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 کارصاحب سیسات مکانیکیتأ طراح سیسات برقیتأ طراح سازه طراح معماري طراح

     
 

 
۱ 

کار رفته از متن، ساختار و روش به است. هرگونه استفاده کلی و جزئی مؤلفمام حقوق مادي و معنوي این اثر و حقوق مالکیت فکري آن متعلق به توسیله دکتر حسن باقرزاده (وکیل پایه یک دادگستري و مهندس عمران) تألیف شده است. متن این قرارداد همسان به سفارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی به
  .لف ممنوع استمؤ» بمکتو«بدون اذن آذربایجان شرقی،  اختمان استانسن نظام مهندسی و ارائه آن به سازماجز به منظور عقد قرارداد نیکی یا نسخه کاغذي یا به هر شکل دیگري، و نیز بازنویسی یا اعمال تغییرات در تمام یا قسمتی از آن و یا انتشار و تکثیر آن به صورت فتوکپی، اسکن و تایپ در قالب فایل الکترو این قرارداددر 

 -------------تاریخ:
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

 ساختمان طراحیخدمات ارائه قرارداد 

 مقدمه:

و طراح  کارصاحبطراحی بین خدمات این قرارداد ، ساختمانو اعالم آمادگی طراح براي ارائه خدمات طراحی  کارصاحببا توجه به درخواست 
 .منعقد گردیدبا شرایط زیر در تاریخ فوق االشاره  در این قرارداد ذکر شده استکه مشخصات آنها 

 طرفین قرارداد:-1ماده 
 :کارصاحبمشخصات  -الف

 ثابت: تلفن تلفن همراه: کد ملی/ شناسه ملی: نام و نام خانوادگی/ نام شخص حقوقی:
    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------:کارصاحب آدرس

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------کد پستی(الزامی):----------------------------------------------------- -------

 :طراحمهندسان مشخصات -ب

ف
دی

ر
 

 نام و نام خانوادگی/
نام شخص حقوقی به همراه 

 مشخصات مدیر عامل

 رشته
 تخصصی

شماره پروانه 
 اشتغال

 هاو ابالغنامه مکاتباتارسال آدرس 
 دقیق و کامل و تلفن همراه و ثابت الزامی است)(درج آدرس 

1  
 معماري

  
 
 

 -----------------تلفن ثابت:---------------------تلفن همراه:

2  
 سازه

  
 
 

 -----------------تلفن ثابت:---------------------تلفن همراه:

3  
 تأسیسات

 برقی

  
 
 

 -----------------ثابت:تلفن ---------------------تلفن همراه:

4  
 تأسیسات
 مکانیکی

  
 
 

 -----------------تلفن ثابت:---------------------تلفن همراه:
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۲ 

کار رفته از متن، ساختار و روش به است. هرگونه استفاده کلی و جزئی مؤلفمام حقوق مادي و معنوي این اثر و حقوق مالکیت فکري آن متعلق به توسیله دکتر حسن باقرزاده (وکیل پایه یک دادگستري و مهندس عمران) تألیف شده است. متن این قرارداد همسان به سفارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی به
  .لف ممنوع استمؤ» بمکتو«بدون اذن آذربایجان شرقی،  اختمان استانسن نظام مهندسی و ارائه آن به سازماجز به منظور عقد قرارداد نیکی یا نسخه کاغذي یا به هر شکل دیگري، و نیز بازنویسی یا اعمال تغییرات در تمام یا قسمتی از آن و یا انتشار و تکثیر آن به صورت فتوکپی، اسکن و تایپ در قالب فایل الکترو این قرارداددر 

تلقی خواهند شد مگر اینکه آدرس » شدهدریافت«شوند ارسال می قراردادهاي مندرج در این هایی که به آدرستمامی مکاتبات و ابالغنامه
 روز قبل از تغییر به صورت کتبی به اطالع طرف مقابل رسیده باشد. 15به صورت دقیق و کامل،  جدید

 :و گستره آن موضوع قرارداد-2ماده 
ملک با براي  الرعایهو سایر مقررات الزم مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمان موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات طراحی .1

  □برقی تأسیسات  □مکانیکی تأسیسات  □سازه □معماري :هايرشته در مشخصات زیر
 مشخصات ساختمان موضوع قرارداد: .2

پروانه شماره پیش
 ساختمان:

پروانه تاریخ پیش
 ساختمان:

تعداد طبقات  پالك ثبتی: کد نوسازي: شهرداري منطقه:
 اي:سازه

نوع اسکلت مورد 
 تقاضا:

       

----------------------------------------------------------------------------------------:محل احداث ساختمان آدرس
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

 :ضوع قرارداددر خصوص مشخصات ساختمان مو توضیحات
1- 
 

2- 
 

3- 
 شود.و به قرارداد ضمیمه درصورت نیاز از برگ جداگانه استفاده 

 
کار در زمینه طراحی است و در حدود صالحیت(هاي) مندرج در پروانه طراح شخصی است حقیقی یا حقوقی که داراي پروانه اشتغال به .3

کار و سایر پردازد. طراح به هیچ عنوان نماینده و کارگر صاحبکار صادره از وزارت راه و شهرسازي، به ارائه خدمات طراحی میاشتغال به
(که از این پس به اختصار سازمان نامیده خواهد  آذربایجان شرقی نظام مهندسی ساختمان استاننماینده و کارگر سازمان  عوامل پروژه یا

را  طراحیانجام خدمات  تعهدکار خود، پروانه اشتغال بهمندرج در فقط در حدود صالحیت  طراحانهر یک از  شود.محسوب نمیشد) 
 .داردبر عهده 

کند. کار ایجاد میاي از روابط قراردادي مستقل را بین هر یک از طراحان و صاحباین قرارداد با لحاظ شروط مندرج در آن، مجموعه .4
کار وارد صاحب واي به اعتبار رابطه قراردادي بین سایر طراحان اعتباري یا انحالل این قرارداد طراحی نسبت به یکی از طراحان، لطمهبی

در تمام این قرارداد اعتبار شود. خت مگر اینکه قرارداد حاضر با رعایت قانون و شروط قراردادي نسبت به همه طراحان بینخواهد سا
 باشند.هاي چهارگانه به صورت مجزا از یکدیگر میدر رشته ، اعم از حقیقی یا حقوقی،هر یک از مهندسان طراح» طراح«منظور از واژه 

: اعم از پالن طراحیمربوطه (بسته به رشته هاي نقشه تمامو ارائه ، تهیه شتمل است بر انجام کلیه محاسباتمها خدمات هر یک از رشته .5
قوانین، که مطابق  فنی دیگري محصولاي و هرگونه هاي محاسباتی رایانهو فایلهاي محاسباتی دفترچهتهیه  اي اجرایی)،هو نقشه

وساز از جمله وزارت مسکن و هاي مراجع متولی ساختاالتباع، دستورالعملها، استانداردهاي الزمنامهساختمان، آئین مقررات ملی
 تأییدهمچنین اخذ  الزم باشد.تهیه و ارائه آن از سوي طراح عرف مهندسی  و نیز شهرسازي و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 است.  و از وظایف وي بر عهده طراح صالح از قبیل سازمان نظام مهندسی ساختمان،مراجع ذي از ها و محصوالت طراحینهایی طرح
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کار رفته از متن، ساختار و روش به است. هرگونه استفاده کلی و جزئی مؤلفمام حقوق مادي و معنوي این اثر و حقوق مالکیت فکري آن متعلق به توسیله دکتر حسن باقرزاده (وکیل پایه یک دادگستري و مهندس عمران) تألیف شده است. متن این قرارداد همسان به سفارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی به
  .لف ممنوع استمؤ» بمکتو«بدون اذن آذربایجان شرقی،  اختمان استانسن نظام مهندسی و ارائه آن به سازماجز به منظور عقد قرارداد نیکی یا نسخه کاغذي یا به هر شکل دیگري، و نیز بازنویسی یا اعمال تغییرات در تمام یا قسمتی از آن و یا انتشار و تکثیر آن به صورت فتوکپی، اسکن و تایپ در قالب فایل الکترو این قرارداددر 

