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آدرس پروژه:                                     سازنده:                مالک:                               

 اصالحی نوع : جدید تجاری کاربری: مسکونی درصد قرارداد:                         مدت قرارداد:      :      تعداد سقف             متراژ:

نام مسئول ایمنی:                          شماره تماس سرپرست:                              نام سرپرست:                 

جهت تایید و انعقاد قرارداد سازندگان مسکن و ساختمان)همین فرم( ارائه تکمیل شده چک لیست مدارک   1  

پروانه شرکت و تمامی امتیاز آوران دارای اعتبار(  :سازنده حقوقی  _ حقیقی پروانه شخص  :سازنده حقیقیبرابر اصل پروانه سازنده )   تصویرارائه   2  

  3   (اعالم پروژه های در حال انجام اعالم متراژ، سقف قرارداد مورد انعقاد و    ) سازنده به انجمن در خصوص درخواست ثبت قرارداد نامه 

انعقاد قرارداد   بابت  انجمن الزحمه حق  واریزی  ارائه فیش  4  

)دونسخه(  ممهور به مهر نظام مهندسی یا اثر انگشت ،اعالم آمادگی به سازمان  کارگاه به انجمن و تحویل نامه مراجعه حضوری سرپرست   6  

( با فرمت مورد تایید انجمن )دو نسخههمکاری تایید سازمان و رونوشت به انجمن جهت به کارگاه توسط شرکت سازنده  سرپرست نامه معرفی  7  

)متناسب با تعداد سقف پروژه( مجری سازنده  ی ممهور به مهر و امضا کار   به  اشتغال پروانه  به پیوست سابقه بیمه یا  کارگاه سرپرست  مدرک تحصیلی  8  

( 18و 17صفحات   _ 9و 8 در صفحات آدرس و شماره تماس ها _ شماره دبیرخانه مجری روی جلدبخصوص تاریخ و در تمامی نسخه های قرارداد ) مفاد کلیه تکمیل  9  

)دونسخه(  پیمانکاران یا ارائه نامه تاییدیه از اداره کار ایمنی دارای اعتبار  صالحیت  تصویرگواهینامه   10  

  11 نامه اعالم آمادگی مسئول ایمنی به سازمان با اثر انگشت  برای شش سقف یا 3000 متر )دونسخه( 

  12 نامه معرفی مسئول ایمنی توسط سازنده   به  سازمان و رونوشت به انجمن جهت  تایید همکاری برای شش سقف یا 3000 متر )دو نسخه با فرمت مورد تایید انجمن(

  13 تصویر گواهینامه یا نامه معرفی و تایید صالحیت مسئول ایمنی از اداره کار برای شش سقف یا 3000 متر )دو نسخه ممهور به مهر مجری سازنده( 

  14   (نسخهدو)تکمیل فرم برنامه زمانبندی پروژه 

شهرداری    پروانه ساخت تصویر  15  

  16 ارائه نامه فسخ قرارداد قبلی درصورت داشتن قرارداد  

  17 تکمیل فرم صورتجلسه و فرم های ساختار شکست پروژه در صورت اصالحی بودن پروژه 

  18   قرارداد 15-4مطابق بند   )کیفیت ساخت( عیوب اساسی و پنهان ساختمان  بیمه نامه تصویر  ارائه 

سازنده یمهر و امضامحل   

 

... جهت  ..................... ....... .......... به سمت ....................................  به شماره تماس  ......................... ..اینجانب .. توسط فوق  مدارک کلیه

ی  ـسازندگان مسکن و ساختمان گردید ضمنأ صحت و اصالت تمامانجمن   کارشناس تحویل  ............................پیگیری، درتاریخ  

 گیرم .    مدارک تحویلی را تایید نموده و مسئولیت عواقب آن را کامال به عهده می

                   

                                            

 

 

 

        

 

 

 

  

: در بررسی اولیه   موجودنواقص    
 

1. ......................................................... .......... 

2. ..................................................... ............. 

 

 مـدارک چک لیست

مسکن و ساختمان  سازندگان  و انعقاد قرارداد تایید جهت   

2. ..................................................... ............. 

 
3. ..................................................... ............. 

 

4. ..................................................... ............. 

 

5. ..................................................... ............. 

 6. ..................................................... ............. 

 

7. ..................................................... ............. 

 

8. ..................................................... ............. 

 
می باشد. خراسان جنوبی استان مورد تایید جهت ارسال به سازمان نظام مهندسی شده مذکور  تکمیلقرارداد   

 

 محل امضای مسئول تایید کننده

 شماره ثبت: 

 تاریخ ثبت:

 بود  ناقص   ؛ کامل بودبررسی و کنترل گردید   1399/              /        قرارداد مذکور در تاریخ     های   دارک و مفاد دفترچهم 


