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   آمادگی آزمون کارشناس رسمی ايپکیج مکاتبه

  )1401(ویژه آزمون  -قوه قضاییه 187ماده 

  معماري و تزئینات داخلیرشته 

  مهشتجزوه 

 18و  15، 12، 3خالصه مباحث شرایط عمومی پیمان و 

  ساختمان مقررات ملی

ی ز نظر قانونی تخلف، از نظر شرعو قراردادن این جزوه در اختبار دیگران اکپی و انتشار 

  .. جهت رضایت مولف با شماره زیر تماس بگیریدحرام و از نظر اخالقی امري ناپسندیده است

  عمران اشراق خانه :شدهتهیه

www.Shop-eng.ir 

Tell:09126418417 

  

 1401متناسب براي آزمون دوره 



 

  

  خانه عمران اشراق  - و قوه قضائیه دادگستريرسمی  کارشناس مشخصات پکیج آزمون

  1401ویژه آزمون سال و تزئینات  داخلی  معماريرشته  

  ردیف عنوان جزوه سرفصل صفحه

127 

 طراحی و زبان بصري 

 داخلی اصول معماري 

 مشخصات فضاهاي مهم ایرانی 

  اصول و ابعاد فضا و تجهیزات واحد

 مسکونی

 صنعتی سازي 

 الزامات عمومی  ساختمان 

 صرفه جویی در مصرف انرژي 

  اقلیم هاي ایران و مشخصات
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 دیوار جدا کننده گچی 

 اجراي پارتیشن سنگی 

  دیوارپوش سنگیاجراي 

 اجراي دیوارپوش کاشی 

 اجراي دیوارپوش آجري 

 و  گچ کاري و گچ بري ساختمان
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 مبلمان هاي چوبی 

 اجراي کفپوش چوبی 

 پارکت 

 دیوار پوش چوبی 

 جدا کننده چوبی 

 و  مواد و ابزار رنگ کاري چوبی
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 دیوارپوش کاغذي 

  کاغذيپوشش سقف 

 دیوارپوش سلولزي 

 نقاشی و رنگ آمیزي دیوار و سقف 

 دیوارپوش پلیمري 

 کف پوش موکتی 

 دیوار پوش پارچه اي 

 ی پرده
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 تعریف انواع کفسازي در ساختمان 

 اجراي پوشش کف با سنگ 

 اجراي کف با سرامیک 

 اجراي کف آجري 

 (توالت، وان) نصب لوازم بهداشتی 

 اجراي کف پلیمري 

  ،عایقکاري ساختمان (رطوبتی

 حرارتی، صوتی)

 پوشش سقف شیبدار 
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 سبک هاي معماري در جهان 

 سبک هاي معماري در ایران 

 تزئینات معماري در ایران 

 نقاشی در دوران قاجار  
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 مانیس، چوب، فلزهای، رطوبت قیعا 

 آب، ریق، رس خاك، گچ، آهک ،

 کیپالست، شهیش

 ی، حرارت قیعا، رنگ، چسب، مواد نانو

 ها مالت

 دوغاب، خشتي، اندودکار ،

 دوغاب و مالت يهایافزودن

 ه  یتوخال یسفال يهابلوك،  آجر، سنگ
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  مقررات ملی  15خالصه مبحث

 (آسانسور و پله برقی)

  مقررات ملی  18خالصه مبحث

  (عایق بندي و تنظیم صدا)

 شرایط عمومی پیمان 

  مقررات ملی  3خالصه مبحث

 (حفاظت ساختمان در مقابل حریق)

  مقررات ملی (ایمنی  12خالصه مبحث

ی  در کارگاه ساختمانی) 
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 صفحه
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  موضوعی فهرست

 7 .......................................................................................................... پروژه اجرا يهاروش

 7 .........................................................................................مانیپ تیریمد ای تیریمد مانیپ -1

 7 .................................................................................................................. یامان مانیپ -2

 8 .......................................................................................................يدستمزد يهامانیپ -3

 8 ................................................................................................. )گلوبال( خاص يهامانیپ -4

 8 .......................................................................................................... اجرا و طرح مانیپ -5

 9 .......................................................................................... یعموم مانکاریپ نییتع با مانیپ -6

 B.O.T ........................................................................................... 9 ای دست در دیکل مانیپ -7

 9 ................................................................................................. (Finace) نانسیفا مانیپ -8

 11........................................................................................................ مانیپ یعموم طیشرا

 11 ................................................................................................. میمفاه و فیتعار: اول فصل

 11 ................................................................................................................................. مانیپ: 1 ماده

 11 ............................................................................................................................. موافقتنامه: 2 ماده

 11 ........................................................................................................................ یعموم طیشرا: 3 ماده

 11 ...................................................................................................................... یخصوص طیشرا: 4 ماده

 12 ............................................................................................................... کار ياجرا یزمان برنامه: 5 ماده

 12 ................................................................................................................................ کارفرما: 6 ماده

 12 ............................................................................................................................... مانکاریپ: 7 ماده

 12 ............................................................................................................................. طرح ریمد: 8 ماده

 12 ......................................................................................................... ناظر مهندس مشاور، مهندس: 9 ماده

 13 ........................................................................................................................ کارگاه سیرئ: 10 ماده

 13 ......................................................................................................................... جزء مانکاریپ: 11 ماده

 13 ................................................................................................ کارگاه دنیبرچ و زیتجه کارگاه، کار،: 12 ماده

 13 ........................ لیوسا موقت، يهاساختمان و ساتیتأس ابزار، و آالتنیماش کار،يپا زاتیتجه و مصالح زات،یتجه مصالح،: 13 ماده

 مان،یپ هیاول مدت مان،یپ مدت مان،یپ نرخ مان،یپ بیضر مان،یپ یینها مبلغ مان،یپ هیاول مبلغ مان،یپ مبلغ کار، ياجرا نهیهز برآورد: 14 ماده

 14 ....................................................................................................................... ماهانه یفرض کارکرد متوسط

 15 .............................................................................................هاعنوان جمع، و مفرد ها،خیتار ماه، روز،: 15 ماده

 15 .................................................................................... مانکاریپ تعهدات و داتییتأ: دوم فصل

 15 ..................................................................................................................... مانکاریپ داتییتأ: 16 ماده

 15 ............................................................................................................................. کارکنان: 17 ماده

 16 ........................... کارگاه سیرئ گر،ید مانکارانیپ با یهماهنگ کار، شرفتیپ گزارش کار، برنامه کار، ياجرا حسن تیمسئول: 18 ماده

 16 ............................................................................... هايریگاندازه ها،نقشه کردن ادهیپ نشانه، نقاط کنترل: 19 ماده
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 17 .............................................................................. آالتنیماش و زاتیتجه مصالح، تدارك کارگاه، زیتجه: 20 ماده

 17 .......................................................................... الزم يهامراقبت کار، مهیب ثالث، شخص و کار از حفاظت: 21 ماده

 17 ................................................................................. کارها دستور ابالغ و هانقشه مدارك، گردش بیترت: 22 ماده

 18 .......................................................................................هاآن وضع رییتغ و ییربنایز ساتیتأس حفاظت: 23 ماده

 18 ............................................................................................................ جزء مانکارانیپ ،يواگذار: 24 هماد

 18 ................................................................................................................... شب در کار ياجرا: 25 ماده

 18 .......................................................................................................... قهیعت يایاش و یخیتار آثار: 26 ماده

 19 ...................................................................................................................... یقانون اقامتگاه: 27 ماده

 19 ................................................................................... رفرماکا اراتیاخت و تعهدات: سوم فصل

 19 ....................................................................................................................... کارگاه لیتحو: 28 ماده

 19 ................................................................................ مانیپ نرخ لیتعد د،یجد يهامتیق کار، ریمقاد رییتغ: 29 ماده

 19 .................................................................................................................... مانیپ مدت رییتغ: 30 ماده

 20 .........................................................................................................................اجرا تیریمد: 31 ماده

 20 ................................................................................................................. کار ياجرا بر نظارت: 32 ماده

 21 ........................................................................................................................ ناظر مهندس: 33 ماده

 21 ............................................................................... ارک لیتحو پرداخت، ن،یتضم: چهارم فصل

 21 ............................................................................................................... تعهدات انجام نیتضم: 34 ماده

 21 ............................................................................................................. کار انجام حسن نیتضم :35 ماده

 21 ......................................................................................................................... پرداختشیپ: 36 ماده

 22 ........................................................................................................................... هاپرداخت :37 ماده

 22 ................................................................................................................... يارز يهاپرداخت: 38 ماده

 22 ........................................................................................................................ موقت لیتحو: 39 ماده

 24 ................................................................................................................ یقطع تیوضعصورت: 40 ماده

 24 ....................................................................................................................... یقطع لیتحو :41 ماده

 24 .......................................................................................................... نیتضم دوره يهاتیمسئول: 42 ماده

 25 ..... اختالف حل حساب،هیتسو ر،یتأخ خسارت ع،یتسر نهیهز ق،یتعل ختم، فسخ، ،يقهر حوادث :پنجم فصل

 25 .................................................................................................................. يقهر حوادث بروز: 43 ماده

 25 .....................................................................................................................یقانون تیممنوع: 44 ماده

 25 ........................................................................................................... شدهثبت يانحصار حقوق: 45 ماده

 25 ................................................................................................................... مانیپ فسخ موارد -46 ماده

 26 ................................................................................................................. مانیپ فسخ اقدامات: 47 ماده

 27 ........................................................................................................................ مانیپ خاتمه :48 ماده

 27 ............................................................................................................................... قیتعل :49 ماده

