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يا نماينده وي و استان و شهرسازي  اداره كل راهمتشکل از رئيس سازمان استان يا نماينده وي، رئيس  كميته داوري -14 -1
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 صاحب كار، مجري و ناظران رسيدگي مي نمايد.
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 هرجا كه معناي عبارت ايجاب كند كلمات مفرد معناي جمع و كلمات جمع معناي مفرد دارند. -17 -1
 

 کارصاحب و اختیارات  تعهدات
 كار است :صاحب مسئوليت موارد ذيل به عهده  -2

 .يات اجرايي تاييديه از مراجع ذيصالح قانوني براي شروع يا ادامه عمل و مسئوليت دريافت استعالم، مجوز -الف
پروانه ساختماني،  ،مسئوليت صحت مدارک و هرگونه فساد در سند يا خالف در مدارک اظهاري از قبيل اسناد مالکيت -ب

 .استاناستعالم و مجوزهاي صادره از مراجع ذيصالح و نقشه هاي تاييد شده مرجع صدور پروانه و سازمان 
 در محلحدود ن ايتعيين و تثبيت ارائه تاييد نقشه بردار مبني بر و  مينحدود ثبتي ز ،مسئوليت صحت موقعيت و محل ملک -ج

 . و مطابقت كدهاي ارتفاعي با بر و كف اعالمي از سوي مرجع صدور پروانه
 

كار بايد پيش از شروع عمليات اجرايي يک نسخه تصوير پروانه ساختماني را به انضمام يک سري نقشه هاي اجرايي صاحب  -3

 به ناظر تحويل دهد.                                                        استانسازمان  جع صدور پروانه وتاييد شده مر
 

را به صورت همچنين اعالم توقف و يا شروع مجدد كار  كار بايد شروع عمليات ساختماني و شروع هر مرحله از كارصاحب  -4

دريافت نمايد، در غير اين صورت مسئوليتي از بابت كارهايي كه بدون هماهنگي اعالم و تاييديه  هماهنگ كننده كتبي به ناظر
 نخواهد بود.رين انجام شده متوجه ناظ

 

منع قانوني ادامه عمليات اجرايي از سوي مراجع قضايي يا دولتي ذيصالح يا مرجع در صورت وقوع  كار مکلف استصاحب  -5

 اعالم نمايد. هماهنگ كننده ا به صورت كتبي به ناظرحداكثر در مدت يک هفته موضوع ر صدور پروانه
 

 يناستفاده و او را به صورت كتبي به ناظر خود كار مکلف است از مجري ذيصالح براي انجام عمليات ساختمانيصاحب  -6

 مربوط برساند. عوامل اجرايي خود را به تاييد ناظرهمچنين صاحب كار يا مجري بايد  معرفي نمايد
  

مراحل اجراي كار به ناظرين و ديگر مراجع كنترل تمامي در اجراي ساختمان و پاسخگوي  فني صاحب كار مايندهمجري ن -7

انجام داده و از اجراي هرگونه عمليات  ينت ناظررعمليات اجرايي را با هماهنگي و تحت نظاساختمان بوده و بايد تمامي 
، اظهار نظرهاي فني و اصالحات مورد نظر خويش يا بازرسان فني را پس ساختماني غير مجاز خودداري نمايد و هر گونه تغييرات

 از هماهنگي با ناظر و تاييد وي انجام دهد و دستورهاي ناظر را در حدود مفاد اسناد و مدارک قرارداد اجرا نمايد.
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فصل سوم مبحث دوم تبصره: در صورتيکه صاحب كاري خود مجري همان كار باشد تمامي مسئوليتهاي قانوني مندرج در 

 مقررات ملي و ابالغيه هاي بعدي آن به عهده كارفرما مي باشد.

