
 بسمه تعالی

 معاونت معماری و شهرسازی

 برای صدور عدم خالف (وقی)حقفرم گواهی ناظر

 گروه ساختمانی: شماره پرونده:

  د        ج        ب       الف 

 نام سرمایه گذار:

 شماره قرارداد: شماره پروانه:

 ..../.../... تاریخ قرارداد: ..../.../... تاریخ تمدید پروانه: ..../.../...  تاریخ صدور پروانه:

 :بكار شروع سریال شماره ..../.../... تاریخ شروع به کار: ..../.../... تاریخ اتمام اعتبار پروانه:

 تاریخ الحاقيه: ..../.../... شماره الحاقيه: 

 ..../.../...تاریخ تعهد نظارت:   شماره سریال تعهد نظارت: 

 تاریخ تقاضای سرمایه گذار برای صدور گواهی عدم خالف:  ..../.../...

 نشانی  کامل ملک: 

 

 
و سازمان نظام مهندسی ....... فرزند.............. به شماره شناسنامه............... صادره از ............... دارای کدملی:........................ عض......................... اینجانب

تبر تا تاریخ ....................... صادره از وزارت راه و ساختمان استان...................... دارای پروانه اشتغال بكار مهندسی پایه ........ در رشته ................. مع

ناظر ساختمان صدراالشاره، بدینوسيله . شهرسازی، بعنوان مدیرعامل شرکت ....................... به شماره ثبت....................... تاریخ  ثبت.........................

مطابق کليه ضوابط شهرسازی،آئين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله )ویرایش چهارم استاندارد مذکور  که عمليات ساختمانی ملک ماعالم می دار

آئين نامه ها و  استانداردهای الزم االجرا،  ،ها و محاسبات فنی ضميمة آننقشه(، مقررات ملی ساختمان، مشخصات مندرج در پروانه  صادره،  2800

شرکت عمران، آب و خدمات کيش تا مرحله ............................................... به اتمام اصول فنی و همچنين ضوابط ابالغی معاونت معماری و شهرسازی 

 مغایرت یا عدم رعایت موارد مذکور را عهده دار می باشم.بر  و این گواهی مبنی های تسليمیگزارش کليه  ناشی ازرسيده است و مسئوليت 

.... فرزند.............. به شماره شناسنامه............... صادره از ............... دارای کدملی:........................ عضو ............................موارد مذکورمورد تائيد اینجانب

..................... ساختمان استان...................... دارای پروانه اشتغال بكار مهندسی پایه ........ در رشته ................. معتبر تا تاریخ .. سازمان نظام مهندسی

 ز وزارت راه و شهرسازی است.صادره ا

 :ضمناً فهرست کليه گزارش های تسليمی به شرح ذیل است

 شماره ثبت تاریخ گزارش شماره ثبت تاریخ گزارش

      

      

      

      

      

      

 نام و نام خانوادگی:                                      مهر و امضای مدیرعامل شرکت:

 نام و نام خانوادگی:                                      مهر و امضای مهندس :

                                   :امضای سرمایه گذار 

 

 

 باید در دفاتر اسناد رسمی گواهی گردد. گذارسرمایهو  حقیقی مهندس ناظر مدیرعامل شرکت،  امضای

 تاریخ:

 شماره:

:پيوست  

  


