
 ساختمان یآرماتوربند یمانکار یقرارداد پ نمونه

  یتیاهم  یو ب یدقت یبا ب یآرماتوربند یهایمانکاریاز پ یاری. متاسفانه بسردیگ یقرار م یدستمزد یدر دسته قراردادها یقرارداد آرماتوربند

نکات مربوط به  انیساختمان با ب یمانکاریپ یقرارداد آرماتوربند نی قسمت کامل تر نی. در اگرددیم یاریجلو رفته و باعث بروز اختالفات بس

 .شده است انیهر بخش ب

اما بنا بر  د، ی از آن استفاده کن دی توانیخرد( است که م یمانکاریپ  یقراردادها ی)از سر  یقرارداد آرماتوربند کیاز  یقرارداد نمونه کامل نیا

  یراوجود ندارد که بتوان از آن ب ایدر دن یقرارداد چیتوان گفت ه یخرد وجود دارد م یانعقاد قراردادها  ریکه در مس یتجربه و مسائل مختلف

  یمانکاریپجز به خصوص قرارداد   یقراردادها میمجموعه بر آن شد تا با تنظ یحقوق میاساس ت نیها استفاده کرد. بر اکارها و پروژه  یتمام

  باطتماس با ما در ارت یراه ها قی از طر  دیتوانی مشاوره م افتیدر ی. برادیمشکل را بر طرف نما نیا یاساختمان، به صورت پروژه یآرماتوربند

 .دیباش

 .دیما در ارتباط باش میبا ت ایکرده  انیها بصفحه در قسمت کامنت نی هم یحتما آن را در انتها یصورت داشتن هر سوال در

 

 قرارداد   نیمشخصات طرف .1

 .باشدیمنعقد و الزم االجراء م  لیو مشخصات ذ  طیمطابق با شرا  مانکاریکارفرما و پ  نیقرارداد ماب  نیا

 

 :مشخصات کارفرما .1.1

  نشانی  به  ………  یشماره ثبت  /ملّی  شماره  به  ………  یندگینما  /تی رمدی  به  ………خانم/ شرکت    /آقا

 ……… همراه  شماره  و.  ……  ثابت  تلفن  شماره  ………………………………

 :مانکاریمشخصات پ.1.2

  نشانی  به  ………  یشماره ثبت  /ملّی  شماره  به  ………  یندگینما  /تی رمدی  به  ………خانم/ شرکت    /آقا

 ……… همراه  شماره  و.  ……  ثابت  تلفن  شماره  ………………………………

 

 :مهم ماده اول نکات

 .شود نییکامال تب زین گریکدیشده و رابطه آنها با  نییتع قی قرارداد به طور دق نیطرف ابتدا

 .قرارداد اسمشان آورده شده مسئول و پاسخگو خواهند بود نیکه در ا یافراد تنها

 .ضرورت دارد  یاشخاص حقوق یقانون ندگانیباشند که حضور نما یحقوق ایو  یقیقرارداد ممکن است اشخاص حق نیطرف

 .خود نگاه دارند  یاز آن برا ینسخه کپ کیحتما  شودیم  هیرا کنترل نموده و توص گریکدی تی مدارک احراز هو دیقرارداد با نیطرف

  ییباال اریبس تی( اهمیو اراتیو حدود اخت  یندگیباشد، کنترل مدارک )مدارک نما یهردو طرف( شخص حقوق ایقرارداد ) نیاز طرف یکی اگر

 .دارد 



 قرارداد و محل انجام پروژه موضوع  .2

و مرحله نصب    فنی  مشخصات  و  هانقشه   با  مطابق..  ……و نصب آرماتور از نوع    یخم کار   ،یقرارداد عبارت است از مرحله برشکار   نیا  موضوع

  یکه از سو  ییهاها و دستورالعمل مطابق با نقشه   یو ترازبند  یزیگروت ر  ،یر یهواگ  ،ی بهمراه آکس بند  یاسکلت فلز  یهاها ستونصفحه

 .ردی گی قرار م  مانکاریپ  اریکارفرما در اخت

 

مجوز بهره    دارای  که  ………  ساختمان  ………………………………………  یبه نشان  یآرماتوربند   اتیعمل  یاجرا   محل

 .باشدمی   ………/……… /………  ختاری  به  ………و ساخت به شماره پروانه    یبردار 

 

 :مهم ماده دوم نکات

 .است یکار الزام  قیمحل دق ذکر

 .را قرار است که انجام دهد ییهاتیچه فعال مانکاریذکر شود که پ دیماده با نیا در

به نقشه و   ایکامل شرح داده شود و  اتیپروژه با جزئ یمصالح، نحوه اجرا هینحوه ته دیساختمان با یآرماتوربند یمانکاریموضوع قرارداد پ در

 .اشاره شود یخاص وستیپ ای

 

 پروژه   یمحاسبات و مشخصات فن.3

 .استفاده شود  ستیوجه نبا  چیبه ه  ییاجرا  اتیزنگ زده در عمل  ایآغشته به روغن    یآرماتورها   از

 .باشد  متریسانت  20حدود    دیبا  گریکدیها از  خاموت   فاصله

 .بسته شود  یطول  یبه آماتورها   یآماتوربند  میس  لهیبه وس  دیبا  هاخاموت 

 .باشد  یضخامت مناسب  یآرماتورها دارا   یرو  یباشد تا پوشش بتن  متری سانت  2/5حداقل    دی با  یآرماتورها تا سطح قالب بند  نیب  فاصله

