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کلیه حقوق چاپ و نشر ایـن کتـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلفـان و        
براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق بـه نشـر    1348مصنفان مصوب سال 

استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب (از قبیـل   ههرگونباشد. لذا  نوآور می
بـرداري، نشـر الکترونیکـی، هـر نـوع       هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکس

دي، فـیلم فایـل صـوتی یـا      وي دي، دي اینترنتـی، سـی   صـورت  بهانتشار 
تصویري و غیره) بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً حـرام  

 گیرند. رد قانونی قرار میاست و متخلفین تحت پیگ



 
 
 

هاي ایـن انتشـارات، بـه استحضـارتان      نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب
سازي و نشر  هاي مختلف آماده رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه می

 بـه کـار  تابی درخـور و شایسـتۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی      ک ارائهخود را براي  همتکتاب، تمامی سعی و 
 ازنظـر استاندارد یک کتاب خوب، هم  يها حداقلاند که اثري را ارائه نمایند که از  اند و تالش کرده بسته

 شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد. تیفیک ازنظرمحتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم 
احتمال بـروز   بازهماثري با کمترین اشکال،  ارائهاین انتشارات براي  هاي رغم تمامی تالش وجود، علی بااین

دیگـر، ایـن    نقص و اشکال دانست. ازسوي توان الزاماً مبرّا از  ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی
خواننـدگان گرامـی،   اعتقاد راسخ بـه حقـوق مسـلّم     بنا بهاي و اخالقی خود و نیز  تعهدات حرفه بنا بهانتشارت 

اشـکال احتمـالی    از هرگونـه ویژه از طریق فراخـوان بـه خواننـدگان گرامـی،      سعی دارد از هر طریق ممکن، به
 هاي بعدي رفع نماید. ها و ویرایش را در چاپ ها آنشده و  خودآگاه منتشرههاي  کتاب
مطالعۀ کتاب با اشـکاالت،   که حین راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی  نیدر الذا  

نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام 
انتشـارات نـوآور، پـس از همـاهنگی بـا       هزینهشدة خود را با  اید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش داده

ایـد،   اي یادداشـت نمـوده   ت خود را بر روي برگۀ جداگانـه انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحا
تلفن تماس خود به ایمیـل انتشـارات نـوآور     شمارهلطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و 

هاي بعدي کتاب اعمال و اصـالح گـردد و     ها و ویرایش و در چاپ شده یبررسارسال نمایید، تا این موارد 
 دن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.باعث هرچه پربارترش

، قـدر  گـران و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیختـه و   متعهدانهنشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل 
که اصالحات درسـت و بجـا    منظور تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی به

رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتـاب و یـا چـاپ      میزان اصالحات، بهباشند، متناسب با 
عنوان هدیـه، بـه انتخـاب خودتـان، برایتـان ارسـال        آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به شده اصالح

یر که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقد  نماید، و درصورتی می
 شود. می

کارهاي شما  آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه همچنین نشر نوآور و پدید
عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه         

  نمایند. استقبال می
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 هییمـان نشـر  متن کامل شرایط عمـومی پ  بخش اول:
4311 ................ Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not definedتعاریف و مفاهیم/  فصل اول
 .Error! Bookmark not defined .... ـ پیمان1ماده 
 Error! Bookmark notنامه ـ موافقت2ماده 

defined. 
 Error! Bookmark notـ شرایط عمومی3ماده 

defined. 
 Error! Bookmark notـ شرایط خصوصی4ماده 

defined. 
 Error! Bookmarkـ برنامه زمانی اجراي کار5ماده 

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .. ـ کارفرما6ماده 
 .Error! Bookmark not defined . ـ پیمانکار7ماده 
 Error! Bookmark notـ مدیر طرح8ماده 

defined. 
 !Errorـ مهندس مشاور، مهندس ناظر9ماده 

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark notـ رئیس کارگاه10ماده 

defined. 
 Error! Bookmark notـ پیمانکار جزء11ماده 

defined. 
 !Errorـ کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه12ماده 

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............ـ 13ماده 
 .Error! Bookmark not defined ............ـ 14ماده 
 !Errorها ها، مفرد و جمع، عنوان خیـ روز، ماه، تار15ماده 

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not definedتأییدات و تعهدات پیمانکار/  فصل دوم

 Error! Bookmark notـ تأییدات پیمانکار16ماده 
defined. 

 Error! Bookmark notـ کارکنان17ماده 
defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............ـ 18ماده 
هـا  گیـري  ها، اندازه ، پیاده کردن نقشه ـ کنترل نقاط نشانه19ماده 

 ........................... Error! Bookmark not defined. 
آالت ـ تجهیز کارگاه، تدارك مصالح، تجهیـزات و ماشـین  20ماده 

 ........................... Error! Bookmark not defined. 

هـاي   ـ حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کـار، مراقبـت  21ماده 
 .Error! Bookmark not defined .................... الزم
هـا و ابـالغ دسـتور کارهـا     ـ ترتیب گردش مدارك، نقشه22ماده 

 ........................... Error! Bookmark not defined. 
هـا  سـات زیـر بنـایی و تغییـر وضـع آن     یــ حفاظـت تأس  23مـاده  

 ........................... Error! Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark notـ اجراي کار در شب25ماده 

defined. 
 Error! Bookmarkـ آثار تاریخی و اشیاي عتیقه26ماده 

not defined. 
 Error! Bookmark notـ اقامتگاه قانونی27ماده 

defined. 
 .Error! Bookmark not definedتعهدات و اختیارات کارفرما/  فصل سوم

 Error! Bookmark notـ تحویل کارگاه28ماده 
defined. 

هاي جدید، تعـدیل نـرخ پیمـان    ـ تغییر مقادیر کار، قیمت29ماده 
 ........................... Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notـ تغییر مدت پیمان30ماده 
defined. 

 Error! Bookmark notـ مدیریت اجرا31ماده 
defined. 

 Error! Bookmark notـ نظارت بر اجراي کار32ماده 
defined. 

 Error! Bookmark notـ مهندس ناظر33ماده 
defined. 
 .Error! Bookmark not definedتضمین، پرداخت، تحویل کار/  فصل چهارم

 Error! Bookmarkـ تضمین انجام تعهدات34ماده 
not defined. 

 Error! Bookmarkـ تضمین حسن انجام کار35ماده 
not defined. 

 Error! Bookmark notپرداخت شیـ پ36ماده 
defined. 

 Error! Bookmark notها ـ پرداخت37ماده 
defined. 

 Error! Bookmark notهاي ارزي ـ پرداخت38ماده 
defined. 

