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 سوگندنامه مهندسان

 شیجهان، رفـاه و آسـا   داریتوسعه پا و یدر سازندگ یمهندس ریثأت کامل از نقش و یبا آگاه

ـ  و یطیمح ستیز يها یاز آلودگ یحفظ جهان هست انسان، ـ پا يشـاد  نیمأت  و دراز داری
 : کنم که یم ادیمهندس به پروردگار جهان سوگند  یک به عنوان گران،یمدت خود و د

ـ ا ه خود ب یاجتماع و يا حرفه ،یشغل یسراسر زندگ در وارههم  بـه  باشـم.  سـوگند وفـادار   نی
 شـم، یاندیب نشیآفر  دهیپد نیزتریانگ  شگفت خرد و  موجود صاحب کیعنوان   انسان، به

 رساند، مبادرت بیآس تیانسان که به انسان و  یاقدام چیباشم و به ه نیب  واقع و قیصد

  .نورزم
 اسـت، مغتـنم دانـم و    يمشـترك بشـر   راثیخود را که م يا و تجربه حرفه یمهندس دانش

ي هـا  دانش و تجربه نهیکنم تا آن را به روز نگهدارم و در حد توان خود به گنج کوشش
 .میفزایب يبشر سودمند

 به خود را نیام، کوشش خواهم کرد که د زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده رانیا
 ادا کنم. ندگانیو آ اکانم،ینم، نمردما نم،یسرزم

ـ در توسـعه پا  يثرمـؤ خود تالش کنم تا نقش  يا حرفه یطول زندگ در  کشـورم داشـته   داری
کـه پـس از    یمن است و به کسان یو فن یعلم یحد توان به دانشگاه که مرب در .باشم

 خدمت کنم. افت،یمکان مقدس پرورش خواهند  نیا من در
 بشـر  تمـام  يها هیکار را سرما يرویو ن ستیز طیمح ،يانرژ چون ماده، ،یهست يها هیسرما

 .میآنها کوشش نما يبدانم، و در حفظ و کاربرد درست و بهساز
 خود صداقت، دقت، نظم، عدالت، سرعت عمـل، حفـظ منـابع    یمهندس يها تیتمام فعال در

ـ یرا مراعات کنم و سالمت، ا گرانیو حقوق د اجتماع  رهـا را در نظـ   نسـل  نـده یو آ یمن

را در منـافع عـام    شیآنان مهربان، دلسوز و متعهد باشم و همواره سـود خـو   به داشته و
زحمـات خـود ارزش    يرا طـرد و بـرا   یاخالقـ  لیرذا ریو سا يخوار رشوه کنم، جستجو

 و متعارف طلب کنم. معقول در حدي ماد
را  آنهـا  وآگاه شوم  یفن يها افتهی نیخود از دانش روز و آخر یمهندس يها تمام کوشش در

 کار بندم. هو اجرا ب يزیر برنامه ،یدر طراح يو نوآور تیبا ابتکار، خالق
 ییتوانـا  دانـش و  طهیح تنها در را مراعات و ،خود استانداردها یمهندس يها تمام کوشش در

ـ   ءرا امضا یمدارک هاخود کار قبول کنم و تن  کامـل دارم. در  یکنم که به آنها احاطـه فن
 وجود ندارد، دانش خود را آزادانه و بـه  یاختصاص تیو حق مالک یونکه منع قان يموارد
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 قرار دهم. گرانید اریمنتشر کنم و در اخت گانیرا صورت
.  باشـم  و رازدار ریپـذ   مشـارکت  ر،یپـذ   تیمتعهد، مسئول محول شده، يا حرفه  فیوظا يادا در

 مردم و وطـنم را   هب ایر  یب يخدمتگذار  عالقه به صفا و عشق و محبت و پر از یطیمح
سـن و   ت،ینـژاد، مـذهب، جنسـ    ت،یآورم و همکاران خود را بدون توجه به مل وجود ه ب

 را در خود و در آنان پرورش دهم. یانسان يها بدارم و ارزش دوست دهیعق
 را دسـت آمـده    به يها تیمتواضع باشم و موفق يفرد شهیخود هم یمهندس يها کوشش در

 آنـان  بـدانم و از  نشیآفـر  نظام د مرهون تالش همکاران وکوشش خو و  یسع عالوه بر
 کنم. يو سپاسگذار یقدردان

