗبسجبت ٗبٓي ٝ تجبضي ذبضج اظ ايٚ هطاضزاز ثب ٗبٓي ثطهطاض ًٜٜس

ٗكبثن ٝ ثطاسبس ؾٞاثف سبظٗبٙ اٛتربة ٝ زاضاي ضطح ذسٗبتي ثؼٜٞاٙ ٛبظط ١٘ب١َٜ ًٜٜسٟ .......... .........................ذبٖٛ / آهبي -3-7

 .ٗجحج زٕٝ ٗوطاضت ٗٔي سبذت٘بٙ ٗي ثبضس

 .ايٚ ضطح ذسٗبت ٗبظاز ثط ٝظبيق ٛظبضتي ٛبظط ١٘ب١َٜ ًٜٜسٟ ذٞا١س ثٞز: تجػطٟ

 تعهدات صاحبكار -4مادٌ 

پطٝغٟ زض زٝضٟ اػتجبض پطٝا٠ٛ سبذت٘بٛي ٝ تس٢يْ زض ٛظبضت  اضًبت الظٕ ضا ثطاي اجطا ٝ تٌ٘يْ غبحجٌبض ٌٗٔق است ت٢٘يسات ٝ تس -4-1

 .كطا١ٖ آٝضز

ثطاسبس )، اجطاي ًبض ضا ث٠ سبظٛسٟ يب سبظٛسُبٙ زاضاي غالحيت حطك٠ اي اجطاي پطٝغٟ ظٗبٙ ق١ّٞس ٗي ُطزز زض عغبحجٌبض ٗت -4-2

ثؼٜٞاٙ ٗسئّٞ كٜي ًْ پطٝغٟ ػْ٘ ذٞا١س ٛ٘ٞز ٝ غبحجٌبض حن زذبٓت زض اٗٞض كٜي ٝ سبظٛسٟ . ٝاُصاض ٛ٘بيس( پطٝا٠ٛ اضتـبّ ثٌبض

 .ترػػي پطٝغٟ ضا ٛساضز

١ط ُبٟ غبحجٌبض هػس تـييط سبظٛسٟ ضا زاضت٠ ثبضس ٗٞظق است ٗطاتت ضا ث٠ ٗطجغ غسٝض پطٝا٠ٛ سبذت٘بٙ ٝ ٢ٜٗسس ٛبظط ١٘ب١َٜ 

  .ًٜٜسٟ ٝ سبظٗبٙ استبٙ اقالع ز١س

٠ً ث٠ ١ط زٓيْ پطٝغٟ ثسٝٙ حؿٞض سبظٛسٟ اجطا ُطزز ٗسئٞٓيت ٝ تجؼبت هبٛٞٛي سبظٛسٟ شيػالح ثط ػ٢سٟ غبحجٌبض  زض غٞضتي :تبصرٌ

 .ذٞا١س ثٞز

غبحجٌبض ٌٗٔق است سبظٛسٟ ضا ٗٔعٕ ًٜس هجْ اظ آؿبظ ػ٘ٔيبت سبذت٘بٛي، تبثٔٞي ٗطرػبت پطٝغٟ ضا ٗكبثن ثب ؾٞاثف سبظٗبٙ  -4-3

 .يت ٝ زض ٗحسٝزٟ ٗٔي ٛػت ٝ تب پبيبٙ ػ٘ٔيبت سبذت٘بٛي ٗحبكظت ٛ٘بيساستبٙ زض ٗحْ ٜٗبست ٝ هبثْ ضٝئ

غبحجٌبض ٌٗٔق است يي ١لت٠ هجْ اظ ضطٝع ػ٘ٔيبت اجطائي سبذت٘بٙ، ٗطاتت ضا ث٠ اتلبم سبظٛسٟ ًتجبً ث٠ ٢ٜٗسس ٛبظط اقالع  -4-4

، اجبظٟ ضطٝع ٗطح٠ٔ ثؼسي ٗٔيبت اجطائي سبذت٘بٙع زض پبيبٙ ١طيي اظ ٗطاحْ. ز١س، زض ايٚ اقالػي٠ ثبيس ظٗبٙ ٝ ٛٞع ػ٘ٔيبت شًط ضٞز

 .ثبيس ًتجبً اظ ٢ٜٗسس ٛبظط اذص ُطزز
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غبحجٌبض ٌٗٔق است هجْ اظ اٛوؿبي ٗست اػتجبض پطٝا٠ٛ سبذت٘بٛي ٛسجت ث٠ ت٘سيس آٙ ث٠ ٛحٞي اهسإ ًٜٜس ٠ً اٛلػبٓي زض  -4-5

 .ض اذتيبض ٢ٜٗسس ٛبظط هطاض ز١سپيص ٛيبيس ٝ ٗساضى آٙ ضا زٝ ٛظبضت است٘طاض اػتجبض پطٝا٠ٛ سبذت٘بٛي 