 موظف است در صورت وقوع حادثه در كارگاه ظرف مدت سه روز مراتب را به ناظر هماهنگ كننده اطالع دهد. كار صاحب  -8

ختمان موجبات اخالل كار اجرايي ساختمان در محل اجراي سا 4با رعايت مفاد بند چنانچه به دليل عدم حضور به موقع ناظر -9

 ،مي تواند ضمن رعايت دستورات ابالغي توسط ناظر كار اعتراضي به اقدامات ناظر داشته باشد،صاحب فراهم شود همچنين اگر 
و در درخواست رسيدگي نمايد، در اين موارد كميته داوري به مورد رسيدگي مراجعه و  استانبه سازمان ارائه داليل الزم با 

 صورت قصور ناظر مهلتي را جهت اصالح يا رفع اثر قصور ناظر تعيين مي نمايد.
 
 

 )حقیقی و حقوقی ( ناظر و اختیارات تعهدات
اساس  و مرجع صدور پروانه و بر استانناظر متعهد مي گردد خدمات موضوع اين قرارداد را برابر ضوابط و مقرارت سازمان  -10

انجام رساند و گزارشهاي شروع عمليات ساختماني و مراحل پنج گانه را در موعد مقرر تکميل و به اسناد و مدارک قرارداد به 
 تحويل نمايد. استانمرجع صدور پروانه و سازمان 

 

كار ارائه صاحب ناظر مي تواند به منظور اطمينان از صحت اجراي كار، پيشنهاد آزمايش مصالح يا كارهاي انجام شده را به  -11

كار است، هرگاه نتايج اين آزمايشها با اسناد و مدارک قرارداد تطبيق نکند موارد را صاحب هزينه انجام آزمايشها بر عهده نمايد، 
 كار و مجري اعالم مي نمايد تا كارهاي معيوب را اصالح نمايند.صاحب به 

 

رارداد را در اجراي كار مشاهده نمايد، اگر ناظر مواردي از عدم رعايت مشخصات فني، نقشه ها و ديگر اسناد و مدارک ق -12

كار و مجري اعالم مي نمايد تا در مدت مناسبي كه با توجه به حجم و نوع كار تعيين مي كند، كارهاي صاحب موارد را به 
 معيوب را اصالح نمايند.

 

و مدارک قرارداد بر طرف نشود، در موارد فوق اگر كارهاي معيوب در مدت مقرر اصالح نگردد يا موارد تخلف از مفاد اسناد  -13

كار و مجري ارائه صاحب گزارش و نسخه اي از آن را به  استانناظر موظف است مراتب را به مرجع صدور پروانه و سازمان 
از گزارش ناظر انجام نشود، ناظر مي تواند با رعايت شرايط و ارائه  يک ماهنمايد، در صورتي كه اصالح موارد پس از گذشت 

 ان ارائه نمايد.است، تقاضاي خود را مبني بر فسخ قرارداد به سازمان شرايط عمومي 34ماده  6ي الزم مطابق بند گزارشها
 

در شهر محل نظارت حضور ندارد، جانشين هم رتبه  يک ماهناظر حقيقي مکلف است در مواقعي كه براي مدتي بيش از  -14

 كار معرفي نمايد.صاحب صورت كتبي به خود را به منظور عدم توقف اجراي مفاد قرارداد به 
 

معرفي ناظر جانشين از مسئوليت ناظر بموجب قرارداد نمي كاهد همچنين تمامي ابالغيه هاي رسمي فقط با امضاء  -تبصره

 ناظر معتبر است.
 

به صاحب كار و  بايد قبل از شروع عمليات ساختماني ،شرايط عمومي رعايت نکات ايمني در كارگاههاي ساختماني راناظر  -15

 مجري كتباً اعالم نمايد. 
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ناظر موظف است در صورت مشاهده عدم رعايت نکات ايمني در كارگاه مراتب را به همراه راهنمايي ها و دستورالعملهاي  -16

ان كتباً ارسال مربوطه به مجري اعالم نموده و رونوشت آن را به شهرداري محل ،اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و سازمان است
 نمايد.

