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 بسمه تعالی

 نظارت بر احداث ساختمانقرارداد 

 

این ز رفین به تعهدات ناشی اماده ده قانون مدنی بین امضاکنندگان آن منعقد گردید و ط به مقررات ملی ساختمان و با توجهقرارداد حاضر 

بال اثر  وستان باطل اختمان نامه های نظارتی سازمان نظام مهندسی سارگونه توافق برخالف مصوبات و بخشقرارداد متعهد و ملتزم شدند و ه

 است: 

 :طرفین قرارداد (1ماده 
........ ........................د ملی .............کای ر......... داالف( خانم/ آقای/ شرکت/ موسسه .................................................... فرزند ..........

به استناد  لک )ما وکیل نماینده/لک/ ما ن.... به عنوا....../........../........... از................. متولد مورخ شناسنامه شماره ................ صادره

 ود . شنامیده می  مالکس پکه از این  (...... که پیوست این قرارداد استوکالتنامه مثبوت به شماره .......... در دفترخانه ........

اشتغال به کار  هدارای پروان .............نامه .....شناس .. به شماره................ فرزند .........ان/ شرکت ......................ب(خانم / آقای مهندس/ کارد

 . نامیده می شود ناظر ین قرارداده در ادر رشته ............................. به شماره ................................................. ک

 قرارداد به شرح زیر است : قانونی طرفین اقامتگاه

 ..................مراه: ........................ه..........  ابت : .............ثفن ل.........  ت................................................................مالک : ...........................

 ................................ همراه: .............. بت :ا..... تلفن ث...............................................................: وکیل مالک) در صورت وجود (نماینده/ 

 ....................................اه: .....همر ............بت : ......اث تلفن ......  ...........................................ناظر : ............................................................

کتوب به ما به صورت یامک یپچنانچه نشانی یا شماره همراه هر یک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یابد، بایستی در اسرع وقت با ارسال 

ین قرارداد امندرج در  ه همراهطریق پست، پیامک یا اظهار نامه به نشانی یا  شمارطرف دیگر اطالع دهد، در غیر این صورت اطالعاتی که از 

اظهار شده در این قرارداد  یشماره ،ضمنا مالک اطالع رسانی از طریق پیامک واسطه تسلیم شود، ابالغ شده تلقی خواهد شد. ارسال یا بال

 است.

 :موضوع قرارداد (2ماده 

شماره  ک های ثبتییا پال ........ پالکارائه خدمات نظارت غیر مقیم بر عملیات .....................موضوع قرارداد عبارت است از 

.. واقع در .............................................................ی.........ه نشانب................................. قطعه .............. و دارای کدنوسازی .......................... 

اختمان استان قم  م مهندسی ساظن ........ در ............محدوده شهرداری منطقه .............. ) که تحت شماره پروژه ............................. مورخ ......

 باشد.رارداد میقک این د قرارداد که جز الینفبه ثبت رسیده است( بر اساس خدمات مهندسی نظارت مصوب نظام مهندسی و مطابق با اسنا

 :حق الزحمه ناظر و چگونگی پرداخت (3ماده 
دسی مان نظام مهنبر اساس تعرفه مصوب سازو اظر برای انجام کلیه خدمات موضوع این قرارداد در محدوده استان قم حق الزحمه ن -3-1

 . ختمان استان قم تعیین گردیده استسا

بر اعالم حمه آن بنا، حق الزیرد در صورت نیاز به بازدید ناظرز شهر قم صورت پذاقسمتی از موضوع قرارداد در خارج  چنانچه اجرای -3-2

ساخته  مکان پروژه غیر از هایی از پروژه در محلی سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان قم تعیین خواهد شد. در صورتی که بخش یا بخش

  گردد.باشد هیچ اضافه مبلغی به ناظر پرداخت نمی شهرچه مکان مذکور در داخل یا مونتاژ مقدماتی شود، چنان

......................... شماره ثبت پروژه در سازمان:  

........................ :تاریخ  

........................ پیوست:  
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جع قانونی نانچه در اثر بی توجهی مالک یا مجری به نقشه ها و دستورات ناظر نیاز به بازدیدهای اضافی یا حضور در محاکم یا مراچ -3-3