 :است غبحجٌبضٗسئٞٓيت ٗٞاضز ظيط ثؼ٢سٟ  -4-6

 .ٗسئٞٓيت زضيبكت استؼالٕ ٗجٞظ ٝ تأييسي٠ اظ ٗطاجغ شيػالح هبٛٞٛي ثطاي ضطٝع يب ازا٠ٗ ػ٘ٔيبت( آق

ا٠ٛ سبذت٘بٛي، استؼالٕ ٗسئٞٓيت غحت ٗساضى ٝ ١ط ٠ُٛٞ كسبز زضسٜس يب ذالف زض ٗساضى اغالحي اظ هجيْ اسٜبز ٗبٌٓيت، پطٝ( ة

 .ٗجٞظ١بي غبزضٟ اظ ٗطاجغ شيػالح ٝ ٛوط٠ ١بي تأييس ضسٟ

 .ثط ٝ ًق اػالٗي اظ سٞي ٗطجغ غسٝض پطٝا٠ٛٗسئٞٓيت غحت ٗٞهؼيت ٝ ٗحْ ٗٔي، حسٝز حجتي ظٗيٚ ٝ ٗكبثن ًس ١بي اضتلبػي ثب ( ج

تب پبيبٙ ًبض كطا١ٖ ٛ٘بيس ٝ ثبظزيس ٝ اػ٘بّ ًٜتطّ ١بي الظٕ تٞسف ٢ٜٗسس ٛبظط،  يغبحجٌبض ٌٗٔق است اٌٗبٛبت ٝ ضطايف ضا ثطا -4-7

 .زض ضٝٛس ثبظزيس ٝ اػ٘بّ ًٜتطّ ١ب ثٞجٞز آيس ضا ثط قطف ٛ٘بيس ٗٞاٛؼي ٠ً ٌٗ٘ٚ است

١بي اجطائي  غبحجٌبض ٌٗٔق است تطتيجي اتربش ٛ٘بيس تب زض ت٘بٕ ٗست اجطاي ػ٘ٔيبت سبذت٘بٛي، اسٜبز پطٝغٟ اظ ج٠ٔ٘ ٛوط٠ -4-8

 .ٗػٞة، تػٞيط پطٝا٠ٛ سبذت٘بٛي ٝ زكتط ٗرػٞظ ُعاضش ١بي ثبظزيس ٢ٜٗسس ٛبظط زض ًبضُبٟ ٢ِٛساضي ضٞز

غبحجٌبض ٌٗٔق است ١ط ٠ُٛٞ آظٗبيطي ضا ٠ً ٢ٜٗسس ٛبظط اٛجبٕ آٙ ضا ؾطٝضي ٗي زاٛس، ث٠ ٗٞهغ تٞسف اضربظ حويوي يب  -4-9

 .ظطف ٗست ٗؼوّٞ زض اذتيبض ٢ٜٗسس ٛبظط هطاض ز١سحوٞهي ٝاجس غالحيت اٛجبٕ ز١س ٝ ٛتبيج آٙ ضا 

ئي حسٝز ٗطظي ظٗيٚ ٝ ثطًٝق ضا هجْ اظ آؿبظ ػ٘ٔيبت ظغبحجٌبض ٌٗٔق است ثب اتٌبء ث٠ اسٜبز ٗبٌٓيت ٝ ٛوط٠ قطح تق -4-10

ي ٠ً حجتي ظٗيٚ ٗطرػبتسبذت٘بٛي ٗطرع ٛ٘بيس ٝ ٢ٜٗسس ٛبظط ١يچ٠ِٛٞ ٗسئٞٓيتي زض ٗٞضز احطاظ غحت ٗبٌٓيت يب زضستي 

غبحجٌبض ث٠ ٗٞجت غٔح ذبضج الظٕ ٗسئٞٓيت غحت حسٝز ٗطظي ظٗيٚ ٝ ثط ٝ ًق ٗحْ  .سبذت٘بٙ زض آٙ احساث ٗي ضٞز ضا ٛساضز

 .احساث پطٝغٟ ضا زض هجبّ اضربظ حبٓج، ٗبٓي ٝ يب ٗبٌٓيٚ آيٜسٟ ثط ػ٢سٟ ُطكت

ى ذٞز ضا ثب استؼالٕ اظ زستِبٟ ١بي ٗسئّٞ يب ٗجبٝض ْٗ حطيٖغبحجٌبض ثبيس ٗٞهؼيت ضج٠ٌ ٝ ذكٞـ تأسيسبت ػجٞضي اظ  -4-11

ٗطرع ٝ ث٠ سبظٛسٟ ٝ ٢ٜٗسس ٛبظط اػالٕ ٛ٘بيس ٝ تطتيجي ٗؼّ٘ٞ زاضز ٠ً ضطٝع ػ٘ٔيبت سبذت٘بٛي تٞسف سبظٛسٟ سبذت٘بٙ ثب اقالع ٝ 