 Error! Bookmark notـ تحویل موقت39ماده 
defined. 

 Error! Bookmark notت قطعییوضع ـ صورت40ماده 
defined. 

 Error! Bookmark notیل قطعیـ تحو41ماده 
defined. 

 Error! Bookmarkهاي دوره تضمین ـ مسئولیت42ماده 
not defined. 

ریع، حوادث قهري، فسخ، ختم، تعلیق، هزینـه تسـ  /  فصل پنجم
 .Error! Bookmark not definedحساب، حل اختالف هیخسارت تأخیر، تسو

 Error! Bookmark notـ بروز حوادث قهري43ماده 
defined.
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 Error! Bookmark notـ ممنوعیت قانونی44ماده 
defined. 

 Error! Bookmarkشده ـ حقوق انحصاري ثبت45ماده 
not defined. 

 Error! Bookmark notـ موارد فسخ پیمان46ماده 
defined. 

 Error! Bookmark notـ اقدامات فسخ پیمان47ماده 
defined. 

 Error! Bookmark notـ خاتمه پیمان48ماده 
defined. 

 .Error! Bookmark not defined .. ـ تعلیق49ماده 
 !Errorخسارت تأخیر کار ـ هزینه تسریع کار،50ماده 

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark notـ صورتحساب نهایی51ماده 

defined. 
 Error! Bookmark notحساب هیـ تسو52ماده 

defined. 
 Error! Bookmark notـ حل اختالف 53ماده 

defined. 
 !Errorـ قوانین و مقررات حاکم بر پیمان54ماده 

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined . شرایط خصوصی

 
ـــن کامــل شــرایط عمــومی پیمــان    بخــش دوم: مت
 .EPCError! Bookmark not definedطرح و ساخت  يقـراردادها
 .Error! Bookmark not defined ........ کلیات/  فصل اول

 .Error! Bookmark not defined ........ . تعاریف1ـ1
 .Error! Bookmark not defined ...... . پیمان1ـ1ـ1
 .Error! Bookmark not definedها و اشخاص . طرف2ـ1ـ1
 .Error! Bookmark not definedها و تکمیل ها، دوره ها، آزمایش . تاریخ3ـ1ـ1
 .Error! Bookmark not definedها . پول و پرداخت4ـ1ـ1
 .Error! Bookmark not definedو کاالها. کارها 5ـ1ـ1
 .Error! Bookmark not defined. دیگر تعاریف6ـ1ـ1
 .Error! Bookmark not defined ........... تفسیر2ـ1
 .Error! Bookmark not defined ..... . ارتباطات3ـ1
 .Error! Bookmark not defined. قانون و زبان4ـ1
 .Error! Bookmark not defined. اولویت مدارك5ـ1
 .Error! Bookmark not definedننامه پیما . موافقت6ـ1
 
 .Error! Bookmark not defined ...... . واگذاري7ـ1
 .Error! Bookmark not defined. نگهداري و ارایۀ مدارك8ـ1
 .Error! Bookmark not definedهاي کارفرما در خواسته. اشتباه 9ـ1
 .Error! Bookmark not defined. استفاده کارفرما از مدارك پیمانکار10ـ1
 .Error! Bookmark not defined. استفاده پیمانکار از مدارك کارفرما11ـ1
 .Error! Bookmark not defined. جزئیات محرمانه12ـ1
 .Error! Bookmark not defined. رعایت قوانین13ـ1
 .Error! Bookmark not defined. مسئولیت تضامنی و انفرادي14ـ1
 .Error! Bookmark not defined. محرمانه بودن15ـ1

 .Error! Bookmark not defined ..... کارفرما/  فصل دوم

 .Error! Bookmark not defined. حق دسترسی به کارگاه1ـ2
 .Error! Bookmark not definedها ها یا تأییدیه . مجوزها، گواهی2ـ2
Error! Bookmark. کارکنان کارفرما3ـ2 not defined. 
 .Error! Bookmark not definedهاي تأمین مالی کارفرما . ترتیب4ـ2
 .Error! Bookmark not defined. دعاوي کارفرما5ـ2

 .Error! Bookmark not definedمهندس مشاور/  فصل سوم
 .Error! Bookmark not defined. اختیارها و وظایف مهندس مشاور1ـ3
.Error! Bookmark not defined. تفویض اختیار از سوي مهندس مشاور2ـ3
 .Error! Bookmark not defined. دستورهاي مهندس مشاور3ـ3
 .Error! Bookmark not defined. تعویض مهندس مشاور4ـ3
 .Error! Bookmark not defined .... ها . تصمیم5ـ3

 .Error! Bookmark not defined . پیمانکار/  فصل چهارم
 .Error! Bookmark not defined. تعهدهاي عمومی پیمانکار1ـ4
 .Error! Bookmark not defined. تضمین انجام تعهدات2ـ4
 .Error! Bookmark not defined. نماینده پیمانکار3ـ4
 .Error! Bookmark not definedدوم . پیمانکاران دست4ـ4
 .Error! Bookmark not definedدوم منتخب . پیمانکاران دست5ـ4
 .Error! Bookmark not defined ..... . همکاري6ـ4
 .Error! Bookmark not defined. پیاده کردن کارها7ـ4
 .Error! Bookmark not definedهاي ایمنی . روش8ـ4
 .Error! Bookmark not defined. تضمین کیفیت9ـ4
 .Error! Bookmark not definedهاي مربوط به کارگاه . داده10ـ4
 .Error! Bookmark not defined. کفایت مبلغ پذیرفته شده پیمان11ـ4
 .Error! Bookmark not definedینیب شیپ رقابلی. شرایط فیزیکی غ12ـ4
 .Error! Bookmark not defined. حق عبورها و تسهیالت13ـ4
 .Error! Bookmark not defined. اجتناب از دخالت14ـ4
 .Error! Bookmark not definedهاي دسترسی . راه15ـ4
 .Error! Bookmark not defined . . حمل کاال16ـ4
 .Error! Bookmark not definedآالت پیمانکار . ماشین17ـ4
 .Error! Bookmark not definedستیز طی. حفاظت از مح18ـ4
 .Error! Bookmark not defined. برق، آب و گاز19ـ4
آالت و ابزار کارفرما و مصالحی که رایگان در اختیار  . ماشین20ـ4

 .Error! Bookmark not defined . شود قرار داده می
 .Error! Bookmark not definedهاي پیشرفت . گزارش21ـ4
 .Error! Bookmark not defined. امنیت کارگاه22ـ4
 .Error! Bookmark not defined. عملیات پیمانکار در کارگاه23ـ4
 .Error! Bookmark not definedها و آثار باستانی لی. فس24ـ4
 

