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 مستندات دوره آموزشی:

 (1144 وشریٍ) پیمان عمًمی شرایط بررسی

 

کلیٍ مستىدات مربًط بٍ ایه ديرٌ آمًزشی در يبگاٌ مدیریت امًر فىی ي اجرایی سازمان مدیریت ي بروامٍ ریسی 

 استان گلستان بٍ آدرس ذیل بارگساری گردیدٌ است.

http://fani.golestanmporg.ir 
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 تعاليبسمه
 

 شهرداران محترم شهرهای تابعه استان تابعه استانشهرستانهای محترم  انفرماندار

 استانداری ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیکمدیرکل محترم دفتر فنی

 رییس محترم دانشگاه گلستان مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان

 محترم نوسازی مدارس استانمدیرکل  مدیرکل محترم استاندارد استان

 مدیر محترم آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای استان

 (2شرق ) مدیر کل محترم راه آهن شمال مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان

 مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

 مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان رکل محترم شیالت استانمدی

 مدیرعامل محترم شرکت توزیع برق استان مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب روستایی استان

 مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان رییس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان استانهای مدیرکل محترم فرودگاه

 مدیر عامل محترم شرکت گاز استان محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مدیرکل 

 مدیر کل محترم زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان ای استان مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده

 مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان پزشکی استانرئیس محترم دانشگاه علوم 

 مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان

  مدیر کل محترم بهزیستی استان رئیس محترم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

 استان مدیر کل محترم پست معیت هالل احمر استانجرییس محترم 

 مدیر کل محترم ثبت اسناد و امالک استان مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

 رییس محترم پارک علم و فناوری استان مدیر کل محترم دامپزشکی استان

 مهندسان مشاور استانصنفی رییس محترم انجمن  رییس محترم انجمن صنفی پیمانکاران استان

 
  

  احترام ؛با سالم و 

پنجمین جلسهه شهورف ینهی اسهتا    25/11/1396مورخ  1696298به استحضار می رساند با عنایت به مجوز شماره              

در خصوص برگزارف دوره هاف آموزش ینی بهراف عوامهن نمهان ینهی و اجرایهی اسهتا ر ههارگروه  30/10/1396مورخ 

در نمهر دارد سهازما  توسعه و آینهده نرهرف هاف پژوهش مرهز آموزش و  با همکارفآموزش و ترویج ضوابط ینی شورا 

 )ایکهانی مهندساستاد برجسته هشور جناب آقاف  توسطتدریس  ("شرایط عمومی پیمان "یک دوره آموزشی با عنوا  

شماره دو ساختما  سالن اجتماعات ساعت در محن  6صبح به مدت  8:30از ساعت  17/5/1397مورخ  شنبهچهاررا در روز 

نفر از همکارا  مهرتبط آ  دسهتراه جههت حضهور  2برگزار نماید؛ لذا خواهشمند است نسبت به معریی حداهثر  استاندارف

مبله   ارسها  تصهویر یهیش واریهزف بههبهه همهراه  11/5/1397به این سازما  حداهثر تا تهاری   در دوره آموزشی مذهور

پرداخهت در قابن  )ف گرگا نزد بانک ملی شعبه مرهز 2170454774000 شماره حسابیا  به ازاف هر نفر به ر 360000

 اقدان یرمایید. استا  گلستا سازما  مدیریت و برنامه ریزف  به نان خدمات آموزشی (هلیه شعب
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 رونوشت:
 .. جناب آقاي مهندس غراوي معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداري جهت استحضار. 
 در دوره.. مديركل محترم ديوان محاسبات استان جهت استحضار و معرفي همكاران مرتبط براي شركت  
 . مديركل محترم بازرسي استان جهت استحضار و معرفي همكاران مرتبط براي شركت در دوره. 
اله ديلم عضو محترم كارگروه آموزش و  ب آقاي امين. مديركل محترم دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري )به نمايندگي جنا 

 ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي( جهت اطالع.
ايي( . مديركل محترم راه و شهرسازي استان )به نمايندگي جناب آقاي سعيد باقري راد عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و اجر 

 جهت اطالع.
و حرفه اي استان )به نمايندگي جناب آقاي حميدرضا كريم زاده عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام  . مديركل محترم آموزش فني 

 فني و اجرايي( جهت اطالع.
. رييس محترم دانشگاه گلستان )به نمايندگي جناب آقاي عليرضا طبرسا عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي( جهت  

 ع.اطال
 . مديركل محترم استاندارد استان )به نمايندگي جناب آقاي ميثم گرزين عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي( جهت 

 اطالع.
ني و ... مديركل محترم نوسازي مدارس استان )به نمايندگي جناب آقاي روزبه گيالسيان عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام ف 

 اطالع.اجرايي( جهت 
.مديرعامل محترم شركت آب منطقه اي استان )به نمايندگي جناب آقاي سيدتقي ميرديلمي عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني  

 و اجرايي( جهت اطالع.
كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و  رئيس محترم انجمن صنفي پيمانكاران استان )به نمايندگي جناب آقاي سلمان طوسي عضو محترم.  

 اجرايي( جهت اطالع.
)به نمايندگي جناب آقاي وحيدرضا ساالري عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام . مدير محترم آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان  

 جهت اطالع. فني و اجرايي(
)به نمايندگي جناب آقاي اسماعيل تيموري عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط تان . رييس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان اس 

 نظام فني و اجرايي( جهت اطالع.
جناب آقاي مجيدي سرپرست محترم مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان جهت  

 اطالع.
 دير محترم اداري، مالي و پشتيباني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان جهت اطالع.جناب آقاي حسن نتاج م 
 و روابط عمومي سازمان مديريت گلستان جهت اطالع.جناب آقاي دهنوخلجي رئيس گروه محترم حوزه رياست  
 تان جهت اطالع و اقدام الزم.جناب آقاي كالنتري مدير محترم نظام فني و اجرايي و دبيرخانه شوراي فني استان گلس 

 

 

 حسین پیش قدم 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان گلستان 



 فصل دوم: پیمان 

 مبحث اول: تعریف پیمان

پیمان یا پیمان نامه سندی است که در آن علاوه بر مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت 

براساس آنها جریان خواهد داشت قید گردیده است و اصولاً این سند به عنوان قرارداد، مدارک و اسناد، شرایط و موازینی که قرارداد 

 توافقات طرفین مورد امضاء مجاز و رسمی دو طرف قرار می گیرد. 
 

 : اجزاء پیماندوممبحث 

پیمان بلحاظ شکل ظاهری از سه جزء )موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی( تشکیل می شود. از بین این سه جزء، 

موافقتنامه پایه اساسی پیمان را تشکیل می دهد. زیرا عناصر اصلی پیمان از قبیل مشخصات طرفین، موضوع، مبلغ و مدت قرارداد 

 گیرد.یرا در برم

 :قسمت اول: موافقت نامه

قانون مدنی در تعریف عقد مقرر  381بعنوان یکی از عناصر اصلی پیمان، در حقیقت همان مفهوم عقد را دارد. ماده « موافقت نامه»

« د.ا باشعقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنه»داشته، 

عمومی( و پیمانکار را برای اجرای موضوعی نشان می دهد و خلاصه   موافقتنامه نیز تراضی و توافق اراده کارفرما )دولت یا نهادهای

 ای مختصر از عقد است که جزئیات و شرایط آن در سایر اجزاء و مدارک پیمان می آید.

درصورت وجود دوگانگی بین »موافقتنامه اشعار می دارد:  2خر ذیل ماده موافقتنامه از آنچنان اهمیتی برخوردار است که قسمت آ

یعنی هرگاه بطور مثال بین تاریخ انعقاد پیمان یا نام « اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

اد، دوگانگی و یا اختلافی رخ دهد آنچه در متن طرفین و یا موضوع آن در شرایط عمومی یا در شرایط خصوصی و یا دیگر اسن

 موافقتنامه آمده مناط اعتبار خواهد بود و برهمین اساس موافقتنامه جزء اصلی و اساس پیمان است.

