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اینجانب ..........................فرزند.......................دارای شننننامنننناره شننن.ار..................... نننادر. از    

شننن.ر..........................باا.ا...........................ک..ه................................ا اکن مننن....................

آگاهی کارل از رندرجات پروانه و رقررات حفاظتی کارگا. های منننابت.انی وزارت کار و ار.ر اجت.اوی و وان.. 

قررات رص.ب ذیر.ط تع.د ری ن.ایم حفظ و گسنتر  فانای منو  و جی.گاری از وبی .ی رویه درب  و منایر ر    

ت.منننط فرد رجرب نظر ر.ندس ناظر بانم/آوای......................... رکه کیاه رقررات رر..ط .ه مننناب  را زی

)پا.انکارا. کارآزر.د. ر.رد تأیاد ر.ندس ناظر( دواقاً اجرا ن.ایم و شننروع و.یاات مننابت.انی ب.د را کتواً .ه  

و رماد دریاف  دارم. در غار اینص.رت اگر بالفی در اجرای و.یاات مابت.انی از اطالع ر.ندس ناظر رماند. 

ناظر حق دارد رراتب را .ه  ساینجانب رشنناهد. گردد. .را.ر رقررات و و.انان جاری .ا رن رفتار شنند. و ر.ند

وان.. نظام  51شنن.رداری گ ار  و شنن.رداری تا زرا.  رفی بال  از اداره کار جی.گاری ن.اید. و .ر طوق راد. 

                  رع.ناری و منننابت.نانی و رج..ونه رقررات منننابت.نانی ریی کشننن.ر اینجانب رسننند.ر ..د. و و.د. دار کیاه        

 های رر..طه و بسارت وارد. ری .اشم. ه ینه

 

 

 

 مالک:لک باید در دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.((                    محل نام و امضاء ماه:امضاء توج))

 

 

 
 

  ح  اثر انگش  بانم/آوا.............................فرزند........................ا رشخصات ف.ق گ.اهی ری ش.د.
 

 

 سردفتر اسناد رسمی شماره................................

 مهر و امضاء

 3فرم شماره



 ضوابط و مقرراتی که مالک ملزم به رعایت آنها می باشد
 
. نکند شروع  وح ۷ ماو  از زودتر را مابت.ا. گ.د.رداری کارهای ام  رکیف رالک -5-۲  
 . ن.اید تخیاه ام  ن..د. تعاان ش.رداری که رحیی در فقط را هانخاله و مابت.انی رصالح اضافات و رازاد باک.ای .اشدری ری م رالک -۲-۲ 

 ایگا.ه.س .رای ر اح.  ایجاد از رخص.ص ا. ار از امتفاد. .ا ن.ایدری مرو دا ایجاد تخیاه هنگام آجرکه یا تارآهن ن.ع از مابت.انی رصالح تخیاه هنگام در ام  رکیف رالک -۳-۲ 
 . ن.اید ب.دداری

 در و ش.دن رخا.راتی یا .رق ما..ای وبی .اوث .اال.ر و منگان آالت راشان از امتفاد. ض.ن تا .ن.اید را الزم و کافی دو  مابت.انی و.یاات اجرای هنگام در امن   رکیف رالک -۴-۲ 
 .آورد .ع.ل را الزم اودام اشکاالت رفی .ه نسو  رر..طه های ه ینه تقول .ا و داد. اطالع ذیر.ط رراجی .ه "مریعا را رراتب .ایس  ری آن.ا وبی  .رت

 مفراه را ن.اید ری وو.ر رجاور گذرهای از که اشخا ی یا و ه.سایگا. و کارگرا. .رای ببر ر.جوات ر.رد هاچ در که ش.د .نا طریقی .ه .اید وس.ت.ا کیاه در جدید منابت.ا.  هر -1-۲ 
 . نااورد

 . ش.رداری اجاز. .ا رگر کند اشغار را گذر ورض از رتر دو از .اش حداکثر نواید ر ..ر حصار و ام  اجواری مابت.انی کارگاه.ای در ه.گانی درگذرهای ر.و  حصار نصب-۶-۲ 

 . .اشد ک.تر مانتا.تر ۰۸ از نواید نارورد. نرد. یا پنا. جا. ارتفاع گردند رحافظ  نرد. یا پنا. جا. ومایه .ه .ایس ری دهندری پرتگا. تشکال که مابت.ا. وس.ت.ای کیاه -۷-۲ 

 .رای رگ.  فی ی  فحات از ام  رکیف کارفررا آن.ا روی .ر رستقام ط.ر .ه آمفال  و وار پخ  دیگ.ای ورارداد. اثر .ر رعا.ر مبح آمفال  شند.  براب از جی.گاری رنظ.ر .ه -۰-۲ 
 . ن.اید امتفاد. کار این

 متفاد.ا یا و .س  ..ب مپری، ش.ی، ومایه .ه آ. تثوا  و تحکام .اید .اشد داشته وج.د دی.ار. لغ   یا ری   ببر که رتر یک از .اش و.ق .ا باکورداری و حفاری هنگام در -۹-۲ 
 . .اشد ک..کتر دابیی ا بکاک زاویه از دی.ار. شاب اینکه رگر ش.د انجام دیگر روش.ای از

