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 قرارداد خدمات نظارت 
 شماره :
 تاريخ :
 پيوست :

 طرفين قرارداد -1ماده 

 صادره از   دارنده شناسنامه شماره     بين خانم / آقاي    تاريخ اين قرارداد در 

وكالتاً  □اصالتاً از طرف خود   □   تلفن       ساكن 

 فتر اسناد رسمي شمارهتنظيمي د  مورخ  براساس وكالتنامه رسمي شماره صاحب كاراز طرف 

 واقع در  قطعه  بخش  باشد مالك پالك ثبتي شمارهكه پيوست اين قرارداد ميتبريز

 به نشاني  مورخ  داراي مجوز تهيه نقشه شماره

  شود از يك طرف و مهندسان ناظر مشروح زير كه از بين خود خانم / آقاي مهندسكار ناميده مي كه منبعد صاحب

از طرف ديگرر        به نشانياند هماهنگ كننده معرفي نمودهرا بعنوان مهندس  

 گردد.بشرح زير منعقد مي

 مشخصات مهندسان ناظر

 شماره پروانه اشتغال بكار شماره عضويت پايه مهندسي رشته شماره شناسنامه فرزند نام و نام خانوادگي رديف

    معماري    1

    عمران    2

    مكانيكيتأسيسات    3

    برقيتأسيسات    4

    نقشه بردار    5

 

 موضوع قرارداد -2ماده 

سراختمان براسراس    بررداري و نقشره  برقي ،موضوع قرارداد عبارتست از اعمال نظارت بر عمليات اجرائي سازه، معماري، تأسيسات مكانيكي

 تبريزشهرداري   منطقه استان و پروانه صادره از  هاي مصوب سازمان نظام مهندسينقشه

 مدت قرارداد -3ماده 

 .باشدميبرابر مدت پروانه  صدور پروانهاز تاريخ 
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ماه صاحب كار موفق به اخذ پروانه سراختمان   6در صورتيكه پس از معرفي مهندسان ناظر به شهرداري و حداكثر ظرف مدت  : 1تبصره 

 ان نظام مهندسي خواهد بود.ماه از تاريخ تشكيل پرونده در سازم 6نگردد تاريخ شروع قرارداد بفاصله 

قانون و ساير ضرواب    33نامه اجرائي ماده در پايان مدت قرارداد و در صورت عدم اتمام عمليات ساختماني، براساس مفاد آئين:  2تبصره 

 سازمان نظام مهندسي استان نسبت به تمديد مدت قرارداد اقدام خواهد شد.

تمديرد  الزحمه مربوط بره  محاسبه حق ، نحوههيأت محترم چهار نفره استان 77817ه شماره اصالحيه صورتجلس 3باستناد بند :  3تبصره 

 .گرددمي كه مدت اعتبار پروانه ساختماني بناهاي مورد نظارت آنها باتمام رسيده است، طبق رابطه زير محاسبهتعهد نظارت مهندسين ناظر 

 )متوس  تعرفه سال صدور پروانه و سال تمديد پروانه(× ي ساختمان زيربنا× )نسبت مدت تمديد به مدت اعتبار اوليه پروانه( 

 تعهدات مهندسان ناظر -4ماده 

هرا،  مهندسان ناظر مكلفند عمليات ساختماني تحت نظارت خود را از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات منردر  در پروانره، نقشره    -3-1

كرار  نظارت كرده و در پايران  ناظرن براساس شرح خدمات مصوب مهندسان محاسبات، مشخصات فني منضم به آن و مقررات ملي ساختما

 مطابقت عمليات اجرائي ساختمان را با مدارك فوق گواهي نمايند.