 27 ................................................................................................. رکاریتاخ خسارت کار، عیتسر نهیهز :50 ماده

 27 .................................................................................................................. یینها صورتحساب: 51 ماده

 28 .........................................................................................................................حسابهیتسو: 52 ماده

 28 ......................................................................................................................... اختالف حل: 53 ماده
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 28 ..................................................................................................... مانیپ بر حاکم مقررات و نیقوان: 54 ماده

 29................................................................................ هامانیپ يبها آحاد لیتعد دستورالعمل

 29 ...................................................................................................................... فیتعار-1

 29 ................................................................................................................................... دوره -1-1

 29 ................................................................................................................................ شاخص -1-2

 29 ............................................................................................................................... هیپا دوره -1-3

 29 ............................................................................................................................. بهافهرست -1-4

 29 ............................................................................................................... )یفصل( یگروه شاخص -1-5

 29 ....................................................................................................................... يارشته شاخص -1-6

 30 ........................................................................................................................... یکل شاخص -1-7

 30 ...................................................................................................................مانیپ يمبنا شاخص -1-8

 30....................................................................................................................................... مناقصه در -1-8-1

 30.................................................................................................................................مناقصه ترك در -1-8-2

 30 .................................................................................................................کار انجام دوره شاخص -1-9

 30 .......................................................................................................................... دوره کارکرد -1-10

 30 .........................................................................................................................لیتعد بیضر -1-11

 30 ........................................................................................................................ دیجد يکارها -1-12

 31 ........................................................................................................................... مجاز ریتأخ -1-13

 31 ........................................................................................................................ رمجازیغ ریتأخ -1-14

 31 ........................................................................................................................... مانیپ مدت -1-15

 31 .......................................................................................................... تیوضعصورت کارکرد مبلغ -1-16

 31 ............................................................................ لیتعد محاسبه يبرا شاخص نوع انتخاب -2

 31 ............................................................................ اندمنعقدشده هیپا واحد يهامتیق اساس بر هک ییهامانیپ -2-1

 31..................................................................................................................................... کارکرد مبلغ -2-1-1

 31................................................................................................................... کارگاه دنیبرچ و زیتجه مبلغ -2-1-2

 31.............................................................................................................................. کاریپا مصالح مبلغ -2-1-3

 32................................................................................................................................... دارستاره اقالم -2-1-4

 32................................................................................................................................... دیجد يکارها -2-1-5

 32......................................................................................................................... ژهیو طیشرا با ییکارها -2-1-6

 33 ....................................................................است نشده ابالغ هاآن يبرا هیپا واحد يبهافهرست که ییهامانیپ -2-2

 33 ....................................................................................................... يارز بخش لیتعد -3

 33 ................................................................................. ریتأخ دوره در کارکرد لیتعد شاخص -4

 33 ............................................................................................................................. مجاز ریتأخ -4-1

 33 ......................................................................................................................... رمجازیغ ریتأخ -4-2

 33 ................................................................................................ ریتأخ دوران يبرا الحسابیعل شاخص -4-3

 34 .......................................................................................هاتیوضعصورت لیتعد محاسبه -5

 34 ..................................................................................................... تیوضعصورت هر لیتعد محاسبه -5-1
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 34 ..................................................................... یقطع و موقت تیوضعصورت نیآخر نیب التفاوتمابه مبلغ لیتعد -5-2

 34 ............................................................................................................... لیتعد بیضر کردن گرد -5-3

 35 .................................................................................. ابندییم خاتمه که ییهامانیپ لیتعد -6

 35 .................................................................................. شوندیم فسخ که ییهامانیپ لیتعد -7

 35 .......................................................................... لیتعد بیضر رابطه در 0,95 بیضر رییتغ -8

 35 ................................................................................ آن ارائه نحوه و لیتعد محاسبه يمبنا -9

 38......................................................................................... یمدن یدادرس نیآئ از يا دهیگز

 38 ............................................................................................................ کارشناسبه رجوع

 41...................................................................... يدادگستر یرسم کارشناسان دستمزد تعرفه

 41 ............................................................................................................. اتیکل: اول بخش

 41 ......................................................................................................................................... 1ماده

 41 .........................................................................................................................................2 ماده

 42 .........................................................................................................................................3 ماده

 42 .........................................................................................................................................4 ماده

 42 .........................................................................................................................................5 ماده

 42 .........................................................................................................................................6 ماده
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 43 ....................................................................................................................................... 10 ماده

 43 ....................................................................................................................................... 11 ماده

 45 ....................................................................................................................................... 12 ماده

 45 ....................................................................................................................................... 13 ماده

 45 ....................................................................................................................................... 14 ماده

 46....................................................................................... یرسم کارشناس با مرتبط نیقوان

 46 .................................................... 18/1/1381 مصوب يدادگستر یرسم کارشناسان کانون قانون

 60 ................................................................................... یمدن یدادرس نییآ قانون از يا خالصه

 63 .................................................................................................. 187 ماده ییاجرا نامهنییآ

 73 .......................................................................................... يرفیک یدادرس نیآئ از يا دهیگز

 76.................................................................................................. کارگاه در حفاظت و یمنیا

 76 .......................................................................................................................... فیتعار

 76 ..................................................................................................................................... کارصاحب

 76 ...................................................................................................................................... کارمانیپ

 76 .................................................................................................................................... فرماشیخو
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 76 ........................................................................................................................................ کارفرما

 76 ........................................................................................................................................ سکیر

 77 .................................................................................................................................... شب در کار

 77 ........................................................................................................کارگاه یعموم الزامات

 78 ................................................................................................یعموم معبر حفاظت و یمنیا

 78 ........................................................................................................ کارگاه در یمنیا نکات

 79 ............................................................................................ یمنیا و حفاظت عناصر و ياجزا

 79 ........................................................................................................................... موقت یحفاظت نرده

 80 ............................................................................................................................ یحفاظت يپاخورها

 80 ........................................................................................................................ موقت دهیسرپوش راهرو

 80 .............................................................................................................................. یحفاظت سرپوش

 80 .............................................................................................................................. موقت يهاسقف

 81 ..................................................................................................................................... یمنیا تور

 81 ..........................................................................................................................موقت یحفاظت حصار

 81 .............................................................................................. باالبر و یساختمان آالتنیماش

 82 .........................................................................................کارگاه در هایدسترس و کار گاهیجا

 82 ......................................................................................................................................... بشکه

 82 ....................................................................................................................................... داربست

 82 ......................................................................................................................................... نردبان

 83 ................................................................................................................................... موقت پلهراه

 83 .......................................................................................................................... گذرگاه و داربیش راه

 84 ......................................................................................................................... بیتخر

 84 ................................................................................................................................. سقف بیتخر

 84 .................................................................................................................................. وارید بیتخر

 85 .......................................................................................... مشابه يهاسازه و یصنعت بلند يهادودکش بیتخر

 85 ..................................................................................................................... يگودبردار

 85 ........................................................................................................... قالب و سازه ياجرا

 85 .............................................................................................................................. مصالح ينگهدار

 86 .................................................................................. برابر در محافظت – سوم مبحث خالصه

 91 .............................................................................. یبرق پلکان و آسانسور – 15 مبحث خالصه

 93 ............................................................................صدا میتنظ و يبند قیعا – 18 مبحث خالصه
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  هاي اجرا پروژهروش

  مدیریت پیمانیا  پیمان مدیریت -1

 گزیندبرمیرا  شرکت ساختمانیکارفرما یا مالک، شخص یا یک  آندر  آیدبرمیکه از نامش  طوريهمان پیمان مدیریت

  .ساختمانی را بر عهده گیرد پروژهاجراي تا مسئولیت و مدیریت 

شرکت این روش شخص یا  در و استخدام نیروها به عهده پیمانکار پروژه است. اجراي پروژه هايروشتعیین کلیه  بنابراین

بابت مدیریت پروژه و تخصص درصدي از هزینه کل که شامل هزینه اجرا و تهیه مصالح و دستمزد است را  پیمانکار

از طرف  معموالً صورت گرفته در پروژه باید توافق طرفین قرارداد جلب شود. هايهزینهی قبل از ول کندمیدریافت 

  .ساخت پروژه داشته باشد هايهزینهتا نظارت دقیق بر کلیه  گرددمیکارفرما مدیر مالی پروژه معرفی 

در درجه اول کارفرما هیچ هزینه سود و مزایا براي هر دو طرف خواهد بود و  مدیریت پیمانیا  پیمان مدیریتدر روش 

با  همآن کندمیو فقط هزینه نیروي انسانی و ماشینی و هزینه مصالح را پرداخت  کندمیاضافی به پیمانکار پرداخت ن

  .کارفرما تأییدشدهپیش فاکتورهاي 

خواهد بود از  ارفرمابا کو مدیریت هزینه نیز  یابدمیکاهش چشمگیري  هاهزینهبنابراین در روش پیمان مدیریت کلیه 

و تعهدات را بر عهده نخواهد داشت و فقط براي  کندمیپرداخت ن اجراي پروژهبابت  ايهزینه شرکت ساختمانیطرفی 

  .کندمیدریافت  اجراي پروژه هايهزینهدرصدي از کل  صورتبهسودي  کارآمد هاياکیپتخصص در مدیریت نیروها و 

  .است ذکرشدهو انواع دیگر در ذیل  باشدمی قرارداد ساختماننواع پیمان مدیریت یکی از ا

 پیمان امانی -2

پروژه بر عهده کارفرما  هايمسئولیتو تمام  شودمیدر روش پیمان امانی هیچ قراردادي با پیمانکاران خارجی بسته ن