 .١٘ب١ِٜي سبظٗبٙ ١بي ٗطثٞق٠ اٛجبٕ ضٞز

جغ غسٝض پطٝا٠ٛ سبذت٘بٙ ٗتٞهق ضٞز، غبحجٌبض حن ازا٠ٗ زض غٞضتي ٠ً ازا٠ٗ ػ٘ٔيبت سبذت٘بٛي تٞسف ٗطاجغ زٝٓتي يب ٗط -4-12

ًبض ضا ٛرٞا١س زاضت ٝ زض غٞضت ازا٠ٗ ًبض، ٢ٜٗسس ٛبظط زض هجبّ ًبض١بي اٛجبٕ ضسٟ ٝ زض زٝضٟ ٗصًٞض ٗسئٞٓيتي ٛساضز، زض غٞضت ضكغ 

 .ز١سسبػت ًتجبً ث٠ ٢ٜٗسس ٛبظط اقالع  24ٗٞاٛغ تٞهق، غبحجٌبض ٌٗٔق است ٗطاتت ضطٝع ًبض ضا ظطف 

پطٝا٠ٛ سبذت٘بٙ ٝ ٛوط٠ ١بي ٗػٞة ٗطجغ  ٜٗسضجبتٗٞظق ث٠ كطا١ٖ ٛ٘ٞزٙ تطتيجبت الظٕ ثطاي اجطاي ًبض ثط قجن  غبحجٌبض -4-13

 . ٗوطضات ٗٔي سبذت٘بٙ است ٝغسٝض پطٝا٠ٛ سبذت٘بٙ ٝ ضػبيت ؾٞاثف ض٢طسبظي 

ثط  ض٢طسبظي ٝ ٗوطضات ٗٔي سبذت٘بٙ تؼبضؾي پيص آيسچٜبٛچ٠ ثيٚ ٛوط٠ ١بي ٗػٞة ٗطجغ غسٝض پطٝا٠ٛ سبذت٘بٙ ٝ ؾٞاثف  :تبصرٌ

چٜبٛچ٠ تؼبضؼ زض حسي ثبضس ٠ً ضكغ آٙ ٗستٔعٕ استؼالٕ اظ ٗطاجغ هبٛٞٛي يب قطاحبٙ . قجن ٛظط ٢ٜٗسس ٛبظط ًبض ضا ازا٠ٗ ذٞا١س زاز

زض ٗٞاضزي ٠ً . ذٞا١س ٛ٘ٞزضٞز، غبحجٌبض ضأسبً ٛسجت ث٠ ًست ٛظطي٠ اهسإ ٝ پبسد زضيبكتي ضا ث٠ سبظٛسٟ ٝ ٢ٜٗسس ٛبظط ٜٗؼٌس 
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ٛبظط ٗي تٞاٛس زستٞض تٞهق ػ٘ٔيبت  تب تؼييٚ تٌٔيق ٗٞاضز پيص ُلت٠، زض حسي ثبضس ٠ً ايٜ٘ي ًبضُبٟ ث٠ ذكط اكتس تؼبضؾبت

 .ٛ٘بيسسبذت٘بٛي ضا غبزض 

ٗطـّٞ ثٌبض زض غبحجٌبض ٌٗٔق است ثطاي پيطِيطي اظ حٞازث ٜٗجط ث٠ ذسبضت، جطاحت يب كٞت اضربظ حبٓج ٝ ػٞاْٗ  -4-14

ٝ آئيٚ ٛب٠ٗ ( ٝ ثيستٖ ٗجبحج زٝاظز١ٖ)ًبضُبٟ، تساثيط ث٢ساضت، ايٜ٘ي ٝ حلظ ٗحيف ظيست ًبضُبٟ ضا ثط قجن ٗوطضات ٗٔي سبذت٘بٙ 

حلبظتي ًبضُبٟ ١بي سبذت٘بٛي ٗػٞة ٝظاضت تؼبٝٙ، ًبض ٝ ضكبٟ اجت٘بػي ٝ سبيط آئيٚ ٛب٠ٗ ١بي ٗٞؾٞػ٠ ٗػٞة ٗطاجغ شيػالح ضا زض 

 .ف ذٞز ث٠ اٛجبٕ ضسبٛس ٝ زض هطاضزاز ذٞز ثب سبظٛسٟ، زض حسٝز ٝظبيق ٝي جعء تؼ٢سات سبظٛسٟ زضج ٛ٘بيسحسٝز ٝظبي

ٝ ١٘چٜيٚ زض هجبّ ( هبٛٞٙ ًبض 148ٗبزٟ ) ٗتؼ٢س ُطزيس تساثيط الظٕ ث٠ ٜٗظٞض اذص ثي٠٘ ٛب٠ٗ ًبضُطاٙ سبذت٘بٛي غبحجٌبض  -4-15

ثب جٔت ٛظط ٢ٜٗسس ٛبظط اتربش ٛ٘ٞزٟ ٝ ( ًبكي ثطاي ججطاٙ ذسبضات ٝ جطائٖ ثب پٞضص ) اضربظ حبٓج ٝ ػٞاْٗ ضبؿْ زض ًبضُبٟ 