 د.شنظام مهندسی ساختمان استان تعیین خواهد آن بر اساس تشخیص سازمان  براساس کمیت و کیفیتباشد حق الزحمه 

 می شود در کار مشخص : متراژ  قطعی قرارداد براساس مجموع متراژ ناخالص کل بنای اجرا شده در هنگام صدور گزارش پایان1تبصره 

در سازمان  س تعرفه مصوببراساو  پس از اتمام اسکلت مازاد متراژ   ،مصوبنقشه های صورت وجود افزایش بنا نسبت به متراژ مندرج در 

 تسویه حساب خواهد شد.زمان پرداخت 

مان ثبت زت می بایست در جاری نسبت به ثبت هزینه پرداختی در سازمان اقدام نماید. در غیر اینصور سال در است موظف مالک: 2تبصره 

 .نماید پرداخت را تعرفه تغییر التفاوت مابه

اهش یابد، کساختمان  از ها یا طبقاتی بخش، ساختمان )پس از طی تشریفات قانونی(: در صورتی که بعد از شروع عملیات احداث 3تبصره 

 ری و اعالمراحل ادامهای حذف شده از حق الزحمه دریافتی ناظر کسر خواهد شد و پس از طی  از حق الزحمه متراژ زیربنای بخش 90%

 خواهد شد.نظام مهندسی به مالک مسترد 

 :مدت قرارداد (4ماده 
سال، برای  2و ب،  های گروه الف ، برای ساختمانت مندرج در نقشه های مصوب معماریمدت قرارداد با توجه به متراژ و تعداد طبقا

 شروع می شود.سازمان  سال شمسی از تاریخ صدور برگه معرفی ناظر، توسط 4های گروه د، سال و برای ساختمان 3های گروه ج،  ساختمان

 عهدات ناظرت، صادر شود یابد و گواهی پایان کارچنانچه عملیات احداث ساختمان مذکور قبل از انقضای مدت قرارداد خاتمه : 1تبصره 

 خود خاتمه خواهد یافت .ه خود ب

 :رسانی قرارداد روزنحوه  ب (5ماده 
م ر مکلف به اقداناظ ضمناً .نماید قرارداد تمدید به اقدام کارفرما اینکه مگر رسد می پایان به ناظر تعهدات ،قرارداد مدت یافتن پایان با -5-1

به همراه درصد  رسانی قرارداد با صاحب کار را وزبایست درخواست بر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بوده و می 6-4-14مطابق با بند 

داری)ثبت نجام روال ااان جهت همچنین ناظر مکلف به ارجاع مالک به سازممطابق با پیوست شماره یک( از سازمان بنماید. باقیمانده پروژه)

رسانی مطابق با  نحوه بروز شد.با می مقرره فوق با لحاظ ..(، قبل از هرگونه  ارائه خدماتقرارداد و . رسانی بروزو صدور فیش حق الزحمه 

 فرمول ذیل در سازمان استان صورت می پذیرد.

 ی جدیدورهد= مبلغ برای یک  به التفاوت تعرفه روز و تعرفه زمان انعقاد قرارداد( )ماباقیمانده(*)متراژ کل(*درصد ) 

 گردد.درصد باقیمانده براساس پیوست شماره یک در هر رشته محاسبه می :1تبصره 

غ به روز شده قرارداد فوق به عنوان مبل درصد از مبلغ75، )پروژه بصورت زمین باشد(عملیات ساختمانی شروع: در صورت عدم 2تبصره 

 ط به پرداختد، مشرو وج  صرفا پس از پایان دوره اول و در ساختمانهای گروه روش محاسبهاین  گردد.توسط ناظر از مالک دریافت می

 گردد.  روز رسانی در موعد مقرر اعمال میهزینه ب

انی پس از روز رسغ بدهد، مبلنظارت را ارائه می در آنها در  هر رشته بیش از یک ناظر خدمات که : در خصوص پروژه هایی3تبصره 

 شود.احتساب مطابق فرمول فوق بین ناظران هر رشته تقیسم می

که بلغی م  %90سترداد اتواند با وی زمین، ناظر میر مانی برروز رسانی در صورت عدم انجام عملیات ساختاز پایان اولین دوره ب پس -5-2 

 دریافت نموده، قرارداد را به پایان برساند.

