
  »بنام خدا«
   

  

  

   »ساختمان...................... نظارت بر اجراي  اتتعهد«

 

  

منعقده في ما بين وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري تهران، شوراي اسالمي  17/7/86در اجراي توافقنامه مورخ 

مهنـــدس رشـــته ....... ....................................اينجانـــب  شـــهر تهـــران و ســـازمان نظـــام مهندســـي ســـاختمان، 

و عضويت سازمان نظام مهندسـي سـاختمان اسـتان     .....................................................داراي شماره ملي...........................

نظـارت بـر    ............................................و پروانه اشتغال به كار مهندسي شماره ....................................... تهران به شماره 

وكالـت  / بـه مالكيـت   ....................... قطعـه  ................................ ثبتـي ) هـاي ( ي پالكعمليات اجرايي پروژه ساختمان

ــه .................................. ــق بــــــــــــــــ ـــواق........................ .............متعلــــــــــــــــ  ع درــــــــــــــــــــ

................................................................................................................................................................................................................

را براي مدت مندرج در پروانه ساختمان كه صادر خواهد شد،بر عهـده مـي گيـرم و    ... ....................شهرداري منطقه

  :به موارد زير متعهد و مكلف مي باشمنسبت 

  

بـا رعايـت امانـت و    ) .......................بر عمليات اجرايي بخش  نظارت بر اساس شرح خدمات(انجام وظايف محوله -1

  .اي در نظر گرفتن شرافت و اخالق حرفه دقت كامل و با

ما به ناظر ابالغ خواهد نمود و ارائه گواهي انجام نظارت از زمان شروع عمليات ساختماني كه مالك يا مجري رس -2

و مشخصـات فنـي مصـوب و مقـررات ملـي       وضعيت انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در نقشه ها ،محاسبات

  .ساختمان و ضوابط شهرسازي در مراحل مندرج در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان 

  .امضاي مدارك و اسناد تعهد آور حضور در سازمان و شهرداري در مقاطع زماني تعيين شده و -3

  .اعالم شروع به كار عمليات ساختماني به شهرداري و سازمان استان  -4

گزارش عمليات اجرا شده به شهرداري و سازمان استان و ديگر مراجع قانوني حداقل به تعداد مراحل و مواقعي  -5

  .كه در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان الزام شده است

وارد تخلف از اجراي صحيح ساختمان و رعايت نقشه هاو مشخصات فني ،پروانه ساختمان ،مقررات ملي اعالم م -6

  .شهرداري و سازمان ناظر هماهنگ كننده،شهرسازي به ساختمان و ضوابط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ادگي مهندس ناظرنام ونام خانو

  

  مهرو امضاء

  تاريخ

  

 مهرشركت مهندسين مشاور   

                          ..................................خانم/صحت امضاي آقا

  .فوق گواهي مي شود ناظرمهندس 

  

  

  

  نام ونام خانوادگي و سمت امضاي تائيد كننده 

 شماره              تاريخ                                    

http://simcongroup.ir


  »بنام خدا«
   

  

  

   »ساختمان...................... نظارت بر اجراي  اتتعهد«

 
  .اقع ضرورياطمينان از اجراي ساختمان توسط مجري و كنترل حضور مجري ساختمان و عوامل كارگاه در مو -7

بـا   .كنترل صحت اطالعات ثبت شده ساختمان توسط مجري در دفترچه اطالعات ساختمان و اعالم به سازمان -8

علم به اينكه استنكاف مجري از ثبت اطالعات صحيح ساختمان در دفترچه مربوطه، تخلف ناظر نيز محسـوب مـي   

  .شود

اري و سازمان استان پس از اعمال كنترل هـاي الزم و بـا   صدور گواهي ها و تائيديه هاي مورد نياز مالك،شهرد -9

  .توجه به گزارش هاي قبلي

اين ساختمان يا بر قراري رابطه مالي با مالك يا عمل به نحوي  ژهپروعدم پذيرش هر گونه مسئوليت در اجراي -10

  .كه داراي منافي در پروژه گردم

پروژه فوق و قبول مسئوليت فردي و جمعي  دسان ناظربا ناظر هماهنگ كننده مهنهمكاري و هماهنگي كامل -11

نسبت به انجام وظايف نظارتي در پروژه فوق به نحوي كه مسئوليت هـاي فنـي و اداري مربـوط بـه حسـن انجـام       

  .نظارت متوجه اينجانب به عنوان مهندس ناظر باشد

  

بايد داراي امضاي همه ناظران،نـاظر  مجوز شروع عمليات ساختماني و گزارش پايان هر يك از مراحل كار : يادآوري

ساختمان باشد و امضاي ساير ناظرين رسيده ،توسط ناظر هماهنگ كننده به شهرداري و هماهنگ كننده و مجري 

   .سازمان تسليم مي شود

  

  

 

                         خانم   /صحت امضاي آقا

  .فوق گواهي مي شودناظر مهندس 

  

  

  

  نام ونام خانوادگي و سمت امضاي تائيد كننده 

 تاريخ                                                  شماره

   نام ونام خانوادگي مهندس ناظر

  

  مهرو امضاء

  تاريخ

  

 هرشركت مهندسين مشاورم   




