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 ، شرکت های حقوقی ( طراحیفاتر ئه خدمات مهندسی در بخش طراحی ) دقرارداد همسان ارا

. دارای ......................... فرزند ........................... با تد / شرااه  لی  ...... ..............این قرارداد بین خانم / آقا / شررت  .......  در تاریخ ....................

   کارفرماب  عاوان  ..................................  ، شماره تیفن ................................................... ب  نشان  ................................شماره شااهاال  

لی  تد / شرررااهررر   ..... با............................. شرررماره دف ر   /) نام شررررت  لسررر وف دف ر عالل /  لدیر ..........................خانم / آقای ....و 

 ،...................................  ........................................................... ب  نشرران    ..........................................تد اق صررادی شررماره   دارای ............................

 لاعقد ل  گردد و طرفین لیزم ب  رعای  لفاد آن ل  باشاد. شرکت حقوقی دفتر طراحی/ ب  عاوان .................................تیفن   شماره

 موضوع قرارداد:   -1ماده 

لوضوع قرارداد عبارت اه  از ارائ  خدلات تخصص  طراح  و لحاهبات  و تهی  نقش  های اولی  لعماری و همچاین نقش  های اجرای  

 .................................ب  نشررران   .................................لرالییر  آقرا / خانم / شررررت  / .   بر    .................................هررراخ مران بر  بتی  ب     

از  .................................لورخ  .................................بر اهرراد دهرر ور نقشرر  شررماره     ..................................................................................................

..... ل رلربع ، ......ل راژ تقریب  ... ....................هررازه هررقو و ..............ب  تعداد  .............................................. با تاربری لاطق  ...... شررهرداری .

ان در رش   لاطبق با اصروف ، لقررات و ضروابح حاتم در لقررات لی  هاخ مان و اخت تاییدی  از هازلان نمام لهاده  هاخ مان اه   

لبحث دوم لقررات لی   11-3لادرج در باد بر اهاد شرح خدلات های چهارگان  لعماری، هرازه، تاهیسات بر  و تاهیسات لیانی   

  .هاخ مان

 ب  شرح ذیل انجام ل  بتیرد   تی  لرحی  ه بر اهاد هاخ ار لصوب در  لوضوع این قراردادخدلات لهاده  

 لرحی  اوف لعماری تهی  طرح اولی  و نقش  های  -1-1

 تهی  نقش  های اجرای  لرحی  دوم  -1-2

تهی  طرح ها خاص )طراح  داخی ، طراح  نماهای لوتس، هرازه های ییر ل عار،، اه فاده از هیس م های تاهیسات  ویهه   -1-3

لبحث دوم لقررات لی   11-3لادرج در باد ات خارج از شررررح خدلهرررایر لواردی ت  طرفین  الثالهم و همچاین و انحصررراری و

 برای انجام آن توافق دارند هاخ مان 

 شرح تالل طرح های خاص:

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................   

 

 

 شماره قرارداد ) کد سیستم (: ..........................................................

 تاریخ قرارداد ) تاریخ فیش پیش پرداخت ( :..................................
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 مهندسان و عوامل کلیدی کار -2ماده 

تاهیسات ،      تاهیسات بر       ،  هازه     لعماری ،        دارای صتحی  و ظرفی  تاف  در رش   های دف ر طراح /شرت  حقوق  

فاده اه  ایشان لهادهان دفاتر طراح  و  هایرهمیاری  برای صتحی  و ظرفی  رش   های  ت  در اخ یار ندارد از و  باشد لیانی  ل 

لبحث دوم لقررات لی   11-3لادرج در باد   حرف  ای خود و  بر اهاد شرح خدلات بروژه ل ااهب با صتحی لهادهران   نماید. ل

 . ی لس ولی  ل  باشاددارادف ر طراح /شرت  حقوق  و هایر لقررات در قباف لوضوع قرارداد در برابر تارفرلا و  هاخ مان

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:   -3ماده 

) لطابق با تعرف  تعرف  و حق الزحم  آن  تعیین ..........گروه ....این هاخ مان  ، و ده ور نقش بر اهاد اطتعات اظهاری تارفرلا  -3-1

جمعا برابر  ...... ریاف................................ب  ازای هر ل رلربع لصررروب و جراری هرررازلران نمرام لهاردهررر  هررراخ مان خوزهررر ان         

   ل  گردد. تعیین ریاف  ............... ....................................

