
معاونت شهرسازي و معماري
واحد امور مهندسین و توزیع نقشه     

شـــماره بـــه ...........................................ملی..................کـــد.............................فرزنـــد...............................................اینجانـــب
ــنامه ــادي/ثبتی......  .......................................شناسـ ــالك عـ ــک پـ ــادره از................................مالـ ــع صـ ............................ واقـ

:ملزم و متعهد به انجام وظایف  ذیل میباشم............................... در..........................................

.نمایمدریافترسیدورساندهسازهناظرمهندساطالعبهکتباًراخودساختمانیعملیاتشروع-١
مراحل مختلف عملیات ساختمانی به شرح ذیل را یک روز قبل کتباًبه مهندس ناظر اطالع دهم.-٢

از اجراي  سقف هر طبقه یا اتمام آرماتور بندي سقف هرطبقه ام تیرریزي و قبل م آرماتور بندي فونداسیون قبل از بتن ریزي ب)اتمالف)اتما
ع به مهندس ناظر اطالع ندهم تبعات ناشی از آن را می پذیرم.ج)اتمام سفت کاري،چنانچه مراحل فوق را به موققبل از بتن ریزي

محل نصب نمایم.تابلو مشخصات ساختمان را قبل از شروع عملیات در -٣
اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمان پیرامون آن و همچنین مسایل زیست محیطی را در کارگاه رعایت نمایم.-۴
ات ساختمان فوق الذکر را برابر ضوابط و مقررات شهرداري و مفاد نقشه هاي مصوب و پروانه ساختمانی صادره از طرف شهرداري و با رعایت مقرر-۵

ول فنی تحت نظارت مهندسین ناظر ساختمان احداث نمایم.ملی ساختمان،اص
در صورت وجود بناي قدیمی ،عملیات تخریب را با رعایت اصول ایمنی زیر نظر مهندس ناظر انجام دهم.-۶
اصول و مقررات ایمنی و فنی در خصوص  پی کنی و گود برداري پالك فوق طبق نقشه هاي محاسباتی مهندس طراح و زیر نظر مهندس ناظر و کلیه-٧

توسط افراد داراي صالحیت طبق مقررات ملی ساختمان رعایت نمایم.بدیهی است در صوت هرگونه سهل انگاري جبران کلیه خسارات قانونی و 
ارده به جان و مال ساکنین همجوار،عابرین و تاسیسات شهري به عهده اینجانب می باشد.هرگونه صدمات و

هرگونه اقدام الزم از قبیل نصب عالیم هشدار دهنده،حصار کشی مقاوم و مناسب اطراف محل گودبرداري،نصب شمع ،سپر ،دیوار حائل و مهارهاي-٨
مایم.الزم که به تائید مهندس محاسب رسیده است را تعهد می ن

خود را مبذول نموده و از ریختن مصالح و نخاله هاي ساختمانی و یا نسبت به حفظ فضاي سبز موجود در حیاط ملک و یا در پیاده رو نهایت سعی -٩
بدون مجوز شهرداري جلوگیري نمایم.درختانقطع

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یک نسخه از نقشه ساختمان مهمور شده به مهر شهرداري و یک نسخه 35ه طبق ماد- ١٠
از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجراي ساختمان در محل کارگاه نگهداري نمایم.

ه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران استفاده نمایم.در اجراي ساختمان از مصالح استاندارد و مرغوب در حد استاندارد هاي اعالمی توسط موسس- ١١
فر از اتصال لوله آب باران به شبکه فاضالب معابر که باعث اختالل می شود خودداري نموده و براي این منظور در داخل ملک خود چاه فاضالب ح- ١٢

نمایم.
شهرداري اعالم و در مدت یک هفته نسبت به معرفی مهندس بهدر صورتیکه مهندس ناظر به هر دلیل از نظارت ساختمان خودداري نماید ،کتباً- ١٣

ناظر دیگر اقدام نمایم.
با موافقت کتبی ندارم مگرپس از تصویب نقشه هاي معماري،سازه،برق و مکانیک ،در هنگام اجرا و حتی پس از صدور پایان کار حق تغییر آنرا - ١۴

شهرداري ،مهندس طراح و مهندس ناظر.
ات ساختمانی و انجام تعهدات قصور نموده و یا مغایر با نقشه هاي مصوب و پروانه ساختمانی عمل نمایم ،با گزارش مهندس چنانچه در اجراي عملی- ١۵

ناظر به شهرداري و توقف کار تا اصالح موارد ،حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نمایم.

محل ثبت دبیرخانه:گواهی امضاءدفتر خانه:امضاء مالک یا وکیل قانونی:

تعهدات و وظایف مالک در هنگام احداث بنا