 .Error! Bookmark not defined .... طراحی/  فصل پنجم
 .Error! Bookmark not definedی. تعهدهاي عمومی طراح1ـ5
 .Error! Bookmark not defined. مدارك پیمانکار2ـ5
 .Error! Bookmark not defined. تقبل کردن پیمانکار3ـ5
 .Error! Bookmark not definedنداردهاي فنی و مقررات. استا4ـ5
 .Error! Bookmark not defined ....... . آموزش5ـ5
 .Error! Bookmark not defined. مدارك چون ساخت6ـ5
.Error! Bookmark not definedبرداري و نگهداري هاي بهره . دستورالعمل7ـ5
 .Error! Bookmark not defined. اشتباه طراحی8ـ5

 .Error! Bookmark not definedکارمندان و کارگران/  فصل ششم



، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانمقایسه تطبیقی ـ موافقتنامه 6  

 .Error! Bookmark not definedکارمندان و کارگران يریکارگ . به1ـ6
 .Error! Bookmark not defined. نرخ دستمزد و شرایط کارگري2ـ6
 .Error! Bookmark not defined. افراد در خدمت کارفرما3ـ6
 .Error! Bookmark not defined .... قوانین کار4ـ6
 .Error! Bookmark not defined . . ساعات کار5ـ6
 .Error! Bookmark not defined. تسهیالت براي کارمندان و کارگران6ـ6
 .Error! Bookmark not defined. بهداشت، سالمت و ایمنی7ـ6
 .Error! Bookmark not defined. کنترل و نظارت پیمانکار8ـ6
 .Error! Bookmark not defined. کارکنان پیمانکار9ـ6
 .Error! Bookmark not definedآالت پیمانکار . سوابق کارکنان و ماشین10ـ6
 .Error! Bookmark not definedتار مخل نظم. رف11ـ6
 .Error! Bookmark not defined. کارمند و کارگر خارجی12ـ6
 .Error! Bookmark not defined. پیشگیري از مزاحمت حشرات و حیوانات مضر13ـ6
 .Error! Bookmark not definedهاي الکلی یا مواد مخدر . مشروب14ـ6
 .Error! Bookmark not defined. اسلحه و مهمات15ـ6
 .Error! Bookmark not definedها و مراسم مذهبی . جشن16ـ6

 .Error! Bookmark not definedتجهیزات، مصالح و چگونگی اجرا/  فصل هفتم
 .Error! Bookmark not defined. چگونگی اجرا1ـ7
 .Error! Bookmark not defined ....... ها . نمونه2ـ7
 .Error! Bookmark not defined ....... . بازرسی3ـ7
 .Error! Bookmark not defined ....... . آزمایش4ـ7
 .Error! Bookmark not defined ..... . رد کردن5ـ7
 .Error! Bookmark not definedی. کارهاي عالج بخش6ـ7
 .Error! Bookmark not defined. مالکیت تجهیزات و مصالح7ـ7
 .Error! Bookmark not defined . حقوق امتیاز8ـ7
 .Error! Bookmark not defined. شرایط تأمین مالی9ـ7

 .Error! Bookmark not definedآغاز، تأخیرها و تعلیق/  فصل هشتم
 .Error! Bookmark not defined ...... . آغاز کار1ـ8
 .Error! Bookmark not defined. مدت تکمیل2ـ8
Error! Bookmark not. برنامه زمانی3ـ8 defined. 
 .Error! Bookmark not defined. تمدید مدت تکمیل4ـ8
 .Error! Bookmark not definedهاي قانونی . تأخیرهاي ناشی از مقام5ـ8
 .Error! Bookmark not definedآهنگ پیشرفت. 6ـ8
 .Error! Bookmark not definedهاي تأخیر . خسارت7ـ8
 .Error! Bookmark not defined .... . تعلیق کار8ـ8
 .Error! Bookmark not definedامدهاي تعلیق. پی9ـ8
 .Error! Bookmark not defined. پرداخت بهاي تجهیزات و مصالح، در صورت تعلیق10ـ8
 
 .Error! Bookmark not defined. طوالنی شدن تعلیق11ـ8
 .Error! Bookmark not defined. آغاز مجدد کار12ـ8
 .Error! Bookmark not defined. پاداش براي تکمیل زودتر از موعد13ـ8

 .Error! Bookmark not definedهاي زمان تکمیل آزمایش/  فصل نهم
 .Error! Bookmark not defined. تعهدهاي پیمانکار1ـ9
 .Error! Bookmark not definedهاي به تأخیر افتاده . آزمایش2ـ9
 .Error! Bookmark not defined. تکرار کردن آزمایش3ـ9
 .Error! Bookmark not definedهاي زمان تکمیل . با موفقیت نگذشتن آزمایش4ـ9

 .Error! Bookmark not definedتحویل کارها به کارفرما/  فصل دهم
 .Error! Bookmark not definedها . تحویل گرفتن کارها یا بخش1ـ10

 .Error! Bookmark not definedهایی از کارها . تحویل قسمت2ـ10
 .Error! Bookmark not definedهاي زمان تکمیل . مداخله در آزمایش3ـ10
 .Error! Bookmark not defined. سطوحی که نیاز به ترمیم دارند4ـ10

 .Error! Bookmark not definedمسئولیت نقص/  ازدهمیفصل 
 .Error! Bookmark not definedمانده و رفع نقص . تکمیل کار باقی1ـ11
 .Error! Bookmark not definedه رفع نقص. هزین2ـ11
 .Error! Bookmark not defined. تمدید دوره اعالم نقص3ـ11
 .Error! Bookmark not defined. قصور در رفع نقص4ـ11
.Error! Bookmark not defined. خارج کردن کارهاي معیوب از کارگاه5ـ11
 .Error! Bookmark not definedهاي بیشتر . آزمایش6ـ11
 .Error! Bookmark not defined. حق دسترسی7ـ11
 .Error! Bookmark not definedله پیمانکاریوس . تحقیق به8ـ11
 .Error! Bookmark not defined. گواهی عملکرد9ـ11
 .Error! Bookmark not defined. تعهدهاي ایفا نشده10ـ11
 .Error! Bookmark not definedکارگاه يساز . پاك11ـ11

 .Error! Bookmark not definedهاي پس از تکمیل آزمایش/  فصل دوازدهم
.Error! Bookmark not definedهاي پس از تکمیل . روش انجام آزمایش1ـ12
 .Error! Bookmark not definedهاي به تأخیر افتاده . آزمایش2ـ12
Error! Bookmarkمایش. تکرار کردن آز3ـ12 not defined. 
.r! Bookmark not definedهاي پس از تکمیل . با موفقیت نگذشتن آزمایش4ـ12

