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 "تهیه نقشه های چون ساخت ساختمان های احداث شده قرارداد"

................. وکدد میدی   ........................... به شناسنامه شماره....................................  آقای  قراردادی فی مابین.................................. در تاریخ

سند  با و همراه...................................................ثابتوتیفن ............................................................ به نشانی .............. صادره از........................متولد

از مجمتددی یددا مجموادده سدداختمانی   ............ مددور. ...................معرفددی نامدده معتمددر شددماره   مالکیددت شددماره........مور. ........ویددا 

................... واسکیت............................ تقریمی زیر بنای و متراژ ....... با تعداد طمقه ................................. مسکونی/تجاری/درمانی /آموزشی 

..................... از یک طرف و مسئول دفتر طراحی شدماره  ساخت است ودر حال بهره برداری می باشد که به هر دلیل فاقد نقشه چون 

ی ودارا................................ وتداریخ ااتمدار   .................................. با شدماره رروانده اشدت ال شدماره     ............................. آقای/خانم مهندس 

که راسخگوی تمام مراجدی یی  وتیفن ثابت .....................همراه..........................................................................ونشانی............................ کدمیی

 نعقد میگردد.از طرف دیگر با شرایط مشروحه زیر ممی باشد ، صالح و کارفرما درقمال موضوع قرارداد

دقیق مشروط به تعیین محدوده  ،ساختمانی یا مجتمی های )امکان تقمل مسئولیت چند دفتر طراحی فقط برای مجمواه های

درصورت صالحدید کارفرما و مدیر مجمواه ساختمانی طی قراردادهای ،مسئولیت بیوک و محوطه مربوطه در سایت رالن مجمواه 

 .مسئولیت هر دفتر طراحی وجود دارد تاییدبا ،در سایت رالن طراحی و تعیین محدوده دقیق هر دفتر جداگانه 

میماید کتما به اطالع طرف دیگر قرارداد برسد،در غیر اینصورت کییه مکاتمات یا تیفن های همراه و ثابت )هر گونه ت ییر در نشانی ها 

 شد(.قانونی میماو ریامک های ارسالی به نشانی فوق 

 : قراردادومشخصات فنی موضوع (1

 ((asbuilt ساخت نقشه های چونسری  سهتاییدوتهیه جمی آوری اطالاات موجود ونهایتا  ،حییموتحقیق میدانی وبرداشت 

ونوع ومشخصات فنی و شماره اشتراک برق،آب ،گاز و خط اینترنت و کدرستی تاسیسات برقی،تاسیسات مکانیکی  ، سازه ، معماری

و محوطه  مجتمی یا ...............که فاقد نقشه چون ساخت است ساختماناز jpgاز کییه فضاها  و نما و محوطه با فرمت،اکس 

مترمربی توسط مسئول دفترطراحی ..................... به متراژ تقریمی.......................... مجمواه ساختمانی مسکونی/تجاری/درمانی /آموزشی

 . آنPDFفایل و

 گرددو در دبیرخانه ثمت   تحویلطی نامه کتمی به سازمان نظام مهندسی استان PDFو فایل از نقشه های چون ساخت  یک نسخه-

طی نامه کتمی به رس از تسویه حساب کامل و و استرداد ضمانتنامه بانکی  PDF  و فایلاز نقشه های چون ساخت یک نسخه -

 گردد.و در دبیرخانه ثمت   تحویلشهرداری 

یل و به کارفرما تحورس از تسویه حساب کامل و و استرداد ضمانتنامه بانکی  PDFو فایل یک نسخه از نقشه های چون ساخت  -

 .رسید دریافت گردد

 را داشته باشد. "اطالاات ساختمان ها"موجود بارگذاری در سایت  یت قابیارائه شده باید  PDFفایل -

 ،نمی باشد و مسئول دفتر طراحی مسئول مستقیم نقشه های چون ساخت می باشد غیربه دفتر طراحی امکان واگذاری مسئولیت -

است که اقرار می نماید از تمامی آنها مسئول دفتر طراحیدر حین  تهیه نقشه های چون ساخت براهده کییه شرایط ایمنی -راایت 

 مطیی میماشد

در خطوط رنگ های بکار رفته درج گردد و  back groundچون ساخت بصورت در زمینه کییه نقشه ها و در قطر شیت ها کیمه -

به گونه ای باشد که در ررینت های احتمالی سیاه و سفید جهت استفاده آتی مراجی یی PDF  در فایل ها ی اتوکد و اصیی نقشه