 

 تمام يا قسمتي از خدمات موضوع قرارداد را به ديگري واگذار نمايد. نمي تواند ناظر  -17
 

 موارد ذيل از شمول اين ماده مستثني است : -تبصره

 استفاده از خدمات كنترلي مانند آزمايشگاه و نقشه برداري و امثال آن -الف
 شرايط عمومي   14 مادهناظر حقيقي موضوع  استفاده از ناظر جانشين از سوي -ب
 

 تعهدات و اختیارات ناظر هماهنگ کننده
 ايجاد هماهنگي بين ناظران رشته هاي هفتگانه ساختمان در مرحله تحويل زمين و عمليات اجرايي كار. -18

از فصل  2-7-13و  1-7-13و پايان عمليات ،وفق بندهاي  ارائه به موقع گزارشهاي مرحله اي پيشرفت عمليات اجرايي-19

چهارم مبحث دوم به سازمان استان و مرجع صدور پروانه كه مهندسان ناظر هر يک از رشته ها در موعد مقرر تنظيم ،مهر و 
 امضا و به مهندس ناظر هماهنگ كننده در ازاي اخذ رسيد كتبي تحويل مي نمايند.

كيفيت ،ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان به  انعکاس موارد تخلف نظارتي و اجرايي ساختمان از نظر -20

 سازمان استان و مرجع صدور پروانه طبق نظر ناظران مربوطه .

درخواست تمديد قرارداد ناظران و اعالم مراتب به صاحب كار ،سازمان استان و مرجع صدور پروانه حداكثر ظرف مدت دو -21

مبحث  6-4-14يري آن وفق مدت زمان نظارت و اجراي مصوبه سازمان استان )وفق بند ماه مانده به پايان مدت قرارداد و پيگ
 دوم(.

مدت مندرج  %15در صورت تعليق يا تاخير در اجراي پروژه ) توسط صاحب كار و بدون قصور مجري به هر دليلي بيش از -22

 صدور پروانه ساختمان. در قرارداد( تاييد و اعالم موضوع تعليق يا تاخير به سازمان استان و مرجع

پيگيري موارد رفع اختالف مابين مهندسان ناظر و سازنده مسکن در خصوص رعايت مقررات ملي ساختمان و اجراي نقشه -23

   مبحث دوم( 4-16ها و مشخصات فني و مسايل ناشي از اجراي كار به سازمان استان )مطابق بند

يجه در مورد مغايرتهاي اجرايي اعم از رفع اشکاالت و يا صدور دستور توقف پيگيري اخذ نظرات سازمان استان تا حصول نت-24

 عمليات به سازنده ساختمان و مرجع صدور پروانه .

تاييد عمليات اجرايي مرحله اي كه توسط سازنده در دفترچه اطالعات ساختمان وارد گرديده و به تاييد ناظران در هر مرحله -25

 قرارداد ( جهت پرداخت حق الزحمه سازنده ساختمان .رسيده است )با توجه به نوع 

 حضور در جلسه تحويل كار توسط سازنده ساختمان به صاحب كار و تنظيم صورتجلسه تحويل.-26

فصل هشتم كه قرارداد اجرا فسخ مي گردد)با  25حضور در جلسه صورت برداري از كليه كارهاي انجام شده بر اساس ماده -27

 ختمان و ناظران مربوطه (.هماهنگي سازنده سا

حضور در جلسه حل اختالف صاحب كار و سازنده ساختمان به تقاضاي هر يک از طرفين بدون داشتن حق راي )مطابق با -28

 شرايط عمومي قرارداد اجراي ساختمان مبحث دوم (. 27ماده 
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 تغییر مبلغ قرارداد
مان اعم از افزايش يا كاهش تعداد طبقات يا مساحت زير بنا كه حسب در صورت تغيير در نقشه هاي اجرايي و پروانه ساخت -29

مبلغ قرارداد حسب مورد به شرح ذيل تغيير  ،ان از حدود صالحيت و ظرفيت ناظر فراتر نروداستمقررات جاري و مصوبات سازمان 
 : مي كند

 

ضوع نظارت حسب رده بندي طبقات جهت تعيين در صورتي كه تعداد طبقات يا زيربنا بگونه اي تغيير نمايد كه ساختمان مو -1
ذيل  مطابق دستورالعملباالتر يا پايين تر منتقل نشود، ميزان تغيير مبلغ قرارداد  گروهتعرفه حق الزحمه خدمات مهندسي به 