 .Error! Bookmark not definedها تغییرها و اصالح/  زدهمیفصل س
 .Error! Bookmark not defined. حق تغییر دادن1ـ13
 .Error! Bookmark not defined. مهندسی ارزش2ـ13
 .Error! Bookmark not defined. روش تغییر3ـ13
 .Error! Bookmark not definedهاي قابل کاربرد . پرداخت به پول4ـ13
 .Error! Bookmark not defined. مبالغ مشروط5ـ13
 .Error! Bookmark not defined. کارهاي روزمزدي6ـ13
Error! Bookmark not. اصالحات به علت تغییر در قوانین7ـ13 defined. 
 .Error! Bookmark not definedها . تعدیل به علت تغییر در هزینه8ـ13

 .Error! Bookmark not definedمبلغ پیمان و پرداخت/  فصل چهاردهم
 .Error! Bookmark not defined. مبلغ پیمان1ـ14
 .Error! Bookmark not definedپرداخت شی. پ2ـ14
.Error! Bookmark not defined. درخواست صدور گواهی پرداخت میانی3ـ14
 .Error! Bookmark not definedها . جدول پرداخت4ـ14
 .Error! Bookmark not definedاز کارهای. تجهیزات و مصالح مورد ن5ـ14
 .Error! Bookmark not definedهاي میانی . صدور گواهی پرداخت6ـ14
 .Error! Bookmark not defined . ها . پرداخت7ـ14
 

 .Error! Bookmark not defined. تأخیر در پرداخت8ـ14
 .Error! Bookmark not defined. پرداخت سپرده حسن انجام کار9ـ14
 .Error! Bookmark not definedت زمان تکمیلیوضع . صورت10ـ14
.Error! Bookmark not defined. درخواست صدور گواهی پرداخت نهایی11ـ14
 .Error! Bookmark not defined . . اقرارنامه12ـ14
 .Error! Bookmark not defined. صدور گواهی پرداخت نهایی13ـ14
 .Error! Bookmark not defined. پایان یافتن مسئولیت کارفرما14ـ14
 .Error! Bookmark not definedهاي پرداخت . نوع پول15ـ14

 .Error! Bookmark not definedله کارفرمایوس فسخ پیمان به/  فصل پانزدهم
.Error! Bookmark not defined. اعالم براي اصالح1ـ15
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 .Error! Bookmark not definedله کارفرمایوس . فسخ به2ـ15
 .Error! Bookmark not defined. ارزیابی در تاریخ فسخ3ـ15
 .Error! Bookmark not definedاخت پس از فسخ. پرد4ـ15
 .Error! Bookmark not defined. حق کارفرما براي فسخ5ـ15

 .Error! Bookmark not definedله پیمانکاریوس تعلیق و فسخ به/  فصل شانزدهم
 .Error! Bookmark not defined. حق پیمانکار براي تعلیق کار1ـ16
 .Error! Bookmark not definedله پیمانکاریوس . فسخ پیمان به2ـ16
 .Error! Bookmark not definedآالت پیمانکار . توقف کار و خارج کردن ماشین3ـ16
 .Error! Bookmark not defined. پرداخت پس از فسخ پیمان4ـ16

 .Error! Bookmark not definedخطرپذیري و مسئولیت/  فصل هفدهم
 .Error! Bookmark not definedها . مصونیت1ـ17
 .Error! Bookmark not defined. مراقبت پیمانکار از کارها2ـ17
 .Error! Bookmark not definedهاي کارفرما . ریسک3ـ17
 .Error! Bookmark not definedهاي کارفرما . پیامد ریسک4ـ17
 .Error! Bookmark not defined. حقوق مالکیت فکري و صنعتی5ـ17
 .Error! Bookmark not defined. محدودیت مسئولیت6ـ17

 .Error! Bookmark not defined .... بیمه/  فصل هجدهم
 .Error! Bookmark not definedها هاي عمومی بیمه . الزام1ـ18
 .Error! Bookmark not definedها نامه . قصور در تهیه و تمدید بیمه2ـ18
 .Error! Bookmark not definedها نامه . محتواي بیمه3ـ18
 .Error! Bookmark not definedهاي در تعهد کارفرما نامه . بیمه4ـ18
 .Error! Bookmark not defined. دریافت خسارت از بیمه5ـ18
 .Error! Bookmark not definedها، در شرایط تحویل قسمتی از کارها نامه . بیمه6ـ18
 .Error! Bookmark not definedها با شرایط پیمان نامه . انطباق بیمه7ـ18
 .Error! Bookmark not definedها مهنا . مراجع صادرکننده بیمه8ـ18
 .Error! Bookmark not definedها، ناشی از تغییر کارها نامه . تغییر در بیمه9ـ18

 .Error! Bookmark not definedورس ماژور)حوادث غیرمترقبه (ف/  فصل نوزدهم
 .Error! Bookmark not defined. تعریف فورس ماژور1ـ19

 .Error! Bookmark not defined. اخطار فورس ماژور2ـ19
 .Error! Bookmark not definedفه به حداقل رساندن تأخیری. وظ3ـ19
 .Error! Bookmark not defined. پیامدهاي فورس ماژور4ـ19
.Error! Bookmark not definedدوم . تأثیر فورس ماژور بر پیمانکار دست5ـ19
 .Error! Bookmark not defined. فسخ اختیاري، پرداخت، و آزادسازي6ـ19
 .Error! Bookmark not defined. معافیت از انجام کار طبق قانون7ـ19

 .Error! Bookmark not definedها و داوري دعاوي، اختالف/  ستمیفصل ب
Error! Bookmark. دعاوي پیمانکار1ـ20 not defined. 
 .Error! Bookmark not definedحل اختالف. انتصاب هیئت 2ـ20
 

.rror! Bookmark not defined. عدم توافق در انتصاب هیئت حل اختالف3ـ20
 .Error! Bookmark not definedگیري هیئت حل اختالف . تصمیم4ـ20
.Error! Bookmark not definedوفصل دوستانه . حل5ـ20
 .Error! Bookmark not defined ....... . داوري6ـ20
.rror! Bookmark not defined. عدم تبعیت از تصمیم هیئت حل اختالف7ـ20
.Error! Bookmark not defined. خاتمه دوره انتصاب هیئت حل اختالف8ـ20
 

 تطبیــقی شـرایط عمومــی     سهیمقــا : بخش سـوم 
 با قراردادهاي   (EPC) یي دوعاملپیمان در  قـراردادها