 ........ ریاف بین طرفین توافق شده اه ............................)تهی  طرح ها خاص   لبیغ ............ 3-1برای انجام خدلات باد 

 

 

. .........................شررماره .لشررموف برداخ  عوارا ارزا افزوده ل  باشررد و دارای گواهیاال   دف ر طراح /شرررت  حقوق نمر ب  ایای  

قابل دف ر طراح /شررررت  حقوق  از هررروی تارفرلا در وج  ریاف  .....................................برابر ... لبیغ فو  %9 ،.... اهررر ..............لورخ ..

 شود ل  نباشد ، این بخش حت،  برداخ  عوارا ارزا افزوده لشموف دف ر طراح /شرت  حقوق باشد. )در صورت  ت   برداخ  ل 

شده و صورت جیس  الحاقی  تامیم ل  و تعیین ل راژ و  ب  اطتعات تیمیی ، لساح  نهای  لحاهب   1-1بس از انجام باد  -1تبصره 

 .جز اهااد الیاف  و لداری این قرارداد ل  باشدصورت جیس  الحاقی  گردد و 

 ل  باشد.دف ر طراح /شرت  حقوق  تیی  تسورات قانون  بر عهده  - 2تبصره 

 نحوه برداخ : -3-2

برابر   قرارداداولیرر  لبیغ  %04 حررداتثر لیزان برر  ) قرارداداولیرر  لبیغ لعررادف ................ درصررررد  بیش برداخرر  3-2-1

شررماره ب  حسرراب  ............................... لورخ ........................فیش شررماره .بر اهرراد  ، در زلان عقد قرارداد ..... ریاف................................

نزد بان  .................................... .... ......................................../ شرررت  .... / لسرر وف دف ر...... ب  نام دف ر................................................................

   گردید و جز اهااد و لداری این قرارداد ب  هازلان ارائ  ل  گردد. واریز

  ب  و آیاز قرارداد لاوط ب  برداخ  و  ب  لبیغ فو  ل  باشد.    - 3تبصره 

) تهی  طرح  1-1در زلان اتمام خدلات باد ، ت  بر اهراد ل راژ نهای  بروژه لحاهرب  ل  شررود  ،  لبیغ تل قراردادالباق    -3-2-2

هازلان ارائ   و جز اهرااد و لداری این قرارداد ب   ل  گردد واریز 1-2-3لادرج در باد ب  حسراب  اولی  و نقشر  های لرحی  اوف    

 ل  گردد.

  لحاهب  نم  شود. 0تاخیر در برداخ  از هوی تارفرلا جز لدت قراداد لادرج در لاده   -0تبصره 

 نظر گرفته شده است. .... ریال در...............................اولیه برابر .........مبلغ اولیه قرارداد بر اساس متراژ 
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 و اهب با انجام خدلات لوضوع قرارداداین لبیغ ل اب  صورت الان  بوده و دف ر طراح /شرت  حقوق  لبیغ برداخ   نزد  -3-2-3

 درخواهد آلد.دف ر طراح /شرت  حقوق  این قرارداد ب  لالیی   7لاده در  لاطبق با جدوف لادرج

وصوف شده و قابل از هروی هرازلان اهر ان    از لبیغ این قرارداد باب  حق الزحم  تا رف و بازبیا  لوضروع این قرارداد   %5  -5تبصرره  

   .وصوف ل  گردد اه ان ارزا افزوده از طر، هازلانباب  لالیات بر  %9همچاین لبیغ اه رداد نم  باشد. 

نسب  ب  برداخ  حق الزحم   جاری هازلان ،و بر اهراد تعرف  لصروب    دفاتر هر ی  از لدیران شررت  ها  / لسر ولین    – 6تبصرره  

 .دهان طراح خود اقدام ل  نمایادلها

 مدت قراداد :  -4ماده 

 ل  باشد. ........ روز...................... ب  لدت  ................... لغای  ...............تاریخ .........از  لدت تل انجام خدلات لوضوع این قرارداد -0-1

جز زلان قرارداد ط  این فرایاد در شهرداری  ل  باشد الااخت تاییدی  نما از تمی   هیما و لامر شهرداری بر عهده طراح  -0-1-1

 لحسوب نم  شود.

