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ريمد/يمجر يامضا  امضاي صاحب کار  
 

 ميف و مفاهيتعارفصل اول ، 

 : ساختمان ياجرا قرارداد:  1ماده 

 يکل و ياصل دارد و مشخصاتن آن حکم سند يطرف يم شده باشد برايتنظ يا رسمي ينکه به صورت عادياعم از ا

د يق داد در آنقرار دوطرف ، موضوع ، مبلغ ، مدت ، نوع واسناد و مدارک منظم به يقرارداد مانند مشخصات و نشان

 شود . يم
 

 : يط عموميشرا:  2ماده 

 شود و يم نعقدمان ساختمان ين صاحب کار و مجريساختمان ب ياجرا يانواع قراردادها ياست که در تمام يطيشرا  

 ود .ش ينفک آن محسوب ميرد و حاکم بر قرارداد منعقده بوده و جزوالين قرارگيت طرفيد مورد رعايبا
 

 : ط خصوصييشرا:  3ماده 

سته ها و ن خوات خود دارد و متضميت و ماهيت ، موقعيهر ساختمان با توجه به وضع ياست که اجرا يط خاصيشرا

ن يرفافقت طقرارداد است که مورد مو يط عموميل شرايمنظور تکم ن قرارداد و بهيک از طرفينظرات خاص هر 

 واند موادت يمن يط خصوصيشود . شرا ينفک قرارداد محسوب ميرد و جزو اليت قرارگيد مورد رعايقرارگرفته و با

 شده باشد . ينيش بيار پين اختيا يط عموميکه در شرا يرا نقض کند مگر در موارد يط عموميشرا

  

 : ساختمان ياجرا انواع قرارداد:  4ماده 

 :شود  يد مر منعقاز کا يا بخشيانجام کل کار و  ير و براياز سه شکل ز يکيساختمان معموال به  يقرارداد اجرا

 ساختمان با مصالح )کاربرگ الف( يقرارداد اجرا -الف

 (ب)کاربرگ  يا دستمزديساختمان بدون مصالح  يقرارداد اجرا -ب

 ت)کاربرگ ج(يريمان مديساختمان به صورت پ يقرارداد اجرا -ج
 

 ساختمان : ياجرا:  5ماده 

 و يکيمکان ساتيتأس ي، اجرا ي، نازک کار ي، سفت کار ي، اسکلت ساز يزکارگاه ، آماده سازيعبارت است از تجه

 . يداربرره ت ، اجرا و ساخت و ساز تا بهيريو امور مربوط به مد ي، حصار کش ي، محوطه سازيسات برقيتأس

  

 : ت اشتغالي، حدود آن و ظرف يت حرفه ايصالح:  6ماده 

کن و ارت مسط و ضوابط مربوط ، توسط وزيساختمان که طبق شرا يعبارت است از داشتن پروانه اشتغال اجرا 

 گردد . يت صادر ميدارندگان صالح يبرا يشهرساز
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 : ناظر:  7ماده 

 يه هاه از رشتا چند رشتيک يت نظارت بر ساختمان در يپروانه اشتغال با صالح يدارا يا حقوقي يقيشخص حق

ر يا سايو  يرو مرتبط با موضوع قانون است که توسط سازمان استان انتخاب و به صاحب کار ، شهردا ياصل

ندرج مت يحطه صاليدر ح يات ساختمانيح عمليصح يشود و بر اجرا يم يمراجع صدور پروانه ساختمان معرف

تمان خاس يمقررات مل در پروانه اشتغال خود به لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها ،

 د .ينما يمنظم به آن نظارت م يو محاسبات فن
 

 : کننده هماهنگ رناظ:  8ماده 

اس شرح بر اسا عمران است که ي يت نظارت در رشته معماريپروانه اشتغال و صالح يدارا يقيحق يشخص

ر قانون د نرج درهفتگانه م يناظران رشته ها ين تماميب يهماهنگساختمان ، مسئول  يخدمات مهندسان رشته ها

ربط يذ ر مراجعيو سا يبه شهردار يمرحله ا يو ارسال گزارش ها يا مجموعه ساختمانيا مجتمع يک ساختمان ي

