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   موضوع قرارداد:  1ماده  
مجموعه خدمات جهت حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تأسیساتی با مشخصـات  ارائه      

مقـررات ملـی   بـر مبنـاي   تمان، نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی منضم به آن مندرج در پروانه ساخ
  . محقق می گرددقرارداد حاضر  5و  4 مالک در مواد ساختمان که براساس تعهدات مهندسین ناظر و

      مدت قرارداد: 2ماده 
مـاه      36مـاه ومـابقی سـاختمانها     30 »ب«گـروه  ،ماه 24»الف«گروه مدت قرارداد براي ساختمانهاي 

  . این قرارداد قابل تمدید است 6بر طبق ماده  ،این مدتبوده وبراي بیش ازساختمان پروانه رصدوتاریخ از
  . تعهدات مهندسین ناظر از تاریخ ابالغ قرارداد نظارت توسط سازمان آغاز و ادامه می یابد :تبصره

  مبلغ قرارداد :  3ماده 
اعالم شده از سوي سـازمان نظـام مهندسـی    ........... ال مبلغ کل قرارداد معادل تعرفه هاي مصوب س

ـ ................. ............................ساختمان استان یزد به مبلغ        صـورت امانـت   ه ریال می باشد که توسط مالک ب
ـ    عنـوان وکیـل بالعـزل مالـک براسـاس دسـتورالعمل مـورد نظـر        ه در اختیار سازمان قرار می گیرد تا ب

  . نمایدتأدیه ناظر  ینهیئت مدیره به مهندس
    در صورتی که این قرارداد خارج از قصور مهندسین ناظر از طرف مالک خاتمه یابد : 1تبصره 

     در خصوص هزینه هاي پرداختی بابت این قرارداد از سوي مالک پذیرفته نیست  یگونه ادعای هیچ
  .خود می باشد و مالک ملزم به انجام کلیه تعهدات مالی

وضوع این قرارداد مبلغـی  مهندس ناظر تحت هیچ عنوانی نمی تواند در قبال خدمات م:  2تبصره 
         وضـعیتی   در مالـک را  یـا  به آن اشاره شـده ازمالـک مطالبـه نمایـد     این قراردادآنچه دربر مازاد
  .طه به مهندس ناظر بدهدامتیازي را مستقیم یا با واسکه براي رفع مشکالت خود مبلغ یا دهدقرار

    تعهدات مهندس ناظر : 4ماده 
   .در رشته تخصصی خود قرارداد مدارك و نقشه هاي موضوع ،اسناد  کلیه مطالعه وآگاهی از  مفاد -1
        بـه منظـور اخـذ    سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان     توسـط  ي تأییـد شـده   مهروامضاء نقشـه هـا   -2

  .ساختمانیپروانه 
  .با نقشه هاموارد اجرا شده ت فیزیکی پروژه و مطابقت ازدید فنی از پیشرفب -3
 . سئولیت اجرائی در پروژه مورد نظارتم عدم پذیرش هرگونه -4
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و یا سایر شهرداري  ،ظر سازمان نظام مهندسی موردن هاي یهیدیأت و گزارشهاموقع ه تحویل بتهیه و  -5
    ش خـالف واقـع توسـط    هرگونـه گـزار  ارائـه  در صـورت  . هـاي الزم  پس از اعمـال کنتـرل   ،مراجع

 . خواهد شدعمل نظام مهندسی ساختمان استان یزد جاري سازمان مهندس ناظر، طبق مقررات 
در مرحلـه پایـان کـار وامضـاء فرمهـاي مربوطـه       پروانه و  در مراحل تمدید و یا اصالحتهیه گزارش  - 6

 .درمحدوده رشته تخصصی خود 
همـاهنگی سـازمان نظـام مهندسـی     بـا   بـه مالـک  صاحب صالحیت معرفی مهندس ناظر جانشین  -7

ـ  موقتاً سفر یا، درمان دلیل بیماريه ب ناظرمواردي که  در ساختمان   حـداکثر یـک مـاه    مـدت ه و ب
 .باقی استه قوت خودباصلی ات ناظر کلیه تعهد اینگونه موارددر.در به انجام وظایف نظارتی نباشدقا