  .دیریت اجرا نیز به عهده اوستو م کندمی تأمینرا  آالتماشیناین روش پیمانی کارفرما تمامی مصالح و  در .باشدمی

کوچک که نیاز به اتمام سریع پروژه است از  هايپروژهدر  معموالً اشخاص حقوقی هستند. پیمانکاردر اینجا کارفرما و 

و مسئولیت  نمایدمی. در این روش دستگاه اجرایی یا کارفرما فرد یا افراد مورد اعتمادي را انتخاب گیرندمیاین روش بهره 

  .گذاردمی هاآنرا بر عهده  اجراي پروژهریت و مدی
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 توانمیکل  طوربه کارفرما یا دستگاه اجرایی است. عهدهبه  گیردمیی که واحد یا شخص امانی در نظر هایهزینهکلیه 

افت کارگاه هیچ نفع و سودي نخواهد برد و به دلیل استخدام فقط حقوق از کارفرما دری هايهزینهگفت که واحد امانی از 

و حتی کاهش هزینه براي بازرسی و  شودمیعمومی حذف  شرکت پیمانکارکه سود  است نیااین روش  يایمزا .کندمی

  .کارمندي محسوس است

 دستمزدي هايپیمان -3

به عهده کارفرما است و اجراي عملیات بر  اجراي پروژه موردنیازهستند که تهیه مصالح  هاییپیماندستمزدي  هايپیمان

از بابت اجراي عملیات  شرکت پیمانکار هاپیمان گونهایندر  بنابراین .گیردمیعهده شرکت پیمانکاري یا شخص صورت 

  .کندمیفقط دستمزد اجرا دریافت 

بیشتر به نفع طرفین یعنی  هاپیماننوع  نیا بر عهده شرکت پیمانکار است. ابزارآالتتهیه وسایل و  هاپیماندر این 

نوع و  ازلحاظدلیل اینکه کارفرما مصالح را با توجه به سلیقه و تشخیص خود  به کارفرما و پیمانکار ساختمان خواهد بود.

هر موقع نیز مشکل مالی برخورد کرد  و .کندمیرا بر اساس بودجه خود تعیین  هاآنو  کندمیتهیه  آنجنس و تعداد 

صورت تعطیلی  در ،کندمینیز فقط دستمزد نیروي انسانی را پرداخت  شرکت پیمانکار چون را تعطیل نماید.کار  تواندمی

  .کار به خاطر مشکالت مالی چندان مشکلی پیش نخواهد آمد

  .یا مدیریت پیمان کاربرد بیشتري دارد پیمان مدیریت هايپروژهدر  هاپیمان گونهاین معموالً

 )بالگلو(خاص  هايپیمان -4

اجراي پروژه و مسائل اجرایی مدیریت و  هايقیمتزیادي کارفرمایان تمایل دارند بدون دخالت در ریز  هايپروژهدر 

پایه نبوده و به شکل کلی  هايقیمتاجراي پروژه را طوري به شرکت پیمانکار واگذار کنند، قیمت مبلغ پیمان بر اساس 

 هايپروژهمثال در خیلی از  طوربه .گیردمیصورت  اجراي پروژهو یا درصد  ايمرحله صورتبهنیز  هاپرداختو  باشدمی

نفت و گاز اجراي خط لوله یا اجراي جزئیات پروژه نفت و گاز با خصوصیات روشن و معلوم، با یک قیمت کلی به یک 

ندارد و بر اساس پیشرفت فیزیکی  ايمداخلهپایه عملیات اجرایی  هايقیمتو کارفرما بر  شودمیشرکت پیمانکاري واگذار 

  .نمایدمیپروژه به همان نسبت که در قرارداد هست پرداخت 

در فکر اجراي  شرکت پیمانکار درنتیجهخبري نیست  پیمانکاراز مشکالت بین کارفرما و  معموالًدر طول پروژه  بنابراین

  .آناست نه حجم عملیات و کمیت  آنپروژه و پیشرفت فیزیکی 

 ان طرح و اجراپیم -5
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  پیمانشرایط عمومی 

در تاریخ  102.108854.842شماره  بخشنامه) بر اساس 4311و شرایط خصوصی پیمان (نشریه  شرایط عمومی پیمان

و پیمانکاران ابالغ گردید. این موافقتنامه (شرایط عمومی و شرایط  مهندسان مشاورهاي اجرایی، به دستگاه 78,3,3

هاي نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرحوبودجه، آیینقانون برنامه 23ها) به استناد ماده صوص پیمان و مقررات آنخ

رود االجرا) به شمار میهیات وزیران) از نوع گروه اول (الزم 75,4,4هـ مورخ  13898ت /24525عمرانی کشور (مصوبه 

طور کامل پاسخگوي نیاز کار ستفاده قرار گیرد. در مواردي که این مجموعه، بهها موردابایست براي انعقاد پیمانو می

نماید تا پس از تائید معاونت راهبردي وبودجه پیشنهاد مینباشد، دستگاه اجرایی تغییرات موردنظر خود را به سازمان برنامه

  .ریاست جمهوري (سازمان برنامه بودجه) به مورداجرا گذاشته شود

هاي آالت و پیمانهاي خرید مصالح، تجهیزات و ماشینونقل، پیمانهاي حملر است طی این بخشنامه پیمانالزم به ذک

آالت است، ها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشیندرصد برآورد هزینه آن 75تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که بیشتر از 

 .) نیستشرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان)مشمول این بخشنامه 

 است. شدهدرجموافقتنامه پیمان،  2 است که در ماده یموعه اسناد و مدارکجپیمان، م

 میو مفاه فیتعار :اول فصل

 مانیپ :1ماده 

 استشده ، درجپیمان موافقتنامه 2 در ماده که است یاسناد و مدارک جموعه، مپیمان

 موافقتنامه :2ماده 

، در آن پیمانو مدت  بلغ، موضوعدو طرف، م مشخصات انند، مپیمان اصلی مشخصات که است ندي، سموافقتنامه

 .استشده بیان

 عمومی شرایط: 3ماده 

 .کندیم نییرا تع مانیبر پ حاکم عمومی شرایط که است متن همین فاد، معمومی شرایط

 خصوصی شرایط: 4ماده 
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 تیو ماه وضعیت به توجه ا، بپیمان این راي، بعمومی شرایط لیمنظور تکمبه که است خاصی رایط، شخصوصی شرایط

 .کند نقض را عمومی طیمواد شرا تواندیگاه نم، هیچخصوصی طیشده در شرادرج واردت. ماسشده آن، تنظیم

 کار اجراي زمانی برنامه: 5ماده 

و در  گشته نعکس، مماهبرحسب  پیمان مورد کارهاي کلی يبنددر آن، زمان که استاي برنامه کلی: زمانی رنامهف) بال

 .استشده درج پیماناسناد و مدارك 

تفصیل و در ، بهپیمان موضوع کارهاي مختلفهاي فعالیت يبندزمان که استاي برنامه تفصیلی: زمانی رنامهب) ب

 .است آمده، در آن کلی زمانی برنامهچارچوب 

 کارفرما :6ماده 

را بر اساس اسناد و مدارك  پیمان موضوع اتیو عمل است پیمانسوي امضاکننده یک که است حقوقی خص، شکارفرما

  باشند.می کارفرما، در حکم کارفرما قانونی يهانیو جانش مایندگانت. ناسواگذار کرده  مانکاریپ ه، بپیمان

 پیمانکار :7ماده 

 اسنادرا بر اساس  پیمان موضوع يو اجرا است پیمانامضاکننده  دیگر سوي که است حقیقی یا حقوقی خص، شپیمانکار

 باشند.می پیمانکار، در حکم پیمانکار قانونی يهانیو جانش مایندگانت. ناس گرفته عهده ه، بپیمانو مدارك 

 طرح مدیر :8ماده 

شده در اسناد و مدارك تعیین اختیارات، در چارچوب کار اجراي تیریمنظور مدبه که است حقوقی خص، شطرح مدیر

 شود.می معرفی پیمانکار به کارفرما ي، از سوپیمان

 ناظر هندس، ممشاور مهندس :9ماده 

شده در اسناد تعیین اختیارات، در چارچوب کار يبر اجرا نظارت براي است یقیحق ای حقوقی خص، شمشاور هندسف) مال

 شود.می معرفی پیمانکارکارفرما به  ي، از سوپیمانو مدارك 

 پیمانشده در اسناد و مدارك تعیین اختیاراتو در چارچوب  استمشاور در کارگاه  مهندس مقیم ندهی، نماناظر هندسب) م

 شود.می معرفی پیمانکار به
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 کارگاه رئیس :10ماده 

تا  کندیم یمشاور معرف مهندس، او را به پیمانکار که است الزمو تجربه  تخصص داراي حقیقی خصی، شکارگاه رئیس

 .کند یدر کارگاه را سرپرست پیمان موضوع ياجرا

 جزء پیمانکار :11ماده 

 بخشی اجراي براي پیمانکار و دارد را اجرایی کارهايدر انجام  تخصص که است حقوقی یا حقیقی خصیجزء، ش مانکاریپ

 .بنددیم قرارداد، با او پیمان موضوع اتیاز عمل

 کارگاه دنیو برچ زی، تجهارگاه، ککار :12ماده 

 عملیات دادن انیو پا نجامآغاز کردن، ا راياقدامات موردنیاز، ب ای دمات، خعملیاتاز مجموعه  است بارت، عارف) کال

و  گرددیم کارفرما تحویل پیمان موضوععنوان به و ماند خواهد باقی که است دایمی کارهايو شامل  پیمان موضوع