 ياا نهادهيموسسات و  يا مسئول واحد فنيشرکت رعامل يساختمان ، مد يباشد . در خصوص ناظران حقوق يم

 کنده خواهد بود . هماهنگهمان ناظر  يردولتيغ يعموم
 

 : مانکاريپ:  9ماده 

ز ان بخش آ يرا دارد و برا يياجرا ياز کارها يا بخشيت انجام تمام ياست که صالح يا حقوقي يقيحق يشخص

 گردد . يقرارداد منعقد م يات با ويعمل
 

 : دن آنيزوبرچيکارگاه ، تجه:  10ماده 

 يماستفاده  ر از آنا با اجازه صاحب کايشود  يات موضوع قرارداد در آن اجرا مياست که عمل ييا محلهايالف(محل 

 گردد .

 يات موقت بره صوربکه به منظور شروع و انجام دادن کار  يز کارگاه ، عبارت است از اقدامات و تدارکاتيب( تجه

 شود . يدوره اجرا انجام م

نها به آکردن  موقت و خارج يا ساختمانهايسات و ي، تأس زاتيتجه يدن کارگاه ، عبارت است از جمع آوريج(برچ

   .کور مذ يزکردن محل هايح و تمين آالت و ابزار کار از کارگاه و تسطيد و ماشير مواد زايعالوه سا

  

 : يبرنامه زمانبند -مدت قرارداد:  11ماده 

 توسط قرارداد، نوع براساس آن، تفصيلي و کلي بندي زمان برنامه با ساختمان همراه اجراي جهت الزم مدت(الف  

 و تاريخ ها .گردد مي تعيين قرارداد مدت عنوان به برنامه مذکور چارچوب در کار صاحب قبول با و برآورد مجري
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 با کار تغييرمقادير به توجه با بندي زمان برنامه و قرارداد مدت . است کشور رسمي ساعت و تقويم براساس کار ساعت

 .ميباشد تغيير قابل قرارداد خصوصي شرايط در مندرج نحو به قرارداد طرفين توافق

 مجري باشد، اشتهد نياز قرارداد در شده تعيين زمان از بيش زماني به ساختمان اجراي به هر علت که صورتي در(ب

 و مجري قرارداد ورتص اين در . نمايد اعالم کار صاحب به را مراتب اتمام قرارداد، مهلت از قبل ماه سه است موظف

 مراتب است مجري موظف قرارداد، تمديد عدم يا تمديد صورت در . است تمديد قابل طرفين رضايت با کار صاحب

 استان ن و سازمانساختما پروانه صدور مرجع صاحبکار، به کار وضعيت گزارش را همراه با خود کار خاتمه يا ادامه

 .نمايد اعالم
 

 :پرداخت  حوهن-قرارداد مبلغ 12 ماده

 قرارداد در و تعيين و توافق مجري و کار صاحب بين منعقده قرارداد نوع به توجه با که درصدي يا مبلغ از است عبارت

وهمچنين  رداختپ مواعد و مراحل ذکر با بايد نوع هر قرارداد پرداخت ها حسب نحوه و موعد ميزان، .شود مي درج

 .شود قيد خصوصي شرايط در آن تعديل شرايط

 

 کار صاحب اختيارات تعهدات و-دوم فصل

 :تعهدات صاحبکار -13 ماده

 تحويل بيکت جلسه صورت طي معارض و متصرف بدون را ساختمان اجراي محل است متعهد کار صاحب -١-١٣

 ٣٠ از بيش نبايد نآ تحويل باشد ، نشده بيني پيش قرارداد کارگاه در تحويل جهت معيني تاريخ چنانچه . بدهد مجري

 .انجامد طول به قرارداد امضاي تاريخ از روز

 از مورد حسب نظر، وردم ينقشه ها به توجه با را الزم يمجوزها و ساختماني پروانه است متعهد کار صاحب -٢-١٣

 مجري به را آنها از نسخهاي و اخذ ساختمان اجراي شروع از قبل پروانه ساختمان، صدور مراجع ساير يا و يشهردار

 .دهد  تحويل

 عمليات شروع از قبل را ساختمان کارگاه برق و آب تأمين منظور به الزم التيتسه است متهد صاحبکار -٣-١٣

