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 قرارداد اجرای ساختمان

 )پیمان مدیریت( 
 
 

 قرارداد: عقد تاریخ 
 
 

 :)مالک یا وکیل قانونی مالک( صاحب کارنام و نام خانوادگی 
 

  :سازنده ذیصالح(مهندس مجری یا ) مدیر نام و نام خانوادگی 
 
 

 موضوع قرارداد:پالک ثبتی ِملک  

 آدرس ملک: ..................................................................... 
 

 مالک   نماینده قانونیمالک یا 

 انگشت: امضاء و اثر 

 

 مهندس مجری )سازنده ذیصالح( 

 : مهرامضاء و  

 



 

 
www.mojriha.ir  قرارداد اجرای ساختمان  28  از  2 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

 ساختمان  یاجرا قرارداد
 ) تی ر یمد  مانیپ (

 به   منضم  کمدار   و  اسناد  گرید  یخصوص  طیشرا  ،یعموم  طیشرا  همراه   به  حاضر  قرارداد
 خیتار   در  است  کیکتف  رقابلیغ  و  محسوب  واحد  قرارداد  مجموعا  هک  آن

  ده ینام  ارک  صاحب  قرارداد  نیا  در  هک...................................  نیب...................................  
  ریمد  اختصار  طور  به  قرارداد  نیا  در  هک...................................   و  طرف   یک  از  شود  یم
 :دیگرد منعقد ریز  شرح به ، گرید  طرف از شود یم ده ینام

 :قرارداد موضوع -1 ماده 

  اداری   مالی  اجرایی  مدیریت فنی  موضوع قرارداد عبارتست از: 
 ........................................................ 

 :به منظور
مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی )ابنیه و تاسیسات مکانیکی و   

سازی،   محوطه   ،) برقی  تحویل تاسیسات  و  اندازی  راه  کشی،  حصار 
 ......................................................................................................................

............................................................................................................. .........
 ...................................................................................................................... 

 مدیریت اجرایی بخش یا بخش های .............................................................   
 

............................. ......................................................................................  شامل: 
 به استثنای: .............................................................................................................. 

 
 نسخه   یک  و  رسیده   مدیر  امضای  و   رویت  به  که  مشخصات  و  مدارک  و  ها  نقشه  مطابق

 .است  شده  ناظر و کار صاحب تحویل دیگر نسخه دو و است مدیر نزد آن
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www.mojriha.ir  قرارداد اجرای ساختمان  28  از  3 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

 :کار اجرای محل -2 ماده 

.....  ..........................................................................................  در  واقع  کار  اجرای  محل
 .است یافته  کامل آگاهی آن وضعیت و موقعیت از و رسیده  مدیر رویت به که است

 :قرارداد مدت -3 ماده 

 مبلغ پرداخت تاریخ همان کار شروع تاریخ و است ماه ............................  قرارداد مدت
 مدرج   شرح  به  جدید   کارهای  و  کار  مقادیر  تغییر  تابع  قرارداد  مدت  .است  گردان  تنخواه 

 .باشد می قرارداد این خصوصی و عمومی شرایط در

 :مدیر تعهدات و وظایف -4 ماده 

  های   هزینه  ،  اجرایی  و  فنی  مشخصات  و  ها  نقشه  به  توجه  با  است  موظف   مدیر -1-4
 عملیات  به  شروع  کار   صاحب  تایید  از  پس  و  نماید  اولیه  برآورد  را  پروژه   اجرایی
 .کند اجرایی

  رعایت  ساختمان  اجرای  مراحل  تمامی  در  است  متعهد  و  بوده   کار  صاحب  امین  مدیر  - 2-4
 .بنماید را کار  صاحب صالح و ضابطه

  از   یک  هر  برای  ن پیمان کارا  تعیین  ،   ساختمان  اجرای  عملیات  تمامی  مسؤولیت  -  3-4
 .است مدیر عهده به آنها با قرارداد عقد و ساختمان قسمتهای

 به   نیاز  مورد  آالت  ماشین  و  ابزار  و  لوازم  اجازه   یا  خرید  و  مصالح  کلیه  خرید  و  تهیه  - 4-4
 .کار صاحب هزینه

  صاحب   هزینه  به  و  نمایندگی  به  غیره   و  گاز   و  برق  و  آب  انشعابات  اخذ  برای  اقدام  - 5-4
 .کار

 صحیح   و  موقع  به  اجرای  در  الزم  های  هماهنگی  ایجاد  و  دقیق  و  کامل  نظارت  -6-4
 .ساختمان

  و   یکبار  روز  15  هر  حداکثر  ناظر  مهندس  تایید   با  شده   انجام  های هزینه  صورت  تهیه  -7-4
 .کار صاحب به آن ارایه
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www.mojriha.ir  قرارداد اجرای ساختمان  28  از 4 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

 مجزای  لسر فص دارای مورد حسب باید تنظیمی شده  انجام های هزینه  صورت:    تبصره 
  روز   کارگران  دستمزد  پرداخت  صورت  و  باشد  ها  هزینه  سایر  و  دستمزد  و  مصالح

 .شود تهیه تفکیک به و مجزا بطور باید نیز جزء کاران پیمان و مزد
 کاران   پیمان  و  کاران  پیمان  با  منعقده   قراردادهای  از  نسخه  یک  است  موظف  مدیر  -8-4

 .دهد تحویل کار صاحب به را جزء
  های  درصد  به  توجه  با  باید  جزء  کاران  پیمان  و  کاران  پیمان  به  ها   پرداخت  تمامی  - 9-4

 .گیرد  صورت کار پیشرفت
 کار،  صاحب  به  ساختمان  موقت  تحویل  تاریخ  تا  کارگاه   تحویل  زمان  از  مدیر  - 10-4

 در  موجود  شده   خریداری  اجناس  و  ساختمان  از  حراست  و  نگهداری  مسؤولیت
 .دارد عهده  به کار صاحب هزینه به را ساختمان محل

 حقوق   و  عوارض  تمامی  و  کارگران  حوادث  بیمه  و  ماهانه  بیمه  است   متعهد  مدیر  - 11-4
  از   پس  و  پرداخت   کار  صاحب  تایید  از  پس  و  مربوط  مقررات  طبق  را  متعلقه  دولتی
 .دهد تحویل کار صاحب به را ها پرداختی سایر و بیمه حساب  مفاصا کار خاتمه

 .ندارد  دیگر  شخص  به  را  قرارداد  این  موضوع  واگذاری  حق  شرایطی  هیچ  تحت  مدیر -12-4
  بندهای   نباشد  مالی  مدیریت  شامل  یک  ماده   به  توجه  با  قرارداد  این  که  صورتی  در:    تبصره 

 می   حذف  مدیر  وظایف  از  5-4  بند  نباشد  اداری  مدیریت  شامل  اگر  و  7-4  و  4-4
 .گردد

 :کار صاحب اختیارات و تعهدات و وظایف -5 ماده 

  مگر  است  کار  صاحب   عهده   به  قرارداد  این  در  مندرج  های  هزینه  تمامی  پرداخت  -1-5
 .گردد می معین پیمان خصوصی شرایط در که مواردی

 گردان  تنخواه   مبلغ   قرارداد  این  امضای  تاریخ   از  روز  10  ظرف  است  متعهد  کار  صاحب  - 2-5
 .بپردازد مدیر به را

