
 بسمه تعالی

 تاریخ تنظیم:            مقاوم در برابر حریق            مصالح بناییهای تعهدنامه اجرای پوشش               نشانی وسازمان آتش          

 

 اینجانبان

.، به شماره تماس: .......................... و آدرس خانوادگی:.................................... و شرکا، نام پدر:........................، کد ملی:..............................نام و نام

 ............................................................ مالک )مالکین( ساختمان موضوع تعهدنامهمحل سکونت:..............

 و

مهندس ناظر/ .............. ه تماس:............خانوادگی:.................................. نام پدر:........................، کد ملی:...............................، به شمارنام و نام

................ و آدرس دفتر: ..............، به شماره ثبت: .........................، شماره پروانه اشتغال: .....مدیرعامل دستگاه نظارت:...........................

 .................................................. و شماره تلفن دفتر: ..........................................................................................

 و

مدیرعامل .................... ......................................، به شماره تماس:...... ........................، کد ملی: .................................. نام پدر: خانوادگی:نام و نام

 ................................... و آدرس دفتر: ... به شماره ثبت:................:...........................ارائه دهنده خدمات ایمنی و آتش نشانی شرکت

 ................................................................................ و شماره تلفن دفتر:....................... 

 شویم که در پروژه ساختمانی به مشخصات ذیل:بدینوسیله متعهد می

........................، شماره کامپیوتری شهرداری: ...............................، به آدرس: نام پروژه: .................................. به شماره پالک ثبتی: 

....................................................................................... 

مبحث سوم مقررات ملی ، بر اساس دستگاه نظارت شرکت مجری وسازی در برابر حریق اسکلت فلزی پروژه فوق تحت نظارت عملیات مقاوم

ها، تیرهای اصلی و فرعی و ...( با استفاده های مورد نیاز ساختمان )اعم از ستونبه صورت کامل و در تمام بخش 1395ویرایش سال  ساختمان

 مصالح بنایی جهتوزن  و بار ناشی ازاجرا شده ( IBCاستاندارد  721)جدول المللی بینملی و ستاندارد معتبر و ااز مصالح ساختمانی )بنایی( 

 زلزله هنگام در اضافی بار این. همچنین باشدمورد تایید میو ای پروژه فوق لحاظ گردیده سازههای سازی در طراحیاجرای عملیات مقاوم

باشد. بدیهی است سازمان امضاءکنندگان ذیل میو مسئولیت عدم اجرای استاندارد و کامل آن بر عهده  کند نمی ایجاد سازه برای را مشکلی

گویی به استعالمات شهرداری نشانی در زمان بررسی نهایی، در صورت مشاهده عدم تحقق موارد فوق مسئولیتی در قبال اطاله زمان پاسخآتش

 مناطق نخواهد داشت.

حریق عملیات مقاوم در برابر رویدادی که موجب تأثیر بر  ای و یاگردیم هرگونه تغییر معماری و سازههمچنین مالک )مالکین( متعهد می

پس از اتمام پروژه حسن نگهداری شرایط ایمن  نشانی اعالم و با تایید نظر آن سازمان اصالح نماییم.گردد را با قید فوریت به سازمان آتش

مفاد تعهد را به نحوی شایسته به سایر مالکین و مستأجرین  برداران بوده و بنابراین مالک )مالکین( موظف هستندبرعهده مالک )مالکین( و بهره

 برداران بعدی منتقل نمایند.و بهره

 .گرددبدون هرگونه خط خوردگی و خدشه تهیه  * این تعهدنامه در یک برگ

 نشانی:             خانوادگی شرکت مجری ایمنی و آتشنام و نام                  ................................خانوادگی مهندس ناظر/ مدیر عامل دستگاه نظارت: نام و نام         

 خانوادگی مدیرعامل شرکت: .............................نام و نام                                          کد ملی:..............................                         نام پدر:..............................        

 تاریخ و امضاء: .............................                    ............................. نام پدر:                          شماره ثبت شرکت: .............................       تاریخ و امضاء: .........................مهر و         

 شماره ثبت شرکت :.......................مهر و کد ملی: .............................                  

 گواهی امضا -ثبت دفترخانه                                                                                             گواهی امضا -ثبت دفترخانه          

         

                   مشخصات مالک )مالکین(:                                                                                                  

 کد ملی: .............................                                                                      : نام و نام خانوادگی: .............................  1مالک            

                  گواهی امضا -ثبت دفترخانه.................  تاریخ و امضاء: ............            ....... نام پدر: ......................           

          خدمات ایمنی                                                                                                                          شماره: 