 
.Error! Bookmark not definedهاي عمرانی در طرح (DBB)متعارف سه عاملی 

 .Error! Bookmark not defined .. ) تعریف پیمان1
 .Error! Bookmark not definedدیگر) اولویت مدارك پیمان نسبت به یک2
 .Error! Bookmark not defined) واگذاري، پیمانکاران جزء3

 یبررسی تطبیقی شرایط عمـومی پیمـان در قراردادهـاي دوعـامل    
(EPC)  با قراردادهاي سه عاملی(DBB)Error! Bookmark not defined.
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 کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـان و مصـنّفان و هنرمنـدان     

 

، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق بـه نشـر   1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348 مصوب سال
ه از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول، تصـاویر ایـن کتـاب    استفاد هرگونهنوآور است. لذا 

استفاده از کل یا قسـمتی از کتـاب    هرگونهها و موارد دیگر، و نیز  در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت
ـاب،               ۀ پـی دي اف از کت ـاب، تهیـ ـاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کت به هـر شـکل از قبیـل هـر نـوع چ

وي دي، فـیلم، فایـل     صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي    شر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه برداري، ن عکس
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 
صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد       کتـب نشـر نـوآور بـه    با توجه به اینکه هیچ کتابی از 

کـه هـر    چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی   این
سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتـب نشـر نـوآور را    

فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن       در سایت خود قرار داده و یا اقدام به
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
اشد، وکیل قـانونی انتشـارات از طریـق وزارت فرهنـگ و     ب 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 تهیۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریسـو،      همچنین درصورتی
رسـانی تخلّفـات    اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع   

سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  مزبور به یفروش کتاب
اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه اسـتیفاي       

 نماید. متخلّف می یفروش کتابحقوق خود از 
 خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

 از نظر قانونی غیرمجاز، و شرعاً نیز حرام است. 
انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّـف از قبیـل   

و  021 66484191 -2هـاي هاي انتشارات نــوآور بـه شـماره    مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن
و یـا از   info@noavarpub.comل انتشارات بـه آدرس  و یا از طریق ایمی 09123076748

به این انتشارات ابـالغ نماینـد،     www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت 
 عمـل آیـد،    تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیـز خـود خواننـدگان محتـرم جلـوگیري بـه      

ت نــوآور نیـز هدیــه دریافــت نماینــد. عنــوان تشــکّر و قـدردانی، از کتــب انتشــارا  و نیـز بــه      



 
 ... آغازین سخن

 به نام خداوند مهربان
 حـاکم  عمرانـی،  هاي طرح در که است شرایطی عمده پیمان عمومی شرایط

 بدو از و بوده کارفرمایان و پیمانکاران مابین فی منعقده قراردادهاي و ها مانیپ بر
 رعایـت  زمـین  تحویلقرارداد و  مبادله با پیمانکار فعالیت آغاز و پروژه یک تولد
 بـا  کـه  عملیـات  اتمـام  مرحلـه  تـا  وبـوده   آور الزام قرارداد طرفین براي آن مفاد

 .یابد می ادامه پذیرد، می انجام موقت تحویل
 هیـ کل اسـت  الزم پیمـان،  عمـومی  شـرایط  مفـاد  فـراوان  اهمیـت   لحـاظ  به

 سـطح  آن فصـول  و مـواد  دقیق بامطالعه عمرانی هاي طرح با مرتبط کارشناسان
 دهند، افزایش ربط ذي مراجع طرف از ابالغی مقررات و قوانین با را خود آشنایی
و  المللی بین عرصه در عاملی سه متعارف قراردادهاي جایگاه از آگاهی و شناخت

که در میان جامعه مهندسی کشـور رواج یافتـه    است متمادي سالیان در کشور،
 مکالمـات  در آن در رایـج  اصـطالحات  ازده و بـا آن آشـنا بـو    عموماً که ينحو به

 يقراردادهـا  پیمـان  عمومی شرایط مقابل در. شود یم استفاده یمهندس روزمره
 در آنفـراوان   ظرفیـت  و ارزنـده  بسـیار  نکات و جامعیت علیرغم ساخت و طرح
 و بـوده  محجور و غریب عمرانی هاي طرح با مرتبط مهندسین و کارشناسان بین
اخیـر میـل و    يهـا  سـال ضمن اینکه در .باشد نمی برخوردار یچنان آن شهرت از

در قالب قراردادهاي طـرح و سـاخت در بـین     ها پروژهرغبت فراوانی براي انجام 
مهندسـین شـاغل در ایـن بخـش بـا       . ن رواج پیـدا نمـوده الزم اسـت   اکارفرمای

آشـنا شـده تـا از     تـر  عیسرچگونگی شرایط و مختصات این نوع قراردادها هرچه 
اولـین گـام مطالعـه شـرایط      عتـاً یطبآوردنـد   به عمـل وارض بعدي جلوگیري ع

عمومی پیمـان قراردادهـاي طـرح و سـاخت و مقایسـه آن بـا شـرایط عمـومی         
. انجـام ایـن   باشـد  یم وبودجه برنامه) سازمان 4311متعارف (نشریه   يها مانیپ

 ي مقایسـه  و بررسـی بـوده کـه تحـت عنـوان      مجموعـه  این يها یژگیو از مهم
 يقراردادهـا  و عاملی سه قراردادهاي در پیمان عمومی شرایط نیماب یف تطبیقی
مطالب آورده شده در این مقایسه در حد بضاعت  ،صورت پذیرفته است یدوعامل

 مجموعـۀ  بیشـتر  چـه  هر آشناییو تجربه اینجانب بوده و فتح بابی است جهت 
  .EPC قراردادهاي در پیمان عمومی شرایط با کشور یمهندس
 انتشارات دریغ بی هاي حمایت و زحمات از که دانم می الزم خود بر پایان در
 نقـش  گذشته همانند که بیگلی خانم سرکار نیز و نصیرنیا گرامی اخوان و نوآور

 از و نمـایم  تشـکر  و تقدیر نمودند، فاءیا مجموعه این رسیدن ثمر به در بسزایی
 .خواستارم ایشان براي باعزت عمر طول و سالمتی متعال خداوند

 
 فرشادفر محمدعلی 

 دادگستري رسمی کارشناس 
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ن مشـاور در تکمیـل و تنظـیم فرمهـا موافقتنامـه،      اجرایی و مهندسا يها دستگاهراهنمایی  منظور به
اسـت تـا بـا     شـده  هیتهها و نحوه کاربرد آنها، این دستورالعمل  عمومی و شرایط خصوصی پیمان طیشرا

 رعایت آن، مشکالت قراردادي حین اجراي کار پیش نیاید.
 