اطتعات الزم از قبیل ن یج  آزلایش ژئوتیای  و الثالهم نسررب  ب  انجام و ارائ  ،  ب  درخواهرر  طراحلال  ل  بایسرر   -0-1-2

 و جز زلان قرارداد لحسوب نم  شود. تاخیرات ناش  از تهی  این اطتعات لجاز لحسوب شده.  اقدام نماید

و یا بس از لهی  لقرر نسب  ب  اعماف تغییرات اقدام نماید، زلان  در صرورت  ت  تارفرلا بس از تصرویب طرح بیشراهادی    - 7تبصرره  

  لتتور ب  لدت قرارداد اضاف  ل  شود.

دهرر ور نقشرر  باید دارای اع بار باشررد و  عادالزوم تمدید آن بر عهده ،  در هر لرحی  از انجام خدلات لوضرروع این قرارداد – 8تبصررره 

 تارفرلا ل  باشد.

لبیغ اولی   %1ب  ازای هر روز تاخیر برابر و طراحان دف ر طراح /شرت  حقوق   قصرور در صرورت تاخیر ییرلجاز ناشر  از    -9صرره  تب

دف ر طراح /شرت  اگر تاخیرات ییرلجاز  تسر ل  گردد.دف ر طراح /شرت  حقوق  از حق الزحم   لحاهب  وقرارداد ب  عاوان جریم  

 .فسخ ل  شود 7لطابق لاده ارداد باشد ، قرارداد زلان اولی  قر % 24بیش از حقوق  

 شرایط قراداد:   -5ماده 

 عهدات مشاورت -5-1

الزحم  یاف  حق در ازای در طبق اهررااد و لداری خدلات خود را ندل عهد ا و طراحان شرررت  حقوق  دف ر طراح / – 5-1-1

 لوظو  لس وف دف ر طراحد. ضماا اباشت  دارای توان و تشییتت الزم برای انجام این خدلات ل  داد و اعتم ل  تااانجام ده

 باشد.ل  لبحث دوم لقررات لی  هاخ مان 11-3لادرج در باد لات هماهاگ  درالور لهاده  لطابق شرح خدلات ب  ارای  خد

دف ر ، خدلات ائ ب  لواد قرارداد در ارت  حقوق  دف ر طراح /شررررا برات قصرررور فا  و یا عدم بایبادی  در صرررورت  -5-1-2

 لس رد نماید.ل  بایس  وجوه دریاف   را لطابق لاده فسخ این قرارداد ب  تارفرلا  در اب داطراح طراح /شرت  حقوق  
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دف ر ل عهد ل  گردد جه  همیاری اب دا از لهادهران دارای صتحی  و ظرفی  قانون   شررت  حقوق    دف ر طراح /  -5-1-3

یا ظرفی  قانون  الزم باشاد از لهادهان با صتحی  هایر  خویش اه فاده نماید. و در صورت  ت  لهادهان دف ر فاقد صتحی  و

 دفاتر جه  انجام قرارداد اه فاده نماید.  

حق واگتاری تمام یا بخشرر  از این قرارداد را ب   طراحانبوده و  طراح ارائ  خدلات لوضرروع این قرارداد قائم ب  شررخ  -5-1-0

 د.نشخ  دیگر ندار

 تعهدات کارفرما -5-2

و  بودهرمن ردتارفرلا ل عهد ب  انجام همیاری و در اخ یار قرار دادن لداری و شرررایح الزم برای دهرر رهرر  ب  لی  لو  – 5-2-1

شرایح بازدید لیدان  را فراهم نماید و نیز ل عهد اه  ت  در ازای انجام خدلات لوضوع قرارداد حق الزحم  لربوط را طبق اهااد و 

 لداری قرارداد برداخ  نماید.

طراح تشرییل ل  شود حوور  دف ر طراح /شررت  حقوق   د اهر  در جیسرات هماهاگ  الزم ت  ب  دعوت   هتارفرلا ل ع -5-2-2

 .خدلات را تایید و گواه  نمایدهر لرحی  از  ضمن اعتم نقط  نمرات خود انجام و اتمام    و یاف

و  ، طراح  گود و هررازه نگهبان تارفرلا ل عهد اهرر  هزیا  های اح مال  از قبیل آزلایشررگاه ، نقشرر  برداری، گمان  زن   -5-2-3

لبحث دوم لقررات لی  هاخ مان  11-3لادرج در باد رح خدلات شیا و دف ر طراح /شررت  حقوق    الثالهم ت  خارج از تعهدات

 اه  را برداخ  نماید.