 که   را  هایی  حساب  صورت  تمامی  روز  10  ظرف  حداکثر  است  متعهد  کار  صاحب  - 3-5
 .کند پرداخت و بررسی رسیده  ناظر مهندس تایید به و شده  تهیه مدیر توسط

  جهت  غیره   و  نامه  معرفی  وکالتنامه،  دادن  قبیل  از  را  الزم  های  همکاری  کار  صاحب  - 4-5
 مراجع  به  مراجعه   و  غیره  و  گاز  و  برق   و  آب  انشعابات  اخذ  منظور  به  مدیر  معرفی
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www.mojriha.ir  قرارداد اجرای ساختمان  28   از 5 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

 تاریخ  از  هفته  یک  ظرف  حداکثر  و  بندی  زمان  برنامه  با  متناسب  را  دولتی  و  رسمی
 .آورد  عمل به مدیر درخواست

 :آن پرداخت نحوه  و مدیر  الزحمه حق -6 ماده 

  در  مدیر  که  باشد  می  ای  هزینه  صورت  هر  از  درصد.....................    مدیر  الزحمه   حق   (الف 
  تایید   را  آن  کننده   هماهنگ  ناظر  و  تهیه  ساختمان  اجرای  قرارداد جهت  مدت  طول
  درصدی  یا  و گیرد نمی تعلق درصدی آن به که هایی هزینه از دسته آن. است کرده 

 این   غیر  در.  شود  مشخص  پیمان  خصوصی  شرایط  در  باید  گیرد  می  تعلق  دیگری
  خواهد   قرار  الزحمه  حق  محاسبه  برای  مبنا  شده   انجام  های  هزینه  تمامی  صورت،
 .گرفت

..........    سپس  و  محاسبه  دوره  هر  طی  کارکرد  مبلغ  هزینه،  صورت  هر  محاسبه  از  پس   (ب 
 .شود می پرداخت مدیر به کار صاحب توسط کارمزد عنوان به آن درصد

  که  گردد  می  کسر  کار  انجام  حسن  تضمین  عنوان  به  درصد...........    مدیر  کارمزد  هر  از   (ج
 .شد خواهد پرداخت وی  به تضمین دوره  پایان و قرارداد خاتمه از پس

 عهده   به  گیرد  می  تعلق  مدیر  الزحمه  حق  به  که  قانونی   کسورات  و   مالیات   پرداخت   (د
 .باشد می مدیر

 : گردان تنخواه  -7 ماده 

  ریال .....................  ..........................................................................  مبلغ  کار  صاحب
 و   ها  هزینه  صورت  ارایه  ار  پس  که  دهد  می  قرار  مدیر  اختیار  در  گردان  تنخواه   عنوان  به

  سقف   تا  بعدی  گردان   تنخواه   کننده،  هماهنگ  ناظر  مهندس  تایید  و  مربوطه  فاکتورهای
 .شود می پرداخت مدیر به کار صاحب توسط و محاسبه مذکور مبلغ
  ریال ...........................................................    گردان  تنخواه   اولین  مبلغ  اخذ  زمان  در  مدیر
 صاحب   اختیار  در  تضمین  عنوان  به  دریافتی  مبلغ  معادل(  کار   صاحب  قبول  مورد  تضمین)  
 مسترد   مدیر  به  آن،  تحویل  با  همزمان  و  ساختمان  اجرای  اتمام  از  پس  که  میدهد  قرار  کار
 .گردد می
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www.mojriha.ir  قرارداد اجرای ساختمان  28   از 6 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

 :ناظر مهندسان -8 ماده 

 : عهده  به ساختمان اجرای بر نظارت
 .................................................... ناظر هماهنگ کننده ............................ به نشانی:    -1
 ............................................. به نشانی: ................................................................   -2
 ............................................. به نشانی: ................................................................   -3
 ............................................. به نشانی: ................................................................   -4
 

  هر   دلیل  هر  به  بعدا  چنانچه.  اند  شده   معرفی  مدیر  به  کار  صاحب  طرف   از  که  باشد  می
 مهندس   روز   15  ظرف   حداکثر  است  موظف  کار  صاحب  کند،  تغییر  ناظر  مهندسان  از  یک
 .نماید معرفی مجری به کتبا   را جدید ناظر

 :عمومات  -اختیارات  -ها  مسؤولیت -شرایط  -9 ماده 

 به   قرارداد  عمومات  سایر  و  قرارداد  نطرفی  های  مسؤولیت  و  اختیارات  تعهدات،  شرایط،
 این  به منضم عمومی شرایط................................  الی................................. مواد شرح

 .باشد می قرارداد

 :آن منضمات و قرارداد  مدارک و اسناد  10 ماده 

  برنامه   خصوصی،  شرایط  عمومی،  شرایط  حاضر،  قرارداد:    از  عبارتند  قرارداد  مدارک  و  اسناد
 صورت  ،  ها  نقشه  ،  فنی  مشخصات  همچنین  ساختمانی،  پروانه  و  ها  نقشه  کلی،  زمانبندی
 ،رسد  می  طرفین  امضای  به  و  تنظیم  کار  اجرای  طول  در  که  هایی  توافقنامه  و  ها  مجلس

 .شود می محسوب قرارداد منضمات جزو که باشد می

 :قرارداد طرفین نشانی  11 ماده 

 .................................................................................................. : کار  صاحب  نشانی
 ..................................................................................................   : مجری  نشانی

 کد ملی صاحب کار: ...............................             کد ملی مدیر: ...............................  
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www.mojriha.ir  شرایط عمومی قرارداد  28   از 7 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

 ط عمومی قرارداد یشرا
 مانتای اجرای ساخهقرارداد  یبرا

 میهف و مفایعار تفصل اول ، 

 : مانتساخ یقرارداد اجرا 1 ه ماد

م سند دارد و کن آن حی طرف یباشد برا  هم شدی نظت  یا رسمی  یعاد  تصور  هب  کهنیاعم از ا
،  ت دو طرف، موضوع، مبلغ، مد  یو نشان  تقرارداد مانند مشخصا  یل کو    یاصل   تمشخصا

 .شود ید میقرارداد در آن ق هب منضم کنوع و اسناد و مدار 

 : یط عمومیشرا 2 ه ماد

ان  یار و مجر کن صاحب  یمان بتساخ  یاجرا  یاه انواع قرارداد  یمامتدر    که  تاس  یطیشرا
  هقرارداد منعقد   م برکرد و حای ن قرار گیطرف تید مورد رعایشود و با یم مان منعقدتساخ
 .شود یم آن محسوب کنفیو جزو ال ه بود

 : یط خصوص یشرا  3 ه ماد

خود   تیه و ما  ت ی، موقعتیوضع  هب  هوجتمان با  ت ساخ  ره   یاجرا  که  تاس  یط خاصیشرا
ل یمتکمنظور    هن قرارداد و ب یاز طرف  کیر  ه خاص    تا و نظراه   تهخواس  ضمنتدارد و م

قرار    تید مورد رعایو با  ته ن قرار گرفیطرف  تمورد موافق  که  تقرارداد اس  یط عمومیشرا
 .شود یقرارداد محسوب م کنفیرد و جز الیگ