 موافقتنامه -1

ضـاي پیمـان، اطالعـات آن تکمیـل     هایی از موافقتنامه که باید در موقع ام قسمت ياستثنا به -1-1
هـاي   هـا هنگـام تهیـه اسـناد مناقصـه بـه طـور کامـل و روشـن، در محـل           شود، اطالعات سایر قسـمت 

هایی از موافقتنامه، یا افـزودن بـه آن    ها یا کلمه گردد. تغییر دادن، کاستن عبارت درج می شده ینیب شیپ
 هاي خالی باید تکمیل شود. مجاز نیست و تنها محل

 در مقدمه موافقتنامه باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف پیمان درج شود. -1-2
هاي اصلی پیمان به نحـوي درج شـود    در ماده یک موافقتنامه، موضوع، محل اجرا و مشخصه -1-3

 که محدوده عملیات معین باشد.
انکـار اسـت، ضـریب    موافقتنامه، عالوه بر درج مبلغ پیمان که همان مبلغ پیشنهادي پیم 3در ماده  -1-4

 شود. شرایط عمومی، در محل مربوط آن درج می» د – 14«پیمان نیز با توجه به تعریف آن در ماده 
موافقتنامــه، نـام و نشــانی مهنـدس مشــاوري کـه بــراي نظـارت بــر اجـراي کــار       6در مـاده   -1-5

دهـد، نـام و نشـانی     می شود. اگر در مواردي، کارفرما مستقیماً نظارت را انجام است درج می شده انتخاب
گردد، در این حالت، واحدي از سازمان کارفرما که مسئولیت نظارت  کارفرما در همین محل منعکس می

 شود. به آن محول شده است، جایگزین مهندس مشاور در اسناد و مدارك پیمان می
 ر نمایند.هاي موافقتنامه را امضا و مه نمایندگان مجاز دو طرف پیمان باید تمام صفحه -1-6
هـاي   گیرد، باید تمام صـفحه  می بعهدهمهندس مشاوري که مسئولیت نظارت بر اجراي کار را  -1-7

 موافقتنامه را امضا و مهر کند.
 

 شرایط عمومی -2
ها مورد استفاده قرار گیرد. تغییـر دادن،   شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییري، در پیمان -2-1

، شـده  نیـی تعه آن مجاز نیست. تنها صفحه آخر شـرایط عمـومی، در محـل    کاستن یا افزودن مطالبی ب
 شود. نمایندگان مجاز دو طرف، امضا و مهر می لهیوس به

الحـاق آخـرین شـرایط عمـومی مصـوب سـازمان        يجـا  بـه تواننـد   هاي اجرایی می دستگاهتبصره: 
و تاریخ صدور بخشنامه مربوط بـه   ها، تنها شماره به اسناد مناقصه و اسناد و مدارك پیمان وبودجه برنامه

 در مقدمه شرایط خصوصی پیمان مربوط، بنویسند. شده ینیب شیپآن را، در محل 
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اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیالت پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید، ادامـه   -2-2

یشنهاد پیمانکار و رعایت مراتـب  پ بر اساستواند براي ادامه پیمان،  کار مقدور نشود، دستگاه اجرایی می
 پیمانکار موافقت نماید. يجا بهزیر، با جایگزینی پیمانکار دیگري 

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

 ر الزم براي ادامه کار باشد.ظرفیت ارجاع کا
، حسـن  پرداخت شیپهاي موضوع پیمان، اعم از انجام تعهدات،  پیمانکار جدید باید تضمین -2-2-3

 هاي پیمانکار نماید. انجام کار و مانند اینها را ارائه دهد و جایگزین تضمین
حسن انجام کـار از   هاي ناشی از پیمان و همچنین پیمانکار جدید باید تکالیف و مسئولیت -2-2-4

 ابتداي شروع کار و ادامه آن تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید.
با انتقال پیمان، مطالبات دستگاه اجرایی از پیمانکار و مطالبات پیمانکار از دستگاه اجرایـی   -2-2-5

 شود. کالً به پیمانکار جدید منتقل می
 هرگونـه ماند و  گونه تعهدي براي پیمانکار باقی نمی با انتقال پیمان به پیمانکار جدید، هیچ -2-2-6

 گیرد. مطالبات دوران پیش از انتقال نیز به پیمانکار جدید تعلق می
انتقال پیمان باید با تنظیم موافقتنامه بین پیمانکار، پیمانکار جدید و دستگاه اجرایی انجام  -2-2-7

 ، معتبر است.3-2-2وضوع ردیف هاي م شود. این موافقتنامه، پس از سپردن تمام تضمین
دستگاه اجرایی، مسئولیتی در مورد تحویـل کارگـاه و تعهـدات بـین پیمانکـار و پیمانکـار        -2-2-8

 جدید ندارد.
براي اداره امور طرح، کارفرما مـدیر طـرح انتخـاب کنـد، در هـیچ       که یدرصورت، 31در اجراي ماده  -2-3

ا به مدیر طرح تفویض نماید: لیکن مدیر طـرح بایـد در هـر یـک از     تواند اختیارات زیر ر وضعیتی، کارفرما نمی
 گیري کارفرما گزارش کند. ، بررسی الزم را به عمل آورد و نتیجه را براي تصمیمادشدهیموارد 
قانون محاسبات عمومی باید با امضاي باالترین مقـام دسـتگاه    بر اساستمام تأییدهایی که  -2-3-1

 اجرایی باشد.
 ها و دستور تمدید، ضبط و واریز آنها. تضمین قبول -2-3-2
 تصویب تغییر مبلغ پیمان. -2-3-3
 تصویب تغییر مدت پیمان. -2-3-4
 هاي جدید. تصویب قیمت -2-3-5
 تصویب تحویل موقت و تحویل قطعی. -2-3-6
 تصمیم در مورد تعلیق، خاتمه یا فسخ پیمان. -2-3-7
 ب نهایی.قطعی و صورتحسا تیوضع صورتتصویب  -2-3-8
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شود،  مهندس مشاور تهیه می لهیوس به تیوضع صورتدر مواردي که  40و  37در اجراي مواد  -2-4

الزحمـه آن بـا توافـق مهنـدس مشـاور تعیـین و        گردد و حق  ، خدمات اضافی تلقی میادشدهیانجام کار 
 گردد. شود و به حساب بدهی پیمانکار منظور می پرداخت می