 .صالح بصورت شفاف وخوانا قابل استفاده باشد



جزئیات کاربری و امکان سوء استفاده از محتوای نقشه های چون ساخت مسئولیت هر  مهم:   با توجه به محرمانه بودن1تمصره -

گونه انتشار وسوء استفاده از این اطالاات براهده مسئول دفتر طراحی است و مسئول دفتر طراحی متعهد است نسمت  به نگهداری 

به نحو کامال مطمئن اقدام نماید و کییه خسارات ناشی   محرمانه ودور از دسترس افراد غیر مسئول و یا امحاء فایل هاونقشه های آن

 از سوء استفاده های احتمالی در صورت اثمات از منشاءنشر آن سهوا و امدا متوجه مسئول دفتر طراحی است.

 تاییدمهم: مسئولیت انطماق نقشه های چون ساخت با مقررات میی ساختمان براهده مسئول دفتر طراحی نمی باشدو  2تمصره -

 نقشه های چون ساخت به معنای تایید فنی وضی موجود نیست.

 شرح خدمات:-1

 قشه های چون ساخت معماری: ن -1-1

وضی موجود ساختمان و لحاظ نمودن کییه ت ییرات موجود شامل کییه با لحاظ نمودن جهات ج رافیایی نقشه های معماری آلموم -

تیپ تهیه شده کادر ودربا فونت کامال خوانا  )بیوار،خیابان،کوچه ، فضای سمزو یا میک مجاور(ضیی ساختمان 4دسترسی ها در ابعاد

،)در صورت وجود مجمواه یا A2حداکثر وحسب موارد احتمالی A3توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان ،ترجیحادر شیت های  

موانی  طمیعی ومصنوای محوطه باید دقیقا و خوانا در مجتمی ساختمانی باید سایت رالن دقیق مجمواه و فواصل و کییه اوارض و

 نقشه ها مشخص باشد(

ومحل های چاه های جذبی )با همکاری بخش تاسیسات مکانیکی تیم  ،کاربری فضاها ی طمقات  ممیمان  دقیق، رالن اندازه گذاری-

ت و یا درج در هرفضا )مصالح کف ،دیوار،سقف به تفکیک طمقا مصالح بکار رفته در نما،کف و دیوار و زیر نظر مسئول دفتر طراحی(

ابعاد  و راه ریه های اضطراری ،راه ریه ها ابعاد و دسترسی های ،  در نما و رالن  لحاظ نمودن کییه بازشو ها ی طمقاتو سقف کایب(

 .ساختمانطرف  4دقیق  نماهایوآسانسورها ،داکت ها ،بازشو های سقف و مشخصات 

 سازه:نقشه های چون ساخت -1-2

و ابعاد سازه  دقیق  ستون گذاری با اندازه گذارینوع اتصاالت،حتی االمکان مایدشامل نوع سازه ،آلموم نقشه های چون ساخت سازه

)دیوار های اناصر خمشی های دقیق ای ستون و یاحسب مورد رالن دیوار های باربر با لحاظ نمودن محل بازشو هاو حائل ها،محل 

 .و ........ باشدآن سازه چاهک آسانسور و شاسی کشی ،نوع سقف سازه ای و کایب وغیره( وبرشی و یا با دبند ها

 جود قنوات و یا چاه های قدیمی و واحتمال اوارض احتمالی قابل رویت ناشی از ضعف سازه ای ویا نشست ناهمگون بستر ری یا -

 .در  نقشه های چون ساخت مشخص گردد ترک های موجود در دیوار،سقف و نما با تهیه اکس و درج دقیق محل آن

 نقشه های چون ساخت تاسیسات مکانیکی:-1-3

سیستم فاضالب آلموم نقشه های چون ساخت تاسیسات مکانیکی ، شامل مسیر های احتمالی آب سرد وگرم،سرمایش وگرمایش ،

)محل های دقیق سیستم اطفاء حریقیا شمکه فاضالب وسپتینگ با همکاری تیم معماری(قنوات و ......)محل چاه های جذبی و

وسایل وتجهیزات گاز ،سیستم گاز رسانی توکار یا روکار و محل دقیق آبپاش ها ،رمپ های آتش نشانی ،کپسول های آتش نشانی 

د دقیق )مسیر احتمالی کانال های هوا با ابعا)رکیج،گاز خوراک رزی،کماب رز و........(،کانال های هوا و تهویه مطموع وهواکش ها سوز

دقیق موتورخانه در صورت وجود،محل رکیج ها،دودکش ها و تاسیسات احتمالی موجود در سقف و رالن دیاگرام ابتدا و انتهای مسیر(

، نوع ، محل دقیق کییه تجهیزات و وسایل  تاسیسات مکانیکی )بخاری ،گاز خوراک رزی ،کولر ، رکیج،  چییر)جذبی و یا های کایب

و شماره شناسایی یا اشتراک کنتور های گاز،آب ،برق و ،  محل ومشخصات دقیق کییه تجهیزات آسانسور .......(تراکمی(،  اسپییت و.