 :  دشخواهد محاسبه 
 در صورت افزايش زيربنا -الف

 قرارداد مبلغ افزايشزيربنا =  مساحت ميزان تغيير×  زمان تغيير تعرفه
 در صورت كاهش زيربنا -ب

 مبلغ قرارداد كاهشزيربنا =  مساحت ميزان تغيير×  زمان قرارداد تعرفه 50%
 

بندي طبقات جهت تعيين  گروهدر صورتي كه تعداد طبقات يا زيربنا بگونه اي تغيير نمايد كه ساختمان موضوع نظارت حسب  -2
محاسبه  ذيل مطابق دستورالعملر يا پايين تر منتقل شود، تغيير مبلغ قرارداد باالت گروهتعرفه حق الزحمه خدمات مهندسي به 

ي كه عدد و در صورت غمبلاين  %100مبلغ قرارداد معادل  افزايش، ميزان مثبت باشد ي كه عدد حاصلخواهد شد، در صورت
 خواهد بود. غمبلاين  %50مبلغ قرارداد معادل  كاهشميزان  ،منفي باشد حاصل

 پس از تغيير =  تغيير مبلغ قرارداد زيربنامساحت ناخالص ×  زمان تغيير تعرفه  -ارداد مبلغ قر 
 

شرايط عمومي  35جهت حل اختالف طبق ماده موضوع  ،تغيير مبلغ قرارداددر خصوص ميزان  بروز اختالفصورت در  -تبصره
 ارجاع مي شود. كميته داوري به 

 

 قرارداد مدت تمدید 
دو طرف مي توانند حسب توافق، قرارداد را يک بار و  ،در صورت اتمام مدت قرارداد پيش از اتمام عمليات ساختماني -30

ماده  3طبق بند  در صورت عدم حصول توافق قرارداد تمديد نمايند و ) بيست و چهار ماه شمسي ( حداكثر براي مدت دو سال
 .خاتمه يافته تلقي مي شود شرايط عمومي 32

 

ميزان كار باقيمانده حسب گزارش ناظر و حق الزحمه ناظر براي مدت تمديد قرارداد مطابق  قرارداد،براي تمديد مدت  -31

توافق در خصوص حصول در صورت عدم اين حق الزحمه به مبلغ قرارداد اضافه مي شود دستورالعمل ذيل محاسبه مي شود 
 ارجاع مي شود. كميته داوري شرايط عمومي به  35اده جهت حل اختالف طبق مموضوع  ،ميزان كار باقيمانده

 = حق الزحمه مدت تمديد  درصد كار باقيمانده×  تمديدتعرفه زمان ×  ت ناخالص زيربناحاسم
 

شرايط عمومي  32ماده  4طبق بند اگر عمليات ساختماني پس از پايان مدت تمديد قرارداد نيز به اتمام نرسد، قرارداد  -تبصره
 منعقد مي گردد. مجددا قراردادته تلقي مي شود و براي ادامه نظارت با توافق دو طرف خاتمه ياف
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 خاتمه قرارداد 
ان قرارداد خاتمه يافته تلقي مي شود، در اين موارد بايد درخواست انصراف يا استذيل با تاييد سازمان بندهاي در موارد  -32

ان ارائه گردد، در استطرف مبني بر خاتمه قرارداد به مرجع صدور پروانه و سازمان خاتمه قرارداد به همراه صورتجلسه توافق دو 
 ارجاع مي شود. كميته داوري شرايط عمومي به  35جهت حل اختالف طبق ماده صورت عدم حصول توافق، درخواست 

قرارداد نموده يا از ادامه كار  كار به هر دليل خارج از قصور در وظايف و تعهدات ناظر تقاضاي خاتمهصاحب كه  در صورتي -1
 انصراف حاصل كند. 