، ه پایان برسدچنانچه مدت اولیه این قرارداد بد نظارت تا پایان ساختمان بوده و الک مکلف به داشتن قراردامدر هر صورت  -5-3

 د.خواهد بو قرارداد مالک عملسانی ر روزمهندسی ساختمان استان قم برای بتصمیمات و قرارداد روز ابالغی سازمان نظام 
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 طرفین:تعهدات  (6ماده 

 : تعهدات ناظر6-1

 .پروانه ساختماناسناد حاوی تعهد نظارت و  امضای مدارک و -6-1-1

  .اعالم شروع به کار ساختمان به مراجع قانونی ذیربط پس از اطالع مالک -6-1-2

ختلف ماز مراحل  یا ناظر هماهنگ کنندهگردد حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از اطالع رسانی مالک ناظر متعهد می  :1تبصره 

 . کرده و نظرات خود را اعالم نمایدعملیات ساختمانی و تأسیساتی پروژه بازدید 

 سی ساختمانان نظام مهندمدت قرارداد به صورت غیر مقیم طبق شرح خدمات ابالغی از طرف سازم صرفا درارائه خدمات نظارت  -6-1-3

 استان قم.

 .اختمانربط مطابق با مقررات ملی سصدور گواهی و گزارش پیشرفت عملیات اجرا شده ساختمانی به مراجع ذی -6-1-4

 .نظام مهندسی ساختمان استان قمان اعالم نظر در فرم اطالعات ساختمان طبق روال سازم -6-1-5

رد لح استاندارت عرضه مصاناظر نمی تواند مالک یا مجری را مجبور به تهیه مصالح از مکان یا محل خاص نماید ولیکن در صو -6-1-6

 باشد. مالک مکلف به استفاده از مصالح استاندارد می

 بقمطا)ناظر به مالک رسانی عاطال مستلزم آن انجام که بودهساختمانی  پروانه تمدید و صدور زمان از ناظر تعهدات استمرار و شروع: 2تبصره

 هب بایست می نظارت انجام و نبوده مالک تخلفات گزارش نافی ،ایشان رسانیاطالع لکن عدم .باشد می (قرارداد این در مندرج ترتیبات

روانه پرداد و صدور مدت زمان بین انعقاد قراپروژه، در بدیهی است اجرای هرگونه عملیات ساختمانی در  .پذیرد صورت مستمر صورت

 ممنوع بوده و مسئولیت آن به عهده مالک است.

 تعهدات مالک :6-2

انی و تمیات ساخمالک مکلف است در تمام مدت این قرارداد یک شخص حقیقی یا حقوقی صاحب صالحیت را که نسبت به عمل -6-2-1

رایی کل ل فنی و اجن مسئوتاسیساتی دارای تجربه و اطالعات فنی و  تخصص کافی بوده و در این قرارداد مجری نامیده می شود،  به عنوا

ط مالک توس ،ناظر یت احتمالیی مالک بوده و هرگونه مسئولبه عهدهها ی مسئولیت پروژه به کار بگیرد. در صورت امتناع از این امر کلیه

 شود.ضمانت می

یا  قشه هایل نجری در ذم و: ابالغ دستور کارها از جانب ناظر به مجری به منزله ابالغ به مالک تلقی خواهد شد. امضای مالک 1تبصره

ستورات و  دذکرات عایت ت. مالک مکلف به ریز به منزله ابالغ تلقی خواهد شد( ن)تهیه شده توسط ناظر یا طراحمشخصات فنی و دستورکار

 شفاهی و کتبی ناظر است.

دد سرگیری مج ته( یا ازمالک مکلف است سه روز  قبل از شروع هر مرحله از عملیات احداث )مطابق پیوست شماره دو در هر رش -6-2-2

نوع  باید زمان و اطالعیهاین  در .ا دفتر مهندسی اطالع رسانی نمایدو ی ، مراتب را به ناظروی یا مراجع ذیصالح عملیات، پس از توقف توسط

از به جورت مالک مصیر این در غ از ناظر دریافت نماید.ملیات، اجازه شروع مرحله بعد را ع ر شود و در پایان هر یک از مراحلعملیات ذک

 .شروع مرحله بعد نخواهد بود

 ع را کتباًصله موضولک مکلف است بالفا: در صورت عدم دسترسی به ناظر یا عدم پاسخگویی دفتر مهندسی طی سه روز کاری، ما2تبصره

 به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اعالم نماید تا ارائه طریق شود.