 شود.می انجام پیمان موضوع يمنظور اجرا و نگهداربه که است موقتی يکارها

، با اجازه پیمان يمنظور اجرابه ایشود میاجرادر آن  پیمان موضوع عملیات که استهایی محل یا حل، مارگاهب) ک

منظور به هک کارفرما تحویلی يهانیها و زممحل از خارج تولیديهاي کارخانه یا هاد. کارگاهکننیم استفادهکارفرما از آن 

 .دیآیشمار نم به کارگاه جزو ،گیردمیقرارمورداستفاده  شد خواهد نصب کار در که یقطعات ای تجهیزاتساخت 

 تا آغاز شوداجرا انجام  دوره براي موقتصورت به دیبا که استی ها و تدارکات، اقداماتیاز عمل کارگاه، عبارت زیج) تجه

 .شود یسر، مپیمانو مدارك  اسناد بق، طپیمان موضوع عملیات دادنو انجام  کردن

، صالح، مزاید مواد کردن ارج، خموقتي ها، تأسیسات و ساختمانجهیزات، تمصالحآوري از جمع بارت، عکارگاه رچیدند) ب

  باشد.می کارفرما تحویلیهاي کردن محل زیو تم حیاز کارگاه و تسط پیمانکارتدارکات  گریآالت و د، ماشینجهیزاتت

آالت و ابزار، کار، ماشینپاي زاتیو تجه صالح، مجهیزاتمصالح، ت :13ماده 

 سایل، وموقت يهاتأسیسات و ساختمان

 یشده و در کار باقنصب ای مصرف پیمان موضوع اتیدر عمل که است ییو کاالها جناساز مواد، ا بارت، عصالحف) مال

 .ماندیم

 .ماندیم باقیشده و در کار نصب پیمان موضوع اتیدر عمل که است یآالتها و ماشیناز دستگاه بارت، عجهیزاتب) ت
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 براي پیمان مدارك و اسناد به توجه با پیمانکار، که است تجهیزاتی ومصالح  از بارتکار، عپاي زاتیو تجه صالحج) م

 کارگاه انبارعنوان به کارگاه تجهیز جانماییدر طرح  کههایی از کارگاه محل یا محل در وکرده تهیه پیمان، موضوع اجراي

 یا مصرفدر محل  موجود تجهیزات و صالحد. مکنمیو حفاظت  نگهداري است، گردیده تعیین مصالح انباشت محل یا

 شود.می نامیدهکار پاي تجهیزات و مصالح نیز نصب

 منظوربه که کاراست اجراي ابزارهاي ،طورکلیبه وآالت ماشین تجهیزات، ،هااز دستگاه بارتآالت و ابزار، عد) ماشین

 .بنامند نیزآالت ماشین است ممکن را ابزار وآالت ماشین شود.کار گرفته می به موقتصورت به پیمان موضوع اياجر

و  وخت، سرق، بآب، تأسیسات نبارهاها، اسازيها، محوطهاز انواع ساختمان بارت، عموقت يهاه) تأسیسات و ساختمان

شده و جزو تأمین اجرا دوره راي، بموقتصورت به که است ییطورکلی، تأسیسات و بناهاها و بهدستگاه الودهمخابرات، ش

 .رودیم شمار بهکارگاه  زیتجه يکارها

شده و جزو تأمین اجرا دوره براي که است يلوازم موردنیاز گریو د شپزخانه، آسکونی، ماداري اثاثیه از بارت، عسایلو) و

 شود.می منظور کارگاه زیتجه

، پیمان نهایی ، مبلغپیمان اولیه بلغ، مپیمان بلغ، مکار اجراي نهیبرآورد هز :14ماده 

 ماهانهی کارکرد فرض توسط، مپیمان اولیه دت، مپیمان دت، مپیمان رخ، نپیمان ریبض

 .استشده وسیله کارفرما محاسبه و اعالم، بهپیمان موضوع اجراي هزینهعنوان به که بلغی، مکار اجراي نهیف) برآورد هزال

 پیمان بلغاست. م دیجد متیکار و ق ریمقاد رییتغ ناشی مبلغبا احتساب  موافقتنامه 3شده در ماده درج بلغ، مپیمان بلغب) م

 شود.می نامیده پیمان اولیه مبلغاست که  موافقتنامه 3شده در ماده درج مبلغ مان، هپیمان مبادله هنگام

در  پیمان،بر اساس اسناد و مدارك  که است احتمالی راتییو تغ موافقتنامه 3شده در ماده درج بلغ، مپیمان نهایی بلغ) مج

 شود.میایجادآن 

 .است کار اجراي نهیبرآورد هز مبلغ به پیمان اولیه مبلغ تقسیم اصل، حپیمان ریبد) ض

 اعمال با پیمان به منضمبهاي کار در فهرست قلمواحد آن  ياز بها بارت، عکاراز اقالم  کی، در مورد هر پیمان رخه) ن

 بها آحاد تعدیل مشمول کهیهاي در پیمان .است کار مقادیر و بهاشده در فهرستبینیپیش يهابیو ضر پیمان ضریب

 باشد.، میبها آحاد تعدیل اعمال از پس ،گفته شیپ روش به شده محاسبه نرخ پیمان، نرخ هستند،

 .است پیمان اولیه مدت به پیمان اولیه مبلغ تقسیم حاصل از بارت، عماهانه فرضی کارکرد توسطمو) 
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 مادهبر اساس  که است احتمالی راتییو تغ موافقتنامه 4 ماده ب دربندشده درج دت، مکار اجرايمدت  ای پیمان دتز) م

 اولیه مدت که است موافقتنامه 4شده در ماده درج مدت مان، هپیمان مبادله هنگام پیمان دتشود. ممی ایجاددر آن  30

   شود.می نامیده پیمان

 هاعنوان ،و جمع ، مفردهاخی، تاراه، مروز: 15 ماده

 .است یو شمس تقویمیف) روز و ماه، روز و ماه ال

 .است کشور رسمی تقویم طبق هاخیب) تار

 پیمانکارو تعهدات  داتییتأ :دوم فصل

 پیمانکار داتییتأ :16 ماده

 دینمایم دیتائ پیمانکار را زیر موارد

در  مشخصات طبق کار يآالت و ابزار اجرا، ماشینجهیزات، تمصالحموردنیاز و تدارك  انسانی نیرويتأمین  بهب) نسبت 

 .است یافته طمینان، ادیگراز نقاط  ایمحل 

، سال مختلف يهاکار در فصل اجرايو امکان  ارندگیوهوا، بآب تیو از وضع کرده یو بررس دهیرا د کار اجرايج) محل 

 .است یافته طالع، اکار اجراي مدتو در نظر گرفتن  قیمت پیشنهاد ارائهازتاریخ پیش سال 20 آمار بهبا توجه 

 لیمتس خیتا تار هو مقررات ک قوانین گریو د وارض، عهااتی، مالاجتماعیهاي ، بیمهکار به مربوطو مقررات  نید) از قوان

 عدم سئولیتد. درهرحال، مکن تیها را رعاآن همه که استو متعهد  بوده، کامالً مطلع است بودهو مجرا  معمول پیشنهاد

 است. مانکاری، بر عهده پیادشدهو مقررات  قوانین رعایت

 کارکنان: 17 ماده

، دارند کافیدر کار خود تخصص و تجربه  که افراديوسیله را به پیمان موضوع عملیات که است متعهد یمانکارف) پال

  د.شونیشناخته م مانکاریپ ارکنان، کدهندیم انجام پیمانکار براي دماتی، خپیمان این يدر اجرا که سانید. کده نجاما

 پیمانکار عهده بهها آن براي کافی ییو روشنا آشامیدنی ب، آمناسب سکونت محلموردنیاز و  انسانی نیرويب) تأمین 

 .است
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 .باشند کارو اجازه  اقامت پروانه داراي باید کارگاه بیگانهو کارکنان  شناسنامه يدارا دیبا کارگاه ایرانیج) کارکنان 

 مسئوالن اجازهها را بدون و شهرداري دولتیهاي ها و شرکتها، سازمان، وزارتخانهکارفرما شاغلکارکنان  دینبا مانکارید) پ

 د.نمای استخدام ربطيذ

 ناظر هندسد. مده قرارآنان  اریو در اخت کند صادر روزانه کارکرد کارنامه کارگران براي که استموظف  مانکاریه) پ

 .نماید جلوگیري کارنامه بدون کارگران کار ادامه از تواندیم

  د.کن پرداخت کار مرتباً قانون طبق را خود کارگران دستمزد کهمتعهد است  مانکاریو) پ

 کارهاي انجام صالحیت هک کار اجراي منطقه ساکنان بین از را خودموردنیاز  ارگران، کممکن حد تا کوشدیم یمانکارز) پ

 .گمارد کار به و کند انتخاب باشند، داشته را پیمان موضوع

کار بهداشت و فنی حفاظتهاي دستورالعمل و مقررات اجتماعی، و درمانیهاي بیمه مقررات اجراي به موظف یمانکارح) پ

 .است

 .است خود کارکنان اعمال مسئول کارفرما مقابل در پیمانکار پیمان، این اجراي رط) د

 با ماهنگی، هکار پیشرفت زارش، گکار برنامه ،کار اجراي حسن تیمسئول :18 ماده

 کارگاه رئیس دیگر، پیمانکاران

 .دارد عهده به پیمان مدارك و اسناد طبق را پیمان موضوع کارهاي اجراي حسن کامل مسئولیت پیمانکار الف)

 اساس بر مشاور مهندس نظر طبق را کار اجراي تفصیلی زمانی برنامه و اجرا وش، رسازمان که است متعهد مانکاریب) پ

