
 بسمه تعالي  

 ...........................    :قرارداد شماره                                                   

 ...........................    : قرارداد اریخت                     استان مرکزی ساختمان میته مجریان سازمان نظام مهندسیک

    اقدام فرمائید. خواهشمند است نسبت به بررسي و ثبت قرارداد مجری با مشخصات زیربا سالم و احترام 

........... .....................شماره پالک ثبتي ....... .................................تلفن . ...............................................شماره ملي.................................................:...........صاحبکار نام

 .....................................................از خانم/آقای ..... ........شماره دفترخانه  .........................مورخه ......................شماره برگ وکالت  

  .. ........شماره   دفتر مهندسيطراحي شده در  ......   سقفتعداد  متر مربع،..........................    سطح زیر بنا ......................مورخه  ..................... برگ تعهد نظارت شماره

     ..............................کدپستي  ..............................................................................................................................آدرس 

 

 

 ..............................................همراه تلفن ............................................................شماره ملي  ....................................................... :نام  :مجری مشخصات مهندس

 ریال  ......................................................................... مبلغ قرارداد . .............  پایه  ...... .................................................پروانه اشتغال شماره 

در حال حاضر و در مدت زمان قرارداد دارای ظرفیت و صالحیت اجرای پروژه فوق بوده و  ، اعالم میدارم مذکورمهندس مجری با مشخصات  اینجانب  مجری: تعهد

در کارگاه ردم گ متعهد می، میباشد در کارگاه  پاره وقت بوده و با توجه به شرح وظایف و تکالیف مجریان که بصورت کار تمام وقت  یا  وقت فاقد هرگونه شغل تمام

سازمان  ، ودرصورت ثبت گزارش عدم حضورتوسط بازرسین مربوطهداشته باشم  مؤثر ربعنوان مجری و سرپرست کارگاه ، بصورت تمام وقت حضو محل پروژهساختماني 

 ارائهو راردادقثبت هرگونه از تا مدتي که تشخیص دهد ،  به شورای انتظامی جهت برخورد قانونی ضمن معرفی اینجانبد داشت ، حق خواه نظام مهندسي ساختمان

  نمایم. از خود سلب مياضي را در این خصوص ، و حق هرگونه اعتر دممانعت بعمل آوربه اینجانب  خدمات مهندسي 

ام ریال بابت هر مترمربع قرارداد به حساب سازمان نظبیست هزاربدینوسیله رضایت خود را جهت پرداخت مبلغ  باعلم وآگاهي کامل از قوانین ومقررات مربوطه  همچنین

 م مي دارم . قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان اعال 23وفق ماده  سازمان و  32/23/69بر اساس مصوبه مجمع عمومي مورخ   مهندسي ساختمان

   ........................................................ مهندس مجری مهرو امضاء                                            

 

 

  .........................مورخه .........................................................طي فیش شماره  ریال ........................................مبلغ واهي میگرددگ

   . وجه سازمان پرداخت گردیددرمجری مهندس توسط 

 

 

   .الزامیستقرارداد  هنگام بررسیاصل آن  ارائه مدارکی که  قرارداد پیوستمدارک مورد نیاز

 سند مالکیت -3  کارت ملي صاحبکار -2  تکمیل شدهنسخه  قرارداد  چهار -2

 وکالتنامه ) در صورت وجود( -4  پروانه اشتغال مجری  -2    

 پروانه ساخت در صورت صدور -9  برگ تعهد نظارت -5    
 

 اسامی اعالم گردید وعقد قرار داد با مشخصات باال بالمانع ، میته مجریان کپس از بررسی و رؤیت اصل مدارک فوق توسط 

 : دتائید کنندگان بشرح زیر میباش

2-  3- 

 

 

 

 06/06/69 یرایشو مهندسینفرم لفاف قرارداد         .     وهیچگونه کپي از مدارک دریافت نمیگردد الزامیست.حضور طرفین قرارداد و سرپرست کارگاه در جلسه کمیته مجریان. تذکر : 

 ثبت قرارداد از نظر انفورماتیک :

 بالمانع است □

 
 
 

 قرارداد ثبت شد. □

 مالی سازمانمهروتائید امور


