
 
  4صفحه 

  بسمه تعالی
  

 
  مانبرگ تائید نقشه ھاي محاسباتي ساخت

  
  شهرداري : .......................................   شماره سري : ..............................                                                                                   

  منطقه : ...........................................                                              شماره ردیف امضاء شهرداري : ............................                 
  شماره پروانه اشتغال : ................................................

  
  
  
............. داراي شناسنامه شماره ........................ صادره از ........................ ساکن     اینجانب ................................................ فرزند ..................  

............. داراي پروانه اشتغال .... شماره .................شهر ................................. خیابان .............................................. کوچه ............................
 15ر اساس ماده شماره .................................. مورخ ............................... در رشته ساختمان صادره از وزارت مسکن و شهرسازي ب

تبصره هاي ماده صد قانون  از الیحه قانون اصالح 7و با توجه به تبصره  52قانون نظام معماري و ساختمانی مصوب سال 
شوراي انقالب اسالمی ایران ، بدینوسیله نقشه هاي محاسباتی پیوست مربوط به ساختمان خانم /  58شهرداري مصوب سال 

............... که منطبق با نقشه هاي معماري و آقاي .......................................................... در پالك ثبتی شماره ..........................................
مؤسسه استاندارد و تحقیقات  2800محاسبات مربوط بر اساس آئین نامه محاسباتی و همچنین با رعایت آئین نامه شماره 

  صنعتی ایران توسط اینجانب انجام گرفته شامل : 
جرایی مورد لزوم ساختمان میباشد ، بهمراه چک لیستهاي شالوده ها ، ستونها ، تیرریزي طبقات ، جزئیات و سایر مشخصات ا

، ارائه و مسئولیت استحکام ساختمان را بر اساس آن تضمین مینمایم . در ضمن نقشه هاي  2800مربوط به آئین نامه 
ندس معمار به شماره امضاء ...................................................... معماري توسط خانم / آقاي .......................................................................... مه

  تائید گردیده است . 
  
  

  محل مهر و امضاء مسئول رسیدگی به امور مهندسین ناظر :                                     محل امضاء مهندس محاسب : 
  
  
  
  
  
ره از   ....................... فرزند ................................ داراي شناسنامه شماره ..................................... صاداینجانب .........................  

....................................................... کوچه   .......................................... مالک پالك ثبتی .......................................... واقع در خیابان .......
...................... را بعنوان مهندس محاسب ساختمان   ................................................. بدینوسیله خانم / آقاي .....................................................

الذکر را معرفی نموده و ضمناً اعالم مینمایم که نقشه هاي معماري توسط خانم / آقاي  پالك ثبتی فوق
  ................................................................... مهندس معمار تهیه و تائید گردیده است . 

  
  محل امضاء مالک : ››                          دد توجه : امضاء مهندس محاسب و مالک هر دو در دفتر اسناد رسمی گواهی گر‹‹ 
 
 
 


