
  
 
 

      «ساختمانی  انطباق بناید قراردا  »                                              استان گلستان                  سازمان نظام مهندسی ساختمان          

 2 از 1 صفحه

 ....................................... دفتر نمایندگی
........................................... 

  ........................................................... نسخه
........................................... 

 
 

 

 مقدمه

 منعقد شده ارائه هاي نقشه با برابر  ساختمان ملي مقررات و ضوابط رعايت نيز و  موجود هاي نقشه بررسي و ملک وضعيت از آمده عمل به بازديد از پس  قرارداد اين   

 اين.   نمايم خودداري واقع خالف  بناي انطباق گواهي ارائه از ها نقشه با موجود وضع مغايرت صورت در گردم مي متعهد اخالقي و اي حرفه شئون رعايت ضمن و گرديد

  صالحيت بودن دارا بر دال مهندس گواهي جهت فقط سازمان تأييد و باشد مي سازمان از خدمات ارائه درخواست متقاضي و مهندسان شدن مشخص جهت صرفاً قرارداد

.   باشد مي طرفين تأييد مورد امر اين و باشد نمي سازمان بعهده تعهدي هيچ و باشد مي پروانه اعتبار و

ـ طرفین قرارداد : 1ماده 
 .........................................از  صادره ......................................تولد  سال ...........................................................ملي  کد .............................................فرزند  ..................................................................................خانم  /آقاي:  مالک(  الف

 . شود مي ناميده مالک ومنبعد است ملک مالک ..................................................................نوسازي  کد و ................................................................شماره  ثبتي مالکيت سند اعتبار به که

 مالک جانب از وکالتاً قرارداد چنانچه( اوست متوجه اظهارات خالف يا سند در فساد هرگونه ومسئوليت نمايد مي اعالم مذکور مالکيت سند را خويش مالکـيت دليل مالک)

 وکالت سند به مستند .............................................از  صادره .............................................شناسنامه  شماره .............................................زند  فر ..........................................................خانم /  آقاي وي وکيل گردد امضا

 ( باشد قرارداد پيوست آن اصل با برابر تصوير و محضري يا رسمي بايد نامه وکالت. )نمايد مي امضا را قرارداد  ...........................................................شماره  واليت/  نامه قيم /

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  ملک آدرس

.شوند مي ناميده نظارت گروه اختصار به که ذيل مشخصات با:  ناظر مهندسان گروه(  ب

ل :اشتغا پروانه شمارهه :رشته :پايمعماري ناظر

ل :اشتغا پروانه شمارهه :رشته :پايسازه ناظر

ل :اشتغا پروانه شمارهه :رشته :پايبرق ناظر

ل :اشتغا پروانه شمارهه :رشته :پايمکانيک ناظر

ل :اشتغا پروانه شمارهه :رشته :پاينقشه بردار ناظر

ل :اشتغا پروانه شمارهه :رشته :پاي ناظر هماهنگ

ـ نشانی طرفین قرارداد : 2ماده 

شماره تماس :معماري ناظر

شماره تماس :سازه ناظر

شماره تماس :برق ناظر

شماره تماس :مکانيک ناظر

شماره تماس :نقشه بردار ناظر

شماره تماس : مالک/ وکيل مالک
 
 

 نام و امضاء مالک/ وکیل مالک و اثرانگشت
 

 
 

 ناظر معمارامضاء  ناظر هماهنگ کنندهامضاء 

 ناظر سازهامضاء 
 
 

 

 ناظر نقشه بردارامضاء  مکانیکناظر تأسیسات امضاء  ناظر تأسیسات برقامضاء 



  
 
 

      «ساختمانی  انطباق بناید قراردا  »                                              استان گلستان                  سازمان نظام مهندسی ساختمان          

 2 از 2 صفحه

 ....................................... دفتر نمایندگی
........................................... 

  ........................................................... نسخه
........................................... 

 
 

 

 

 . است طبقات ........................... تعداد و مترمربع.............................   مساحت به(  .................. ) گروه تعرفه مشمول قرارداد ينا

 ریال         جمعاً به مبلغ ریال     نظارت معماری از قرار هر مترمربع

 ریال         جمعاً به مبلغ ریال     نظارت سازه ای از قرار هر مترمربع

 ریال         جمعاً به مبلغ ریال     نظارت تأسیسات برقی از قرار هر مترمربع

 ریال         جمعاً به مبلغ ریال     نظارت تأسیسات مکانیکی از قرار هر مترمربع

 ریال         جمعاً به مبلغ ریال     نظارت هماهنگ کننده از قرار هر مترمربع

 ریال         جمعاً به مبلغ ریال     نظارت نقشه برداری از قرار هر مترمربع

          جمعاً کل : توضیحات :
 

 مبلغ ) ریال ( تاریخ شماره چک یا فیش بانک بابت ردیف

             حق الزحمه ناظران 1

             سهم سازمان از طراحی و ارزش آفزوده آن 2

             سهم سازمان از نظارت و ارزش آفزوده آن 3

             سهم سازمان از خدمات مهندسی برق و ارزش افزوده آن 4

             بیمه مسئولیت مهندسین 5

             شناسنامه فنی و ملکی 6

             ارزش افزوده شناسنامه فنی و ملکی 7

 دفتر در طرفین حضور با اضطراری و اکراهی شرايط وجود بدون و اراده آزادی کمال در و دارد واحد حکم نسخه هر که نسخه 4 صفحه و 2 در قرارداد اين

 .است اعتبار فاقد نمايندگی دفتر تأيید بدون و گرديد امضا و تنظیم ......................................  نمايندگی

 عنوان به.................................  نمايندگي دفتر رئيس سمت داراياينجانب ................................................  حضور در قرارداد اين : نمايندگی دفتر نماينده گواهی

 ، 13/      /           تاريخ در .......................................... اتوماسيون شماره و............................  شمـاره تحت و مبادله امضاء از پس و تنظيم، طرفين بين گـواه

 .گرديد ثبتنمايندگي ........................................  دفتر در
 

 نام و امضاء مالک/ وکیل مالک و اثرانگشت

 

 

 

 ناظر سازهامضاء مهر و  ناظر معمارامضاء مهر و 

 

 ناظر تأسیسات برقامضاء مهر و 

 

 

 ناظر نقشه بردارامضاء مهر و  ناظر تأسیسات مکانیکامضاء مهر و 

 

 

 ریاست دفتر نمایندگی واحد حسابداری قراردادهاامور 
 

 

 
 

 

 


