
 شرکت هایی که گواهینامه غرفه سازی دارند. تعهدنامه ارائه مدارک غرفه سازی

تببذیي..........................................................تببِ.ًوایٌببذز .اک. بب   ..ایٌجاًببة...................................

.:ٍسیلِ.هتؼْذ.ه . َم

.سبَددای .ًوباین.نبوٌا ...تا.قثل.اک.تائیذ.ًْای .ط ح.غ فِ.اک.ّب .زًَبِ.اقبذاه . ْب .سباس .ٍ.سباک.......

توباه .هبذایم.هبَید.ًیباک.تبِ. ب ح.کیب .یا..................................هب .زب دم.اک.تبایی........................هتؼْذ

.ًواین...سیزدّویي.ًوایشگاُتْیِ.ٍ.تحَیل.ستاد.ت ززای .

.*تَ ِ:

ذ.غ فِ.سباک .یا.دایًبذ.متوبا.تایبذ.اک.نیواًغبای.غ فبِ.سباک . بِ.هبَید..........    .ّای . ِ.قص

اسبتاادُ.زب دد....تاییذ.    .ّا .تیي.الولل .ٍ.ػضَ.اًجوبي.غ فبِ.سباکاى.اسبو.ًوبَدُ.اًبذ.......

دی.غیبب .ایٌصببَیو.هجببَک.تبب ا .هشببای  . ٌٌببذُ.ٍ. بب  تْا .تببذٍى. ببَاک.اًجوببي. ببادی..

.ذ.ط ح.الزاه .اس .(ًخَاّذ. ذ..)نوٌا. َاک.اًجوي.غ فِ.ساکاى.ٌّگام.تایی

.یم.هَید.ًیاک:هذا

..داًلَد.ٍ.هوَْی.  دى.ف هْا .ٍیژُ.غ فِ.ّا .سَدساک.اک.سای 

.دی.سِ.ًسخِ(.102)ف هْا . وایُ.

غ فبِ.سباک .)اًبذاکُ.زبوای . بذُ. باهل.طبَ  ........اتَ بذ .اک.ًوبا .تبا (....).سِ.ًسخِ.نبنى.ا  ائب ..

.........ػ ض.ٍ.ایتااع(.تِ.تاییذیِ.هٌْذس.ًاظ 

ًسبخِ.طب ح.ن سبیغتیَ.)اک.ًوبا .تبا .ٍ.......3سِ.ًسبخِ.نبنى.ایزٍهت یبر.غ فبِ.سباک .ٍ.ّو ٌبیي.......

..یٍت ٍ( .تِ.تاییذیِ.هٌْذس.ًاظ .

..    .غ فِ.ساک.هؼ ف .ًاهِیر.ًسخِ.

%.ّزیٌبِ.ن داستب .تاتب .ّب .....00دی. َیتیغِ.ط ح.غ فِ.ساک . اهل.طثقبِ.دٍم.ًیبز.تا بذ .هؼباد .....

هت .ه تغ.تِ.ػٌَاى.ّزیٌِ.طثقبِ.دٍم.)تبا.تَ بِ.تبِ.هتب اه.طثقبِ.دٍم( .تبر.تبِ.تبایی..یٍک.دی.ٍ بِ...........

.    ..

..ّو اُ.دا تي.هْ .    . ْ .هوَْی.ًوَدى.هق یاو.ٍ.ف م.ّا .ا  ای 



.ستیای.    .غ فِ.ساک.)مت .ا هغاى.ط اح(.الزاه .اس .مضَی.ًوایٌذُ.تام.ا 

. ی .اک.ن ٍاًِ.هٌْذس.    .نیواًغای.هوَْی. ذُ. ِ.دایا .تایی..اػتثای.تا ذ.

..لیس .تیوِ.هذً .    .غ فِ.ساک

..ف م.اًشؼاب.ت ق.یر.ًسخِ

..لیس .هصالح.هص ف 
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سازی می کنند و یا پیمانکار تعهدنامه ارائه مدارک غرفه سازی شرکت هایی که خودشان غرفه 

 ساختمان دارای گواهینامه غرفه سازی نیستند ولی جسء لیست پیمانکاران غرفه سازی هستند.