مساحت زيربنا يا تغيير كاربري ساختمان كه تعداد طبقات ،تغيير در نقشه هاي اجرايي و پروانه ساختمان اعم از افزايش  -2
 اشته باشد.ان صالحيت نظارت بر ساختمان موضوع قرارداد را نداستموجب شود ناظر حسب مقررات جاري و مصوبات سازمان 

 در صورتي كه پس از اتمام مدت قرارداد، دو طرف براي تمديد مدت قرارداد توافق حاصل ننمايند.   -3
 .به پايان نرسدمدت قرارداد تمديد از اتمام  سدر صورتي كه عمليات ساختمان موضوع قرارداد پ -4
كار تقاضاي خاتمه قرارداد نموده يا از ادامه كار حب صاكه ناظر به هر دليل خارج از قصور در وظايف و تعهدات  در صورتي -5

 انصراف حاصل كند. 
ن كه منجر به تغيير صالحيت ناظر اعم از رشته، پايه يا ظرفيت گردد به نحوي كه آ يتغيير در اعضاانحالل ناظر حقوقي يا  -6

 را نداشته باشد. ن موضوع قراردادان صالحيت نظارت بر ساختمااستموجب شود ناظر حسب مقررات جاري و مصوبات سازمان 
 انتقال ناظر حقيقي به استان ديگر  -7
 فوت، حجر يا ناتواني ناظر حقيقي حسب تاييد مراجع قانوني ذيصالح  -8
 كه عمليات ساختمان موضوع قرارداد پيش از اتمام مدت قرارداد خاتمه يابد. در صورتي -9
 

تعيين شده در به نسبت ميزان  از مبلغ قرارداد ظارتحق الزحمه ن دريافتعالوه بر  ناظر 2و  1شمول بندهاي در موارد  -1 تبصره
 دارد.را نيز  مبلغ قراردادباقيمانده درصد از  50 قرارداد تا آن مقطع زماني استحقاق دريافت 

ين شده در قرارداد تا آن تعيبه نسبت  نظارت از مبلغ قراردادحق الزحمه  دريافتعالوه بر  ناظر 3 شمول بنددر موارد  -2 تبصره
 دارد.را نيز  باقيمانده مبلغ قرارداددرصد از  50 مقطع زماني استحقاق دريافت 

به نسبت و مبلغ حق الزحمه مدت تمديد  حق الزحمه از مبلغ قرارداد دريافتعالوه بر  ناظر 4 شمول بنددر موارد  -3 تبصره
 دارد.را نيز  باقيمانده مجموع مبالغدرصد از  50 ريافت تعيين شده در قرارداد تا آن مقطع زماني استحقاق د

تعيين شده در قرارداد تا آن به نسبت  ظارتحق الزحمه ن ناظر استحقاق دريافت 8و  7، 6، 5شمول بندهاي در موارد  -4تبصره 
  مقطع زماني را دارد.

ان ارائه استخود را به همراه مدارک به سازمان مي تواند درخواست و گزارش  ناظر 7و  6، 5در موارد شمول بندهاي  -5تبصره 
 ارجاع گردد.كميته داوري به  بررسي و رفع اختالفنمايد تا جهت 

 ناظر استحقاق دريافت كل مبلغ قرارداد را دارد. 9شمول بند رد ادر مو -6تبصره 
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 فسخ قرارداد 

  رکاصاحب از سوی  فسخ قرارداد -الف
كار بايد درخواست صاحب كار فسخ مي شود، در اين موارد صاحب ان از سوي استد با تاييد سازمان در موارد ذيل قراردا -33

 ان ارائه نمايد. استفسخ قرارداد و گزارش خود را به همراه مدارک به مرجع صدور پروانه و سازمان 

اعمال شده، پس  استانراي انتظامي عدم رفع منع قانوني ادامه نظارت توسط ناظر كه از سوي مراجع قضايي ذيصالح يا شو -1
 از يک ماه توقف عمليات اجرايي 

 شرايط عمومي  9اتمام مهلت قانوني اصالح يا رفع اثر قصور ناظر در اجراي وظايف و تعهدات خود موضوع ماده  -2
 14ضوع ماده ، مويک ماهعدم حضور ناظر حقيقي در شهر محل نظارت يا عدم معرفي ناظر جانشين براي مدتي بيش از  -3

 شرايط عمومي 
 

در موارد شمول اين ماده صاحب كار بايد درخواست و گزارش خود را به همراه مدارک به سازمان استان ارائه نمايد تا  -1تبصره 
 جهت بررسي و رفع اختالف به كميته داوري ارجاع گردد.