و  باشم نقد و اظهار نظر صادقانه همکاران يرایو پذ ایخود جو یمهندس يها تمام کوشش در
 خواهانهو از اقدامات بد زیپره گرانیاشتغال د ای ییشهرت، دارا ت،یثیاز لطمه زدن به ح

 نم.ک يآنان خودار يبرا

 انجـام  یکه به منظـور توسـعه رفـاه عمـوم     یاجتماع يها تیو فعال یفرهنگ يها کوشش از
 استقبال و در آنها شرکت کنم. رد،یگ یم

              کنم. قیتشو يا و وجدان حرفه یاصول اخالق مهندس تیخود را به رعا همکاران
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 فهرست مطالب

 

 ها و شرایط خصوصی پیمان ینامه، شرایط عموم موافقت
 پیمان  یالحاقیه شرایط عموم -قراردادها  یاصول کلی و شرایط عموم

 همسان قراردادهاي خدمات مشاوره  ینامه و شرایط عموم موافقت
 يبردار قراردادهاي خدمات نقشه ینامه و شرایط عموم موافقت

 یهمسان قراردادهاي خدمات مشاوره پژوهش  ینامه و شرایط عموم افقتمو

 پیمان اجراي کارهاي ساختمانی به صورت سرجمع
 ... (EPC) هاي مانیشرایط خصوصی پ شرایط عمومی و ها، ستوینامه، پ موافقت

 منابع و مآخذ
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 ها  و شرایط خصوصی پیمان یشرایط عموم نامه، موافقت

 )4311(نشریه شماره
 3/3/1378تاریخ                                             1088/102-842/54 هبخشنام  شماره

هاي  نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرح ، آیین1و بودجه  قانون برنامه 23استناد ماده  به

بـه  وزیران)،  هیأت 4/4/1375هـ مورخ 14898/ت 24525(مصوبه شماره  کشور عمرانی
کارهـاي پیمانکـاري و     شرایط خصوصی پیمـان  و  ی، شرایط عمومنامه موافقتپیوست، 

شـود   رود، ارسال می به شمار می االجرا) (الزم اول گروه  نوعمقررات مربوط به آنها که از 
 گیرد. ها مورد عمل قرار تا از تاریخ ابالغ، براي انعقاد پیمان

 سـت، دسـتگاه اجرایـی،   کـار نی  طورکامـل پاسـخگوي نیـاز     به که این مجموعه،  مواردي در

نماید تا پـس از تأییـد    پیشنهاد می 2خود را به سازمان برنامه و بودجه تغییرات مورد نظر

                                                           
اصول کلی و شرایط   استانداردها و همچنین سازمان براي تعیین معیارها و -قانون برنامه و بودجه 23ماده. 1

اسـاس آن   پس از تصویب هیأت وزیران بر اي تهیه و نامه آیین ،هاي عمرانی قراردادهاي مربوط به طرح  یعموم

 باشند. هاي اجرایی موظف به رعایت آن می دستگاه نماید و می هاي اجرایی ابالغ دستورالعمل الزم به دستگاه

 سابقه سازمان برنامه و بودجه. 2

ـ  يهـا  تیفعال يبرا ، برنامه میبار فکر تنظ نینخست 1316سال  در*   11در  کـه  کشـور بـه وجـود آمـد     یعمران

 شد. لیتشک )ياقتصاد يشورا(به نام  یتیأه ران،یوز  تیأه بیبنا به تصو ،سالهمان ماه  نیفرورد

 يهـا  سسـه ؤهـا و م  تیـأ امور مشـاوره بـا ه   یمقدمات کار برنامه و هماهنگ هیته يدولت برا 1327سال  در* 

و در  شد دهیکرد که بعدها به نام سازمان موقت برنامه نام سیسأت )اداره دفترکل برنامه(به نام  يا اداره ،یخارج

 .شد گذاريپایه برنامه سازمان اول، نیعمرا ساله هفت برنامه تصویب با همزمان همان سال،

 ریو سا رعاملینظارت و مد تیأه ،یعال  يشورا فیاساسنامه سازمان برنامه، شامل وظا 1331ماه  آذر 25* در 

 .دیمجلس رس بیماده به تصو 8مقررات در 

 بـه  1337 سال شد که در ایجاد دارایی وزارت به وابسته )مشاغل بنديطبقه کل اداره( شمسی 1334 سال در* 
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 گذاشته شود. سازمان برنامه و بودجه به مورد اجرا
هاي تهیه  آالت و پیمان هاي خرید مصالح، تجهیزات و ماشین حمل و نقل، پیمان هاي پیمان

