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هاي این انتشـارات، بـه استحضـارتان مـی    نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب

سـازي و نشـر   هاي مختلف آمـاده نتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروهرساند که همکاران این ا

کـار بسـته  کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به

 هاي استاندارد یـک کتـاب خـوب، هـم از نظـر     اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقلاند و تالش کرده

 محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد رغم تمامی تالشوجود، علیبااین

دیگـر، ایـن   قـص و اشـکال دانسـت. ازسـوي    نتوان الزاماً مبـرّا از  و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی

اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی  انتشارت بنابه تعهدات حرفه

هـاي  ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمـالی کتـاب  دارد از هر طریق ممکن، به

 هاي بعدي رفع نماید.ها و ویرایشها را در چاپآن منتشرة خود آگاه شده و

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتیلذا دراین  

اید و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده

شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتشـارات،   طالعه، کتاب ویرایشپس از اتمام م

ایـد، لطـف کـرده    اي یادداشت نمودهارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه

ر ارسال نمایید، عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآو

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و باعـث هرچـه    ها و ویرایشتا این موارد بررسی شده و در چاپ

 پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.

منظور انقدر، بهنشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گر

که اصالحات درسـت و بجـا باشـند،    تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی

شدة رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالحمتناسب با میزان اصالحات، به

نمایـد، و  ودتـان، برایتـان ارسـال مـی    عنوان هدیه، به انتخاب خآن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به

 شود.که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر میدرصورتی

کارهـاي شـما   آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه  همچنین نشر نوآور و پدید

ر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه       عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچـه بهتـ  

 نمایند.استقبال می
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 هاي  ایده و اجراي اره در صدد طرحهمو، ساز و ساختصنعت  اندرکاران دست، امروزه

، معمـاران ، پیمانکـاران ، مجریـان . باشـند  نوین معماري با محوریت استحکام حداکثري می

و پیشکسوتان این عرصه در  فعاالناستادکاران تجربی و همه ، هاي فنی کاردان، مهندسان

ندان و بـازوي  قلـم دانشـم  . دارند این مرزوبوم قدم برمیتر  راستاي سازندگی هرچه باشکوه

در پرواضـح اسـت کـه    . صـنعت کشـورند  هاي   هدایتگر چرخیکدیگر  توامان با، صنعتگران

، هـا  بخشـنامه ، فنـی هـاي    ابالغیـه ،    ملـی سـاختمان  راستاي پیشبرد کیفی اهداف مقررات 

کشـور   ساز و ساختهاي  هاي متنوع مراجع رسمی نظام نشریات و دستورالعمل، ها نامه آیین

 بـه عنـوان  لیفـات و تفسـیرهایی   أت، هـا  تخلـیص ، ها گردآوري نیازمند، ذیربط و سازمانهاي

از خالصه مجموعـه  لیف أتو گردآوري  به صورت بع سه جلدي حاضر،من. باشیم میراهنما 

 .  باشد میصنعت ساختمان منابع موجود در زمینه 

ران نـدرکا ا د راهنمایی سریع با دسترسی آسـان بـراي همـه دسـت    نوانت   ، میکتباین 

بدیهی است که منابع و مراجع ارزشمند حـال حاضـر کشـور    . صنعت ساختمان قرار گیرد

هـا و سـایر    نامـه  آیـین ، نشریات، ها دستورالعمل، ها بخشنامه، شامل مقررات ملی ساختمان

مطالـب  از  يداراي وسـعت اطالعـات و حجـم زیـاد    ، ضوابط مکتوب نگارش شده مصـوب 

یـاریگر و قابـل   ، در جایگاه رفیـع خـویش   هر یک، بتهکه ال. دنباش ضروري میارزشمند و 

،    فنـی هـاي    توصـیه  ودر صدر همه این اطالعات  گردد که   می بیان موکداً .هستند ستفادها

قابـل   الرعایـه و  الزم ،االجـرا  الزم، مجموعه ارزشمند مباحث مقررات ملی ساختمان ایـران 