و ارائه ) فاز دو: انجام محاسبه و تهیه 2هاي معماري و () فاز یک: تهیه نقشه1( مشتمل است بر: و سازه معماريهاي رشتهخدمات  .6
 دفترچه محاسبات و سایر مدارك فنی تهیه و ارائه هاي اجرایی و نقشه

 )پالننقشه جانمایی (بیل تهیه از ق درخواست انجام خدماتی کارصاحباز شهرداري،  پروانه ساختمانپیشدر صورتی که براي اخذ  .7
قرار خواهد گرفت  توافق طرفین اي که موردالزحمه جداگانهحقپرداخت  با ،در صورت موافقت طراحداشته باشد  را و امثال آنپارکینگ 

 به انجام خواهد رسید. نیز خدمات مذکور
حین به انجام خواهد رسید مگر اینکه طرفین ) مجوز تهیه نقشه(معروف به » نویس پروانه ساختمانپیش«طراحی در چارچوب مندرجات  .8

الف قواعد آمره و مقررات ملی ساختمان نباید مخ توافق دیگري کرده باشند. چنین توافقیبه صورت مکتوب این قرارداد یا متعاقب آن  عقد
 باشد.

 :طراحانوسیله به تعهدات و مهلت ایفايتاریخ شروع -3ماده 
از -که کلیه اطالعات، مدارك و مجوزهاي الزم شروع خواهد شد از تاریخی  تعهدات هر یک از طراحان :تعهدات طراحانتاریخ شروع  .1

به طراح تسلیم شده به صورت نهایی و تأیید شده  -پروانه ساختمانپیش و ژئوتکنیک برداري، نتیجه مطالعاتقبیل نتایج عملیات نقشه
  .باشد

 :طراحی معماري و سازه مهلت انجام خدمات .2

 به شرح زیر است: ،خدمات طراحی معماري و سازه با لحاظ مفاد بند یک از همین مادهمهلت انجام 
  کارصاحببه طراح از سوي  پروانه ساختمانپیشروز از تاریخ تحویل  -----مهلت انجام خدمات فاز یک: 
  کارصاحبفاز یک از سوي  هايطرحکتبی روز از تاریخ تصویب  ------مهلت انجام خدمات فاز دو: 

  :یبرق تأسیساتو  یمکانیک تأسیساتهاي رشتهمهلت انجام خدمات طراحی  .3
 :استبه شرح زیر  با لحاظ مفاد بند یک از همین مادهبرقی  تأسیساتمکانیکی و  تأسیساتهاي مهلت انجام خدمات طراحی رشته

 مکانیکی تأسیساتبه طراح  شده تأیید معماري طرحروز از تاریخ تحویل  --------:مکانیکی تأسیساتمهلت انجام خدمات طراحی 
 برقی تأسیساتبه طراح  شده تأیید معماري طرحتحویل روز از تاریخ  --------:برقی تأسیساتمهلت انجام خدمات طراحی 

مهلت اظهارنظر فنی باشند. میوسیله طراح بهصالح از مراجع ذي تأییدگواهی هاي مذکور شامل انجام خدمات طراحی و اخذ مهلت .4
(به دفعات) گردد صرف می سازمان و سایر مراجعکه توسط طراح براي رفع ایرادات اعالمی از سوي ها و مدتی سازمان در خصوص طراحی

 هاي فوق الذکر اضافه نخواهد گردید.لتدر نظر گرفته شده است و از این بابت هیچ مدتی به مه الذکرفوقهاي داخل مهلت

 :هاطرح مورد اعالم نظر دربراي ارائه اطالعات الزم و  کارصاحب مهلت-4ماده 
ها (از قبیل نتایج نقشه برداري، نتایج مطالعات انجام طراحی جهتاطالعات الزم  پروانه ساختمان وپیش ارائه براي کارصاحبمهلت  .1

 . است از تاریخ عقد این قرارداد روز --------ژئوتکنیک و امثال آن)، 
هاي فاز یک مهلت دارد. مهلت اظهار روز از تاریخ دریافت طرح -------اعالم نظر کتبی در خصوص طرح هاي فاز یک،  براي کارصاحب .2

 هاي اصالح شده فاز یک نیز به همان میزان فوق خواهد بود.نظر مجدد در خصوص طرح
به هر  در صورتی که .بدهندرسید  ويبه  هادر خصوص طرح کارصاحبکتبی به محض وصول اظهار نظر  اندهر یک از طراحان موظف .3

 کارصاحببه امضاي  با قید تاریخاي شفاهی باشد طراح مکلف است مفاد اظهارنظر مذکور را طی صورتجلسه کارصاحباظهارنظر  دلیل
موظف است مفاد  طراح .داده شودتحویل  کارصاحببا اخذ رسید به  مذکور بایدیک نسخه از صورتجلسه  و خود نیز امضا کند. برساند

 هايطرح به راجع اظهارنظر و گیريتصمیم براي کارصاحب که صورتی در صورتجلسه مذکور را به صورت روشن و بدون ابهام تنظیم کند.
 طراح مهلت صورت این در کرد خواهد اعالم طراح به کتباً خود نظر مد مهلت ذکر با را امر این باشد داشته نیاز بیشتري مهلت به یک فاز

 .یافت خواهد افزایش میزان همان به کار اتمام براي
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کار رفته از متن، ساختار و روش به است. هرگونه استفاده کلی و جزئی مؤلفمام حقوق مادي و معنوي این اثر و حقوق مالکیت فکري آن متعلق به توسیله دکتر حسن باقرزاده (وکیل پایه یک دادگستري و مهندس عمران) تألیف شده است. متن این قرارداد همسان به سفارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی به
  .لف ممنوع استمؤ» بمکتو«بدون اذن آذربایجان شرقی،  اختمان استانسن نظام مهندسی و ارائه آن به سازماجز به منظور عقد قرارداد نیکی یا نسخه کاغذي یا به هر شکل دیگري، و نیز بازنویسی یا اعمال تغییرات در تمام یا قسمتی از آن و یا انتشار و تکثیر آن به صورت فتوکپی، اسکن و تایپ در قالب فایل الکترو این قرارداددر 

خواهد بود مگر اینکه طرفین به صورت کتبی توافق  وي تأییدفوق به منزله  در مهلتها در خصوص طرح کارصاحب عدم اظهارنظر .4
 جدیدي در این خصوص کرده باشند.

 و نحوه پرداخت آن: الزحمه طراححقمبلغ -5ماده 
 الزحمه طراحیحقمبلغ -الف

 :جدول زیر است به شرحپروانه ساختمان بر مبناي مساحت مندرج در پیشهر یک از طراحان اولیه الزحمه حق .1

 الزحمه کل طراح (ریال)حق )لهر متر مربع وفق تعرفه (ریاالزحمه حق مساحت (متر مربع) عنوان رشته طراحی

    معماري

    سازه

    مکانیکی تأسیسات

    برقی تأسیسات

  :الزحمه طراحیحقمبلغ اولیه جمع کل 

محاسبه و بر از سوي سازمان رسد بر مبناي مساحتی که به عنوان ظرفیت اشتغال، بابت این قرارداد به ثبت می الزحمهحقمبلغ نهایی  .2
 تصفیه حساب انجام خواهد گرفت.مبناي آن 

است و در این قرارداد لحاظ نشده  کارصاحببرداري (در صورت لزوم) بر عهده هاي مربوط به انجام مطالعات ژئوتکنیک و نقشههزینه .3
 است.