درصد بـرآورد هزینـه آنهـا مربـوط بـه تهیـه        75از  رو نصب تجهیزات صنعتی که بیشت

 1آالت است، مشمول این بخشنامه نیست. تجهیزات و ماشین

 

                                                                                                                        
  .یافت نام تغییر )کشوري خدمات سازمان(

 جـاي  اداري عالی شوراي 1345خرداد ماه  31 آمد که در وجود به )کشور اداري عالی  شوراي( 1340سال در* 

  داد.  )کشور  استخدامی و  امور اداري  سازمان(به  را خود
 شد. بیصوتقانون برنامه و بودجه  1351* در اسفند ماه سال 

 و )کشـور  اسـتخدامی  و اداري امـور ( هـاي  سـازمان  اداري، عـالی   شوراي با تصویب ،1378اسفند ماه  11 در* 

 تشکیل گردید. کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان و هم ادغام با )بودجه و برنامه(

ریاست  نهاد در امادغ با کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان اداري، عالی شوراي تصویب با 1386ماه   تیر در* 

  انسـانی   سـرمایه  و  مـدیریت   توسـعه  ( و )جمهور  رئیس راهبردي نظارت و ریزي برنامه( معاونت دو به جمهوري، 

 .یافت  تغییر نام )جمهور  رئیس

نامـه   ریزي، از سه قسمت جداگانـه؛ موافقـت   سازمان مدیریت و برنامه 4311نشریه شماره توضیح نگارنده: . 1

شـود در   مـاده را شـامل مـی    86ماده)، که مجموعاً  25( ماده) و شرایط خصوصی 54( ایط عمومیماده)، شر 7(

معمـوالً ایـن    اسـت.    ابـالغ شـده   1088/102-842/54تحت عنوان بخشنامه شماره  1387خرداد ماه  3تاریخ 

نـام شـرایط   اسـت بـا    )هـا  نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصـی پیمـان   موافقت(بردارنده  مجموعه را که در

اسـت لـذا  اگـر از عبـارت      شـده  رسد عنوان ناقصی براي مجموعه یـاد  شناسند که به نظر می عمومی پیمان می

 جاي شرایط عمومی پیمان استفاده شود بهتر خواهد بود.  به )دفترچه قرارداد(و یا  )دفترچه پیمان(



 هاي دولتی و غیردولتی هاي عمرانی دستگاه قراردادهاي طرح/  8

و  یعمـوم  طینامـه، شـرا   موافقت میو تنظ لینحوه تکم دستورالعمل

 و مقررات مربوط به آنها  ها مانیپ یخصوص طیشرا

 3/3/1378 مورخ 1088/102-842/54 بخشنامه شماره وستیپ
 

هـاي   تنظـیم فـرم   تکمیـل و  مهندسان مشـاور در  هاي اجرایی و منظور راهنمایی دستگاه  به
 کـاربرد آنهـا، ایـن    هـا و نحـوه   خصوصـی پیمـان   یطشرا و ی شرایط عموم نامه، موافقت

 کـار پـیش   است تا با رعایت آن، مشکالت قراردادي حین اجراي تهیه شده  دستورالعمل
 نیاید. 

 

 نامه موافقت -1

که باید در موقع امضاي پیمان، اطالعـات   نامه هایی از موافقت استثناي قسمتبه  -1-1
ها هنگام تهیـه اسـناد مناقصـه بـه طورکامـل و       آن تکمیل شود، اطالعات سایر قسمت

هـا یـا    گـردد، تغییـر دادن، کاسـتن عبـارت     بینی شده درج می هاي پیش روشن، در محل
هـاي خـالی بایـد     مجاز نیست و تنهـا محـل   به آن دننامه، یا افزو هایی از موافقت کلمه

 تکمیل شود.
 طرف پیمان درج شود. قانونی دو یا  یباید عنوان رسم نامه موافقتدر مقدمه  -1-2

هـاي اصـلی پیمـان بـه      ، موضوع، محل اجرا و مشخصـه نامه موافقت 1 در ماده -1-3
 نحوي درج شود که محدوده عملیات معین باشد.