 .٢ٜٗسس ٛبظط ٗي تٞاٛس زض غٞضت ػسٕ تأٗيٚ ٗٞاضز كٞم زستٞض تٞهق ػ٘ٔيبت سبذت٘بٛي ضا غبزض ٛ٘بيس

ٗي پصيطز، ًتجبً  غبحجٌبض ٌٗٔق است ١ط ٠ُٛٞ تـييط زض ٗبٌٓيت ظٗيٚ يب سبذت٘بٙ ضا ٠ً زض ٗست ٛظبضت ٢ٜٗسس ٛبظط غٞضت -4-16

 . ث٠ اقالع ٢ٜٗسس ٛبظط ثطسبٛس

 ساير شرايط -5مادٌ 

زض غٞضت اٛتوبّ ت٘بٕ يب ثيص اظ ٛي٘ي اظ ٗٔي يب سبذت٘بٙ زض زست سبذت اظ غبحت ًبض ث٠ اضربظ زيِط ث٠ ١ط ضٌْ اػٖ اظ  -5-1

ٗٞظق است ١٘عٗبٙ ثب اٛتوبّ ٗٔي، تطتيت اٛتوبّ سٜس ضس٘ي يب ضٝش اٛتوبّ ثب سٜس ؿيط ضس٘ي، ٗجبيؼ٠ يب اٛتوبّ ه٢طي، غبحجٌبض 

ٗؼّ٘ٞ زاضت٠ ٝ ٛسر٠ اي اظ هطاضزاز جسيس ث٠ سبظٗبٙ استبٙ تحٞيْ اٛتوبّ هطاضزاز حبؾط يب ػوس هطاضزاز جسيس ثب غبحجٌبض جسيس ضا 

 .ٛ٘بيٜس

اظط، سبظٛسٟ ٝ غبحجٌبض قي چٜبٛچ٠ ات٘بٕ ػ٘ٔيبت سبذت٘بٛي زض زٝضٟ اػتجبض ايٚ هطاضزاز يب ٗت٢٘٘بي آٙ ٝاهغ ضٞز، ٢ٜٗسس ٙ -5-2

غٞضتجٔس٠ اي ٠ً زض آٙ ٝؾؼيت ًبض ذبت٠٘ يبكت٠ شًط ٗي ضٞز، ٗطاتت ذبت٠٘ ًبض ضا غٞضتجٔس٠ ٗي ٛ٘بيٜس ٝ ٢ٜٗسس ٛبظط ٛسر٠ اي اظ 

 .ٗبٙ ٝ سبظٗبٙ استبٙ ٗي ٛ٘بيستآٙ ضا ١٘طاٟ ثب ُٞا١ي پبيبٙ ػ٘ٔيبت سبذت٘بٛي تسٔيٖ ٗطجغ غسٝض پطٝا٠ٛ سبخ

خ يب تؼٔين يب ذبت٠٘ هطاضزاز زض ذالّ اجطاي ػ٘ٔيبت سبذت٘بٛي، غبحجٌبض ٝ سبظٛسٟ ٝ ٢ٜٗسس ٛبظط، ٝؾؼيت ًبض زض غٞضت كس -5-3

زض غٞضت ػسٕ ١ٌ٘بضي ١ط يي اظ س٠ ضرع ٢ٜٗسس ٛبظط يب غبحجٌبض يب سبظٛسٟ، ١ط . اجطا ضسٟ تب آٙ ٗطح٠ٔ ضا غٞضتجٔس٠ ٗي ٛ٘بيٜس

ثب اقالع  ٟ تب آٙ ٗطح٠ٔ ضا ث٠ اتلبم ٛ٘بيٜسٟ سبظٗبٙ استبٙ يب يي ٛلط ًبضضٜبس ضس٘ييي اظ قطف ١ب ٗي تٞاٜٛس ٝؾؼيت ًبض اٛجبٕ ضس

 .غٞضتجٔس٠ ٛ٘بيٜس سبظٗبٙ

اي يب ١بي اغالحي ٝ تٌ٘ئي ٛيبظ ث٠ استلبزٟ اظ ذسٗبت ٗطبٝضٟ ١ب يب قطح اي اظ ًٜتطّـ چٜبٛچ٠ ٢ٜٗسس ٛبظط ثطاي اٛجبٕ پبض4ٟـ 5

زاضت٠ ثبضس ٗٞؾٞع ضا ًتجبً ث٠ غبحجٌبض اػالٕ ٝ زض آٙ ٗيعاٙ ذسٗبت ٗٞضز ٛيبظ ٝ حسٝز حن آعح٠٘ ٛظبضتي ٢ٜٗسسبٙ ضضت٠ ١بي زيِط 

١عي٠ٜ پطٝغٟ تجبٝظ ٛ٘بيس % ١1عي٠ٜ ًْ ايٚ ذسٗبت ٛجبيس اظ . ذسٗبت ٗٞضز ٛيبظ ث٠ ١عي٠ٜ غبحجٌبض اٛجبٕ ٗيطٞز. ٛ٘بيس ٗتؼٔو٠ ضا شًط ٗي