ط  یدر شرا  که  یموارد ند مگر در  کرا نقض    یط عمومیواند مواد شرات  ینم  یط خصوصیشرا
 .باشد ه شد ینیش بیار پی تاخ نیا یعموم
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www.mojriha.ir  شرایط عمومی قرارداد  28  از 8 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

 : مانتساخ یانواع قرارداد اجرا  4 ه ماد

 ی ا بخشیار و  کل  ک انجام    یر و برایل ز کش  هاز س  یکی  همان معموال بتساخ  یقرارداد اجرا 
 :شود یم ار منعقدکاز 

 مان با مصالح  تساخ یالف( قرارداد اجرا      
   یمزد تا دسیمان بدون مصالح تساخ یقرارداد اجراب(      
   تیر یمان مدیپ تصور همان بتساخ یج( قرارداد اجرا     

 : مانت ساخ یاجرا 5 ه ماد

  ی ، اجرا یار ک ک، ناز یار ک  ت، سفیساز  تلک ، اسیساز  ه ، آماد ه ارگاکز ی هجتاز  تاس تعبار
محوطیبرق  تسایأست و    یکیانکم  تسایأست حصاریساز   ه ،  ب  یشک  ،  مربوط  امور    هو 

 .یبردار  ه رهب اتو ساز   ت، اجرا و ساختیر یمد

 : غالتاش تی، حدود آن و ظرفیا  هحرف  تیصالح 6 ه ماد

ط و ضوابط مربوط، یطبق شرا  کهمان  تساخ   یغال اجراتاش  هن پروانتاز داش  تاس  تعبار
 .گردد یصادر م تیدارندگان صالح یبرا یرساز هن و شکمس توسط وزارت

 : ناظر 7 ه ماد

ا  ی   ک یمان در  تبر ساخ  تنظار  تیغال با صالحتاش  هپروان  یدارا  یا حقوق ی  یقیشخص حق
ان توسط سازمان است  که  تبط موضوع قانون استو مر  یاصل   ی اه   تهرش  از  تهچند رش

  ی م   یمان معرفتساخ  هپروان  ر مراجع صدوریا سای  و  یردار هار، شکصاحب    هخاب و بتان
غال  تاش  همندرج در پروان  تیصالح  هطیح  در  یمانتساخ  تایعمل ح  یصح   یاجرا  شود و بر

  ی مل   ت ا ، مقرراه   هو نقش  هپروان  مندرج در  تمان با مشخصاتلحاظ انطباق ساخ  هب  خود
 .دینما یم تآن نظار همنضم ب یفن  تمان و محاسباتساخ

 : ه نندکنگ ه ما ه ناظر   8 ه ماد

  تا عمران اسی  یمعمار   تهدر رش  تنظار  تیغال و صالحتاش  هپروان  یدارا  یقیحق  یشخص
  ی مام تن  یب  ینگهما ه   مسؤولمان،  تساخ  یاه   تهندسان رشهم  تشرح خدما  براساس  که
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www.mojriha.ir  شرایط عمومی قرارداد  28  از 9 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

رش در    هگانت فه   یاه   تهناظران  قانون  در  مجیمان  تساخ  کیمندرج  مجموعیمع  تا    ها 
باشد.   یربط م  یر مراجع ذیو سا یردار هش هب یا همرحل  یا ه و ارسال گزارش  یمانتساخ

 ت موسسا  یواحد فن  مسؤول  ای  کترعامل شر یمان ، مدتساخ  یدر خصوص ناظران حقوق
 .د بودهخوا ه نند کنگ ه ما همان ناظر ه  یتردولی غ یعموم یاه ادها نیو 

 : ارکمانیپ 9 ه ماد

را   ییاجرا  یاه ارکاز    یا بخشیمام  تانجام    تیصالح  که  تاس  یا حقوق ی  یقیشخص حق
 .گردد یقرارداد منعقد م یبا و تایعمل بخش از  آن یدارد و برا

 : دن آنیز و برچیهجت، ه ارگا ک  10 ه ماد

 ه ا با اجاز یشود،    یموضوع قرارداد در آن اجرا م  تای عمل   که  تاس  ییاه ا محل  یالف( محل  
 .گردد یم ه فاد تاس ار از آنکصاحب 

منظور شروع و انجام دادن    هب  که  یتاکدار تو    تاز اقداما  تاس  ت ، عباره ارگاکز  یهجتب(  
 .شود یاجرا انجام م ه دور یبرا تموق تصور هار بک
  ت موق  یاهمانتا ساخ یو    تسایأست،  تزای هجت  یاز جمع آور   تاس  ت، عباره ارگا ک دن  یج( برچ

و   ه ارگاکار از  کو ابزار    تن آالیا ماشید و  یر مواد زایسا  ه عالو  ها بهآن  ردنکو خارج  
 .ورکمذ یاهردن محل کز یمتح و یسطت

 : یزمان بند هقرارداد  برنام تمد  11 ه ماد

آن،    یل یفصتو    ی ل ک  یزمان بند  هبا برنام  ه مرا ه مان  تساخ  یاجرا  هتالزم ج  تالف( مد
 ه ار در چارچوب برنامک برآورد و با قبول صاحب    یوسط مجر ت  براساس نوع قرارداد،

م یقوتار براساس  ک  تا و ساعه خ  یار ت  .گردد  ین مییعتقرارداد    تعنوان مد  هور بکمذ
برنام  ت. مدتشور اسک   یرسم  تو ساع و  بند  هقرارداد  ر  ییغت  هب  هوج تبا    یزمان 
قرارداد قابل   یط خصوصینحو مندرج در شرا  هن قرارداد بی وافق طرفتار با  کر  یمقاد

 .باشد یر مییغت
از زمان  یب  یزمان  همان بت ساخ  یاجرا  تر عل ه   هب  که  یتب( در صور در   ه ن شدییعتش 

مام قرارداد، تا  تل هقبل از م  ه ما  هس  تموظف اس  یباشد، مجر   تهاز داشیقرارداد ن
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www.mojriha.ir  شرایط عمومی قرارداد  28  از 10 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

ار با  کو صاحب    یقرارداد مجر   تصور  نید. در ایار اعالم نماکصاحب    هب را بتمرا
  ی قرارداد، مجر   دی مدتا عدم  ید  یمدت  ت. در صورتد اسیمدتن قابل  ی طرف  تیرضا

اس خای  هادامب  تمرا  تموظف  را  ک  همتا  خود  وضع  ه مرا ه ار  گزارش  بک  تی با    ه ار 
 .دیان اعالم نماتمان و سازمان استساخ همرجع صدور پروان ار،کصاحب 

 : تپرداخ ه مبلغ قرارداد  نحو  12 ه ماد

  ی ار و مجر کن صاحب  یب  ه نوع قرارداد منعقد   هب  هوجتبا    که  یا درصدیاز مبلغ    تاس  تعبار
ا حسب نوع  ه   تپرداخ  ه زان، موعد و نحو یشود. م  یقرارداد درج مو در    نییعتوافق و  ت
ط  یل آن در شرای عدتط  ین شرایمچنه و    تمواعد پرداخ  ر مراحل وک د با ذیر قرارداد باه 