پرداخت  طراحبه  یبر عهده طراح است و از این بابت وجه اعم از اولیه و اصالحیها و مدارك فنی هاي مورد نیاز از نقشهتکثیر کلیه نسخه .4
 گردید. نخواهد

وفق  بر خدمات این قرارداد در صورت شمول» مالیات بر ارزش افزوده و عوارض«پرداخت مالیات بر درآمد بر عهده طراح است. پرداخت  .5
 کار است.بر عهده صاحب ،ح در نظام مالیات بر ارزش افزودهنام مهندس طرابه شرط ثبتمقررات قانونی، 

 :طراحی الزحمهحقاقساط -ب
پرداخت  در وجه سازمان» ساختمانیپرونده «کار به هنگام تشکیل هزینه کنترل طراحی از سوي صاحببه عنوان  الزحمهحقاز درصد  5 .1

 .خواهد شد
در وجه طراح  »پرونده ساختمانی«تشکیل به هنگام  هاي صادره از سوي سازمانالزحمه وفق مبلغ مندرج در فیشحقدرصد از  47,5 .2

 پرداخت خواهد شد.
و به هنگام معرفی  ها در سازماننهایی طرح تأییدصادره از سوي سازمان پس از  هايفیشمبلغ مندرج در وفق  الزحمهدرصد از حق 47,5 .3

 در وجه طراح پرداخت خواهد شد. طراحان به مرجع صدور پروانه ساختمان
ه سازمان وجود داشته باشد مبلغی که وفق مقررات هاي صادرالزحمه مندرج در این قرارداد و فیشحقدر صورتی که اختالفی بین مبلغ  .4

 شود مالك عمل خواهد بود.از سوي سازمان محاسبه می

 :طراحی الزحمهحق نحوه پرداخت-ج
یک از طراحان سازمان اعالم کند. هیچکار و صاحبکند شماره حساب خود را به طراح مکلف است مطابق الزاماتی که سازمان معین می .1

از نظر  هاییحساب؛ چنین اعالم کند کارصاحبالزحمه طراحی به جهت پرداخت حقدیگر را  یساب متعلق به شخصححق ندارد شماره 
حساب  اعالم شمارهند شماره حساب به نام شخص حقوقی (شرکت) معرفی کنند و اسازمان نامعتبر خواهد بود. طراحان حقوقی مکلف
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کار رفته از متن، ساختار و روش به است. هرگونه استفاده کلی و جزئی مؤلفمام حقوق مادي و معنوي این اثر و حقوق مالکیت فکري آن متعلق به توسیله دکتر حسن باقرزاده (وکیل پایه یک دادگستري و مهندس عمران) تألیف شده است. متن این قرارداد همسان به سفارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی به
  .لف ممنوع استمؤ» بمکتو«بدون اذن آذربایجان شرقی،  اختمان استانسن نظام مهندسی و ارائه آن به سازماجز به منظور عقد قرارداد نیکی یا نسخه کاغذي یا به هر شکل دیگري، و نیز بازنویسی یا اعمال تغییرات در تمام یا قسمتی از آن و یا انتشار و تکثیر آن به صورت فتوکپی، اسکن و تایپ در قالب فایل الکترو این قرارداددر 

عدم اعالم شماره  مشکالت و خسارات احتمالی ناشی از مسئولیت سایر اشخاص از نظر سازمان نامعتبر خواهد بود. یامدیرعامل به نام 
 تماماً بر عهده طراح است. ،حساب معتبر به شرح فوق

هر یک  بانکیکار به شماره حساب صاحب وسیلهبهي سازمان هاي صادره از سومنطبق با فیشس مواعد مقرر و رأالزحمه باید اقساط حق .2
صدور ها و فنی طرح تأییدتواند از تشکیل پرونده ساختمانی و یا ارسال گواهی در غیر این صورت سازمان می ؛طراحان واریز شوداز 

از خود سلب و ساقط حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص  و طراحکار صاحب نامه به مرجع صدور پروانه ساختمانی امتناع کند.معرفی
 .ندکرد

هاي تراکنشکنترل هاي طرفین به یکدیگر و یا پرداختصحت الزحمه طراحی و حقاخذ یا وصول گونه مسئولیتی در خصوص سازمان هیچ .3
  ندارد.ایشان مابین بانکی فی

 حقوق و تعهدات طرفین قرارداد: -6ماده 
 تعهدات طرفین قرارداد در قبال سازمان:-الف

اند تغییر شماره تماس و آدرس خود را به فوریت به اطالع سازمان و طرف مقابل برسانند. در صورتی که کار مکلفصاحب طراحان و .1
تلفن) را به صورت اشتباه یا ناقص اعالم کرده باشند یا اینکه  کار یا هر یک از طراحان اطالعات تماس خود (اعم از آدرس و شمارهصاحب

خود را به شکل صحیح و کامل اعالم نکنند، فردي که در این امر قصور کرده است مسئولیت کامل تمامی  تغییر آدرس و شماره تماس
 تبعات ناشی از عدم دسترسی سازمان و یا طرف مقابل به ایشان را بر عهده خواهد داشت.

تعیین مهندسان ناظر و معرفی ایشان  مکانیکی (بدون استثنا) باید قبل از تأسیساتبرقی و  تأسیساتهاي معماري و سازه و تمام طرح .2
هاي ها در تمام رشتهنهایی کلیه طرح تأییدنهایی سازمان برسند. قبل از تهیه و  تأییدبه مرجع صدور پروانه ساختمانی تهیه و به 

 استار شود.تعیین مهندسان ناظر و صدور نامه به مرجع صدور پروانه را از سازمان خوتواند هیچ یک از طرفین نمیچهارگانه، 
معتبر صورت گرفته باشد از سوي سازمان و مطابق شیوه تعیینی سازمان هایی که به حساب بانکی متعلق به شخص طراح صرفاً پرداخت .3

 خواهد شد. تلقی
با مقررات ملی ساختمان مورد بررسی » انطباق کلی«هاي وي را از جهت کند طرحبا امضاي این قرارداد از سازمان درخواست میطراح  .4

ها و کنترل دقیق ارقام با توجه به حجم و پیچیدگی زیاد محاسبات فنی، سازمان تکلیفی براي کنترل جزئیات دقیق طرحکلی قرار دهد. 
صورت کلی صرفاً بهاند که کنترل سازمان متوجهکار و هر یک از طراحان) (صاحبقرارداد این . هر دو طرف هاي محاسباتی نداردفایل

   نخواهد داشت. هاها و محاسبات فنی و نقشهطرحمسئولیتی در خصوص کنترل جزئیات  گونه تکلیف وپذیرد و سازمان هیچانجام می
نخواهد کاست. طراح در همه حال مکلف  طرحعنوان از مسئولیت طراح در قبال ها از سوي سازمان به هیچآن تأییدها و کنترل طرح .5

 کار گیرد.بههاي اجرایی و انجام محاسبات فنی و تهیه نقشهاست تمام توان و دقت و مهارت خود را در ایفاي تعهدات ناشی از این قرارداد 
نقص و هرگونه کامل و بدون  ،جامعشفاف، به صورت را  هاي محاسباتی)ها و فایلمله نقشه(از ج محصوالت طراحیطراح متعهد شد 

طراح مکلف است سوابق کامل  تمام مراحل کنترل با مستندات کامل نزد کارشناسان سازمان حضور یابد.در ایراد به سازمان ارائه کند و 
اي گونهطور منظم و دقیق در بایگانی خود حفظ کند بهمبناي نظر ایشان را بهکلیه نظرهاي کارشناسان سازمان و اصالحات انجام یافته بر 

 ها و اتمام عملیات ساختمانی نیز مقدور باشد.نهایی طرح تأییدکه دسترسی به این سوابق حتی پس از 
ارشناسان سازمان توضیح در سازمان حضور یابد و در صورت لزوم به ک طرحبه هنگام کنترل » شخصاً«هر یک از طراحان متعهد است  .6

تواند از قبول ارائه دهد. در صورتی که طراح شخصاً نزد کارشناس مسئول کنترل حاضر نشود و به جاي خود نماینده بفرستد سازمان می
 نماینده امتناع و طرح را کًال رد کند.