 .فراهم نمايد ساختماني

 پروانه صدور مرجع و ناستا سازمان تصويب به که را کار اجرايي ينقشه ها از سري ٢ است متعهد کار صاحب -٤-١٣

 .نمايد تحويل مجري به را الزم مدارک و اسناد ساير نيهمچنو است رسيده ساختمان

 کليه است تعهدم کار صاحب مجري، توسط کار انجام بر مبني کننده هماهنگ ناظر و ناظر تأييد صورت در -٥-١٣

 .کند پرداخت مقرر موعد سرأ در نموده تقبل قرارداد نوع به توجه با که را اييه پرداخت

 هبيم زينهه از غير) را نساختما کارگاه بيمه به مربوط ايه زينهه قرارداد نوع به توجه با است متعهد کار صاحب-٦-١٣

 .بپردازد(است مجري به متعلق که يتجهيزات و آالت ماشين و انساني نيروي
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 متناسب کنند، مي نظر کسب وي از يا و ارايه پيشنهادهايي ناظر يا مجري که مواردي در است متعهد کار صاحب-٧-١٣

 .دارد اعالم را خود اييهن نظر هفته يک مدت ظرف حداکثر وقت، اسرع در کار شرايط با

 به وي توسط و ربط ذي ناظرتأييد از پس فقط را خود نظر مورد اصالحات و تغييرات گونه ره کار صاحب -٨-١٣

 .نمايد دخالت مستقيما گارگاه اموراجرايي در باشد نمي مجاز وجه يچه به و کند مي ابالغ مجري
 

 :کار صاحب اختيارات -14ماده

 کارگاه از نشود کارگاه جاري درامور اختالل موجب که بنحوي دايم و مستمر بطور دارد اختيار کار صاحب -١-١٤

 ... و ايمني اصول ترعاي عدم ميل، و حيف کار، توقف يا کاري،کندي، کم انضباطي، بي موارد چنانچه و نمايد بازديد

 به پيمانکار يا جريم که صورتي در. کند اعالم پيمانکار يا مجري به کتبي طور به مورد حسب را مراتب نمود مالحظه

 اقدام اهآن تعويض هب نسبت قرارداد در شده بيني پيش مفاد براساس دارد اختيار صاحبکار ننمايد توجه مذکور نظرات

 .نمايد

 افزايش يا تقليل ار قرارداد مبلغ درصد ٢٠ معادل تا حداکثر ساختمان اجراي ضمن در دارد اختيار صاحبکار -٢-١٤

 صاحبکار به را خود اديهپيشن قيمت بالفاصله است موظف مجري قرارداد، درصد ٢٠ از تجاوز صورت در اما .دهد

 .گردد اقدام خصوص آن در ، الحاقي قرارداد عقد و توافق حصول صورت در تا نمايد اعالم

 

 مجري اختيارات و داتهتع - سوم فصل

 :داتهتع-15-ماده

 مالحظه را اه نقشه و مدارک و اسناد تمام و کرده بازديد ساختمان اجراي محل از قرارداد انعقاد از قبل بايد مجري

 زاتيتجه و مصالح انواع سال، مختلف ايهفصل در کار اجراي امکان وا،ه و آب وضعيت کار، نوع موقعيت، از و نموده

 زمينه در مذکور طالعاتا به توجه با و داشته کامل يهآگا کار، بازار در رهما انساني نيروي امکانات و آالت ماشين و

 .نمايد تقبل را زير داتهتع خود، نظر مورد سود و قرارداد موضوع

 به را موضوع لهبالفاص اهآن در فني اصول رعايت عدم يا اجرايي ايه نقشه بين مغايرت مالحظه صورت در -١-١٥

 .نمايد اعالم کار صاحب و ناظر و طراح ندسهم

 و مجاور ايهختمانسا و کارگاه ايمني و ساختمان اجراي عمومي ايه نامه شيوه و ساختمان ملي مقررات تمامي -٢-١٥