 . ا تٞسف سبظٗبٙ استبٙ ٓعٕٝ اٛجبٕ آٙ تأييس ضٞزِٗط آ٠ٌٛ ث٠ تطتيجي زض ٗٞضز آٙ تٞاكن ضٞز ي

 ـ ٢ٜٗسس ٛبظط ١يچ٠ِٛٞ تؼ٢سي زض هجبّ اضربظ حبٓج ذبضج اظ ايٚ هطاضزاز ٛساضز ٝ اضربغي ٠ً قطف ايٚ هطاضزاز ٛيستٜس ٛ٘ي 5ـ  5

ٓيت ٗجعا تؼطيق ئًٞطٞض ايٚ ٗس تٞاٜٛس ث٠ ٗٞجت ايٚ هطاضزاز ازػبيي ػٔي٠ قطكيٚ هطاضزاز حبؾط زاضت٠ ثبضٜس ِٗط آ٠ٌٛ زض هٞاٛيٚ جبضي

 . ٝ تػطيح ضسٟ ثبضس
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ـ چٜبٛچ٠ غبحجٌبض ث٠ تصًطات ٢ٜٗسس ٛبظط تٞج٠ ٜٛ٘بيس يب تؼ٢سات هطاضزازي ٝ هبٛٞٛي ذٞز ضا ث٠ زضستي اٛجبٕ ٛس١ٜس يب ترٔلي اظ  6ـ 5

اظٗبٙ استبٙ زضذٞاست هبٛٞٙ ٛ٘بيٜس ٢ٜٗسس ٛبظط حن ذٞا١س زاضت ؾ٘ٚ ُعاضش ٗطاتت ث٠ ٗطجغ غسٝض پطٝا٠ٛ سبذت٘بٙ ٝ س

 .جُٔٞيطي اظ ازا٠ٗ ػ٘ٔيبت سبذت٘بٛي ضا ٛ٘بيس

 ـ حق السحمٍ مهىدس واظر ي وحًٌ پرداخت آن 6مادٌ 

ثطاي اٛجبٕ ًٔي٠ ذسٗبت ٗٞؾٞع هطازاز، ثط اسبس ظيطثٜبي ٛبذبٓع ًْ سبذت٘بٙ اظ هطاضٗتط ٗطثؼي  حن آعح٠٘ ٢ٜٗسس ٛبظط -6-1

 .ضيبّ ٗوكٞع ٗي ثبضس................................. ٗتطٗطثغ ظيطثٜب ج٘ؼبً ٗجٔؾ ........ زض ٛظط ُطكتٚ ضيبّ ٝ ثب ..... .................

ٟ ١بي ٗطح٠ٔ اّٝ ٗؼ٘بضي ٗػٞة ٝ تأييس ضسٟ زض شٗجٜبي ٗحبسج٠ حن آعح٠٘، سكح ظيطثٜبي ٛبذبٓع ًْ سبذت٘بٙ ٗكبثن ٛن -6-2

 . سبظٗبٙ استبٙ ٗي ثبضس

 اكعايص سكح ظيطثٜبي سبذت٘بٙ پس اظ قي تططيلبت هبٛٞٛي، سكح ظيطثٜبي ًبض ٝاهؼي ٗالى تجسيس ٗحبسج٠  زض غٞضت -6-3

 .حن آعح٠٘ ذٞا١س ثٞز

سكح ظيطثٜبي سبذت٘بٙ ثؼس اظ ضطٝع ػ٘ٔيبت اجطايي ٝ زض ذالّ سبذت، پس اظ قي تططيلبت هبٛٞٛي، زض احط  زض غٞضتي ٠ً -6-4

اظ حن آعح٠٘ ثرص ١بي حصف ضسٟ، اظ حن آعح٠٘ ًْ ٢ٜٗسس ٛبظط ًسط % 50ٙ ًب١ص يبثس، حصف ثرص ١ب يب قجوبتي اظ سبذت٘ب

 . ذٞا١س ضس

حن آعح٠٘ ٢ٜٗسس ٛبظط پس اظ اٗؿبي هطاضزاز حبؾط تٞسف ٗبٓي ث٠ ض٘بضٟ حسبة ٝاسف ٢ٜٗسسيٚ ٛبظط تٞسف سبظٗبٙ ٝاضيع  -6-5

 .ذٞا١س ضس

 .  حن آعح٠٘ ت٘سيس هطاضزاز ٗكبثن تٞاكن قطكيٚ ذٞا١س ثٞز ٗجٔؾ كٞم ضبْٗ ت٘سيس هطازاز حبؾط ٛجٞزٟ ٝ   -6-6

