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 واع مشارکت مدنيان

قزارداد هشارکت هذًي بِ سِ طَرت هشارکت در ساخت، قزارداد هشارکت هذًي با باًک ٍ قزارداد هشارکت هذًي خظَطي 
 طَرت بِ. در اداهِ ّز يک اس اًَاع هشارکت هذًي رادارًذشزايط ٍ قَاًيي خاص خَد  ّا آىاس  ّزکذامکِ  گيزد هيطَرت 
 .اًذ شذُ بياىهختظز 

. 

  در ساختمشارکت 

در ايي ًَع هشارکت هذًي ساسًذُ ٍ هالک شزيک خَاٌّذ شذ ٍ در آى هالک طاحب سهيي بَدُ ٍ ساسًذُ 
هشارکت  باّنٍساس ًيش  ٍساس خَاّذ کزد. ّوچٌيي هوکي است در ساخت گذار ٍ اقذام بِ ساخت سزهايِ

ي چٌذ ًکتِ هْن ٍجَد کٌٌذ؛ سيزا اهَال هَضَع اطلي قزارداد است اها در ايي قزارداد هشارکت هذً
 :جلَگيزي کزد بعذاسآىاس اختالفات ٍ هشکالت  تَاى هي ّا آىدارد کِ با رعايت 

در ًَشتي ايي ًَع قزارداد تا حذ اهکاى آى را شفاف ٍ ٍاضح بٌَيسيذ ٍ اس جوالت سادُ ٍ 
 .رٍاى استفادُ شَد

شذُ  الفاظ استفادُدر هتي قزارداد اس الفاظ قاًًَي استفادُ شَد ٍ ّوچٌيي بايذ بز رٍي 
 .تسلط ٍ اشزاف داشت

کاهل اس ابتذا بِ اًتْا  طَر بِسٌذ هشارکت هذًي را  بار کيپيش اس اهضاي قزارداد 
 .خَاًذُ ٍ ّز جاي آى گٌگ ٍ ًاهفَْم بَد در هَرد آى تَضيح بخَاّيذ

جاًبِ  طزف هقابل در هجلس عقذ هشارکت هذًي ٍجَد ًذارد اس اهضا يک کِ ٌّگاهي
 .قزارداد را اهضاء کٌيذ باّن سهاى ّناري کزد ٍ سعي کٌيذ آى خَدد

 کارکزدُدر ايي سهيٌِ  قبالًرا داشتِ ٍ  ٍساس ساختشخض ساسًذُ بايذ تَاًايي کار 
 .باشذ

باشذ ٍ در طَرت ًبَد ٍي قزارداد را بزاي اٍ ارسال کزدُ،  حضَرداشتٍِکيل شوا در هحل  حتواًدر ٌّگام عقذ هشارکت هذًي 
 .ٍي آى را اهضاء کٌيذ تائيذدر طَرت 

 .استفادُ کٌين دستزس قابلدر طَرت لشٍم در ٌّگام عقذ هشارکت هذًي اس شَْد آگاُ ٍ 

 .بيٌي شَد در سٌذ هشارکت هذًي حضَر هستوز ٍ ًظارت بز پزٍصُ ساخت پيش

 .شَد سهاى پاياى ساخت پزٍصُ تعييي شَد ٍ در طَرت تخلف اس ايي تاريخ توْيذات السم در ًظز گزفتِ

 .افزاد ديگز در سٌذ هشارکت هذًي تعييي تکليف شَدبِ در هَرد هوٌَعيت ٍاگذاري ساخت پزٍصُ 

 .در ساخت تعييي شَد کاررفتِ بِهظالح  حتواًدر سٌذ هشارکت هذًي 

 .شَد تکليف تعييي …ّاي جاًبي ّواًٌذ اشتزاک بزق، گاس، هاليات ٍ  در قزارداد هشارکت هذًي ّشيٌِ

 

و روستاهاي اسالمی شهز ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهزداري  