 مراجع فنی کشور دارد.  است و تقدم قانونی بر همه و قانونی حقوقیاستناد 

عمرانـی  در کتـب متعـدد   ، و نظارت ساختمان و جداول مورد نیاز اجرا وسعت مطالب

و )   مهندسـی هـاي   بوك هند( کاربردياي  گنجانده شده است و تالیف و گردآوري مجموعه

، جامعــه مهندســین بــازوي اجرایــید توانــ مــی، مــانع از اضــافات عــین حــال جــامع و در

 .هنرجویان و پیمانکاران و مجریان ساختمانی واقع شود، شجویاندان، ها تکنسین

اي از شـرح عملیـات مهندسـی     کوشـیده شـده تـا خالصـه     دوره سه جلـدي، در این 

، بـا عنایـت و اسـتفاده از مراجـع مـذکور     ، ساختمان از ابتداي شروع پروژه تا تحویـل بنـا  

. ارائـه شـود  ، ن ایـران مقررات ملی ساختما با محوریت مجموعه ارزشمند مباحث خصوصاً
خالصه اي  وجود مجموعه. باشد میالزامی  ساز و ساختدر همه مراحل ، این مقرراترعایت 

هـاي   در کارگاههاي فنی را  ها و دانسته کنندگان به آیتم د سرعت دسترسی مراجعهتوان می

ر در امـ ، مراحـل مختلـف  تالش شده تا نیازمندیهاي ، اثردر این  .افزایش دهد، ساختمانی

و بـه جـاي بـه همـراه داشـتن       آوري شـود  خالصـه و جمـع  ، محلدر یک ، نظارت و اجرا

هـا   نامـه  مراجع و آیـین ، از منابعو قابل فهمی اجرایی ،    خالصه کاربردي، کتابهاي گوناگون

  شود. می ارائه ،در این دوره سه جلدي

یع در رونـد  د بـه تسـر  توان مینویسی و گردآوري  این خالصه، که مطرح شد گونه همان

در پایـان اکثـر   . بیانجامـد ، انـدرکار  هـا و عوامـل دسـت    پاسخگویی و مراجعات فنی کارگاه

 هاي کنترلی لیستوفرها و چک لیست، ها با توجه به نیاز مخاطبین و ضرورت مطالب فصل

 کـه لیستوفرهاي پایـانی   این مراجعه به، همچنین. نظارتی گنجانده و تدوین شده است و

 و  در امـر نظـارت   و بهبود روند کیفی موجب تسریع، باشند لیفی میأت به صورتهمه          
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 ، اجرایـی سـاختمان   پروسهدر توضیح مطالب پایه و شرح . ساختمان خواهد شد کنترل      

 .  استفاده شده استاقتباس و از بندهاي مباحث مقررات ملی ساختمان ایران ، به طور مستقیم     

دستیار مهندسان مجـري و نـاظر در اجـرا و    «از مجموعه سه جلدي  این کتاب، جلد اول

باشد. در این جلد بـه تشـریح و    می »نظارت ساختمانهاي فوالدي و بتنی از تخریب تا تحویل

پرداخته » از عقد قرارداد تا پایان اجراي فنداسیون« مراحل اولیه اجراي ساختمانارائه نکات 

صـالحدید، نسـبت بـه     تمایل و شود در صورت می ادشده است. به مخاطبین محترم، پیشنه

شناخت «به مراحل »جلد دوم«درمطالعه جلدهاي دوم و سوم این مجموعه نیز مبادرت ورزند. 

و در جلد سوم به  »اتصاالت مربوطبه همراه توضیحات  آرمه بتنفوالدي و هاي  اجراي اسکلتو 

تـا تحویـل   کاري  نازك وکاري  سفت سقف،هاي  شناخت انواع دیافراگم«نکات فنی و نظارتی 

  پرداخته شده است. »پروژه

انـواع قراردادهـاي اجـراي      آشنایــی بـا نمونـه  «شرح و توضیح فصول با عناوین  در این مجلد،

هاي عوامل کنترل و اجـراي   و مسئولیتگزیده شــرح وظایف، اختیــارات، تــعهدات « ،»ساختمان

ـم تصویــري شناخت ،ایمنی در کارگاه« ،»ساختمان شروع به کـار عملیـات   « ،»انواع تابلوها و عالـئ