ذالّ ١طيي اظ ٗطاحْ كٞم ث٠ زالئي ذبضج اظ هػٞض ٢ٜٗسس ٛبظط، ثرٞا١س ػ٘ٔيبت اجطايي ضا تؼٔين  ثؼس اظ زض غٞضتي٠ٌ غبحجٌبض  -6-7

تؼييٚ پيططكت ًبض ٝ حن . ظح٠٘ ضا زاضزٝ ايٚ هطاضزاز ضا ذبت٠٘ ز١س، ٢ٜٗسس ٛبظط ث٠ تٜبست پيططكت ًبض، استحوبم زضيبكت حن اّ

 . آعح٠٘ ٗتٜبست آٙ ث٠ ػ٢سٟ سبظٗبٙ استبٙ ذٞا١س ثٞز

زض غٞضتي٠ٌ زض ظٗبٙ ذبت٠٘ ٗست هطاضزاز، ػ٘ٔيبت سبذت٘بٛي ًبْٗ ضسٟ ثبضس ٝ ت٢ٜب غسٝض ُٞا١ي پبيبٙ ًبض تٞسف ٢ٜٗسس ٛبظط  -6-8

 . ٝا١ي تٞسف ٢ٜٗسس ٛبظط غبزض ذٞا١س ضسثبهي ٗبٛسٟ ثبضس، ٛيبظي ث٠ تجسيس هطاضزاز ٛجٞزٟ ٝ ايٚ ٍ

ضا اظ غبحجٌبض ٗكبٓج٠ ٛ٘بيس يب  ٗبظازي هطاضزاز ٗجٔؾ ايٚ ٢ٜٗسس ٛبظط تحت ١يج ػٜٞاٛي ٛ٘ي تٞاٛس زض هجبّ ذسٗبت ٗٞؾٞع -6-9 

 .غبحجٌبض ضا زض ٝؾؼيتي هطاض ز١س ٠ً ثطاي ضكغ ٗطٌالت ذٞز ٗجٔؾ يب اٗتيبظي ضا ث٠ قٞض ٗستويٖ يب ثب ٝاسك٠ ث٠ ٢ٜٗسس ٛبظط ثس١س

 فسخ يا خاتمٍ قرارداد -7مادٌ 

٢ٜٗسس ٛبظط ٜٗغ هبٛٞٛي ٝجٞز زاضت٠ ثبضس، غبحجٌبض حن ثط ًٜبض ًطزٙ ٢ٜٗسس ٛبظط ضا ٛساضز، زض غٞضتي٠ٌ ثطاي ازا٠ٗ ٛظبضت  -7-1

زض غٞضت تأييس . غبحجٌبض ُعاضش حبٝي زاليْ ٗٞج٠ ضا ث٠ سبظٗبٙ استبٙ توسيٖ ذٞا١س ٛ٘ٞز ٝ سبظٗبٙ زض ضز يب هجّٞ زاليْ ٗرتبض است

  .سبظٗبٙ قجن زستٞض آؼْ٘ تـييط ٢ٜٗسس ٛبظط ٝ سيط تططيلبت ثسٝي آٙ، ٢ٜٗسس ٛبظط تـييط پيسا ذٞا١س ًطز
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ذٞز، ايٚ هطاضزاز ثب اذكبض هجٔي هبثْ كسد ذٞا١س هطاضزازي ٝ ٗسئٞٓيت ١بي هبٛٞٛي هػٞض غبحجٌبض زض اٛجبٕ تؼ٢سات  زض غٞضت -7-2

زض اذكبضي٠ كسد ثبيس زاليْ هػٞض ث٠ ضٝضٜي شًط ضٞز ٝ زض آٙ ٢ٗٔت ٗؼوٞٓي ٠ً ً٘تط اظ يي ٗبٟ ذٞا١س ثٞز، ثطاي ضكغ احط اظ هػٞض . ثٞز

زض غٞضت ػسٕ ضكغ احط پس اظ اٛوؿبي ٢ٗٔت، هطاضزاز پس اظ اٛجبٕ تططيلبت ازاضي ٝ تسٔيٖ ُعاضش تٞجي٢ي ث٠  ٝي تؼييٚ ُطزز ٝ

سبظٗبٙ استبٙ هبثْ كسد ذٞا١س ثٞز ٝ ٗطاتت تٞسف سبظٗبٙ استبٙ ث٠ ٗطاجغ غسٝض پطٝا٠ٛ سبذت٘بٙ ٝ سبيط  ثؼس اظ تأييس سبظٗبٙ استبٙ 

 .ٓيت ٛبظطيٚ هجٔي تب ٗؼطكي ٝ ػوس هطاضزاز ثب ٛبظطيٚ جسيس ث٠ هٞت ذٞز ثبهيستٗسئٞ .ٗطاجغ شيطثف اقالع زازٟ ذٞا١س ضس

ٝ يب پبيبٙ يبكتٚ ٢ٗٔت سبذت ٜٗسضج زض پطٝا٠ٛ  ٝ هػٞض يب اٗتٜبع غبحجٌبض اظ ت٘سيس هطاضزاز اٛوؿبي ٗست هطاضزاز  زض غٞضت -7-3