از مبلغ قرارداد را به نسبت ميزان كار انجام شده تا در موارد شمول اين ماده صاحب كار مکلف است حق الزحمه ناظر  -2تبصره 
 آخرين تاريخ حضور ناظر بپردازد.

 تعيين مي شود. كميته داوري از سوي  2مهلت قانوني موضوع بند  -3تبصره 
 استانموضوع جهت رسيدگي و بررسي عملکرد ناظر به شوراي انتظامي اين ماده  3و  2در موارد شمول بندهاي  -4تبصره 

 اع مي شود.ارج
 

 داد از سوی ناظر رفسخ قرا -ب
درخواست فسخ قرارداد و ان از سوي ناظر فسخ مي شود، در اين موارد ناظر بايد استدر موارد ذيل قرارداد با تاييد سازمان  -34

 ان ارائه نمايد. استگزارش خود را به همراه مدارک به مرجع صدور پروانه و سازمان 
 يش از دريافت مجوز يا تاييديه الزم نظير پروانه ساختماني يا بدون اطالع و اعالم كتبي به ناظرشروع عمليات اجرايي پ -1
 اناستدر سازمان قرارداد  ثبتماه از تاريخ  چهارعدم شروع عمليات اجرايي پس از گذشت  -2
 ماه  چهارتعليق يا توقف عمليات اجرايي بيش از مدت  -3
 ناظر  عالم كتبي بهز  ملک يا ساختمان موضوع قرارداد به غير بدون اانتقال مالکيت تمام يا بخشي ا -4
ذيصالح يا مرجع صدور  يا دولتي كار كه از سوي مراجع قضاييصاحب عدم رفع منع قانوني ادامه عمليات اجرايي بوسيله  -5

 ماه توقف عمليات اجرايي چهارپس از گذشت  هپروانه اعمال شد
به  گزارش ناظروصول از  يک ماهگذشت كار در اجراي وظايف و تعهدات خود پس از صاحب ر عدم اصالح يا رفع اثر قصو -6

 شرايط عمومي  13موضوع ماده مقرر مبني بر اتمام مهلت ان استسازمان 
 

 از مبلغ قرارداد را دارد. %25ناظر استحقاق دريافت  2و  1شمول بندهاي در موارد  -1تبصره 
تعيين شده در قرارداد تا آن به نسبت  حق الزحمه مبلغ قراردادعالوه بر ناظر  6و  5، 4، 3 ايشمول بندهدر موارد  -2 تبصره

 دارد.را نيز  مبلغ قراردادباقيمانده درصد از  50 مقطع استحقاق
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رارداد حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از فسخ قرارداد مجدداً قدو طرف مي توانند  4و  3، 2شمول بندهاي در موارد  -3تبصره 
نظارت را حسب توافق ادامه دهند ،در اين حالت بايد صورتجلسه كتبي مبني بر تعيين تاريخ شروع يا ادامه كار و توافق دو طرف 
در خصوص محاسبه يا عدم محاسبه مدت تعليق يا توقف عمليات اجرايي در مدت قرارداد كه به امضاي دو طرف رسيده تنظيم و 

 مان استان ارائه گردد.به مرجع صدور پروانه و ساز
كار به موجب صاحب انتقال مالکيت تمام يا بخشي از ملک يا ساختمان موضوع قرارداد به هر شکل، از تعهداتي كه  -4تبصره 

كار به مالک صاحب تعهدات و اختيارات  تفويضمبني بر اين قرارداد نسبت به ناظر دارد نمي كاهد مگر آنکه صورتجلسه كتبي 
ان ارائه گردد، در غير اين استكار، ناظر و مالک جديد رسيده تنظيم و به مرجع صدور پروانه و سازمان صاحب  ضاءكه به امجديد 

