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مفاد قرارداد جدید،  از تاریخ تنظیم این صورتجلسه کلیه مسئولیتهای مربوطه به نظارت بر ساختمان توسط مهندس ناظر جدید پذیرفته شده و متعهد می گردد برابر -1

 کمیته نظارت را با هماهنگی کمیته نظارت برطرف نماید.کلیه نواقص اعالمی از طرف ناظر سابق و 

عالال  و پالا از تیدیالد    ناظر جدید موظف است چنانچه نواقصی در آینده کشف شود که مربوط به حوزه مسئولیتهای ناظر قبلی باشد، مراتب را کتباً به کمیته نظارت ا -2

قص مزبور اقدا  نماید و بدیهی است مسئولیت ناشی ازنواقص مزبور متوجه ناظر قبلی خواهد بود.ر نسبت به رفع نواودقکمیته نظارت و با هماهنگی آن کمیته حتی الم

وع بوده و نظریه در صورت بروز اختالف فی ما بین ناظر قدیم و جدید از حیث وجود یا عد  وجود نواقص و ایراداتی در ساختمان کمیته نظارت مرجع تشخیص موض -3

 ز ناظرین مالک عمل خواهد بود.آن برای تعیین مسئولیت هریک ا

 

 



 

 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:............................توضیحات تکمیلی 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 ناظر جدید پروژه              مجری / مالک    ناظر قبلی پروژه           

  مهر و امضاء                        مهر و امضاء    مهر و امضاء              

   

 

                          

 

 نظریه کمیته نظارت سازمان :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 را پذیرفاره ژ ماعهرد    بررق ........ مربرو  بره مهنردس نرا ر     از تاریخ        /      /        کلیه مسئولیت های ناشی از قرارداد نظرارت شرماره ................................................  

ین مرحله در صورت امکان با هماهنگی کمیاه کناررل نظرارت برطرر  ژ بررای ادامره      می گردم برابر مفاد قرارداد فی ما بین کلیه نواقص احامالی موجود در پرژهه را تا ا

 پرژهه نظارت کامل ژ بدژن نقصی را داشاه باشم ./
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