 . شًٞض، هطاضزاز ذبت٠٘ يبكت٠ تٔوي ٗي ُطززيب غسٝض پبيبٙ ًبض هجْ اظ اٛوؿبي ٗست ١بي ٕ( زض غٞضت ٝجٞز)سبذت٘بٛي 

٢ٜٗسس ٛبظط ٗسئٞٓيتي زض هجبّ حٞازحي ٠ً زض زٝضٟ تؼٔين يب تٞهق ًبض ٝ يب ثؼس اظ كسد يب ذبت٠٘ هطازاز زض ًبضُبٟ اتلبم ٗي اكتس  -7-4

 .ضا ثط ػ٢سٟ زاضز ٛساضت٠ ٝ غبحجٌبض زض ٗست كٞم ضأسبً ٗسئٞٓيتٝ ٜٗجط ث٠ ١ط٠ُٛٞ ذسبضت ث٠ اضربظ يب ًبضُبٟ ٗي ضٞز 

 حل اختالف -8 مادٌ

احط ازػبي قطكيٚ ٗجٜي ثط هػٞض قطف ٗوبثْ زض اٛجبٕ  زض غٞضت ثطٝظ ١ط٠ُٛٞ اذتالف زض ٗٞضز تلسيط ٗلبز ايٚ هطاضزاز يب زض -8-1

زض ٗٞضز ازػب١بي ٗجتٜي  .ذٞا١س ضسحْ ٝ كػْ  تؼ٢سات ذٞز، ٗٞضز اظ قطين ٗطًعي زاٝضي سبظٗبٙ ٛظبٕ ٢ٜٗسسي استبٙ ضسيسُي ٝ

. ذٞاستبض ُطزز ٝ ٛسر٠ اي اظ آٙ ضا ث٠ سبظٗبٙ استبٙ تسٔيٖ ٛ٘بيس يي ٗبٟثط هػٞض، قطف ٗسػي اثتسا ثبيس تؼ٢سات قطف ٗوبثْ ضا ظطف 

 پس اظ اٛوؿبي ٢ٗٔت زض غٞضت ػسٕ حػّٞ ضؾبيت، زػٞي ذٞز ضا ثبٛؿ٘بٕ اسٜبز ٝ ٗساضى استٜبزي ثطاي ٗؼطكي زاٝض يب ١يأت زاٝضي

 . ث٠ سبظٗبٙ استبٙ تسٔيٖ ٛ٘بيس

غبزض ُطزز ٝ زض غٞضت ػسٕ غسٝض ضأي  ٗبٟ 3ٗست ثبيس ظطف ٠ً اظ سٞي ٗطًع زاٝضي سبظٗبٙ استبٙ ضأي زاٝض يب ١يأت زاٝضي  -8-2

 . زػٞي ث٠ ٗحبًٖ هؿبيي ضجٞع ٛ٘بيٜسآٙ ثطاي حْ ٝ كػْ غطكبً ظطف ٗست ٗصًٞض، قطكيٚ ٗي تٞاٜٛس 

ث٠  ٝٓٞ ًطاضاً ٛوؽ، تلسيط يب اجطاي آٙ كسد، ث٠ آٙ اظ ج٠ٔ٘ اٛؼوبز، اػتجبض، عزػبٝي ٛبضي اظ ايٚ هطاضزاز ٝ يب ضاجًٔي٠ اذتالكبت ٝ  -8-3

ٗطًع زاٝضي سبظٗبٙ اضجبع ٗي ُطزز ٠ً ٗكبثن ثب هبٛٞٙ اسبسٜب٠ٗ ٝ آئيٚ ٛب٠ٗ زاٝضي سبظٗبٙ استبٙ ث٠ غٞضت هكؼي ٝ الظٕ االجطا حْ ٝ 

ػطف تجبضي شي ضثف ضا ٗطاػبت ذٞا١س ٛ٘ٞز ضطـ زاٝضي حبؾط ، ٗٞاكوتٜب٠ٗ اي ٗستوْ اظ هطاضزاز  حبًٖ، كػْ ُطزز ، ػالٟٝ ثط ٗوطضات

 .ضٞز ٝ زض١ط حبّ الظٕ االجطا است اغٔي تٔوي ٗي

اقالع ضسبٛي ث٠ قطكيٚ ج٢ت تطٌيْ جٔسبت ضسيسُي ث٠ اذتالف ثب ت٘بس تٔلٜي يب اضسبّ پيبٗي ث٠ ض٘بضٟ قطكيٚ ٗكبثن  ٛحٟٞ -8-4

ػسٕ حؿٞض ١ط يي اظ قطكيٚ زض . هطاضزاز يب اضسبّ اظ٢بض ٛب٠ٗ ضس٘ي يب پست سلبضضي ث٠ آزضس قطكيٚ ثٞزٟ ٝ ٗؼتجط ذٞا١س ثٞز 9 ٗبزٟ