ها نیسـتند،   از وزارتخانه کی چیههاي اجرایی که تابع  در دستگاه 47لف ماده براي اجراي بند ا -2-5
ها و نهادهایی کـه اجـراي    ایران و دیگر سازمان یبدن تیترب، سازمان ستیز طیمحمانند سازمان حفاظت 

بررسی فسخ پیمان و موافقت بـا فسـخ    منظور به نفره سه ئتیهدارند، انتخاب  بعهدههاي عمرانی را  طرح
 باشد. مان، در عهده باالترین مقام سازمان و نهاد مربوط میپی

 شود. است، ترك مناقصه را نیز شامل می شده اشارهدر شرایط عمومی، هر جا که به مناقصه  -2-6
هـاي   گیرد، باید تمام صـفحه   می بعهدهمهندس مشاوري که مسئولیت نظارت بر اجراي کار را  -2-7

 د.شرایط عمومی را امضا و مهر کن
 

 شرایط خصوصی -3
هاي هر پیمان است که نسبت  ها، شرایط خصوصی حاوي ویژگی اینکه در عرف پیمان باوجود -3-1

هاي عمرانی که مربوط به یک کارفرماي اصلی یعنی دولـت   به شرایط عمومی اولویت دارد، ولی در طرح
ط عمـومی بـراي آن   است که تنها در چـارچوبی کـه شـرای    شده میتنظاست، شرایط خصوصی به نحوي 

، در شـرایط  شـده  نیـی تعتعیین کرده است قابل تکمیل باشد. بدین روي، درج مطالبی خارج از محدوده 
 خصوصی مجاز نیست.

است که پاسخگوي نیاز کارهاي مختلف  شده میتنظمواد مربوط به شرایط خصوصی به نحوي  -3-2
ـ  رو نیازاباشد.  ربـط، تکمیـل    ا رعایـت تمـام مقـررات ذي   ، مواد شرایط خصوصی برحسب نیاز هر کـار، ب

هـاي   شود. تمـام صـفحه   پر می× کاربردي در پیمان مورد نظر ندارد، با عالمت  که آنشود و موادي از  می
 نمایندگان مجاز دو طرف پیمان امضا و مهر شود. لهیوس بهشرایط خصوصی باید 

اس ایرانی در دسـترس نباشـد،   اگر براي اجراي کارهاي تخصصی ویژه یا آموزش افراد، کارشن -3-3
تجربه و تخصـص الزم و   ازنظردستگاه اجرایی، تعداد کارشناسان خارجی مورد نیاز و مشخصات هر یک 

 نویسد. شرایط خصوصی می» الف – 17«کارهاي ارجاعی به آنها را در ماده 
 ازیـ نت مورد اصوالً باید چگونگی دسترسی به کارگاه و نحوه تأمین آب، برق، سوخت و مخابرا -3-4

آن، قیمت پیشـنهادي خـود را ارائـه     بر اساساجراي کار در اسناد مناقصه تعیین شود تا پیمانکار بتواند 
تجهیـز کارگـاه در اختیـار پیمانکـار      نهیدرزمدهد. تعهدات و تسهیالتی که دستگاه اجرایی در نظر دارد 

 نماید. ص میروشن مشخ صورت بهشرایط خصوصی، » الف – 20«قرار دهد، در ماده 
آالت را بـه هزینـه خـود     اگر دستگاه اجرایی در نظر دارد اقالمی از مصالح، تجهیزات و ماشین -3-5

تأمین کند و در اختیار پیمانکار قرار دهد یا تسهیالتی براي تهیه آنها فراهم نماید، اقالم مورد نظر، و در 



13 فصل اول/ اخالق مهندسی 

کمیـل و تنظـیم موافقتنامـه، شـرایط عمـومی و شـرایط       تنحـوه   دستورالعمل
  خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها

 3/3/1378مورخ  1088/102 842/54پیوست بخشنامه شماره 
 کند. بینی می روشن، پیش ورتص به» ب – 20«صورت لزوم، شرایط واگذاري آنها را در ماده 

شـرایط  » ج – 21«بیمه کردن کارهاي موضوع پیمان، دستگاه اجرایی باید در مـاده   منظور به -3-6
هـایی از کـار را کـه     و تمام یا قسـمت  رود یم کار بهخصوصی، حوادث احتمالی را که باعث بروز خسارت 

شرایط  21یش از شروع کار، طبق ماده ممکن است در اثر حادثه دچار خسارت شود، مشخص نماید تا پ
 عمومی، آن را بیمه کند.

دسـتگاه اجرایـی    بعهـده تأمین زمین مورد نیاز براي اجراي موضوع پیمان و تجهیـز کارگـاه،    -3-7
است. اگر در موارد خاصی، دستگاه اجراي در نظر داشته باشد که تأمین تمام یا قسمتی از زمین تجهیـز  

  شرایط خصوصـی، » الف – 28«محول کند، تأمین آن از سوي پیمانکار را در ماده کارگاه را به پیمانکار 
 نماید. بینی می پیش
هـا مـورد عمـل باشـد،      ها، باید بـراي پیمـان   با توجه به روشی که طبق دستورالعمل تعدیل آحادي -3-8

شود. خصوصی درج میشرایط » هـ – 29«عبارت زیر با درج شماره و تاریخ دستورالعمل مربوط، در زیر ماده 
تعـدیل   وبودجـه  برنامـه نرخ این پیمان طبق بخشنامه شماره ................. مـورخ ................... سـازمان   «
 ».شود. شاخص مبناي پیمان دوره سه ماهه ............. سال................. است می

هـا، روش   ورالعمل تعدیل آحـادي که روش خاصی براي تعدیل آنها الزم است، طبق دست ییکارهادر 
کند و پس از تصویب شوراي عـالی فنـی، روش مصـوب را در     مناسب آن را دستگاه اجرایی پیشنهاد می

 نماید. شرایط خصوصی درج می» هـ – 29«زیر ماده 
در موارد خاص، اگر تمام یا قسمتی از قرارداد مشمول تعدیل نباشد، عدم شـمول تعـدیل بـه آن در    

 شود. بینی می پیش» هـ – 29«ماده 
ارز مورد نیاز براي پرداخت حقوق متخصصان خارجی یا تهیـه مصـالح و تجهیـزات خـاص از      -3-9

خارج، با توجه به مقررات ارزي کشور و سهمیه ارزي دسـتگاه اجرایـی، بـا تعیـین نـرخ برابـري ارز، بـه        
 .شود بینی می شرایط خصوصی پیش» ب – 38«و » الف – 38«ترتیب، در مواد 

تـوان تـأمین    آالت و ابزار خاصی نیاز است که در داخل کشور نمی در کارهایی که به ماشین -3-10
کرد، دستگاه اجرایی، با توجه به مقررات ارزي کشور و سهمیه ارزي که در اختیـار دارد، نـوع، تعـداد، و    