 .د شودیق یخصوص

 ار ک صاحب   تارایتو اخ تداهعتفصل دوم  

 : ارکصاحب  تداهعت  13 ه ماد

اسهعتار مک احب  ص  -1-13 اجرا   تد  بدون متساخ  یمحل  را  و معارض طتمان   ی صرف 
  ه ارگا کل  ی حوت  هتج  ینیخ معیار ت  هد. چنانچ هبد   یل مجر یحوت  یبکت  ه جلس  تصور

  ی خ امضای ار تروز از  30ش از ید بیآن نبا لیحوتباشد،  ه نشد ینیش بیدر قرارداد پ
 .طول انجامد هقرارداد ب

  ه نقش   هب  هوجتالزم را با    یاه و مجوز    یمانتساخ  هپروان  تد اسهعتار مک  صاحب  -2-13
مان ، تساخ  هر مراجع صدور پروانی ا سایو    یردار هحسب مورد از ش  مورد نظر،  یا ه 

 .ده ل دیحوت یمجر  ها را بهاز آن یا  هنسخ مان اخذ وتساخ یقبل از شروع اجرا
مان  تساخ ه ارگاکن آب و برق  یامتمنظور   هالزم ب تالیهست تد اسهعتار مکحب صا -3-13

 .دیم نماه فرا  یمانتساخ  تایشروع عمل  را قبل از
ب سازمان یصوت هب کهار را ک ییاجرا یا ه  هاز نقش یسر  2 تد اسهعتار مکصاحب  -4-13

 کر اسناد و مدار ین سای مچنه و    تاس  ه د یمان رستساخ  هصدور پروان  ان و مرجعتاس
 .دیل نمایحوت یمجر  هالزم را ب
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www.mojriha.ir  شرایط عمومی قرارداد  28  از 11 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

، صاحب  یوسط مجر تار  ک بر انجام    یمبن  ه نند کنگ  ه ما ه د ناظر و ناظر  ییات  تدر صور  -5-13
در   ه قبل نمودتنوع قرارداد    هب  هوجتبا    کهرا    ییاه   تپرداخ  هی ل ک  تاس  دهعتار مک

 .ندک ت راس موعد مقرر پرداخ
  ه ارگاک  همیب  همربوط ب  یا ه   هنیز ه نوع قرارداد    هب  هوجتبا    تد اسهعتار مکصاحب   -6-13

علق تم  که  یتزایهجتو    تن آالیو ماش  یانسان  یروین  همیب  هنیز ه از   ریمان را )غتساخ
 .( بپردازدت اس یمجر  هب
  ی ا از ویو    هیارا  ییاه ادهشنیا ناظر پی  یمجر   که  یدر موارد  تد اسهعتار مکصاحب   -7-13

 ک ی  تثر ظرف مدک، حداتار در اسرع وقکط  یناسب با شراتنند، مک  یم  سب نظرک
 .دارد خود را اعالم ییاهنظر ن تهفه 
د ناظر  ییاتمورد نظر خود را فقط پس از    تو اصالحا  تراییغت  هر گون ه ار  کصاحب    -8-13

باشد در    یمجاز نم  هچ وجیه   هند و بک  یابالغ م  یمجر   ه ب  ی و  وسطتربط و    یذ
 .دینما تما دخالیق تمس ه کارگا ییامور اجرا

 : ارکصاحب  تارایتاخ  14 ه ماد

 ی امور جار   الل درتموجب اخ  که  ینحوه  م ب یدامر و  تار دارد بطور مسی تار اخکصاحب   -1-14
ا  ی،  یندک،  یار کم  ک،  یانضباط  یموارد ب  هد و چنانچید نمایبازد   ه ارگاکاز    نشود  ه ارگاک
ب را حسب تنمود مرا  هو ... مالحظ  یمنیاصول ا  تیرعا  ل، عدمیف و میار، حکوقف  ت

ار  کمانیا پی  یمجر   که  یتند. در صورک  ار اعالمکمانیا پی  یمجر   هب  یبکتطور    همورد ب
  ه شد  ینیش بیپ  ار دارد براساس مفادیتار اخکد صاحب  یننما  هوجتور  کمذ  تنظرا  هب

 .دیا اقدام نماهض آنی عوت هب تدر قرارداد نسب
درصد مبلغ    20ا معادل  تثر  ک مان حداتساخ  یار دارد در ضمن اجرا یتار اخک صاحب    -2-14

 ی درصد قرارداد ، مجر   20جاوز از  ت  تد. اما در صوره ش دی ا افزایل  یقل ت  قرارداد را
ب  یادهشنیپ  تمیق  هبالفاصل   تموظف اس را  نماکصاحب    هخود  ا در  تد  یار اعالم 

 .خصوص اقدام گردد ، در آن یوافق و عقد قرارداد الحاقتحصول  تصور
 
 

file:///D:/mostafa/www.mojriha.ir


 

 
www.mojriha.ir  شرایط عمومی قرارداد  28  از 12 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

 ی مجر  تارایتو اخ تداهعتفصل سوم  

 : تداهعت  15 ه ماد

مام اسناد و  تو    ه رد کد  ی مان بازدتساخ  ی اجراد قبل از انعقاد قرارداد از محل  یبا  یمجر 
ان ک وا، امه آب و    تیار، وضعک، نوع  تی و از موقع  ه نمود   همالحظ  ا را ه   هو نقش   کمدار 
 ت اناکو ام  تن آالیو ماش  تزایهجتمصالح و    لف سال، انواعتمخ  یاهار در فصل ک   یاجرا
بازار  ه ما  یانسان  یروین ، آگاکر در  با    تهامل داشک  یه ار  ور در کمذ  تاطالعا  هب  هوجتو 
 .دیقبل نماتر را یز  تداه عتموضوع قرارداد و سود مورد نظر خود،  هنیزم
 

ا هدر آن  یاصول فن  تیا عدم رعای  ییاجرا  یاه  ه ن نقشیب  تریمغا  همالحظ  تدر صور -1-15
 .دیار اعالم نماکندس طراح و ناظر و صاحب هم هرا ب موضوع هبالفاصل 

 ی منیمان و اتساخ  یاجرا   یعموم  یاه   هنام  ه ویمان و شتساخ  یمل  تمقررا  یمامت -2-15
 .ندک تیرا رعا ه ارگاکدر  یطیمح تسیل ز یمجاور و مسا یاهمانت ساخ و ه ارگاک
 .ردیر نظر او انجام پذیا ز ی یوسط وتان مت ساخ ه ارگا کز یهجت -3-15
ربط و    یذ  یا ه   ه گاتدس  یاز سو  یقانون  یاه را پس از صدور مجوز  ییاجرا  تایعمل  -4-15

 .دیشروع نما یدبنزمان  هار ، مطابق برنامکاز صاحب  کآن مدار  تافیدر 
 .ندکمصوب اجرا  یا ه   هرا براساس نقش ییاجرا تایعمل یمامت -5-15
 .دیجاد نمایالزم را ا ینگه ما ه نکارا مانیپن یاز بین تدر صور -6-15
 .ندکن ییعتار را کن اقالم یب یاخر منطق تقدم و ت -7-15
 .ندکندس ناظر در چارچوب ضوابط مربوط اخذ هالزم را از م یا ه   یهدئیا ت -8-15
غال خود و  تاش  تیو ظرف  تینگام انعقاد قرارداد، حدود صالحه ار و  کرش  یدر پذ  -9-15