ها، ضواب  و مقررات ابالغري توسر  وزارت مسركن و شهرسرازي و رعايرت      ها، بخش نامهنامهمهندسان ناظر مكلفند براساس شيوه -3-2

 قي نسبت به ارائه خدمات مهندسي اقدام نمايند.اي و اخالشئون حرفه

در جهرت اجرراي سراختمان مطرابق برا       صراحبكار نظارت مهندسان ناظر بر عمليات اجرائي رافع مسئوليتهاي مجري، پيمانكار و تبصره : 

 مقررات ملي ساختمان نخواهد بود. 

 تعهدات مهندس هماهنگ كننده -5ماده 

 مبادله قرارداد مهندسان ناظر اقدام در جهت تنظيم و عقد و -5-1

 دريافت برگهاي تعهد نظارت از مهندسان ناظر و اقدام در مورد ثبت ظرفيت اشتغال آنها  -5-2

 هاي كنترل و تأييد شده از سازمان نظام مهندسيپيگيري و دريافت نقشه -5-3

 ( به مهندسان ناظرهاي مصوب )شهرداري يا نظام مهندسي بسته به مورداي از نقشهتحويل نسخه -5-4

 هاي معماري مصوب شهرداري به سازمان نظام مهندسي استاناي از نقشهتحويل كپي پروانه ساختماني و نسخه -5-5

اي و برگ اتمام عمليات ساختماني از مهندسان ناظر و ارائه آن به شهرداري دريافت برگ شروع عمليات ساختماني، گزارشات مرحله -5-6

 و سازمان 

 يجاد هماهنگي بين مهندسان ناظر، صاحبكار و مجري در موارد نيازا -5-7
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 تعهدات صاحبكار -6ماده 

 : گرددبراساس اين قرارداد صاحبكار متعهد مي

هاي مصوب انجام داده و از اجرراي  كليه عمليات ساختماني را از شروع تا اتمام با اطالع و تحت نظارت مهندسان ناظر و طبق نقشه -6-1

 مليات ساختماني غيرمجاز خودداري نمايد.هرگونه ع

مهندسان ناظر از نظارت ساختمان خودداري و يا در انجرام تعهردات خرود تعلرل ورزنرد مراترب را كتبرًا بره          -در صورتيكه مهندس  -6-2

مهندسان  –مهندس  شهرداري و سازمان نظام مهندسي استان اعالم و پس از تأييد مراتب در سازمان نظام مهندسي استان نسبت به تعيين

 مهندسان ناظر جديد اقدام نمايد. –ناظر ديگر اقدام نموده و نسبت به تعطيل عمليات ساختماني تا معرفي مهندس 

نسبت به معرفي مجري داراي صالحيت و پروانه اشتغال بكار از سازمان مسكن و شهرسازي و اجراي كارها زير نظر وي اقدام نموده  -6-3

 اظت كارگاه را رعايت نمايد.و اصول ايمني و حف

 دار اقدام نمايد.نسبت به برقراري تمهيدات الزم جهت پايدارسازي ابنيه يا معابر همجوار از طريق افراد و مهندسان صالحيت -6-4

ي بتني به هادر صورت درخواست مهندسان ناظر نسبت به انجام آزمايشات الزم در مورد مكانيك خاك، مصالح ساختماني و يا نمونه -6-5

 هزينه خود اقدام نمايد.

 نسبت به انجام تعهدات مالي خود در قبال مهندسان ناظر )سازمان نظام مهندسي استان( اقدام نمايد. -6-6

 الزحمهحق -7ماده 

ام از طرف صراحبكار بره حسراب سرازمان نظر      نفره استان 4هيأت براساس تعرفه خدمات مهندسي مصوب الزحمه مهندسان ناظر حقمبلغ 

دريافرت و  نامره  الزحمه به مهندسين ناظر و مهندس هماهنگ كننده براساس مفاد نظاممهندسي استان واريز خواهد شد. نحوه پرداخت حق

بروده و هيگگونره    باشرد  كه پيوست اين قرارداد مري  مصوب هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان ناظرالزحمه مهندسان پرداخت حق