کنـی، گـودبرداري و    تخریـب، پـی  « ،»اي کنتــرل سـاختمان   ساختمانی و ارائه گزارشـات مرحلـه  

 ،»بـرداري  برداري اجرایی در ساختمان و آشنایی مختصر با لوازم نقشـه  نقشـه« ،»طرتبآالت م ماشین

 ارائه شده است.   »اجراي فنداسیون«و  »سازي بستر پی آماده« ،»هاي نگهبان و انواع آن سازه«

اي و  نامـه  دسـتورات آیـین  ، گردآوري تجربیـات  و تألیف حاصل ،مجموعه سه جلدياین  در حقیقت

رات ملـی سـاختمان و   اجرایی و نظارتی مباحث ارزشمند مقـر  مهمبرخی دستورات و بندهاي  برگرفته از

صـفحات متـوالی از   ، هـا  در بعضی فصل. باشد می آرمه بتنفوالدي و هاي   زهسانکات اساسی اجرا و نظارت 

سـریع بـه   و  دسترسی آسـان ، ارائه شده است که هدف اصلی 55مجموعه مباحث مقررات ملی و نشریه 

. باشد می در یک مجموعه واحد، اتو ارائه جامع نک هاي نظارتی ساختمان خالصه مباحث اجرایی و کنترل

اجرا و نظارت ساختمان قرار ، همراه و هندبوك مهندسی درکنترل دوره کتابیک ، دتوان می، این گردآوري

  ا... دستیار مهندسان مجري و ناظر ساختمانی باشد.ءو انشا گیرد

 سـاز  و سـاخت اندرکار امر  اساتید و جملگی عزیزان دست، مهندسان، نظران امید است صاحب

ــور ــا، کش ــات   ب ــرات و تجربی ــال نظ ــت    ارس ــق پس ــویش از طری ــمند خ ــیا  ارزش  لکترونیک

Info@noavarpub.com ما را یاري فرمایند  . 

نیازمند تکمیـل و ارائـه   ، داریم که این مجموعه نیز همانند سایر کتب صادقانه اذعان می، در پایان

 .مخاطبین عزیز خواهد بود گرانقدر تجربیاتانتقادات سازنده و ، اتنقطه نظر

 صـرفاً ، صـورت پذیرفتـه  ، هـاي شخصـی   نویسـی  هایی که تجربیات و خالصـه  در بخش،    بدیهی است

در هـر فـرد   قضـاوت مهندسـی   ،    قطعاًلفین بوده و ؤم تجربیهاي  توصیه وکارها  راه ارائه، فنیپیشنهادات 

ها و مباحث مقـررات   نامه آیین و استناد از با محوریت، پروژه عریف شده خویش درت مسئولیت چهارچوب

 .  خواهد بود و نافذ مالك عمل، ساختمان ملی

امیـد  . خـواهیم بـود   بزرگـواران و انتقادات شـما   ارزشمندهاي   دیدگاهصمیمانه قدردان و پذیراي 

 .  واقع شود، کان همراهشما نی مورد رضایتمقبول درگاه احدیت و ، ناچیزاست این اثر
 

 با احترام 

 مؤلفین 



 13 مطالب فهرست 

 

 کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمنـدان 
 

، براي ناشر محفوظ و منحصـراً متعلّـق بـه    1350نامۀ اجرایی آن مصوب و آیین 1348 مصوب سال

سمتی از مطالب، اشکال، نمودارهـا، جـداول، تصـاویر ایـن     نشر نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا ق

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یـا قسـمتی از   کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت

کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کتـاب، تهیـۀ پـی دي اف از کتـاب،        

وي دي، فـیلم، فایـل    صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي   کی، هر نوع انتشار بـه برداري، نشر الکترونیعکس

دون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و   شـرعاً نیـز حـرام    صوتی یا تصویري و غیره ـب

 گیرند.قرار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 

صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد ایـن ور بهبا توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآ

که هر سایتی چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی

اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در سایت 

اید، توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات، کـه  خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نم

پردازنـد،  ها مـی مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت

شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی غیرمجـاز و   بررسی و درصورت مشخص 

قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، باشد، وکیل از نظر شرعی نیز حرام می

اي و اینترنتی) و نیز سایر مراجـع قـانونی، اقـدام بـه     (پلیس رسیدگی به جرایم رایانه پلیس فتا

مسدود نمودن سایت متخلّف کرده و طی انجام مراحـل قـانونی و اقـدامات قضـایی، خاطیـان را      

و کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات از متخلّـف اخـذ   قرار داده  پیگرد قانونی و قضاییمورد 

 گردد.می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیـۀ کپـی، جـزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ       همچنین درصورتی

رسـانی  ریسو، اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقـدام بـه فـروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع      

ن و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنـگ و ارشـاد   تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکارا

اسالمی، اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیـز مراجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه       

 نماید.استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

 خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

 غیرمجاز، و شرعاً نیز حرام است. از نظر قانونی 

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هـر گونـه تخلّـف از    

 66484191 -2هـاي هـاي انتشـارات نــوآور بـه شـماره     مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـنقبیل 

 info@noavarpub.comآدرس  و یا از طریق ایمیل انتشارات بـه  09123076748و  021

به ایـن انتشـارات ابـالغ      www.noavarpub.comو یا از طریق منوي تماس با ما در سایت 

 عمل آید، نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به

 دیه دریافت نمایند.عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هو نیز به     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 تشکر و سپاس بیکران از:با 

 آقایان مهندسین محمدرضا ابوالحسنی، سعید گازرانی، علیرضا حبیبی، سید ابوالفضل نصیري، محسن امین 

ن کـه  نیـا و سـایر همکـاران ایشـا     و سپاسگزاري ویژه از مدیریت و پرسنل محترم نشر نوآور، آقایـان نصـیر  

 خالصانه ما را در چاپ و نشر کتاب، یاري نمودند. 

 اند.   هاي این مجموعه یاریگر و کوشا بوده و همه مهندسان، اساتید و صاحب نظرانی که در تهیه و گردآوري فصل
 

 با سپاس فراوان

 مؤلفین



 

 

 
 

 دستیار مهندسان مجري و ناظر در اجرا و نظارت ساختمانهاي فوالدي و بتنی

 تخریب تا تحویل ) (از 

 

هـاي   اسـکلت  نکات اجرایی در انواع(در مجموعه دوم این دوره سه جلدي با نام 

 ایم:   هاي ذیل را ارائه داده ، عناوین فصل)آرمه بتنفوالدي و 

 آرمه بتنهاي اسکلت  آشــنایی با نــکات فنــی اجــرایی و نظارت بر سازه 

 هاي رایج در بتن آزمایش 

 هاي خاص بتن 

 هاي اسکلت فوالدي نظارت بر سازه آشــنایی با نــکات فنــی اجرایی و 

 کارهاي ایجاد اتــصال) و برپایی اسکــلت (راه هاي فوالدي و نصب ساختمان انواع اتصاالت در 

 فوالدي (پــیچ و پرچ و جوش) هاي وسایل اتصال در ساختمان 

 

 شـناخت و اجـراي انـواع سـقف،    (در مجموعه سوم این دوره سه جلدي با نـام  

 ایم:  هاي ذیل را ارائه داده ، عناوین فصل)بناتا اتمام کاري  نازك وکاري  سفت

 پله، رامپ و آسانسور 

 هاي متداول معرفی انواع سقف 

 چینی کاري و دیوار اصول سفت 

 هاي ساختمان بندي حرارتی و رطوبتی در کف و بدنه عایق 

 ها و بازشوها اجراي نعل درگاه 

 قرنیز و ازاره 

 اولهاي متد به هــمراه پوشش سازي طبقات و بام اصول کف 

 انـواع انـدودها  ، هـا  کـاري حرارتـی بدنـه    عـایق ، کاري ساختمان (شامل انـواع سـقف کـاذب    نازك ،

  خارجی و تاسیسات ساختمان)، هاي داخلی پوشش

 نماسازي در ساختمان 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  :کنم می ه خداوند متعال، سوگند یادمن، در پیشگا

حفـظ منـافع   ، دقـت، نظـم   صداقت، خود،اي  حرفههاي  در مقام یک مهندس، در تمام فعالیت

ي  سـالمت و آینـده   ایمنـی،  .کـار خـود بـدانم   ي  اجتماع و رعایت حقوق همگان را سرلوحه

 ار دهم. را در نظر بگیرم و منافع مردم را برتر از همه تمایالت خویش قرها  انسان

حیثیـت و   را شرط رقابت قرار داده،اي  مهندسی پویا بوده و تنها توانمندي حرفهي  در حرفه

 اعتبار دیگران را محترم شمارم.