       خـود  مـرتبط بـا تخصـص    و مشخصـات فنـی   اجرا شده مغایر با نقشـه هـا   اعالم موارد خالف فنی  -8
   رج درپروانـه سـاختمانی   عـدول ضـوابط منـد    یا تخلفات ناشـی از در حوزه مسئولیت مهندس ناظر 

         از طریـق  یـا    شخصـاً (و مالک یا نمایندة قانونی وي  ساختمان سازمان نظام مهندسی ،به شهرداري
 .)ناظر هماهنگ کننده

  هدات مالک تع:  5ماده       
    .به صورت کلی و جزئیقرارداد دارك و نقشه هاي موضوع م ،اسناد  مطالعه و آگاهی از کلیه) 1
  .هماهنگ کنندهمراحل اجرایی پروژه به مهندس ناظر  کار وبه اطالع رسانی کتبی و به موقع شروع ) 2
      کنترلهــاي الزم  دها ونظــارت، بازدیــ  اعمــال بــراي و رفــع موانــع شــرایط ن امکانــات، دوفــراهم نمــ )3

   .ناظر تا پایان کار ینتوسط مهندس
         هــر یــک از قبــل از شــروع  حــداقل ســه روز هماهنــگ کننــده  بــه مهنــدس نــاظراطــالع رســانی  )4

   از اصـلی سـاختمان    در پایـان هـر یـک از مراحـل     اخـذ مجوزادامـه مرحلـه بعـد    و پروژهاجرایی  مراحل 
   .مهندس ناظر هماهنگ کننده

استعالم از مراجع ذیصالح در خصوص موقعیت شبکه و خطوط تأسیسات عبوري از زیرزمین یا ) 5
   .مجاور ملک خود و اتخاذ تدابیر الزم در خصوص آن

  نظام مهندسی در محـل مناسـب و قابـل رؤیـت      سازمان نصب تابلوي مشخصات پروژه  طبق ضوابط  )6
   .مانی و حفظ آن تا پایان کارقبل از آغاز عملیات ساخت ، در محدوده ملک

 .ن نظام مهندسی ساختمان استان یزدانجام کلیه تعهدات مالی براساس تعرفه هاي سازما )7
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 .زمان تعیین شده موضوع تعهد نظارتجراي پروژه در ا )8
  .ایمنی کارگاه ساختمانی و حفظ تأمین اقدامات الزم در خصوص )9
  .مورد نظر تا شعاع مؤثر حوادث و مسئولیت کارگاه ساختماننامه بیمه اخذ  )10
  .هماهنگ کنندهمان نظام مهندسی وناظربه ساز آناصالحیه و تمدید،پروانه ساختمانیتحویل تصویر )11
و انعکـاس نتـایج آن بـه     نـاظر سـاختمان   ینانجام آزمایشهاي ضروري تعیین شده از طرف مهندس )12

 . هماهنگ کننده مهندس ناظر
مهندسـین  از طـرف  را کـه   »چهـار «ماده ت هشر بند مالک متعهد می گردد موارد خالف مندرج د )13

 . گردد قبل از ادامه کار و در هر مرحله از عملیات اجرایی رفع نقص نماید  اعالم می ناظر
مالـک متعهـد مـی گـردد کلیـه نقشـه هـاي تأییـد شـده از مراجـع ذیصـالح را  در اختیـار نـاظر               )14

هماهنـگ کننـده   قرار داده و در صورت نیاز به تغییرات با کسب مجوز کتبـی نـاظر   کننده  هماهنگ
 .اقدام نماید 

 .مالک مکلف است محل احداث پروژه را به رؤیت ناظر هماهنگ کننده پروژه برساند    )15
طـرف قـرارداد    درصورت تغییر مالک یا مالکان کلیه تعهدات مذکور به قوت خود باقیسـت و مالـک     )16
 . می باشدهماهنگ کننده رسانی به سازمان نظام مهندسی و ناظر  ظف به اطالعمو
    درصورت وقوع حادثه منجـر بـه خسـارت ، جـرح یـا فـوت ، مالـک موظـف اسـت پـس  از انجـام               )17

 . اقدامات فوري براي رفع خطر ، مراتب را حسب مورد به مراجع ذیربط اعالم نماید 
  س قــرارداد فیمــابین مالــک و مجــري کلیــه تعهــدات فنــی و مجــري ذیصــالح براســا:  1تبصــره