و  اسناد در که دیگري مدت ای، پیمان مبادله خیاز تار ماه یککندو ظرف  تهیه کلی زمانی برنامه و موجود يهانقشه

 ابالغ پیمانکار به اجرا براي کارفرما تصویب و اصالح از پس تا مشاور نماید مهندس سلیم، تاستشده تعیین پیمانمدارك 

 د.شو

 اطالع به را راتب، متعویض از پیش اینکه به شروط، مکند عوض را کارگاه ئیس، رلزومدر صورت  تواندیم پیمانکار

 .باشد نامبردهاو موردقبول  جانشین صالحیت و برساند مشاور مهندس

 هاگیريها، اندازهنقشه کردن یاده، پنشانه نقاطکنترل  :19 ماده
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که درصورتی و نماید کنترل هانقشه با تطبیقازلحاظ  را مبدأ و نشانه نقاط باید پیمان موضوع اتیاز عمل یش، پیمانکارف) پال

 اطالع به را راتب، مباشد داشته وجود اختالفیکه درصورتی و داردو اعالم  تائید را هاآن رستیموجود نباشد، د اختالفی

د. ریقرار گ عملیات شروع مالك و شودمجلس صورت کارفرما و مشاور مهندس با موجود وضع تا برساند مشاور مهندس

 .نیست پذیرفته زمینه این در پیمانکار جانب از اعتراضیگونه ، هیچعملیات آغاز از پس که است دیهیب

 آالتماشین و جهیزات، تمصالح داركکارگاه، ت زیتجه: 20 ماده

 زیتجه جانمایی رح، طتجهیز برايشده تعیین مدت به، با توجه کارگاه گرفتن تحویل از پس که است موظف پیمانکار الف)

 قرار دهد. کارگاه تجهیز مبناي را، آن مشاور مهندس تائید ازکرده و پس تهیه را کارگاه

 بردن بیرون مورد رد. دکن خارج کارگاه ز، ااست الزم عملیات انجام براي که را ابزاري وآالت ماشین تواندینم یمانکار) پب

 تسلیم مشاور مهندس به را مزبورآالت ماشین بردن بیرون قاضاي، تیمانکار، پنیستدر کارگاه موردنیاز  که یآالتماشین

 دهد.می خروج اجازه باشد موجهکه و درصورتی کندیم رسیدگی او يتقاضا ه، بمشاور هندسد. مکنیم

 الزمي ها، مراقبتکار یمه، بثالث شخص و کار از حفاظت: 21 ماده

شده، انجام کارهاي نگهداري و حفظ سئول، مپیمان موضوع عملیات موقت تحویل روز تا کارگاه تحویل روز از مانکاریف) پال

، منظور همین به قرار دارد و او مراقبت و نظر زیرباشد که می ییو بناها آالت و ابزار، تأسیسات، ماشینزاتی، تجهصالحم

 سرقت و هارودخانه آب طغیان و جوي عوامل مقابل در کارگاه داخل در هاو حفاظت آن نگهداري براي را الزم قداماتا

 .آوردیم عمل به هانیو مانند ا قیو حر

  .کندي بیمهدهد، می قرار در اختیار پیمانکار ارفرماکایی که هساختمان تمام که است موظف مانکاری) پب

(ج) پیمانکار باید پیش از شروع کار، کارهایی را که در اسناد پیمان تعیین شده در مقابل حوادثی که در اسناد یاد شده 

بایست تا تاریخ تحویل میها نامهاي مورد قبول کارفرما، بیمه نماید. بیمهمشخص گردیده به نفع کارفرما نزد موسسه

هاي مربوط به بیمه را موقت اعتبار داشته و درصورت به تعویق افتادن تاریخ تحویل موقت، تمدید گردند. کارفرما هزینه

نماید. آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار است به حساب بدهی او منظور پرداخت می

 .اید به نحوي کار را بیمه نماید که خسارت دریافتی براي اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشدگردد. کارفرما بمی

 دستور کارها و ابالغ ها، نقشهمدارك گردش ترتیب: 22 ماده

 تعداد ه، باست مشاور مهندس امضاي و مهر داراي که فنی استانداردهاي و ها، دستورالعملشخصاتها، منقشه مامف) تال

 در باشد، نشده معینتعداد نسخه  پیمان مدارك و اسناد درکه درصورتی و پیمان مدارك و اسناد درشده هاي درجنسخه

 گیرد.میقرار پیمانکار اختیار ر، دهزینه دریافت دون، بنسخه دو

، اجرایی يهانقشه تمام شامل و باشداند، میکه اجراشدهنحويشده بهانجام کارهاي يها، نقشهساخت چون يهاه) نقشه

در سه  مشاور مهندس نظر طبق وتدریج به را ساخت چون يهانقشه باید یمانکاراست. پ رییتغ بدون یا تغییریافته از عما

 د.بده مشاور مهندس ه، بدیتائ و بررسی براي و کند تهیه باشد تکثیر قابلآن  نسخه یک که نسخه
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  مدنی دادرسی آئین از اي گزیده

 رسیدگی بعدي مراحل در مؤثر اختالف و شود حاصل اختالف دعوا اصحاب بین خواسته بهاي به نسبت چنانچه - 63 ماده

  .کرد خواهد تعیین را خواسته بهاي کارشناس، نظر باجلب رسیدگی شروعاز قبل دادگاه باشد،

  .کنند رد را او توانندمی نیز دعوا طرفین و نموده امتناع رسیدگی از باید زیر موارد در دادرس - 91 ماده

  .باشد داشته وجود دعوا اصحاب از یکی با دادرس بین طبقه هر از سوم درجه تا سببی یا نسبی قرابت - الف

  .باشد او همسر یا دادرس امور متکفل یا مباشر طرفین از یکی یا و باشد طرفین از یکی مخدوم یا قیم دادرس - ب

  .باشد دعوا اصحاب از یکی وارث او، فرزند یا همسر یا دادرس - ج

  .باشد کرده اظهارنظر گواه یا کارشناس یا داور یا دادرس عنوان به شده اقامه دعواي موضوع در سابقاً دادرس - د

 و بوده مطرح سابق در یا و باشد مطرح جزایی یا حقوقی دعواي او فرزند یا همسر یا و طرفین از یکی و دادرس بین -ه

  .باشد نگذشته سال دوقطعی حکم صدور تاریخ از

  .باشند مطروح موضوع در شخصی نفع داراي او فرزند یا همسر یا دادرس - و

 تحقیق ازقبیل آنان دعواي مدارك و دالیل از استفاده درآینده که دهند احتمال نفعذي اشخاص کهمواردي در - 149 ماده

 و محل در موجود امارات و قرائن از استفاده یا تجاري دفاتر یا کارشناسان نظر استعالم و مطلعیناز اطالع کسب و محلی

 .بنمایند را آنها تأمین درخواست دادگاه از توانندمی شد، خواهد متعسریا متعذر است، دیگري یا دعوا طرف نزد که دالیلی یا

  .است دالیل گونهاین از برداريصورت و مالحظه فقط موارد این در تأمین از مقصود

 کارشناسبه را سند مهر یا انگشت اثر امضا، خط، تطبیق سند، در دقت ضرورت، درصورت است موظف دادگاه - 226 ماده

 پلیس و هویت تشخیص اداره. نماید ارجاع باشند، دادگاه وثوق مورد که المللبین پلیس و هویت تشخیصاداره یا رسمی

 داشته مستقیم دخالت نظر اعالم در که را کسی مشخصات و هویت باید کننده،ارجاعدادگاهبه نظراعالم هنگام الملل،بین

  .باشدمی رسمی کارشناس درحکم رد،موارد نیز و مسؤولیت ازجهت یادشده شخص. نماید معرفی است

  کارشناسبه رجوع
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 در. نماید صادر را کارشناس به امر ارجاع قرار دعوا اصحاب از هریک درخواست به یا راساً تواندمی دادگاه - 257 ماده

 تعیین کند، عقیده اظهار باید کارشناس که مدتی نیز و است الزم آن به نسبت کارشناس نظرکه موضوعی دادگاه، قرار

  .گرددمی

 است، موضوع به مربوط رشته در صالحیت داراي که کسانی بین از را وثوق مورد کارشناس باید دادگاه - 258 ماده

 فرد باید منتخبین عده کارشناسان، تعدد لزوم درصورت. شودمی انتخاب قرعه قیدبه آنها،تعدد درصورت و نماید انتخاب

  .گیردقرار عمل مالك اکثریت نظر نظر،اختالف درصورت تا باشد

  .باشند مساوي هم با تخصص نظر از کارشناسان که است درصورتی اکثریت نظر اعتبار - تبصره

 پرداخت آنرا ابالغ تاریخ از هفته یک مدت ظرف هرگاه و است متقاضی عهده به کارشناس دستمزد ایداع - 259 ماده

 انجام بدون نتواند نیز ودادگاه باشددادگاه نظربه کارشناسی قرار هرگاه .شودمی خارج وي دالیلعداد از کارشناسی نکند،

 عهدهبه تجدیدنظر درمرحله و خواهانعهده به بدوي درمرحله کارشناسی دستمزد پرداخت نماید، رأي انشاء کارشناسی

 صادرنماید،حکم نیز باسوگند حتی کارشناس نظر بدون نتواند دادگاه بدوي مرحله در کهدرصورتی است، خواه تجدیدنظر

 نخواهد بدوي حکماجراي مانع ولی متوقف تجدیدنظرخواهی باشد تجدیدنظر مرحله در واگر گرددمیابطال دادخواست

  .بود

 که کندمی اخطار کارشناس به دادگاه دستمزد، ایداع و کارشناس انتخاب و کارشناسی قرار صدور از پس - 260 ماده