ر لی  صح  آن بنمر ب  این ت  بروژه بر اهاد لقررات لی  هاخ مان و هایر ضوابح و لقررات فراده  تهی  شده و لس و -5-2-0

لین تارفرلا لوافق  دارد اهرااد و لداری و نقش  های این بروژه تا زلان تغییر لقررات و قوانین فو  دارای   عهده طراح ل  باشرد ، 

اع بار اهر . در صرورتیی  تارفرلا قبل از بایان اع بار این لقررات اقدام ب  تعیین ناظر و اخت بروان  ناماید، لس ولی   ل وج  طراح   

 ل  باشد.تارفرلا و بازبیا  نقش  ها بر عهده  نخواهد بود. بدیه  اه  هزیا  تغییر

 نامهتعهد -5-3

و جز رهیده تعهد نال  همسران لاورم ب  این قرارداد ) لطابق نمون    ب  لهر و الوای طرفین    ، در راهر ای انجام لفاد این قرارداد 

 اهااد رهم  گواه  ل  شود .الوای تارفرلا توهح یی  از دفاتر و اصال  اهااد این قرارداد لحسوب ل  شود . صح  

 کاهش یا افزایش قراداد :  – 6ه ماد

 .بت لانع اه در الحاقی   % 24افزایش و تاهش این قرارداد تا هقو  – 6-1

خواهد شد و جه  ادال  تار تامیم قرارداد جدید  7لاجر ب  خاتم  قرارداد بر اهاد لاده  %24تغییر حجم تار بیشر ر از هرقو    -6-2

 الزال  اه .

خاتم  خواهد یاف  و جه   7باعث تغییر گروه هاخ مان  بروژه گردد قرارداد بر اهاد لاده  افزایش و تاهشدر صورت  ت  این   -6-3

 ادال  تار تامیم قرارداد جدید الزال  اه . 
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رفا در گروه هاخ مان  قرارداد صر   تغییرات زلاند ل راژ و لبیغ قرارداد ل  باشرد و  اهرا  لحاهرب  لیزان تغییر حجم قرارداد بر   -6-0

   باشد ، لحاهب  ل  گردد. و طراحاندف ر طراح /شرت  حقوق  ت  خارج از قصور  لوضوع قرارداد ، بر اهاد لواردی

 خاتمه قراداد:   – 7ماده 

 در صورت تحقق هر ی  از بادهای ذیل قرارداد خاتم  ل  یابد.   -7-1

   تارفرلا در هر زلان از لدت انجام قرارداد ل  تواند درخواه  خاتم  بیمان را باماید. -7-1-1

 چاانچ  تارفرلا در لدت ارائ  خدلات لوضوع قرارداد قصد واگتاری ان فاع یا لالیی  خویش را داش   باشد. - 7-1-2

وه هاخ مان  باشد و یا تغییرات باعث تغییر گر % 24لبیغ اولی  قرارداد بیشر ر از   یاهرگاه تغییر حجم قرارداد از نمر ل راژ  -7-1-3

 لوضوع قرارداد باشد و یا تغییر تعداد طیقات باعث شود ضوابح دیگری در طراح  لحاظ گردد.

 این قرارداد عمل ناماید. 0لاده تارفرلا ظر، لدت ی  لاه ب  تعهدات لال  لادرج در  درصورت  ت   -7-1-0

س  تیی  تارهای لرحی  در حاف انجام را ب  اتمام ل  بایشررت  حقوق    دف ر طراح / 1-7در صرورت خاتم  قرارداد لطابق باد   -7-2

در این صورت تارفرلا بر اهاد جدوف ذیل نسب  ب  تسوی  حساب با  .برهراند و تیی  اهرااد و لداری بروژه را ب   تارفرلا تحویل نماید  

 نماید.ل  اقدام شرت  حقوق   دف ر طراح /

لرحی  خاتم  

 قرارداد
 تهی  طرح اولی 

تایید طرح اولی  

 توهح تارفرلا

تا رف اولی  طرح 

 در هازلان

تهی  طرح لرحی  

 دوم

تا رف اهااد و 

لداری لرحی  دوم 

 در هازلان

قابل درصد 

برداخ  از حق 

 الزحم 

24% 35% 04% 85% 144% 

 