...........................................ایٌجاًببببة.................................................تببببِ.ًوایٌببببذز .اک. بببب   .

.: . َمسیلِ.هتؼْذ.هَتذیٌ

.تا.قثل.اک.تائیذ.ًْای .طب ح.غ فبِ.اک.ّ زًَبِ.اقبذاه . ْب .سباس .ٍ.سباک.سبَددای .ًوباین.نبوٌا ..........

ه .زب دم.اک.تبایی...........................................توباه .هبذایم.هبَید.ًیباک.تبِ. ب ح.کیب .یا................هتؼْذ

.ًواین.تْیِ.ٍ.تحَیل.ستاد.ت ززای .

.هذایم.هَید.ًیاک:

..داًلَد.ٍ.هوَْی.  دى.ف هْا .ٍیژُ.غ فِ.ّا .سَدساک.اک.سای 

./الف.ٍ.ب..دی.سِ.ًسخِ(102)ف هْا . وایُ.

سِ.ًسخِ.نبنى.ا  ائب .)اتَ بذ .اک.ًوبا .تبا (.غ فبِ.سباک .)اًبذاکُ.زبوای . بذُ. باهل.طبَ  .............

..تِ.تاییذیِ.هٌْذس.ًاظ ػ ض.ٍ.ایتااع(.

ًسبخِ.طب ح.ن سبیغتیَ.)اک.ًوبا .تبا .ٍ.......3سِ.ًسبخِ.نبنى.ایزٍهت یبر.غ فبِ.سباک .ٍ.ّو ٌبیي.......

..یٍت ٍ( .تِ.تاییذیِ.هٌْذس.ًاظ 

%.ّزیٌبِ.ن داستب .تاتب .ّب .....00دی. َیتیغِ.ط ح.غ فِ.ساک . اهل.طثقبِ.دٍم.ًیبز.تا بذ .هؼباد .....

...ِ تبِ.هتب اه.طثقبِ.دٍم( .تبر.تبِ.تبایی..یٍک.دی.ٍ بِ.........هت .ه تغ.تِ.ػٌَاى.ّزیٌِ.طثقبِ.دٍم.)تبا.تَ ب

.    ..

..ّو اُ.دا تي.هْ .    . ْ .هوَْی.ًوَدى.هق یاو.ٍ.ف م.ّا .ا  ای 

.مضَی.ًوایٌذُ.تام.ا ستیای.    .غ فِ.ساک.)مت .ا هغاى.ط اح(.الزاه .اس .

ذس.ًباظ ..ساط .ًشاى.ه .ساکد.توام.ط مْبا ..غ فبِ..ف هْبا .تائیبذ.طب ح.هب .تایبذ.تَسب .هٌْب.........

ػو اى.یا.هؼوبای .دایا .ن ٍاًبِ.هجباک.هْب .ٍ.اهضبا.ز دد.نبوٌا.طثبت.هقب یاو.ّب .هٌْبذس.ًباظ ............

.یا.تائیذ.ٍ.ًظایو.ًوایذ..ط ح.3مذا ث .ه .تَاًذ.فق .

..لیس .تیوِ. ای ٌاى.    .)هْ .ٍ.اهضا ذُ(



. ذ.تیوِ. ای ٌاى.    .تا.ء.ى. زاهؼ ف .ًاهِ.ا خا  . ِ.غ فِ.ساک .هیغٌٌذ. ذ.ًام.ایش

.تصَی .ن ٍاًِ.هٌْذس.ًاظ .هوَْی. ذُ. ِ.دایا .تایی..اػتثای.تا ذ.

... ی .یسیذ.هذایم.غ فِ.ساک

..ف م.اًشؼاب.ت ق.دی.یر.ًسخِ

..لیس .هصالح.هص ف 

 

 

 مهر و امضا

 


