
 قرارداد طراحی
        ....................................................دارای شناسنامه شماره  ....................................................فرزند  ..........................................................................آقای /بین خانم ..............................................در تاریخ این قرارداد 

                                                       ......................................................................( کشددددد  نقشددددده)بعندددددساو مدددددد س  دف دددددر   ................................................صدددددادره از  ..........................................................کدددددد م ددددد  
     ................................................دارای شناسنامه شماره  ..................................................فرزند  ........................................................................آقای /و خانم ...........................................................................................به آدرس 

            ....................................................و بددا ت  ددن شددماره    ...........................................................................................بدده آدرس  ....................................................صددادره از  ....................................................کددد م دد   
 .گردد منعقد م ( نماینده قانسن  شرکت تعاون  /وکیل مالک /مالک)بعنساو 

 .باشد واقع م  ...........................................................................................به آدرس  ....................................................این پروژه در محدوده شهرداری

 :اردادموضوع قر( 1)ماده 

دارای مجدسز از نماینددگ  نمداه مهندسد      ( کشد   نقشده )مسضسع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات مهندس  طراح  ساخ ماو تسسط دف ر فند  مهندسد    
 (کش  نقشه)ساخ ماو و در صسرت نیاز به دف ر فن  مهندس  همکار با اطالع و مسافقت مدیر مد س  آو دف ر مهندس  

 :پروژهمشخصات ( 2)ماده 

                ....................................................مددسر   ....................................................دسدد سر تهیدده نقشدده شددماره  ....................................................کددد نسسددازی  ....................................................شددماره پددالت  ب دد  
 .باشد طبس که جزء الین ک قرارداد م  ....................................................شهرداری ....................................................نسع اسک ت  ....................................................تعداد طبقات 

 :مدت قرارداد( 3)ده ما

 .باشد ماه م  ....................................................به اس ناد جدو  زیر مدت قرارداد برای طراح  

 به ماهحداکثر زمان تعهد طراحی  گروههای ساختمانی
 4 3 2 1 د ج ب الف

 

شدامل مددت قدرارداد    ( در صدسرت نیداز  )اخذ ن ایج آزمایشات مکانیک خدات  های معماری از شهرداری، قصسر مالک و یا  مدت زماو اخذ تأییدیه نقشه: 1صرهتب
 .باشد نم 

 .نماه مهندس  ساخ ماو خساهد بسد نمایندگ مدت قرارداد ساخ ماو ویژه با تسافق طرفین و تأیید : 2تبصره

  .باشد م های معماری از شهرداری به دف ر  و ارائه تأییدیه نقشهمالک  تاریخ شروع قرارداد، تاریخ تأیید طرح از سسی: 3تبصره

 :مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت( 4) ماده

نمایدد   نماه مهندسد  تعیدین مد    بایدت تسسط مالک به حداب  که نمایندگ   مب غ قرارداد براساس آخرین مصسبات نمایندگ  نماه مهندس  بسده و م  -1
 .گرددواریز

 .تسسط مد س  دف ر طراح  مد رد خساهد گردید 2-5و 1-5بندهای پس از تدسیه حداب مالک با نماه مهندس ، مبالغ و چک مسضسع : تبصره

 .الزحمه خدمات مهندس  از نمایندگ  نماه مهندس  به دف ر مهندس  براساس مصسبه هی ت رئیده نمایندگ  نماه مهندس  خساهد بسد پرداخت حق -2

 :و مهندسین طراح( مدیر مسئول)دات دفتر مهندسی تعه( 5)ماده 

 .(مالت سند مالکیت است)بازدید از محل و بررس  وضعیت مسجسد و انطباق با سند مالکیت  -1
های  ، اخذ مدارت از مالک و پیگیری تا اخذ تأییدیه نقشهو دخیل در پروژه در مراحل طراح  عقد قرارداد با کارفرما، هماهنگ  الزه با مهندسین ذیصالح -2

 نماه مهندس  نمایندگ ترسیم  و محاسبات انجاه شده از 
های مسجسد، مقررات م   ساخ ماو و ضدسابط مصدسب شهرسدازی و اعالمد  از سدسی شدهرداری و        نامه پروژه، آئیندر طراحیهای  طراحاو مسظف هد ند -3

 .را رعایت نماید نمایندگ  نماه مهندس  ساخ ماو
اند بسده و تأییدیه نمداه مهندسد  از    ها را تهیه و مسرد تأیید قرار داده مد سلیت صحت طراح  صرفاً بعهده مهندسین طراح عضس دف ر مهندس  که نقشه -4