 .شود  یخوددار  گرادیاز پنج درجه سانت  ترن ییپا  یخم کردن آرماتور در دما  از

 .گردد  یبه کمک دستگاه هوا برش خوددار   لگردهایم  دنی شود و جداً از بر  دهیبر  لگردیمخصوص برش م  یچیتوسط ق  ستیبا  لگردهایم  تمام

 .دیبه آن استناد کن دی بتوان یتا در صورت بروز مشکل و اختالف به سادگ دیپر تکرار در پروژه را ذکر کن اتیقسمت حتما جزئ نیا در

 

 (یو کل  کیقرارداد )به تفک  نهیهز .4

. گرددیم  ینیب  شی پ  الری  ………  ارزش  به  ………و    یفلز  یهاو نصب صفحه  یکل موضوع قرارداد از جمله آرماتوربند  یاجرا   نهیهز .1.4

دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد    دیکار طبق تائ  شرفتیپ  تیکاهش بوده که بر اساس صورت وضع   ا ی  شیدرصد قابل افزا  25مبلغ تا    نیا

 .بود

 



 :باشدیم  لیموضوع قرارداد جزء به جزء به شرح ذ  یهانهیهز

 .گرددیالزم محاسبه م  یچ یپ  میبتن مسلح باس  یبرا  الری  ………به ارزش    لویهر ک  یبه ازا  10کل سازه تا حداکثر قطر    یآرماتوربند 

 .گرددیالزم محاسبه م  یچ یپ  میبتن مسلح باس  یبرا  الری  ………به ارزش    لویهر ک  یبه ازا  18تا    12کل سازه با قطر    یآرماتوربند 

 .گرددیالزم محاسبه م  یچ یپ  میبتن مسلح باس  یبرا  الری  ………به ارزش    لویهر ک  یبه باال به ازا  20کل سازه با قطر    یآرماتوربند 

 .ددگریالزم محاسبه م  یچیپ  میبتن مسلح باس  یبرا   الری  ………ها از قرار هر متر به ارزش  ستون   یصفحات فلز  نصب

 .گرددیمحاسبه م  الری  ………از قرار هر عدد به ارزش    یو آکس بند   یزیترازکردن، گروت ر  ،یری هواگ  ،یجاگذار 

انبساط و نصب پالستوفوم و فاصله انداز و واتراستاپ و    یساخته در بتن، گذاشتن درزها  شیهر گونه قطعات پ  یجاگذار   نهی: هزکی  تبصره

 .فوق منظور شده است  یمتها یق  رهدریغ

 .ردیگ  یتعلق نم  یلیتعد  چگونهیقرارداد ه  نیا  یهامتیدو: به ق  تبصره

 

 :مهم ماده چهارم نکات

  یرییبوده و تغ ییذکر شده نها  متیکه: ” ق  دیذکر کن دی توانیم لیدرصد تعد  25 یدر بند اول ، به جا هامتیق لیبه تعد لیعدم تما درصورت

 ”.در آن انجام نخواهد شد 

به   زیآنها را ن دیتوانیدر نظر گرفته شده هستند م یهامختلف از بازه یمورد استفاده شما اعداد یکه قسمت عمده آرماتورها یصورت در

 .دیذکر کن  25آرماتور شماره  یبرا ی. به طور مثال بند مخصوص دیریصورت جداگانه در نظر بگ

 .دی ریو سقف در نظر بگ ونی، فونداس یبرش واریستون ، د یرا بر اساس آرماتور بند هامتیق ینرخ بند دیتوان یم

 

 پرداخت   طیشرا.5

به    نیچک تضم  افتیدر  ی. )در ازاگرددمی  پرداخت  قرارداد  عقد  هنگام  در  قرارداد  ارزش  کل  از  درصد  ………معادل    الری  ………  مبلغ

 ( ………به شماره    الری.  ……ارزش  

 .سرپرست کارگاه و مهندس ناظر  دییکار با تأ  %50درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام    ………معادل    الری  ………  مبلغ

 .یسرپرست کارگاه و نهاد منتخب نظارت  دییکامل پروژه با تأ  لتکمی  از   پس  قرارداد  ارزش  کل  از  درصد  ………معادل    الری  ………  مبلغ

  یو رفع نواقص احتمال  یام کار پس از اتمام دوره گارانتانج  حسن  عنوان  به  قرارداد  ارزش  کل  از  درصد  ………  معادل  ………  مبلغ

 .(است   ماه/ روز  ………  یپرداخت خواهد شد. )دوره گارانت

 

 :مهم ماده پنجم نکات

 .کند رییتغ نی طرف طی به فراخور شرا تواندیبوده و قاعدتا م یبند به صورت توافق نیا



وجود داشته و   زیپرداخت ن تی اشاره به موضوع د، یرس افتیضمن در دیانجام شود با یهرگونه پرداخت حات یتوض نیکه خارج از ا یصورت در

 .بند انجام شود  نیارجاع به ا

 .ساختمان ذکر گردد  یآرماتوربند یمانکاریدر متن قرارداد پ قایپرداخت دق ینبوده، نحوه  یپرداخت با صورت نقد چنانچه

 .دییمشخص نما دیتوانیقسمت م  نیها را در اپرداخت یاتیمال تیوضع

شده و پس از آن پرداخت   دییکارفرما تا ندهینما ا یارائه شده، توسط سرپرست کارگاه و  مانکاریتوسط پ تی که صورت وضع  دیداشته باش توجه

