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کلیه حقوق چاپ و نشر ایـن کتـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق       
بـراي ناشـر محفـوظ و     1348مؤلفان و مصنفان مصوب سـال  

اسـتفاده از  هر گونـه   لذا. باشد میپارسیا  نشرمنحصراً متعلق به 
، فتـوکپی ، کل یا قسمتی از این کتاب (از قبیل هر نـوع چـاپ  

هر نوع انتشار به صورت ، نشر الکترونیکی، برداري عکس، اسکن
فیلم فایل صوتی یـا تصـویري و   ، دي وي دي، دي سی، اینترنتی

ممنـوع بـوده و شـرعاً    پارسـیا   غیره) بدون اجازه کتبی از نشـر 
 .گیرند د قانونی قرار میحرام است و متخلفین تحت پیگر
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هـاي ایـن انتشـارات، بـه استحضـارتان       کتـاب ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما بـه  پارسیا  نشر

سازي و نشر  هاي مختلف آماده رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه می

کـار   کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخـور و شایسـتۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی بـه      

هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر  ارائه نمایند که از حداقلاند که اثري را  اند و تالش کرده بسته

 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 تالش وجود، علی بااین

دیگـر، ایـن    نقـص و اشـکال دانسـت. ازسـوي     توان الزاماً مبـرّا از   ال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمیو اشک

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

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

 هاي بعدي رفع نماید. ها و ویرایش ها را در چاپ منتشرة خود آگاه شده و آن

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

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

شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتشـارات،    پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش

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

ارسـال  پارسـیا   گۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خـود بـه ایمیـل انتشـارات    عکس یا اسکن بر

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و باعـث     ها و ویرایش نمایید، تا این موارد بررسی شده و در چاپ

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

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

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

شدة  صالحرسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ ا  متناسب با میزان اصالحات، به

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

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

کارهـاي شـما    ظرات، انتقـادات و راه آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، ن و پدیدپارسیا  همچنین نشر

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

  نمایند. استقبال می
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 سپاس شایسته ذاتی است که مانندي برایش نیست.

خداوند را قدردانم از اینکه بر من کمترین منت نهاد تا بتـوانم دسـت نوشـته دیگـري را     

 .تقدیم نمایمگردآوري نموده و به محضر همکاران گرامی 

آید جنبه هندبوك داشته و به عنوان یـک   می نکته همانطور که از نام آن بر 500کتاب 

 .دستیار مهندس کاربرد دارد

ن محتـرم داراي  در تهیه این کتاب سعی شده اسـت سرفصـلهایی را کـه بـراي همکـارا     

گـردآوري  کنـار یکـدیگر    ،در قالب جداول و با هدف رجوع آسـان  ،باشد می کاربردي فراگیر

شود و از آنجائیکه این مطالب به صورت نکته ارائه شـده اسـت لـذا بسـیار آسـان در ذهـن       

گردد کـه جهـت جلـوگیري از هـر گونـه دوگـانگی علـی         می البته خاطر نشان ماند.خواهد 

الخصوص در فصل شرایط عمومی پیمان و فصل فهرست بهاي ابنیه به مراجع آنها مراجعـه  

 .گردد

این اثر مصـون از ایرادهـاي فنـی و نگارشـی      ،غم سعی و اهتمام فراوانعلی ر، بی تردید

از شـما   ،فرمائیـد  مـی  لذا از اینکه بزرگوارانه ایـن ایـرادات احتمـالی را گوشـزد     ،نخواهد بود

 .قدردانیم

در پایان از زحمات همسر مهربانم که مرا براي تهیه این اثر تشویق نمودنـد و همچنـین   

 .سپاسگزارم بر عهده گرفتندکتاب را  زحمات تایپ و ویراستاري
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 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

از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول، تصـاویر ایـن    است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتیپارسیا  نشر

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    هر نوع انتشار بـه برداري، نشر الکترونیکی،  عکس

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

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

صورت فایل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد     بهپارسیا  با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر

کـه هـر    چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی   این

را پارسـیا   سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر

د، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن      در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نمای

ها  انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت

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

باشد، وکیل قـانونی انتشـارات از طریـق وزارت فرهنـگ و      غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

اي و اینترنتـی) و نیـز سـایر مراجـع      (پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  پلیس فتاارشاد اسالمی، 

قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات         

قـرار داده و کلّیـۀ خسـارات وارده بـه ایـن       پیگرد قانونی و قضـایی قضایی، خاطیان را مـورد  

 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می

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

رسـانی   نموده و اقدام به فـروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع    پارسیا  ریسو، اُفست از کتب انتشارات

ه سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنـگ و ارشـاد   تخلّفات کتابفروشی مزبور ب

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،

 از نظر قانونی غیرمجاز، و شرعاً نیز حرام است. 

از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونـه تخلّـف از   پارسیا  انتشارات

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

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

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

  عمـل آیـد،   نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به    

 نیز هدیه دریافت نمایند.پارسیا  عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نیز به و           



 فصل اول

 نکات کاربردي شرایط عمومی پیمان

 کات کاربردي شرایط عمومی پیمانن
 

 : مجموعه اسناد و مدارك پیمان عبارتند از:1نکته

 موافقتنامه  2به استناد ماده 

 موافقتنامه .1

 مشخصات فنی عمومی .2

 مشخصات فنی خصوصی .3

 شرایط عمومی پیمان .4

 شرایط خصوصی پیمان .5

 برنامه زمانی کلی .6

 فنی و اجرایی هاي  نقشه .7

 فهرست بها و مقادیر کار .8

 مرتبط با موضوع پیمان، استانداردهاي فنیهاي  ، بخشنامهها دستورالعمل .9
 

تکمیلی پیمان که از طرف مشاور یا کارفرما در حین اجراي عملیات موضوع پیمان به : اسناد 2نکته

 شود عبارتند از: می پیمانکار ابالغ

 دستور کارها .1

 صورت مجالس .2
 

 تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. نمی : مندرجات شرایط خصوصی، هرگز3نکته
 

 : انواع برنامه زمانی اجراي کار:4نکته

 شرایط عمومی پیمان: 5استناد ماده به 

 :باشد می برنامه 2برنامه زمانی اجراي کار مشتمل بر 

در برنامه زمـانی کلـی مـنعکس     ،کلی کارهاي پیمان بر حسب ماهبندي  زمان. برنامه زمانی کلی: 1

 .شود می شده و در اسناد و مدارك پیمان درج

و در  "یلصتف "به  ،مختلف کارهاي موضوع پیمانفعالیتهاي بندي  زمان. برنامه زمانی تفضیلی: 2

 .»برنامه زمانی کلی«چارچوب 
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 : تعریف کارگاه، تجهیز کارگاه و برچیدن کارگاه:5نکته

 شرایط عمومی پیمان: 12به استناد ماده 

 .شود می است که عملیات موضوع پیمان در آن اجراهایی  محل یا محلکارگاه: 

تحویلی کارفرما، کـه بـه منظـور    هاي  و زمین ها تولیدي خارج از محلهاي  کارگاهها یا کارخانه نکته:

 .آیند نمی ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهند شد، جزو کارگاه به شمار

 مجموعه عملیات، اقدامات یا تدارکات الزم: تجهیز کارگاه:

 .براي دوره اجراي عملیات موضوع پیمان . به صورت موقت1

 رود. می بکار میسر کردن آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان يبرا. 2

 برچیدن کارگاه:

 .موقتهاي  . جمع آوري مصالح، تجهیزات، تاسیسات و ساختمان1

 .. خارج کردن مواد زاید، مصالح، تجهیزات، ماشین آالت و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه2

 .کارفرما. تسطیح و تمیز کردن محلهاي تحویلی 3

 

 تاسیسات و ساختمانهاي موقت: ،: منظور از مصالح و تجهیزات پاي کار6نکته

 شرایط عمومی پیمان: 13به استناد ماده 

 مصالح و تجهیزات پاي کار:

. مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار، با توجه به اسـناد و مـدارك پیمـان بـراي اجـراي موضـوع       1

 .پیمان، تهیه کرده است

از کارگاه که در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنـوان انبـار تعیـین شـده،     هایی  محل یا محل. در 2

 .گردد می نگهداري

 :آیند می موارد ذیل جزو مصالح و تجهیزات پاي کار به حساب :نکته

 .مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب. 1

هـاي   زیر نظر مشاور، در کارگاهها یا کارخانهقطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که با اجازه کارفرما . 2

 اند. تولیدي خارج از کارگاه ساخته شده

 :عبارتند ازموقت هاي  تاسیسات و ساختمان

سـوخت، مخـابرات و شـالوده     ، انبارهـا، تاسیسـات آب، بـرق،   هـا  سازي ، محوطهها انواع ساختمان. 1

 .دستگاهها

 باشند. می و جزو کارهاي تجهیز کارگاه شدهکه به صورت موقت براي دوره اجرا تامین . 2
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 بایست موارد ذیل را تایید نماید: می : پیمانکار هنگام انعقاد قرارداد7نکته

 شرایط عمومی پیمان: 16به استناد ماده 

 .تمام اسناد و مدارك موضوع پیمان را مطالعه کرده و از مفاد آن کامالّ آگاه است. 1

 .نیاز مصالح، تجهیزات و ماشین آالت و ابزار موردتامین نیروي انسانی، . 2

 .سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت 20بررسی کامل محل اجراي کار با توجه به آمار . 3

 .رعایت کامل آنها اجتماعی، مالیات، عوارض وهاي  مهاطالع کامل از مقررات مربوط به کار، بی. 4

ناشـی از مـوارد فـوق در هنگـام تهیـه پیشـنهاد قیمـت        ي ها هزینه یدر نظر گرفتن سود و تمام. 5

 پیمانکار.

 

 :باشد می پیمانکار در مورد کارکنان خود ملزم به رعایت مواد ذیل :8نکته

 شرایط عمومی پیمان: 17به استناد ماده 

 .اجراي عملیات موضوع پیمان توسط افراد متخصص و با تجربه کافی. 1

 .، آب آشامیدنی و روشنایی کافی نیاز، محل سکونت تامین نیروي انسانی مورد. 2

کـار بـراي کارکنـان بیگانـه      داشتن شناسنامه براي کارکنان ایرانی و داشتن پروانه اقامت واجـازه . 3

 .است الزامی

 .صدور کارنامه کارکرد روزانه براي کارگران. 4

 پرداخت دستمزد کارگران طبق قانون وزارت کار.. 5

بایست کارگران داراي صالحیت خود را از بین ساکنان منطقـه اجـراي    می مکانپیمانکار حتی اال. 6

 .کار انتخاب کند

حفاظت فنی و هاي  درمانی، اجتماعی و دستور العملهاي  پیمانکار موظف به اجراي مقررات بیمه. 7

 .باشد می بهداشت کار

 .باشد می ، مسئول اعمال کارکنان خود پیمانکار در مقابل کارفرما. 8

 

 :بایست خودداري نماید می افراد ذیل بردن پیمانکار، از بکار :9نکته

 شرایط عمومی پیمان: 17به استناد ماده 

را  هـا  دولتی و شهرداريهاي  ، سازمانها، شرکتها وزارتخانه ،پیمانکار نباید کارکنان شاغل کارفرما. 1

 .بدون اجازه مسئوالن ذیربط استخدام کند

نیست مجاز  به کارگماشتن اشخاصی که استخدام آنها از نظر اداره وظیفه عمومی پیمانکار باید از. 2

 .خودداري کند
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شـده باشـد در   بینی  : چنانچه در اسناد و مدارك پیمان، استفاده از متخصصان خارجی پیش10نکته