 .کند رعايت را کارگاه در محيطي زيست مسايل

 .پذيرد انجام او نظر زير يا وي توسط ساختان کارگاه يزهتج -٣-١٥

 صاحب از دارکم آن دريافت و ذيربط ايهدستگاه سوي از قانوني ايهمجوز صدور از پس را اجرايي عمليات -٤-١٥

 .نمايد شروع دينبزمان  برنامه مطابق کار،

 .کند اجرا مصوب ايه نقشه براساس را اجرايي عمليات تمامي -٥-١٥
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 .نمايد ايجاد را الزم يهماهنگ پيمانکاران بين نياز صورت در -٦-١٥

 .کند تعيين را کار اقالم بين منطقي خرأت و تقدم -٧-١٥

 .کند اخذ مربوط ضوابط چارچوب در ناظر ندسهم از را الزم ايه ييديهأت -٨-١٥

 صالحيت داراي صاشخا ساير و خود اشتغال وظرفيت صالحيت حدود قرارداد، انعقاد نگامه و کار پذيرش در -٩-١٥

 پذيرش از نمچنيه و نمايد رعايت کاماًل را است شده وابالغ تعيين صالح ذي مراجع توسط که مربوط رشته در

 .نمايد امتناع ميباشد وي دههبع آن اجراي که ساختماني بر نظارت مسووليت

 .دهد انجام صالحيت داراي و تجربه با و متخصص افراد وسيله به را قرارداد مورد عمليات -١٠-١٥

 .نمايد مهراف را الزم زاتيتجه و استاندارد مصالح ابزار، آالت، ماشين قرارداد، مفاد و نوع حسب -١١-١٥

 هب از دهد نمي اجازه ولتيد مقررات زمانيکه تا و کند تأييد يا يههت را کارگاه نياز مورد رهما انساني نيروي -١٢-١٥

 امور و کار وزارت مجوز آنان کارگيري به ضرورت صورت ودر کند جلوگيري يا خودداري خارجي کارگران کارگيري

 .نمايد مطالبه يا و دريافت را اجتماعي

 اهآن رعايت به نسبت اي و رعايت را آن از منبعث ايه بخشنامه و کار قانون و اجتماعي تأمين و بيمه مقررات -١٣-١٥

 .نمايد الزام

 آتش بيمه را ودخ به متعلق وسايل و آالت ماشين و زاتيتجه کليه کارگاه، اجرايي عمليات شروع از قبل -١٤-١٥

 لکن. ستا کار صاحب دههع به کار صاحب به متعلق ووسايل ساختمان بيمه زينهه. ) کند ريهق حوادث و سوزي

 وجبران مسووليت ري،هق حوادث يا سوزي آتش بروز صورت در باشد، ننموده بيمه را اهآن کار صاحب چنانچه

 تأسيسات و کارگاه از حفاظت مسووليت ري،هق حوادث از صرفنظر (بود دهخوا کار صاحب دههع به وارده خسارات

 خسارتي و صدمه يک ره به اگر و است مجري دههع به کارگاه در موجود مصالح و لوازم و وسايل تمامي و زيربنايي

 .ميباشد خسارت جبران يا و نقص رفع به موظف شود وارد

 و نزند لطمه کار فني اصول به که صورتي در کار، صاحب نظرات و موجود ايه نقشه براساس را ناظر نظرات -١٥-١٥

 .بپذيرد قرارداد عمومي شرايط و قرارداد مفاد رعايت با کند تأييد کتبي طور به ناظر

 ارايه عدم يا نامرغوب صالحم کاربردن به يا اه نقشه رعايت عدم از ناشي کار اجراي در نقص و ايراد رگونهه  -١٦ -١٥

 .نمايد رفع قرارداد مفاد رابراساس کارگاه انساني نيروي ناحيه از مناسب کار

 ينمايهرا عاليم از ستفادها رو، پياده در مناسب عبور راه بيني پيش مصالح، تخليه نحوه به مربوط مقررات کليه -١٧-١٥

 .نمايد کنترل و رعايت مورد حسب را کارگاه انتظامات تأمين و حفاظتي وسايل و وخطر

 .ندارد ديگران به را قرارداد واگذاري اجاره -١٨-١٥

 .دبنماي را امانت رعايت و دقت اه زينهه صورت يا و اهوضعيت صورتتأييد  يا و يههت در -١٩-١٥
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 صالحيت پروانه اشتند مستلزم اه رشته از يکي در ساختمان کار اجراي قانون ٤ ماده موجب به که مواردي در -٢٠-١٥