 .شد انجام خواهد

 .از طرف کارفرما پرداخت خواهد شد نیتضم افتیدرصد از مبلغ کل قرارداد بوده که پس از در  10پرداخت معموال  شیپ مبلغ

 .شودیدرصد از مبلغ کل قرارداد در نظر گرفته م 10حسن انجام کار معموال  مبلغ

 

 مان یاسناد و مدارک پ.6

 :باشد یم  لیاسناد و مدارک ذ  رندهیقرارداد در برگ  نیا

 رو(   شیپ  مانیسند قرارداد )پ  -الف

  ایموضوع قرارداد توسط کارفرما    یاجرا   نیدر ح  نیکه قبل از شروع و همچن  ییهادستورالعمل  هیو کل  ییو اجرا  ی لیتفص  ،یکل  یهانقشه  -ب

 .گرددیدستگاه نظارت )مهندس ناظر( ابالغ م 

 

 :مهم ماده ششم نکات

 .دیبرسان نیطرف یبه امضا مهیاز قرارداد آماده شده را ضمن ضم شیکه پ  ییاجرا یهانقشه حتما

 .دیابالغ کن مانکاریامضا به پ  دیرس افتیبا در ایبا اظهارنامه و  یانجام کار به صورت رسم نیرا در ح  هاه یابالغ یعنوان کارفرما حتما تمام به

 

 ضمانت مدت انجام موضوع قرارداد و دوره   .7

 .باشدمی  ………خاتمه قرارداد    ختاری  و  ………شروع قرارداد    خیبوده و تار  کاری  روز  ………کامل انجام پروژه    مدت

  کار  بودن  بالنقص  صورت  در.  بود  خواهد………  ده،یکارفرما و دستگاه نظارت رس  دیقرارداد پس از اتمام کار که به تائ  نیدوره تضم  مدت

مسترد    شانیبه ا  مانکاریپ  یپرداخت شده و سپرده ضمانت حسن انجام تعهدات با تقاضا  مانکاریدرصد حسن انجام کار به پ  زانمی  شده،  انجام

 .گرددیم

 

 :مهم بند هفتم نکات

را حتما  یرسم ریو غ یرسم التی . تعطدیاز مشکالت را برطرف نما یقسمت اعظم  تواندیم التیزمان تعط  یو حت یکار یکردن روزها مشخص

 .دیریدر نظر بگ



 .کامال سرنوشت ساز خواهد بود راتیبند در زمان محاسبه تاخ نیا

 .دیکن ی ن یب شیمجازه داشته باشند حتما آن را پ راتیتاخ تیکه طرف یصورت در

 .در نظر گرفته شود تواندیبند م نیدر ا راتیتاخ یبرا مهیجر نحوه

 .پس از اتمام کار باشد یا یهر بازه زمان  تواندیضمانت بسته به توافق م دوره

 

 در انجام پروژه   نیطرف  رکردید.8

  خیپس از اتمام تار  ریهر روز تأخ  یبرا   دیاجراء کار نما  ریکارفرما، مبادرت به تأخ  یقرارداد از سو  خیتار  دیبدون مجوز تمد  مانکار،یپ  چنانچه

 .گرددیکسر م  مانکاریاز مطالبات پ  ریتأخ  مهیبه عنوان جر  الری  ………قرارداد روزانه  

قرارداد    یسرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرا   دییپروژه شود با تأ  ییاجرا  اتیعمل  ریموجب تأخ  یمقابل هرگاه کارفرما به نحو   در

 .افزوده خواهد شد

 

 :مهم بند هشتم نکات

  ایو  هیخواب سرما ، یانسان ی روین نهیهز کند، یکه در پروژه صرف م  یزمان یبه ازا یآرماتوربند یاجرا مانکاریاست. پ هیمعادل سرما زمان

و قطعا اگر مقصر نباشد متضرر خواهد   کندیرا حساب و کتاب م اوردیبه دست ب توانستیزمان تلف شده، م نیکه در هم یگرید یهافرصت

 .شد و انتظار جبران از طرف کارفرما دارد

تواند پروژه   ینم یخاص  لیحالت کارفرما بدون دل نیدر نظر گرفته شود. در ا  تواندی قسمت م نیکارفرما در ا  یمتوقف کردن پروژه از سو زمان

 .دیمتوقف نما یادیرا به مدت ز

 

 ی ربند نظارت در قرارداد آرماتو.9

  ندهیآن تقبل نموده است، به عهده کارفرما / نما  وستیقرارداد و اسناد و مدارک پ  نیبر طبق مفاد ا  مانکاریکه پ  یتعهدات  یدر اجرا   نظارت

و دستورات ناظر    یموظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فن  مانکاریکارفرما، خواهد بود. پ  یشده از سو   یکارفرما / دستگاه نظارت معرف

 .دیقرارداد اجرا نما  نیا  وستیطبق مشخصات، اسناد و مدارک پ  شده،  نییتع

  شود،ی م  دهنامی   نظارت  دستگاه  که  ………………طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده    مانکار یکه پ  یتعهدات  یبر اجرا   نظارت

 .خواهد بود

 

 :مهم بند نهمنکات 

 .مشاور کارفرما حضور خواهد داشت ای در محل پروژه از جانب کارفرما و  میبزرگتر دستگاه نظارت به صورت مق یهادر پروژه

 .دیاخذ نما شانیاز ا یکتب دییبه اطالع دستگاه نظارت رسانده و تا ینکات پروژه را به صورت کتب یموظف است که تمام مانکاریپ



