
  بسمه تعالي

  ساختمان  طراحي قرارداد 
  به نشاني:                                          واقع در                           شماره ثبتي پالكاين قرارداد به منظور طراحي و تهيه نقشه هاي 

              پروانه اشتغال بكار شماره داراي               فرزند                   آقاي/ خانم مهندسفيمابين ..................... ...................................................

بعنوان                            آقاي / خانم از يك طرف و                                بشماره                           شركت مدير عاملبعنوان 

و به                     صادره از                متولد                         شناسنامه شماره دارنده                       فرزند يا وكيل قانوني صاحبكار

از                           تلفن همراه                        تلفن ثابت                  كد پستي                  كد مليو                  نشاني قانوني: 

و براساس موارد وستي مي باشد ) يپ                             وكالت نامه شمارهصاحبكار( در صورت داشتن وكيل قانوني طرف ديگر بعنوان 

سازمان ضمناً هر يك از طرفين خود را ملزم به رعايت ضوابط مصوب و با شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به رعايت آن مي باشند. 

  نظام مهندسي تا تاريخ عقد قرارداد درخصوص شرايط انصراف مي دانند.

  موضوع قرارداد: -١ ماده

رشته هاي ساختمان است كه منجربه تهيه نقشه ها و مشخصات فني  طراحيتمامي فعاليت ها و خدمات طراح بر اساس شرح خدمات 

اخذ مجوزهاي الزمه از سازمان نظام مهندسي تا مرحله صدور و مورد نياز براي هر يك از مراحل مقدماتي و اجرايي كار ساختماني و 

  رائه به مرجع صدور پروانه مي باشد . 

  زمان طراحي: مدت-٢ماده

  نظور مدت زمان اوليه به شرح جدول توافق قرارمي گيرد.به م كه در اين قرارداد

  باشد. ماه مي                              جدول زير مدت قرارداد براي طراحيبه استناد 

  حداكثر زمان تعهد طراحي به ماه  گروه هاي ساختماني
  ٤  ٣  ٢  ١  د  ج  ب  الف

  منظور از مدت اوليه،از زمان اخذ برگ تهيه نقشه تا اخذ مجوزه هاي الزمه از سازمان نظام مهندسي مي باشد.) ١تبصره 

نسبت به بررسي و كنترل آن اقدام مي نمايد كه زمان  سازمان) به منظور افزايش كيفيت طرح، پس از اتمام طرح توسط طراح، ٢تبصره

بار نياز به كنترل  ٢مصوب سازمان، پيش بيني شده است، ليكن در صورتي كه طرح بيش از ه زمانبندي مبررسي براي اولين بار در برنا

  هد شد.اداشته باشد، برابر مواد آتي تعهداتي بر عهده طراح گذاشته خو

اني بيشتر ) در صورتي كه به تشخيص طراح و با توجه به تغييرات احتمالي و يا تقاضاي كارفرما و شرايط خاص پروژه نياز به زم٣تبصره 

احساس شود، طبق توافق فيمابين طراح و كارفرما به زمان تعيين شده  آن و به علت مندرج در تبصره هاي ذيل ٢از زمان مقرر در ماده 

  افزوده مي گردد.

 پرونده سازمانشماره 

                    تاريخ:

 



 ) شروع فرآيند طراحي از زمان ارائه كليه مدارك الزم جهت طراحي شامل دستور تهيه نقشه، برگ معرفي مهندس طراح، فيش٢-٢

، فايل كامپيوتري كروكي نقشه برداري (در صورت وجود اختالف ارتفاع دو سر ملك كد ارتفاعي نيز مورد نياز بر اساس قرارداد  واريزي

مي باشد)، كپي پروانه ساختماني قبلي و نقشه مصوب معماري قبلي (در مواردي كه درخواست اصالح پروانه باشد) و ...... توسط مالك 

  مي باشد. به دفتر مهندسي 

) در صورتي كه مواردي چون عدم صحت مندرجات دستور تهيه نقشه و دوگانگي در مكتوبات آن توسط طراح مشاهده گردد زمان ٢-٣

  رفع ايرادات در زمانبندي محاسبه نمي گردد.

  مصوب عمل خواهد گرديد.) در صورت نياز بر طراحي جانمايي درخصوص ساختمانهاي گروه (ج) و (د) ، مطابق برنامه زمانبندي ٢-٤

) در صورت درخواست مالك جهت تغيير نقشه ها و يا تغيير ميزان تراكم وميزان طبقات جهت ساخت، در هر مرحله از فرآيند ٢-٥

  طراحي در زمانبندي تعيين شده محاسبه نمي گردد.

  زمان قرارداد افزوده خواهد شد. ) مدت زمان بررسي نقشه ها توسط مالك تا زمان اعالم نظر نهايي ايشان، عيناً به٢- ٦

  مبلغ قرارداد:- ٣ماده 

ريال بابت                                    ازعبارت است  با توجه به گروه ساختماني سازمان نظام مهندسي مصوبتعرفه  بالحاظمبلغ قرارداد 

  هر مترمربع زيربناي اوليه.