 از بخش آن به مربوط صالحيت پروانه دارندگان از است موظف مذکورباشد صالحيت فاقد مجري و باشد مي مربوط

 .نمايد استفاده کار
 

 : مجري اختيارات 16 ماده

 .نمايد پرداخت پيش دريافت به موکول را کار شروع ميتواند مجري -١-١٦

 قرارداد در شده تعيين موعد از قرارداد، نوع به توجه با قرارداد مبلغ اقساط از يک ره پرداخت که صورتي در -٢-١٦

 به مربوط اترتأخي از درصدي معادل و مبلغ آن تواند مي مجري افتد، تأخير به کار صاحب توسط ماه يک از بيش

 .نمايد بهکارمطال صاحب از توقف مدت طول در شود مي تعيين خصوصي شرايط در که را خود الزحمه حق پرداخت

 به کتبي طور به ار مراتب مورد حسب نداند مصلحت به اه نقشه براساس را کار از بخشي اجراي مجري چنانچه -٣-١٦

 به ابالغ تاريخ از تههف يک از بيش نبايد حال ره در که پاسخ وصول تا و رساند مي طراح و کننده هماهنگ ناظر اطالع

 .مينمايد متوقف را بخش آن در کار اجراي انجامد، طول

 

 کار عليقوت اهپرداخت نحوه ا،ه زينهه صورت يههت قرارداد، داتهتع انجام تضمين - ارمهچ فصل

 :داتهتع انجام تضمين - 17 ماده

 مجري از تواند يم کار صاحب دريافت، پيش مبلغ تضمين مچنينه و قرارداد از ناشي داتهتع انجام تضمين منظور به

 احبکارص مجري از تضمين دريافت درصورت .نمايد دريافت را الزم تضمين خصوصي قرارداد در مندرج براساس

 .دارد مسترد را مأخوذه ايهتضمين يا تضمين داتهتع انجام از پس است موظف
 

 : اه زينهه صورت - 18 ماده

 ايهکار کيفيتأييد ت از پس و يههت مثبته مدارک و اسناد با مراهه اهحساب صورت يا وضعيت صورت قرارداد، نوع حسب

 .گيرد ارقر صاحبکار اختيار در قرارداد خصوصي شرايط در شده معين ايهزمان در ناظر ندسهم توسط اجرايي
 

 : اهپرداخت نحوه - 19 ماده

 اهحساب صورت يا وضعيت صورت دريافت از پس شده تعيين ايهزمان در قرارداد، نوع حسب است موظف صاحبکار

 يا اشکال جودو صورت در کند اقدام مجري مطالبات پرداخت به نسبت قرارداد خصوصي شرايط در مندرج شرايط طبق

 ٧٠ حداقل ناظر سانندهم يا ندسهم توسط اجرايي ايهکار کيفيتأييد  از پس اه زينهه صورت در نظر اختالف يا امهاب

 اين( ٢٦)  ماده بقط نکند کفايت طرفين براي ناظر ندسهم اصالحي نظر چنانچه باقيمانده مورد در و پرداخت آن درصد

 .شد دهخوا عمل عمومي شرايط
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 :تعليق -20 ماده

 بايد صورت اين در. کند معلق را ساختمان اجراي ماه سه حداکثر و بار يک براي قرارداد، مدت در تواند مي صاحبکار

 تمام قرارداد وعن حسب است مکلف مجري تعليق، مدت در .دهد اطالع مجري به تعليق شروع تاريخ تعيين با را مراتب

 و تأسيسات ار،ک پاي زاتيتجهو مصالح شده، انجام ايهکار از حراست و حفاظت مانند را آن از ناشي ايه مسووليت

 آالتي ماشين به وطمرب اجاره و تعليق دوران خسارات زينهه پرداخت .دهد انجام مطلوب نحو به را موقت ايهساختمان