ن و ییعتصالح    یوسط مراجع ذت  کهمربوط    تهدر رش  تیصالح  یدارا   ر اشخاصیسا
بر   تنظار  یتمسؤولرش  یپذن از  ی مچنه و    دینما  تیامال رعاکرا    تاس  ه ابالغ شد

 .دیناع نماتباشد ام  یم یو ه دهعه آن ب یاجرا که یمانتساخ
ب  تایعمل   -10-15 را  قرارداد  م   هل یوس  همورد  با  تافراد  و  دارا  هجربتخصص    تیصالح  یو 

 .ده انجام د 
الزم را   تزایهجتاندارد و ت، ابزار، مصالح استن آالیحسب نوع و مفاد قرارداد، ماش -11-15

 .دیم نماهفرا
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www.mojriha.ir  شرایط عمومی قرارداد  28  از 13 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

  ی تدول  تمقررا  کهیزمان  اتند و  کد  ییاتا  ی  هیتهرا    ه ارگاکاز  یر مورد نهما  یانسان  یرو ین  -12-15
  ت ند و در صورک  یر یا جلوگی  یخوددار   یارگران خارجک  یر یارگک  هد از به د  ینم  ه اجاز
  همطالبا  یو    تافیرا در   یماعتار و امور اجک  تمجوز وزار  آنان  یر یارگک  هب  تضرور
 .دینما

 ت یمنبعث از آن را رعا  یاه   هار و بخشنامکو قانون    یماعتن اجیام تو    همیب  تمقررا  -13-15
 .دیا الزام نماه آن تیرعا هب تا نسبیو 

علق  تل میو وسا تن آالیو ماش تزایهجت هیل ک، ه ارگاک ییاجرا تا ی قبل از شروع عمل 14-15- 
ل یمان و وساتساخ  همیب  هنیز ه ند. ) ک  یر هو حوادث ق  یش سوز تآ  همیب  خود را  هب
ا را  هار آنکصاحب    هن چنانچک. لتار اسکصاحب    ه دهع  ه ار بکصاحب    هعلق بتم
در صور  ه ننمود   همیب  ، آ  تباشد  و    یتمسؤول،  یر هق  ا حوادثی  یش سوز تبروز 

  ، ی ر هد بود.( صرفنظر از حوادث قهار خواکصاحب    ه دهع  هب  ه وارد  تجبران خسارا
ل و لوازم و مصالح یوسا  یمامتو    ییربنایز   تسایأستو    ه ارگاکاز    تحفاظ  یتمسؤول

 دوارد شو  یتو خسار  ه صدم  کیر  ه  ه و اگر ب  تاس  یمجر   هدهع  هب  ه ارگا کموجود در  
 .باشد یم تا جبران خساریرفع نقص و   هموظف ب

 هب  که  یتار، در صورکصاحب    تموجود و نظرا  یاه  هناظر را براساس نقش   تنظرا  -15-15
مفاد قرارداد و   تیند با رعاکد  ییا ت  یبکتطور    هنزند و ناظر ب  هلطم  ارک  یاصول فن

 .ردیقرارداد بپذ یط عمومیشرا
بردن    ارک  ها بیا  ه   هنقش  تیاز عدم رعا  یار ناشک  یراد و نقص در اجرایا  هرگون ه   -16-15

را براساس    ه ارگا ک  یانسان  یروین  هیار مناسب از ناحک  هیعدم ارا  ای  بنا مرغومصالح  
 .دیمفاد قرارداد رفع نما

 ه اد یعبور مناسب در پ  ه را  ینیش بیمصالح، پ  هی خل ت  ه نحو   همربوط ب  تمقررا  هی ل ک  -17-15
  هارگاک  تظاما تن انیامتو    یتل حفاظیو خطر و وسا  یینماه م رایعال  از  ه فادترو، اس

 .دیرل نماتنکو   تیرا حسب مورد رعا
 .گران نداردید هقرارداد را ب یواگذار  ه اجار -18-15
  تامان تیو رعا  تا دقه ه نیز ه  تا صوری ا و ه   تیوضع تد صورییا تا یو  هیتهدر  -19-15

 .دیرا بنما
ا  ه   تهاز رش  یکی مان در  ت ار ساخک   یقانون اجرا  4  هموجب ماد  ه ب  که  یدر موارد   -20-15

ور کمذ  تیفاقد صالح  یباشد و مجر   یمربوط م  تیصالح  هپروان   نتلزم داشتمس
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www.mojriha.ir  شرایط عمومی قرارداد  28   از 14 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

  هفادتار اسکآن بخش از    همربوط ب  تیصالح  هاز دارندگان پروان  تباشد موظف اس
 .دینما

 : یمجر  تارایتاخ  16 ه ماد

 د. ینما تش پرداخیپ تافیدر  هول بکار را مو کواند شروع ت یم یمجر  -1-16
نوع قرارداد، از    ه ب  هوجتاز اقساط مبلغ قرارداد با    کیر  ه   تپرداخ  که  یتدر صور  -2-16

ب  ه ن شد ییعتموعد   قرارداد  از  یدر  بکوسط صاحب  ت   ه ما  کیش  افیاخت  هار  د، تر 
درصد ت  یم  یمجر  معادل  و  مبلغ  آن  ب  ترایاخت  از  یواند  حق   تپرداخ  همربوط 
را    هالزحم شرا  کهخود  مییعت  یط خصوصیدر  مد  ین  طول  در  از   وقفت  ت شود 

 .د ینما هار مطالب کصاحب 
نداند حسب    تمصلح   ها به   هار را براساس نقشکاز    یبخش  یاجرا  یمجر   هچنانچ  -3-16

ا  ترساند و    یو طراح م  ه نند کنگ  هما ه اطالع ناظر    هب  یبکتطور    هب را بتمورد مرا
طول انجامد،  هخ ابالغ بیار تاز  تهفه   کی ش ازید بیر حال نباه در  کهوصول پاسخ 

 .دینما یوقف متار در آن بخش را مک  یاجرا

  ها ، نحوه هنیز ه تصور  هیتهقرارداد ،  تداهعتن انجام ی ضمت -ارم هفصل چ
 ار ک ق یعلتو  اهت پرداخ

 : تداهعتن انجام یضمت  17 ه ماد

، تافیش در ین مبلغ پی ضمتن  یمچنه از قرارداد و    یناش  تداهعتن انجام ی ضمتمنظور    هب
  ت افین الزم را در یضم ت  یبراساس مندرج در قرارداد خصوص  یاز مجر   واندت  یار مکصاحب  

 ت داهعتپس از انجام    تار موظف اسکصاحب    یمجر   ن ازیضمت  تافیدر   تد. در صورینما
 .رد داردت را مس ه ماخوذ  یا ه ن  یضمتا ین یضمت
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www.mojriha.ir  شرایط عمومی قرارداد  28  از 15 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

 : اه   هنیز ه  تصور  18 ه ماد

 تهمثب  کبا اسناد و مدار   ه مرا ها  هحساب    تصورا  ی  تیوضع  تحسب نوع قرارداد، صور 
  هن شد یمع  یاهندس ناظر در زمانهوسط مت  ییاجرا  یا ه ارک  تیفیک  دییاتو پس از    هیته