 .تیفن 

 



 نقشه های چون ساخت تاسیسات برقی:-1-4

 )قطر و رنگ سیم ها با قید افشان ویا مفتولی(آلموم نقشه های چون ساخت تاسیسات برقی ، شامل مسیر های احتمالی روشنایی

و محل دقیق وسایل  ارتینگ،سیستم )محل دقیق سنسور ها ی دود وحرارت(حریقااالم وکیید ورریز،تیفن وانتن و شمکه ،سیستم 

و موتور های برق  EMERGENCYبرقی ،محل دقیق و مشخصات ابزار دقیق و یا کیید ها وفیوز های داخل هر تابیو،سیستم های 

  ،رایزر های امور سینی کابیها ،محل جزئیات رست های هوایی و زمینی و مدار بستهسیستم های دزد گیر،دوربین های اضطراری،

 .تاسیسات برقی مر بوط به آسانسور  اتروشنایی و تابیو ها و تمام ارتماط

 : قرارداد(مدت 2

 روز................... تهیه کامل نقشه های چون ساختمدت 

 زیر بنا.مترمربع 066یا تا  طمقه 2روز برای ساختمان های تا 11 -1

 ،زیر بنا مترمربی 2666وکمتر از  066یا از بیش از  طمقه 1تا  0روز برای ساختمان های از  06 -2

 .زیربنامترمربی  1666وکمتر از  2666یا بیش از  طمقه  16و9.8و7و 0روز برای ساختمان های   41  -0

 مربی زیر بنا .متر  1666طمقه و بیشتر از  11ساختمان های  برای روز  06 -4

 تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود .از

محاسمه میشود و و محوطه تواما )در صورت تقمل مسئولیت مجمواه ساختمانی توسط یک دفتر طراحی زمان برای مجمواه 

ای که مدت قرارداد مسئول دفتر طراحی باید بطور همزمان و به تعداد  بیوک و بطور موازی بر ای همه بیوک ها اقدام نماید به گونه 

 ماه تجاوز نکند( 2هیچگاه از 

 : قرارداداولیه میمغ (0

 میماشد.در بندهای زیر( )مجموع ممالغ مندرج..........................( .......)به حروف ریال...... ...................به ادد قرارداد  کلاولیه ممیغ 

رنج درصد از کل ممیغ نهایی قرارداد به منظور کنترل نهایی نقشه های چون ساخت  در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان -

نهایی سازمان نظام مهندسی ساختمان معتمر  و کنترل مسئولیت آور مسئول دفتر طراحی تاییداستان یزد واریز و نقشه های با 

 است. 

 :به شرح موضوع قرارداد ،سازه ،تاسیسات برقی ومکانیکیقشه های چون ساخت معمارین PDFفایل  تهیه نقشه ها و-0-1

جدول حق درصد تعرفه  46زیر بنا به ازاء هر متر مربیزیر بنا متر مربی  066تا وطمقه از روی شالوده 2یک وساختمان های  -

 .2 گروه الف طراحیالزحمه 

جدول حق درصد تعرفه  01زیر بنا ، مترمربی 2666متربی تا  066بیش از  یاو  از روی شالوده طمقه 1 و0،4 ساختمان های  -   

 .گروه ب طراحیالزحمه 

درصد تعرفه  06،  زیر بنا مترمربی 1666تا مترمربی  2666از روی شالوده یا بیش از  طمقه16و 8،9،7،0، از ساختمان های -   

 .حسب مورد 2یا ج  1گروه   ج طراحیجدول حق الزحمه 

 .گروه  د طراحیجدول حق الزحمه درصد تعرفه  21زیر بنا ،   متر مربی 1666و یا بیش از  طمقه وبیشتر11ساختمان های  -   

 

 



 محوطه:

 نقشه های چون ساخت معماری ،تاسیسات برقی ومکانیکی به شرح موضوع قرارداد:  PDFتهیه نقشه ها و فایل -0-2

ریال  01666تهیه نقشه های چون ساخت محوطه سازی به ازاء هر متر مربی،متر مربی  066تا با زیر بنای های ساختمان محوطه 