ناظر  دییداشته باشد که خارج از استاندارد معمول باشد و مورد تا یکه کارفرما خواسته ا یبر امور است. به طور مثال زمانناظر ارجح  دییتا

 .دارد تینباشد، نظر ناظر ارجح

 .ندارد عهده بر را …و  یبابت طراح یتیمحول شده را دارد و مسئول یها نقشه یاجرا فهیصرفا وظ مانکاریپ

 

 کارگاه محل پروژه  دنی و برچ  زیتجه.10

  زیمناسب تجه  یکارگاه را به نحو  ستیبای م  شانای.  است  ………به عهده    نیکارگاه با توافق طرف  دنیو برچ  زیمربوط به تجه  یهانهیهز

و خارج نمودن    بیه تخرنسبت ب  دیبا  شانیکار، ا  انی. در پارد یالزم انجام پذ  تیفیموقت، بدون وقفه و با ک  لیکه شروع و ادامه کار تا تحو  دینما

 .است  ………متعلق به    بیاز تخر  یافتیمصالح باز  د،یاقدام نما  ب،یاز تخر  اصلمواد ح

 

 :مهم بند دهم نکات

 یمورد را در برنامه زمانبند نیا دیبا مانکاریساختمان خواهد بود و پ یآرماتوربند یاجرا مانکاریکارگاه به عهده پ  دنیو برچ زیتجه معموال

 .ردیپروژه در نظر بگ

 .پرداخت کند یرا چه کس مهیحق ب نکهیو ا ردی قرار گ  یمورد بررس زیکردن کارگاه ن  مهیموضوع ب تواندیم زیبند ن نیا در

 

 پروژه و مصالح کار  شرفتیاز درصد پ  ینگهدار .11

در    ایاعم از آنچه که در کارگاه و    شود،ی منظور م  تیکه در صورت وضع  یمصالح  نیپروژه و همچن  شرفتیموظف است از درصد پ  مانکاریپ

 .دیو در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نما  دینما  ینگهدار   یمتعلق به کارفرما بوده به نحو مقتض   ای باشد و    رهی خارج از آن در انبارها و غ

 

 ی وربند در قرارداد آرمات   مانکاریتعهدات پ .12

  یمربوطه به اجرا   یها و مشخصات فنکار، نقشه  فیبه عمل آورده و از کم و ک  دی از انعقاد قرارداد از محل کارگاه بازد  شیملزم است پ  مانکاریپ

 .ابدی  یکارفرما ابالغ شده، کامالً آگاه  یکه از سو  ییکار و دستورکارها

و    یابیموضوع قرارداد شخصاً در محل کارگاه حضور داشته باشد و نحوه کار را مورد ارز  یکه در تمام مراحل اجرا  گرددیمتعهد م  مانکاریپ

با دارا بودن    اریتام االخت  یا   ندهیکارفرما نما  تیبا رضا  تواندیم  شان یمشابه، ا  یقراردادها   یقرار دهد؛ در صورت تعدد اجرا   شینظارت خو

 .دینما  یپروژه، معرف  یاجرا نسبت به    یمقتض  یفن  عاتاطال 

موضوع قرارداد    اتی عمل  یکارگاه و سپس اجرا  زیشده نسبت به در ابتدا تجه  ینیب  شی پ  یکه مطابق با جدول زمانبند  گرددیمتعهد م  مانکاریپ

 .باشدی م  شانیمتوجه شخص ا  یو معنو  یخسارات اعم از ماد   مانکار،یپ  یاز قِبل کوتاه  ریاقدام کند و هر گونه تأخ

را    گریموضوع قرارداد توسط شخص د  یاذن در اجرا   مانکاریپ  نکهیمگر ا   باشد؛ی م  مانکاریموضوع قرارداد صرفاً قائم به شخص پ  اتیعمل  یاجرا 

 .قرارداد اعطاء نموده باشد  لیو در ذ  شتریپ



است    ریکارفرما در مقابل مخ  د؛ی ل حراست را نماآالت و قطعات مرتبطه کما  نیملزم است از اموال کارفرما اعم از ابزارآالت، مصالح، ماش  مانکاریپ

و    قصو در صورت احراز ن  دیاقدام نما  لیسالمت آن ابزارآالت و وسا  ی و بررس  ،یر یموضوع قرارداد، نسبت به آمارگ  یاز زمان اجرا  یدر هر مقطع

 .باشدی م  مانکاریمتوجه شخص پ  تیدر آن ها، مسئول  بیع

  یافراد   ایبدون مجوز کار    گانهیاتباع ب  فه،یمجاز از جمله افراد مشمول نظام وظ  ریکار کردن افراد غ  یاز منع قانون  یمطلق ناش  تیمسئول  مانکاریپ

 .دهدی را دارد و کارفرما اصل را بر برائت افراد مشغول در محل کارگاه قرار م  باشند،یاز کار کردن محروم م  یکه به هر نحو

از    کیهر    تیعدم صالح  صیکارفرما رساند؛ و در صورت تشخ  دییپرسنل فعال در کارگاه را به تأ  یفن  و  یاخالق  تیملزم است صالح  مانکاریپ

 .دیاقدام نما  یگرینمودن شخص د  نیگزیزمان ممکن نسبت به جا  نیدر کوتاه تر  ستیبای پرسنل، م

و    باشدی در کارگاه م  رانیا  یساختمان  یمقررات ملّ  12موارد مبحث    تیرعا  یکار و به طور کل   یمنیو ا  یموارد حفاظت  تیموظف به رعا  مانکاریپ