 بكار و مهندسان ناظر وجود نخواهد داشت.رابطه مالي بين صاح

 واگذاري ملك در حال اجراء -8ماده 

به شخص يا اشخاص ديگر اقردام نمروده و نراظر يرا نراظرين توسر        واگذاري ملك  يكه در طول مدت قرارداد صاحبكار نسبت بهدر صورت

ناظرين به مالك جديد و ارائه آن به سازمان خواهند بود.  سازمان استان معرفي شده باشند، طرفين قرارداد ملزم به تنظيم صورتجلسه معرفي

 باشند.ضمناً در صورت عدم معرفي ناظر يا ناظرين توس  سازمان، ناظر يا ناظرين مختار به فسخ يا ادامه قرارداد مي

 فسخ قرارداد -9ماده 

 س ناظر انجام خواهد يافت.نامه تعويض مهندحساب پس از فسخ قرارداد بر مبناي محاسبات مندر  در نظامتسويه
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 داوري -11ماده 

ق در صورتيكه در اجراي مفاد اين قرارداد يا تعبير و تفسير برخي از مواد آن بين طرفين اختالفي بروز نمايد. موضوع در مرحله اول از طرير 

نظام مهندسي استان براي هر يرك    مراجعه به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قابل حل خواهد بود در صورتيكه رأي و نظر سازمان

 صالحه حل و فصل خواهد شد. از طرفين قرارداد قابل قبول نباشد. موضوع از طريق مراجعه به شوراي انتظامي يا دادگاه

  باشد.صفحه متحدالمتن تنظيم و از ارزش يكسان برخوردار مي 7تبصره و  8ماده و  11اين قرارداد در 

 

 

 و امضاء مهندسين ناظر نام و نام خانوادگي و مهر

 مهندس هماهنگ كننده -1

 مهندس ناظر سازه -2

 مهندس ناظر معماري -3

 مهندس ناظر تأسيسات مكانيكي -4

 مهندس ناظر تأسيسات برقي -5

 مهندس نقشه بردار -6

 كاريا صاحب مالك نام و نام خانوادگي و امضاء

 دسي ساختمان استانمهر و امضاء واحد ثبت ظرفيت اشتغال سازمان نظام مهن

 

 امضاء مالك بايستي در دفترخانه اسناد رسمي گواهي گردد.
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 الزحمه مهندسان ناظرنظام نامه دريافت و پرداخت حق

الزحمه در الزحمه نظارت از طرف صاحبكار به حساب سازمان نظام مهندسي استان واريز و نحوه پرداخت حقهمزمان با معرفي مهندسان ناظر كل حق

 باشد.هاي مختلف بشرح زير ميهندسان ناظر رشتهوجه م

 ششصد مترمربع 611ساختمانهاي با زيربناي بيش از  -1ماده 

 مهندسان عمران -1-1

 ها به شهرداريالزحمه بعنوان پيش پرداخت پس از ارسال نامه تأييديه نقشهدرصد حق 31قس  اول بميزان 

 ماه 6اي يا حداكثر ظرف مدت رش مرحله اول سازهالزحمه پس از ارائه گزادرصد حق 31قس  دوم بميزان 

 ماه 18اي يا حداكثر ظرف اي سازهالزحمه پس از ارائه آخرين گزارش مرحلهدرصد حق 31قس  سوم بميزان 

 ماه 24الزحمه پس از ارائه گزارش اتمام عمليات ساختمان يا حداكثر ظرف مدت درصد حق 11قس  چهارم بميزان 

 مهندسان معمار -1-2

 ها به شهرداريالزحمه بعنوان پيش پرداخت پس از ارسال نامه تأييديه نقشهدرصد حق 31اول بميزان  قس 

 ماه 6يا حداكثر ظرف مدت ارائه گزارش مرحله اول معماري  الزحمه پس ازدرصد حق 31قس  دوم بميزان 

 ماه 18 يا حداكثر ظرف ياي معماره آخرين گزارش مرحلهالزحمه پس از ارائدرصد حق 31قس  سوم بميزان 