  مبلغ قرارداد:نحوه پرداخت  - ١-٣

در موقع عقد قرارداد مبلغي با توجه به توافق طرفين بعنوان پيش پرداخت از طرف مالك به دفتر طراحي پرداخت مي  )١-١-٣ تبصره

  گردد كه در صورت انصراف مالك از عدم همكاري به نفع دفتر با توجه به خدمات اوليه طراحي پرداخت شده است.

  سر خواهد شد.كار طراحي مبلغ پيش پرداخت از كل مبلغ طراحي ك) در صورت ادامه ٢- ١-٣تبصره 

و يا دفتر ايشان صورت  تسويه حساب با مالك پس از تصويب و تأييد نقشه ها توسط سازمان، رأساً توسط طراح) ٣- ١-٣تبصره 

 خواهدگرفت.

آن با  تسازمان معتبر است، ليكن مسئولي ) هر گونه توافق ديگري ميان طراح و كارفرما درخصوص نحوه پرداخت از نظر٤-١-٣ تبصره

  طرفين مي باشد.

  ) متراژ نهايي براساس زيربناي مذكور در پروانه ساختماني خواهد بودكه بر مبناي آن با بانك تسويه حساب مي گردد.٥- ١-٣تبصره 

  

  :دفاترحقوقي /دفتر مهندسي   تعهدات-٤ماده

با هماهنگي مهندس  ضرورتدر صورت  با سند مالكيت (مالك سند مالكيت است)بازديد از محل و بررسي وضعيت موجود و انطباق -١

  نقشه بردار. 



  از ملك مورد نظر با توجه به عوارض و رقوم زمين. UTMو كروكي  و ضميمه نمودن تهيه -٢

  مكاتبه با شهرداري و اخذ دستور تهيه نقشه پس از ارائه كروكي زمين. -٣

  مالك جهت اعالم نظر و تأييديه آن از سازمان .تهيه نقشه هاي اوليه معماري و ارائه به  -٤

  صالح مالك. و صرف وپروژه با هماهنگي  و تاسيساتي اظهار نظر درخصوص سيستم سازه اي -٥

  دور پروانه .كتبي نقشه هاي فاز اول توسط مالك از مرجع صانجام تهيه نقشه هاي فاز بعدي پس از اخذ تأييديه  - ٦

الزم با مهندسين ذيصالح و دخيل در پروژه در مراحل طراحي، اخذ مدارك از مالك و پيگيري تا اخذ تأييديه نقشه  هاي هماهنگي -٧

 نظام مهندسي. سازمانهاي ترسيمي ومحاسبات انجام شده از

اختمان و ضوابط مصوب شهرسازي و اعالمي طراحان موظف هستند در طراحي هاي پروژه، آئين نامه هاي موجود، مقررات ملي س -٨

 از سوي شهرداري و نمايندگي نظام مهندسي ساختمان را رعايت نمايد. 

  تأييد قرار  مسئوليت صحت طراحي صرفاً بعهده مهندسين طراح عضو دفترمهندسي كه نقشه ها را تهيه و مورد -٩

 كاهد.ي نم اتأييديه نظام مهندسي از مسئوليت آنه داده اند بوده و

دفتر مهندسي مكلف است كليه نقشه هاي اجرايي معماري، سازه و ارسال فايل جهت طراحي تأسيسات مكانيكي و برقي به  -١٠

در اختيار مالك قرار دهد. مسئوليت عدم هماهنگي نقشه هاي معماري،  ٥ماده  ٢نمايندگي نظام مهندسي را تهيه و پس از رعايت بند 

 ول دفتر مي باشد.سازه و تأسيسات بعهده مسئ

از  مراجع ذيصالحجهت طراحي نقشه هاي تأسيسات، دفتر مهندسي مكلف به ارسال نقشه ها برابر ضوابط ابالغي به دفاتر، به  - ١-٥

  مي باشد. CDطريق 

 به منظور اخذ پروانه ساختماني توسط مهندسين طراح آن پروژه مهر و امضاء كليه نقشه ها -١٣

توسط مهندسين ذيصالح مطابق و تشخيص دفتر مهندسي  يه نقشه هاي اجرايي سازه نگهبان در صورت نيازطراحي، محاسبه و ته -١٤

 اين قرارداد. ٦ماده  ٤بند 

 درطول مدت ساخت .همكاري با مالك و مهندسين ناظر و ارائه اطالعات تكميلي ضروري و مورد نياز -١٥

 طراحي)تكميل دفترچه اطالعات ساختمان (جدول مربوط به  - ١٦

  تا زمان اخذ پايانكار  و يا ناظرين در صورت اعالم مجري ذيصالحو اظهار نظر اصالح نقشه و تكميل اطالعات مورد نياز  -١٧