 .کاهد مد سلیت آنها نم 
را  نماینددگ  نمداه مهندسد     به یدات مکانیک  و برق تأسفایل جهت طراح   های اجرای  معماری، سازه و ارسا  ک یه نقشه دف ر مهندس  مک ف است -5

 .باشد های معماری، سازه و تأسیدات بعهده مد س  دف ر م  مد سلیت عده هماهنگ  نقشه. در اخ یار مالک قرار دهد 6ماده  2تهیه و پس از رعایت بند 
، emailها برابر ضسابط ابالغ  به دفاتر، به نماینددگ  نمداه مهندسد  از طریدق      های تأسیدات، دف ر مهندس  مک ف به ارسا  نقشه جهت طراح  نقشه -5-1

flash  و یاcd  باشد م . 

بدرق   طدراح گ  الزه فیمدابین مالدک و   هماهنو کارشناس  فن  برق برق از سسی نمایندگ  جهت بررس   طراحدف ر مهندس  مک ف است پس از تعیین  -5-2
 .جهت بازدید از محل را انجاه دهد

 ها به منمسر اخذ پروانه ساخ مان   مهر و امضاء ک یه نقشه -6
 های اجرای  سازه نگهباو در صسرت نیاز طراح ، محاسبه و تهیه نقشه -7
 همکاری با مالک و مهندسین ناظر و ارائه اطالعات تکمی   ضروری و مسرد نیاز -8
 (در صسرت نیاز)اساس آخرین دس سرالعم های ابالغ  سازماو نماه مهندس  بردار بر تأییدیه مهندسین شهرساز و نقشهذ اخ -9
 (جداو  مربسط به طراح )تکمیل دف رچه اطالعات ساخ ماو  -11
 تا زماو اخذ پایانکایا مالک اصالح نقشه و تکمیل اطالعات مسرد نیاز در صسرت اعاله مجری ذیصالح  -11

 

 

 



 

 :تعهدات مالک( 6) ماده

 .مالک مک ف است دس سر تهیه نقشه در مسرد م ک خسد را از شهرداری منطقه مربسطه اخذ و به دف ر طراح  تحسیل نماید -1
نددگ  نمداه   ذ تأییدیه شدهرداری بده نمای  های معماری تهیه شده تسسط دف ر را جهت تأیید به شهرداری منطقه ارائه و پس از اخ نقشه مالک مک ف است -2

و هدا   ، ک یده نقشده   های خدمات نماه مهندس  مراجعه نمسده و پس از اخذ تأییدیه واحد حددابداری نماینددگ   مهندس  ساخ ماو جهت پرداخت هزینه
 .سازه و تأسیدات تحسیل دهدمعماری، های  را به دف ر مهندس  جهت تکمیل نقشهتدسیه حداب مال  

اقداه و دف ر طراح  درخصسص تغییدرات اجراید  تسسدط مالدک      نمایندگ های مصسب  راساس نقشهمالک مک ف است صرفاً ندبت به احداث ساخ ماو ب -3
 .مد سلی   نخساهد داشت

را از مراجع ذیصالح اخذ و جهت انجاه محاسبات سازه در اخ یار ( درصسرت نیاز)مالک مک ف است مشخصات ژئستکنیک  و اطالعات مربسط به خات محل  -4
 .دف ر مهندس  قرار دهد

 (نر  طراح  معماری براساس آخرین مصسبه نمایندگ  نماه مهندس  ساخ ماو طبس) باشد م  ریا  ....................................................مب غ قرارداد  کل -5
، emailچدک پریندت،   )مخ  دف  ریا  بصسرت ع   الحداب در شروع کار طراح  از مالکین اخذ و در صسرت ارائه فایل طراح  بده صدسر   111/511مب غ  -5-1

flash ، cd گیرد و در صدسرت عدده ارائده     و انصراف مالک از ادامه روند طراح  مب غ مذکسر در اخ یار دفاتر قرار م ( های فضای مجازی و یا از طریق اپ یکشن
 . فای های مذکسر مب غ به مالک مد رد خساهد شد

با تاریخ حداقل یک مداه و حدداک ر طبدق تسافدق      ....................................................بصسرت نقد و مابق  ط  چک شمارهآو % 31:اجرای قرارداد منعقدهتضمین مب غ  -5-2
بده   1-5ب با نماه مهندس  به همراه مب غ بندد  ها و تدسیه حدا ریا  به دف ر طراح  تحسیل تا پس از تکمیل نقشه ....................................................طرفین قرارداد به مب غ
 .مالک مد رد گردد