 ماه 24الزحمه پس از ارائه گزارش اتمام عمليات ساختمان يا حداكثر ظرف مدت درصد حق 11قس  چهارم بميزان 

 مهندسان تأسيسات مكانيكي -1-3

 ها به شهرداريالزحمه بعنوان پيش پرداخت پس از ارسال نامه تأييديه نقشهدرصد حق 31قس  اول بميزان 

 ماه 6الزحمه پس از ارائه گزارش مرحله اول تأسيسات مكانيكي يا حداكثر ظرف مدت درصد حق 31قس  دوم بميزان 

 ماه 18يا حداكثر ظرف تأسيسات مكانيكي اي الزحمه پس از ارائه آخرين گزارش مرحلهدرصد حق 31قس  سوم بميزان 

 ماه 24ختمان يا حداكثر ظرف مدت الزحمه پس از ارائه گزارش اتمام عمليات سادرصد حق 11قس  چهارم بميزان 

 مهندسان تأسيسات برقي -1-4

 ها به شهرداريالزحمه بعنوان پيش پرداخت پس از ارسال نامه تأييديه نقشهدرصد حق 31قس  اول بميزان 

 ماه 6يا حداكثر ظرف مدت  برقيالزحمه پس از ارائه گزارش مرحله اول تأسيسات درصد حق 31قس  دوم بميزان 
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 ماه 18يا حداكثر ظرف تأسيسات برقي اي الزحمه پس از ارائه آخرين گزارش مرحلهدرصد حق 31زان قس  سوم بمي

 ماه 24الزحمه پس از ارائه گزارش اتمام عمليات ساختمان يا حداكثر ظرف مدت درصد حق 11قس  چهارم بميزان 

الزحمره  نحوه پرداخت آن مطابق با مراحرل پرداخرت حرق   الزحمه مهندسان ناظر و درصد حق 11الزحمه مهندس هماهنگ كننده معادل حق -1-5

 باشد.مهندسان معمار مي

ل از ها در سرازمان و قبر  ماه از تاريخ ثبت ظرفيت اشتغال مهندسان ناظر و همزمان يا بعد از كنترل نقشه 6در صورتيكه حداكثر ظرف مدت  -1-6

ها به شهرداي نسبت به ابطال پرونده از طرف صاحبكار اقدام گردد. به ازاء هر ماه از تاريخ ثبت ظرفيت اشرتغال ترا   ارسال نامه تأييديه نقشه

 6الزحمه نظارت در وجه مهندسين ناظر پرداخت خواهد شد. در صورتيكه تاريخ ابطرال پرونرده بريش از    درصد كل حق 5تاريخ ابطال پرونده 

درصرد كرل    33/3مراه   6ماه از تاريخ ثبت ظرفيت اشتغال مهندسان ناظر باشد. عالوه بر مبلغ فوق به ازاء هر ماه مازاد بر  12اه و كمتر از م

الزحمه به مهندسان ناظر تعلق خواهد گرفت با ابطال پرونده قرارداد نظارت خاتمه يافته و پرونده از ظرفيت اشتغال مهندسان ناظر حذف حق

 د گرديد.خواه

هرا در سرازمان منجرر بره     ماه از تاريخ ثبت ظرفيت اشتغال مهندسان ناظر، كنترل نقشه 6در صورتيكه پس از سپري شدن مدت  -1-7

 31ها و معرفي مهندسان ناظر به شهرداري نگردد. براساس درخواست مهندسان ناظر نسبت به پرداخرت  صدور نامه تأييديه نقشه

مراه از تراريخ    12ماه و كمتر از  6ها و معرفي مهندسان ناظر به شهرداري بيش از تأييد نقشه درصد پيش پرداخت و در صورتيكه

درصرد كرل    33/3مراه   6الذكر به ازاء هر ماه مازاد بر درصد فوق 31ثبت ظرفيت اشتغال مهندسان ناظر به طول انجامد عالوه بر 