متعهـد و  اي  بکوشم که دین خود را نسبت بـه کشـورم ادا کـنم و در انجـام وظـایف حرفـه      

 باشم.پذیر  مسئولیت

 را رعایت کنم.  اي  الق مهندسی و وجدان حرفهقوانین و مقررات را محترم شمرده و اصول اخ

 

 



 فصل اول

 انواع يها ونهـنما ـی بــنایـآش

 قراردادهاي اجراي ساختمان

چنـد  ، اجراي سـاختمان و عقـد قراردادهـاي کامـل     فراوانبه دلیل اهمیت ، فصل اول این کتابدر 

تعـدادي از ایـن   . گـردد  مـی  ارائـه ، و آشـنایی مختصـر   نمونه پیشنهادي به عنواننمونه کاربرگ قرارداد 

مبحث دوم مجموعه مقررات ملـی سـاختمان ایـران (نظامـات     متن صریح و گویاي قراردادها برگرفته از 

متناسب با قسمتی از مراحـل اجـراي   ، مؤلفینو پیشنهادي ی تألیفتیپ  به صورت، نیزو تعدادي  اداري)

برگیرنـده همـه   کـه در   جـامع،  رارداد خوب وواضح است که انعقاد یک ق پر. باشد می ساختمانعملیات 

د از بروز بسـیاري  توان می زوایاي اجراي عملیات باشد به روند صحیح اجراي پروژه کمک شایانی داشته و

 مـتن قـرارداد  . جداگانـه جلـوگیري نمایـد   هـاي    برداشـت اختالفات و تفسیرهاي متنـوع و  ، از نامالیمات

بدیهی اسـت کـه   . چ گونه ابهام یا اختالف قرائت و تفسیر باشدصریح و بدون هی، شفافکامالً  بایست می

ـ  مـی  گویی و نپرداختن بـه جزئیـات   استفاده از متون و بندهاي دو پهلو و اکتفا به کلی د باعـث بـروز   توان

گـردد کـه    مـی  کیـد أدر نهایـت ت . اختالفات و در نهایت ضرر و زیان طرفین هر قـرارداد شـود  ، مشکالت

پیشنهادي بـوده و اسـتفاده از   ي ها نمونه به عنوانتنها )   6تا  4ن فصل (قراردادهاي ی ایتألیفهاي   نمونه

بدیهی است کـه اسـتفاده از قراردادهـاي    . باشد می و در چارچوب قانونبه تشخیص طرفین قرارداد ، آنها

قرارداد  به وجود نیاورده و طرفین مؤلفینهیچ الزام و تعهد حقوقی را براي ، ی این فصلتألیفپیشنهادي 

نسبت به عقد قرارداد مطلوب و مدنظر خویش اقـدام  ، موظفند با سعی و تحقیق و مطالعه انواع قراردادها

 مـؤلفین پیشنهادات فنی در حد تجربیات شخصـی   صرفاً، ی این فصلتألیفقراردادهاي ، بنابراین. نمایند

 .باشد می

ـ  می انواع قراردادهاي رایج قـرارداد اجـراي   ، اختمان بـا مصـالح  قـرارداد اجـراي سـ    بـه صـورت  د توان

اجـرا  طـرح و   سـاخت و ، قرارداد طراحی، ساخت)مدیریت ت پیمان (یقرارداد مدیر، )دستمزدي (اجرتی

)EPC(  ... قرارداد مجزا تنظیم شـده  ، الزاماًشود براي اجراي هر قسمت از ساختمان  می پیشنهاد. باشدو