 .تأمین خساهد نمسد2-5و 1-5 هایچنانچه در ا نای کار مالک منصرف گردد دف ر طراح  خدارات خسد را از محل بند

 :سایر موارد( 7) ماده

م   ساخ ماو بسده و دف ر مهندس  مد سلی   در قبا  تغییرات ایجاد ها و مقررات  نامه ها، آئین طراح  و محاسبه ساخ ماو براساس آخرین دس سرالعمل -1
 .شده پس از خاتمه قرارداد نخساهد داشت

الزحمه خدمات مهندس  از سسی نمایندگ  نماه مهندس ، تعداد طبقات طراح  شده از سسی دف ر مهندس   مالت ان خاب مهندسین ناظر، طراح و حق -2
بسد و هزینه طراح   تأ یر خساهد الزحمه ب  جهت احداث در ان خاب ناظر و طراح و پرداخت حق مالکقات مسرد تقاضای برای اخذ پروانه بسده و تعداد طب

 .گرددمازاد بر مجسز تسسط دف ر برابر تعرفه مصسب ابالغ  نمایندگ  اخذ 
تعداد سقف کم ر اخذ نماید، نمایندگ  نماه مهندس   در صسرتیکه مالک تقاضای طراح  ساخ ماو برای سق های اضاف  نمسد و پروانه ساخ ماو را برای -3

 .های آینده را نخساهد داشت مد سلی   در قبا  طراح  انجاه شده در تسسعه

در صسرت درخساست مالک از شهرداری مح ره جهت اضافه کردو طبقات و تأیید شهرداری مح ره، نماه مهندس  برابر ضسابط و مقدررات جهدت تأییدد    : تبصره
 .صسرت گرف ه اقداه خساهد نمسدطراح  

-سازه نگهباو-تخریب بنای قدیم . باشد های مصسب م  الزحمه مربسطه عالوه بر تعرفه در صسرت طراح  و محاسبه مسارد زیر، مالک م زه به پرداخت حق -4
-ر گروههدای سداخ مان  الدف و ب   سانددسر د آ-آن ن مرکزی-شبکه رایانه-اضطراریبرق -تهسیه مطبسع-نماهای تزئین  و خاص-جکسزی-اس خر-محسطه
 (As-Built) های چسو ساخت تهیه نقشه-برداری نقشه-تأسیدات خارج از ساخ ماو-پ ه برق -برقگیر

 

 :مرجع حل اختالف( 8) ماده

ندس  ساخ ماو بسده و چنانچه در هر یک از م اد یا مراحل قرارداد اخ الف  بین طرفین احداث شسد مرجع حل اخ الف، شسرای حل اخ الف نمایندگ  نماه مه
 .باشد االجرا م  تصمیم شسرای مذکسر برای طرفین الزه

 :خاتمه قرارداد( 9) ماده

 .ها تسسط نمایندگ ، این قرارداد خاتمه یاف ه ت ق  و طرفین ندبت به یکدیگر تعهدی نخساهند داشت پس از انجاه تعهدات طرفین و اخذ هزینه

 :فسخ قرارداد( 11) ماده

 :تساند فدخ گردد در هر یک از حاالت زیر م این قرارداد 

به نماه مهندس  مبن  بر عدو  دف ر مهندس  از شرایط مندرج در قرارداد و مسارد تعیین شده از سسی نمایندگ  نماه مهندس  پدس   مالکاعاله ک ب   -1
 از تأیید شسرای حل اخ الف نمایندگ  نماه مهندس  ساخ ماو

از شرایط مندرج در قرارداد پس از تأیید شسرای حل اخ الف نمایندگ  نماه  مالک مبن  بر عدو  نماه مهندس ندگ  نمایاعاله ک ب  دف ر مهندس  به  -2
 مهندس  ساخ ماو

پذیرد، در صسرت وجسد اخ الف فیمابین طرفین بدا نمدر    صسرت م  5ماده  2و  1بندهای  در صسرت فدخ قرارداد، تدسیه حداب مال  طرفین با تسجه به: تبصره
 . صسرت خساهد پذیرفتتدسیه حداب مال  سرای حل اخ الف نمایندگ  ش

 .باشد االجرا م  و برای طرفین الزهم و حکم واحد دارد و رعایت م اد آندخه تنمی 3ماده و  11این قرارداد در 
 

 ناه مد س  دف ر مهندس      ه مالک یا وکیل قانسن  مالک نا 

 مهر و امضاء                    امضاء                                                
 

  ندخه دف ر طراح 

 ندخه نمایندگ  نماه مهندس  ساخ ماو 

 ندخه مالک 


