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رارداد داوريق-فرم ب

الف)طرفین قرارداد

همراه:..............................................تلفن..............شماره شناسنامه:.............پدر:.........................نام .................................خانم/آقاي:...............-1

..........................................................................................................................................................................................................آدرس:........

همراه:...........................تلفن.................................شماره شناسنامه:.خانم/آقاي:.............................................................نام پدر:........................-2

..........................................................................................................................................................................................................آدرس:........

(کلیه اختالفات تصریح شود)ب)موضوع داوري

اعضاي کمیته داوريج)

نماینده مدیر کل  اداره راه و شهرسازي-1

نماینده ریاست سازمان-2

رئیس کمیته تخصصی-3

د)مدت داوري
می داوري تعیین می گردد و قابل تمدید از ناحیه طرفین از تاریخ تکمیل مدارك و پرداخت حق الزحمه داوري ماه یک مدت انشاء رأي داوري

ي موضوع را صادر نماید.)ماه رأ2باشد(یا طرفین تمدید مدت داوري را به شخص داورتفویض تا حداکثر ظرف مدت 

اناوره)اختیارات داور و یا د
و صدور گزارش اصالحی الزم االجرا را دارند.با قبول طرفینو سازشداور و یا داوران عالوه بر اختیارات قانونی موضوع داوري، اختیار صلح

.تکمیل خواهد شد"ه"مراتب قبولی طرفین در فرم 

و)اجرت داوري

شروع خواهد بود و هریک از طرفین باید بالسویه هزینه داوري را پرداخت نمایند و برابر حق الزحمه داوري تعرفه ریاست قوه قضاییه اجرت داوري 
پس (تعیین دقیق آناید به طور کامل پرداخت گردد.موارد صلح و سازش نیز اجرت داور یط به پرداخت کامل اجرت داوري است و در داوري منو

د .روز اعالم خواهد ش2مربوطه طی تعیین خواسته در فرم الف بوسیله کارشناساز

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

استانکمیته داوري 
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ز)ابالغ وقت رسیدگی و رأي داوري

به عمل می هرگونه مقتضیه باظهارنامه و -4پیامک به تلفن همراه -3دفتردادگاه -2پست سفارشی -1ابالغ وقت رسیدگی و رأي داوري از طریق:
آید و طرفین داوري حق اعتراض و تجدید نظرخواهی خود را ساقط می تمایند.

ح)تکالیف طرفین داوري

قیق محلی، استماع گواهی گواهان و ... مربوط به داوري بالسویه به عهده طرفین می باشد.تأمین هزینه هاي کارشناسی، معاینه محل، تح-1

به تقدیم اسناد و مدارك الزم به داوران و هرگونه همکاري الزم می باشند، درغیر اینصورت اسناد و مدارك از عداد دالیل خارج طرفین مکلف -2
می نمایند.ل ارائه شده انشاء رأي و داوران باتوجه به دالی

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان رأي داوري قطعی و الزم االجرا است و هیأت داوري فوق الذکر 16براساس ماده ط)
مورد قبول طرفین می باشد.

طرف دوم:امضاء اول:امضاء طرف