بند، در وهله نخست   نیعبارت مقرر شده در ا   یخالف مقتضا   یآگاه است. هر گونه عمل  یمنیا  لیبودن استفاده از وسا  ینسبت به اجبار 

  ییو جزا  یحقوق  ،یعواقب مال  هیو کل  باشدی ش مسئول مبه همراه کارکنان  مانکاریپ  شان،یو در صورت قصور از جانب پرسنل ا  سئولم  مانکاریپ

، شامل کاله چانه دار،  12مندرج در مبحث    یمنیا  لیرابطه نخواهد داشت. وسا  نیدر ا  یتیمسئول  چگونهی و کارفرما ه  باشدی م  مانکاریبعهده پ

 .باشدمی.  …و    نکیکار، دستکش مناسب، ماسک و ع  میلباس ضخ  ،یمنیا  ندکمرب  ،یمنیکفش ا

موضوع قرارداد را بصورت روزانه و ماهانه در    اتیعمل  یکیزیف  شرفتی درصد پ  زانیکارکرد و م  رندهیدربرگ  یکه گزارش  گرددیمتعهد م  مانکاریپ

 .کارفرما و دستگاه نظارت قرار دهد  اریاخت

و    لگرد،یدستگاه خم کردن م  لگرد، یبرش م  یچیو آچار گوساله، ق  زکاریم  ری نظ  یآرماتور بند   اتیاز ابزارآالت مختص عمل  یبرخ  هیو ته  نیتأم

 .باشدیم  مانکارپی  عهده  بر..  …

 .باشد  ینم  لگردیمجاز به استفاده از دستگاه هوابرش نسبت به برش م  مانکاریپ   د،یمقرر گرد  3که در ماده    همانطور

 .دینما  تیرا کامالً رعا  لگردهایم  یرینسبت به نحوه و بکارگ  رانینامه بتن ا  نییمطابق با آ  یو فن یمنینکات ا  هیملزم است کل  مانکاریپ

 .دیخم شده استفاده مجدد ننما  یلگردها یملزم است هرگز از م  مانکاریپ

خشک شده،    مانیدوغاب س  ر،یبه گل، روغن، ق  لگردهاینسبت به سالمت و عدم آغشته شدن م  لگردها،یم  یاز جاگذار  شیپ  ستیبای م  نکارمایپ

 .دیحاصل نما  ناناطمی.…و    یرنگ، زنگ زدگ

هر گونه قصور و    تی . مسئولدی کنترل نما  یز یو پس از بتن ر  یزیو در ضمن بتن ر  یزیاز بتن ر  شیآرماتورها را پ  تیملزم است موقع  مانکاریپ

 .باشدی م  مانکاریساخته شده باشد، بر عهده شخص پ  یبنا  بیکه منجر به تخر  مانکاریاز جانب پ  یکوتاه

به    گرددی متعهد م  مانکاریبهره برد. پ  یفوالد  یهاره یگ  ایها  اتصال دهنده   ایها  از مفتول   دیبا  یا   رسازهیعناصر غ  لهیمنظور نصب آرماتورها بوس  به

 .دینما  نیاتصاالت مربوطه را تأم  ازیتعداد و حجم مورد ن

  یاز سو   شتریسازه باشد، که پ  یهای ژگیمشخصات و و  تیاز عدم رعا  یدر کار مشاهده گردد که ناش  ی صیو نقا  بیمعا  نیدر دوره تضم  اگر

 .باشدی مسئول م  مانکاریشده، پ  یکارفرما و مهندس ناظر اطالع رسان

  مانکاریپرسنل پ  یقسم موارد از سو   نیو ا  یریدرگ  ،ی کارگاه، کالهبردار  ایهر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار    تیلمسئو

 .باشدی م  مانکاریپ  میپروژه، متوجه مستق  یدر طول مدت اجرا 



 چیبابت ه  نیو از ا  باشدی متعهد م  شیو ذهاب، مسکن و غذا خو  ابیا  نهیکارگران، هز  ید یدر برابر حقوق و سنوات، پاداش و ع  مانکاریپ

 .باشد   یبر عهده کارفرما نم  یتیمسئول

  شانیمطروحه از جانب ا  یو هر گونه دعوا   باشدی در ارتباط با پرسنل و کارگران خود م  یاجتماع  نیکار و تأم  نی قوان  تیملزم به رعا  مانکاریپ

 .باشدیم  مانکاریپ  میمتوجه مستق

و مراجع    ییقضا  یاز دستگاهها  لیدل  نیبه تام  ازیبدون ن  تواندیکارفرما م  دی پس از شروع کار بهرعلت کار را متوقف نما  مانکاریپ  هچنانچ

 .دی نما  مانکاریپ  لینسخه از آن را تحو  کیاقدام و    ده،یدستگاه نظارت رس  دیصورتجلسه کارکرد که به تائ  مینسبت به تنظ  صالحیذ

کارگاه محرز گردد،    نیمسئول  صیبنا به تشخ  یچند تن از پرسنل و   ای  کی یفن  ایو    یاخالق  تیهرگاه عدم صالح  گرددیملزم م  مانکاریپ

 .را بکار گمارد  دیآنها افراد مورد تائ  یو به جا  ضیحساب و تعو  هیکارکنان مذکور را تسو  نیساعت از اعالم مسئول  48حداکثر ظرف  

 .دینما  لیمربوطه به دفتر کارگاه تحو  فهیکارگران خود را با مشخص نمودن وظ  ستیهر روز ل  انیکه در پا  دینمای تعهد م  مانکاریپ

