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  باسمه تعالي
       در سالهاي اخير مشاهده مي گردد متأسفانه بعضي از كارشناسان با استناد بـه تفـسيرمبهم                

، در صـدي از مـسئوليت        م مقررات ملي ساختمان ايران     مبحث دوازده  5-1-12بند  
حوادثي كه در كارگاه اتفاق مي افتد ، بعهده مهندسان ناظر گذاشته در حـالي كـه ممكـن اسـت               
بعضاً اين كارشناسان محترم با تفاوت اساسي نظارت عاليـه و نظـارت مقـيم آشـنائي نداشـته و                    

ارشناسان رأي به محكوميت مهندسان نـاظر عاليـه         طبيعتاً مجريان قانون نيز با استفاده به ادله ك        
  : در حالي كه . مي دهند 

در كجاي قوانين موجود مسئوليت رعايت مقررات ايمني بـين مهندسـان نـاظر و كارفرمـا                 : اوالً  
سهميه بندي شده و استناد قانوني تعيين درصد مسئوليت با چه معيار و ترازوئي سنجيده مي شود 

  ؟ 
كه مهندسان ناظر عليرغم وظيفه نظارت چند مرحله اي ، بصورت تمـام وقـت و                در صورتي : ثانياً  

وجود كـارگران    با عدم مقيم نيز در كارگاه حاضر و از موارد ايمني در كارگاه مراقبت نمايند              
مـي   ماهر و نيروهاي آموزش ديده كه دارنده كارت و گواهينامـه مهـارت فنـي              

 و  هاي ساختماني را تهديـد مـي كنـد        باشند ، احتمال وقوع خطر همواره كارگاه        
براستي مهندسان درگير پروژه كه به واقع مظلومترين قشر متخصص جامعه هستند از چـه ابـزار                 

نظـام    قـانون  15 مـاده    8بنـد   قانونمند و اجرائي برخوردارند كه قـادر باشـند بـر اسـاس              
ه اينجاست كـ  .  جلوگيري كنند    1374مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه        

مهندس ناظر مي بايست تاوان گناه ناكردة قانوني را بپردازد كه ده سال پيش به تصويب رسـيده          
و به دليل عدم اجرائي شدن در مهلت ده ساله ، مجـدداً مهلـت دو سـاله گرفتـه و همچنـان در                        

  . مرحلة طرح صورت مسئله باقي مانده است 
ه كمتر از كارفرمايان و ديگر عوامـل دسـت          نقش و مسئوليت شهرداري ها نيز در اين زمين        : ثالثًا  

اندر كار ساخت و ساز نمي باشد و در طرح اينگونه دعاوي در نقطة كور راهداري قـرار گرفتـه و                     
 ذيل تشريح    ماده صد قانون شهرداري    7 تبصره   در. مجريان قانون از آن غافل مانده اند        

  :وظايف مهندسان ناظر آمده است 
ف اند بر ساختمانها نظارت نمايند وهرگـاه از مـوارد            ماموران شهرداري نيز مكل   

تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند ويـا در مـورد صـدور گـواهي انطبـاق                  
ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلـف آنـان              
رسيدگي مي شـودودر صـورتيكه عمـل ارتكـابي مهندسـان نـاظر ومـاموران                

به جزايي هم باشد از اين جهت نيـز قابـل تعقيـب خواهنـد               شهرداري واجد جن  
  ماده هفت مصوبه شوراي عـالي اداري مـورخ           2موجب تبصره    همچنين به .بود
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بـر حـسن جريـان امـور و كنترلهـاي الزم در چـارچوب                 نظارت 13/8/1371
 لـذا در راسـتاي دفـاع از حيثيـت حرفـه اي و               .بود   مقررات بعهده شهرداري ها خواهد    