 بایست پیمانکار وضعیت استخدام نیروهاي خارجی را از نظر: می این صورت

 شرایط عمومی پیمان: 17به استناد ماده 

  میزان حقوق و مزایا. 1

 مدت استخدام. 2

 محل اقامت. 3

 مشخصات آنها. 4

بـراي اسـتخدام    ،طمشاور به اطالع کارفرما برساند و سپس با رعایت مقررات ذیرب مهندس به وسیله

 .آنها اقدام نماید

 
 : در صورت تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران توسط پیمانکار:11نکته

 شرایط عمومی پیمان: 17به استناد ماده 

 .کند می مشاور به پیمانکار اخطار مهندس .1

 .دکن می در صورت استنکاف پیمانکار از پرداخت، کارفرما دستمزد کارگران را پرداخت .2

 

 عبارتند از:توسط کارفرما دستمزد کارگران شرایط و چگونگی پرداخت : 12نکته

 پیمان:شرایط عمومی  17به استناد ماده 

نکـار پرداخـت شـده    . کارفرما، دستمزد کارگران را براي ماههایی که صـورت وضـعیت آن بـه پیما   1

 .پردازد می است،

کـارگري کـه داراي امضـاي رئـیس کارگـاه بـوده و بـا توجـه بـه          هاي  . این پرداخت طبق کارنامه2

 .پذیرد می علی الحساب قبلی انجامهاي  پرداخت

 .شود می اینده مهندس مشاور و پیمانکار انجام. این پرداخت با حضور نم3

 

 به صورت ذیل میباشد:  کارفرما کارگران توسط میزان پرداخت حقوق محل تامین و: 13نکته

 شرایط عمومی پیمان: 17به استناد ماده 

 %  15مبلغ بدهی +  = چنانچه مطالبات پیمانکار کافی باشد، محل پرداخت از مطالبات پیمانکار و میزان پرداخت. 1

 %15پیمانکار و میزان پرداخت = مبلغ بدهی+ هاي  . چنانچه مطالبات پیمانکار کافی نباشد، محل پرداخت از تضمین2

 

مشاور، از حضور براي پرداختها خودداري مهندس نماینده پیمانکار، با وجود اخطار  چنانچه: 14نکته

 در اینصورت:کند، 

 عمومی پیمان:شرایط  17به استناد ماده 

دهد و حق هرگونه اعتراضی از پیمانکـار   می پرداختها را انجام ،کارفرما بدون حضور نماینده پیمانکار
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 .تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنها سلب خواهد شد ،نسبت به پرداخت، مبلغ پرداخت

 

 رت:در اینصو : هرگاه کارگران پیمانکار باعث اختالل در نظم کارگاه شوند15نکته

 شرایط عمومی پیمان: 17به استناد ماده 

 .دهند می مشاور یا مهندس ناظر این موضوع را به رئیس کارگاه تذکر ،براي بار اول. 1

در صورت تکرار، مهندس مشاور یا مهنـدس نـاظر درخواسـت برکنـاري متخلفـان را از کـار، بـه        . 2

 پیمانکار خواهند داد.  

 

 برنامه زمانی تفصیلی اجراي کار توسط پیمانکار: : تهیه سازمان، روش اجرا و16نکته

 شرایط عمومی پیمان: 18به استناد ماده 

 . بر طبق نظر مهندس مشاور1

 موجودهاي  . براساس نقشه2

 . براساس برنامه زمانی کلی3

ماه از تاریخ  1طی مدت 

مبادله پیمان یا مدت 

دیگري که در اسناد و 

 مدارك پیمان آمده است

 .شود می مهندس مشاور تسلیم. به 1

 .شود می . توسط مهندس مشاور اصالح2

 .گردد می . توسط کارفرما تصویب3

 .گردد می . نهایتاٌ به پیمانکار ابالغ4

 

 18استناد ماده : به 17نکته

لیت کامل حسن اجراي کارهاي موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارك پیمان به عهده پیمانکار مسئو

 .دارد

 

 : در صورت تغییرات در برنامه زمانی تفصیلی خواهیم داشت:18نکته

 شرایط عمومی پیمان: 18به استناد ماده 

 


