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 مطابق ؛كلية حقوق و حق چاپ متن و عنوان مجموعه كتاب زرد ساختمان كه به ثبت رسيده است
  محفوظ و متعلق به انتشارات فدك ايساتيس۱۳۴۸با قانون حقوق مولفان و مصنفان مصوب 

 ،CDچاپ،فتوكپي،انتشار الكترونيكي،(برداري به هرشكل  هرگونه برداشت،تكثير،كپي.باشد مي
بدون اجازه كتبي از انتشارات فدك ايساتيس ممنوع بوده و متخلفين )  و آموزشفيلم و صدا

  .تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت
          معاونت حقوقي

      انتشارات فدك ايساتيس



 

  مقدمه 
اندركاران اعم از   دستي  كليه افزون صنعت ساختمان و گستردگي صنايع وابسته به آن، پيشرفت روز

 هاي عمراني، صحيح و اصولي پروژهاجراي تا در سازد  را ملزم مي ... و پيمانكار وكارفرما، مشاور
  :  معطوف دارندذيل خود را به موارد ي ه مجدانهتوج

ي مسايل حقوقي مربوط به آن اهتمام  ي خويش در زمينه  انش و تجربه دينخست اينكه در ارتقا
 ديگر اينكه تالش خويش را در غناي هر چه بيشتر اطالعات و آگاهي خود نسبت به آشنايي ؛ورزند

  . با اصول فني ساختمان و رعايت نكات ايمني مربوط به آن به كار گيرند
به  ت اوليه واوي فراواني در حين اجراي توافقا و دعاتاختالفدهد كه   اجمالي نشان مي بررسي

اي  قابل مالحظهي  ها را به گونه و پيشرفت پروژه  طرفين قرارداد شده به مبتال ،قراردادها انعقاد دنبال
  . آورد ي فراواني به بار مي هاي ناخواسته دچار وقفه ساخته و زيان

  . است امور گونه اين مربوط به فني و حقوقي دموار از الزم فقدان آگاهي از ناشي ،اختالفات اين اغلب
در تدارك و تدوين بر آن داشت تا مصرانه  شركت سازه طراحان فدك را ،مشاهدة موارد فوق
   .گام بردارد كتاب زرد ساختمان

در طراحي و را االجرا  اي از ضوابط فني، اجرايي و حقوقي الزم كتاب زرد ساختمان مجموعه
تر است،  دهي هر چه مناسب ي عمليات ساختماني كه هدف آن ايمني و بهره نظارت و اجراي كليه

  . گيرد در بر مي
 با مقررات ملي ساختمان، سازگار  آن انطباق كامل،دكن آنچه اين مجموعه را از ساير آثار متمايز مي

  .است  مطالب آنروز بودن به و بودن كاربردي كشور، شرايط با بودن
اي كه دسترسي   مهندسين را از مراجعه به منابع متعدد و پراكنده، حاضري  مجموعه،عالوه بر اين

دهد كه  كند و به آنان اين امكان را مي نياز مي  بي،به آنها اغلب با صرف وقت فراوان همراه است
   . هاي مورد نظر اعمال كنند  و در پروژه در اسرع وقت تهيهمطالب مورد نياز خود را

اي تخصصي، متشكل از كارشناسان مجرب و  ي حاضر، زير نظر كميته بدين منظور مجموعه
درج شده  از منابع معتبر استخراج و با دقت مضاعف ، مسائل فني و حقوقيي كارآزموده در زمينه

 ي  استفاده مورد  كاربرد بتواند به عنوان مرجعي قابل استناد،ي است تا از حيث محتوا و حدود و دامنه



                

  . اهل فن قرار گيرد
 ، دانش مهندسي كشوري  توسعه ودر همين راستا، شركت سازه طراحان فدك، با هدف ارتقا

 هاي ه  با رويكرد ساخت و ساز شهري و پروژي قراردادها ي خدمات مشاوره در زمينه اقدام به ارائه
  .  كرده استهاي مذكور هاي آموزشي در زمينه  و نيز برگزاري سمينارها و كارگاهعمراني

 و يا پست 66416354 ي  شمارهبا شركت سازه طراحان فدك به ،اطالعات بيشتر كسب براي
   . ديي تماس حاصل فرماfadak.group@gmail.comالكترونيك 

 شود با ارسال نظرات و نظران و اساتيد محترم درخواست مي ي صاحب با اغتنام فرصت، از كليه
  . ناي هر چه بيشتر اين مجموعه ياري فرمايند خود، ما را در جهت غهاييشنهادپ

خانم شبنم كارپسند  و شاهنده كرمي رضا مهندسآقاي  از خود را و قدرداني تشكر مراتب دانم الزم مي
  . ابراز دارم اند  را ياري دادهاين اثر ما سازي آمادهكه در شاهنده  و آقاي محمد كرمي