هاي مصوب را نقداً بنابر اعالم و وفق دستورالعمل هااي، طراح با رضایت کامل متعهد شد هزینه کنترل طرحنظر از هرگونه مقررهصرف .7
کاري براي کنترل شود رغم تذکر کارشناس کنترل کننده رفع نشود و این امر موجب دوبارهدر صورتی که ایرادات بهسازمان یپردازد. 

و حق مطالبه آن را از  اح استطربر عهده صرفاً اي براي کنترل مجدد از طراح اخذ کند. چنین هزینه دیگريسازمان مجاز است هزینه 
آتی سازمان در خصوص نرخ هزینه کنترل طرح و نحوه دریافت آن جزوي فعلی و همچنین هرگونه دستورالعمل مصوب . کار نداردصاحب

  از تعهدات طراح محسوب خواهد شد.
سازمان نامعتبر تلقی خواهد شد و سازمان هیچ واریز وجه به شماره حسابی که با الزامات مندرج در این قرارداد انطباق ندارد از نظر  .8

در صورتی  کردندکار بدین وسیله تعهد صاحبطراحان و مسئولیتی در این خصوص در قبال هیچ یک از طرفین قرارداد نخواهد داشت. 
داد به هر جهت از ایشان اصالتًا یا به نمایندگی از یکی از طرفین قرارداد یا اشخاص ثالث و به جهت اجراي مفاد این قرار که سازمان



 )1400( ویرایش نخست -ساختمان طراحی ارائه خدماتهمسان  قرارداد
 

 کارصاحب سیسات مکانیکیتأ طراح سیسات برقیتأ طراح سازه طراح معماري طراح

     
 

 
٦ 

کار رفته از متن، ساختار و روش به است. هرگونه استفاده کلی و جزئی مؤلفمام حقوق مادي و معنوي این اثر و حقوق مالکیت فکري آن متعلق به توسیله دکتر حسن باقرزاده (وکیل پایه یک دادگستري و مهندس عمران) تألیف شده است. متن این قرارداد همسان به سفارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی به
  .لف ممنوع استمؤ» بمکتو«بدون اذن آذربایجان شرقی،  اختمان استانسن نظام مهندسی و ارائه آن به سازماجز به منظور عقد قرارداد نیکی یا نسخه کاغذي یا به هر شکل دیگري، و نیز بازنویسی یا اعمال تغییرات در تمام یا قسمتی از آن و یا انتشار و تکثیر آن به صورت فتوکپی، اسکن و تایپ در قالب فایل الکترو این قرارداددر 

، به محض درخواست کندهرگونه سند تجاري در وجه ایشان صادر به اشتباه به اشتباه مبلغی را به حساب ایشان واریز یا  طلبکار شود یا
احتمالی د. هرگونه ادعاي نتجاري مد نظر را فوراً به سازمان عودت ده یا سندمذکور را پرداخت کنند و کتبی سازمان، حسب مورد وجه 

و هر یک از طراحان یا بین طرفین قرارداد  کاربین صاحب یکار در خصوص وجه یا سند تجاري مذکور و هرگونه اختالفصاحبطراحان و 
سند تجاري وارد نخواهد ساخت. عودت وجه و یا  پرداختکار وفق این بند از قرارداد براي صاحبو  طراحاي به تعهد ، خدشهو سازمان

است، پس از عودت سند تجاري و یا  سازمان مطالبه نمودهسند تجاري و یا وجهی که در خصوص بدیهی است هرگونه اختالف احتمالی 
رخواست ، از تاریخ دنکندبه این تکلیف عمل  هر یک از طرفین قراردادوجه به سازمان، قابل رسیدگی در مراجع صالح است. در صورتی که 

طرف مسئول جبران تمامی خسارات وارده به سازمان، ، شخصِ مستنکف سند تجاريعودت وجه و یا  پرداختکتبی سازمان مبنی بر 
طرفین قرارداد به سازمان اختیار دادند وجوه مربوط به این بند قرارداد را از محل هرگونه وجوهی که  و اشخاص ثالث خواهد بود. مقابل

 هاي ساختمانی غیر از موضوع این قرارداد)، بدون هرگونه تشریفاتی برداشت کند.(حتی در پرونده نزد سازمان دارند

 تعهدات طراح: -ب
در انطباق با  او آزاد کارداراي اعتبار است و صالحیت و ظرفیت اشتغال به ويکار کند که پروانه اشتغال بهبدین وسیله اعالم می طراح .1

 برخوردار انکند که از توانایی فنی الزم براي انجام تعهداتشاعالم می همچنین طراح بدین وسیله .استمشخصات موضوع این قرارداد 
در صورتی که خالف این امر  .است و در زمان امضاي این قرارداد مشمول هیچ ممنوعیت قانونی براي انجام تعهدات این قرارداد نیست

 کار خواهد بود.ر معناي عام)، مسئول جبران تمام خسارات وارده به صاحباحراز شود طراح در حدود قواعد مسئولیت مدنی (د
، ظرفیت اشتغال ها و معرفی وي به مرجع صدور پروانه ساختماننهایی طرح تأییداز تاریخ عقد این قرارداد تا زمان طراح مکلف است  .2

 آزاد نگه دارد.به صورت خود را به اندازه الزم براي این قرارداد 
در  از وي اخذ کند. در ابتداي کار صورت صریح و مکتوبرا در ارتباط با طرح به کارصاحبهاي اصلی و کلیدي خواسته تمامد بای طراح .3

کار را به صورت هاي صاحبصورت شفاهی به طراح ارائه کند طراح مکلف است تمام خواستههاي خود را بهکار خواستهصورتی که صاحب
و در  کار برساند. در صورت عدم عمل به این تکلیف از سوي طراحنموده و با قید تاریخ به امضاي صاحبدقیق، کامل و شفاف مکتوب 

کار، ادعاي هاي صاحبدر مقام حل اختالف بین طرفین این قرارداد در خصوص مفاد خواسته غیاب ادله اثباتی و قرائن متقن دیگر،
 .خواهد بودکار بر ادعاي طراح مرجح صاحب

ارائه نماید. همچنین  کارصاحبرسید کتبی با درج تاریخ به  کارصاحب از پروانه ساختمانپیش به هنگام تحویل گرفتنف است طراح مکل .4
به طراح واگذار شده باشد تاریخ  کارصاحباز سوي  پروانه ساختمانپیشدر صورتی که مسئولیت انجام امورات اداري مربوط به اخذ 

 به طراح تلقی خواهد گردید. پروانه ساختمانپیشبه عنوان تاریخ تحویل  ختمانپروانه ساپیشمندرج بر روي 
مکلف است از محل پروژه بازدید هاي فنی و محاسبات را در انطباق با وضعیت و حدود ملک تهیه نماید و به همین جهت طراح باید نقشه .5