 

 الف( اجرای مفاد پیمان )موضوع قرارداد(:

اجرای مفاد پیمان به این معناست که پیمانکار باید تمامی تعهدات پذیرفته شده و مقرر در قرارداد را اجرا نماید. بعبارت دیگر، 

 اشد. موضوع پیمان می تواند شامل هردو مورد انتقال مال یا انجام عمل ب

 

 ب( شروط پیمان: 

قانون مدنی می  31جزو عقود معین نبوده و تحت حاکمیت ماده « پیمان»با توجه به مجموع مطالب معنونه می توان گفت که

شرایط  و نیز« عام و قانونی»ایست دو نوع شرایطباشد. لذا با تدقیق در قانون مدنی و نیز سند پیمان بنظر در موضوع پیمان می ب

 مورد توجه قرار گیرند.« ویژه و قراردادی»

 

 ج( تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

ته ، نتیجه گرف«این پیمان از تاریخ مبادله آن )ابلاغ از سوی کارفرما( نافذ است»موافقتنامه که مقرر داشته  4بموجب بند)الف( ماده 



اغ آن از سوی کارفرما و ثانیًا: قبل از ابلاغ آن از سوی کارفرما این عقد هنوز می شود که اولاً: نفوذ حقوقی پیمان منوط است به ابل

 کامل نیست و نیاز به نفوذ حقوقی از جانب یکی از طرفین )کارفرما( دارد.

 شرایط عمومی پیمان این 34قید می شود و بموجب بند )ز( ماده « ماه»موافقتنامه بر حسب  4مدت پیمان نیز طبق بند )ب( ماده 

شرایط عمومی پیمان می  11نام دارد. البته مدت مذکور ثابت نیست و تابع تغییرات موضوع ماده « مدت اولیه»مدت تعیین شده 

 باشد.

موافقتنامه، تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان  4با توجه به بند )ج( ماده 

شرایط عمومی پیمان یکی از مواردی که باعث تغییر مدت  11بند )الف( ماده  1ذکر است که بموجب جزء تنظیم می شود. لازم به 

 پیمان و افزایش مدت اجرای کار می شود، تاخیر کارفرما در تحویل کارگاه است.

د است از تاریخ تعیین شده موافقتنامه قید شود و لذا پیمانکار متعه 4مدت تجهیز کارگاه نیز باید معین شده و در بند )ج( ماده 

برای شروع کار در مدت معینی )بر حسب ماه( نسبت به تجهیز کارگاه بمنظور شروع عملیات پیمان اقدام نماید. همچنین وی طبق 

شرایط عمومی پیمان موظف است پس از تحویل گرفتن کارگاه با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز، طرح  21بند )الف( ماده 

   تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تائید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد. جانمایی

 های مقرر در قرارداد:د( الزام پیمانکار به رعایت مهلت

پیمان، شرایط عمومی  5های مقرر در قرارداد است. بموجب ماده از دیگر الزامات و تکالیف عام پیمانکار الزام وی به رعایت مهلت

 تقسیم می شود. « تفصیلی»و « کلی»برنامه زمانی اجرای کار به دو برنامه زمانی 

برنامه زمانی کلی: برنامه ای است که در آن زمان بندی کلی کارهای مورد پیمان بر حسب ماه، منعکس گشته و در اسناد و  -3

 مدارک پیمان درج شده است.

که زمان بندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان، به تفصیل و در چارچوب برنامه برنامه زمانی تفصیلی: برنامه ای است  -2

 زمانی کلی، در آن آمده است. 

