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کمیته داوریدستورالعمل اجرایی   

ساس بند  ساختمان و ماده  15از ماده  11بر ا سی و کنترل  ست  16قانون نظام مهند شیوه نامه پیو صل چهارم  از ف

تشکیل کمیته ای به  نسبت به هرمزگان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

                                                    .شده در این روش اجرایی اقدام نموده استنام داوری جهت انجام موارد ذکر 

 اعضای کمیته داوری

یا نماینده آن هرمزگانیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ئر-1  

  یس سازمان راه و شهرسازی استان یا نماینده ویئر-2

ایشانیس گروه تخصصی مربوطه یا نماینده ئر-3  

: موارد قابل طرح در کمیته داوری نظام مهندسی  

ی مبحث دوم مقررات ملاز فصل چهارم پیوست های  16مواردی که شامل بندهای موجود در ماده *

. ساختمان باشد  

مواردی که طرفین داوری توسط سازمان را پذیرفته باشند*  

داوری سازمان قابل حل و فصل باشد. به عنوان مواردی که در قرارداد ذکر شده باشد و اختالفات از طریق *

 مثال قرارداد نظارت

برای مطرح نمودن اختالفات فیما بین مهندسین ناظر ، فیما بین مهندس ناظر و مهندس مجری و فیما بین *

 مهندس ناظر و مالک

عملیات در  مبحث دوم، چنانچه در حین اجرای 4-16رفع اختالف نظر بین سایر ناظران و مجری. مطابق بند 

 اختالف مجری و ناظران از هریک بین. …خصوص رعایت مقررات ملی، اجرای نقشه ها و مشخصات فنی و

) در خصوص اشخاص حقوقی، مدیرعامل یا مسئول بروز نماید در وهله نخست، ناظر هماهنگ کننده نظر

ف از اختالرسیدگی و حل و فصل مورد  نسبت به  واحد فنی ( در جلسه ای با حضور ناظر ذی ربط و مجری 

طریق داوری اقدام خواهد نمود.در صورت صالحدید و درخواست کمیته داوری و به جهت بررسی حسن 

 شود .می ه استفاد نظام مهندسی، سازمان 27خدمات مهندسی طرفین دعوی، از کارشناسان ماده 

 

قابل قبول نباشد  /کارفرما برای مجرییا هریک از ناظرین پروژه اگر نظر ناظر هماهنگ کننده   حالت الف:

عملیات  و نسبت به رفع اشکال های مورد اختالف اقدام ننماید ناظر هماهنگ کننده مراتب را جهت توقف

اجرایی آن بخش از کار یا در صورت نیاز تمامی عملیات ساختمانی تا رفع اشکال های مورد نظر به مرجع 

ستورات داشته باشد ضمن رعایت د اعتراضی به این اقدام /کارفرما اعالم نماید و چنانچه مجریصدور پروانه 
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.میته داوری سازمان استان، شکایت خود را مطرح و درخواست رسیدگی نمایدکابالغی ناظر می تواند در   

 

موظف است حداکثر کننده مورد تایید ناظر ذی ربط نباشد، ناظر مذکور  اگر نظر ناظر هماهنگحالت ب: 

.ساعت موارد را به کمیته داوری به طور کتبی منعکس نماید 48ظرف مدت   

 

درصورت توافق ناظر یا ناظرین و مجری یا کارفرما هرگونه اختالف ناشی از قرارداد نظارت،  :جحالت 

  اجرا و طراحی قابل طرح در کمیته داوری است.

 

 مدارک الزم جهت طرح شکایت در کمیته داوری

 درخواست متقاضی

.....( کپی قرارداد فیمابین )نظارت ، اجرا و  

 کپی پروانه ساختمان

 مدارک شناسایی مالک و وکیل و یا مجری و ناظر و وکالتنامه

 کپی سند مالکیت

(گواهی عدم خالف )در صورت وجود  

 اسناد مالی طرفین

 گزارشات مرحله ای

( )درصورت وجود27گزارش کارشناس ماده   

 

 

 تاخیر در تشکیل جلسه

می بایست خواهان قبل از شروع جلسه طی نامه ای کتبی به سازمان نظام مهندسی با درج علت عدم حضور 

تقاضای تعویق جلسه و تشکیل آن در تاریخ دیگری را اعالم و در دبیرخانه سازمان ثبت نماید و همچنین 

.شماره نامه را به محل کمیته داوری اعالم نماید  

 
هرمزگانمحل کمیته داوری سازمان نظام مهندسی استان   
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