 شود مي تعيين دادقرار خصوصي شرايط در که درصدي يا مبلغ براساس اند مانده باقي کارگاه در تعليق دوران در که

 شرايط قالب در صاحبکار و مجري توافق با فقط يکبار از بيشتر و ماه٣ از بيش مدت تعليق. است کار صاحب دههبع

 .است امکانپذير قرارداد خصوصي

 

 پايانکار و حساب تسويه کارگاه، برچيدن کار، تحويل - پنجم فصل

 :کار تحويل - 21 ماده

 هفته يک حداقل ار مراتب مجري شد، برداري رههب و تحويل آماده کار و تکميل قرارداد موضوع عمليات آنکه از پس

 هماهنگ ناظر ضورح با تحويل، روز تعيين از پس.دارد مي اعالم وصاحبکار کننده هماهنگ ناظر به کتبي طور به قبل

 کل درصد٣ از بيش پروژه که صورتي در.شود مي کار صاحب تحويل صورتجلسه طي کار مجري، و کار صاحب کننده،

 مانه در صورت اين غير در شود، مي موکول مذکور نقص رفع بعداز به کار، تحويل باشد، نواقص يا ايراد داراي کار،

 در ندرجم کار کل درصد ٣از کمتر جزيي نواقص رفع براي معيني ايهزمان پروژه گرفتن تحويل ضمن صورتجلسه

 که زماني تا کار يلتحو تاريخ از .مذکوراست مدت در اهآن رفع به متعهد و مکلف مجري و گردد مي بيني پيش قرارداد

 از ناشي که شود ايجاد ساختمان در فني نقص يا عيب ره که صورتي در نيز شود مي تعيين قرارداد خصوصي شرايط در

 .ميباشد وي دههع به خسارات جبران و ايرادات رفع باشد، مجري قصور تقصيريا

 بخش خش،ب صورت به ميتواند کار تحويل کننده، هماهنگ ناظرتأييد و وصاحبکار مجري توافق براساس :تبصره

 .گيرد صورت
 

 : کارگاه برچيدن - 22 ماده

 بايد قرارداد در مندرج مسووليت به توجه با ساختمان کارگاه تحول، و تحويل صورتجلسه تنظيم و کار تحويل از پس

 .شود برچيده هفته دو ظرف حداکثر
 

 :پايانکار و حساب تسويه - 23 ماده
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 ناظر و ظرنا سوي از آنتأييد  و نواقص رفع و کار موقت تحويل صورتجلسه تنظيم بعداز روز ١٥ ظرف حداکثر

 مربوط مراتب موقت يلتحو از پس تضمين دوره مورد در قرارداد نوع به توجه با موظفند قرارداد طرفين کننده، هماهنگ

 .نمايند صورتجلسه را قرارداد پايان و حساب تسويه و کار قطعي تحويل به

 

 اختالف حلم دات،هتع انجام عدم خسارات فسخ، از پس اقدامات فسخ، موارد-ششم فصل

 :فسخ موارد - 24 ماده

 .نمايد فسخ روزه ١٥ کتبي اخطار با را قرارداد ميتواند صاحبکار زير موارد در(الف

 برنامه يا اجرايي وابطض يا کار کيفيت نظر از موارد اين و نمايد تفريط يا تعدي يا مسامحه کار اجراي در مجري -١

 حقوق ضييعت يا اضرار موجب و نباشد کنندههماهنگ ناظرتأييد مورد کار پيشرفت مالي  فيزيکي  زماني مصوب

 .شود صاحبکار

 .ننمايد توجه ناظر تذکرات به و نکند عمل خود داتهتع از يک ره به مجري - ٢

 ناظر يا کار صاحب متوجه قصوري يا تقصير اينکه بدون و قرارداد موضوع مبالغ موقع به دريافت عليرغم مجري - ٣

 را کارگاه موجه عذر نبدو يا و باشد داشته موجه غير تأخير قرارداد مدت مهد يک از ش بي خود وظيفه انجام در باشد،