 .ردیار قرار گکصاحب  اریتقرارداد در اخ یط خصوصیدر شرا

 : اه ت پرداخ ه نحو   19 ه ماد

اسکصاحب   زمان  تار موظف  در  قرارداد،  نوع  در   ه ن شدییعت  یاهحسب  از    ت افیپس 
در شرایا طبق شرا ه حساب    تصور  ای  تیوضع  تصور مندرج  قرارداد    یط خصوصیط 
الف  تا اخیام  ها ابیال  کوجود اش  تند در صورک  اقدام  یمجر   تمطالبا  تپرداخ  هب  تنسب

ندسان  ها میندس  هوسط مت  ییاجرا  یا ه ارک  یفیکد  ییاتا پس از  ه  هنیز ه   تنظر در صور
ندس  هم ینظر اصالح  هچنانچ  ه ماند یو در مورد باق  تدرصد آن پرداخ  70ناظر حداقل  

 .د شده عمل خوا یط عمومین شرای( ا  26)  ه ند طبق مادکن ت یفاکن یطرف یناظر برا

 : قیعل ت  20 ه ماد

مان را  تساخ  یاجرا   ه ما  هثر سکبار و حدا  کی  یقرارداد، برا  تواند در مدت  یار مکصاحب  
با  تد مرایبا  تصور  نیند. در اکمعلق   را  اطالع   یمجر   هق بیعل تخ شروع  یار تن  ییع تب 

 ی ناش یاه  یتمسؤولمام تحسب نوع قرارداد  تلف اسکم یق، مجر یعل ت تد. در مده د
مانند حفاظ را  آن  ار،  ک  یپا  تزایهج تو    ، مصالحه انجام شد  یاهارکاز    تو حراس  تاز 

 ت خسارا هنیز ه   تد. پرداخهنحو مطلوب انجام د هرا ب تموق ی اهمانتو ساخ تسایأست
اند   ه ماند یباق ه ارگاکق در یعل تدر دوران   که یتن آالیماش همربوط ب ه ق و اجاریعل تدوران 

صاحب    ه دهعه  شود ب   ین مییعتقرارداد    یط خصوصیدر شرا  که  ی ا درصدی  براساس مبلغ
ار کو صاحب    یوافق مجر تبار فقط با  کی ر از  تشیو ب  ه ما  3ش از  ی ب  تق مدیعل ت.  تار اسک

 .تر اس یپذ انکقرارداد ام یط خصوصیدر قالب شرا
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www.mojriha.ir  شرایط عمومی قرارداد  28  از 16 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

 ارک ان یحساب و پا هیسوت، هارگاک دن یار، برچک ل  یحو ت -فصل پنجم 

 : ارکل یحوت  21 ه ماد

  ی شد، مجر   یبردار   ه رهل و بیحوت  ه ار آمادکل و  یمتکموضوع قرارداد    تایعمل   کهپس از آن
ار اعالم  کو صاحب    ه نند کنگ  ه ما هناظر    هب  یبکتطور    هقبل ب  تهفه   کی  را حداقلب  تمرا
، یار و مجر ک، صاحب  ه نندکنگ  ه ما ه با حضور ناظر    ل، یحوتن روز  ییعتدارد. پس از    یم
درصد    3ش از  یب  ه پروژ  که  یتصور  شود. در  یار مکل صاحب  یحو ت  هجلستصور  یار طک
 ی ول مکور مو کمذ  از رفع نقص  بعد  هار ، بکل  یحوتا نواقص باشد ،  یراد  یا  یار ، داراکل  ک

 ینیمع یاهزمان  ه ن پروژت ل گرفیحوتضمن  هجلس تمان صوره در  تن صوریر ایشود، در غ
گردد و    یم  ینیش ب یار مندرج در قرارداد پکل  کدرصد    3ر از  تمک  ییرفع نواقص جز   یبرا

 که   یا زمانتار  کل یحوتخ  یار ت. از  تاسور  کمذ  تا در مدهرفع آن  هد بهعتم  لف وکم  یمجر 
در    یا نقص فنیب  یر عه   که  یتز در صوریشود ن  ین مییعت  قرارداد  یط خصوصیدر شر ا
اتساخ شود  یمان  قصوریر  یقصتاز    یناش  کهجاد  ا  یمجر   ا  رفع  جبران   ترادایباشد،  و 

 .باشد یم  یو ه دهع هب تخسارا
 یار مکل  یحوت،    ه نند ک  نگه ما هد ناظر  یی اتار و  کو صاحب    یوافق مجر تبراساس    :   ه بصر ت 
 .ردیگ تبخش، بخش صور تصور هواند بت

 : ه ارگا کدن یبرچ  22 ه ماد

از   و  کل  یحوتپس  و  یحوت  هجلستم صورینظتار  با  ت ساخ  ه ارگاکحول،  تل   ه ب  هوجتمان 
 .شود ه د یبرچ تهفه ثر ظرف دو کد حدایقرارداد با مندرج در مسؤولیت

 : ارکان یحساب و پا هی سوت  23 ه ماد

د آن  ییاتار و رفع نواقص و  ک  تل موقیحوت  هجلستم صورینظتاز    روز بعد  15ثر ظرف  کحدا
نوع قرارداد در    ه ب  هوجتن قرارداد موظفند با  ی، طرفه نند کنگ  ه ما ه ناظر    ناظر و  یاز سو

  ه یسوتار و  ک  یل قطعیحوت  هب مربوط بت مرا  تموق لیحوتن پس از  یضمت  ه مورد دور
 . ندینما هجلس تان قرارداد را صوریحساب و پا
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www.mojriha.ir  شرایط عمومی قرارداد  28  از 17 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

، تداهعتعدم انجام  تپس از فسخ، خسارا تموارد فسخ، اقداما -فصل ششم 
 الف تمحل اخ

 : موارد فسخ  24 ه ماد

 .دیفسخ نما  ه روز 15 یبکتواند قرارداد را با اخطار ت یار مکر صاحب یالف( در موارد ز 
از نظر  ید و ایط نمایفر تا  ی  یعدتا  ی  هار مسامحک   یدر اجرا  یمجر  -1 ن موارد 

 تشرفیپ  یمالزمانی فیزیکی  مصوب    ها برنامی  ییا ضوابط اجرایار  ک  تیفیک
ع حقوق ییض تا  ی  نباشد و موجب اضرار  ه نند ک نگ  ه ما ه د ناظر  ییاتار مورد  ک

 .ار شودکصاحب 
 .دی ننما هوجتناظر  تراکذت ه ند و بکخود عمل ن تداهعتاز  کیر ه  هب یمجر  -2
ا یر ی قصت کهنیموقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون ا هب تافیرغم در ی عل  یمجر  -3

 کیش از  یخود ب  هفیا ناظر باشد، در انجام وظی  ارکصاحب    هوجتم  یقصور 
  هارگاک  هعذر موج   ا بدونیباشد و    تهداش  هر موج یر غی اختقرارداد    تم مده د
 .ندکل یعطترا 

 .دیر واگذار نمایغ هقرارداد را ب -4
 .منحل شود یو کتا شر یو  تهسکورش یمجر  -5
 .دهار دک هواند ادامتن یخصصت تالکل مشیدل هار بکصاحب -6

 : ندکفسخ  یقبل  ه روز 15 یبکتواند قرارداد را با اخطار ت یم یر مجر یب( در موارد ز 
ا رفع  یالزم    یقانون  یاها مجوزیار  کل دادن محل  یحوتار در  کر صاحب  یاخت -1