 الزحمه در وجه مهندسان ناظر پرداخت خواهد شد.حق

ها در سازمان منجر بره  ماه از تاريخ ثبت ظرفيت اشتغال مهندسان ناظر، كنترل نقشه 12ه به هر دليلي پس از گذشت در صورتيك -1-8

بره ازاء هرر    7-1به  6-1هاي مندر  در بندهاي الزحمهها و ارسال آنها به شهرداري نگردد عالوه بر حقصدور نامه تأييديه نقشه

ثبتي از صاحبكار مبني بر توافق با پرداخت مبلغ فوق در وجه  يهالزحمه با اخذ تأييدكل حق درصد 33/3ماه معادل  12ماه مازاد بر 

 مهندسان ناظر پرداخت خواهد شد.

موافقت نداشته باشد در صورت درخواست مهندس  8-1الزحمه مهندسان بشرح مندر  در بند در صورتيكه صاحبكار با پرداخت حق -1-9

قرارداد تيپ نظارت نسبت به فسخ قرارداد اقردام و پرونرده از ظرفيرت اشرتغال مهنردس يرا        11يا مهندسان ناظر و براساس ماده 



7 

-مهندسان ناظر حذف خواهد شد. معرفي مهندس يا مهندسان ناظر جديد براساس درخواست كتبي صاحبكار و با اخرذ كرل حرق   

 الزحمه نظارت توس  سازمان انجام خواهد يافت.

ها در سازمان نظام مهندسي و ارسال نامه تأييديه به شهرداري و قبل از دريافت پروانه ساختماني اگر صاحبكار پس از تأييد نقشه  -1-11

درصد  31الزحمه كنترل نظارت و درصد حق 5بصورت كتبي درخواست فسخ اين قرارداد را داشته باشد در اينصورت عالوه بر 

درصد مبلغ قرارداد جهت  33/3ها تا تاريخ فسخ قرارداد ييديه نقشهپرداختي به مهندسان ناظر به ازاء هر ماه از تاريخ نامه تأپيش

پرداخت به مهندسان ناظر از وجوه دريافتي كسر و مابقي به صاحبكار مسترد خواهد شد در صورتيكه اعالم انصراف صاحبكار بيش 

 ماه طول بكشد كليه وجوه دريافتي در حق مهندسان ناظر پرداخت خواهد شد. 21از 

پرداخت نموده و مبلغ  3و  2و  1الزحمه مهندسان ناظر را براساس اقساط مندر  در مواد يكه سازمان نظام مهندسي حقدر صورت  -1-11

الزحمه درصد سهم سازمان و كل حق 5كمتر از مبالغ پرداختي به مهندسان ناظر باشد در اينصورت  11-1بدست آمده از بند 

 سر و مابقي به صاحبكار مسترد خواهد شد.پرداختي به مهندسان ناظر از وجوه دريافتي ك

ها در سازمان نظام مهندسي و معرفي مهندسان به شهرداري صاحبكار اقدام به اخذ پروانه در موارديكه پس از تأييد نقشه  -1-12

اشد نحوه ساختمان ننموده و يا ا قدام آنها منجر به صدور پروانه ساختماني نگرديده  صاحبكار تقاضاي فسخ قرارداد را ننموده ب

خواهد بود.  4-1و  3-1، 2-1، 1-1الزحمه مهندسان ناظر بشرح مندر  در مدت زمانهاي تعيين شده در بندهاي پرداخت حق

 بديهي است مسئوليت نظارت تا پايان مدت قرارداد در تعهد مهندسان ناظر خواهد بود.

