
                                                   
  بسمه تعالی

  بــرگ تعهــد نـظارت
  

  ............................................. :شهرداری                                                                              .................................................. : شماره سری 
  .............................................. :منطقه                                                                     .................................................. :شماره رديف امضاء شهرداری 

  
  

  ...................................... صادره از ..............................................دارای شناسنامه شماره   ..................................................  فرزند ............................................................................اينجانب 
  

   ......................................................... شماره .................................................................... کوچه ......................................................................خيابان   ..................................................................ساکن شهر 
  

     ازهدراـی صـتمانـساخ/  ماریــمع ...............................................................مورخ  ................................................................................................. مارهــ شتغالــپروانه اش دارای
  

با توجه به تبصره   و١٣۵٢ساختمان مصوب سال  ام معماری و قانون نظ١۵ و١٣شهر سازی بر اساس مواد  ن ووزارت مسک
  

بل ـيله تقـالمي بدينوسـ شوراي انقالب اس١٣۵٨مصوب سال  هرداريـد قانون شـصره هاي ماده صـالح تبـحه قانون اصـاز الي ٧
  

  که از آن  ............................................................... شماره  ثبتي در پالک ......................................................................... آقای/ خانم  نظارت خود را بر احداث ساختمان
  

  : تعهد می نمايم که شهرداری تحصيل پروانه می نمايد اعالم و
  

 ييايستا پروانه صادره با رعايت کليه ضوابط فنی و  نقشه های مصوبه وساسا تمانی بر نظارت کامل بر اجرای عمليات ساخ-١
  

ارج از ـالفی خـونه خـهر گ ته وـهده داشـتمانی ايران بعـررات ملی ساخـه به مقـازی را با توجـهر سـش ماری وـوابط معـنيز ضو 
  

  . پروانه انجام گيرد به اطالع شهرداری برسانماتجرمند
  

گامـهر پروانه هنـدرج در ظـل منـجانب، عالوه بر مراحـاينه ويلی بـليات ساختمانی را با تکميل فرمهای تحـراحل مختلف عم م-٢
  

  .با پايان کار نيز به شهرداری گزارش نمايم صدور گواهی عدم خالف و
  

خـتمانی انجام شده تا تاريـمن گزارش کاملی از عمليات ساخـارت، مراتب را با ذکر داليل ضـراف از ادامه نظـورت انصـ در ص-٣
  

  .دريافت نمايم گواهی حسن انجام کار به شهرداری اعالم و انصراف، کتبا
  
  

  :محل امضاء مهندس ناظر :                                     محل مهر وامضاء مسئول رسيدگی به امور مهندسين ناظر        
  
  

  
  

  
 ................................................ صادره از ................................................. درارای شناسنامه شماره ............................................... فرزند  ................................................................................... اينجانب

  

 .......................................................................... مالک ثبتی .................................................................پالک  ................................................کوچه ........................................... خيابان ...................................... ساکن
  

رابر حسب  ...............................................................................................آقای/ بدينوسيله خانم   ..................................................... کوچه ................................................................ واقع در خيابان
  
  

  :که تعهد ميگردم متوافق فيمابين بعنوان مهندس ناظر ساختمان، تقاضای خود را در پالک ثبتی فوق الذکر معرفی و
  

الع و    -١ ا اط ام ب ا اتم روع ت اختمانی را از ش ات س ه عملي امبرده   کلي ارت ن ت نظ ام داده وتح ات  انج ه عملي ر گون رای ه از اج
  .خودداری نمايم  غير مجازمانیاختـس

  

اقـدام يا بر خالف مندرجات پروانه صادره  يا در اجرای آن تعلل ورزد و  از نظارت ساختمان خودداری وبردهدر صورتيکه نام-٢
  .اقدام نمايمنسبت به معرفی مهندس ناظر ديگری  کتبا به شهرداری اعالم و  رانمايد مراتب

  

داریهرـدر محلهای مجاز تعيين شده از طرف ش ی ساختمانی را با هزينه خود به خارج از شهر و انخاله  کليه مصالح زايد و-٣
  .تخليه نمايم

  

ردد حق هر  با اگاهی کامل از مندرجات پروانه صادره، کليه مقررات مربوطه به آن را رعايت و            -۴ دام گ ر خالف آن اق چنانچه ب
  .اسقاط می نمايم خود سلب و ساختمانی از مقررات شهرسازی و اجرای قوانين و نه اعتراضی را در برابرگو
  
  

  :                 محل امضاء مالک                                                                                                               
  

 )).ء مهندس ناظر ومالک هردو در دفتر اسناد رسمی گواهی گردد امضا: توجه  (( 