آرماتورخم کن،    زکار،یم  ،یآرماتوربند   یچیاز جمله: ق  یآرماتوربند  زاتیو تجه  لیوسا  هیتک فاز، کل  یدستگاه باالبربرق  کیموظف است    مانکاریپ

 .است  مانکاریبه عهده پ  زیمزبور ن  لیوسا  راتیو تعم  یحفظ، نگهدار   تیمسئولنموده و    هیرا ته  نیچ  میو س Fآچار

  مانکاریو پ  باشدی موضوع قرارداد متعلق به کارفرما م  ییاجرا  اتیشده است پس ازاتمام عمل  هیدرکارگاه که توسط کارفرما ته  ماندهیباق  مصالح

 .دیکارفرما نما  لینموده و تحو  یملزم است که انها را بصورت مرتب دسته بند

  یخم کار   ،یبرشکار   رانینامه بتن ا  نیساختمان و آئ  یموارد مندرج در مباحث مقررا مل  یتمام  تیرا با رعا  لگردهایم  هیموظف است کل  مانکاریپ

 .دیو نصب نما

از حد    شیپرت مصالح ب  نهیهز  نصورتیا  ریدرحد متناسب و معقول بوده و در غ  لگردیمتا پرت    دیعمل نما  یقیموظف است به طر  مانکاریپ

 .دیمنظور خواهد گرد  مانکاریپ  یمتعارف به حساب بدهکار 

 .رندیبند مورد بحث قرار گ  نیبه صورت جداگانه در ا  توانندی نامه هستند م  نیکه جزو آئ  ریمهم بند دوازدهم: موارد ز  نکات

  یطور   ردی عبور در سرعت ثابت انجام پذ  کیمجهز به فلکه خم کن و با    نیماش  لهیبه وس  یکی المقدور بطور مکان  یحت  دیبا  لگردهایکردن م  خم

 .باشد  یثابت  یشعاع انحنا   یکه قسمت خم شده دارا 

 .دیها را باز و بسته نما، خم   لگردهایبه منظور شکل دادن مجدد به م  ستیمجاز ن  مانکاریپ

، دوغاب    ریگل ، روغن ، ق  لی، از قب  انباریآنها ، از هر نوع عامل و اثر ز  هیکه رو  دی حاصل نما  نانی، اطم  لگردهایم  یقبل از جاگذار   دیبا  مانکاریپ

 .است  یعار  خیکننده زنگ پوسته شده و برف و    ریخشک شده ، رنگ ، کندگ  مانیس

آنها خارج از    ییبسته و نگهداشته شوند که از جابجا  یو طور   رندیخود قرار گ  یدر جا   ییاجرا  یهامطابق نقشه  یزیقبل از بتن ر  دیبا  آرماتورها

 .شود  یر ی( جلوگرانینامه بتن ا  نیمجاز )فصل هشتم آئ  یها ی محدوده روا دار

و    هامیبرجسته س  یاستفاده کرد و انتها   یفوالد  یهاره یها و گاتصال دهنده  ایاز مفتولها    دیبا  یعناصر سازه ا   لهیبهم بستن آرماتورها بوس  یبرا 

 .در قشر بتن محافظ )پوشش( واقع نشود  هارهیک

باشند که    یطور  دیبا  حیصح  یدر جا   لگردهایم  تیموقع  تیتثب  یقطعات مورد استفاده برا   ری ها و خرکها و ساابعاد، تعداد و فاصله لقمه   جنس،

 .نشود  جادیآن ا  ییایدر مقاومت و پا  یطه ضعفبتن و نق  ختنیدر برابر ر  یمانع  22عالوه بر شرط بند  



مقرر شده ، به    یها یدر محدوده روادار  یاسم  یکنترل شود، تا پوششها  یزیو هم در ضمن بتن ر  یزیهم قبل از بتن ر  دی آرماتورها با  تیموقع

 .شود  نیها به دقت تامدر طره   ژهیو

 

 ی تعهدات کارفرما در قرارداد آرماتوربند.13

نسبت به    یو حفاظت مطلوب  یمنیها را که از استون   یهاو صفحه  لگردهایمصالح از جمله م  یمربوط به دپو  نیزم  گرددی متعهد م  کارفرما

 .قرار دهد  مانکاریپ  اریاز سرقت داشته باشد را در اخت  یر یشگیپ

و دستگاه نظارت    مانکاریپ  یف است مطابق با نظر فنموظ  شانیو ا  باشدی بر عهده کارفرما م  لگردهایاز جمله م  مانکاریپ  ازیمصالح مورد ن  نیتأم

 .دیو انتقال به محل کارگاه نما  یداریاقدام به خر

  چیبابت ه  نیاز ا  مانکاریکارفرما باشد، پ یمباالت  یب  ای  یموضوع قرارداد بواسطه کوتاه  یآغاز اجرا   ریکه تأخ  یدر صورت  12ماده    3با بند    مطابق

 .بر عهده ندارد  یتیمسئول

دستگاه نظارت    ایبر عهده کارفرما    رفته،یقرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذ  نیبر طبق مفاد ا  مانکاریکه پ  یتعهدات  یدر حسن اجرا   نظارت

 .کارفرما، خواهد بود  یشده از سو   یمعرف

 .دینما  مهیدر کارگاه، ب  تیاز فعال  هیموظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناش  کارفرما

 .را ندارد  یگونه وجه  چیه  افتیحق در  دهد،ی قرار م  مانکاریپ  اریکه در اخت  ییو ابزارها  یاز بابت موارد   کارفرما