ورت ر غیر این صدایر مدارک فنی  پیش نیاید، مالک مکلف است به نحوی عمل کند که انفصالی در استمرار اعتبار  نقشه ها و س -6-2-3

 .ضوابط روز در اختیار ناظر بگذاردبا  بر در این خصوص را مطابقالزم است مدارک و نقشه های  معت
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مل نظارت سط ناظر و عواها و اعمال کنترل های الزم توامکانات و شرایط را برای بازدید مالک مکلف است در محل پروژه -6-2-4

برطرف  ،ه وجود آیدها بل مضاعف مراجع ذیصالح، تا پایان کار فراهم نماید و موانعی را که ممکن است در روند بازدیدها و اعمال کنتر

 کند.

ود ه نگهداری شکارگاختمان در ویر پروانه سامصوب و تص مالک ترتیبی خواهد داد که در تمام مدت اجرای پروژه کلیه نقشه های -6-2-5

بت نظرات و ثناظر جهت  ی یا نظرنیز در اختیار ناظر قرار دهد و همچنین  امکانات الزم را براساس ضوابط نظام مهندسرا و یک نسخه از آنها 

 دستورکارهای  ناظر حین بازدیدها تهیه و در کارگاه نگهداری نماید.

زم ال آزمایش های ،ناظر تان بهاس سازمان توسط شده صادر نامهمعرفی ارائه و ذیصالح آزمایشگاه انتخاب ازپس  مالک مکلف است -6-2-6

ه های مایشگاط آزر توسزیر نظر ناظ ،را طبق مقررات ملی ساختمان و ضوابط روز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به هزینه خود

 . به ناظر تحویل دهدذیصالح  انجام داده و نتیجه را در مهلت مقرر 

نی فن و نظرات نه ساختمامندرجات پروا مالک متعهد می گردد کلیه عملیات ساختمانی و تاسیساتی را بر اساس نقشه های مصوب و -6-2-7

ر آینده در اثر دشد چنانچه نمی با ، ناظر مقیم در کارگاهاز آنجا که ناظر را رعایت نماید.و ابالغیه های ناظر انجام دهد وکلیه مشخصات فنی 

دید پس از باز ا مالکعدم اجرای صحیح نقشه ها و مشخصات فنی و مهندسی و دستورکارهای ارائه شده،  نقصی درساختمان مشاهده شود ی

 است. ده کند، مسئولیت آن برعهده مالکهایی از ساختمان دخل و تصرف نماید یا از نقشه های غیرمصوب استفا درقسمت

نگهبان و  ئه طرح سازههای موجود و انجام عملیات گودبرداری نسبت به ارا است قبل از شروع به تخریب ساختمانمالک مکلف  -6-2-8

 ماید.ن اقدام معرفی شده از طرف سازمان مهندسین صالحیت دارطریقه حفاظت از دیواره ها و کف گود به ناظر از طریق 

عملیات  بل از آغازوکف زمین خود را ق مالک مکلف است با اتکا به اسناد مالکیت و نقشه طرح تفصیلی، حدود مرزی و بر -6-2-9

ه تی زمینی کدود ثبساختمانی توسط افراد ذیصالح مشخص نماید و ناظر هیچ گونه مسئولیتی در مورد احراز صحت مالکیت یا درستی ح

 ث می شود ندارد.ساختمان در آن احدا

ر ایمنی و الث، تدابیثمالک مکلف است برای پیشگیری از حوادث منجر به خسارات مالی و جانی، کارکنان کارگاه و اشخاص  -6-2-10

و امور  ارت کارهای ساختمانی مصوب وز حفاظتی کارگاه را طبق مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان وآیین نامه حفاظتی کارگاه

 یر ایننماید در غ زء ابالغجکار گیرد و همچنین کلیه تذکرات ایمنی را به عوامل و پیمانکاران شروع تا صدور پایان کار به اجتماعی از 

 صورت مسئولیت اتفاقات ناشی از حوادث مربوطه، به عهده مالک می باشد.

