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  ))  نظارت برگ تعهد(( 

  ............................. : شهرداري                                                                                  ...............................:شماره سري 
  ...........................:        منطقه                                                   ..................................: شماره ردیف امضاء شهرداري  

   ................................................:شماره پروانه اشتغال 
  

صــادره از ........................................... داراي شــماره شناســنامه ........... ..........................فرزنــد ............................................... اینجانــب 
......................   .......پـالك   ... ..................................کوچـه   ..................... ..........خیابـان   ........... ......................ساکن شـهر    ............... ................

ساختمانی صادره از وزارت مسکن و شهرسازي / معماري ........ ..............مورخه ....... ...............................داراي پروانه اشتغال شماره 
هاي  اصالح تبصره ون از الیحه قان7با توجه به تبصره و1352تمان مصوب سال ساخري وقانون نظام معما 15و  13ساس مواد   برا

 شوراي انقالب اسالمی ایران بدینوسیله تقبل نظارت خـود را بـر احـداث سـاختمان        1358مصوب سال   ماده صد قانون شهرداري     
ل پروانه می نماید اعالم و که از آن شهرداري تحصی..................................... در پالك ثبتی شماره     ....................................... آقاي  / خانم  

  : تعهد می نمایم که 
و ایـستایی  نظارت کامل بر اجراي عملیات ساختمانی بر اساس نقشه هاي مصوبه و پروانه صادره با رعایت کلیه ضوابط فنی    -1

رج از و نیز ضوابط معماري و شهرسازي را با توجه به مقررات ملـی سـاختمانی ایـران بـه عهـده داشـته و هرگونـه خالفـی خـا           
  . پروانه انجام گیرد به اطالع شهرداري برسانم مندرجات 

ا تکمیل  فرم هاي تحویلی به اینجانب ، عالوه بـر مراحـل منـدرج در ظهـر پروانـه هنگـام       مختلف عملیات ساختمانی را باحل  مر-2
  .  گزارش نمایمگواهی عدم خالف و  یا پایان کار نیز به شهرداري صدور 

تـا تـاریخ   الیل ضمن گزارش کاملی از عملیات سـاختمانی انجـام شـده     ادامه نظارت ، مراتب را با ذکر د    ز در صورت انصراف ا    -3
  .  اعالم و گواهی حسن انجام کار دریافت نمایم کتبا به شهرداري ،انصرافاعالم 

  
   : امضاي مهندس ناظر  محل :                                           محل مهر و امضاي مسئول رسیدگی به امور مهندسین ناظر 

صـادره از   ........................................... داراي شـماره شناسـنامه      ..................................... فرزند  ............................................... اینجانب  
مالـک  ................................... پالك  ................................. کوچه  ........................... ....خیابان  ................................. ساکن  ............................... 

آقاي / بدینوسیله خانم........................ .................................................................... ........به آدرس.... ............................................ثبتی پالك 
ـ ــرا بر حسب توافق فیمابین به عنوان مهندس ناظر ساختمان م   ..............................................   در پـالك ثبتـی    اي خـود ـورد تقاض

  : معرفی و متعهد می گردم که فوق الذکر
م با اطالع و تحت نظارت نامبرده انجام داد و از اجراي هرگونه عملیات سـاختمانی  کلیه عملیات ساختمانی را از شروع تا اتما  -1

 . غیرمجاز خودداري نمایم

رتیکه نامبرده از نظارت ساختمان خودداري و یا در اجراي آن تعلل ورزد ویا بر خالف مندرجات پروانه صادره اقدام                در صو -2
  . به معرفی مهندس ناظر دیگري اقدام نمایم به شهرداري اعالم و نسبت نماید مراتب را کتباً 

نخاله هاي ساختمانی را با هزینه خود به خارج از شهر و در محلهاي مجاز تعیین شده از طرف شهرداري   کلیه مصالح زاید و     -3
  . تخلیه نمایم 

ف آن اقدام گردد حق هرگونه وط به آن را رعایت و چنانچه بر خالبا آگاهی کامل از مندرجات پروانه صادره کلیه مقررات مرب       -4
  %سقاط می نمایماعتراضی را در برابر اجراي قوانین و مقررات شهرسازي و ساختمانی از خود سلب و ا

 محل امضاء مالک .                                 ناظر و مالک هردو در دفتر اسناد رسمی گواهی گرددامضاء مهندس: توجه 