دفاتر طراحي بايد كليه امورات مربوط به طراحي و خدمات مهندسي را براساس صالحيت و مجوزهاي الزم انجام دهد در غير  -١٨

 مسئوليت كارهاي انجام پذيرفته بر عهده آن دفتر خواهد بود.اينصورت در تعهدات دفتر 

  



  :كارفرماتعهدات - ٥ماده

 دفتر طراحي. همكاري ادستور تهيه نقشه در مورد ملك خود را از شهرداري منطقه مربوطه ب اخذ -١

تهيه شده توسط دفتر را جهت تأييد به شهرداري منطقه ارائه و پس از اخذ تأييديه (فاز اول) نقشه هاي معماري  همكاري در ارائه -٢

 مهندسي مراجعه نمودهجهت پرداخت هزينه هاي خدمات  مراجع ذيصالح كنترل نقشهبه شهرداري 

ي توسط براساس نقشه هاي مصوب اقدام و دفتر طراحي درخصوص تغييرات اجراياست نسبت به احداث ساختمان  متعهدمالك -٣

 مالك مسئوليتي نخواهد داشت.

آزمايشگاههاي مشخصات ژئوتكنيكي و اطالعات مربوط به خاك محل را از در صورت درخواست مهندسين طراح مالك مكلف است -٤

  قرار دهد. طراحيدر اختيار دفتر مورد نيازاخذ و جهت انجام محاسبات  مجاز

قوقي ديگر، مالك موظف است به دفتر مهندس اطالع و تسويه نهايي خدمات را در صورت انتقال سند ملك به شخص حقيقي و يا ح -٥

  انجام دهد.

در صورت افزايش احجام نقشه خارج از موضوع قرارداد برابر درخواست مالك از مرجع ذيصالح قبل از صدور نقشه از سازمان و دفتر  - ٦

% موضوع قرارداد منتفي شده و مالك بايستي بدنبال دفتر ٥٠اخذ صالحيت الزم در خصوص ارائه خدمات طراحي را نداشته باشد ، با 

 مهندسي صالحيت دار باشد .

  سايرموارد:- ٦ماده

طراحي و محاسبه ساختمان براساس آخرين دستورالعمل ها، آئين نامه ها و مقررات ملي ساختمان بوده و دفترمهندسي مسئوليتي  -١

  رداد نخواهد داشت.در قبال تغييرات ايجاد شده پس از خاتمه قرا

در صورت تقاضاي مالك براي افزايش يا كاهش زيربناي پروژه، بايد مطابق مجري ضوابط ومقررات واخذ مجوزهاي الزم توسط دفاتر  -٢

 طراحي انجام پذيرد.

اشد. تخريب در صورت طراحي و محاسبه موارد زير، مالك ملزم به پرداخت حق الزحمه مربوطه عالوه بر تعرفه هاي مصوب مي ب -٣

 - پله برقي -برقگير -  -شبكه رايانه - - تهويه مطبوع - نماهاي تزئيني و خاص - جكوزي - استخر - محوطه - سازه نگهبان - بناي قديمي

  نقشه برداري. -تأسيسات خارج از ساختمان

  از دفتر طراحي مورد قرارداد كارفرما باشد بايد قراردادهاي جداگانه اي تهيه شود. غيردر صورتيكه مهندسين طراح  -٤

 

  مرجع حل اختالف:- ٧ماده 

بوده و  مذكور در قرارداد داوري كزچنانچه در هر يك از مفاد يا مراحل قرارداد اختالفي بين طرفين احداث شود مرجع حل اختالف مر 

  باشد. تصميم آن براي طرفين الزم االجرا مي



  

  فسخ قرارداد: - ٨ماده

  اين قرارداد در هر يك از حاالت زير مي تواند فسخ گردد:

 پس از ثبت نظر مركز داوريمبني بر عدول دفتر مهندسي از شرايط مندرج در قرارداد  مراجع ذيصالحاعالم كتبي مالك به -١

  ثبت نظر مركز داوريمبني بر عدول مالك از شرايط مندرج در قرارداد پس از  مراجع ذيصالحاعالم كتبي دفتر مهندسي به -٢

 براساس توافق طرفين. و ثبت در سازمان انصراف مالك از ادامه همكاري تا قبل از اخذ تأييديه هاي نهايي نقشه -٣

  

  نسخه تنظيم و حكم واحد دارد و رعايت مفاد آن براي طرفين الزم االجرا مي باشد.  ٣ماده و  ٨ين قرارداد در ا

                      

                            

 
  نام مالك يا وكيل قانوني مالك

 

  نام شركت مشاور

  

 نام مدير عامل 

  

   حقوقي (شركت مشاور)نام طراح 

  

  (طراح) نام طراح حقيقي شركت مشاور

 

  نام مدير عامل طراح حقوقي (شركت مشاور)

 