به استثناي بنـدهاي   ،این قرارداد 5و ماده مجموعه موارد مندرج در مجموعه مقررات ملی ساختمان 
  . می باشدرا عهده دار شانزده و پانزده ، یازده، چهارده، دو، هفت

       د اجـراي هـر بخـش از کـار را     مالک متعهد می گرد، در صورت عدم وجود مجري ذیصالح : 2تبصره 
 . به مجریان داراي صالحیت فنی واگذار کند

   شرایط تمدید قرارداد: 6ماده 
دلیل عملیات ساختمانی در زمان مندرج در قرارداد به پایان نرسد، مالک موظف اسـت  هر چنانچه به     

           . شـرایط ذیـل اقـدام نمایـد    حداقل یک ماه قبل از پایـان مـدت قـرارداد نسـبت بـه تمدیـد قـرارداد بـا         
  . در غیراینصورت ناظرین هیچگونه مسئولیتی در خصوص ساخت و سازهاي بعد از مدت قرارداد ندارند
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ازاي هر سـال  ه روز تعرفه نظارت سازمان بدرصد نرخ  25قرارداد حداکثر براي دو دوره یکساله و با مبلغ 
توسط مالک به حساب سازمان پرداخت و سـازمان براسـاس   مبلغ مربوطه . تمدید، قابل تمدید می باشد

  . نمایدبه ناظرین پرداخت می  سازمان نظام مهندسی هیئت مدیره مصوب دستورالعمل
  شرایط فسخ قرارداد : 7ماده 

مهندسین ناظر مکلفند مورد یا موارد  ،عمل ننماید 5که مالک به تعهدات خود طبق ماده  درصورتی -1
اعـالم تـا پـس از    و نـاظر هماهنـگ کننـده    ام مهندسـی  فاصله به سازمان نظتخلف از تعهدات را بال

تشخیص سازمان مبنی بر لزوم فسـخ یـک طرفـه قـرارداد ، مراتـب فسـخ بـه        در صورت  رسیدگی، 
  .گردداعالم ) شهرداري( و مرجع صدور پروانه وي نماینده قانونی یا صورت کتبی به مالک 

به تشخیص سازمان نظام مهندسی و بنا»4«طبق ماده ت خودناظرین به تعهدایک ازکه هر درصورتی -2
        براســاس ضــوابط ســازمان جــایگزین ) نــاظرین(ونــاظر عزل،متخلــف) نــاظرین(د،ناظرنــعمــل ننمای

اسـت  الزم .گرددمعرفی می) شهرداري(پروانه به مالک ومرجع صدورصورت مکتوب ه بنظام مهندسی 
  . ، از سوي طرفین رعایت گردد1384مصوب  ختمانسا مبحث دوم مقررات ملی 4-4-14مفاد بند 

    و یا نکند مالک پروانه ساختمان دریافت  ،این قراردادانعقاد چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ  -3
مالک ملزم به پرداخت گردد و  قرارداد خاتمه یافته تلقی میاز دریافت آن منصرف شود به هر دلیل 

 .می باشدن نظام مهندسی به سازمامبلغ قرارداد از درصد ده 

و همچنین الزحمه ناظرین قدیم و جدید  دلیل، حقهر به ) ناظرین(در صورت تغییر ناظر  :تبصره
براساس رأي هیئت کارشناسی منتخب هیئت مدیره سازمان و سهمیه منظور شده مهندس ناظر 

 . گرددی ساختمان در زمان تغییر، تعیین می یمتناسب با پیشرفت فیزیکی عملیات اجرا

    موارد  سایر: 8ماده
ایـن قـرارداد   » یـک «کارگاهی نبوده و صرفاً طبق مفاد ماده مقیم نظارت  ،موضوع این قرارداد -1

 . شود انجام می
را ناظر اطالع حاصل نمودند که چنانچه مدارك فنی و گزارشـهاي نظـارتی    ینو مهندسمالک  -2

بـراي  و ملکـی  شناسنامه فنـی   صدور ندهند، به موقع تحویل سازمان نظام مهندسی ساختمان
 . بود و ایشان مسئول قصور خود خواهند بود ساختمان مزبور مقدور نخواهد
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سـازمان نظـام مهندسـی    هیئـت حـل اخـتالف    اختالفات احتمالی بین طرفین قرارداد توسط  -3
 .گرددساختمان استان یزد بررسی و حکمیت می 

