
 
 

 تفاهم نامه
............ با اد / شناسه ..............بین خانم / آقا / شمات ....... تفاهم نامه به منظور ثبت درخواستت ااررمما   ااب  اار   این  در تاریخ ....................

.................  ، شماره تلفن ................................................... به نشانی ........................ دارای شماره شناسنامه .................................. رمزند ...............ملی ......

   ااب  اار   به عنوان ااررمما .................

 ................................. با اد / شناسه ملی ...........................شماره دررم  .. /  نام شمات مدیم عامل / مستوو  دررم   .............................. و خانم / آقای

، شتتتماره تلفن  ...................................  ........................................................... بته نشتتتانی    ..........................................دارای اتد اقراتتتادی شتتتمتاره   

 به شمح ذیل مورد تفاهم و قبو  طمرین قمار گمرت .دررم طمابی/ شمات بقوقی به عنوان  .................................

 :  تفاهم نامه موضوع  -1ماده 
ارائه خدمات تخاای طمابی و محاسباتی و تهیه همسان  قماردادو انعقاد انجام امور مقدماتی بمای تنظیم  وع تفاهم نامه عبارت استت از موضت 

شتتتمات / نقشتتته هتای اومیته معمتاری و همقنین نقشتتته های اتمایی ستتتاخرمان به ... ثبری ................................. به مامنیت آقا / خانم /     

........................................ بم استتتاس دستتترور نقشتتته شتتتماره  ....................... به نشتتتانی ................................. .....................................................................

....... از منطقه ...... شتتتهمداری .............. با ااربمی ................................. به تعداد .............. ستتتقه وستتتازه  ................................. مورخ ..........................

از سازمان نظام ییدیه .................... مرماژ تقمیبی .............. مرمممبع ، منطبق با ااتو  ، مقمرات و ضواب  باام در مقمرات ملی ساخرمان و اخ  تا 

شمح خدمات مندرج در بند مهندسی ساخرمان اسران در رشره های چهارگانه معماری ، سازه ، تاسیسات بمق و تاسیسات منانیک بم اساس 

 .مبحث دوم مقمرات ملی ساخرمان  3-11

 مدت تفاهم نامه :  -2ماده 
 نمایند .  منعقد و ثیتروز مهلت دارند تا نسبت به تنمیل اط.عات آن اقدام و قمارداد را  11، طمرین  این تفاهم نامهامضای از تاریخ 

 اقدام می نماید. .یش .مداخت ، در مدت این تفاهم نامه ااررمما نسبت به .مداخت -2-1

 ثبت می نماید .سازمان نظام مهندسی امانه سایم اط.عات الزم را در س دررم طمابی/ شمات بقوقیدر مدت این تفاهم نامه  -2-2

 . از ارزش ساق  می گمددو  امه به اورت خوداار باطل ندر غیم این اورت این تفاهم 

 مبلغ تفاهم نامه : -3ماده 

تعیین و بق امزبمته آن بته ازای هم مرمممبع    گروه ..............بم استتتاس اط.عتات ایهتتاری اتاررممتا و دستتترور نقشتتته ، این ستتتاخرمتان      

 به   قمارداداومیه مبلغ ............. دراتتد  ریا   تعیین می گمدد و ااررمما ........ ریا  تمعا بمابم ................................................... ..............................

بتته بستتتتاه شتتتمتتاره  ، قمارداد  و ثبتتت عقتتد را بمای ............................ ریتتا .....بمابم ....،   قمارداداومیتته مبلغ  %01 بتتداا م میزان

.......................... نزد بانک .................................... واریز و بمای ...................................................................... به نام دررم/ مسوو  دررم / شمات .......................

 داد در مدت زمان این تفاهم نامه ارائه می نماید.ثبت نهایی قمار

 :  تفاهم نامهشرایط  -4ماده 

دررم طمابی/ و سایم اقدامات ، در اخریار طمابی ااررمما اال رمم دسرور تهیه نقشه را تهت درج مشخاات آن در مرن قمارداد همسان  -0-1

 . می باشدبه اورت امانت  طمابی/ شمات بقوقیدررم نزد رمم دسرور تهیه نقشه  قمار می دهد . شمات بقوقی

ابق مطمرناس  با انجام خدمات  .س از عقد قمارداد و به اورت امانت بوده و این مبلغ دررم طمابی/ شمات بقوقیمبلغ .مداخری نزد  -0-3

 درخواهد آمد . دررم طمابی/ شمات بقوقیبه مامنیت طمابی  تمتیبات مندرج در قمارداد همسان

 ویه است اال رمم دسرورم دررم طمابی/ شمات بقوقیتبامه : در اورتینه این تفاهم نامه یمف مهلت مقمر منجم به عقد قمارداد نشود ، 

 تهیه نقشه و مبلغ واریزی ااررمما را مسرمد گمداند.

ز اند اه از طمیق م اامه بل و راتتل ندمدد ، یا تعبیم و تفستتیم مفاد آن بین طمرین اخر.ری بمو این تفاهم نامههمگاه در اتمای مفاد  -0-0

 الزم اممعایه و قابل اتما است .،  قطعی می شود . رای سازمان بمای طمرینمسامه از طمیق داوری با بنمیت سازمان نظام مهندسی بمرسی 

ه م رسید ارائرسیده و بمای ااررمما در بن طمرینتنظیم شده و به مهم و امضای مرحدامشنل و مرحداممرن نستخه   دواین تفاهم نامه در  -0-5

 . می باشدرمم دسرورنقشه و همقنین .یش راارور .مداخت مبلغ .یش .مداخت 

 
 

 نام و نام خانوادگی مهر و                                                                    نام و نام خانوادگی مهر و                                

 امضا کارفرما ) صاحب کار (                                                    امضا مسئول دفتر/ مدیرعامل شرکت                            