 

 الزامات و تکالیف خاص )اختصاصی( پیمانکار: -دوم

شود باید توسط متعهد انجام بپذیرد. زیرا الف( انجام و اجرای شخصی تعهدات ناشی از پیمان: تعهداتی که از قرارداد ناشی می

 متعهد مطابق قرارداد موظف به انجام موضوع قرارداد است. 
 

و عبارت به کار برده شده در این بند  24ب( انتقال و واگذاری موضوع عملیات پیمان به صورت جزئی: از منطوق بند )ب( ماده 

هایی از عملیات موضوع پیمان تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمتپیمانکار می»که نمبنی بر ای

شود که پیمانکار حق انتقال و واگذاری نتیجه گرفته می« هایی را با شخص یا اشخاص یا پـیـمـانکاران جزء منعقد کندنامهموافقت

 ؛ مشروط به وجود شرایطی که در بند )ب( این ماده آمده است. بر این اساس:بخشی از موضوع عملیات پیمان را به غیر دارد

 اولاً، پیمانکار دوم حق انتقال به غیر را ندارد. 

 ثانیاً، این انتقال به هیچ وجه نباید وقفه در انجام کار ایجاد کند. 

 ئولیت پیمانکار اول نـخـواهـد کاست. ثالثاً، انـتـقـال عـملیات موضوع پیمان به پیمانکار دوم به هیچ عنوان از مـس

 

 دستگاه اجرائی:



ی کل، شهرداری و مؤسسه وابسته های تابعه ارتش، استانداری یا فرماندارنیروها و سازمان  وزارتخانه ها،« دستگاه اجرائی»منظور از 

به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی عام المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است 

ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور مصوب  33که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه )بودجه( بشود. تعریف فوق در بند 

، «وزارتخانه»گروه  4قانون محاسبات عمومی کشور فهرست دستگاههای اجرائی در  5تا  2ذکر شده است. طی مواد  3153سال 

 تعریف شده است.« مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی»، «شرکت دولتی»، «مؤسسه دولتی»

 شرکت دولتی: -3

مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد واحد سازمانی « شرکت دولتی»قانون محاسبات عمومی کشور،  4طبق ماده 

 %51شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 

 .)پنجاه درصد( سرمایه آن متعلق به دولت باشد

 مؤسسه دولتی:-2

و تبصره آن موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به  3111قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1بر اساس ماده 

نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر  شود و عنوان وزارت خانه ندارد.موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می

 شود.شود از نظر این قانون موسسه دولتی شناخته میریاست جمهوری اداره می

 مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی:-1

مؤسسات و »83تا61مجلس شورای اسلامی والحاقی مصوب  3/1/3111قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  5مطابق ماده 

ز نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و ا« نهادهای عمومی غیردولتی

 خدماتی که جنبه عمومی دارند، تشکیل شده و یا می شوند. 

در تبصره ماده مذکور نیز پیش بینی شده که فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف 

 شنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. دولت پی

واحدهایی که تاکنون با تصویب مجلس شورای اسلامی با عنوان مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی شناخته شده اند بدین شرح 

 باشند:می

 اشد. ها بسهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری %51های تابعه آنان، مادام که بیش از ها و شرکتشهرداری -3

 بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی  -2

 هلال احمر -1

 کمیته امداد امام خمینی-4

 بنیاد شهید انقلاب اسلامی -5

 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی -1

 کمیته ملی المپیک ایران -6

 خرداد 35بنیاد  -8

 سازمان تبلیغات اسلامی -9

 سازمان تأمین اجتماعی  -31

 (61رزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران )الحاقیفدراسیون های و -33

 (61های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی )الحاقیمؤسسه -32

 (61شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی)الحاقی -31



 (61کتابخانه حضرت آیت ا... مرعشی نجفی )قم( )الحاقی -34

 (61جهاد دانشگاهی)الحاقی -35

 (66نیاد امور بیماری های خاص)الحاقیب -31

 (68هیات امنای صرفه جویی ارزی درمعالجه بیماران)هیات امنای ارزی ( )الحاقی-36

 (66سازمان دهیاری)الحاقی-38

 (69بنیاد فرهنگی وهنری رودکی)الحاقی -39 

 (83سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران)الحاقی -21

 قسمت دوم: شرایط عمومی پیمان:

ارتست از تعهدات تبعی غیرقابل تغییر و عام حاکم بر پیمان. براین اساس تعهدات و التزامات مندرج در شرایط عمومی پیمان، عب

جنبه عام دارد و می بایست در تمام قراردادهای پیمانکاری رعایت شود و اساساً هیچگونه تغییری نباید در آنها ایجاد شود. بعبارت 

است که اصول کلی حاکم بر پیمان را تعیین می کند و یک چارچوب کلی است که بسیاری از  دیگر شرایط عمومی شرایطی

تکالیف، حقوق و مسئولیتهای کارفرما و پیمانکار در آن قید شده است و ازآنجاییکه مفاد آن جنبه عام و کلی دارد، فرض بر این 

 است که پیمانکار نظیر قانون حاکم بر پیمان از آن مطلع است.

 ی از موارد شرایط عمومی پیمان عبارتست از:برخ

 کارفرما:-1

کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضاء کننده »را بدین شرح تعریف می نماید: « کارفرما»شرایط عمومی پیمان،  1ماده 

یندگان و جانشینهای پیمان است و عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نما

 «.باشندقانونی کارفرما، در حکم کارفرما می

قرار دارد. شخص حقیقی یعنی انسان طبیعی، اما شخص « شخصیت حقیقی»در مقابل « شخصیت حقوقی»در اصطلاح حقوقی، 

یک طرف آن  حقوقی شخصیتی غیرحقیقی است که علم حقوق از حیث قواعد خود به او اعتبار می دهد. در انعقاد پیمان که

دستگاه اجرایی )کارفرما( است، چون دولت و دستگاه اجرایی اش در قالب یک شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی تبلور 

اند لذا نماینده ای بصورت شخص حقیقی از سوی دستگاه اجرایی پیمان را امضاء می نماید و بدین ترتیب آثار حقوقی پیمان یافته

 وی نمایندگی آن را برعهده دارد ایجاد می شود.برای دستگاه اجرایی که 

 پیمانکار: -2

پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر »نماید: را بدین شرح تعریف می« پیمانکاری»ایط عمومی پیمان، شر 6ماده 

ای هامضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین

 «.شندباقانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می

 مدیر طرح: -3

ر، در چارچوب اختیارات مدیر طرح، شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کا» شرایط عمومی پیمان، 8بموجب ماده 

 «.معرفی می شود  تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار

نماینده کارفرماست و کارفرما می تواند کارهایی را که راساً اختیار انجام آنها را دارد به مدیر طرح محول « مدیر طرح»در واقع 

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم پیمان از دخالت در آنها منع شده  1-2موجب ردیف نماید. مدیر طرح به استثنای مواردی که ب

 است، کلیه اختیارات کارفرما در اجرای طرح را برعهده دارد.



 مهندس مشاور و مهندس ناظر:-4

جرای کار، در مهندس مشاور، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر ا»شرایط عمومی پیمان،  8بموجب بند )الف( ماده 

 «.چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود

مهندس ناظر نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات »مذکور،  8همچنین به موجب بند )ب( ماده 

 «.شودار معرفی میتعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانک

 رئیس کارگاه:-5

رئیس کارگاه شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است که پیمانکار او را به »  شرایط عمومی پیمان مقرر می دارد: 8ماده 

 «.مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند

در متن ماده مذکور، رئیس کارگاه فقط می تواند یک نفر شخص حقیقی )طبیعی( « شخصی حقیقی»به نظر با توجه به عبارت 

شرایط  38باشدو بنابراین دو نفر یا بیشتر منفرداً یا متفقًا نمی توانند رئیس کارگاه باشند. همچنین در این خصوص بند )ز( ماده 

صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد، به پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد »عمومی پیمان مقرر داشته 

 عنوان رئیس کارگاه به مهندس مشاور معرفی نماید. 

رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی با مسئولیت و نظارت او انجام شود. پیمانکار باید به منظور 

ز مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صورت وضعیت های موقت، اختیارات کافی اجرای کار و دریافت دستور کارها و نقشه ها ا

به رئیس کارگاه بدهد. هرنوع اخطار و اعلام که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس کارگاه 

 «.ابلاغ شود، در حکم ابلاغ به پیمانکار است

ه گرفت که رئیس کارگاه نماینده پیمانکار است و باید واجد صلاحیت و مورد قبول مهندس مشاور از مراتب مذکور می توان نتیج

 نیز باشد.

 پیمانکار جزء: -6

پیمانکار جزء، شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را »شرایط عمومی پیمان مقرر داشته  33ماده 

 «.بنددعملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از

لازم به ذکر است مفاد قراردادی که میان پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء منعقد می شود هیچگونه ارتباطی به کارفرما ندارد. لیکن از 

 را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین،آنجائیکه پیمانکار جزء بخش یا بخش هایی از موضوع پیمان را اجراء می کند، لذا می تواند پیمان 

شرایط عمومی پیمان قید  24پیمانکار اصلی در قرارداد فیمابین با پیمانکار جزء می بایست حداقل نکاتی را که در ماده 

   رعایت نماید.  شده،

 کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه: -7

عبارت از مجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات مورد نیاز، برای آغاز « کار»شرایط عمومی پیمان مقرر می دارد:  32بند )الف( ماده 

کردن، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دائمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان 

ان انجام می شود. از تعریف مندرج در تحویل کارفرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا و نگهداری موضوع پیم

بند الف ماده فوق می توان برداشت نمود که کارهای موضوع پیمان دو نوع است که عبارتند از کارهای دائمی و کارهای موقت. 

یمان کارهای دائمی مجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات مورد نیاز برای آغاز کردن، انجام دادن و پایان دادن عملیات موضوع پ

است که باقی می مانند و کارهای موقت همان اقدامات فوق است که بمنظور اجرا و نگهداری موضوع پیمان انجام می شود. لذا 

 موضوع پیمان و مورد تعهد عملی پیمانکار همان کارهای دائمی است.



موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به  محل یا محلهایی است که عملیات« کارگاه»همچنین، بند )ب( این ماده اعلام داشته است: 

منظور اجرای پیمان، با اجازه کارفرما از آن استفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی 

کارگاه به شمارنمی کارفرما، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو 

 آید.

، عبارت از عملیات، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت «تجهیز کارگاه»مذکور نیز اشعار داشته است:  32بند )ج( ماده 

 «.موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان، میسر شود

، عبارت از جمع آوری مصالح، تجهیزات، تاسیسات و «برچیدن کارگاه»د( این ماده نیز در مورد برچیدن کارگاه مقرر می دارد: بند )

ساختمانهای موقت، خارج کردن مواد زاید، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز 

 باشد. کردن محلهای تحویلی کارفرما می

برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان،  -8

 مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه:

 .«مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان، به وسیله کارفرما محاسبه و اعلام شده است»الف( برآورد هزینه اجرای کار: 

قبل از اینکه طرح عمرانی به مرحله ساخت و اجرا برسد، کارفرما مبلغی را به عنوان هزینه اجرای کار در نظر گرفته و درهنگام 

 1تعیین برنده مناقصه، مبلغ پیشنهادی پیمانکار به عنوان مبلغ اولیه در ماده مناقصه بر پایه آن، مناقصه را انجام می دهد و پس از 

 موافقتنامه عیناً درج می شود.