مطـابق فصـل   (آن هاي مسـئولیت کلیـه   ، توسط مالـک مجري ذیصالح تعیین نکردن صورت در -4
  . باشد می  به عهده مالک) ساختمان سوم مبحث دوم مقررات ملی

   ظرف مدت در مدت قرارداد تغییر یابد، باید یا نمایندة قانونی وي  مالکچنانچه نشانی  -5
در غیر اینصورت . اطالع دهدمهندسی نظام سازمان و هماهنگ کننده به مهندس ناظریک ماه 

کاتباتی که از طریق پست سفارشی یا اظهارنامه به نشانی مندرج در این قرارداد اسناد یا م
 . ابالغ شده تلقی خواهد شد ، ارسال یا بالواسطه تسلیم شود

آن در قالب قرارداد حق الزحمه نظارت بر موارد ذیل خارج از شمول قرارداد حاضر بوده و  - 6
 : بین ناظر و مالک می باشد جداگانه

یه مطبوع، و، جکوزي، نماهاي تزئینی، تهدیمی، سازه نگهبان، محوطه، استخرتخریب بناي ق
ه هاي گروآسانسور در  ،طبقه 5برق اضطراري، شبکه رایانه، آنتن مرکزي در ساختمانهاي تا 

، سختی گیر آب، )هوایی و زمینی (پله برقی، منابع ذخیره آبساختمانی الف و ب، برقگیر، 
تأیید هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی  و نظایر آن که بهار بسته، دزدگیر دوربین مد

  . ساختمان استان برسد
 مدارك قرارداد اسناد و:  9ماده

 نقشه هاي معماري، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی  )1
 قرارداد فیمابین مالک و مجري  )2
 وکالتنامه وکیل مالک در صورت وجود وکیل  )3
  مهندسین ناظرخدمات شرح  :1پیوست شماره  )4

. باشند میواحد  اعتبار ی دارايهمگکه نسخه تنظیم شده .. ........تبصره در  6ماده و 9در این قرارداد 
متعلق به دیگر  و نسخمتعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نسخه ، مالکیک نسخه مربوط به 

   .ناظر می باشد  ینمهندس
  

  مالک 
  نام و نام خانوادگی 

  امضاء 

  کنندهناظر هماهنگ   
  نام و نام خانوادگی 

  مهر و امضاء
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   دخیل در پروژه ناظر ینامضاء مهندس مشخصات و :  )1(جدول 

  امضاء و مهر  تماس تلفن  بلوك      ظارت ن مسئولیتاشتغال  پروانه شماره  نام مهندس ناظر  ردیف 
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   دخیل در پروژه ناظر ینامضاء مهندس  مشخصات و:  )1(جدول ادامه 

  امضاء و مهر  تماس تلفن  بلوك      نظارت  مسئولیتاشتغال  پروانه شماره  نام مهندس ناظر  ردیف 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  سازمان نظام مهندسی ساختمان 
  استان یـزد          

  
 

 

  
  

  : یکشماره پیوست 

  مهندسین ناظرخدمات شرح 
  
  
  

  

اختمان مکلفنـد عملیـات سـاختمانی را کـه توسـط      ناظران س
مجري و تحت نظارت آنها احداث مـی شـود در حیطـه صـالحیت     
مندرج در پروانه، نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنـی منضـم بـه    
آن و مقــررات ملــی ســاختمان براســاس شــرح خــدمات مصــوب   
مهندسان رشته ساختمان نظارت کـرده و در پایـان کـار مطابقـت     

  .ایی ساختمان را با مدارك فوق، گواهی نمایندعملیات اجر
 )2-13، ماده مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(               
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  عمومی مهندسین ناظر ساختمانشرح خدمات 
مکانیک و بـرق  عمران،  ، مهندسین ناظر ساختمان شامل مهندسین ناظر نقشه برداري،  معماري     