 .کند تعطيل

 .نمايد واگذار غير به را قرارداد - ٤

 .شود منحل وي شرکت يا و ورشکسته مجري - ٥

 .دهد کار ادامه نتواند تخصصي مشکالت دليل به صاحبکار - ٦

 : کند فسخ قبلي روزه ١٥ کتبي اخطار با را قرارداد تواند مي مجري زير موارد در(ب

 حسب ماه٢ از بيش موجود نيقانو موانع رفع يا الزم قانوني ايهمجوز يا کار محل دادن تحويل در صاحبکار تأخير -١

 .قانوني ذيصالح مراجع يااخطار ابالغ تاريخ از يا قرارداد امضا تاريخ از مورد

 هب آن تأمين و يههت که يليوسا ساير و ابزار آالت، ماشين ،زاتيتجه ساختماني، مصالح تحويل در صاحبکار تأخير -٢

 از بيش مدت به دميباش صاحبکار دههبع خصوصي قرارداد موجب به که داتيهتع ساير انجام يا و است کار صاحب دههع

 .مورد ره در يکماه

 ٤٥ از ش بي آن صخا شرايط و قرارداد نوع به توجه با مجري مطالبات و حقالزحمه پرداخت در صاحبکار تأخير -٣

 .روز

 در مندرج مدت درصد ١٥ از ش بي دليل ره به مجري قصور بدون را پروژه اجراي کار، صاحب که صورتي در -٤

 مزمانه طور به کننده هماهنگ ناظرتأييد با مذکور مدت تاپايان شروع از کار تعليق اين موضوع بياندازد تأخير به قرارداد

 و مجري بين مفادقرارداد به توجه با استان سازمان و شود، مي اعالم ساختمان پروانه صدور مرجع استان، سازمان به کتبا
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 مي تصميم اتخاذ مجري به ديگري پروژه اجراي اجازه يا و قرارداد فسخ يا کار ادامه نحوه خصوص در کار صاحب

 .ميباشد الزماالجرا طرفين براي او نظر و نمايد

 .قرارداد ادامه نحوه مورد در صاحبکار با توافق حصول عدم و کار مبلغ درصد ٢٠ از ش بي ش افزاي يا ذفح -٥

 .متوالي روز ١٥ از بيش کارگاه در(ردليله به) ناظر حضور عدم -٦

 .ماه٣ از بيش صاحبکار ناحيه از کار اجراي تعليق -٧

 .نباشد قرارداد ادامه به قادر که بنحوي مجري، شخصي مشکالت -٨

 :فسخ از پس اقدامات -25 ماده

 اي جلسه اعالم، اريخت از هفته يک ظرف حداکثر قرارداد، طرفين از يک ره ناحيه از قرارداد فسخ کتبي اعالم صورت در

 .ميگردد تشکيل کننده هماهنگ ناظر و قرارداد طرفين حضور با

 وسايل ساير و آالت نماشي ادوات، ابزار، ،زاتيتجه کار، پاي مصالح شده، انجام ايهکار کليه از برداري صورت از پس

 موضوع حساب، سويهت نحوه مورد در توافق و طرفين از يک ره بودن اجاره تحت يا مالکيت تعيين با درکارگاه موجود

 برداري ورتص مذکور، جلسه در قرارداد طرفين از يک ره حضور عدم صورت در.شود مي فسخ قرارداد و صورتجلسه

 ساختمان ندسيهم نظام سازمان رسمي س کارشنا يا دادگستري رسمي س کارشنا توسط مذکور صورتجلسه تنظيم و

 .گيرد مي انجام استان

 .ميشود محسوب سند و بوده الرعايه الزم طرفين براي يادشده صورتجلسه

 است شده نظارت و انجام اهآن توسط که کار از قسمت آن مورد در ناظر و مجري ايهمسووليت رفع موجب قرارداد فسخ

 .نميگردد
 

 :داتهتع انجام عدم خسارت - 26 ماده

 ماده(الف)  بند٤ و٣ و٢ و١ ايه رديف در مندرج داليل از يکي به کار صاحب ناحيه از قرارداد فسخ صورت در(الف

 شرايط در هشد بيني پيش مفاد طبق وارده خسارت جبران به موظف مجري ،(  ٢٤)  ماده(ب) بند(٨)  رديف و ٢٤