موافقتنامه با احتساب مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار و قیمت جدید است. مبلغ پیمان  1مبلغ درج شده درماده »ب( مبلغ پیمان: 

 «.شودنامیده می« مبلغ اولیه پیمان»موافقتنامه است که  1در ماده  هنگام مبادله پیمان، همان مبلغ درج شده

موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس اسناد و مدارک پیمان، در آن  1شده در ماده مبلغ درج »ج( مبلغ نهایی پیمان: 

 به نظر می رسد مبلغ نهایی با مبلغ پیمان تفاوتی ندارد. « ایجاد می شود.

 «.حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است»د( ضریب پیمان:

 

 تضمین انجام تعهدات:-9

شرایط عمومی پیمان مواردی را برشمرده تا از انجام تعهداتی که پیمانکار بر عهده گرفته است، اطمینان حاصل شود. این  14ماده 

موقع امضای پیمان، برای تضمین انجام تعهدات »حسن انجام تعهدات قراردادی است مقرر داشته است: ماده در خصوص تضمین 

درصد مبلغ اولیه پیمان، صادرشده از طرف بانک مورد قبول کار فرما و طبق  5ای معادل ناشی از آن، پیمانکار باید ضمانتنامه

ما کند. ضمانت یاد شده باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، تسلیم کارفرنمونه

موضوع پیمان، معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده 

آن را فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه، پیمانکار موجبات تمدید  35اقدام کند و اگر تا 

نشود، کار فرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آنرا به جای ضمانتنامه، به رسم وثیقه نزد خود 

 آزاد می نگه دارد. کار فرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورتمجلس تحویل موقت، با توجه به تبصره یک این ماده

 «کند.

  تضمین حسن انجام کار: -11

 31از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل »شرایط عمومی پیمان در خصوص ضمانت حسن انجام کار مقرر می دارد:  15ماده 

 ها:پرداخت -33شود. درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار و درحساب سپرده نزد کار فرما نگاهداری می



 یهار شکل می تواند پرداخت نماید که عبارتند از: پیش پرداخت، پرداخت علی الحساب، پرداخت قطعکارفرما مبلغ پیمان را به چ

 )نهایی( و تسویه حساب کامل.

 پرداخت:پیش -11

کار فرما موافقت دارد که به منظورتقویت بنیه مالی پیمانکار، »شرایط عمومی پیمان در این خصوص مقرر داشته است:  11ماده 

 عنوان پیش پرداخت به پیمانکارپرداخت کند. مبلغی به 

  بروز حوادث قهری: -12

جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابها و »شرایط عمومی پیمان در خصوص حوادث قهری و غیرمترقبه اعلام می دارد:  41ماده 

دار و مهار نشدنی، طوفان و های دامنهصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی، آتش سوزیاعت

حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزو 

ود و در صورت بروز آنها، به ترتیب زیر عمل می شود. در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف، حوادث قهری به شمار می ر

 «.های وارده شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیستمسئول خسارت

از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت 

های مطمئن و ایمن، به کار برد. کار فرما نیز باید تمام امکانات زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل

 دهد.موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار 

 فسخ پیمان : -13 

 ع حقی است برای برهم زدن معامله.اقعبارتست از مجوز قانونی یا قراردادی برای هریک از طرفین عقد و در و« خیار فسخ»

 قسمت سوم: شرایط خصوصی پیمان :

و بعبارت دیگر   ضعیت و ماهیت پیمان تنظیم شده استشرایط خاصی است که بمنظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به و

تعهدات تبعی است که با توجه به شرایط عمومی متناسب با وضعیت و ماهیت هریک از انواع قراردادهای پیمانکاری در محدوده 

 تعیین شده تغییر می کند و موارد مندرج در شرایط خصوصی هیچگاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

 قسمت چهارم: سایر اسناد و مدارک پیمان:

 موافقتنامه پیمان عبارتست از: 2اسناد و مدارک پیمان بموجب ماده 

 موافقت نامه -3

 شرایط عمومی -2

 شرایط خصوصی -1

 برنامه زمانی )کلی و تفصیلی( -4

 فهرست بها و مقادیر کار-5

 ات فنی عمومی مشخص-1

 مشخصات فنی خصوصی -6

 دستورالعمل ها واستانداردهای فنی -8

 نقشه ها -9



 اسناد تکمیلی -31

 

 

 بسیار مهم

 : نمونه سوالات

 پیمان را تعریف کنید ؟  -1

 شود؟اصلی و اساس پیمان محسوب میچرا موافقتنامه جزء   -2

 گردد؟با توجه به موافقتنامه پیمان، تاریخ شروع کار چگونه مشخص می -3

مانکار به شخص یا اشخاص انتقال و واگذاری موضوع عملیات پیمان به صورت جزئی از سوی پی  -4

 باشد؟دیگر، مشروط به چه شرایطی می

 شرکت دولتی را تعریف نمایید ؟  -5

 ؟به اختصار توضیح امور غیرمترقبه را   -6

 ؟  منظور از شخص حقوقی چیست -7

 پرداخت را تعریف کنید ؟ پیش -8

 ؟  خیار فسخ را تعریف کنید -9

 ؟یدرا تعریف کناز آن دو مورد مورد از شرایط عمومی پیمان را نام ببرید و  پنج -11

 شرایط خصوصی پیمان را تعریف کنید ؟ -11

 چهار مورد از اسناد و مدارک پیمان را نام ببرید؟ -12
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 تعاليبسمه
 

 شهرداران محترم شهرهای تابعه استان تابعه استانشهرستانهای محترم  انفرماندار

 استانداری ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیکمدیرکل محترم دفتر فنی

 رییس محترم دانشگاه گلستان مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان

 محترم نوسازی مدارس استانمدیرکل  مدیرکل محترم استاندارد استان

 مدیر محترم آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای استان

 (2شرق ) مدیر کل محترم راه آهن شمال مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان

 مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

 مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان رکل محترم شیالت استانمدی

 مدیرعامل محترم شرکت توزیع برق استان مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب روستایی استان

 مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان رییس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان استانهای مدیرکل محترم فرودگاه

 مدیر عامل محترم شرکت گاز استان محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مدیرکل 

 مدیر کل محترم زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان ای استان مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده

 مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان پزشکی استانرئیس محترم دانشگاه علوم 

 مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان

  مدیر کل محترم بهزیستی استان رئیس محترم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

 استان مدیر کل محترم پست معیت هالل احمر استانجرییس محترم 

 مدیر کل محترم ثبت اسناد و امالک استان مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

 رییس محترم پارک علم و فناوری استان مدیر کل محترم دامپزشکی استان

 مهندسان مشاور استانصنفی رییس محترم انجمن  رییس محترم انجمن صنفی پیمانکاران استان

 
  

  احترام ؛با سالم و 

در  "شرایط عموومی پیموا "صوص برگزاری دوره آموزشی در خ 06/05/1397مورخ  219840ه پیرو نامه شمار       

به استحضوار  (ی ذیل شورای فنی استا نظام فنی و اجرایروه آموزش و ترویج ضوابط کارگ مصوب) 17/05/1397تاریخ 

شرکت کننده در دوره مذکور )مطابق لیست پیوست( صادر گردیوده و می رساند گواهینامه های آموزشی همکارا  محترم 

 آماده دریافت می باشد.

خواهشمند است دستور فرمایید نماینده محترم آ  دستگاه )ضوم  بوه هموراه داشوت  تصواویر فویو هوای واریوزی( ج وت 

سواختما   57قو  در عودالت دریافت گواهینامه مذکور به مرکز آموزش و پژوهو های توسعه و آینده نگوری سوازما  )وا

 سازما ( مراجعه فرمایند. 2شماره 
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 رونوشت:
سرپرست محترم مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان براي جناب آقاي مجيدي  

 استحضار
 

 

 هادی کالنتری 

مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه 

 شورای فنی استان گلستان 
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