 شد، خواهد ابالغ طرفینبه کارشناس نظر وصول. نماید تقدیم را خود نظر کارشناسی،قرار در شده تعیین مهلت ظرف

 دارند مطلب چنانچه کارشناس نظر مالحظه با و کنند مراجعهدادگاه دفتربه ابالغ تاریخ از هفتهیک ظرف توانندمی طرفین

 بودن، آماده درصورت و مالحظهرا پرونده دادگاه یادشده، مدت انقضاي از پس. نمایند اظهار کتبی بطور اثباتاً یا "نفیا

  .نمایدمی رأي انشاي به مبادرت

 باشد عذري داراي کهاین مگر باشد،می شده ارجاع اوبه دادگاه از که کارشناسی امر قبول به مکلف کارشناس - 261 ماده

 دادگاهبه کتبی طور به را مراتب کارشناسیبه مباشرت از قبل باید صورتاین در شود، شناخته موجهدادگاه تشخیص به که

  .است دادرس بودن معذورموارد همان کارشناس بودن معذور موارد. دارد اعالم

 در نظر اظهار که باشد اموري از موضوع کهمگراین دارد، تقدیم کتباً را خود نظر مقرر درمدت باید کارشناس - 262 ماده

 اعالم طرفین و کارشناسبه و تعیین دیگري مناسب مهلت دادگاه کارشناس تقاضايبه صورتدراین.نباشد میسر مدت آن

 تقدیم کتباً را خود نظر معین مدت ظرف کارشناس هرگاه .باشد موجهو صریح باید کارشناس نظر اظهار درهرحال. کندمی

 دادگاهبه کارشناس نظر دیگرکارشناس به اخطار یا ازانتخاب قبل چنانچه. شودمی تعیین دیگري کارشناس ننماید، دادگاه

  .داردمی اعالم دارصالحیت مرجع به را کارشناس تخلف و دهدمی اثر ترتیب آنبه دادگاه شود، واصل
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 صورت در را توضیح و تکمیل موارد دادگاه کارشناس، از توضیح اخذ یا تحقیقات تکمیل لزوم درصورت - 263 ماده

 کارشناس حضور، عدم درصورت. نمایدمی دعوت توضیح اداي براي را کارشناس و اعالم کارشناسبه و منعکس مجلس

 و صادر را آن تکمیل قرار دهد، تشخیص ناقص را کارشناسی دادگاه توضیحات، اخذ از پس هرگاه .شد خواهد جلب

  .نمایدمی محول دیگر کارشناس یا کارشناس همانبه

 نظر اظهار از بعد هرگاه. کندمی تعیین کار ارزش و کیفیت و کمیت رعایت با را کارشناس الزحمهحق دادگاه - 264 ماده

 آن وصول دستور و تعیین قطعی طوربه را آن مقدار است، نبوده متناسب شده تعیین الزحمهحقکه گردد معلوم کارشناس

  .دهدمی را

 دادگاه باشد، نداشته مطابقت کارشناسی مورد معلوم و محقق احوال و اوضاع با کارشناس نظر که درصورتی - 265 ماده

  .دادنخواهد اثر ترتیب آن به

 در حضور یا نظر ازاظهار موجه عذر بدون ولی بوده حاضر مشاوره و رسیدگی موقع در کارشناسان از یکی اگر - 266 ماده

 عدم. بود خواهد عمل مالك باشند مساوي هم با تخصص حیث از که کارشناسانی اکثریت نظر نماید،امتناع امضا یا جلسه

  .برسد امضاء به و تصدیق دیگر کارشناسان ازطرف باید رأي، امضايیا نظر اظهار از امتناعش یا کارشناس حضور

 اصلی سبب کارشناس تخلف درصورتیکه باشد شده متضرر کارشناس تخلف از دعوا اصحاب از یکی هرگاه - 267 ماده

 مطالبه قابل النفععدم از ناشی زیان و ضرر. نماید ضرر مطالبه کارشناس از تواندمی باشد متضرربه خسارات ایجاد در

  .نیست

 یا کارشناس اقدام از قبل توانندمی شود،می صادر کارشناسبه رجوع قرار که مورد هر در دعوا طرفین - 268 ماده

 کارشناس صورتدراین. نمایند معرفی دادگاهبه و انتخاب تراضی، با را دیگري کارشناسانیا کارشناس منتخب، کارشناسان

 تراضی به که کارشناسی. کرد خواهد اقدام کارشناسی قراراجراي براي دادگاه منتخب کارشناس جايبه الطرفینمرضی

  .باشد رسمی کارشناس از غیر است ممکن شودمی انتخاب

 رابا کارشناس وطرفین شود اجرا کننده رسیدگی دادگاه مقر از درخارج کارشناسی تحقیقات که باشدالزم اگر - 269 ماده

 دادگاه آن مقر در تحقیقات که دادگاهیبه قرعه طریقبه را کارشناس انتخاب تواندمیدادگاهباشند،نکرده تعیین تراضی

  .نماید واگذار شودمی اجراء

 مستقیم طوربه که دیگري هايهزینه و وکیل الوکالهحق و دادرسی هزینه از عبارتست دادرسی خسارات - 519 ماده

 .محلی تحقیقات هزینه و کارشناسی الزحمهحق قبیل از است بوده الزم دفاع یا دعوا اثباتبراي و دادرسی به مربوط
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  رسمی کارشناس با مرتبط قوانین

 18/1/1381 مصوب دادگستري رسمی کارشناسان کانون قانون

 عنوان به گردند می تشکیل قانون این مطابق که استانها مراکز در دادگستري رسمی کارشناسان ايه کانون ـ1ماده

  . باشند می غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی، مستقل حقوقی شخصیت داراي و شوند می شناخته »استان کانون«

 در که وقتی تا و گردد می تشکیل مقیم رسمی کارشناس نفر سی حداقل وجود با استانها مراکز در استان کانون ـ2ماده

 استان آن به کانون ترین نزدیک عضو استان آن رسمی کارشناسان است، نگردیده تشکیل مستقل کانون استانی مراکز

  .بود خواهند

 کارشناسان تعداد تناسب به کشور کل کارشناسان انتخاب به عضو نفر هجده از متشکل کارشناسان عالی شوراي ـ3ماده

 این )15( ماده موضوع شرائط داراي باید کارشناسان عالی شوراي اعضاء. گردد می تشکیل تهران در کانون هر عضو

  .بود خواهد قانون این نامه آیین براساس آنان انتخاب نحوه و باشند قانون

 مانعبال دیگر دوره یک براي مجدد انتخاب و باشد می چهارسال کارشناسان عالی شوراي در عضویت مدت ـ1تبصره

  .است

 یک دار، خزانه نفر یک رئیس، نایب نفر یک رئیس، عنوان به نفر یک خود بین از ماده این موضوع منتخبین ـ2تبصره

  .نمایند می انتخاب آراء اکثریت با بازرس نفر دو و منشی نفر دو کارپرداز، نفر

  .باشند می مقرر وظائف دار عهده کماکان جدید اعضاء انتخاب تا مذکور شوراي

  :زیراست شرح به هرکانون اهداف ـ4ماده

 در تالش و کارشناسی خدمات ارائه منظور به متعهد و متخصص نیروهاي جذب و تشکل براي الزم زمینه ایجاد ـ الف

  .مربوطه امور در عدالت تعمیم و تأمین جهت

  .عضو کارشناسان تجربی و علمی تعالی موجبات آوردن فراهم ـ ب

  .مقررات حدود در کارشناسی به مربوط کارهاي در عضو کارشناسان امور اداره و تنظیم ـ ج

  .کارشناسی امور جریان حُسن از اطمینان حصول جهت عضو کارشناسان رفتار و عمل نحوه بر مستمر نظارت ـ د
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 مؤسسات با کارشناسان عالی شوراي طریق از عضو کارشناسان بین فنی و تخصصی اطالعات مبادله و ارتباط ایجاد ـ ه

  .موضوعه مقررات رعایت با کشورها سایر در مشابه

  :است زیر شرح به هرکانون ارکان ـ 5ماده

  عمومی؛ مجمع ـ الف

  مدیره؛ هیأت ـ ب

  بازرسان؛ ـ ج

  .انتظامی دادگاه و دادسرا ـ د

 آنان کارشناسی پروانه که کانون آن عضو رسمی کارشناسان از کانون هر ـ العاده فوق و عادي ـ عمومی مجامع ـ 6ماده

  :شوند می تشکیل ذیل شرح به نباشند تعلیق حال در و بوده اعتبار داراي

 یک عالوه به نصف حضور با و تشکیل مدیره هیأت دعوت به سال هر اول ماه سه در ساالنه عادي عمومی مجمع ـ الف

 دعوت به نشود حاصل مزبور نصاب اول جلسه در که درصورتی. یافت خواهد رسمیت کانون عضو رسمی کارشناسان

 آراء اکثریت با مجمع تصمیمات و یافت خواهد رسمیت اعضاء سوم یک حداقل حضور با و تجدید جلسه مدیره، هیأت

  .بود خواهد معتبر جلسه در حاضر اعضاء

 زا که بود خواهد منشی دونفر و رئیس نفر یک از مرکب اي رئیسه هیأت داراي العاده فوق یا عادي عمومی مجمع ـ ب

 نفر پنج آراء قرائت و رأي اخذ در نظارت براي. شوند می تعیین شده یاد اعضاء توسط و مجمع جلسه در حاضر اعضاء بین

  .شد خواهند انتخاب مجمع توسط مجمع در حاضر اعضاء بین از نظارت هیأت عنوان به

 فوق عمومی مجمع جلسه مقرر، موعد در عادي عمومی مجمع تشکیل براي مدیره هیأت دعوت عدم صورت در ـ1تبصره

