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شرهرا   -عباسرعی  شرهرراری ممرد - فرهاد گررگی –سعدی نرماشیری -حمدرضا میرشکاریم -مهدی ابراهیم زاده اعضای کمیته فنی گاز:

 رابط سازمان مررم خادم –رابط هیات مدرره عبدالرحمن ررگ  –مهدی تواضع  فر حسین دکال   –آذرکیش 

 شماره:                                                 به نام خدا                                                      

 تاریخ:                                                                                                                                                 

                 )مهندسین عضو سازمان(   گاز حقيقي و حقوقي مجریاقراریه و تعهدات                                   

......... .............................اسررنام. ..........نشررماره ش..... ............ولررد ........مت..................... .............. فرزنررد ...............................................ارنجانرر  

......... ........................یابرران ............درس خآ ....... و برر........................صررادره از ................. ...................شررماره میرر  .................................

... و ......................................... تبر.. و تیفرن اا.....................................کرد پسرت  ..... کوچ. ........................................ پالک ..................................

  ..........ترارر  ........................ اتر رمعتبر........ .............................. اشتغال ب. کار ب. شرماره و پروان.  .............................تیفن همراه ....................

کر. بر.  کش  گاز و گازرسان  رعارت نمارم و در هرر مرحیر.خصوص اجرای لول.در  موارد ذرل را  نمارم ک.م  و اقرار تعهدپار. ...... 

 برخورد ستانعمل ننمارم مطابق ضوابط انتظام  سازمان نظا  مهندس  ساختمان استان سیستان و بیوچ مربوط.وظارف و تعهدات 

 گون. اعتراض  را در ارن خصوص نخواهم داشت.حق هیچو  شود 

ت پاربنرد گردرده اسرو ابالغ  ک. توسط سازمان نظا  مهندس  ساختمان استان مشخص   قانون گرد  ک. ب. کیی. وظارف م  متعهد -

ا را رعارت هداشت. و آن های ابالغ  وزارت راه و شهرسازی اطالعرعارت نمارم و از کیی. شیوه نام.بوده و کیی. موارد را ب. طور دقیق 

 نمارم.

ظر اخر  و وط. را از نرابراساس قرارداد منعمد با مالک عمل نموده و مفاد قرارداد را بطور دقیق اجرا و تاریدر. مربگرد  ک. متعهد م  -

 های مربوط. را تحورل مالک نمارم.کیی. مدارک و کاربرگ

رید شرکت گاز و أی مالک براساس لیست مورد تاز سوارنجان  را خررداری شده از سوی گرد  کیی. مصالح بکاربرده شده متعهد م  -

 باشد.سازمان نظا  مهندس  ابالغ شده م از سوی اداره استاندارد ک. 

بدون و  ارمق رعارت نمو کیی. موارد طرح شده از سوی ناظر را بطور دقینموده عمل  ، ک. براساس دستورالعمل ناظرگرد  متعهد م  -

های هرا و دررهر.ل از شروع عمییات اجرار  از باز بودن دودکشقبننمارم و  گاز کش هماهنگ  مهندس ناظر مبادرت ب. اجرای لول.

قیرق رعاررت دممررات می  ساختمان اطمینان حاصل کرده و کیی. موارد ارمن  را بطور  17تامین هوا براساس ضوابط ارمن  مبحث 

 .نمارم

ردد و تنبیهات ساختمان با ارنجان  برخورد گممررات می   17گرد  در صورت تخیف از کیی. بندها و موارد قانون  مبحث متعهد م  -

 انتظام  سازمان را قبول نمارم.

 م.و در هر مرحی. از کار مرات  اجرا را ب. ناظر اعال  نمار زبین  ناظر از میک را فراهمگرد  امکان بامتعهد م  -

ب. سازمان ارائ. نمارم و در صرورت ونت و محل کس  و سارر مدارک و مستندات را بطور دقیق گرد  فر  خوداظهاری سکمتعهد م  -

 برخورد شود.  تخیف طبق ضوابط قانون

 بقباشد، خودداری نمارم و زمان اجررای پررو ه را مطراارنجان  م  توانار از خارج . از اجرای همزمان چند کار ک. نمارم کتعهد م  -

 قرارداد انجا  دهم.در  زمان تعیین شده

   نمارم.اعال ت  را کتباً ب. دفتر گاز سازمانمرا سکونت، محل کس  و تیفن محل مشخصاتتعهد م  نمارم ک. در صورت تغییر  -

 
رسریده  ....................................ارنجانر  ...... ورت و تأریردابالغ  از سوی سازمان ب. ر ، فر  فوق و حداقل وظارف و تعهدات پیمانکاران

 .را تحورل گرفت. ا باشم و رک نسخ. از آن و متعهد ب. اجرای کیی. مفاد آن م  است 

 نام و نام خانوادگی مجری

 مهر و امضاء و اثر انگشت


