
 تعهدنامه هاي ناظرهماهنگ كننده ، ناظر سازه و سازنده ذيصالح و مالك درخصوص نقشه شماره .............سال ..............

صورت نگرفته  اجرايي در محل ساختمان مزبور ونه عملياتگبا آگاهي از اينكه هيچ اينجانب:معمار ناظر سازه و يا -1

.                                                                                                     نظارت نقشه قوق را تقبل مي نمايم  

پروژه كتبا ابالغ  سازندهكه دستورالعمل اجراي انجام آزمايش بتن يا جوش را به مالك يا  ممتعهد ميگرد :ناظر سازه -2

.منماي  

ه و ضمن تگرفل يا مالك تحوي سازندهكه نتايج آزمايشات جوش يا بتن را از  ممتعهد مي گرد :ناظر هماهنگ كننده -3

                                .متاييد توسط ناظر سازه آن را قبل از بتن ريزي مرحله بعدي تحويل واحد كنترل نظارت نماي

ل ناظر اقدام و نتايج را تحويل كه نسبت به انجام آزمايشات جوش يا بتن طبق دستورالعم ممتعهد ميگرد :مالك -4

  .مي باشد اينجانببرعهد  ساختماني و در غير اينصورت مسئوليت عدم صدور اتمام عمليات مناظر هماهنگ كننده نماي

ابط مجري ودر صورتي كه در هر مرحله از اجراي پروژه ساختمان مشمول ض ممتعهد ميگرد :ناظر هماهنگ كننده -5

به مراجع صدور پروانه ساختماني و سازمان نظام مهندسي بصورت كتبي اعالم نمايم واز  ذيصالح گردد در اسرع وقت

                            .مي باشد اينجانبجلوگيري كرده و در غير اينصورت مسئوليت بعهد  سازندهاجراي پروژه تازمان 

سقف سازه اي بيشتر شود نسبت به معرفي 5 متر يا از1000در صورتي كه متراژ ساختمان از م متعهد ميگرد :مالك -6

ذيصالح اقدام نموده در غير اينصورت سازمان مطابق مقررات با اينجانب رفتار خواهد نمود و هيچ گونه اعتراضي  سازنده

.از طريف اينجانب مسموع نخواهدبود  

مراحل اجرا توسط ناظرين در  كه دفترچه اطالعات ساختمان را ممتعهد ميگرد :سازندهناظر هماهنگ كننده يا  -7

به واحد كنترل نظارت تحويل نمايم در غير اينصورت عواقب مفقود  برگ اتمام عمليات ساختمانيتاييد و هنگام صدور 

                                                                                                      .مي باشد انشدن آن بعهده اينجانب

 

مالك       ذيصالح                      سازنده                ناظر سازه                       ناظر هماهنگ كننده          

 و اثر انگشت امضا         مهر و امضا                           مهر و امضا                        مهر و امضا                       

     


