
 

ساختمان 
  ماده صد 
سيله تقبل 

در         
تعداد كل 
ف خود را 
، صول فني

يان يافتن 
ختمان و 
ي را طبق 
رسانيده و 
ن موظف 

.  

حدود و  ،

 س

و متعهد 
ختماني، 

كميل مي شود
 دسين ناظر

س هندسي و كنترل
الح تبصره هاي

بدينوس  مذكور،
مورخ            
تو            :كل

وظايفنمايم كه  
ي ساختمان و اص
چنانچه قبل از پاي
ل معماري و ساخ
عمليات ساختماني

به انجام ر كننده 
ات ملي ساختمان
 كارگاهي ميباشم

،دمات فوق الذكر

و امضـاء مهندس

ر معرفي نموده و
انه ساخجات پرو

  ـاء مالك

ت توسط منطقه تك
 سريال امور مهند

مه نظام س قانون
اصال قانون 7ره 
آئين نامه 33ده 
             ماره

ك  متراژبا         
عالم و تعهد مي

ايت مقررات ملي
و چ  انجام رسانم

 منطقه، اداره كل
مراحل مختلف ع

هماهنگ ناظر س
امه اجرايي مقررا
ط آنها در زونكن

در انجام خدكه م 

محل مهـر و

ك ثبتي فوق الذكر
هي كامل از مندرج

ل امضــمح

اين قسمت
شماره

 ماره:
 يخ:

 

 شماره ملي

 كد پستي

شهرسازي بر اساس
به تبصر با توجه
پيرو مادو   ايران

طبق قرارداد بشم 
   بخش:      

ماني مي نمايد، اع
و با رعا ساختماني

بهرا ث ساختمان 
 را به شهرداري
متعهد مي نمايم 

هماهنگي مهندس
مطابق با آيين نا و

ت و ثبت و ضبط

عهد مي نمايمت و

 مه:

  ي:

در پالكن سازنده
ه باشم و با آگاه

  واهي گردد.

ساختمانه

شم
تاري ............ 

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

و ش راه ز وزارت
و ب 1375سال 

الميــالب اس
                  

       تفكيكي: 
يل پروانه ساختم

، پروانه سمصوبه
بر احداث الجرا

كن شود مراتب
همچنيننمايم و

كتباً با هپروانه  ره
و شان اخذ نمايم

 هاي چون ساخت

جاري اطالع دارم
 نموده ام.يت

شماره شناسنام 

تفكيكي           

به عنوان          
 ساختمان نداشته
وني انجام ندهم.

ر اسناد رسمي گو

وليت سازنده

              فرزند:
آدرس:.            

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

صادره از         
رائي آن مصوب

الـــشوراي انق 1
 مان خانم/آقاي:

       فرعي:  
تحصي        طقه

 مفاد نقشه هاي م
بط قانوني الزم ا
 اينجانب غيرممك
ن تهران گزارش ن

هظَحل مندرج در
حله را كتباً از ايش

تهيه نقشه تمان،

شتغال مجاز سال ج
رعايرا سال جاري

                
:  
فرعي:            

    مورخ        
 در امور اجرايي
خذ مجوزات قانو

و مالك در دفتر 

مسئوــهد

شهرداري
هندسي
اشتغال

                     
        صادره:       

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

          تاريخ:
و آئين نامه اجر 

358صوب سال
ساختم بر احداث

          صلي:  
منطاز شهرداري 

و سازيت شهر
و ساير ضواماني
ل ادامه كاري دل

ي ساختمان استان
ن عالوه بر مراح
ري عمليات هر م

ني و ملكي ساخت

ز ميزان ظرفيت اش
 و ظرفيت مجاز س

فرزند:       
ساكن:            

         صلي:    

 ي/شركت:     
         بشماره 

گونه دخالت فني
ساسي را بدون اخ

سازندهجه: امضاء

 برگ تعــ

ي و معماري

ي شماره
  ماره
ماره

 

امضاء ش
نظام مه
پروانه ا

 

ب:                  
 شناسنامه:

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

معتبر تا         
1374وب سال 

رداري مصـن شه
را بوليت سازنده 

ك ثبتي شماره اص
كه            :ت

ر ضوابط و مقررا
نداردهاي ساختم
ي پروژه به هر
مان نظام مهندسي

ساختما رات ملي
ديه صحت اجراي
كميل شناسنامه فن

 اينجانب از
صالحيت

    جانب:        
:         ملي ماره

ك پالك ثبتي اص
 ع در:

نوسيله خانم/آقاي
قراردادبر حسب 

 گردم كه هيچ گ
چگونه تغييرات اس

توج

 

اونت شهرسازي

يادار
 و شم
 و شم

اينجانب
شماره
..........

پايه:
مصو
قانون
مسئو
پالك

طبقات
برابر
استان
اجرا
سازم
مقرر
تاييد
به تك

اينج
شم

مالك
واقع
بدين
را ب
مي
هيچ

 حوزه معا