طراح و نیز  به عمل آورد. کارصاحبت انجام نقشه برداري را از و در صورت لزوم درخواس دهدو شرایط ساختگاه را مورد بررسی قرار  کند
 ندارند.و جانمایی ملک گونه مسئولیتی در خصوص احراز مالکیت و یا احراز درستی حدود ثبتی عرصه ملک هیچسازمان 

ها نامهها، بخشنامهشیوه و نیز ، ضوابط شهرسازيقوانین جاري و مقررات ملی ساختمان ایران ند بر اساساحقیقی و حقوقی مکلف طراحان .6
با مصوبات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و و  االتباع کشورو سایر مراجع الزم و ضوابط و مقررات ابالغی وزارت راه و شهرسازي

 .کننداقدام موضوع این قرارداد اي و اخالقی نسبت به ارایه خدمات مهندسی رعایت شئون حرفه
که در زمان  فنیو سایر مقررات  با دقت تمام و مطابق با مقررات ملی ساختمان ایرانمات موضوع این قرارداد را طراح مکلف است خد .7

پروژه قابل اعمال هستند به انجام برساند. در خصوص آن دسته از مسائل فنی که هنوز در مورد آنها مقررات  در خصوصانجام طراحی 
طراح باید ضمن رعایت تمام مقررات فنی، صرفه و صالح  ملی تدوین نگردیده است طراح از مراجع فنی معتبر استفاده خواهد نمود.

 مد نظر قرار دهد. نیز کار را صاحب
هاي مندرج در مقررات ملی ساختمان ایران معیارهاي فنی باالتري نسبت به حداقل درخواست کندکار به هر دلیل که صاحبدر صورتی  .8

طراح مکلف است چنین درخواستی را ، گردداالتباع اعمال یا به هر میزان ضرایب اطمینان باالتري نسبت به مقادیر الزم برده شودکار به
کار بالمانع خواهد است صاحبر اخذ و در سوابق خود نگهداري کند. در این صورت انجام طراحی وفق درخوکابه صورت مکتوب از صاحب

 را دارا باشد. کاربه نحو مورد درخواست صاحباي براي طراحی بود مشروط بر اینکه طراح صالحیت حرفه
طراحی و صدور پروانه ساختمان از قبیل سازمان نظام هاي الزم را در مراجع ذیصالح متولی کنترل شود کلیه پیگیريطراح متعهد می .9

ها و مدارك فنی مربوط به نقشهمحصوالت طراحی از جمله کلیه  نهایی تأییدو  برساندو شهرداري به انجام استان مهندسی ساختمان 
 را اخذ نماید. طرح
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کار رفته از متن، ساختار و روش به است. هرگونه استفاده کلی و جزئی مؤلفمام حقوق مادي و معنوي این اثر و حقوق مالکیت فکري آن متعلق به توسیله دکتر حسن باقرزاده (وکیل پایه یک دادگستري و مهندس عمران) تألیف شده است. متن این قرارداد همسان به سفارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی به
  .لف ممنوع استمؤ» بمکتو«بدون اذن آذربایجان شرقی،  اختمان استانسن نظام مهندسی و ارائه آن به سازماجز به منظور عقد قرارداد نیکی یا نسخه کاغذي یا به هر شکل دیگري، و نیز بازنویسی یا اعمال تغییرات در تمام یا قسمتی از آن و یا انتشار و تکثیر آن به صورت فتوکپی، اسکن و تایپ در قالب فایل الکترو این قرارداددر 

این قرارداد  خود در» تعهدات اصلی«مکلف است حقیقی طراح حق واگذاري حقوق و تعهدات این قرارداد را به شخص ثالث ندارد. طراح  .10
صالحیتی که وسیله مهندسان صاحباین قرارداد را به خود در» تعهدات اصلی«طراح حقوقی نیز مکلف است  را شخصاً به انجام برساند.

 فرعی خدمات طراحی از قبیلسپاري اجزاي برونباشند به انجام برساند. کار میمشغول به »طراح شرکت«در مربوطه وفق مقررات 
کلیه موقع کار و انجام بهصحت از سوي طراح بالمانع است اما در هر صورت مسئولیت  فنی غیر و و امور اداري کشی و چاپ نقشهنقشه

 طراح حقوقی مکلف است بر اعمال و رفتار کارکنان خود نظارت داشته باشد. .خواهد بودبر عهده طراح صرفاً  تعهدات ناشی از این قرارداد
 قبالدر  )هاي محاسباتیو فایل هاي اجرایی(از قبیل نقشه طراحیمحصوالت نیز و  طراحیامر هاي ناشی از مسئولیتتعهدات و تمام  .11

 .است(حقیقی یا حقوقی) درج شده  طراح عنوانبه این قرارداد در مشخصات وي ی است که بر عهده شخصکار و اشخاص ثالث صاحب
کار خسارتی متوجه صاحب »شرکت طراح«در صورتی که به جهت قصور یا تقصیر عوامل طراح از قبیل مهندسان و کارکنان شاغل در 

اح به فرد طرشرکت . بدیهی است این امر مانع از رجوع خواهد بود کارصاحبمسئول جبران خسارات وارده به  »شرکت طراح« ،شود
 مسئولیت مدنی (در معناي عام) نخواهد بود.در حدود قوانین و طبق قواعد مقصر 

نکند و از اظهار نظر و امضاي  تأخیرفنی، تعلل و  اداري و اظهارنظرطراح متعهد شد در انجام هیچ یک از تعهدات خود، از جمله امور  .12
بنابر درخواست سازمان و یا که  در مقاطعیمدارك مربوط به پروژه (وفق مقررات) بدون دلیل موجه امتناع ننماید. طراح مکلف است 

 کار و سازمان باشد.در دسترس صاحب است، حضور و یا اظهار نظر وي ضروري یا عرفاً وفق مقررات
انجام کار اضافی  مستلزمهاي فاز یک معماري انجام تغییراتی را از طراح خواستار شود که از تصویب طرح پس کارصاحبدر صورتی که  .13

را از مبلغ پیشنهادي خود بابت  کارصاحبابتدا به صورت مکتوب مکلف است  طراح باشد وسیع در کار کاريیا دوبارهقابل توجه و 
در صورتی که  .نماید کارصاحبالزحمه اقدام به توافق با کار اضافی مطلع کند و قبل از انجام کار اضافی، در خصوص حقالزحمه حق

 طراح به این تکلیف عمل نکند و کار اضافی را به انجام برساند به منزله قبول انجام کار اضافی به صورت تبرعی (رایگان) خواهد بود.
وسیله ناظر یا مجري از طریق سازمان به وي هاي اجرایی را که در حین اجراي ساختمان بهاحتمالی نقشههاي طراح مکلف است مغایرت .14

صالح (از شوند رفع و جزئیات اجرایی الزم را ارائه کند و در صورت لزوم اقدامات الزم را براي ثبت اصالحات فنی نزد مراجع ذياعالم می
 نهایی به عمل آورد. طراح حق دریافت وجهی بابت این امر ندارد. جمله سازمان و شهرداري) تا حصول نتیجه

ها کشف ) در طرحیا مغایرت ، ایراداتی (اعم از نقص یا اشتباهاز سوي مراجع مربوطه هاطرح نهایی تصویبو  تأییدپس از حتی  هرگاه، .15
در مدت معقول و متعارف اقدام نماید. بابت رفع صالح اصالحات از مراجع ذي تأییدسبت به رفع ایرادات و اخذ شود طراح مکلف است ن