 عضو رسمی کارشناسان پنجم یک یا و کانون در عضو رسمی کارشناسان دهم یک یا هرکانون بازرسان دعوت به العاده

  .شد خواهد تشکیل دیگر کانونهاي در

 هیأت توسط انتخابات بر نظارت چگونگی العاده، فوق و عادي عمومی مجامع جلسات اداره و تشکیل نحوه ـ2تبصره

 مشخص قانون این اجرائی نامه آیین در انتظامی دادستان و بازرسان و مدیره هیأت اعضاء انتخابات برگزاري شیوه نظارت،

  .شد خواهد

  :است زیر قرار به کارشناسان عالی شوراي اختیارات و وظائف ـ7 ماده
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 هاي دوره برگزاري گزاري، سیاست طریق از کشور سراسر در کارشناسی خدمات سطح ارتقاء براي الزم اقدامات ـ الف

 مقررات تدوین و کشور مناطق نیاز براساس سالیانه آزمون برگزاري همچنین و اندیشی هم گردهمایی، بازآموزي، آموزشی،

  .کارشناسی مختلف هاي گروه و ها رشته به مربوط

 جغرافیایی عملی، صالحیت ارتقاء ضوابط نیز و کارشناسی متقاضیان وفنی علمی صالحیت ضوابط و مقررات تدوین ـ ب

  .قانون این مقررات برابر رسمی کارشناسان انتقال و نقل و

 کمیسیونهاي سایر و فنی و علمی مشورتی کمیسیونهاي وظائف شرح و تشکیل به مربوط هاي نظامنامه تدوین ـ ج

  .خاص

  .ربط ذي مراجع به رائها جهت کارشناسی الزحمه حق پیشنهاد و عضویت تعرفه تعیین ـ د

  .مقررات و ضوابط محدوده در کانونها پیشنهادات رد یا تصویب و بررسی ـ ه

  .کانونها استخدامی و معامالتی مالی، هاي نظامنامه تصویب و تدوین ـ و

 ورام در واحد رویه ارائه و استعالمات درخصوص اظهارنظر و کارشناسی هاي روش و ضوابط در بازنگري و تدوین ـ ز

  .کارشناسان

  .مربوطه مقررات رعایت با استانی انتخابات هاي حوزه در کانونها انتخابات انجام حُسن بر نظارت ـ ح

  .ربط ذي مراجع به آنان تخلفات اعالم و کانون هر ارکان توسط مقررات اجراء بر نظارت ـ ط

  .قضائی و اجرائی قانونگذاري، یلقب از داخلی مجامع و المللی بین مجامع در شرکت جهت نماینده تعیین ـ ي

  .کانون هر انتظامی دادستانهاي و رؤسا مدیره،ýهیأت اعضاء انتصاب احکام صدور ـ ك

  .مقررات و قوانین در مقرر وظائف سایر انجام ـ ل

  .باشد می قانون این اجرائی نامه آیین طبق تصمیم اتخاذ و جلسات تشکیل نحوه ـ1تبصره

 می االجراء الزم کشور هاي کانون کلیه براي قانون این مقررات حدود در کارشناسان عالی شوراي تصمیمات ـ2تبصره

  .باشد

 یا و وابسته کمیسیونهاي به را خود اختیارات از قسمتی شرائط، به توجه با تواند می کارشناسان عالی شوراي ـ3تبصره

  .نماید تفویض مربوط استان مستقل هاي کانون
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  :است زیر شرح به عادي عمومی مجمع اختیارات و وظائف ـ8 ماده

  .بازرسان گزارش استماع از پس آن درباره تصمیم اتخاذ و کانون عملکرد سالیانه گزارش بررسی ـ الف

  .بازرسان گزارش استماع از پس کانون سالیانه مالی صورتهاي تصویب و بررسی ـ ب

  .مدیره هیأت پیشنهاد به کانون آینده سال بودجه و برنامه و مشی خط تصویب و بررسی ـ ج

 دستور در مدیره هیأت توسط کانون وظائف محدوده در که پیشنهادي موارد سایر به نسبت تصمیم اتخاذ و رسیدگی ـ د

  .گیرد قرار جلسه

  .مدیره هیأت پیشنهاد به کانون براي اعتبار و وام اخذ تصویب ـ ه

 شوراي براي کانون هر مدیره هیأت توسط عمومی، مجامع تصویب از پس ساالنه مالی هاي صورت و عملکرد گزارش ـ و

  .شد خواهد ارسال کارشناسان عالی

  .کانون انتظامی دادستان و بازرسان و مدیره هیأت اعضاء انتخاب ـ ز

 معتنابهی مدت به را فعالیت ادامه که العالج صعب هاي بیماري یا فوت یا شرائط سلب علت به که مواردي در ـ تبصره

 هیأت اعضاء تعداد مورد حسب بازرسان، یا و دادستان یا مدیره هیأت اعضاء از تعدادي استعفاء یا سازد می غیرممکن

 و مدیره هیأت اعضاء تکمیل براي گردد، متوقف بازرسان یا و دادستان وظائف انجام یا و نرسد الزم حدنصاب به مدیره

 حسب و ترتیب به که آمد خواهد عمل به انتخابات عادهال فوق عمومی مجمع توسط بازرسان و دادستان کردن جایگزین

 .گردد می تشکیل بازرسان یا و مدیره هیأت اعضاء از نفر دو یا و مربوط کانون مدیره هیأت رئیس دعوت با مورد

 مربوط کانون مدیره هیأت تشخیص به بنا قانون این مقررات دیگر رعایت با العاده فوق عمومی مجمع تشکیل موارد سایر

  .گرفت خواهد صورت

 پروانه داراي که مربوط کانون عضو رسمی کارشناسان بین از انتظامی دادستان و بازرسان مدیره،ýهیأت اعضاء ـ9 ماده

 شرائط بودن دارا بر عالوه شده یاد اشخاص. گردند می انتخاب نباشند تعلیق حال در و بوده معتبر رسمی کارشناسی

  :باشند نیز زیر شرائط داراي باید قانون این )15( ماده در مذکور

  .رسمی کارشناسی سابقه سال سه حداقل ـ الف

  .باالتر یا لیسانس تحصیلی مدرك ـ ب
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 .باشند داشته اقامت مربوط کانون محل شهر در باید عضویت مدت در شده یاد اشخاص ـ1تبصره

 می اخالقی اولویتهاي صالحیت تشخیص کمیسیون عهده بر ماده این در مقرر انتخاب شرائط احراز و تشخیص ـ2تبصره

 .باشد

 داراي کانونها سایر در و البدل علی عضو نفر سه و اصلی عضو نفر یازده داراي تهران کانون در مدیره هیأت ـ10 ماده

 مدیره هیأت جلسات. شوند می انتخاب چهارسال مدت براي که بود خواهد البدل علی عضو نفر دو و اصلی عضو نفر پنج

. یافت خواهد رسمیت و تشکیل نفر سه حداقل حضور با کانونها سایر در و نفر هفت حداقل حضور با تهران کانون در

 خواهند معتبر رأي سه حداقل با دیگر کانونهاي مدیره هیأت و رأي شش حداقل با تهران کانون مدیره هیأت تصمیمات

 .بود

 مقرر قانون این اجرائی نامه آیین در اعضاءاصلی جاي به مدیره هیأت جلسات در البدل علی اعضاء شرکت موارد ـ1تبصره

 .گردد می

 انجام علت هر به جدید مدیره هیأت انتخاب که درصورتی مدیره،ýهیأت چهارساله مأموریت مدت انقضاء از پس ـ2تبصره

 .ودنم خواهد وظیفه انجام کماکان جدید مدیره هیأت تشکیل تا سابق مدیره هیأت افتد، تأخیر به و نشود

 نشدن طرف بر صورت در. نماید تجاوز ماه شش از نباید جدید مدیره هیأت انتخاب در تأخیر زمان مدت صورت هر در

  .است پذیر امکان العاده فوق عمومی مجمع تأیید با مذکور مهلت تأخیر، علل

 امور مسؤول نفر یک منشی، نفر دو رئیس، نایب نفر دو رئیس، نفر یک خود بین از تهران کانون مدیره هیأت ـ11 ماده

 یک از مرکب کانونها سایر رئیسه هیأت. نماید می انتخاب رئیسه هیأت عنوان به سال دو مدت براي مخفی رأي با مالی

 خواهند انتخاب باال ترتیب به که باشد می مالی امور مسؤول نفر یک و منشی نفر یک رئیس، نایب نفر یک رئیس، نفر

 قبلی رئیسه هیأت است، نشده تعیین جدید رئیسه هیأت که زمانی تا. است بالمانع مذکور اعضاء انتخاب تجدید. شد

  .نمود خواهد وظیفه انجام کماکان

  .بود خواهد نیز مذکور کانون رئیس کانون، هر مدیره هیأت رئیس ـ1تبصره

  .شد خواهد صمشخ قانون این اجرائی نامه آیین در جدید رئیسه هیأت انتخاب زمان و دعوت نحوه ـ2تبصره

  :زیراست قرار به کانون هر مدیره هیأت وظائف ـ12 ماده

  .قانون این )4ماده( در مقرر موارد تحقق جهت کانون امور اداره ـ الف

  .شرائط واجد افراد براي کارآموزي ابالغ نیز و کارشناسی پروانه تمدید و صدور اجازه درخصوص تصمیم اتخاذ ـ ب

  .آنها تصمیمات اجراء و عمومی مجامع تشکیل براي دعوت ـ ج
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 و مجازات و تخلف بین تناسب رعایت عدم جهت از انتظامی بدوي هايدادگاه آراء به توانندمی زیر اشخاص ـ 3 تبصره

 :نمایند اعتراض انتظامی تجدیدنظر دادگاه در مربوط مقررات و قوانین رعایت عدم

 باالتر؛ و 4 درجه انتظامی هايمجازات در علیهمحکوم ـ 1

 .انتظامی بدوي هايدادگاه آراء تمامیبه نسبت مرکز رئیس و انتظامی دادستان ـ 2

 جایگزین و رسید قضاییه قوه رئیس تصویب به 1397/11/28 تاریخ در تبصره 20 و ماده 27 در نامهآیین این ـ 27 ماده

 قوه رئیس 81/6/13 مصوب اسالمی، جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي توسعه سوم برنامه قانون اجرایی نامهآیین

 .است االجراالزم تصویب تاریخ از و باشدمی قضاییه

  گزیده اي از آئین دادرسی کیفري

ـ هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضاي یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروري بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی  155ماده 

  دطور دقیق تعیین کنکند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن الزم است بهیرا صادر م

ـ بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستري داراي صالحیت در رشته مربوط  156ماده 

نظر، نظر اکثریت مالك عمل به هنگام اختالف  کند. درصورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تاانتخاب می

  قرار گیرد.