و به شرح ، در این فصل. واگذار شود، ي مهارت کافیو هر مرحله به اکیپ متخصص و افراد ذیصالح دارا

و چند نمونه )   (نظامات اداري مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایرانمندرج در قراردادهاي   نمونهارائه 

. بدیهی است که قراردادهاي ساختمانی و عمرانی متنوعی در پردازیم میها   انواع مدلپیشنهادي قرارداد 

بایسـت بـه کتـب تخصصـی        ، مـی که عالقمندان جهت مطالعـات تکمیلـی  ، داردصنعت ساختمان وجود 

 قراردادهاي ساختمانی مراجعه نمایند. شناخت و اجراي انواع



 )1( فوالدي و بتنی  دستیار مهندسان مجري و ناظر در اجرا و نظارت ساختمانهاي 18  

 1نمونه قرارداد شماره 

 مقررات ملی ساختمان ایران 2طبق مبحث  تیپ قرارداد اجراي ساختمان (با مصالح)

طـرفین قـرارداد اسـتفاده شـده و سـازنده موظـف اسـت        بنا به اختیار ، از این تیپ قرارداد با مصالح

مـدیریت مصـالح و دسـتمزد بنـا بـه      ، تعهدات و خدمات خویش را در قالب اجراي تعهدات خرید مصالح

، با لحاظ نمودن قیمت خریـد مصـالح  ، قیمت پیشنهادي اولیه سازنده، در این تیپ قرارداد. اتمام برساند

و باشد و مالک نیـز موظـف اسـت نسـبت بـه تعهـدات مـالی         می حمل و کلیه اجرتها و دستمزدهاآیتم 

 . داشته باشد الزم را قرارداد اهتمامبه موقع هاي   پرداخت

 :  متن ذیل برگرفته از

 )ها پیوستنظامات اداري: کاربرگ الف قسمت  –مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (

اد و مـدارك منضـم بـه آن کـه     شرایط خصوصی و دیگر اسن، قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی

کـه در ایـن   ..................... بـین ................ قابل تفکیک است در تـاریخ  غیر قرارداد واحد محسوب و مجموعاً

که در این قـرارداد مجـري   و....................................................  از یک طرف شود می نامیده کار صاحبقرارداد 

 :............................  به شرح زیر منعقد گردید، شود از طرف دیگر می هخواند

  :موضوع قرارداد - 1ماده 

  ................................................................................................................................... : موضوع قرارداد عبارتست از

   )ابنیه و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی(اجراي کامل تمامی عملیات ساختمانی 

 و تحویل اندازي  راه، کشی حصار، سازي محوطه

  ...................................................................................................................................... هاي   ا بخشاجراي بخش ی

  ............................................................................................................................................................................ :شامل

  ................................................................................................................................................................  :به استثناي

و مدارك و مشخصات که حداقل در سه نسخه به رویت و امضـاي مجـري رسـیده و    ها  مطابق نقشه

 . و ناظر شده است کار صاحبیک نسخه آن نزد مجري است و دو نسخه دیگر تحویل 

  :محل اجراي کار - 2ماده 

است که به رویـت مجـري   ............................................................... ..........................محل اجراي کار واقع در

 . سیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته استر

  :مبلغ قرارداد - 3ماده 

و سایر مواد این قـرارداد و جمیـع    )1ماده (با توجه به  مبلغ این قرارداد بر اساس پیشنهاد مجري که

)................ بـه عـدد  (ریـال  )............................. بـه حـروف  (برآورد شده است از قرار متر مربع زیر بنا  جهات

این مبلغ تابع تغییر مقـادیر کـار و کارهـاي جدیـد و شـرایط      . ریال است................................ ریال و جمعاً

 .  باشد می شرایط خصوصی این قرارداد تعدیل آن به شرح مندرج در شرایط عمومی و

 . گیرد به عهده مجري است می پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق

   :نحوه پرداخت - 4ماده 

در پرداخـت   پـیش  درصد مبلغ قـرارداد بـه عنـوان   ......................... ریال معادل................................. مبلغ

پس از امضا و مبادله این قـرارداد   )کار صاحبتضمین مورد قبول ............................................................. (قبال



 19 قراردادهاي اجراي ساختمان هاي انواع آشنایی با نمونهفصل اول:  

مواعـد بقیـه پرداختهـا در مراحـل     . شـود  می و هنگام تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجري پرداخت

 . ط خصوصی قرارداد استناظر به شرح مندرج در شرایتأیید  مختلف کار و پس از

  :برنامه زمانبندي، مدت قرارداد - 5ماده 

تحویـل   مجلـس  صـورت  ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ......................................... مدت قرارداد

 این مدت با توجه به برنامه زمانبندي ارایه شده از طرف مجـري . زمین کارگاه ساختمان به مجري است

تابع تغییر مقادیر کار و کارهاي جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قـرارداد  

 . است

  :مصالح و تدارکات، نیروي انسانی - 6ماده 

کلی تمـام لـوازم و    به طورو  آالت ماشین، ابزار کار، تهیه و تدارك کلیه مصالح، تامین نیروي انسانی

 مسـتقیم مربـوط بـه عهـده مجـري      غیـر  مسـتقیم و هاي  ختمان و هزینهوسایل ضروري براي اجراي سا

مجري متعهد است مصالح مصرفی را از حیث مرغوبیت و مشخصات فنی بـه شـرح منـدرج در    ، باشد می

 .  شرایط خصوصی این قرارداد تهیه و به کار گیرد

   :مهندسان ناظر - 7ماده 

.................................. بــه نشـــانی ..................... .................نظــارت بــر اجــراي ســـاختمان بــه عهــده     

باشـد کـه از طـرف ســازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان بــه         مـی ........................................................ 

، کننـد  به هـر دلیـل هـر یـک از مهندسـان نـاظر تغییـر       بعداً  چنانچه. اند شدهمجري معرفی  کار صاحب

 کـار  صـاحب به مجـري و   روز مهندس ناظر جدید را کتباً 15سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف 

 .  معرفی نماید

   :سطح زیربنا گیري اندازهنحوه  - 8ماده 

اتـاق سـرایدار و   ، اتـاق نگهبـان  ، هـا  انباري، خرپشته، ها  پله راه ،فضاهاي ارتباطی، سطوح زیربناي ساختمان

مسـقف کـه سـه طـرف آن دیـوار باشـد       هـاي   و بـالکن هـا   زیـرزمین ، ور کامل و سطح پیلوتموتورخانه به ط

هـا   شود سقف ایوان می دو سوم سطح آنها جزو زیربنا محسوب )شود نمی دیوار محسوبپناه  جان وانداز  دست(

 گردد.   میمسقف که داراي دو طرف دیوار باشد یک دوم سطح آنها در محاسبات منظور هاي  و بالکن

حداکثر تا شش متر مربع کـه حـداقل سـه طـرف آن     ، هواکش و پاسیو، نورگیر، سطح حیاط خلوت

چنانچـه سـطح مـوارد    ، شود می محصور به بناي در دست احداث باشد جزو زیربناي ساختمان محسوب

ضـمنا  ، شـود  مـی  مذکور بیش از شش متـر مربـع باشـد یـک سـوم سـطح آنهـا جـزو زیربنـا محاسـبه          

 سـطوح زیـر بنـاي سـاختمان محسـوب      ءجـز هـا   بدون سقف و قرنیزهاي  بالکن، ها انایو، ها آمدگی پیش

 .  شوند نمی

، تعیـین شـده   (global) این ماده شامل قراردادهایی که مبلغ آن به صـورت مجمـوع و گلوبـال    :تبصره

 .  گردد نمی

   :اسناد و مدارك قرارداد و منضمات آن - 9ماده 

 بنـدي  زمـان برنامـه  ، شـرایط خصوصـی  ، شرایط عمومی، قرارداد حاضر :اسناد و مدارك قرارداد عبارتند از

کـه  هـایی   توافقنامـه ، ها مجلس صورت ها نقشه، همچنین مشخصات فنی، ساختمانیهاي  و پروانهها  نقشه، کلی

 .  شود می رسد نیز جزو منضمات این قرارداد محسوب می در طول اجراي کار تنظیم و به امضاي طرفین