در امتناع طراح یا در صورتی که رفع ایراد از سوي طراح به هر علت (از قبیل  اي به طراح تعلق نخواهد گرفت.ایرادات مذکور هیچ هزینه
به تواند با مجوز سازمان ر میکاصاحبمقدور نباشد و ...)  تعلیق یا لغو صالحیت ويدر مهلت معقول و متعارف،  ويدسترس نبودن 

 از طراح مطالبه نماید.سازمان است  تأییددر حدي که مورد هاي متحمله را طریق مقتضی اقدام به رفع ایراد کند و هزینه
 نهایی تصویبو  تأییدپس از ها طرح تغییر، انجام یافته از سوي مهندس طراح در صورتی که به دالیلی غیر از نقص یا اشتباه در طراحی .16

 ها را قبول نماید.طرح انجام تغییر درو با اخذ حق الزحمه توافقی  کارصاحبتواند بنابه درخواست الزم شود طراح می
هرگونه  اطالعات کلیدي را  اندطراحان مکلف همه طراح است.هر  مسلم با سایر طراحان از تکالیف و اداري فنیهماهنگی هرگونه انجام  .17

به ایشان ارائه و در قبال آن و شفاف  به صورت کاملموقع و بهبراي انجام وظایف سایر طراحان ضروري است طبق عرف مهندسی که 
دانند از سایر طراحان را که براي انجام وظایف خود الزم می ضروري دیگرياند اطالعات همچنین تمام طراحان مکلف رسید دریافت کنند.

وفق قواعد مسئولیت کار وارد شود فرد مقصر خسارتی به صاحببا سایر طراحان  هماهنگیدر  قصوردر صورتی که به جهت مطالبه کنند. 
 جبران تمام خسارات وارده خواهد بود. مدنی موظف به

هاي محاسباتی اعم از الکترونیک و چاپی، با رعایت مفاد این قرارداد متعلق به ها و دفترچهمحصوالت نهایی طراحی از جمله نقشه .18
، لوح فشرده ینهایی طرح یک نسخه از تمام محصوالت طراحی شامل دفترچه طراح تأییدطراح مکلف است پس از کار است. صاحب

 کار تحویل دهد.به صاحببه صورت قابل استفاده شده را  تأییدهاي هاي محاسباتی و نقشهحاوي فایل

 :کارصاحبتعهدات  -ج
عملیات صالح، ها و تشکیل پرونده ساختمانی و اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذينهایی طرح تأییدپس از کار مکلف است صاحب .1

هاي مصوب و با اطالع کامل ناظران و تحت نظارت ایشان به ساختمانی را با رعایت تمام قوانین و مقررات مربوطه و دقیقًا طبق طرح
هاي مصوب را داشته باشد باید قبل از هرگونه قصد تغییر تمام یا قسمتی از طرحدر هر مقطعی کار انجام برساند. در صورتی که صاحب

هاي جدید اقدام به اجراي صالح را اخذ و پس از تصویب نهایی طرحهاي مصوب قبلی، موافقت مراجع ذيبر خالف طرح ییاجرا اقدام
 بنماید. تغییرات مصوب
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کار رفته از متن، ساختار و روش به است. هرگونه استفاده کلی و جزئی مؤلفمام حقوق مادي و معنوي این اثر و حقوق مالکیت فکري آن متعلق به توسیله دکتر حسن باقرزاده (وکیل پایه یک دادگستري و مهندس عمران) تألیف شده است. متن این قرارداد همسان به سفارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی به
  .لف ممنوع استمؤ» بمکتو«بدون اذن آذربایجان شرقی،  اختمان استانسن نظام مهندسی و ارائه آن به سازماجز به منظور عقد قرارداد نیکی یا نسخه کاغذي یا به هر شکل دیگري، و نیز بازنویسی یا اعمال تغییرات در تمام یا قسمتی از آن و یا انتشار و تکثیر آن به صورت فتوکپی، اسکن و تایپ در قالب فایل الکترو این قرارداددر 

 ارائه. کنداز محل ملک را فراهم  وي مکلف است اطالعات الزم براي انجام طراحی را در اختیار طراح قرار داده و امکان بازید کارصاحب .2
طراح  است. کارصاحببرداري (در صورت لزوم) به طراح از تکالیف دفترچه مطالعات ژئوتکنیک و نتایج نقشه روانه ساختمان وپپیش

تواند هر موقع از طراح بخواهد که این کار میصاحبکار بدهد. مکلف است در قبال دریافت این مدارك رسیدي با ذکر تاریخ به صاحب
کار امتناع کند. در صورت امتناع، مدارك متعلق به صاحباصل مدارك را به وي عودت دهد. طراح تحت هیچ عنوانی حق ندارد از عودت 

 است.کار وارد شده طراح مسئول تمام خساراتی است که وفق قواعد عام مسئولیت مدنی به این جهت به صاحب
عدم اي که گونههب ندکطراح ارائه  صورت صریح و مکتوب بهبهدر ارتباط با طرح کلیدي خود را اصلی و هاي خواسته تمامباید  کارصاحب .3

 .نشود هاطرحتغییرات گسترده و اساسی در موجب  کارصاحبتغییر نظر اعالم نظر یا 
 .کندهاي فاز اول به صورت کتبی ظرف مهلت مقرر بین طرفین به طراح اعالم مکلف است نظر نهایی خود را در مورد طرح کارصاحب .4
ها صالح جهت امضاي مدارکی که نیاز به امضاي وي دارد حاضر شده و به موقع کلیه هزینهمکلف است به موقع در مراجع ذي کارصاحب .5

، مالک رسمی تمامی شش دانگ پالك کارصاحبپرداخت نماید. در صورتی که یند مرتبط با طراحی او عوارض مربوطه را جهت انجام فر
هرگونه مانع قانونی و اداري را برطرف نموده و در صورت لزوم مالک (مالکین) را براي انجام تشریفات اداري و ثبتی نباشد مکلف است 

 .کندقانونی حاضر 
انجام کار اضافی  مستلزمي انجام تغییراتی را از طراح خواستار شود که هاي فاز یک معمارپس از تصویب طرح کارصاحبدر صورتی که  .6

 .کندطراح پرداخت  مربوطه را بهتوافقی الزحمه مکلف است حق کارصاحب باشد وسیع کاريیا دوبارهو قابل توجه 
 کند. ایفا مندرج در این قراردادشیوه به و در مواعد مقرر به میزان اعالمی سازمان و تعهدات مالی خود را کار مکلف است صاحب .7

 :طراحی فسخ قرارداد-7ماده 
مابین طراح و کار عقدي الزم است؛ اما در موارد مشخص شده در این ماده، قرارداد طراحی فیمابین طراح و صاحبفی طراحیقرارداد  .1

 کار خاتمه خواهد یافت.صاحب
 یپرداخت مبلغی از سوي هر یک از طرفین به دیگري شده یا اینکه به جهتدر صورتی که اعمال حق فسخ وفق مفاد این ماده منوط به  .2

خود را جهت واریز وجه بانکی شماره حساب  ،درخواست کتبی حسب اندمکلف هر یک از طرفینبینی شده باشد، دیگر عودت وجوه پیش
 ،پرداخت وجه قبل از اعمال حق فسخمربوط به رعایت شرط ، بانکی حساب اطالعاتعدم ارائه  در صورت .در اختیار طرف مقابل قرار دهد

 الزامی نخواهد بود.
در تمام مواردي که اختالفی بین طرفین این قرارداد با یکدیگر در خصوص اعتبار قرارداد یا وقوع فسخ یا صحت عمل فسخ صورت  .3