ا از یخ امضا قرارداد  یار تحسب مورد از    ه ما 2  ش ازی موجود ب  یموانع قانون
 .یصالح قانون یا اخطار مراجع ذیخ ابالغ یار ت

، ابزار تن آالی، ماشتزایهجت،  یمانتل مصالح ساخیحوتار در  کر صاحب  یاخت -2
ا انجام  یو    تار اسکصاحب    ه د هع  هن آن بیامت  و  ه یته  که  یل یر وسایو سا
باشد    یار مک صاحب    ه د هعه  ب  یموجب قرارداد خصوص  هب  که  یتداهعتر  یسا
 .ر مورده در  ه ماکیش از یب تمد هب
نوع   هب  هوجتبا    یمجر   تو مطالبا  هحق الزحم  تار در پرداخکر صاحب  یاخت -3

 .روز 45ش از یب ط خاص آنیقرارداد و شرا
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www.mojriha.ir  شرایط عمومی قرارداد  28  از  18 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

ش یل بیر دله   هب  یرا بدون قصور مجر   ه پروژ  یار، اجراکصاحب    که  یتدر صور -4
ار کق  یعل تن  یاندازد موضوع ایر بیاخت  هدر قرارداد ب  مندرج   تدرصد مد  15از  

مزمان ه طور    هب  ه نند کنگ  ه ما ه   د ناظرییاتور با  کمذ  تان مدیا پاتاز شروع  
سازمان   شود، و  یمان اعالم متساخ  هان، مرجع صدور پروانتسازمان اس  هب  با  کت
  هار در خصوص نحوکو صاحب    ین مجر یمفاد قرارداد ب  هب  هوجتان با  تاس
ویار  ک  هادام قرارداد  فسخ  اجازی  ا  خاذ تا  یمجر   هب  یگر ید  ه پروژ  یاجرا  ه ا 
 .باشد یاالجرا م ن الزمی طرف ید و نظر او براینما یم میصمت

وافق با صاحب تار و عدم حصول  ک درصد مبلغ    20ش از  یش بیا افزایحذف   -5
 قرارداد  هادام ه ار در مورد نحوک

 .یوالتروز م 15ش از یب ه ارگاکل( در یر دله   هناظر )بعدم حضور  -6
 .ه ما 3ش از یار بکصاحب  هیار از ناحک  یق اجرایعل ت -7
 .قرارداد نباشد هادام هقادر ب که ینحوه ، بیمجر  یشخص تالکمش -8

 : پس از فسخ تاقداما  25 ه ماد

  ک یثر ظرف  کن قرارداد، حدایاز طرف  کیر  ه   هیفسخ قرارداد از ناح  یبکتاعالم    تدر صور
ل  یکشت  ه نند کنگ  ه ما هن قرارداد و ناظر  یبا حضور طرف  یا  هاعالم، جلس  خیار تاز    تهفه 
، تزایهجتار،  ک  ی، مصالح پاه انجام شد   یاه ار ک  هی ل کاز    یبردار   ت پس از صور  .گردد  یم

  ه اجار  تحتا  ی  تیکن مالیی عتبا    ه ارگاک  ل موجود دریر وسایسا  و  ت ن آالیماش   تابزار، ادوا
و  یاز طرف  کیر  ه بودن   در مورد نحوتن  و   هجلس تحساب، موضوع صور  هیسوت  ه وافق 

ور، کمذ  هدر جلس  ن قراردادیاز طرف  کیر  ه عدم حضور    تشود. در صور  یقرارداد فسخ م
ارشناس  ک  ای  یر ت دادگس  یارشناس رسمکوسط  تور  کمذ  هجلس تم صوری نظتو    یبردار   تصور
  ی برا ه ادشد ی هجلس ترد. صوریگ یان انجام متمان اس تساخ یندسهسازمان نظام م یرسم
 .شود یو سند محسوب م  ه بود هیالزم الرعا  نیطرف

وسط  ت  کهار  کاز    تو ناظر در مورد آن قسم  یمجر   یایتهمسئولفسخ قرارداد موجب رفع  
 .گردد ینم تاس هشد  تنظار ا انجام وهآن
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www.mojriha.ir  شرایط عمومی قرارداد  28  از  19 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

 : تداهعتعدم انجام  تخسار  26 ه ماد

 1 یاه ف یل مندرج در ردیاز دال ی کی هار بکصاحب  هیفسخ قرارداد از ناح تالف( در صور
جبران   هموظف ب  ی، مجر 24  ه بند )ب( ماد  8ف  یو رد  24  ه )الف( ماد  بند  4و    3و    2و  

 .باشد یقرار داد م یط خصوصیدر شرا ه شد ینیش بیپ طبق مفاد  ه وارد تخسار
  ی ال  1   یا ه ف  یل مندرج در ردیاز دال  یکی   هب  یمجر   هیفسخ قرارداد از ناح  تب( در صور

بند )الف(    6ف   یل مفاد مندرج در ردیدل  ها فسخ قرارداد بی و     24   ه ماد (  بند )ب 7
 ه شد  ینیش ب یطبق مفاد پ  ه وارد  ت خسار  تپرداخ  هار موظف بک، صاحب  24   ه ماد

 .باشد یقرارداد م یط خصوصیدر شرا

 : الفتحل اخ  27 ه ماد

ط  ی، شرایط عمومیآن ، اعم از شرا  تن قرارداد و منضمایر مفاد ایفس تا  یدر اجرا    ه ر گاه 
در قرارداد  یا مواردید و یش آیالف نظر پتمنضم آن اخ کاسناد و مدار  ریو سا یخصوص

حاصل  الف  تن قرارداد اخین طرفیل بیر دله   ها بیباشد و    امهاب  یا دارای  کت، سانیبما  یف
ب موضوع  اخ  ت ایه   هشود،  متحل  از کشتالف  نما  کی  ل  نفر    کیار،  کصاحب    ه ندینفر 

 کیر  ه  یقاضا ت   ت گردد. در صور  ین ارجاع میخاب طرفتان  هنفر ب  کیو    یمجر   ه ند ینما
 حضور   تایه در    ین حق راتبدون داش  ه نندکنگ  ه ما ه ندس ناظر و ناظر  هن، میاز طرف

 .تبر استن معیطرف یبرا یرا 2 تی ثر کبا االف تحل اخ تا یه  تمایصمتابد. ی یم

  یط عمومیبار شرات اع  اابالغ هو  هگاتار  اقامک ع یسر ت  یر هم : حوادث قتفهفصل 
 .قرارداد

 : یر هحوادث ق  28 ه ماد

ی  سوز ش  ت، آهل، زلزلیردار، سیواگ  یاهیمار ی وع بی، شیعموم  ایه   صابتاعا،  هجنگ، انقالب
ن یرل طرفتنکو    هخارج از اراد   که  هطوفان و حوادث مشاب،  نیار نشدهم  دار و  هدامن  ایه 

شمار   هب یر هد، حوادث قینما یر میاختا موجب ین کمم ریار را غک یو اجرا تقرارداد اس
  هار بکل  یعطتر و  ی اختاز    یناش  ه وارد  یا تهخسار  مسؤولن  یاز طرف  کیچیه رود و    یم

 .باشد یطرف مقابل نم
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www.mojriha.ir  شرایط عمومی قرارداد  28  از 20 صفحه 