  ـ اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.  1تبصره  

اي فاقد کارشناس رسمی دادگستري است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستري ندارد و یا ـ اگر حوزه 2تبصره 

  تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.نیست، بازپرس میدر دسترس 

کند. هرگاه ـ بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می 157ماده 

طور قطعی ه متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را بهشدپس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین

  دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.تعیین و دستور وصول آن را می

ـ کارشناس منتخب از سوي بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس  158ماده 

صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در اینعذر موجه داشته باشد یا 

 طور کتبی به بازپرس اعالم دارد.کارشناسی، مراتب را به
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) ـ بازپرس هنگام ارجاع 24/3/1394(اصالحی 159تبصره ـ جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس() است. ماده 

کند. در مواردي که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر نظر وي مشخص میعین را براي اعالم، مهلت مکارشناسموضوع به 

باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضاي تمدید مهلت کند که در 

هرگاه گردد. ارشناس و طرفین ابالغ میبار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کتواند براي یکاین صورت، بازپرس می

شود. چنانچه قبل طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگري تعیین میکارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به

دهد. در هر حال بازپرس بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می دیگر نظر کارشناس بهاز انتخاب یا اخطار به کارشناس

  کند. ارشناس را به مرجع صالحیتدار اعالم میتخلف ک

مجلس آورد و نتیجه را در صورتعمل میصورت کتبی یا شفاهی بههاي الزم را از کارشناس بهـ بازپرس پرسش 160ماده 

که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به کند. درصورتیقید می

  بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.  درخواست

شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار ـ جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می 161ماده 

هفته توانند ظرف یکشود. طرفین میکارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابالغ می

  طور کتبی اعالم کنند. بالغ، جهت مالحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را بهاز تاریخ ا

توانند مخالفت خود با ـ شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجراي قرار کارشناسی حق حضور دارند، می 162ماده 

  شود. قید میمجلس نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعالم کنند. این امر در صورت

مجلس ـ در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد الزم را در صورت 163ماده 

ر د عذرموجه نکه کارشناس بدونماید. درصورتیکند و او را براي اداي توضیح دعوت میدرج و به کارشناس اعالم می

ـ هرگاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص  شود. تبصرهبازپرسی حاضر نشود، جلب می

  کند. دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجراي قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می

در  ـ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذرموجه از اظهارنظر یا حضور 164ماده 

حضور کارشناس یا امتناع وي از اظهارنظر عمل است. عدمجلسه یا امضاي نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت مالك

  مجلس شود. یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورت

نظر آنان اختالف ـ هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین  165ماده 

عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت بهباشد، بازپرس می

  نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعالم کند. 
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ارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کـ درصورتی 166ماده 

  دهد. کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع مینظر کارشناس را به نحو مستدل رد می

تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از ـ هرگاه یکی از طرفین دعوي از تخلف کارشناس متضرر گردد، می 167ماده 

  د.کارشناس مطالبه جبران خسارت کن
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  ایمنی و حفاظت در کارگاه

  تعاریف

  کارصاحب

ساختمانی و  اجراي عملیات و بوده ساختمانی کارگاه مالک قانونی مقامقائمیا  مالک که یا حقوقی شخصی است حقیقی

 .نمایدمیواگذار  به سازنده قرارداد کتبی بر طبق به آن را مربوطزیست محیطحفاظت  و کاربهداشت ایمنی، مسئولیت

 سازنده شود، دارعهدهاجرا باشد و خود رأسا عملیات اجرایی را  نهیزم درکار  به اشتغال پروانه داراي کارصاحب کهیدرصورت

  .شودمی محسوب زین

  کارمانیپ

 قرارداد بر طبق را ساختمانی از عملیات اجراي قسمتی جزء یا فرعی کارمانیعنوان پبه که حقوقی یا است حقیقی شخصی

  .شودمی دارعهده سازنده با کتبی

  فرماشیخو

 کتبی قرارداد بر طبق دیگر و کارگرانکارگیري به بدون ساختمانی کارگاه در که است ذیصالحی شخصی حقیقی

در کارگاه  فرماشیخو .گیردمی بر عهده ساختمانی را از عملیاتهایی قسمتیا  انجام قسمت تیمسئول ،يکارانمیپ

  .شودمیجزء یا فرعی محسوب  کارمانیپ ساختمانی

  کارفرما

به کار  مزد پرداخت و با به هزینه خود در کارگاه ساختمانی را کارگر نفر یا چند یک که یا حقوقی شخصی است حقیقی

  .باشدکار صاحب یا جزء سازنده کارمانیپ نکهیاز ا اعم ،گماردیم

  ریسک

 . ریسک میگویند را از آن حاصل پیامدهاي درآور زیان با عوامل مواجهه یا رویداد یک وقوع احتمالضرب حاصل

  .خطر معین یک از صدمه و آسیب آمدن به وجود از احتمال ریسک عبارت است ،گریدانیببه



  خالصه مباحث شرایط عمومی پیمان و–رشته معماري داخلی و تزئینات-و قوه قضائیه رسمی کارشناس کانون آزمونهشتم  جزوه 

 

   www.shop-eng.ir, @KarshenasAzmoon                   1401ویژه آزمون سال  – خانه عمران اشراق
77 77 

  شب در کار

  .انجام گیرد روز بعدبامداد  6 لغایت 22 شب عبارت ازکاري است که بین ساعت در کار

  الزامات عمومی کارگاه

 حفاظت و کاربهداشتایمنی، تأمین و منظور حفظ بهاقدامات الزم  سازنده موظف است کارگاه ساختمانی در هر

  .را به عمل آورد زیستمحیط

 کارفرما هر باشند، کار به مشغول کارگاه ساختمانی یکدر  ،زمانطور همبه فرماشیخوافراد  یا کارفرما چند یا یک هرگاه

  .باشدمی زیستمحیطحفاظت  و کاربهداشت در محدوده پیمان خود مسئول اجراي مقررات مربوط به ایمنی،

  .کاهدینمو مسئولین مربوط  کارفرما سازنده، يهاتیمسئول شخص ثالث از مسئولیت مدنی و

از شخص ذیصالح داراي پروانه اشتغال یا مهارت فنی و یا گواهی  اندموظفساختمانی  يهاکارگاهسازنده و کارفرمایان 

  .ساختمانی استفاده نمایند اتیدر عملویژه 

 مسئول عنوانبهشخصی ذیصالح  یمعرف متر ارتفاع از روي پی، 18 مترمربع و یا 3000با زیربناي بیش از  يهاکارگاهدر 

شخص  يریکارگبهبسیار زیاد  و زیاد خطر با در گودهاي .باشدمی الزامیزیست محیط حفاظت وکار بهداشتایمنی، 

  .الزامی است "مسئول ایمنی کارگاه گودبرداري"عنوانبهبه مسائل ایمنی گودبرداري  و آشناذیصالح 

 در موضععملیات ساختمانی  از ادامه الزم، حفاظتو ایمنی  نیتأمموظف است  سازنده احتمال وقوع حادثه، در صورت

 اقدامات از انجاماست پس  موظف سازنده فوت، یاجرح  به خسارت، منجر حادثه وقوعدر صورت  .نماید خطر خودداري

از به هیچ کارگري اجازه دهد که خارج  دینبا .گزارش نماید ربطيذرا حسب مورد به مراجع  مراتب خطر، فوري براي رفع

 امکان غیرعادي باید روشنایی کافی، در ساعتانجام کار  در صورت .کار باشدمشغول به  تنهاییبه عادي کار، ساعت

  .کارگران فراهم شود موردنیازبرقراري ارتباط و نیز تمام خدمات 

تذکر کتبی  ضمن دیبا را خالف این مبحث مشاهده نماید، يموارد با عملیات ساختمانی، هرگاه مهندس ناظر در ارتباط

  .را به مرجع رسمی ساختمان اعالم نماید مراتب به سازنده،

سازنده و  بر عملکردساختمان نیز باید  یمهندسنظامصدور پروانه ساختمان و همچنین سازمان  مراجع ریساشهرداري و 

  .تمان گزارش گرددساخ یمهندسنظام به شوراي انتظامی مراتب باید بروز تخلفدر صورت  .نمایند مهندس ناظر نظارت