مان پس از اعالم آمادگي مهندسان ناظر و ارائه برگ تعهد نظارت افزار سازتاريخ ثبت ظرفيت اشتغال همان تاريخ مندر  در نرم تبصره:

 باشد.مي

 ششصد مترمربع 611ساختمانهاي با زيربناي كمتر از  -2ماده 

 ها به شهرداريپرداخت پس از ارسال نامه تأييديه نقشهالزحمه بعنوان پيشدرصد حق 45قس  اول بميزان 

 ماه 6ها يا حداكثر ظرف مدت ارائه گزارش مرحله دوم كليه رشته الزحمه پس ازدرصد حق 45قس  دوم بميزان 

 ماه 24الزحمه پس از ارائه گزارش اتمام عمليات ساختماني يا حداكثر ظرف مدت درصد حق 11قس  سوم بميزان 

 نامه در مورد ساختمانهاي اين ماده نيز اعمال خواهد شد.اين نظام 1-12تا  1-5بندهاي   تبصره:
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 برداريهندس ناظر نقشهم -3ماده 

 ها به شهرداريپرداخت پس از ارسال نامه تأييديه نقشهالزحمه بعنوان پيشدرصد حق 31قس  اول بميزان 

 ماه 6برداري يا حداكثر ظرف مدت درصد پس از ارائه گزارش مرحله اول نقشه 31قس  دوم بميزان 

 ماه 12برداري يا حداكثر ظرف مدت اي نقشهدرصد پس از ارائه آخرين گزارش مرحله 31قس  سوم بميزان 

 ماه.   24درصد پس از ارائه گزارش اتمام عمليات ساختماني يا حداكثر ظرف مدت  11قس  چهارم بميزان 

 

 كارخانوادگي و امضاء مالك يا صاحبنام و نام خانوادگي و مهر و امضاء مهندسين ناظرنام و نام

  كنندهمهندس هماهنگ   -1

  س ناظر سازهمهند -2

  مهندس ناظر معماري -3

  مهندس ناظر تأسيسات مكانيكي -4

  مهندس ناظر تأسيسات برقي -5

  برداريمهندس ناظر نقشه -6
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 نظام نامه تعويض ناظر

به هر دليل امكان ادامه نظارت مهندسين ناظر تعيين شده از طرف سازمان نظام مهندسي استان در ساختماني وجود  در صورتيكه

مهندس ناظر و مالك در مورد عدم ادامه خدمات نظارتي و فسخ قرارداد نظارت توافق نمايند با رعايت موارد زير نسبت به فسخ  نداشته و

 قرارداد نظارت و تعيين ناظر جديد در رشته مورد نظر اقدام خواهد شد.

قبلي، مالك يا مالكين ساختمان پس از فسخ قرارداد نظارت و تكميل و مهر و امضاء فرم تعويض مهندس ناظر توس  ناظر  -1

 نسبت به معرفي ناظر جديد رأساً اقدام خواهند نمود.

 الزحمه ناظر جديد مالك يا مالكين با ناظر جديد رأساً توافق خواهد نمود. در مورد مبلغ و نحوه پرداخت حق -2

و از طرف سازمان نظام مهندسي در وجه الزحمه متعلقه به مهندسين ناظر قبلي تا مرحله فسخ قرارداد از رابطه زير تعيين حق -3

الزحمه دريافتي توس  مهندس ناظر بيشتر از مبلغ به دست آمده از رابطه مهندس ناظر پرداخت خواهد شد. در صورتيكه حق

 زير باشد مهندس ناظر ملزم به عودت مازاد دريافتي به مالك خواهد بود.

 مدت سپري شده از قرارداد
 الزحمه مهندسحق  مبلغ قرارداد 71× %

 ناظر تا مرحله فسخ قرارداد
 مبلغ قرارداد = 31+ % 

 مدت قرارداد    
 

اي ارائه الزحمه نظارت كمتر از نسبت تعداد گزارشات مرحلهبه كل حق 3الزحمه به دست آمده از رابطه درصورتيكه نسبت حق -4

از رابطه زير محاسبه  3الزحمه متعلقه به ناظر به جاي رابطه حقها باشد، اي هر يك از رشتهشده تعداد كل گزارشات مرحله

اي، گزارشات مربوط به شروع عمليات ساختماني و پايان كار خواهد شد. توضيح اينكه در محاسبه تعداد كل گزارشات مرحله

 نيز منظور خواهد شد.

