
  بسمه تعالي                                                                          تاريخ:        /      /

  استان خوزستان  تعهد نامه سازندگان مسكن و ساختمان             

   سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خوزستان       

  با اهداء سالم :       

كت ( سازندگان رش  مدير عامل ساختمان حقيقي / مسكن و ه. سازند..........احترامٌا اينجانب  ...............................................              

ان پالك ثبتي شماره ساختم  ندهزان سا. كه بعنو. )...................................مسكن و ساختمان حقوقي.....................................

 د.. و داراي ك........................يت .........مالك ه باهواز  ....................................................... / ....................... واقع در بخش ..

ان ، ت ملي ساختموم مقرراام ، ضمن رعايت كليه مفاد مبحث د قرار داد نموده. با مالك / وكيل مالك عقد .........................نوسازي

  شوم كه : متعهد مي

، سازه  نقشه هاي مصوب معماري ، سي دييك نسخه تصوير كامل از تمام صفحات پروانه ساختماني پالك مذكور به همراه -١    

ت تحويل يربه آن مدي ، از تاريخ صدور پروانه ساختماني روز ٣حداكثر ظرف مدت ، تاسيسات مكانيكي پروژه را برقي و تاسيسات 

  نمايم .

ه ر پرواندنسبت به مطالعه و بررسي مشخصات اجرايي مندرج  ، قبل از شروع عمليات اجرايي و نيز در طي زمان اجراي عمليات-٢

غايرت متناقضات، اشكاالت و  ودجو در صورت و ، اقدام نمايم.ساختماني، نقشه هاي مصوب و مشخصات فني پروژه صدراالشاره 

 از طرف  ع نواقص... روز نسبت به رف.......صاحب كار مكلف است طي مدت... هاي احتمالي به مالك يا مالكين كتبًا اعالم نمايم. و

  به اين سازنده ابالغ نمايد. طراح يا طراحان اقدام نموده و نقشه هاي تجديد نظر شده را مجدداً 

  مايم.به صورت قابل قبول و مناسبي تجهيز ن كارگاه ساختمان ) را با رعايت ضوابط و مقررات ايمني ،سايت پروژه (  - ٣ 

قدام ژه ، اقبل از صدور پروانه ساختماني به هيچ وجه  بدون هماهنگي با دستگاه نظارت نسبت  به آغاز عمليات اجرايي پرو -٤

  . گردد مي دام سازمان نظام مهندسي استان اق هماهنگي پروانه  ساختمان ودر موارد استثنايي، تنها با مجوز مرجع صدور  .ننمايم

ك و سازمان به مال، ،پس از دريافت اولين تنخواه  روز كاري ٧روز و حداكثر  ٣تاريخ شروع عمليات اجرايي پروژه را حداقل  -٥

  گزارش نمايم. 

 نام و نام خانواده گي و مهر و امضاء

                                                         سازندگان مسكن وساختمان /مدير عامل شركت (حقوقي مجري)                                         

١ 



 اعالم فرم بقط و كتباٌ را مراتب ، گردد تعطيل كاري روز ١٤ از بيش مدت براي علتي هر به كارگاه اجرايي عمليات صورتيكه در-٦ 

 ارسال و كميلت با وقت اسرع در نيز، را پروژه فعاليت  دوباره شروع همچنين و.  كنم گرازش مديريت آن به اجرايي عمليات  توقف

                     به آن مديريت گزارش نمايم.(فرم اعالم شروع مجدد عمليات اجرايي ) ،  هربوطفرم م

 را بر رويپروژه  مشخصات ساختمان در دست احداث ، سازنده مسكن و ساختمان مكلف است قبل از شروع عمليات اجرايي-٧

 ن پايان كارو تا زما. اين تابل، درج نمايد به صورتي كه از فاصله مناسب براي عموم قابل ديدن باشد  ، تابلويي در كنار  معبر عمومي

شخصات را تابلو م كه يشهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه از شروع به كار يا ادامه كار ساختمان هاي  ماند .ببايد در محل باقي 

  .مي آورند نصب ننموده اند ، جلوگيري به عمل 

به ، ا ر " هاي مناسبه وشش بيمبا پ"مجاور  هايپيگيري الزم جهت بيمه نمودن كارگاه در برابر حوادث ونيز بيمه ساختمان-٨

حب ان و صاتوضيح : اينكه تعهد تامين هزينه هاي بيمه هاي فوق الذكر طبق قرارداد فيمابين سازنده مسكن و ساختم ورم.آعمل 

  كار تعيين مي گردد .

 ن تجربي  حسب مورد از مهندسان رشته هاي ديگر ساختمان ، كاردان هاي فني ، معمارا مي تواند  مسكن و ساختمان سازنده  -٩

  .استفاده كند ديگر،  كارگران و استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر

          .    مايمناي استفاده  فني از مراكز آموزش فني و حرفهمهارت  در اجراي پروژه حتي االمكان از عوامل اجرايي داراي كارت-١٠

ايم .     ويژه نم ، توجهاري دارندددر پروژه هايي كه نياز به عمليات گودبر ئيخاص اجراانوني و مالحظات قنسبت به رعايت ضوابط -١١

وم م و لزچيدن سيستم مهار موقت ديوار گود ، چگونگي جايگزيني آن توسط سيستم مهار دائبر توضيح : پيش بيني نحوه اجراء و

                 د .  ناز جمله اين مالحظات مي باش ،از اجراء سيستم مهار دائم تسريع در عمليات اجرايي و جلوگيري از توقف آن تا قبل

مجدد  و شروع قفو همچنين اعالم تو عمليات ارائه برنامه زمابيندي كلي و تفصيلي كارهاي اجرايي ساختمان از آغاز تا پايان -١٢

ه ب ،  ختمانسا بر عمليات اجراييفراهم نمودن شرايط نظارت همچنين  و  ارائه نمايم. كنندهكار و ناظر هماهنگ  به صاحب را آن

 براي  ايجاد هماهنگي در چارچوب وظايف تعيين شده ضمن  ، اقدام كنم.پوشيده خواهد شدكه را هايي از ساختمان ويژه قسمت

يد شات بازدگزاربنحوي كه در هر حال يك نسخه از  نمايم. ، عملهماهنگ كننده و ساير ناظران ناظر ،يد ناظر عاليه سازماندباز

                                                                                                                           نگهداري نمايم . ، را در دفتر كارگاه دستگاه نظارت 

رايي امل اجدر طول مدت اجراي پروژه ، مفاد مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان و قانون كار را دقيقاٌ رعايت نموده و عو-١٣

اين   دم رعايتنمايم.  و در صورت ع زاستفاده از وسايل ايميني شخصي مورد نيا مشغول به  كار در كارگاه را،  موظف به آموزش و

  وسايل از ادامه كارآن ها در كارگاه، جلوگيري بعمل آورم.

  نام ونام خانواده گي و مهر و امضاء

          سازنده مسكن و ساختمان حقيقي /مدير عامل شركت (حقوقي مجري)                                    

٢  



 اياجرايي ورعايت مقررات ملي ساختمان ، رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و اجراي محتوصحت انجام تمامي عمليات  - ١٤

                                                                      را طبق رهنمودهاي دستگاه نظارت، عملي نمايم.مصوب نه و نقشه هاي امندرج در پرو

ول در ط ،ي مصوب و مهر شده مربوط به پروژه رائيك نسخه تصوير كامل از تمام صفحات پروانه ساختماني و نقشه هاي اجرا -١٥

                          .قرار دهم  آنها  در اختيار ،ودر صورت درخواست افراد ذيصالح  . مدت اجراي پروژه در دفتر كارگاه نگهداري نمايم

 ،)  shop drawing   ( بر حسب ضرورت از نقشه هاي كارگاهيجهت ارتقاء كيفيت اجراء ، در طول مدت اجراي پروژه و  -١٦   

                نگهداري نمايم .                          گاه در دفتر كار ، هر مرحلهدر به پيوست  را  نسخه از نقشه ها ك ي

ن هاي فشاري بت  ش اسالمپ و مقاومتاز جمله آزماي ، مصرفيمصالح مختلف پروژه و  ئيايشهاي الزم از عمليات اجراآزم -١٧

ژه را خواست ناظرين پروو ساير آزمايشهاي مورد در ، كشش ميلگرد هاي مصرفي ، آزمايشهاي جوش و .....  مصرفي ، آزمايش

 جامان ،دهشبوسيله آزمايشگاههاي تأييد صالحيت  را ، طبق ضوابط ذكر شده درمباحث مقررات ملي ساختمان و ساير آئين نامه ها

                                                        آنها را به رويت و تاييد ناظرين پروژه رسانده، و در دفتر كارگاه نگهداري نمايم.   نتايج و  دهم .

.           گردد يمتوصيح : تعهد تامين هزينه هاي انجام آزمايشات فوق الذكر بر اساس قرار داد فيمابين سازنده و صاحب كار تعيين 

                                    ه و در دفتر كارگاه نگهداري نمايم .به منظور ارتقاء كيفيت اجراء از چك ليستهاي كنترلي استفاده نمود -١٨

با مصالح  جراي تأسيسات پروژه و قبل از پوشش آنهاامبحث دوم مقررات ملي ساختمان در زمان  ٨- ١- ٧به مفادبند  با توجه -١٩

و يك  دام كنم.يلم مناسب از آنها اقف، و يا تهيه عكس و )(As builtنازك كاري،  نسبت به تهيه نقشه هاي چون ساخت  بنائي و يا

رفرما ، ائه به كا، دو نسخه لوح فشرده نيز جهت ار ئیودرپايان عمليات اجرا ايم.دفتر كارگاه نگهداري نمنسخه از آن را در محل  

  تحويل نمايم . صاحب كار و سازمان   به ت ساختمانعادفترچه اطال همرا ت و بايگاني سازمان ، به هيمدير

سبت ن ، رداريتوسط ناظرين و ثبت در دبيرخاخه شه ه، در هر مرحله از اجراي پروژه ، پس از تأييد گزارش مرحله اي مربوط -٢٠  

.  همچنين در هنگام در خواست داري نمايمهدر دفتر كارگاه نگ سپسو  نمايم. نسخه كپي از آن اقدام به تهيه يك 

نظام   اطالعات ساختمان به سازمان  با دفترجه  را همراه مذكور از گزارشات ملكي ، يك سري تصوير  شناسنامه فني وصدور

      .ل دهميتحو ،مهندسي خوزستان

العات ، در دفتر چه اط نسبت به تكميل قسمتهاي مرتبط ، ٣٣بر اساس شيوه نامه ماده  ،حله از اجراي پروژهمر در هر -٢١

 ا دركور رو دفترجه مذكرده، اقدام هساختمان (پيش نياز  شناسنامه فني و ملكي ساختمان ) و اخذ امضاء ، ناظر يا طرح مربوط

، جهت متعهد مي گردم كه نسبت به پيگري اخذ امضاء مهندسين طراح از طريق صاحب كار ضمناً .دفتر كارگاه نگهداري نمايم

  امه فني و ملكي اقدام نمايم .شناسنتكميل 

  نام ونام خانواده گي و مهر و امضاء

       سازندگان مسكن و ساختمان حقيقي / شركت (حقوقي مجري)                                        

٣  



. ست كنمدفترچه گزارش بازيدهاي كارگاهي ارائه شده از طرف آن سازمان را همواره در محل دقتر كارگاه نگهداري و حرا -٢٢

ش ه گزارودر زمان بازيد ناظرين پروژه و اعضاي گروه كنترل مضاعف اعزامي از طرف آن سازمان، جهت ثيت نقطه نظرات و خالص

                                                        بازيد، در اختيار آنها قرار دهم .    

يا عدم  ز پروژهيا ساير مراجع فني سازندگان مسكن وساختمان بازيد كننده ا،توضيح : عدم ارائه دفتر چه مذكور به ناظرين پروژه 

  . كرد وي منعكس خواهد شدلودر ارزيابي عم مي شود.تخلف سازنده مسكن و ساختمان محسوب  از آندقت درحفظ و نگهداري 

سئول مرايي گاههاي اجت ) و نمايندگان ساير دستيدر زمان بازيد اعضاي گروه هاي كنترل و ارزيابي پروژه آن سازمان (مدير -٢٣

ر آنها اختيا بررسي در مدارك و مستندات فني پروژه را بر حسب نياز ،جهت مالحظه و زهر يك ا الزم را به عمل آورده و ، همكاري

       . قرار دهم

شاهده مكالتي ت) ، نواقص و اشيصورتيكه در حين بازديد اعضاي گروههاي كنترل و ارزيابي پروژه آن سازمان (مدير رد - ٢٤  

ا با ذكر و گزارش رفع هر يك از نواقص ر نواقص اعالمي اقدام نمودهسبت به رفع نودر حداقل زمان ممكن ،بالفاصله  ، گرديد

                                   ت) تحويل نمايم .          يناظر يا ناظرين رشته مربوطه ، به آن سازمان (مدير از تأييد جزئيات رفع نقص ، پس

وثر م) كه در ضوابط تأييد صالحيت سازنده مسكن و ساختمان حقوقي سازندگان هر گونه تغييرات ثبتي در شركت (براي  -٢٥

اقدام  ،ت ثبتي بصورت مكتوب به سازمان اطالع داده و پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به اعمال تغييرا ، باشد را پيش از اقدام

  نمايم .                     

ت و حيط زيسم در معابر و سد معبر اعم از كوچه ، خيابان و پياده رو و امثالهم و حفظ ياز تخليه مصالح ساختمان خوداري -٢٦ 

ر د  نم. ورا رعايت ك تا شعاع موثر كارگاه ساختمانيآلودگي هاي زيست محيطي ( هوا، آب ، خاك و آلودگي صوتي )  جلوگيري از

رو و  (پياده موني كارگاه اميز نمودن محيط پيرتخوداري از ايجاد مزاحمت و  و ،شهروندي حقوق و حفظ راستاي حفظ قانون 

                                                 موارد فوق عمل نمايم.ر حسب ب  ،بتن ريزي و ...... اجرايي نظير عمليات بعد از اتمام )، خيابان و .......

 مت ودر جهت تامين سال ، تهيه وسايل و تجهيزات الزم بر اساس مباحث مقررات ملي ساختمان و قانون كاربه  نسبت   - ٢٧

 ) .....ند ودر خصوص استفاده از وسايل مذكور ( بخصوص كاله ،كفش ، كمرب آنها، آموزش و الزام  كاركران و  بهداشت محيط كار

                          اقدام كنم.  ،ي سازندهيخصوصأ عوامل اجرام

.       هم دا انجام م ري در نما و منظر شهري اقدامات الزئاصولي و يا لحاظ نمودن زيبا در محصور نمودن محدوده كارگاه بصورت ايمن، -٢٨

  نام و نام خاتوادكي و مهر و امضاء

  سازندگان مسكن و ساختمان حقيقي / مدير عامل شركت ( حقوقي)                                             

٤  

  



  

حقيقات و ت دارسازمان استاندبا توجه به لزوم رعايت قانون استفاده از مصالح ساختماني داراي استاندار اجباري كه از سوي  -٢٩

صالح مآن از  نسبت به اطالع از ليست مصالح مزبور و استفاده صنعتي ايران اعالم و در سايت رسمي مربوط اطالع رساني گرديده ،

                                 اقدام نمايم .                       

و .  ه نمايماز مصالح ساختماني داراي استاندار اجباري و يا گواهينامه فني از مركز تحقيقات راه و شهر سازي استفاد - ١-٢٩ 

  فراهم آورم .  ، در دوره اعتبار پروانه ساختمانيرا  و تكميل پروژه كرده،  تمهيدات و تعهدات الزم را اجرا 

ان مان ا ستنظام مهندسي ساختصب تابلوي مشخصات پروژه، طبق ضوابط سازمان ناز عمليات ساختماني  شروع  قبل از -٢-٢٩

 را "ي باشدماز مصالح استاندارد در پروژه هاي ساختماني الزامي  فادهاست"نموده وبر روي تابلو جمله  حاصلاطمينان خوزستان 

                                 كنترل نمايم .

                              از سايت هاي :              ، قبل و در حين عمليات ساختماني فهرست توليد كنندگان مصالح استاندارد را -٣-٢٩ 

                                                    (جهت اطالع از توليدات استاني )                                   اداره كل استاندارد خوزستان           *

                                                                           مركز تحقيقات راه ، و شهر سازي                                                                         *

حل ساخت اه مرودر كلي ،(جهت اطالع از فهرست توليدات داراي استاندارد در ساير استان ها ) اخذ  اني استاندار ايرسازمان مل *

                       يم . اقدام نما به كارگاه  هانسبت به تامين مصالح و ورود آن ، بر اساس نظر سازندگان مسكن  / ناظر ساختمان ، و ساز

                             شركت نمايم . ، م مهندسي بر گزار مي گردد در كليه سمينارها و دوره هاي آموزشي كه از طرف سازمان نظا -٣٠

  

                                

  مهر و امضاءنام و نام خانوادگي و 

  سازندگان مسكن و ساختمان حقيقي / مدير عامل شركت ( حقوقي مجري )

  

     

     

  

٥  



 

     

 

 

  خوزستان)و ساختمان  استان  سازندگان مسكن  (

  

  شماره پيمان:       

  تاريخ:       

  

  مدارك پيمان:     

  قرار داد اجراي ساختمان– ١      

  نامه سازنده مسكن و ساختمانتعهد - ٢      

  شرايط كلي حاكم بر قراردادهاي اجراي ساختمان-٣       

  شرايط عمومي قرارداد-٤       