به مراجع قضایی براي حل اختالف تواند طرفین میهر یک از پذیرفته از سوي یکی از طرفین قرارداد یا نتایج حاصل از آن رخ دهد، 
گیري از بالتکلیفی االجراي مراجع قضایی عمل خواهد کرد. به منظور پیشو سازمان مطابق مفاد حکم یا دستور الزم صالح مراجعه کند

االشاره به سازمان واصل نشده قاالجرا در خصوص اختالفات فودر پرونده ساختمانی، سازمان حق دارد تا زمانی که حکم یا دستور الزم
طرفین حق هرگونه  پرونده ساختمانی و ادامه کار اتخاذ کند. به منظور تعیین تکلیفو هر تصمیمی  نمایداست به تشخیص خود عمل 

 اعتراض و طرح دعوا و شکایت و یا مطالبه خسارت از سازمان را تحت هر عنوانی در این خصوص از خود سلب و ساقط کردند.
 به صورت توافقی: طراحیفسخ قرارداد  -الف

مابین، به توافق خود را مبنی بر فسخ قرارداد طراحی فیمابین خود را فسخ و قرارداد طراحی فیتوانند کار و هر یک از طراحان میصاحب
 سازمان اعالم کنند. 

 به صورت خودکار: طراحیانفساخ قرارداد  -ب
و  طراحمنحل گردد قرارداد طراحی بین آن » طراح حقوقی«در صورتی که طراح حقیقی فوت کند یا محجور شود و نیز در صورتی که .1

است انحالل شرکت را در اسرع وقت به سازمان و  مکلف» طراح حقوقی«کار به طور خودکار منفسخ خواهد شد. مسئول شرکت صاحب
صورت خدماتی که قبل از انفساخ قرارداد به  برايفوق منفسخ گردد طراح فقط  هايعلتقرارداد به در صورتی که  کار اطالع دهد.صاحب

 خواهد بود. مناسب  المثلاجرتکار ارائه کرده است مستحق به صاحبمحصوالت آن را انجام رسانیده و صحیح و قابل استفاده به 

 :طراحیجانبه قرارداد فسخ یک-ج
فسخ  قضایی را بدون هرگونه تشریفات مابین خود و طرف مقابلفی تواند قراردادزیر می شرایطیکی از  وجودهر یک از طرفین در صورت  .1

. در صورتی که بین طرفین در خصوص شودبه طرف مقابل اعالم  و از طریق اظهارنامه به صورت کتبیباید نمایند. مراتب فسخ قرارداد 
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کار رفته از متن، ساختار و روش به است. هرگونه استفاده کلی و جزئی مؤلفمام حقوق مادي و معنوي این اثر و حقوق مالکیت فکري آن متعلق به توسیله دکتر حسن باقرزاده (وکیل پایه یک دادگستري و مهندس عمران) تألیف شده است. متن این قرارداد همسان به سفارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی به
  .لف ممنوع استمؤ» بمکتو«بدون اذن آذربایجان شرقی،  اختمان استانسن نظام مهندسی و ارائه آن به سازماجز به منظور عقد قرارداد نیکی یا نسخه کاغذي یا به هر شکل دیگري، و نیز بازنویسی یا اعمال تغییرات در تمام یا قسمتی از آن و یا انتشار و تکثیر آن به صورت فتوکپی، اسکن و تایپ در قالب فایل الکترو این قرارداددر 

تواند به مرجع حل اختالف پیش بینی شده در این قرارداد هر یک از طرفین می شودایجاد صحت عمل فسخ یا نتایج آن، اختالفی 
 مراجعه نماید.

ده است (از قبیل در این قرارداد به سازمان واگذار ش صریحاًدر مواردي که ایجاد حق فسخ منوط به احراز امري باشد که تشخیص آن  .2
ا دارد باید ابتدا گواهی الزم را در رفی که قصد اعمال حق فسخ مربوطه ر) طکار، سلب صالحیت طراحیا صاحب طراحعدم دسترسی به 

 خصوص احراز آن امر از سازمان اخذ و سپس اقدام به فسخ قرارداد کند.

 کار:حق فسخ براي صاحب -1-ج
 :(حسب مورد) فسخ کند طراحانرا نسبت به تمام یا هر یک از  احیطراز شرایط زیر، قرارداد  هر یکتواند در صورت وجود کار میصاحب

قرارداد طراحی را نسبت به هر یک از طراحان تا قبل از تشکیل پرونده بدون وقوع هر نوع قصوري از سوي طراح، تواند کار میصاحب .1
پروانه ساختمان قبل از تشکیل پرونده ساختمانی به هر علتی باطل که پیشدر وضعیتی  عالوه بر آنساختمانی در سازمان فسخ کند. 

مهندس  هر دو وضعیت مذکور،در جا فسخ کند. صورت یکتواند قرارداد طراحی را مجتمعاً نسبت به همه طراحان بهکار میشود صاحب
  خواهد بود: حمه مندرج در این قراردادالزاز حق به شرح زیر مستحق درصدي که قرارداد نسبت به او فسخ شده است طراحی

 الزحمه طراحی معماريدرصد حق 30طراح معمار: 
 الزحمه طراحی سازهدرصد حق 30طراح سازه: 

 برقی تأسیساتالزحمه طراحی درصد حق 10برقی:  تأسیساتطراح 
 مکانیکی تأسیساتالزحمه طراحی درصد حق 10مکانیکی:  تأسیساتطراح 

خسارت دیگري ناشی از الزحمه و حقمبلغ مذکور به عنوان خسارت قراردادي طراح محسوب خواهد شد و طراح حق مطالبه هرگونه 
ارائه محصوالت  خ مندرج در این بند، طراح تکلیفی در خصوصدر صورت اعمال حق فسفسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود. 

ال حق شرط اعمکار ندارد. تولید شده است به صاحب طراحوسیله تا قبل از فسخ قرارداد به طراحی (از جمله نقشه و محاسبات) که
در صورتی که مبلغ مذکور  و استقبل از اعالم فسخ کار به طراح قراردادي از سوي صاحب خسارتپرداخت  ،هاي مندرج در این بندفسخ

 را نخواهد داشت.مندرج در این بند  هايحق اعمال خیار فسخ کارصاحبپرداخت نشود 
مرجع صدور پروانه «و قبل از معرفی وي به  حین عقد این قرارداد یا بعد از آن بنابر گواهی سازمان مشخص شود که طراحهرگاه  .2

تواند قرارداد کار میصاحب از دست داده استنداشته یا صالحیت خود را را از جمله ظرفیت آزاد کافی) قانونی الزم (صالحیت » ساختمان
کار عودت در این صورت طراح باید تمام وجوه دریافتی بابت این قرارداد را به صورت کامل به صاحب .را نسبت به آن طراح فسخ کند

ت طراحی طراح تکلیفی به ارائه محصوالدر این وضعیت دهد و از عهده خسارات وارده به کارفرما طبق قواعد عام مسئولیت مدنی برآید. 
به  کتباً مگر اینکه طرفین کار نداردوسیله طراح تولید شده است به صاحب(از جمله نقشه و محاسبات) که تا قبل از فسخ قرارداد به

  مصالحه نمایند. صورت دیگري
، روز از تاریخ ارسال آن 20و گذشت  رغم یک نوبت اخطار کتبی سازمانکار به طراح قطع شود و بهصاحب سازمان یا هرگاه دسترسی .3