 مبلغ قرارداد %71
 اي ارائه شده    تعداد گزارشات مرحله   

 
 مهندس الزحمهحق

 ناظر تا مرحله فسخ قرارداد
 مبلغ قرارداد = 31+ % 

 اي همان رشتهتعداد كل گزارشات مرحله
 

 اي ساختمان تعيين خواهد شد.اي رشته عمران با توجه به تعداد طبقات سازهتبصره : تعداد كل گزارشات مرحله

نامه كسر و مابقي مبلغ براساس نظام 4يا  3بدست آمده از بندهاي  الزحمه نظارت دريافتي سازمان از مالك، مبالغاز كل حق -5

 الزحمه ناظرين از طرف سازمان در وجه مهندس ناظر جديد پرداخت خواهد شد. پرداخت حق

 توضيح اينكه مبلغ توافقي مالك با ناظر جديد با ملحوظ نمودن مبلغ پرداختي سازمان به ناظر جديد انجام خواهد يافت.
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هاي استفاده شده مهندسان ناظر قبلي و جديد به شرح زير تعيين خواهد ، ظرفيتكميل فرم تعويض مهندس ناظرپس از ت -6

 شد:

براي ناظر قبلي توازني بشرح رواب  زير در ظرفيت اشتغال استفاده شده اعمال و در پايان مدت توازن نسبت به حذف  –الف 

 . توضيح اينكه تاريخ شروع مدت توزان همان تاريخ شروع به قراردادآن از ظرفيت اشتغال استفاده شده اقدام خواهد شد

 باشد:مي

 
 الزحمه دريافتي توس  ناظر قبليحق

 دريافتيالزحمه حقدرصد  =
 الزحمه پرونده در رشته مربوطهكل حق

 

 =  توازن ناظر قبلي الزحمه دريافتيدرصد حق×  متراژ پرونده

 =  مدت توازن ه دريافتيالزحمدرصد حق×  مدت قرارداد

تبصره: در صورتيكه قبل  از اتمام مدت توازن عمليات ساختماني به اتمام رسيده و سازمان نسبت به صدور نامه پايانكار اقدام 

 نمايد، تاريخ صدور نامه پايانكار مبناي حذف توازن از ظرفيت اشتغال استفاده شده ناظر قبلي خواهد بود.

 اعمال در ظرفيت اشتغال ناظر جديد از رابطه زير تعيين خواهد شد. متراژ پرونده جهت –ب 

 ×متراژ پرونده   
 اي باقيماندهتعداد گزارشات مرحله

 متراژ پرونده =
 تعداد كل گزارشات مرحله همان رشته

 
رارداد در مورد در صورتيكه درخواست تعويض مهندس ناظر توس  يكي از طرفين قرارداد نظارت ارائه شده و طرف ديگر ق -7

نفره حل اختالف ناظر و مالك مركب از سه نفر  5تعويض مهندس ناظر و فسخ قرارداد توافق نداشته باشد، موضوع در كميته 

به انتخاب هيئت مديره سازمان، مدير اجرايي سازمان و يكي از اعضاء شوراي انتظامي مطرح و در مورد ادامه كار نظارت و يا 

يري بعمل خواهد آمد. در صورتيكه تصميمات متخذه در كميته مذكور مورد تأييد طرفين قرارداد نباشد، گفسخ قرارداد تصميم

 در مورد حل اختالف از طريق شوراي انتظامي و يا ساير مراجع قانوني اقدام خواهد شد.

نامه نبوده و نسبت به اين نظامباشند تابع نامه ارجاع كار نظارت توس  سازمان نميهايي كه مشمول آئينتعويض ناظر پرونده -8

 31/7ق تعويض ناظر آنها به روال قبلي اقدام خواهد شد.
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