 ان قرارداد نظارت فسخ خواهد شد. استصورت با درخواست ناظر و تاييد سازمان 
از اسناد و مدارک قرارداد محسوب موافقتنامه  2به موجب بند ز ماده اين ماده  4و  3هاي موضوع تبصره  اتصورتجلس -5تبصره 

 مي شود. 
كار بعنوان قائم مقام قانوني وي مسئوليت اجراي تعهدات صاحب در صورت فوت كارفرما وارث يا وارثان قانوني  -6تبصره 

 موضوع قرارداد را بعهده دارند.
 شامل پيش فروش واحدها نمي شود. 4و تبصره  4بند انتقال مالکيت موضوع  -7تبصره 

الزحمه متعلقه به ناظر محاسبه گرديده ومبلغ باقيمانده حق الزحمه  در موارد شمول فسخ يا خاتمه قرارداد ،ميزان حق -8ره تبص
قرارداد كه به سازمان پرداخت شده است ،در صورت ادامه كار با ناظر جايگزين در قرارداد ناظر جديد تسويه مي گردد و در 

 ار، اين مبلغ به مالک بازگردانده مي شود. صورت انصراف كامل مالک از ادامه ك
 

  حل اختالف
ميزان براي تعيين در صورت عدم حصول توافق دو طرف نامه همچنين تموافق 6در موارد اختالف موضوع بند الف ماده  -35

حث دوم مقررات ملي مب 4 -16مطابق ماده  ميزان كار انجام شده در موارد فسخ، خاتمه يا تمديد قرارداد و تغيير مبلغ قرارداد
 .داوري ارجاع مي شود كميتهو در صورت لزوم موضوع به  ساختمان عمل خواهد شد

 

 دنمايارجاع منتخب كارشناس كميته مي تواند موضوع را جهت بررسي به اين ، كميته داوريبه  وضوعمدر موارد ارجاع  -36

نعقاد قرارداد نظارت جديد براي ساختمانهايي كه مشمول فسخ يا همچنين در موارد اختالف براي تعيين ميزان كار باقيمانده در ا
 .مي شود جاعموضوع به كارشناس منتخب ار ،حسب درخواست هر يک از دو طرفخاتمه قرارداد نظارت شده اند 

 

در  ،هر يک از دو طرف مي توانند حداكثر در مدت يک هفته از وصول نظر كارشناس منتخب نسبت به آن اعتراض نمايند -37

به هيأت كارشناسي ارجاع خواهد شد، اين هيات متشکل از سه جهت بررسي مجدد حسب نظر كميته داوري موضوع اين صورت 
 نفر كارشناس به شرح ذيل مي باشد :

  يا مجري كارشناس منتخب كارفرما -
 كارشناس منتخب ناظر  -
 داوري كميتهكارشناس منتخب  -
 

ان تحويل و در آن كارشناس استرا به دبيرخانه سازمان  بررسي مجدددرخواست عتراض و مراتب اطرف معترض بايد  -1تبصره 
 منتخب خود را معرفي نمايد.
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يک ان مراتب اعتراض را به طرف ديگر اعالم مي نمايد تا حداكثر در مدت استسازمان كميته داوري در اين موارد  -2تبصره 

 منتخب خود اقدام نمايد. از تاريخ اعالم نسبت به معرفي كارشناس هفته
 
 

 ی کارشناسیهیاتهاو منتخب کارشناسان موارد عمومی 
 ي كه نام آنان دراز ميان كارشناسان بايد 26و هياتهاي كارشناسي موضوع ماده  25 موضوع مادهكارشناسان منتخب  -38

 .ه انتخاب شوندآئين نامه اجرايي درج شد 73ماده  25فهرست كارشناسان منتخب هيات مديره موضوع بند 
 

 .ان مي باشداسته مصوب هيات مديره سازمان طابق نظامنامه مربوطكارشناسي م طشراي -تبصره
 