که همان مبلـغ پیشـنهادي پیمانکـار      ، عالوه بر درج مبلغامهن موافقت 3 در ماده -1-4
 محل در عمومی، شرایط )د -14( ماده در آن تعریف به توجه با نیز پیمان ضریب است،

 شود. مربوط آن درج می

  که براي نظارت بر اجـراي  مشاوري  ، نام و نشانی مهندسنامه موافقت 6 در ماده -1-5

کارفرمـا مسـتقیماً نظـارت را انجـام      مواردي، شود. اگر در است درج می انتخاب شده کار
گردد، در این حالت، واحـدي از   همین محل منعکس می کارفرما در نشانی دهد، نام و می

است، جایگزین مهنـدس مشـاور    به آن محول شده ظارتسازمان کارفرما که مسئولیت ن

 شود. در اسناد و مدارك پیمان می
و  امضـاء را  نامـه  موافقـت هاي  رف پیمان باید تمام صفحهنمایندگان مجاز دو ط -1-6

 مهر نمایند.
گیـرد، بایـد    عهـده مـی    کار را به که مسئولیت نظارت بر اجراي مشاوري  مهندس -1-7

 و مهرکند. امضاءرا  نامه موافقتهاي  تمام صفحه
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 شرایط عمومی -2
استفاده قرارگیـرد.   وردها م بدون هیچ نوع تغییري، در پیمان باید  یشرایط عموم -2-1

کاستن یا افزودن مطالبی بـه آن مجـاز نیسـت. تنهـا صـفحه آخـر شـرایط         دادن، تغییر

 شود. و مهر می امضاءطرف،  عمومی، در محل تعیین شده، به وسیله نمایندگان مجاز دو
 مصـوب   یعمـوم   جاي الحاق آخرین شـرایط   توانند به هاي اجرایی می دستگاه -تبصره

ها، تنها شماره و تـاریخ   مه و بودجه به اسناد مناقصه و اسناد و مدارك پیمانسازمان برنا
بینی شده در مقدمـه شـرایط خصوصـی     صدور بخشنامه مربوط به آن را، در محل پیش

 پیمان مربوط، بنویسند.

اختیـار او   که خـارج از  تشکیالت پیمانکاري علت ایجاد وضعیت خاص در به اگر -2-2
براسـاس   تواند بـراي ادامـه پیمـان،    ار مقدور نشود، دستگاه اجرایی میک ادامه آید، پدید

جـاي پیمانکـار   پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر، با جایگزینی پیمانکار دیگـري بـه  
 موافقت نماید.

 پیمان عیناً و بدون هیچ نوع تغییر، به پیمانکار جدید منتقل شود. -2-2-1
شـود، بایـد طبـق ضـوابط، داراي      ه او منتقـل مـی  پیمانکار جدید که پیمان ب -2-2-2

 صالحیت و ظرفیت ارجاع کار الزم براي ادامه کار باشد.
هـاي موضـوع پیمـان، اعـم از انجـام تعهـدات،        پیمانکار جدید باید تضـمین  -2-2-3

هاي پیمانکار  مانند اینها را ارائه دهد و جایگزین تضمین حسن انجام کار و پرداخت، پیش
 نماید.

هاي ناشی از پیمان و همچنین حسـن   مسئولیت جدید باید تکالیف و پیمانکار -2-2-4
 انجام کار از ابتداي شروع کار و ادامه آن تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید.

اجرایی از پیمانکـار و مطالبـات پیمانکـار از     با انتقال پیمان، مطالبات دستگاه -2-2-5
 شود. کار جدید منتقل میدستگاه اجرایی کالً به پیمان

گونـه تعهـدي بـراي پیمانکـار بـاقی       جدید، هـیچ  با انتقال پیمان به پیمانکار -2-2-6

 گیرد. ماند و هرگونه مطالبات دوران پیش از انتقال نیز به پیمانکار جدید تعلق می نمی
ستگاه بین پیمانکار، پیمانکار جدید و د نامه موافقتانتقال پیمان باید با تنظیم  -2-2-7

   هـاي موضـوع ردیـف    سپردن تمام تضـمین  پس از ،نامه موافقتانجام شود. این   اجرایی
 معتبر است. 2-2-3

دستگاه اجرایی، مسئولیتی در مورد تحویل کارگاه و تعهدات بـین پیمانکـار و    -2-2-8
 پیمانکار جدید ندارد.

طـرح   فرمـا مـدیر  طـرح، کار  که براي اداره امـور  صورتی ، در 31 در اجراي ماده -2-3
   طرح تفویض تواند اختیارات زیر را به مدیر کارفرما نمی هیچ وضعیتی، کند، در انتخاب