 .جٔسبت ٗبٛغ ضسيسُي ث٠ ٗٞؾٞع حْ اذتالف ٛرٞا١س ثٞز

 .سبّ ض٘سي اظ تبضيد ٝهٞع ػوس تؼييٚ ُطزيس 10ٗست زاٝضي ٗكبثن تطاؾي قطكيٚ  -8-5

 طرفیهوشاوی  -9مادٌ

 ................................................................................................................................................................ : (ٗبٓي يب ًٝيْ ٗبٓي)ٛطبٛي غبحجٌبض

 :................................................تٔلٚ
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 :٢ٜٗسسبٙ ٛبظط/ ٛطبٛي ٝ تٔلٚ ٢ٜٗسس

 ٛبظط سبظٟ -1

 ٛبظط ٗؼ٘بضي -2

 ٛبظط تأسيسبت ٌٗبٛيي -3

 ٛبظط تأسيسبت ثطم -4

 ٛبظط ٛوط٠ ثطزاضي-5

٢ٜٗسس  ،زض ٗست هطاضزاز تـييط يبثس ثبيس زض اسطع ٝهت ث٠ سبظٗبٙ استب٢ٜٗٙسسبٙ ٛبظط / ٢ٜٗسس ١ط يي اظ چٜبٛچ٠ ٛطبٛي غبحجٌبض يب 

قطف زيِطاقالع زازٟ ضٞز، زض ؿيط ايٜػٞضت اسٜبز يب ٌٗبتجبتي ٠ً اظ قطين پست سلبضضي يب اظ٢بض ٛب٠ٗ ث٠   ٝزٟ ٛبظط ١٘ب١َٜ ًٜٚ

 .ٛطبٛي ٜٗسضج زض ايٚ هطاضزاز اضسبّ يب ثالٝاسك٠ تسٔيٖ ٗي ُطزز، اثالؽ ضسٟ تٔوي ذٞا١س ضس 

 اسىاد قرارداد -10مادٌ

 :ضٞٛس ػجبضتٜس اظ اسٜبز هطاضزاز ٠ً جعء اليٜلي آٙ ٛيع ٗحسٞة ٗي 

 ضطح ذسٗبت ٢ٜٗسسبٙ ٛبظط: آق

 پطٝا٠ٛ سبذت٘بٙ: ة

 ٛوط٠ ١بي سبذت٘بٙ: ج

 .ًٔي٠ اسٜبز زيِطي ٠ً پس اظ اٛؼوبز هطاضزاز ٝ زض اجطاي ٗلبز آٙ تٜظيٖ ضٞز : ز

 .زض غٞضت ثطٝظ تٜبهؽ اسٜبزي، اٝٓٞيت اسٜبز ث٠ تطتيت كٞم ذٞا١س ثٞز  -10-1

ث٠ ثػٞضت تبيپي ٝ زستي، پس اظ هطائت ٝ تل٢يٖ ًٔي٠ ٗٞاضز  13/   /   زض تبضيد   هطاضزاز پيٞست اسٜبز ٗبزٟ ث٠  10ايٚ هطاضزاز زض 

  .ٝ يي ٛسر٠ اظ اغْ هطاضزاز ج٢ت ثبيِبٛي تحٞيْ سبظٗبٙ استبٙ ُطزيس اٗؿبي قطكيٚ ضسيس

 : زض زكتطذب٠ٛ اسٜبز ضس٘ي ٛبٕ ، ٛبٕ ذبٛٞازُي ، احط اِٛطت ٝ اٗؿبء غبحجٌبض

 

 

 

 

                                        

 محل مهر ي امضاء 

 

 

 

 

 
 



8 
 

 

 

 : ٢ٜٗسسبٙ ٛبظط/ ٛبٕ ، ٛبٕ ذبٛٞازُي ، ٢ٗط ٝ اٗؿبء ٢ٜٗسس

 مهر ي امضاء واظر معمار مهر ي امضاء واظر سازٌ

  

 

 

 مهر ي امضاء واظر تاسیسات برقی مهر ي امضاء واظر تاسیسات مكاویكی
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 مهر ي امضاء واظر وقشٍ برداري       

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ٝا١ي ٛ٘بيٜسٟ سبظٗبٙ استبٍٙ

ث٠ ػٜٞاٙ ُٞاٟ ثب تطاؾي ًبْٗ قطكيٚ تٜظيٖ، اٗؿبء ٝ ٗجبز٠ٓ ُطزيس ٝ ٛ٘بيٜسٟ سبظٗبٙ ٛظبٕ ٢ٜٗسسي سبذت٘بٙ ايٚ هطاضزاز زض حؿٞض 

 .حجت ٝ ٛسر٠ ايٚ زكتط ج٢ت ثبيِبٛي سبظٗبٙ استبٙ زضيبكت ُطزيس....................... زض .......................... ث٠ تبضيد ......................... تحت ض٘بضٟ 

 

 

 

 

                                        

 محل مهر ي امضاء 

 

 

 

 

 

 


