بسمه تعالی

ش  -ف7 -

برگ گواهی عملیات ساختمانی
اینجانب  .........................................دارای پروانه اشتغال معماری /سازه بشماره  ...................................که براساس برگ تعهد نظارت شماره  .................................نظارت بر
اجرای ساختمان خانم  /آقا  ...................................................درپالک ثبتی شماره  ..............................................کد نوسازی شماره  ..............................را تعهد نموده ام .

ساختمانی

اتمام عملیات

مهندس ناظر

استحکام بنا

بدینوسیله اعالم میدارم که عمل یات ساختمانی ملک مذکورمطابق مشخصات مندرج درپروانه صادره و با رعایت ضوابط و مقررات و کلیه
اصول فنی و معماری درتاریخ  .....................................تحت نظارت اینجانب باتمام رسیده و باستناد تبصره  7الیحه قانونی اصالح تبصره
های ماده صد قانون شهرداری مسئ ولیت هرگونه نقص فنی ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات و اصول فنی و ساختمانی را عهده
امضاء ناظر
دارمی باشم.
بدینوسیله اعالم می دارم بنای فعلی با رعایت ضوابط و مقررات و کلیه اصول فنی ساخته شده و در صورت حفظ شرایط موجود:
استحکام کافی را دارد.
استحکام کافی جهت احداث یک طبقه دیگر را دارد.
امضاء ناظر

بدینوسیله میزان پیشرفت عملیات ساختمان فوق را به شرح ذیل به اطالع می رساند:
مساحت

شرح
مجاز

اجرا شده

نوع استفاده
اختالف

مجاز

اجرا شده

ارتفاع
مجاز

مالحضات

اجرا شده

زیرزمین
همکف
طبقه اول
طبقه دوم

پیشرفت عملیات

طبقه سوم
طبقه چهارم
جمع کل
طول مجاز طبق پروانه رعایت شده

است ( ،درصورتیکه رعایت نشده ) نسبت به مجاروین

رعایت نشده
ابعاد مندرج درپروانه پس از رعایت

همباد

است  ،نمای های جانبی انجام شده

 ..........متر جلوتر
اجرا شده

اختالف

ابعاد مندرج درپروانه پس از رعایت اصالحی

است

انجام نشده
اجرا شده

اختالف

اصالحی
شماالً

جنوباً

شرقاً

غرباً

توضیحات :
امضاء ناظر

اتمام عملیات ناظر تاسیساتی

اینجانب  ...................................................................دارای پروانه اشتغال تاسیسات بشماره ...........................................................که براساس برگ تعهد نظارت
شماره .................................نظارت بر اجرای ساختمان خانم  /آقا  ...................................................درپالک ثبتی شماره  ..............................................کد
نوسازی شماره  ..............................را تعهد نموده ام بدینوسیله اعالم میدارم که عملیات ساختمانی ملک مذکورمطابق مشخصات مندرج درپروانه صادره
و با رعایت ضوابط و مقررات و کلیه اصول فنی و معماری درتاریخ  .....................................تحت نظارت اینجانب باتمام رسیده و باستناد تبصره  7الیحه
قانونی اصالح تبصره های ماده صد قانون شهرداری مسئولیت هرگونه نقص فنی ناشی از عدم رع ایت ضوابط و مقررات و اصول فنی و ساختمانی را
امضا ناظر
عهده دارمی باشم.

محاسب

استحکام بنا مهندس

اینجانب  ...................................................................دارای پروانه اشتغال محاسبه سازه بشماره  .................................................................براساس بازدید بعمل
آمده از ساختمان پالک ثبتی بشماره  ........................................................کد نوسازی  .............................................................واقع در
 .................................................................................................................................بدینوسیله اع الم می دارم بنای فعلی با رعایت ضوابط و مقررات و کلیه اصول
فنی ساخته شده و براساس محاسبات پیوست استحکام کافی جهت احداث  .................طبقه دیگر روی بنای فعلی را دارد.
امضاء محاسب

محل امضاء مالک

محل امضاء معاونت شهرسازی

محل امضاء شهردار