  :انجام می دهندمهندسی  رایج ارچوب عرفخدمات زیر را در چ
  دید از محل اجراي عملیات ساختمانی و کسب اطالعات الزمباز -1
 بررسی نقشه ها ي تخصصی مربوطه و کنترل انطباق آنها با سایر نقشه هاي اجرایی -2
 کنترل کیفیت مصالح تخصصی مربوطه در حد مشاهده ظاهري و در صورت لزوم -3
 درخواست گواهی کیفیت مصالح 
 ر تخصص مربوطهکنترل صالحیت فنی عوامل اجرایی ساختمان د -4
 در تخصص مربوطه ءکنترل رعایت ضوابط ایمنی در حین اجرا -5
     :اعالم گزارش پایان هر یک از مراحل اجراي ساختمان به شرح ذیل - 6

  » الف و ب«گزارش هاي مربوط به ساختمانهاي گروه  •
  

  گزارش وضعیت همجواري محل ساختمان و اعالم شروع عملیات ساختمانی ) الف
  تحکیم و پایدار سازي همجواري ها و پایان پی سازي ساختمان  ییدأگزارش ت) ب
  گزارش پایان اسکلت و سقف هاي ساختمان و اعالم وضعیت مجاري تأسیساتی ) پ
  گزارش پایان سفت کاري ساختمان ) ت
  گزارش پایان عملیات تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی توکار و موتورخانه ساختمان ) ث
  لیات نازك کاري ساختمان گزارش پایان عم) ج
  گزارش پایان عملیات روکار تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ساختمان ) چ
  گزارش پایان عملیات اجراي ساختمان ) ح

   »ج و د«زارش هاي مربوط به ساختمانهاي گروه گ  •
  گزارش وضعیت همجواري محل ساختمان و اعالم شروع عملیات ساختمانی ) الف
  تحکیم و پایدارسازي همجواري ها و پایان پی سازي ساختمان یید أگزارش ت) ب
محـل هـاي    مین ها و اعالم وضعیت مجـاري و زگزارش پایان اسکلت و سقف هاي زیرزمین یا زیر) پ

  تأسیسات عمومی و آسانسور ساختمان 
  ی اعالم وضعیت مجاري تأسیساتگزارش پایان اسکلت وسقف هاتاطبقه میانی ساختمان ازروي زمین و)ت
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  گزارش پایان اسکلت و سقف هاي ساختمان تا طبقه آخر آن و اعالم وضعیت مجاري تأسیساتی ) ث
  گزارش پایان عملیات سفتکاري ساختمان ) ج
. گزارش پایان عملیات توکار تأسیسات مکانیکی و تأسیسـات برقـی سـاختمان اعـم از موتورخانـه     ) چ

  ، لوله گذاري، لوله کشی گاز و غیره برق اضطراري. تجهیزات و تسهیالت عمومی. آسانسور
  گزارش پایان نماسازي هاي خارجی ساختمان ) ح
  گزارش پایان نازك کاري هاي داخلی ساختمان ) خ
گزارش پایان عملیات تأسیسات برقی و تأسیسات مکـانیکی عمـومی سـاختمان ماننـد موتورخانـه،      ) د

  آسانسور، تابلوهاي برقی، گاز و غیره 
  مکانیکی ساختمان جهیزات بهداشتی،ایمنی، حفاظتی وتأسیسات روکار برقی وتنصب لوازم وگزارش پایان ) ذ
  گزارش پایان عملیات اجرایی ساختمان ) ر

  
 عمران شرح خدمات نظارتی مهندس ناظر 

 بررسی وضعیت کلی خاك محل و در صورت لزوم، صدور دستورانجام مطالعات دقیق تر  -1
 أسیسات مجاوربراساس نقشه ها ودستورالعملهاي موجود کنترل رعایت حفاظت گودوابنیه وت -2
سـتون، دال،   ، تیـر، کنترل ابعاد و اندازه هاي اجزاي سازه باربر از قبیل پی، دیوارباربر و برشـی  -3

 ... بادبند و 
کنترل کیفیت اجراي سازه از جمله عملیات فلزي، مونتاژ، جوشکاري، آرماتوربندي، اتصـاالت،   -4

بندي و ایسـتایی قالـب، بـتن ریـزي، مراقبـت از بـتن، اجـراي         بتن سازي در محل، قالب
 سقفها، زمان و نحوه باز کردن قالبها 