هاي   به خاطر ياري،طرح كتاب زرد ساختمان، مدير رضا زروئي  از جناب آقاي مجيدهمچنين
  . اري كنمز اين مجموعه سپاسگ هر چه بهترتداركدريغ ايشان در  بي

  

  عليرضا پوراسد
  ۱۳۸۷ - بهمنششم

  
  
  
  



 

    ناشر مقدمه
شوند و از اين  هاي جدي اقتصادي در قالب قرارداد مبادله مي امروزه، تقريباً تمامي فعاليت

 كساني كه آشنايي اجمالي. باشد  قرارداد مي،حيث يكي از مهمترين راههاي اثبات حقوق طرفين
 از چه اهميتي دانند كه چگونگي نگارش و حتي انتخاب واژگان در قرارداد با علم حقوق دارند، مي

در واقع با . تواند نقش حقوقي فراواني داشته باشد  يك كلمه مياي كه نه به گوبرخوردار است 
  . هاي آتي جلوگيري كرد توان از بروز اختالف  اصولي ميقرارداديك انعقاد 

  . اي دارد قراردادهاي مهندسي است  كه كاربرد وسيع و گستردهي مهميقراردادهااز جمله 
هاي عمراني را در  اي از فعاليتهاي مربوط به پروژه  چون طيف گسترده،قراردادهاي مهندسي

   . اي است  ويژهجايگاه داراي گيرد بر مي
 هاي نامه توانند به آيين  فني و عمراني ميي عمل به مقررات حوزه  براي آگاهي ونمهندسا

 اما نهايتاً آنچه آنان را در ،عه كنند مراج  پيمان مشخصات فني ضميمه و ساختماني، استانداردها
 قراردادي انعقاددهد  ار در روابط بين كارفرما و پيمانكار ياري ميذگ اجراي ضوابط مورد قبول قانون

  . جامع، معتبر و منطبق بر آخرين ضوابط حقوقي است
  .  برگيردحقوقي را نيز در فني، مسايل در عين جامع بودن و رعايت نكاتبايد  مهندسي قرارداد يك

اي كه توافقات طرفهاي عقد قرارداد به طور روشن تدوين  فن تنظيم قرارداد به شكل مذكور به گونه
  .  استحقوق مهندسي علم ي و تبيين شود در حيطه
كارفرمايان، پيمانكاران  نظير استقبال كم چنينهم و مهندسي حقوق زمينه استناد در كمبود منابع قابل

  سبب شد تا در تداوم آثار مثبت آن كتاب در"كتاب جامع قراردادهاي عمراني"و مشاوران محترم از 
 تهيه و تدوين مجموعه كتاب زرد ساختمان بيش از پيش  در، اشتياق ما راحقوق مهندسي ي زمينه
   .زدبرانگي

 كه است حقوق مهندسي ي مجموعه كتاب زرد ساختمان در نوع خود اولين اثر جدي در زمينه
  يهل كي است و در برگيرنده دوين شدهتهاي عمراني  پروژهساخت و ساز شهري و دو رويكرد  با

  . هاي مختلف عمراني است  در رشته و ايمني حقوقي،مباحث فني



                

  :  جلدي است كه در موضوعات ذيل تهيه و تدوين شده است۶ي  يك دورهكتاب زرد ساختمان 
، قراردادهاي صنعتي، قراردادهاي ساختماني، و سازضوابط ساخت هاي عمراني،  مناقصات، قرارداد
   .قراردادهاي تاسيساتي
بيش از يك دهه سابقه اي  پشتوانه آقاي مهندس پوراسد با  جناب ارزنده با تالشي اين مجموعه

  وحضور در روند انعقاد و اجراي قراردادها و مناقصات متعدد داخلي هاي عمراني و پروژهمديريت 
  . آوري شده استالمللي، گرد بين

  تخصصياي  كميتهتوسط كتاب زرد ساختمان، بازنگري و كنترل مضاعف آن، هاي ويژگييكي از 
 جمله آقاي دكتر شهريار طاووسي و آقاي مهندس ، ازحقوقي مجرب متشكل از كارشناسان فني و

   . باشد  ميمحمدمهدي سلطاني
 اند داده ما را ياري اثرر به ثمر رسيدن اين  كه ديدانم از كليه پرسنل و همكاران در پايان الزم مي
 اميد است كه اين مجموعه، گامي هر چند كوتاه در. ابراز دارمرا  خويش داني كمال تشكر و قدر

   .  آيدشمار كشور به حقوق مهندسيارتقاي دانش 
  

  مدير مسئول انتشارات فدك ايساتيس
  ۱۳۸۷ زمستان
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