  5و مطابق با ماده    د؛ینما  هیتسو  مانکاریالزم را با پ  یهاپرداخت   هیانجام کامل موضوع قرارداد کل  انیموظف است مطابق با قرارداد، در پا  کارفرما

 .اهتمام ورزد  یمرحله ا   یهاقرارداد حاضر، نسبت به پرداخت 

 .باشدیدر محل کارگاه بر عهده کارفرما م   اتیعمل  یجهت اجرا  مانکاریپ  یمصرف  ازیآب، برق و گاز مورد ن  هیو ته  نهیهز

 .دینما  هیرا تهو  مانکاریپرسنل پ  یرا به منظور استراحت، غذاخور   یموظف است در محل کارگاه، مکان  کارفرما

 .دینما  ینیب  شی را به تناسب تعداد کارگران در محل کارگاه پ  یمناسب  یبهداشت  شی موظف است در صورت لزوم سرو  کارفرما

 .الزم جهت انجام کار  یو ارائه مجوزها   اخذ

 .باشدی موضوع بعهده کارفرما م  نیا  صینخواهد پرداخت و تشخ  یا  مهیجر  مانکاریبواسطه کار کارفرما باشد پ  یر یتاخ  چنانچه

 

 مانکار یپ  یتعهدات از سو   یضمانت حسن اجرا .14

  ای  /ینامه بانک  نیتعهدات که به صورت، تضم  یدر زمان امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرا   گرددیمتعهد م  مانکاریپ

  یاز اجرا   مانکاریکه پ  یو در صورت  دیکارفرما نما  میرا تسل  باشدمی  قرارداد  موضوع  کل  مبلغ.  ………معادل  مجاز شرکت که    یسفته به امضا 

خسارت وارده به نفع خود ضبط و    زانیرا تا م  ینیاست در چارچوب قرارداد، اسناد تضم  ریکارفرما مخ  دیاز تعهدات خود تخلف نما  کیهر  

 .دیوصول نما

 



 :مهم بند چهاردهم نکات

  تواندینبوده و کامال به فراخور هر پروژه م ییمورد اصال نها نی. اما اباشدیدرصد از مبلغ کل قرارداد م 20-10ها برابر ضمانت نامه معموال

 .از سقف قرارداد باشد شتریب یمبلغ یمتفاوت بوده و حت

برگزار شود، در زمان عقد قرارداد   یکه پروژه به صورت مناقصه ا ی، مخصوصا در حالت یآرماتوربند ی اجرا یمانکاریبزرگ پ یهاپروژه در

 خواهد شد  افتیدر مانکاریاز پ یضمانتنامه معتبر بانک

 .شودیم نییاز سمت کارفرما تع قی به صورت دق ا یو  باشدیاز مبلغ پروژه م یبیضمانتنامه معموال به صورت ضر  مبلغ

 ریبه صورت غ مانکاریکه پ یکارفرما خواهد بود. درصورت  اریپروژه در اخت یانتها ایکه در قرارداد مشخص شود و  یضمانتنامه تا مدت زمان نیا

 دیمابه کارفرما وارد ن یخسارت ی به هر نحو ایو  دیاز تعهدات خود امتناع نما کیشده در قرارداد( از انجام هر  دیق اراتی)خارج از اخت  یقانون

 .ضمانتنامه را ضبط و وصول کند  تواندی کارفرما م

 

 پروژه   اتی مال.15

کسورات    ریو همراه سا  نییو مقررات تع  نقوانی  اساس  بر  که  است،  ……… قرارداد بر عهده    نیمتعلق به ا  یو کسورات قانون  اتی گونه مال  هر

 .ارائه شده کسر خواهد شد  یهات یاز صورت وضع  یقانون

 

 موارد فسخ قرارداد .16

 .مانکاریاز طرف پ  گرید  یحقوق  ای  یقیبه اشخاص حق  اتی عمل  یواگذار  ایقرارداد    انتقال

 .شده  ینیب  شیاز موارد قرارداد در موعد پ  یقسمت  ایاجراء تمام    عدم

 .ابالغ قرارداد  ختاری  از  روز  ………از    شیدر شروع بکار پروژه ب  ریتأخ

 .باشد  مانکاریپ  تیو با سوء ن  یو فن  یمال  تیکه داللت بر عدم صالح  یکار به طور   یدر اجرا  ریتأخ

 .از کارفرما  یکردن کار بدون کسب اجازه کتب  لیتعط  ایو    مانکاریبدون اجازه پ  بتیغ

 .انجام شود  یمطابق برنامه زمانبند   یستیکه با  یکار متناسب با مقدار کار  شرفتیپ  عدم

 از قرارداد حاضر   5وجه از طرف کارفرما طبق ماده    زیوار  عدم

 .دارد  تیو نظر کارفرما مالک عمل بوده و قاطع  صیموارد مذکور تشخ  ه ی: در کلکی  تبصره

 

 :16مهم بند  نکات

ماده از قرارداد قراردهند. به طور  نیرا جهت فسخ قرارداد در ا یموارد  تواندیم زین مانکاریشامل توافقات بوده. به طور مثال پ زیبند ن نیا

 .الزم از طرف کارفرما در زمان معهود یمثال عدم کسب مجوزها

 .ردیقرار گ  مورد بحث تواندیقسمت م نیدر ا زین مانکاریانصراف از انجام کار توسط پ مورد



در زمان    نیزم لیحق فسخ: عدم تحو جادیا یدرخواست کند تا در قرارداد وجود داشته باشد برا تواند یم مانکاریکه پ  یجمله موارد از