ملیات عموده و از بدو شروع تامین اجتماعی عمل نقانون مسئولیت مدنی و مقررات قانون کار و  13ماده مالک مکلف است برابر  -6-2-11

ۀ ز ناظر، کلیااعم )ثکارفرما و حوادث و اشخاص ثال ساختمانی تا صدور  پایان کار ساختمان، نسبت به برقراری بیمه مسئولیت مدنی

یت خاص و مسئولین اشخود ا پیمانکاران، کارگران، عوامل کارگاه و تاسیسات داخل و مجاور کارگاه( با پوشش بیمه ای کامل)نسبت به

ند بخلف از این تر صورت داقدام و تمهیدات الزم جهت تمدید اعتبار آن را تا پایان کار فراهم نماید و  ایشان در برابر سایر اشخاص(

 مسئولیت جبران خسارت به عهده مالک خواهد بود و ناظر در صورت مسئولیت امکان مراجعه به مالک را دارد.

یا  مراه پیامکیله تلفن بهوسه مکلف است در صورت بروز حادثه بالفاصله و در اسرع وقت مراتب را به مهندس ناظر اعالم)بمالک : 3 تبصره

 ...( و هرگونه اطالعات و مدارک در مورد حادثه را نیز ارائه نماید.

ماید، نبوطه اقدام ام روال اداری مربا مراجعه به سازمان جهت انج آن،نسبت به تمدید ماه قبل از اتمام قرارداد  2مالک مکلف است  -12 -6-2

تعرفه روز  ربوطه بهمرسانی قرارداد، هزینه های  بر شدن بروز در غیر این صورت عالوه بر متوقف شدن خدمات نظارت، در صورت زمان

 محاسبه خواهد شد.
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و ...( از  اسیسات برقیترماتور بندی، تاسیسات مکانیکی، آبفا، مالک موظف است در انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی)آ -6-2-13

ه خدمات اظر از ارائصورت نخدمات افراد دارای مدرک معتبر از طرف سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان قم استفاده نماید، در غیر این

 نظارت خودداری خواهد کرد. 

 فسخ قرارداد را با تائید نظام مهندسی دارد.درصورت تخلف هریک از طرفین، طرف مقابل حق  -6-2-14

 قرارداد: انحالل (7ماده 
یزان مبه نسبت حق الزحمه نظارت  درصد  90موظف است ، ناظر ستکه قرارداد منعقد شده ا در سال جاری قرارداد انحاللدر صورت  -7-1

 را ظرف مدت دو ماه به مالک مسترد نماید. بناباقیمانده 

 عودت وجه به شرح ذیل می باشد:پس از سال جاری، قرارداد  انحالل در صورت  -7-2

 درصورت تقصیر ناظر: الف(

  .گردد= مبلغ عودت به مالک که در مدت پانزده روز پرداخت میحق الزحمه نظارتبرابر 2/1درصد باقیمانده کار *

  :ناظر تقصیردر صورت عدم  ب(

 .گردد مبلغ عودت به مالک که در مدت یک ماه پرداخت می= حق الزحمه نظارت %80درصد باقیمانده کار *

 تشخیص تقصیر ناظر بعهده شورای انتظامی استان می باشد.: 1 تبصره

درصد مبلغ مشخص شده را   1/0بایست روزانه ، میننماید نسبت به عودت مبلغ مشخص شده اقدامصورتی که ناظر در مهلت مقرر در: 2 تبصره

 بپردازد.به عنوان وجه التزام 

 اختالف: (8ماده 
حقیقی را به  خص یا اشخاصسازمان، ش باشد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به عنوان داور میجع رفع هرگونه اختالف بین طرفین، مر

 اتخاذ تصمیم در یک مورد مانع صالحیت داور در سایر موارد نیست. نماید.عنوان داور معرفی می

 سایر شرایط: (9ماده 
                                                                   ... ......../....../........پیوسننننننت بننننننه انضننننننمام اسننننننناد قننننننرارداد در تنننننناریخ     2تبصننننننره و  14، منننننناده 9ایننننننن قننننننرارداد در  

 .ک و ناظر می باشددر اختیار مالید و تنظیم گرد در دو نسخه................( ..............................................) تاریخ به حروف : ...

 

 

 

 

 

 

 