تماعي اعضاي سازمان نظام مهندسي ، ضروري است كه مهندسان ناظر را در خصوص              حقوق اج 
رعايت مقررات حفاظتي ، بهداشتي كار و مقررات ايمني در كارگاهها ، مـسئوليت كارفرمـا و نيـز      
مهندس ناظر ، قوانين موجود و چالشهاي حقوقي و كيفري ناشي از آن آگاه ساخت و راهكارهاي       

  . نمود عملي صحيح را ارائه
  : آنچه كه در ذيل مي آيد اشاره اي اجمالي به ذكر موارد فوق مي باشد 

 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مـصوب         34بر اساس نص صريح ماده      
 27/6/1358  ماده صد قانون شـهرداري اصـالحي          7 و نيز تبصره     22/12/74

كه به مسئوليت وي  اختمانيمهندس ناظر ساختمان مكلف به نظارت نسبت به عمليات اجرائي س
از لحاظ انطبـاق سـاختمان  بـا مشخـصات منـدرج در پروانـه و نقـشه هـا و                      ( احداث مي گردد    

مي باشد از طرفي مهندس ناظري كه مسئوليت اجراي ساختماني را           ) محاسبات فني ضميمه آن     
عمليـات  تحت نظارت خود عهده دار مي شود در حقيقت اين فرض را پذيرفته است كه هر گونه                  

در چنين حالتي   . اجرائي تحت نظارت وي بوده و مي بايست پاسخگوي تمام موارد فني آن باشد               
بروز حادثه به معناي ارتكاب تخلف ، اهمال و عدم رعايت نظامات دولتي توسط مهنـدس نـاظر                  
بوده و در صورتي كه حادثه مذكور داراي تلفات جاني باشد نه تنها بي اطالعي مهندس نـاظر از                   

 616مـاده  چگونگي روند اجرا و عمليات اجرائي در دادگاه مـسموع نخواهـد بـود بلكـه وفـق                   
   : مبني بر اينكه بخش تعزيرات اسالمي قانون مجازات

در صورتيكه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مباالتي يا اقدام به امري كه مرتكـب                   « 
ظامات واقع شود مـسبب بـه حـبس از يـك            در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت ن          

مهندس » سال تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از اولياي دم محكوم خواهد شد                  
 5-1-12بنـد   ايـن در حـالي اسـت كـه          . ناظر مربوطه متحمل مجازات سنگيني خواهد شد        

 حفاظت كار در حين اجرا     مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختماني ايران ايمني و       
 ابتدا كارفرمايان را ملزم و مكلـف بـه انجـام اقـدامات الزم                هيأت وزيران  3/7/72مصوبه  

جهت حفظ وتأمين ايمني عمومي مبحث فوق الذكر كرده سپس مهندسين ناظر را نيز موظف به                
  . نظارت و كنترل بر امر تأمين ايمني كرده است 

 5-1-12 مبهم در سالهاي گذشته از بند        لذا با توجه به تفسير ها و برداشت هاي متفاوت و          
كه در جلـسه  ) 1(تصويب آئين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني خوشبختانه بـا    

 شوراي عالي حفاظت فني مورد بررسي نهايي و تأئيد قـرار            17/2/1381مورخ  
 به تصويب وزيـر كـار و امـور اجتمـاعي رسـيد              9/6/1381گرفت و در  تاريخ      
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كارشناسان دعاوي حقوقي و يا كيفري و همچنين مراجـع قـضائي بـاقي              هيچگونه ابهامي براي    
  :  به تصريح آمده است كه  مقررات كلي-  فصل دوم3مادة نمانده و با صراحت در 

 قـانون كـار     95و91مسئوليت اجراي مقررات اين آئين نامه بر اسـاس مـواد              «
داده شود  » كارفرما« بارت   در اينجا الزم است ابتدا تعريف شفافي از ع         .»كارفرماست بعهده

سپس به مواد مندرج در قانون كار بپردازيم و به منظور جلوگيري از هر گونه تفسير عيناً عبـارات            
 بند ج و د فصل اول آئين نامـه حفـاظتي كارگاههـاي              در. آئين نامه را ذكر مي كنيم       

  :  چنين آمده است  وزير كار و امور اجتماعي9/6/1381ساختماني مصوبه 
  
  

  :  تعريف صاحب كار در كارگاه ساختماني –بند ج 
صاحب كار شخصي است حقيقي و يا حقوقي كه مالـك يـا قـائم مقـام قـانوني مالـك كارگـاه                       
ساختماني بوده و انجام يك يا چند نوع از عمليات ساختماني را به يك يا چندپيمانكار محول مي                

گاه ساختماني متعلق به خود بر طبق مقـررات         نمايد و يا خود رأساً يك يا تعدادي كارگر را در كار           
  .قانون كار به كار مي گمارد كه در حالت دوم كارفرما محسوب مي شود 

  
  :  تعريف كارفرما در كارگاه ساختماني –بند د 

كارفرما در كارگاه ساختماني شخصي است حقيقي يا حقوقي كـه يـك يـا تعـدادي كـارگر را در                     
ت قانون كارو به حساب خود به كـار مـي گمـارد اعـم از اينكـه                  كارگاه ساختماني بر طبق مقررا    

  .پيمانكار اصلي ، پيمانكار جزء و يا صاحب كار باشد 
 قـانون كـار مـصوب       95 و   91 ،   85همچنين به منظور تكميـل بحـث حاضـر الزم اسـت مـواد               

  :را در اينجا يادآوري كنيم ) 2( مجمع تشخيص مصلحت نظام 2/7/1369
انت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايـت دسـتورالعمل هـايي كـه از                براي صي  – 85ماده  

و وزارت بهداشـت ، درمـان و        ) جهـت تـأمين حفاظـت فنـي         ( طريق شوراي عالي حفاظت فني    
جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط              ( آموزش پزشكي   

  . ا ، كارفرمايان ، كارگران و كارآموزي الزامي است تدوين مي شود ، براي كليه كارگاهه) كار 
 اين قانون مكلفند بر اساس      85 كارفرمايان و مسئوالن كليه واحدهاي موضوع ماده         - 91ماده  

مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سالمت و بهداشت كارگران در محيط               
ر آنان قرار داده و چگونگي كـاربرد وسـايل فـوق            كار ، وسايل و امكانات الزم را تهيه و در اختيا          

افـراد  . الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نماينـد             
مذكور نيز ملزم به استفاده از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطة               

  . كارگاه مي باشند 
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ي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مـسئولين     مسئوليت اجرا  – 95ماده  
هر گاه بر اثر عدم رعايت مقررات       .  اين قانون خواهد بود      85واحدهاي موضوع ذكر شده در مادة       

مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد، حادثه اي رخ دهد ، شخص كارفرما يا مسئول مـذكور                  
  . مجازات هاي مندرج در اين قانون مسئول است از نظر كيفري و حقوقي و نيز

 و همچنين مواد آئـين      95و  91 ،   85پر واضح است در تعاريفي كه مواد قانوني         
نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني آمده به طور مشخص و صريح كارفرمايـان            

مسئول اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار و تأمين حفاظت و سالمت               
  .  محيط كار مي باشند كارگران در 

  
  : راهكارهاي اجرائي 

 قانون نظام مهندسـي و      33لزوم اجراي بدون تأخير آئين نامه اجرائي ماده          -1
 و اجـراي شـيوه نامـه هـاي مـصوب      1383كنترل ساختمان مصوب تيرماه    

   .33 مربوط به ماده 1384ارديبهشت ماه 
در ويرايش جديـد   جايگزيني مواد آئين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني        -2

مبحث دوازدهم كه به نظر مي رسد از وظايف اصلي شوراي مركزي سازمان             
نظامات مهندسي كشور و در راسـتاي دفـاع از حقـوق و حيثيـت حرفـه اي             

  . جامعه مهندسي مي بايست صورت پذيرد 
لزوم آموزش و ارتقاي فني عوامل كنترل ساخت و ساز شهري و سازماندهي         -3

و هماهنگي كامـل بـا كميتـه        ) پليس ساختمان   ( ماني  مأمورين كنترل ساخت  
  . هاي كنترل نظارت از طرف شهرداريها 

  
  :   توصيه هاي الزامي به مهندسان ناظر 

 را به مالك  موارد ايمني و حفاظت كارگاه و كارگران    هنگام شروع عمليات ساختماني    -1
 در صـورتيكه كارفرمـا      بگيريـد و  ) ترجيحاً ثبتـي    (  داده و از مالك تعهد كتبي        تذكر كتبي 

بدون اطالع شما شروع به عمليات اجرائي نمايـد بالفاصـله اقـدام بـدون اطـالع وي را بـه                     
براي راهنمايي در اين زمينه برگه تعهد رعايـت مـسائل ايمنـي و              . شهرداري گزارش نماييد    

  . برگه تعهد ثبتي پيشنهادي ضميمه مطلب حاضر مي باشد 
احتمـال  مانهاي قديمي و يا در گود برداريهاي جديـد غالبـاً         در اكثر عمليات تخريبي ساخت     -2

باالخص در مناطقي    ( وقوع خطرات جاني ناشي از ريزش ساختمانهاي همجوار       
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 .زياد اسـت    ) كه زمين طبيعي داراي پستي و بلندي است و يا هنگام گود برداري زيرزمينها               
تماني ، اشـخاص  حتماً در اينگونه مواقع در رابطه با حفظ جان كارگران ساخ         

ثالث و همسايه هاي مجاور دستورات ايمني را كتباً به مالك اعـالم و رسـيد     
 و در صورت امكان رونوشت آن را نيز به اداره كار و امـور اجتمـاعي محـل          دريافت داريد 

  .ابالغ نمائيد 
 در صورتي كه براي مدتي به خارج از استان عزيمت مي نمائيد مراتب را با تعيـين جانـشين              -3

جهت نظارت بر عمليات اجرائي در دست اقدام به سازمان نظـام مهندسـي اسـتان گـزارش                  
بالفاصله پس از اتمام مهلت قانوني تعهد نظارت ثبتي مراتب را           ضمناً  . نمائيد  

  .ما اعالم نمائيد كتباً به شهرداري محل و كارفر
 با توجه به مسئوليت نظارت پروژه ساختماني و لزوم ارسال گزارشهاي مربوطه ، به محـض                 -4

مشاهده نقص ، تشخيص عدم رعايت مشخصات فني و استاندارد و همچنـين عـدم رعايـت          
مقررات حفاظتي ، بهداشتي و ايمني در كارگاه ، مراتب را كتباً به مالك اطالع داده و ضـمن                   

فت رسيد ، رونوشت آن را به اداره كار و امور اجتماعي محل ارسال و يك نـسخه از آن                    دريا
را به شهرداري نيز ارسال نموده و درخواست جلوگيري از ادامـه عمليـات اجرائـي تـا تعيـين              

 ، گـزارش     قـانون كـار    101وفق مـاده    با تأييد بازرسان كار     . تكليف نهائي آن نمائيد     
بوطه به حدود وظـايف و اختياراتـشان در حكـم گـزارش ضـابطين               بازرسان كار در موارد مر    

دادگستري خواهد بود و مي تواند در دعاوي احتمالي حقـوقي و كيفـري آتـي ناشـي از آن ،                     
يادآوري مي شود استنكاف مالك از امضاء برگه اخطاريـه مهندسـان            . مورد استناد قرار گيرد     

  .خواهد شد ناظر ، مانع از ارسال نامه به مقامات ذيربط ن
الزام كارفرمايان به بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگران سـاختماني و              -5

 و همچنين بيمه تمام خطر مقاطعه كاري جهت كل پروژه ، مصالح موجود              اشخاص ثالث 
  . در كارگاه و همسايه هاي مجاور 

 پـروژه بـه     پرداخت هزينـه بيمـه مـسئوليت مهنـدس نـاظرازطرف نـاظران             -6
  از دغدغه مندي و دل نگراني هاي دائمي در رابطـه بـا حـوادث موجـود در                   منظورجلوگيري

  .كارگاه 
در خاتمه يادآور مي گردد تالش حاضر نه به منظور سر باز زدن از وظايف حرفه اي مهندسـان و    
رفع مسئوليت قانوني آنها ست بلكه به منظور دفاع از حقوق حقه مهندسان و ايجاد فضائي فـارغ                  

  .  در راستاي اجراي اهداف نظام مند جامعه مهندسي است از استرس شغلي
  
  پيروز باشيد   

  



www.VOJOUDI.com 7

  :پانوشت ها 
  16768 جمهوري اسالمي ايران شماره 31/6/1381روزنامه رسمي  -1

 ))بسمه تعالي((1384 كتاب مجموعه قوانين با آخرين اصالحات قانون كار چاپ سي و پنجم -2  
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  پيوست ها
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  در قبال مهندس ناظر عاليه جهت رعايتدر قبال مهندس ناظر عاليه جهت رعايت) ) مالك مالك ( ( تعهد نامه كار فرما تعهد نامه كار فرما 
  موارد ايمني در كارگاه ساختمانيموارد ايمني در كارگاه ساختماني

  ..……………دفتر فني  
  

ــب   ــيله اينجانـــــ ــد ..……………………بدينوســـــ ــنامه  .………………فرزنـــــ ــماره شناســـــ شـــــ
  ..…………متولد………………

وده كـه قـصد     ب..………………مالك ملكي واقع در شهر        خيابان              . ……………… تلفن   ……………ساكن
وبا مجوز شهرداري            اقدام به ساخت                 ) ناظر عاليه   .( ……………………دارم در ملك خود زير نظر مهندس        

و ساز نمايم لذا درقبال مهندس ناظر خود متهعد مي شوم موارد ذيل را رعايت نمايم ومسئوليت هر گونه قصور و سهل                      
  :انگاري بعهده اينجانب ميباشد

و تحصيلكرده در زمينه كارهاي ساختماني بعنوان مهندس ناظر مقيم كارگاه ساختماني به مهندس ناظر عاليه                فردي با تجربه    -1
  .معرفي نمايم

  .افراد شاغل در كارگاه ساختماني را بيمه نمايم-2
 اداره كـار و امـور   وقوع هر گونه حادثه از كار را در اسرع وقت وقبل از آنكه عاليم و آثار مرتبط با آن از بـين رفتـه باشـد بـه          -3

  .اجتماعي محل اطالع دهم
  .كارگاه را مجهز به وسايل اطفاي حريق نظير سطلهاي آب و ماسه و كپسولهاي آتش نشاني مي نمايم-4
ابزار و وسايل ايمني و حفاظت فردي نظير تورهاي حفـاظتي ،كفـش و پوتين،چكمه،ماسك،دسـتكش السـتيكي عـايق،كاله            -5

  . ايمني ولباس ايمني جهت افراد شاغل در كارگاه تهيه مي نمايمايمني،نقاب وعينك، كمربند
  .در صورت احتمال وقوع خطر جاني كار را متوقف كرده وكارگران را از محل احتمال وقوع حادثه دور مي نمايم-6
ياورند و در شـب     وسايل تجهيزات و مصالح ساختماني را درمحلي قرار ميدهم كه حوادثي براي عابرين و وسايل نقليه بوجود ن                 -7

  .با عاليم درخشان وچراغهاي قرمز آنها را مشخص مي نمايم 
 هنگامي كه دراثر عمليات ساختماني خطري متوجه رفت وآمد عابرين يا اتومبيلها باشد با گمـاردن يـك ياچنـد نفـر بـاپرچم               -8

برين وسرنشين اتومبيلها رامطلـع     اعالم خطرو با نصب چراغهاي چشمك زن باعاليم درخشان درفاصله مناسب ازمحوطه خطر،عا            
  .مي نمايم 

  . كارگاه را بنحوي محصور مي نمايم كه خطري براي عابرين ايجاد نشود -9
  . مانع از جوشكاري در هنگام بارندگي و در مكان مرطوب مي شوم -10
 استاندارد كه به تاييد كتبي       بطوركلي عمليات ساختماني خود را بوسيله افراد داراي مهارت فني ووسايل وتجهيزات مدرن و              -11

  .مهندس ناظر برسد انجام مي دهم 
 در صورتيكه قبل از ساخت اقدام به فروش ملك خود نمايم و چنانچه  مالك جديد اصول و مقررات ساختماني مورد تعهـد                        -12

  .اينجانب را رعايت ننمايد پاسخگو خواهم بود
  . ديوارها ي همسايه را انجام دهمدر گود برداريهاي زير زمين موارد تنگ بستن پشت-13
هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات حفاظتـي و بهداشتي كار ، ضوابط فنـي و همچنين عدم رعايت فـصـول نـه گانـه آئيــن              -14

   وزير محترم كار و امور اجتماعي در كارگاه حادثه اي رخ دهد برابر بامـاده                  9/6/81نامه حفاظتـي كارگاههاي ساختماني مصوبه      
 91  ،85   مبحث دوازدهم مقررات ملي ايـران و همچنـين  مـواد     5-1-12فصل دوم آئين نامه حفاظتي مذكور و برابر با ماده           3
   قانون كار جمهوري اسالمي اينجانب از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات هاي مندرج در قانون فوق مسئول خواهم بود                        95و
.  

  :                                                                                          نام ونام خانوادگي مالك                                 
                                                                                                                               امضاء و اثر انگشت

                                                                                                                              تاريخ
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  ))باسمه تعالي((
  برگ تعهد نظارت

  ……………شماره
  ..……………تاريخ

  
ماره شناســـنامه              صـــادره از                   اينجانـــب                                فرزنـــد                     شـــ  

  ساكن                     خيابان                                         شماره                    داراي 
صـادره از  عمـران  / پروانه اشتغال شماره                       مـورخ                           در  رشـته   معمـاري                                           

  قانون نظام مهندسـي و كنتـرل سـاختمان      31و30سازمان مسكن وشهرسازي استان خوزستان بر اساس مواد         
  از اليحه قـانون      7 وبا توجه به تبصره      1375 آيين نامه اجرايي آن مصوب بهمن        3 و ماده    1374مصوب سال   

ي ايـران بدينوسـيله تقبـل        شوراي انقـالب اسـالم     1375اصالح تبصره هاي ماده صد شهرداري مصوب سال         
  نظارت خود را بر احداث ساختمان در پالك ثبتي شماره                     و شناسنامه ساختماني  شماره                               

وانـه  آقاي                                                      كه از شـهرداري           تحـصيل پر           /به مالكيت خانم    
  :مي نمايد اعالم وتعهد مي نمايم كه 

 برابر ضوابط و مقررات شهرداري وبا رعايت مقررات ملي ساختمان و اصول فني ، بـه مـدت         مـاه از                              -1
  .تاريخ صدور برگ تعهد نظارت بر احداث ساختمان نظارت نمايم 

انـه ، هنگـام صـدور گـواهي عـدم           مراحل مختلف عمليات ساختماني را عالوه بر مراحل مندرج درظهر پرو          -2
  .خالف وپايان كار نيز به شهرداري گزارش نمايم 

در صورت انصراف از ادامه نظارت ، مراتب را با ذكر دال يل ضمن گزارش كامل از عمليات ساختماني انجام                    -3
  .شده تا تاريخ اعالم انصراف ، كتباًبه شهرداري اعالم نمايم 

            
ــسئول   ــضاء مــ ــر و امــ ــاظر     مهــ ــين نــ ــور مهندســ ــه امــ ــيدگي بــ                              رســ

   امضاء مهندس ناظر
  
  

اينجانـــب                                فرزنـــد                     شـــماره شناســـنامه              صـــادره از                      
ــاكن                      ــانم  ســ ــيله خــ ــه               بدينوســ ــان                     كوچــ ــاي                            / خيابــ آقــ

را بر حسب توافق في مابين بعنوان مهندس ناظر ساختمان مورد تقاضـاي خـود در پـالك ثبتـي فـوق الـذكر                        
  :معرفي و متعهد مي گردم كه 

تمام با اطالع و تحت نظارت نامبرده انجام داده واز اجـراي هرگونـه              كليه عمليات ساختمانـي را از شروع تاا      -1
عمليات ساختمانـي غير مجـاز خودداري نمايم و قبل از شروع تمامي عمليات اجرايي شـرح ظهـر ايـن بـرگ                     
مهندس ناظر را كتباً مطلع نموده ورسيد دريافت دارم ودر صورت عدم دسترسي بـه ايـشان بـه سـازمان نظـام        

  .رش و رسيد دريافت نمايم مهندسي گزا
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 در صورتي كه مهندس از نظارت ساختمان خودداري يا در اجراي آن تعلـل ورزد يـا بـر خـالف منـدرجات                       -2
پروانه صادره اقدام نمايد مراتب را كتباً به شهرداري  اعالم ونسبت به معرفي مهندس ناظر ديگري اقدام نمايم                   

 .  
اني را با هزينه خود به محلهاي مجاز تعيين شده از طـرف شـهرداري    كليه مصالح زائد و نخاله هاي ساختم     -3

  .تخليه نمايم 
 با آگاهي كامل از مندرجات پروانه صادره ،كليه مقررات مربوط بـه آن را رعايـت و چنانچـه بـر خـالف آن                -4

د سـلب و    اقدام گردد حق هرگونه اعتراضي را در برابر اجراي قوانين ومقررات شهر سازي و سـاختماني از خـو                  
  .اسقاط مي نمايم 

 با توجه به اينكه مهندس ناظر نظارت عاليه بر اجراي كار را دارد ومقيم كارگاه نمي باشد متعهد مـي شـوم                       -5
شخصي را كه داراي اطالعات كافي از اصول ايمني وتجارب فني باشد ، بعنوان مسئول اجرا به مهندس نـاظر                    

  .معرفي نمايم 
 مقررات حفاظتـي و بهداشتي كار ، ضوابط فنـي و همچنين عدم رعايـت فـصـول                هرگاه بر اثر عدم رعايت    -6

   وزيـر محتـرم كـار و امـور اجتمـاعي در          9/6/81نه گانه آئيـن نامه حفاظتـي كارگاههاي ساختماني مـصوبه          
بحـث     م   5-1-12فصل دوم آئين نامه حفاظتي مذكور و برابر با مـاده            3كارگاه حادثه اي رخ دهد برابر باماده        

   قانون كار جمهـوري اسـالمي اينجانـب از نظـر              95 و 91  ،  85دوازدهم مقررات ملي ايران و همچنين  مواد           
  .كيفري و حقوقي و نيز مجازات هاي مندرج در قانون فوق مسئول خواهم بود 

ــاررا     -7 ــان ك ــدم خــالف وپاي ـــي ع ـــرحق داردگواه ــدس ناظ ــوق مهن ــدات ف ــام تعه ــدم انج درصــورت ع
  . ـرداري هم طبق مقررات با اينجانب رفتار نمايد صادرننمايدوشه
 امضاء مالك

  


