
 های غیرمخرب جوشبازرسی و آزمونخدمات انجام قرارداد فرایند عقد اعالم 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

 ،با سالم

های غیرمخرب قرارداد انجام خدمات فنی، بازرسی و آزمون 931/     /      در تاریخ رساند که به استحضار می

ه ب                                                شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی  جوش بین اینجانب                        مدیرعامل

 ◯الکم                                    و باشد ارای اعتبار میی                          که تا تاریخ       /        /       دشماره پروانه

به  :                         وپالک ثبتی ساختمان با کد نوسازی                             و ◯قانونی مالک ینماینده

 نشانی

  و تلفن ثابت                                        و تلفن همراه                             کدملی دارای 

های صادره از سازمان نظام مهندسی مقررات ملی ساختمانی ایران و دستورالعمل 99و  91 بحثم مطابق با

منعقد گردیده  سازمان به دهیی گزارشهای وحدت رویهبر اساس فرم آن یو ارائه خراسان رضویساختمان 

 است.

 ی منضم به آن عبارت است از:هاپروانه و نقشهنویس مشخصات پروژه بر اساس پیش

 ها:             تعداد تیرورق:، تعداد ستونتعداد سقف:        سقف، زیربنا:          مترمربع

 بر: دیوار برشی بتنی/ دیوار برشی فوالدی/ بادبند/خمشینوع قاب اسکلت: ساده / خمشی  نوع سیستم لرزه

 نام و تلفن ناظر:

 

 بینی شده برای بازرسی و آزمون بازرسیجلسات پیش تعداد

 تیرریزی هاستون نوع بازرسی
تیر  اتصال

 به ستون

اتصال 

 سقف

دیوار  اتصال

 برشی

 اتصال

 مهاربندی
 سایر موارد

        بازرسی چشمی

        ی مغناتیسیریزبراده

 مایع رنگی نافذ

        فراصوتی

        کنترل ابعادی

        کنترل پوشش و رنگ

 

 شود:بر این اساس این شرکت متعهد می

 یادعای هرگونه وجود صورت در و نموده تضمین را مالک قانونی یمسئولیت احراز هویت مالک یا نماینده 

 .بود خواهد پاسخگو زمینه این در



 شود در صورت هرگونه تغییرات به واسطه ی تغییر در پروانه و یا نقشه های ساختمان شرکت متعهد می

 نظام سازمان آگاهی به را آن یواسطه به جوش آزمون و بازرسی خدمات انجام میزان در تغییرات و نیز

 .برساند ساختمان مهندسی

 ی ساعت پس از هر جلسه بازرسی آماده 27ی جاری سازمان حداکثر نامهها را بر اساس شیوهگزارش

 نماید.تحویل به مجری می

 همکاری شده، انجام آزمون و بازرسی با رابطه در در صورت وجود هرگونه پرسش از سوی ناظر محترم سازه 

 .باشد پاسخگو و داده انجام ایشان با را الزم

 ذکر شده در جدول باال به طور  همچنین اذعان می دارد که حق الزحمه ی خود را بابت انجام خدمات

 کامل دریافت نموده است.

این فرم جهت درج در پرونده و کسر ظرفیت از شرکت ارسال شده و سازمان مسئولیتی به غیر از کسر ظرفیت 

 .نخواهد داشت

  

 :پيوست مدارك

 (وكيل امضاي درصورت) وكالتنامه تصوير-ساختماني يتصوير پروانه

ها، تيرريزي سقف، جزييات تير ورق در صورت وجود و براي گذاري و جزييات مقطع طولي و عرضي ستوني ستوناب ساده نقشهارسال نقشه فقط: براي ق

 ها، تيرريزي سقف، جزييات تير ورق در صورتگذاري و جزييات مقطع طولي و عرضي ستوني ستونها جزييات انواع اتصاالت همراه با نقشهساير ساختمان

 جزييات مهم جوشكاريوجود و ساير 

 تصوير قرارداد

 