 .ميباشد داد قرار خصوصي

 يا و( ٢٤)  ماده(ب) بند(٧)  الي(١)  ايهرديف در مندرج داليل از يکي به مجري ناحيه از قرارداد فسخ درصورت(ب

 طبق وارده سارتخ پرداخت به موظف صاحبکار ،(٢٤) ماده(الف)بند(٦)  رديف در مندرج مفاد دليل به قرارداد فسخ

 .ميباشد قرارداد خصوصي شرايط در شده شبيني پي مفاد
 

 :اختالف حل -27 ماده

 و اسناد ساير و خصوصي شرايط عمومي، شرايط از اعم آن، منضمات و قرارداد اين مفاد تفسير يا اجرا در گاه ره

 بين دليل ره به يا و باشد امهاب داراي يا ساکت فيمابين، قرارداد در مواردي يا و آيد پيش نظر اختالف آن منضم مدارک



ساختمان ياجرا يقراردادها يط عموميشرا  

 10  

ريمد/يمجر يامضا  امضاي صاحب کار  
 

 نماينده نفر يک صاحبکار، نماينده نفر يک از متشکل اختالف حل هيأت به موضوع شود، حاصل اختالف قرارداد طرفين

 ناظر و ناظر ندسهم طرفين، از يک ره تقاضاي صورت در .گردد مي ارجاع طرفين انتخاب به نفر يک و مجري

 براي يأر٢ اکثريت با اختالف حل هيأت تصميمات .مييابد حضور هيأت در رأي حق داشتن بدون کننده هماهنگ

 .است معتبر طرفين

 

 .قرارداد عمومي شرايط اعتبار،  اهابالغ و اقامتگاه ، کار تسريع،  ريهق حوادث -فتمه فصل

 :ريهق حوادث -28 ماده

 طوفان ي،ارنشدنهم و دار دامنه ايهسوزي آتش زلزله، سيل، واگيردار، ايهبيماري شيوع عمومي، ايهاعتصاب ا،هانقالب جنگ،

 نمايد، مي تأخير جبمو يا ممکن غير را کار اجراي و است قرارداد طرفين کنترل و اراده از خارج که مشابه حوادث و

 مقابل طرف به ارک تعطيل وتأخير از ناشي وارده ايهخسارت مسوول طرفين از يچيکه و رود مي شمار به ريهق حوادث

 .نميباشد
 

 :اهابالغ و اقامتگاه-29 ماده

 الغاب يا اعالم گونه ره و شده درج قرارداد در اهآن نشاني عنوان به که مانسته قرارداد طرفين از يک ره اقامتگاه(الف

 بالفاصله شانين تغيير صورت در موظفند طرفين و .است رسمي ابالغ درحکم سفارشي پست با مذکور نشاني به کتبي

 حکم در شود ارسال ليهاو يننشا به که اييهابالغ کليه صورت غيراين در نمايند اعالم خود مقابل طرف به کتبًا را آن

 .بود دهخوا رسمي ابالغ

 رد که اييهابالغ و اهماعال از بعضي يا تمام کار، در سرعت و ولتهس منظور به نمايند توافق قرارداد طرفين چنانچه(ب

 خصوصي شرايط در ب،مرات اواًل بايد گيرد، انجام کتبي غير صورت به شده، کتبي قيد اهآن براي ، عمومي شرايط اين

 بايد ميگيرد صورت که نرزماه در و محل ره در و شکل ره به کتبي غير ايه ابالغ و اه اعالم رحالهب ثانيًا و شود درج

 هماهنگ ناظر و ردادقرا طرفين امضاي به و شده صورتجلسه قبلي، ابالغ يا اعالم تاريخ قيد با ساعت ٤٨ ظرف حداکثر

 .برسد کننده
 

 :عمومي شرايط اعتبار -30 ماده

 کار، احبص مصالح و حقوق حفظ منظور به و غيردولتي ايهقرارداد براي عمومي شرايط اين اينکه به توجه با

 ايهقرارداد کليه در نآ مفاد رعايت لذا است، شده تدوين ملي ايه ثروت و سازندگان مجريان، برداران، رههب خريداران،

 .است الزامي ساختمان مجريان و صاحبکار بين منعقده

  