 38«داد را در ماده آالت مورد نیاز و اعتبار ارزي که براي این منظور اختصاص خواهد  مشخصات ماشین
هـاي   آالت و دیگـر هزینـه   نماید. پرداخت معادل ریالی این ماشین بینی می شرایط خصوصی پیش» هـ –

باشد. در کارهایی که به روش تـرك   پیمانکار است و مالکیت آنها متعلق به پیمانکار می بعهدهخرید آنها 
رایط خصوصی آنها باید پیش از ارجـاع کـار   ش» هـ – 38«شود، مفاد ماده  مناقصه به پیمانکار ارجاع می
 برسد. وبودجه برنامهبه پیمانکار، به تأیید سازمان 

ایجاد انگیـزه بـراي تسـریع در     منظور بههاي اجرایی در نظر دارند  هایی که دستگاه در پیمان -3-11
پرداخـت آن را  کار، هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت کنند، باید میزان و شرایط مـورد نظـر بـراي    
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منعکس نمایند تا در صـورت تصـویب شـرایط و     وبودجه برنامههمراه با مشخصات اصلی کار، به سازمان 

شـرایط خصوصـی پیمـان    » الـف  – 50«میزان هزینه تسریع کار از سوي این سازمان، مراتـب در مـاده   
 مربوط درج شود.

هاي  گیرد، باید تمام صفحه می هبعهدمهندس مشاوري که مسئولیت نظارت بر اجراي کار را  -3-12
 شرایط خصوصی را امضا و مهر کند.

ها  هاي عمرانی به پیمان هاي اجرایی طرح ها و دستورالعمل با توجه به اینکه شمول بخشنامه -3-13
هاي نافذ بر کار مورد نظر در زمـان   ها و دستورالعمل است، بخشنامه شده مشخصدر مفاد هر یک از آنها 

 اید جداگانه مورد عمل قرار گیرد.ارجاع کار، ب
هاي عمرانی معتبر در تاریخ صـدور   هاي اجرایی طرح ها و دستورالعمل در زیر فهرست کلی بخشنامه

کارهاي پیمانکاري بـوده و در هـیچ قسـمت از اسـناد و مـدارك پیمـان        مربوط بهاین دستورالعمل، که 
راهنما آورده شده است. بدیهی اسـت د   عنوان بهمنظور نشده است و باید جداگانه مورد عمل قرار گیرد، 

، باید از آخـرین  شده اصالحهاي موجود  و یا بخشنامه صادرشدههاي جدید  هر زمان، با توجه به بخشنامه
 مربوط استفاده شود. يها دستورالعملها و  بخشنامه



15 فصل اول/ اخالق مهندسی 

 موافقتنامه
 

 موضوع پیمان ................
 ...نام پیمانکار ..............

 شماره ................
 تاریخ ..............

 کیـ تفک رقابـل یغیک مجموعه  که آناین موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارك الحاقی 
شود، در تاریخ .................. بین........................ که در ایـن پیمـان کارفرمـا نامیـده      است و پیمان نامیده می

شـود، از سـوي دیگـر، طبـق      از یک سو، و........................ که در این پیمان، پیمانکار نامیـده مـی  شود،  می
 گردد. است، منعقد می شده درجمقررات و شرایطی که در اسناد و مدارك این پیمان 

 
 . موضوع1ماده 

 ...............................................................موضوع پیمان، عبارت است از: ..............................................
 

 . اسناد و مدارك2ماده 
 این پیمان، شامل اسناد و مدارك زیر است:

 الف) موافقتنامه
 ب) شرایط عمومی

 ج) شرایط خصوصی
 د) برنامه زمانی کلی.

 و مقادیر کار. بها فهرستهـ) 
هــا و  خصــات فنــی خصوصــی)، دســتورالعمل و) مشخصــات فنــی (مشخصــات فنــی عمــومی، مش 

 استانداردهاي فنی.
 ها. ز) نقشه

شود یا بین طرفین  اجراي پیمان، به پیمانکار ابالغ می منظور بهاسناد تکمیلی که حین اجراي کار و 
آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد  گردد نیز جزو اسناد و مدارك پیمان به شمار می پیمان مبادله می

مشخصـات فنـی، نقشـه، دسـتور کـار و       صـورت  بـه رك پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن اسـت  و مدا
 باشد. مجلس صورت

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارك پیمان، موافقتنامه پیمـان بـر دیگـر اسـناد و مـدارك      
مشخصـات فنـی   دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با  هرگاهپیمان اولویت دارد. 

هاي اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط بـه بهـاي کـار باشـد،      خصوصی، نقشه
 بر دیگر اسناد و مدارك پیمان اولویت دارد. بها فهرست



، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانمقایسه تطبیقی ـ موافقتنامه 16  

 . مبلغ3ماده 
................................................... و (بـه  مبلغ پیمان (به حروف) ............................................................................

عدد) ........................................................ ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مـدارك پیمـان، تغییـر    
 کند. می

 ضریب پیمان، برابر است با ......................
 

 ، مدت، تاریخ شروع کار. تاریخ تنفیذ4ماده 
 الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابالغ از سوي کارفرما) نافذ است.

شـرایط عمـومی پیمـان     30ب) مدت پیمان ............. ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده 
 است.

لـه پیمـان،   تحویل کارگاه اسـت کـه پـس از مباد    مجلس صورتج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین 
براي شروع کار، در مدت ................. ماه نسـبت   شده نییتعشود. پیمانکار متعهد است از تاریخ  تنظیم می

 شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید. منظور بهبه تجهیز کارگاه 
 

 . دوره تضمین5ماده 
شرایط  39ري که طبق ماده حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگ

گـردد و طـی آن بـه ترتیـب      شود، براي .................... ماه از سوي پیمانکار، تضمین مـی  عمومی تعیین می
 شود. شرایط عمومی عمل می 42ماده 

 
 نظارت بر اجراي کار -6ماده 

ــر اجــراي تعهــدات پیمانکــار طبــق اســناد و مــدارك پیمــان، از طــرف کارفرمــا     دهبعهــنظــارت ب
است کـه بـا    واگذارشده............ ............................................. به نشانی ......................................................................

 شود. شرایط عمومی انجام می 33و  32توجه به مواد 
 

 . نشانی دو طرف7ماده 
 ........................................................نشانی کارفرما: ...........

 نشانی پیمانکار: ...................................................................
 

 نماینده پیمانکار نماینده کارفرما
 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی


