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نان   داری 

ماری  سازی و   عاو 
 ساختمان و طراح  تعهد نامه مهندسين ناظر

........... در ......................................................داراي پروانه اشتغال نظام مهندسي به شماره...............................اينجانب
تعهد نامه ضمن مطالعه دقيق اين  طراحمهندس  مهندس ناظر ..............................................رشته...........................
شده از سوي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تدوين و ضوابط موجود و مقررات ضوابط و كه بر اساس كليه 

را با مهر و امضاء الكترونيك تعريف آن مفاد به  و پايبندي و التزامبوده تاييد  كليه بند هاي آن موردمركز مي باشد،
  شده در سامانه ،تصديق مي نمايم.

  مفاد تعهد نامه:

 نيك مهندسينورخدمات الكت عنوان متولي سامانه به (فاوا)شهرداري سمنان فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان-١
     معماري و شهرسازي معاونت مي باشد كه از اين پس سامانه ناميده مي شود و به عنوان نماينده »سمنان من«در

  نظارت خواهد كرد. ،ناظر مهندسينليات ثبت و تاييد گزارشات مرحله اي مي باشد و بر كليه عم

اخالقي در مهندسي -نظام نامه رفتار حرفه ايرعايت مي بايست متهعد و ملزم به  و طراح كليه مهندسين ناظر-٢
در ارائه گزارشات  ٠٩/٠٤/١٣٩٥مورخ  ٠٢/١٠٠/١٥٢٨٨ساختمان ابالغي از سوي وزارت راه و شهرسازي به شماره 

  باشند. مرحله اي خود

به انجام تمام و  )نقشه برداي و ... ،مكانيكي وتاسيسات برقي  سازه، (معماري،ناظر و طراح مهندسين  پايبندي-٣
ثبت شده در سامانه در قبال  وقراردادي و عرفي در خصوص گزارشات ارسالي  تعهدات قانوني،كليه كمال وظايف و 

  الزامي است.مرجع صدور پروانه ساختمان شهرداري سمنان به عنوان 

موظف به پرهيز از اظهارات خالف واقع يا گمراه كننده در كليه گزارشات ارسالي مرحله  ناظر و طراحمهندسين  -٤
 اي مي باشند.

هاي خدمات و آثار بعدي كار حرفه اي خود(ثبت و ارسال گزارشات  مهندسين ملزم به پذيرش كليه مسئوليت -٥
  هستند.ود ختوسط مرحله اي در سامانه) و هرگونه امضاء نقشه ها و مدارك تاييد شده 

نظارت و مهندسي و به ويژه مهارت و دانش را در تنظيم گزارشات مرحله اي  مهندسين مي بايست نهايت دقت،-٦
  به كار گيرند.گزارش تخلفات ساختماني 

انصاف در رازداري و  داري،امانت بايست رفتار شرافتمندانه، ميناظر و طراح مهندسين  ي،الدر تمامي گزارشات ارس-٧
  د.نو به آن پايبند باش نمودهمال رعايت اكرا ارائه گزارشات و حسن نيت و انطباق با دانش حرفه اي 

قبول  ضمن مهر و امضاء الكترونيك،توسط خود را در سامانه گزارشات و داده و اطالعات ثبت شده مهندسين كليه -٨
 يو انضباط يفري، كيمدن تياثبات گردد، هرگونه مسئول چنانچه خالف مراتب فوقاذعان دارند و داشته و صحت آن را 
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كليه مسئوليت ها و پاسخگويي  پذيرايو مهندسين ناظر،  تعهدنامه بوده نيا لذيامضاء مهندسين جهت به عهده  نياز ا
  هستند و كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت.نظامي و انتظامي تي در مراجع مختلف هاي آ

ص ثالث اجازه استفاده همچنين به اشخارمز ورود به سامانه به صورت ثابت در اختيار مهندسين ناظر قرار گرفته و -٩
جهت تاييد رسامانه، مهر و امضاء الكترونيك دگزارشات پس از تاييد از حساب كاربري فعال خود در سامانه را نداده و 

  تعريف خواهد شد.آنها 

متعهد گرديده و اقرار مي نمايند كه ضمن ثبت كليه گزارشات مرحله اي ساختمان (از ناظر و طراح مهندسين -١٠
در  هكليه مفاد مطروح شيبه الزامات و تعهدات خو يبا علم و آگاهمهر و امضاء الكترونيك و  و همچنين صفر تا صد)

  بود. يد نموده و به مفاد پايبند خواهند، تاياين تعهد نامه را قبول داشته

قبل از شروع متعهد مي گردند  و ...) تاسيسات برقي و مكانيكي ،محاسب ،سازه (معماري،ناظر و طراحمهندسين -١١
با مهندس  ناظر نيارائه شده از طرف مهندس يماده ا ١٨نامه  تعهد تيرعانموده و ضمن  دياز محل ملك بازد يطراح

 نيشرح خدمات مهندسي داشته و همكار يمحاسبات يبا نقشه ها يمعمار ينقشه ها قيمحاسب در خصوص تطب
 يمقاومت خاك، نوع آهن آالت مصرف همچنينرا رعايت نمايند و  يو شهرسازراه بر اساس مصوبات وزارت  را معمار

در  نيشرح خدمات مهندس ضمنا  را معين نموده ونيپالن فوندانس يحفر چاه رو يمحل ها و ازيو ابعاد جوش موردن
نامه ها، استانداردها و مقررات  نييآ هيكلهمچنين  الزامي است. يو شهرساز راهمحاسبات بر اساس مصوبات وزارت 

 تيرعابايست  ما مياالز يو شهرساز راه مصوب وزارت ساتيبرق و تاس نيساختمان در شرح خدمات مهندس يمل
 گردد.

رعايت را حدود و صالحيت متعهد مي گردند  مجاز سال جاريمهندسين با آگاهي كامل از ميزان ظرفيت اشتغال -١٢
ضوابط و مقررات و رعايت مقررات ملي ساختمان و آئين نامه هاي كنترل نقشه هاي تهيه شده با و نموده 
سازه بررسي وضع موجود رعايت نموده و با  و آنها را طراحي شده ) ٢٨٠٠(مقررات ملي ساختمان و آئين نامه مربوطه

                       ليت صحت كليه محاسبات رو و مسئو الزم را تهيه،كنترل و تاييد نمايند يو گزارش ها نقشه ها آن،و تقويت 
 .جهت صدور پروانه ساخت و ساز مي باشندكامل بنده و مورد تاييد  پذيرند مي

  

    
 مهر و امضا

  :......................................نام و نام خانوادگي 

  شماره پروانه نظام مهندسي:........................

مهندس طراح  

مهندس ناظر  

  