 درخواست انجام آزمایشات بتن، فوالد، جوش و مصالح در صورت تشخیص  -5
 کنترل اتصال مناسب دیوارها، تیغه هاي داخلی و نما به اسکلت  - 6
 کنترل اجراي درز انقطاع و انبساط  -7
 داکتها و رایزرها و محل عبور لوله ها در سقف ها و دیوارها کنترل جاگذاري  -8
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  معماريشرح خدمات نظارتی مهندس ناظر 
از    الرعایه موجود به لحاظ موارد الزم ) هاي(و ساختمان ) زمین(بررسی وضعیت محوطه  -1

 نظر فنی و ایمنی در حین تخریب،خاکبرداري و بعد از گودبرداري 
قعیت مکانی و ارتفاعی پی ها و سایر عناصر پی سازي براساس بررسی و تأیید وضعیت و مو -2

 نقشه هاي اجرایی معماري و باتوجه به حدود و مقررات تعیین شده در پروانه 
هاي  بررسی و تأیید وضعیت و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزاء سازه باربر، براساس نقشه -3

 و رعایت معیارهاي فنی و رایج  هاجرایی معماري و ساز
رسی و تأیید وضعیت و موقعیت مکانی و ارتفاعی عناصر ساختمانی مربوط به عملیات بر -4

سفت کاري و کیفیت اتصاالت ذیربط و نحوة اجراء براساس نقشه هاي اجرایی معماري و 
 سازه و معیارهاي فنی رایج 

نظارت بر تقسیم بندي فضاهاي داخلی و خارجی معماري و عملیات سفتکاري ساختمان  -5
 ه هاي اجرایی معماري و جزئیات آن طبق نقش

بررسی وتأیید وضعیت وموقعیت مکانی وارتفاعی عناصر ساختمانی مربوط به تقسیم بندي  - 6
فضاها، عملیات سفت کاري مربوط به آن و کیفیت اتصاالت ذیربط و نحوة اجراء براساس 

ان و    هم نقشه هاي اجرایی، معماري و سازه و حدود تعیین شده در پروانه احداث ساختم
  .هچنین معیارهاي فنی رایج به ترتیب مراحل عمده ساخت منبعث از منظومه ساز

حسب مورد درخواست از مهندسان ناظر تأسیسات براي بررسی عملیات مربوط به نصب  -7
تأسیسات و یا تجهیزات و یا احتماالً عملیات خاص ساختمانی ذیربط در مرحله عملیات 

م گزارش در ارتباط با موارد فنی و یظتنازه هاي باربر و ساختمانی مربوط به احداث س
 .مالحظات ایمنی، براساس شرح و برنامه نظارت تنظیم شده 

نظارت بر عملیات اجراي عایق کاري هاي حرارتی و رطوبتی مطابق جزئیات اجرایی    ارائه  -8
  .اجراء شده و یا معیارهاي فنی رایج به ترتیب شرایط مراحل مختلف

نظارت بر عملیات خاص ساختمانی مربوط به نصب تأسیسات و تجهیزات  کنترل و -9
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تأسیساتی از لحاظ وضعیت و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزاء تأسیساتی و کیفیت اجراء و یا 
 . نصب براساس نقشه هاي مرحله دوم تأسیساتی

ارتفاعی آن کنترل شرایط اجرایی و نظارت بر عملیات نصب در و پنجره ها و موقعیت مکانی و  -10
 . و نماسازي ساختمان

 . کنترل و نظارت بر اجراي عملیات کف سازي، اندودکاري ها و رنگ آمیزي -11
  .کنترل و نظارت بر عملیات کارهاي چوبی و شیشه -12
 کنترل پوشش هاي نهایی، شیب بندها و سایر شرایط و تطابق آن با تأسیسات مربوطه  -13
   .ده ها و جان پناهنرراه پله و  کنترل و نظارت بر اجراي جزئیات معماري-14

  

  نقشه برداريشرح خدمات نظارتی مهندس ناظر 
  

ناظر نقشه بـرداري کنترلهـاي زیـر را در چـارچوب عـرف رایـج مهندسـی و در حـدود          مهندس     
  : امکاناتی که به موجب درخواست وي در اختیارش قرار داده شده، انجام خواهد داد