در صورتي كه بررسي كارشناس منتخب يا هيات كارشناسي حاكي از تخلف يا قصور ناظر در انجام وظايف و تعهدات يا  -39

ا ذكر داليل و مدارک آن تنظيم نمايد تا موضوع جهت رسيدگي به عدم ارائه گزارش بموقع باشد، الزم است گزارش خود را ب
 ارجاع گردد. استانشوراي انتظامي 

 

فسخ يا  ،كارشناسيدر مدت رسيدگي كارشناس منتخب يا هيات كارشناسي به موضوع همچنين در مواردي كه نظريه  -40

كار و صاحب ايمني كارگاه در اين مدت به عهده  خاتمه قرارداد باشد، عمليات اجرايي متوقف مي شود و مسئوليت حفاظت و
مجري است و ناظر هيچ گونه مسئوليتي در قبال كارهاي انجام شده و اتفاقات و حوادثي كه در اين مدت روي دهد نخواهد 

 داشت.

 

همچنين نحوه دريافت هزينه هاي  چگونگي پرداخت آن و حق الزحمه كارشناسان منتخب و هياتهاي كارشناسي -41

 ان تعيين مي شود.استسازمان هيات مديره نامه هاي مصوب نظامبر اساس مقررات و طرف  ارشناسي از دوك
 

 مالکیت اسناد 

تمامي مطالب، تصاوير، نقشه ها و مداركي كه در چارچوب موضوع اين قرارداد تهيه و مبادله گردد به استثناء گزارشهاي  -42

كار است و ناظر مي تواند نسخه اي از اين اسناد را نزد خود صاحب ان، متعلق به تاستحويلي به مرجع صدور پروانه و سازمان 
 نگه دارد.

 

كار، صاحب اسناد و مدارک متعلق به  ،سال پس از ختم آن پنجناظر نبايد در مدت انجام موضوع قرارداد و دست كم تا  -43

كار كه در اختيار اوست را بدون صاحب يا فعاليتهاي اطالعات مرتبط با خدمات موضوع قرارداد يا اطالعاتي در خصوص كار 
 به ديگري ارائه نمايد. كارصاحب موافقت كتبي 

 

 ضوابط محرمانه بودن اسناد، مدارک و اطالعات در صورت وجود بايد در شرايط خصوصي درج شود. -44
 

 تغییر نشانی دو طرف
و  خذ رسيد يا از طريق پست سفارشي دو قبضه به طرف ديگر يک از دو طرف بايد به صورت كتبي و با ا تغيير نشاني هر -45

اعالم شود، در غير اين صورت تمامي ابالغها، مراسالت و مکاتباتي كه به نشاني مندرج در موافقتنامه ارسال شود سازمان استان 
 در حکم ابالغ رسمي و قانوني است.



 ساختمان سازمان نظام مهندسی

 استان هرمزگان
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 حوادث قهری
انقالبها، اعتصابهاي  نظامي، اشغال و اي خصومت آميز مانند جنگ، كودتادر صورتي كه حوادث قهري از قبيل درگيريه -46

زلزله، سيل و طغيانهاي غير عادي، آتش سوزيهاي  يا بالياي طبيعي مانند عمومي، اقدامات تروريستي، شيوع بيماريهاي واگيردار
منطقه اجراي كار وقوع يابد و ادامه كار را دامنه دار و مهارنشدني، طوفان و حوادث مشابه خارج از كنترل دو طرف قرارداد در 

ناممکن سازد، اگر وضعيت قهري بيش از چهار ماه ادامه يابد يا صاحب كار ادامه يا اعاده كار به وضع قبل را ضروري تشخيص 
 شرايط عمومي خاتمه يافته تلقي مي شود. 32ماده  1ندهد، قرارداد طبق بند 

 

 سایر موارد
از دو طرف متوجه اشتباه يا نقصي با ماهيت فني در يکي از اسناد و مدارک تهيه شده براي اجراي در صورتي كه هر يک  -47

 كار شود بايد بي درنگ اشتباه يا نقص را به طرف ديگر اطالع دهد.
 