تواند با ، تارفرلا ل لدت قرارداد %24و یا تاخیرییرلجاز بیش از شرت  حقوق   دف ر طراح /در صرورت قصرور و یا عدم توانای     -7-3

  ت  لرجع حل اخ ت، رای صورت. در ارجاع نماید 8را ب  لرجع حل اخ ت، لادرج در لاده فسخ قرارداد  ارائ  لسر ادات درخواهر    

از حق الزحم  لحاهب  شده ب   % 15 بتیرد وتسوی  حساب بر اهاد جدوف فو  در هر لرحی  صورت ل  ب  فسرخ قرارداد صرادر نماید،  

 د.نبدیه  اه  جرائم تاخیرییرلجاز جداگان  لحاهب  ل  گرد .عاوان خسارت تسر و ب  تارفرلا لس رد ل  گردد

دف ر طراح / شرت  و تسروی  حسراب ، شرماره قرارداد ) تد هیس م   توهح هازلان ابطاف و از تعهد    بس از ط  لراحل خاتم   -7-0

 خارج ل  گردد.حقوق  

   اقدام نمایاد.و اه رداد باقیمانده لبیغ تا نسب  ب  تسوی  حساب  دروز فرص  دار 15 طرفیناز زلان خاتم  یا فسخ  – 14تبصره  
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 حل اختالف:   –8ماده 

هرگاه در اجرای لفاد بیمان یا تعبیر و تفسررریر لفاد آن بین طرفین اخ تف  بروز تاد ت  از طریق لتاتره حل و فصرررل نگردد،  - 8-1

الزم الرعای  و  ، قطع ،لسرال  از طریق داوری با حیمی  هرازلان نمام لهادهر  بررهر  و بیگیری ل  شود. رای هازلان برای طرفین    

 گردد.رای داور از طریق بس  ب  نشان  طرفین لادرج در این قرارداد ارهاف ل  قابل اجرا اه .

 اسناد قرارداد:   – 9ماده 

  : لداری ذیل ب  عاوان اجزا ل شیل و الیاف  بیمان حاضر لحسوب گردیده و ب  ترتیب در اولوی  ل  باشاد – 9-1

 .ضرقرارداد حا -9-1-1     

 تعهدنال  .   -9-1-2     

 تامیم شده اه . 6الحاقی  قرارداد ت  با رعای  لاده  صورتجیس   -9-1-3     

و هازلان نمام  شررح خدلات لهادهران هراخ مان بر اهاد لقررات لی  هاخ مان و ابتیی  های وزارت راه و شهرهازی    -9-1-0     

 لهاده  هاخ مان.

 .تامیم و بین طرفین لبادل  ل  شودصورت جیسات و اهااد تیمیی  ت  در حین لدت قرارداد  -9-1-5     

  شده اه  ت لاعقد شرت  حقوق  ، و در لحل دف ر طراح / تهی  و تامیمل حدالشیل و ل حدالم ن این قرارداد در ه  نسخ   -9-2

خواهد بود. دف ر طراح /شرت  حقوق  زلان و ی  نسخ  در اخ یار ی  نسرخ  از این قرارداد در اخ یار لال ، ی  نسخ  در اخ یار ها 

رونوش  برابر اصل این قرارداد را تهی  و در همیار، لوظو اهر  برای هرایر دفاتر/ شررت  های طراح      دف ر طراح /شررت  حقوق   

 اخ یار ایشان قرار دهد.

روز اعتم نمایاد. در ییر ایاصررورت لیاتبات  15تغییر را ظر، لدت هرگاه طرفین قراداد نشرران  خود را تغییر دهد، لوظفاد این  -9-3

 ب  نشان  قبی  ارهاف و در یاف  شده تیق  ل  گردد.

 صفح  تامیم و تمال  اورا  آن ب  لهر و الوای طرفین لاقوا شده اه . 6و  تبصره 14، لاده 9این قرارداد در  -9-0

 

 نام و نام خانوادگی ، شماره ملی ،                                                         و نام و نام خانوادگی مهر                     

 مهر و امضای کارفرما                                    امضا مسئول دفتر/ مدیرعامل شرکت                             