 ن براساس سند مالکیت و نقشه هاي ثبتی و تفکیکی کنترل موقعیت ملک بر روي زمی )1
 کنترل ابعاد و حدود ملک مندرج در پروانه ساختمانی  )2
 کنترل ساختمان براساس طرح اجرائی و عرض گذر  )3
 کنترل مبناي ارتفاعی ساختمان  )4
 قبل و پس از عملیات  ،و یا خاکریزي و رقوم زیر پی برداريکنترل محدوده خاك  )5
 کنترل شیب هاي عرضی و طولی  )6
 کنترل پالن شالوده ها و ارتفاع کف ستونها  )7
 کنترل شاقولی بودن ستونها و محور آنها با محورهاي افقی و قائم  )8
 کنترل ارتفاع و ترازهاي ساختمان  )9

 کنترل ترازهاي قالب بندي ها  )10
  



  سازمان نظام مهندسی ساختمان 
  استان یـزد          

  
 

 

  شرح خدمات نظارتی مهندس ناظر تأسیسات برقی
  

تأسیسات برقی در مرحله پی سازي حسب مورد و براساس برنامه  نظارت بر عملیات مربوط به -1

  . توسط ناظر هماهنگ کنندهناظر  ینموردي مهندسنظارت و یا درخواست 

نظارت عملیات مربوط به احداث و نصب تأسیسات برقی حسب مورد در حین عملیات  -2

 . یات سفت کاريعملو) هاي باربر و سقفها لت، دیواراسک(ساختمانی اجراي سازه هاي باربر 

حسب مورد نظارت عملیات مربوط به احداث و نصب تأسیسات برقی در حین عملیات  -3

  نصب نهایی تأسیسات و تجهیزات برقی و و احداث ساختمانی اجراي نازك کاري و نماسازي 

خدمات نظارت بر اجراي تأسیسات برقی فقط شامل خدمات تأسیسات الکتریکی الزامی : توضیح

نظارت   هاي رسمی و قانونی می باشد و  و دستورالعمل ساختمان مقررات ملی 13براساس مبحث 

مجموعه . جراي خدمات تأسیسات الکتریکی اختیاري مستلزم توافق ناظر و کارفرما می باشدبر ا

  : شرح زیر می باشده منظومه هاي الزامی و اختیاري تأسیسات برقی ب

  .منظومه هاي روشنایی، پریزهاي برقی  -

 . باالرونده و پله برقی و نظایر آن ،سیستمهاي تغذیه دستگاههاي حرارتی و برودتی  -

 .برق و تجهیزات تابلوهاي توزیع برق و اتصال به زمین سیستم توزیع  -

 . تجهیزات سیم کشی و کابل کشی -

 ) فیوزها، کلیدهاي خودکار، کنتاکتورها و نظایر آن(تجهیزات وسایل حفاظت و کنترل  -

 . و نظایر آنداخلی مخابراتی شبکه  فاکس، تلکس،شبکه دیتا، ستمهاي تلفن، سی -
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 . سیستمهاي اعالم حریق -

 ) درب بازکن(سیستمهاي زنگ اخبار، احضار، ارتباط با درب ورودي  -

 پخش صوت و پیام رسانی  -

 . رادیو و موارد مشابهماهواره مرکزي، آنتن مرکزي تلویزیون،  -

  . و صاعقه گیر )upsدیزل ژنراتور، (طراريبینی برق اضپیش  -

  ت مکانیکیاشرح خدمات نظارتی مهندس ناظر تأسیس

ارچوب عرف رایج مهندسی و در حدود کنترل هاي زیر را در چ سیسات مکانیکیتأ مهندس ناظر

  :امکاناتی که به موجب درخواست وي در اختیارش قرار داده شده انجام خواهد داد

و یا درخواست موردي بوط به تأسیسات مکانیکی در مرحله پی سازي مرنظارت عملیات  -1. 