 .ل یقب نیاز ا یمصالح و موارد نیدر تام ریتاخ ای مصالح و  نیمناسب، عدم تام زاتیتجه نیمناسب، عدم تام

 .باشد ینیسنگ یهامهیپرداخت جر یمحل بحث برا  تواندی. چراکه مدیداشته باش یادیز  اریماده دقت بس نیمفاد ا لیتکم در

 

 از قرارداد   یحل اختالف ناش.17

حل و فصل خواهد شد.    یو در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داور  نیطرف  نیسازش ب  قیقرارداد ابتدا از طر  نیاز ا  یناش  اختالفات

نظر و    یستیبامی   ارجاع  از  پس  روز  ………مدت زمان    ی. داور طدند یبرگز  نیالطرف  یمرض  داوری  عنوان  به  را  ………قرارداد بدواً    نیطرف

 .باشدیو الزم الجرا است و در محاکم صالحه قابل استناد م  یشده صادر شود قطع   نییداور که در مهلت تع  ی. را دینماخود را اعالم    یرا

 

 :مهم بند هفدهم نکات

 .هر دو طرف قبول دارند نیالطرف یرا به عنوان داور مرض ”یداود کامران یکه “آقا  دیذکر کن دی توانیطور مثال م به

 .شود  انیب  تواندیم زین یمجموعه خاص ایبر شخص نام شرکت  عالوه

 .دیمالک قرار ده زیکانون کارشناسان را ن ایو  یشده توسط سازمان نظام مهندس یداور معرف دیتوان یم

 .ردیمورد توافق قرار گ  شتریب ایکمتر   یزمان تواندی روز است. اما م 10  یاعالم نظر داور یبرا نیانگیم زمان

 

 موارد متفرقه .18

 .قرارداد محفوظ است  نیطرف  یو امثالهم برا  هیجنگ، زلزله، عدم وجود مواد اول  لیاز قب  یاضطرار   موارد

  نیدر ا  نیالطرف  یحکم مرض  ن یو آخر  گرددیحل و فصل م  تیحکم  قیقرارداد موضوع از طر  نیا  نیطرف  نیصورت بروز هرگونه اختالف ب  در

 .باشدیم  یقانون  صالحیقرارداد مراجع ذ

 .اراده خواهد بود  یبراساس اصل آزاد  نیقرارداد با توافق طرف  نینشده در ا  ینیب  شیپ  موارد

 

 :مهم بند هجدهم نکات

 .خواهد شد  انی که احتمال رخ داد آن کمتر است و بسته به فراخور پروژه امکان دارد وجود داشته باشد، ب   یبند موارد نیا در

 .سو استفاده افراد سودجو بسته خواهد شد یباشد بروز اختالفات کمتر و راه برا ترقیچه متن قرارداد دق هر

 

 ن یاقامتگاه و اطالعات تماس طرف.19

  نصورتیا  ریبرسانند، در غ  گریکدیخود را کتباً به اطالع    دی جد  یآدرس حداکثر ظرف ده روز نشان  رییقرارداد ملزم هستند در صورت تغ  نیطرف

 .به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود  یقانون  یو اخطارها   های مراسالت، آگه  هیکل



 

 :کارفرما  اقامتگاه

 :مانکاریپ  اقامتگاه

 

 :19مهم بند  نکات

 یهاهی)اعم از اخطار هیاخطار ای و( …، فکس ، تلفن و  لیمیبه ارسال نامه )ا ازیقرارداد ن نیطرف لیممکن است به هر دل یهر قرارداد در

دوستانه اکتفا شود و حتما در متن قرارداد   یو گفتگوها یشفاه  یهابه آدرس دینبا چگاهی( داشته باشند. هییقضا یهاه یابالغ ایو  یقانون

باشد(  زنی …و  لی میآدرس ا ایشامل آدرس محل سکونت، تلفن و  تواندی)که م قی آدرس دق نیساختمان از طرف یآرماتوربند یمانکاریپ

 .گرفته شود

 افتیبر عدم در یمبن یطرف خاط یاعم از ادعا یا دهیمشکالت عد  تواندیم یجلوه کند اما نبود آن در دعاو تیاهم یبه ظاهر ب دیبند شا نیا

 .از طرف دوم شود یاعالن چیه

 

 نُسخ قرارداد .20

 .دارد  کسانیاست و هر نسخه حکم واحد و    دهیرس  نیو به امضاء طرف   هتهی  نسخه  ………  و  ماده  ………حاضر در    قرارداد

 

 خی/ تار  شانیا  یقانون  ندهینما  ایو اثرانگشت کارفرما/    امضاء 

 خی/ تار  شانیا  یقانون  نده ینما  ای  /مانکاریو اثرانگشت پ  امضاء 

 

 :ستیمهم بند ب نکات

  یقرارداد کپ لیاگر به هر دل یرا نخواهد داشت. پس حتما حت یارزش قرارداد اصل  ییقرارداد امضا شده در محاکم قضا یکه کپ   دیکن دقت

 .برابر اصل است” ذکر گردد یاشخاص گرفته شده و عبارت “کپ یامضا  زیرو آن ن یکپ  هیپس از ته د، یکنیم

 .است یباشد وجود مهر الزام یکه امضا از جانب فرد حقوق یصورت در

 ست یاز لطف ن یقسمت خال نیدر ا زین خیتار نوشتن

 .دیصفحه آخر بسنده نکن یو تنها به امضا دیصفحات قرارداد را امضا کن یتمام دیکن یسع