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

 : اابالغ ه و  ه گا تاقام  29 ه ماد

ا در قرارداد درج  هآن یعنوان نشان هب که ت مانسه ن قرارداد  یاز طرف کیر ه  ه گاتالف( اقام 
م ابالغ کدر ح  یسفارش  ت ور با پسک مذ  ینشان  هب  یبکتا ابالغ  یاعالم    هر گونه و    ه شد
طرف    هب  با  کتآن را    هبالفاصل   یر نشانییغت  تصور  ن موظفند دری . و طرفتاس  یرسم

ارسال   هیاول  نینشا  هب  که  ییاه   ابالغ  هیل ک   تصور  نیار  یغند در  یمقابل خود اعالم نما
 .د بوده خوا یم ابالغ رسمکشود در ح

 ی ا بعض یمام  تار ،  کدر    تو سرع  تولهمنظور س  هند بیوافق نماتن قرارداد  یطرف  هب( چنانچ
  ه، به شد  یب کتد  یق  اهآن  ی، برایط عمومین شرایدر ا  که  ییاه   ابالغ  ا وه   از اعالم
ا  ی درج شود و ثان یط خصوصیب، در شراتمرا د اوالیرد، بایانجام گ  یبکتر یغ تصور

ر زمان  ه محل و در    ره ل و در  کر شه  هب  یبکتر  یغ  یا ه ا و ابالغ  ه رحال اعالم  ه ه  ب
  ، ی ا ابالغ قبل یخ اعالم  یار تد  یبا ق  تساع   48ثر ظرف  کد حدایرد بایگ  ی م  تصور  که

 .برسد  ه نند کنگ ه ما هن قرارداد و ناظر ی طرف یامضا هو ب ه شد  هجلس تصور

 : یط عمومیبار شراتاع  30 ه ماد

منظور حفظ حقوق   هو ب  یتردولی غ  یا ه قرارداد   یبرا   یط عمومین شرای ا  کهنیا  هب  هوجتبا  
  یمل   یاه   تان، سازندگان و ثرویبرداران، مجر   ه رهداران ، بیار ، خر کصاحب    و مصالح

رعا،  تاس  ه ن شدیدوت ار و کن صاحب  ی ب  ه منعقد  یاه قرارداد   هیلکمفاد آن در    تیلذا 
 .تاس ی مان الزامتاخسان یمجر 
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www.mojriha.ir  شرایط خصوصی قرارداد 28  از 21 صفحه   

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

 قرارداد یخصوص طیشرا
  ه ک  قرارداد  یعموم  طیشرا  و  قرارداد  از  ی مواد  به  توجه  با  قرارداد  ن یا  یخصوص  طیشرا
 : از عبارتند رده ک محول آن به را فیل کت نییتع

 .( وستیپ فهرست مطابق)  ساختمان یمصرف مصالح مشخصات 1 ماده 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 

 .ارک یل یتفص یزمانبند برنامه 2 ماده 

......................................................................................... ........................................

............................................................................................................................. ....

....................................................................................... .......................................... 
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www.mojriha.ir  شرایط خصوصی قرارداد 28  از 22 صفحه   

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

  پرداخت   منظور  به  یزمانبند   برنامه  چارچوب  در  و  کیکتف  به  ارک  مختلف  مراحل  نییتع  3  ماده 
  نوع   با  متناسب   مرحله   هر  به  مربوط  مبلغ  ا ی  درصد  نییتع  با   قرارداد  موضوع   یها 

 .قرارداد

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 

 .ارک  ریمقاد  رییتغ  طیشرا نییتع 4 ماده 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 

 .قرارداد مدت رییتغ طیشرا  نیی تع 5 ماده 

...................................................................................... ...........................................

............................................................................................................................. ....

.................................................................................... ............................................. 
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www.mojriha.ir  شرایط خصوصی قرارداد 28  از 23 صفحه   

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

 .قرارداد مبلغ لیتعد طیشرا نییتع 6 ماده 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 

 تنخواه   ار،ک  انجام  حسن  پرداخت،  شیپ  نیتضم  یبرا  ار،ک  صاحب  قبول  مورد  نیتضم  7  ماده 
 .گردان

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 

 .آن یها  درصد و مراحل نییتع و نیتضم استرداد نحوه  8 ماده 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 
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www.mojriha.ir  شرایط خصوصی قرارداد 28  از  24 صفحه   

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

  مورد   حسب  و  ها  نهی هز   صورت  ای  ها  تیوضع  صورت  هیارا  یبرا  الزم  یزمانها  نییتع  9  ماده 
 .ارک صاحب به مثبته کمدار  و نهی هز   اسناد

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 

 .موقت لی تحو از بعد نیتضم مدت نییتع  10 ماده 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 

 .نی طرف از یک هر تعهدات  انجام عدم مهیجر  درصد نیی تع  11 ماده 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 
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www.mojriha.ir  شرایط خصوصی قرارداد 28  از 25 صفحه   

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

 .رمجازی غ ریتاخ مهیجر  درصد نییتع  12 ماده 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 

  پرداخت   عدم  از  یناش  توقف  مدت   طول  در  ارگاه ک  یها   نهیهز   خسارت  درصد  نییتع   13  ماده 
 .یمجر  حقه مطالبات

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 

 .قیتعل  نهیهز  درصد  ای مبلغ نییتع  14 ماده 

................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. ....

................................................................................. ................................................ 
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www.mojriha.ir  شرایط خصوصی قرارداد 28  از 26 صفحه   

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

 .باریک از شتریب نیهمچن  و ماه  3 از شیب مدت یبرا قیتعل  طیشرا  15 ماده 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 

 .عیتسر  زه یجا درصد نییتع  16 ماده 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 

 .مهیب نهیهز  مورد در  قرارداد نی طرف از یک هر   سهم نییتع  17 ماده 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 
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www.mojriha.ir  شرایط خصوصی قرارداد 28  از 27 صفحه   

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

  .اختالف حل اتی ه   افراد نییتع  18 ماده 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 

 .ردیگ صورت  یتبک ریغ صورت به  تواند یم ها ابالغ هک ی موارد نیی تع - 19 ماده 
............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 

 .ستین ارک صاحب عهده  به ن آ نهیهز   تیر ی مد مانیپ قرارداد در هک یموارد  20 ماده 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 
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www.mojriha.ir  شرایط خصوصی قرارداد 28  از  28 صفحه   

 

 ( مالک  نماینده قانونیمالک یا صاحب کار ) 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و اثر انگشت:

 تاریخ: 

 

 سازنده ذیصالح( یا مهندس مجری مدیر ) 

 نام و نام خانوادگی:

 :مهرامضاء و 

 تاریخ: 

 

 

  یگر ید درصد ای ردیگ ینم تعلق یدرصد آن به تیر یمد مانیپ در ه ک ییها نهیهز   21 ماده 
 .است نظر مورد قرارداد در مندرج درصد از ریغ

............................................................................................................................. ....

.......................................................................................................................... .......

............................................................................................................................. .... 

 مورد   یعموم  طیشرا  و  ساختمان  یاجرا  و  قرارداد  به  توجه  با  هک  یخاص  موارد  ریسا   22  ماده 
 .است یالزام آنها   تیرعا و است قرارداد نی طرف خواسته و نظر

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .... 
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