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  :قابل توجه مهندسين گرامي

تراكنش هاي بـانكي در  باالي در راستاي سهولت روند پرداخت حق الزحمه مهندسين ناظر و با توجه به تراكم   
تنظيم ليست در دبيرخانه سازمان ثبت شوند، پس از  دهم هر ماهاواخر هر ماه، باطالع ميرساند كليه گزارشهايي كه تا 

اه قابل پرداخت بوده و در صورتيكه بعد از تاريخ مذكور ارائه شود، پرداخت آن به ماه آينده و بررسي هاي الزم تا اواخر م
  .موكول خواهد گرديد

همچنين با توجه به مصوبه هيئت مديره محترم سازمان در خصوص نحوه پرداخت حق الزحمـه هـاي نظـارت و    
  .ناظرين به شرح ذيل ميباشد نحوه پرداخت حق الزحمه قرارداد نظارت،  7و  2همچنين اصالح مواد 

  

  ماه 24مدت قرارداد : گروه الف 
  عقد قراردادتاريخ ماه بعد از  2تحويل كپي پروانه ساخت يا  پس از% : 50قسط اول  - 1
 ماه بعد از تاريخ عقد قرارداد 4گزارش سقف اول يا  با ارائه% : 50قسط دوم - 2

 ماه بعد از تاريخ عقد قرارداد 18: حسن انجام كار - 3

  

  ماه 30مدت قرارداد :  ب گروه
  ماه بعد از عقد قرارداد 2تحويل كپي پروانه ساخت يا  پس از% : 40قسط اول  - 1
 ماه بعد از تاريخ عقد قرارداد  6سقف اول يا گزارش  با ارائه% : 30قسط دوم  - 2

 ماه بعد از تاريخ عقد قرارداد12سقف آخر يا گزارش  با ارائه% : 30قسط سوم  - 3

 اه بعد از تاريخ عقد قراردادم 18: حسن انجام كار - 4

  

  ماه 36مدت قرارداد : گروه ج و د 
  ماه بعد از عقد قرارداد 2تحويل كپي پروانه ساخت يا  پس از% : 30قسط اول  - 1
  ماه بعد از تاريخ عقد قرارداد 6سقف اول يا گزارش  با ارائه% : 30قسط دوم  - 2
 اريخ عقد قراردادماه بعد از ت12سقف آخر يا گزارش  با ارائه% : 30قسط سوم  - 3

 ماه بعد از تاريخ عقد قرارداد به شرط ارائه گزارش آخرين وضعيت18باقيمانده % 10 - 4

  ماه بعد از تاريخ عقد قرارداد 18: حسن انجام كار - 5
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  :مهندس ناظر هماهنگ كننده 
  ساخت كپي پروانهتحويل  پس از: يك سوم - 1
 ه هاكليه رشتنصف مدت قرارداد به شرط ارائه گزارشات : يك سوم - 2

 كليه رشته ها و ارائه گزارش آخرين وضعيت پروژهبه شرط ارائه گزارشات نظارت  قراردادپايان : يك سوم - 3

  :شهرك هاي صنعتي
  :شهرك صنعتي الفگروه *
  ماه بعد از تاريخ عقد قرارداد 2ساخت يا  پس از تحويل كپي مجوز% : 50قسط اول  - 1
 ماه بعد از تاريخ عقد قرارداد 4يا  نصب اسكلتگزارش  با ارائه% : 50قسط دوم - 2

 ماه بعد از تاريخ عقد قرارداد 18: حسن انجام كار - 3

 :گروه ب شهرك صنعتي*

  ماه بعد از تاريخ عقد قرارداد 2ساخت يا  مجوزتحويل كپي  پس از% : 40قسط اول  - 1
 ماه بعد از تاريخ عقد قرارداد 6نصب اسكلت يا گزارش  با ارائه% : 30قسط دوم - 2

 ماه بعد از تاريخ عقد قرارداد 12اتمام نصب اسكلت و سقف يا گزارش  با ارائه% :  30قسط سوم - 3

 ماه بعد از تاريخ عقد قرارداد 18: حسن انجام كار - 4

  
بررسي پرونده هاي  ،از آنجائيكه در صورت بروز هرگونه مشكل حقوقي در ساختمانهاي تحت نظارت مهندسين ضمنا

ار مي گيرد و در جهت رعايت روال قانوني ابالغي از سوي وزارت راه وشهرسازي مدنظر مرجع قضائي قر ،شهرداري ملك
درج شـده در سـايت   ( در فـرم هـاي مربوطـه   به تفكيك پرونده هاي ساختماني مقتضي است كليه گزارش هاي نظارت 

  .ثبت گردددر دبيرخانه سازمان تنظيم و بعد از ثبت در دبيرخانه شهرداري منطقه ) سازمان ، بخش فرم هاي خام
ر تعـداد سـقفهاي اجـرا    ذكـ در صورت وجود سقف هاي متعدد ارائه گزارش براي هريك از سقف ها و با بديهي است 

  .ضروري استشده 


