
تعالیبسمه  

معرفیمهندسانناظرحقيقیتوسطحقوقیفرم  

 مهندسی نظام:........................ عضو سازمان کد ملیاینجانب .................. فرزند.............. به شماره شناسنامه............... صادره از ............... دارای 

تاسيسات    تاسيسات برقی  عمران    معماری ساختمان استان...................... دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه ........ در رشته 

مدیرعامل شرکت ....................... به شماره ثبت.......................  عنوان بهمعتبر تا تاریخ ....................... صادره از وزارت راه و شهرسازی،  مکانيکی

با اصالحات و  1375اجرایی آن، مصوب  نامه آیينو  1374و کنترل ساختمان مصوب  مهندسی امنظتاریخ  ثبت.......................... مطابق قانون 

یا احداث ساختمان خانم/آقا/شرکت  بر تقبل نظارت خود که (1358قانون شهرداری)اصالحی 100ماده  7الحاقات بعدی آن و نظر به تبصره 

تعداد  ...................................... و شماره قرارداد................مورخ ..................... به مساحت کل................و................به نشانی.........................موسسه

ه  سریال مطابق فرم تعهد نظارت به شمارو  نماید میطبقات........... که از شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کيش، پروانه ساختمانی دریافت 

، 1375و کنترل ساختمان مصوب  مهندسی نظاماجرایی قانون  نامه آئين 16ماده  بر اساس ام، اعالم کرده............................و تاریخ ............................

زیبای کيش هستند را برای نظارت در مهندسان ناظر حقيقی دارای مجوز فعاليت از معاونت معماری و شهرسازی که ساکن و مقيم در جزیره 

 ساختمان صدراالشاره را اعالم می دارم:

 نام و نام خانوادگی:                                      مهر و امضای مدیرعامل شرکت:

:........................ کد ملیفرزند.............. به شماره شناسنامه............... صادره از ............... دارای ، .............خانم/آقای .............................. -1

ساختمان استان...................... دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه ........ در رشته معماری معتبر تا تاریخ  مهندسی نظامعضو سازمان 

بر عمليات  متعهد  نظارت گفته پيش.................. صادره از وزارت راه و شهرسازی، ساکن و مقيم جزیره کيش، با پذیرش کامل شرایط .....

  . ساختمانی است

 نام و نام خانوادگی:                                      مهر و امضا:

......، فرزند.............. به شماره شناسنامه............... صادره از ............... دارای کد ملی:........................ .......خانم/آقای .............................. -2

خ مهندسی ساختمان استان...................... دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه ........ در رشته عمران معتبر تا تاری عضو سازمان نظام

گفته متعهد  نظارت بر عمليات  ....................... صادره از وزارت راه و شهرسازی، ساکن و مقيم جزیره کيش، با پذیرش کامل شرایط پيش

 ساختمانی است . 

 نام و نام خانوادگی:                                      مهر و امضا:

... ...........، فرزند.............. به شماره شناسنامه............... صادره از ............... دارای کد ملی:.......................خانم/آقای .............................. -3

معتبر  مهندسی ساختمان استان...................... دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه ........ در رشته تاسيسات برقی عضو سازمان نظام

گفته متعهد  نظارت بر  تا تاریخ ....................... صادره از وزارت راه و شهرسازی، ساکن و مقيم جزیره کيش، با پذیرش کامل شرایط پيش

 عمليات ساختمانی است . 

 نام و نام خانوادگی:                                      مهر و امضا:

... ...........، فرزند.............. به شماره شناسنامه............... صادره از ............... دارای کد ملی:.....................................خانم/آقای ................ -4

 تاسيسات مکانيکیه مهندسی ساختمان استان...................... دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه ........ در رشت عضو سازمان نظام

گفته متعهد   معتبر تا تاریخ ....................... صادره از وزارت راه و شهرسازی، ساکن و مقيم جزیره کيش، با پذیرش کامل شرایط پيش

 نظارت بر عمليات ساختمانی است . 

 نام و نام خانوادگی:                                      مهر و امضا:

 :شماره پرونده

 :سریال

 :تاریخ صدور

 

 

 شماره پروانه اشتغال بکار مهندسی:

 شماره شهرسازی:

 شماره عضویت:

 

 