 هزار ریال( .ورنج سی)

می باشد به ازاء هر متر مربی تهیه نقشه چون مترمربی  2666متربی تا  066بیش از  که زیر بنای آنها ی یهاساختمان محوطه  -   

 هزار ریال( . سیریال )06666ساخت محوطه سازی

مه ازاء هر متر مربی تهیه نقشه چون ساخت مترمربع 1666مترمربی تا  2666بیش از   ی که زیر بنای آنهاهایساختمان محوطه -     

 هزار ریال (. بیست ورنج)21666،   محوطه سازی

 (  .هزار ریال بیستریال)26666متر مربی   1666میش از با زیر بنای محوطه ساختمان های -     

)درصورتیکه متراژ تقریمی اولیه قرارداد با متراژ نهایی به گونه ای تفاوت کند که در قیمت های واحد تاثیر گذار باشد ،مالک امل 

 می باشد(نهایی زیر بنا یا متراژ محوطه متراژ ،برای تعیین قیمت واحد 

 درصد ممیغ اولیه قراداد قابل ررداخت است. 21تا سقف  ریش ررداخت در قمال ضمانتنامه بانکی معتمر ومورد قمول کارفرما و-0-1

درصد نهایی رس از  21درصد رس از تایید سازمان و  21درصد قرارداد رس از تهیه  کامل نقشه ها و تحویل به سازمان ، 21   -0-1

 تسویه حساب کامل و استرداد ضمانت نامه و تحویل کمیه نقشه ها به مراجی یی صالح.

 ی قرارداد:(مشخصات اموم4

کییه ادااهای استخدامی افراد شاغل در مقررات میی ساختمان و 12راایت کییه اصول ایمنی وحفاظت کارگاه بر اساس ممحث -4-1

 است. ولیتهای ناشی از آن کال به اهده مسئول دفتر طراحی و مسئقرارداد

دهد و در ربرداری در اختیار مسئول دفتر طراحی قرا کارفرما متعهد است کییه شرایط دسترسی به کییه فضاها را جهت اندازه-4-2

ریامک به تیفن همراه صورت تاخیر و ادم امکان برداشت از محل های دیگر مسئول دفتر طراحی موظف است سریعا مراتب را طی 

نگه دارد و در این خود  نامه کتمی و ازطریق رست سفارشی به کارفرما ااالم و رسید رستی را به انوان مستند ااالم نزد کارفرما ویا

 صورت زمان مذکور به مدت قرارداد اضافه می گردد.

 به قرارداد تعیق نمیگیرد.و افزایش نر.  هیچگونه تعدیل-4-4

موظف است کییه ریش بینی های الزم در مورد حوادث غیر مترقمه واحتمالی را در رابطه با ررسنل شاغل  مسئول دفتر طراحی-4-1

 وکارفرما کمترین مسئولیتی در قمال آن ندارد.بنماید  قرارداددر 

ویک  مسئول دفتر طراحیدر صورت بروز اختالف هیاتی مرکب از یک کارشناس از طرف کارفرما ویک کارشناس از طرف -4-0

 کارشناس مرضی الطرفین تشکیل وتصمیمات این هیات برای طرفین الزم االجراست.

 قابل افزایش ویا کاهش است. متراژ نهایی مورد توافق طرفینبراساس قرارداد اولیه مقادیر وممیغ -4-7

 به هیچ وجه حق فسخ یک جانمه قرارداد را ندارد. طرفین-4-9

 حق واگذاری موضوع قرارداد را کال وجزا به غیر ندارد.مسئول دفتر طراحی -4-8



جنگ اام از ااالم شده یا نشده، انقالب و..... ، در صورت وقوع حوادث یاغیر مترقمه وفورس ماژور طمیعی از قمیل سیل ، زلزله-4-16

،هیچ یک از دوطرف مسئول خسارتهای و..........های امومی ،شیوع بیماری های واگیر دار،اتش سوزی های دامنه دار  ااتصابها ،

 وارد شده در اثر این حوادث نیستند.

)یک نسخه کارفرما ،یک نسخه مسئول وحکم واحد را دارند. نسخه تهیه شده 0 تمصره و در  2 بند  و 20ماده و 0این قرارداد در 

 دفتر طراحی و یک نسخه سازمان  نظام مهندسی ساختمان(

 نام ونام خانوادگی

 مهر وامضاء مسئولیت آور کارفرما

 نام ونام خانوادگی

 مهر وامضاء مسئولیت آور مسئول دفتر طراحی

 

 

 