  توسط ناظر هماهنگ کننده ناظر  ینمهندس

نظارت عملیات مربوط به احداث و نصب تأسیسات مکانیکی در حین عملیات ساختمانی اجراي  -2

  . و عملیات سفت کاري) اسکلت، دیوارهاي باربر و سقفها(سازه هاي باربر 

ر احداث و نصب تأسیسات مکانیکی در حین اجراي نازك کاري و نماسازي و احداث و نظارت ب – 3

  . نصب نهایی تأسیسات و تجهیزات مکانیکی

بهداشتی شامل موارد زیر که بایستی براساس ضوابط مندرج در نظارت بر عملیات تأسیسات  -4

   :مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان اجرا گردد

  ساختمان ) سرد و گرم(مصرفی  لوله کشی توزیع آب -
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  لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان -

  . ه کشی هواکش فاضالبلول -

  نصب لوازم بهداشتی -

  . آب باران ساختمان لوله -

تعویض هوا و تهویه مطبوع، ساخت  یشی و سرمایشی رمانظارت بر عملیات نصب تأسیسات گ -5

  موتورخانه و دودکش ها 

اساس ضوابط و مقررات که می بایست براجباري صب تأسیسات اطفاي حریق نظارت بر عملیات ن - 6

  . هاي سازمان آتش نشانی اجرا گردددایران و استاندار ملی ساختمان

  شور ها  کنترل موقعیت و شرایط چاه هاي جذبی و لوله هاي فاضالبی و کف -7

صاحب کار به  که ساختمان به علت ویژگیهاي خاص آن و یا درخواستدر صورتی  :توضیح

ورزشی،  –مانند تأسیسات خاص رفاهی (خدماتی بیشتر از کارهاي فوق نیاز داشته باشد 

بیمارستانها و  –شیمیائی  –درمانی  –تفریحی، تأسیسات خاص بهداشتی  –هاي آموزشی  مجموعه

  . منعقد خواهد شد ارداد نظارتی مجزا با توافق طرفینقر ،بسته به نوع کار) کارخانجات
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  ناظر هماهنگ کنندهشرح خدمات مهندس 
ه منظور ایجاد هماهنگی در کارهـاي نظـارت نـاظران حقیقـی و حقـوقی رشـته هـاي مختلـف         ب 

نـاظران از عملیـات اجرایـی     ل اصـلی کـار حاصـل از بازدیـدهاي     ساختمان و ارسال گزارشهاي مراحـ 
راساس شرح خـدمات مهندسـان   ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان، که باید ب

رشته هاي ساختمان انجام پذیرد، ناظر هماهنگ کننده که یکـی از نـاظران رشـته هـاي معمـاري یـا       
توسـط سـازمان اسـتان تعیـین و بـه صـاحب کـار، شـهرداري و مجـري          ، عمران همان کار خواهد بود
   .ساختمان معرفی می شود

یان هر یک از مراحل اصلی کار خـود و سـایر   ناظر هماهنگ کننده هر ساختمان باید گزارش پا -1
ناظران را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان تسلیم نمـوده و چنانچـه در حـین اجـراي     

و  ساختمان با تخلفی برخورد نماید و یا سایر ناظران به او اعـالم دارنـد مراتـب را بـه سـازمان اسـتان      
  . نماید مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم

در صورتی که نظارت کارهاي ساختمانی به دالیلی خارج از قصور ناظران حقیقی نیاز به زمانی  -2
دو مـاه   بیش از زمان اعالم شده در قرارداد داشته باشد، ناظر هماهنگ کننده موظـف اسـت حـداکثر    
اختمان مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب کار، سازمان اسـتان، مرجـع صـدور پروانـه سـ     

  اعالم و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد با صاحب کار و ناظران را نماید

در         ناظر هماهنگ کننده موظف است یک سري کامل از نقشه هاي تأیید شـده نهـائی را    -3
  .اختیار داشته و در صورت تقاضاي هر یک از ناظرین جهت بررسی در اختیار ایشان قرار دهد

هماهنگ کننده شروع عملیات ساختمانی را بـه نـاظرین اطـالع داده و همـاهنگی جهـت       ناظر -4
انجـام   نظام مهندسی و شهرداري را سازمان بازدید ناظرین از ملک و تحویل گزارش شروع عملیات به 

  .دهدمی 
را اعم حل اختالف سازمان نظام مهندسی کمیته حسب موردموظف است نظر ناظر هماهنگ کننده -5

پروانه      رفع اشکاالت و یا دستور توقف عملیات اجرایی به ترتیب به مجري و مرجع صدور از 
  .تا حصول نتیجه پیگیري کند را حل اختالفساختمان اعالم نماید و نظر کمیته 
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