فراهم نکند و این امر از سوي سازمان گواهی شود به تشخیص سازمان  ،به خود راو یا سازمان کار صاحب »دسترسی موثر«طراح 
صورت  المثل خدماتی است که بهدر این صورت طراح فقط مستحق اجرت تواند قرارداد را نسبت به آن طراح فسخ نماید.کار میصاحب

کار تحویل داده است و مبالغ دریافتی صحیح تا زمان قطع دسترسی به انجام رسانیده و محصول آن را به صورت قابل استفاده به صاحب
صورت به تعیین خواهد کرد مگر اینکه طرفین کتباً  حل اختالفالمثل مذکور را مرجع اجرت کار عودت دهد.زائد بر آن را باید به صاحب

 لحه نمایند.دیگري مصا
این قرارداد  8وفق ماده  تأخیربه حدي برسد که مبلغ خسارت طراح در انجام هر یک از مراحل خدمات موضوع قرارداد  تأخیرهرگاه  .4

در این صورت طراح  .مابین خود و آن طراح را فسخ کندتواند قرارداد فیکار میصاحب الزحمه مربوط به آن طراح شودبیش از نصف حق
المثل خدماتی است که به صورت صحیح تا زمان فسخ قرارداد به انجام رسانیده و محصول آن را به صورت قابل مستحق اجرتفقط 

همچنین طراح مکلف است خسارت  کار عودت دهد.کار تحویل داده است و مبالغ دریافتی زائد بر آن را باید به صاحباستفاده به صاحب
تعیین  حل اختالفالمثل مذکور را مرجع خسارت و اجرت کار پرداخت کند.ق مفاد همین قرارداد به صاحبدر ایفاي تعهد را نیز وف تأخیر

 صورت دیگري مصالحه نمایند.به خواهد کرد مگر اینکه طرفین کتبًا 
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کار رفته از متن، ساختار و روش به است. هرگونه استفاده کلی و جزئی مؤلفمام حقوق مادي و معنوي این اثر و حقوق مالکیت فکري آن متعلق به توسیله دکتر حسن باقرزاده (وکیل پایه یک دادگستري و مهندس عمران) تألیف شده است. متن این قرارداد همسان به سفارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی به
  .لف ممنوع استمؤ» بمکتو«بدون اذن آذربایجان شرقی،  اختمان استانسن نظام مهندسی و ارائه آن به سازماجز به منظور عقد قرارداد نیکی یا نسخه کاغذي یا به هر شکل دیگري، و نیز بازنویسی یا اعمال تغییرات در تمام یا قسمتی از آن و یا انتشار و تکثیر آن به صورت فتوکپی، اسکن و تایپ در قالب فایل الکترو این قرارداددر 

 :طراححق فسخ براي  -2-ج
گزارش  بایدطراح  . در این صورتکار را فسخ کندمابین خود و صاحبفی طراحیتواند در صورت وجود یکی از شرایط زیر، قرارداد می طراح

 :کندارسال  کارصاحبفسخ قرارداد به  رنامهاظهارا به همراه  الزحمه مربوطهو حق خود وسیلهبهاز میزان و شرح کارهاي انجام یافته  جامعی
مابین قرارداد فیه ساختمانی نزد سازمان، و قبل از تشکیل پرونداز تاریخ عقد قرارداد حاضر  شمسی روز 20تواند ظرف مهلت طراح می .1

اي نخواهد بود و در صورتی که وجوهی بابت این قرارداد از الزحمهکار را فسخ کند. در این صورت طراح مستحق هیچ حقخود و صاحب
کار بابت تمام مبالغی است که صاحب دتعوعمال حق فسخ شرط ا کار عودت دهد.صاحب فوراً بهکار دریافت کرده باشد باید صاحب

حق اعمال  طراحرداخت نشود پقبل از اعالم فسخ و در صورتی که مبلغ مذکور واریز کرده است به حساب آن طراح الزحمه طراحی حق
  خیار فسخ مندرج در این بند را نخواهد داشت.

به میزانی بیش از آنچه در ارائه اطالعات و مدارك مربوط به کار که براي انجام طراحی نقش کلیدي دارند کار صاحب تأخیردر صورت  .2
المثل خدماتی است در این صورت طراح فقط مستحق اجرت. طراح حق فسخ قرارداد را خواهد داشت بین طرفین توافق شده بوده است

کار تحویل داده است و مبالغ محصول آن را به صورت قابل استفاده به صاحبکه به صورت صحیح تا زمان فسخ به انجام رسانیده و 
تعیین خواهد کرد مگر اینکه طرفین  حل اختالفالمثل مذکور را مرجع اجرت کار عودت دهد.دریافتی زائد بر آن را باید به به صاحب

 کتباً صورت دیگري مصالحه نمایند.
طراح حق فسخ  ،روز 60 بیش از در مواعد مقرر در این قرارداد به مدت الزحمه طراحیاقساط حقدر پرداخت  کارصاحب تأخیردر صورت  .3

 در این وضعیت: .خواهد داشتکار را مابین خود و صاحبفیقرارداد 
کار الزحمه مرحله تشکیل پرونده باشد و قرارداد از سوي طراح وفق این بند فسخ شود صاحبمربوط به واریز حق تأخیردر صورتی که -الف

 حی به عنوان خسارت قراردادي است و غیر از آن هیچ مبلغی به طراح پرداخت نخواهد شد.الزحمه طرااز حق ٪30مکلف به پرداخت 
 یگري ناشی از فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود.الزحمه و خسارت دطراح حق مطالبه هرگونه حق

و باشد نهایی و معرفی طراح به مرجع صدور پروانه ساختمان  تأییدمرحله الزحمه واریز حقمربوط به کار صاحب تأخیردر صورتی که -ب
الزحمه را به طراح کار باید باقیمانده حقو صاحب الزحمه استطراح مستحق تمام حققرارداد از سوي طراح وفق این بند فسخ شود 

صورت قابل استفاده به طور کامل و بهتمام محصوالت طراحی را به ،الزحمهباقیمانده حق طراح مکلف است پس از دریافت .بپردازد
 کار تحویل دهد.صاحب

 :تعهدات از سوي طراح ایفايدر  تأخیررت خسا-8ماده 
الزحمه مربوط حق نیم درصدمعادل ، تأخیرقرارداد، به ازاي هر روز  این موضوعمربوط به هر مرحله از طراح در انجام خدمات  تأخیردر صورت 

محدود است  تأخیرخسارت  قابل پرداخت بابت مبلغکار پرداخت خواهد شد. طراح به صاحبمهندس به عنوان خسارت از سوي  به آن طراح
مربوط به آن الزحمه مبلغ حقاز نصف  تأخیر مبلغ خسارتکه  از تاریخی بیش از آن قابل پرداخت نخواهد بود. الزحمه طراح وحق نصف به

  فسخ کند.را مهندس طراح آن مابین خود و ، قرارداد فیتأخیرتواند عالوه بر دریافت خسارت کار میصاحب طراح بیشتر شود
 :حل اختالفمرجع  -9ماده 

صرفاً از طریق مراجع قضایی حل و فصل خواهد شد مگر اینکه تمام یا برخی از این قرارداد تفسیر و اجراي کلیه اختالفات و دعاوي ناشی از 
 طرفین این قرارداد، اختالف(ات) فی مابین خود را بعد از عقد این قرارداد با تراضی کتبی به داوري ارجاع دهند.

ها حکم واحد را دارند. یک نسخه از این همه نسخه ؛رسیدکار به امضاي طراحان و صاحب نسخه 3در و حه صف 10این قرارداد مشتمل بر 
نسخه دیگر نزد کار است و قرارداد به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ارائه خواهد شد. یک نسخه متعلق به صاحب

 نگهداري خواهد شد.یکی از طراحان 