 شنن.رداری رج.ز .دو. آن.ا وبی یا و مننابت.ا. هاینخاله یا و رصننالح ریختن از و ن.اید روذور را ب.د مننعی ن.ای  رو پااد. در یا و ریک حااط در ر.ج.د فاننای حفظ .ه نسننو  -5۸-۲ 
 . ن.اید جی.گاری

 اوث. که دار .غ یا و دارتاغ .رگ.ای شاخ .ا دربتا. کاش  از رثال و ن.اید امتفاد. رنامب ان.اع از روها پااد. در رنازر ورودی درب جی.ی در رنامب گااها. کاش  هنگام در -55-۲ 
 . ن.اید ب.دداری ش.د ری پااد. یا و م.ار. مب.ح ن..د. کثاف یا و وا.رین اذی 

 دو.اب از که. ن.اید اودام دمترمی وا.ل ورنامبدررحلاولاه ک.ک.ای جعوه نصب .ه نسو  و احداث دمتش.ئی و ت.ال  شنارل  ..داشنتی کارگرا.،منرویسن.ای  امنتفاد. ج. -5۲-۲ 
 . .سازند امتفاد. .رای ت.ال  یک رغاز. .اب 5۸ رغاز.

 . .پ.شاند رنامب ل.ازم .ا ش.ری ما.ای حفظ رنظ.ر .ه رامابت.ا. ن.ای آ. ات.ام هنگام تا مابت.انی و.یاات اجرای ردت ت.ام در -5۳-۲ 

 رکیف مروا.رین .ر آن.ا مق.ط و شد. کند. از جی.گاری رنظ.ر .ه ن.اید امنتفاد.  منانتا.تر  ۷ از .اش ورض .ا ن.ا رخصن.ص  منابت.انی  مننگ.ای  از ب.د منابت.ا.  ن.ای در رالک .نانچه 
 . ن.اید جی.گاری آن.ا احت.الی مق.ط از منگ.ا ن..د. پالک رور یا و اجراء هنگام در کرد. امک.پ یا و فی ی ت.ری.ای نصب ووال از الزم ت..ادات انجام .ا ام 

 ضنن.ا.ط مننایر و ایرا. رع.اری و شنن.رمننازی والی شنن.رای ۲۰/۰/۶۹ ر.رخ رصنن..ه روای  .ه رکیف رالک( رعا.ر از روی  وا.ل جانوی و ا ننیی ن.اهای) مننابت.ا. ن.امننازی .ا را.به در 
 .اشد ری رحل ش.رداری

 یا یشاروان ف.وانی نوایدازتاغه مردودکش شاودار مقف یا شاروانی .ار.ای ر.رد در و .اشند .االتر .امروی از مانتا.تر ۷۸ حداول و شد. مابته منابت.انی  رصنالح  .ا .اید هادودکش 
 . .اشد رتر یک از ک.تر نواید مابت.ا. ن.ای از دودکش فا یه و .اشد ترپائان شاودار مبح

 . ش.ند .از( گذردابل)مابت.ا..ارو.طر نواید.همابت.ا.ورودیهایدرب 

 آنکه رگر .اشنندداشننتهرجاور.الکن و.ارت .ه رو ت.اندن.ی مننابت.انی هاچ و .اشنند .االتر اطاق کف از رتر ۷۸/5 حداول .اید امنن  رجاور هایبانه دی.ار .ه رتصننل که هاییپنجر. و در 
 . .اشد ش.رداری تشخاص .ه کافی فا یه

 . .اشند رات ایشاشه ن.ع از .اید گذرهستند .ه رشر  کههائیح.ام یا و ت.ال  آشپ بانه، اطاق، ایشاشه 

 . ن.اید ن.مازی اولاه  .رت .ه را رو پااد. مابت.انی و.یاات ات.ام از پس ام  رکیف رالک 

 تهپا.م ط.ر .ه روهاپااد. ط.رکیی .ه و ن..د. ب.دداری پیه تعواه از( .اشدری زیادی "نسوتا شناب  دارای که ن.احی در) رن ر درب جی.ی رومنازی پااد. هنگام در االرکا. حتی -5۴-۲ 
 . نگردد وصا و .ربدار  ندلی .ا رعی.لان یا و شب هنگام در وا.رین تردد در رشکالت .روز موب تا .اشد

 . ن.اید جی.گاری آ. ..د. مرگار یا پاگار از را.ن.ایدتاالزمهایوفا یهای.نی نکات روای گازش.ری.هرر..طویاتأماساتآبشارفیکهتعواهدرهنگام-51-۲ 

 رقررات و ضنن.ا.ط از .اید تجاری واحدهای درب جی.ی مننازی رح.طه یا و ویترین احداث یا و تویاغاتی تا.ی.های نصننب هنگام در و..ری .رگذرهای در تجاری واحدهای رالکان -5۶-۲ 
 . ن.اید توعا  گردید. ا.الغ و تعاان ش.رداری ت.مط که ف.ق ر.ارد از هریک .ه رر..ط

 .ن.اید اودام پستی  ندوق نصب .ه نسو  .اید رالک -5۷-۲

 پذیرد  .رت گاز شرک  ت.مط .اید ارر این. نن.اید اودام شخصاً گاز وی.ک جا.جایی و گاز وبی ج.  مابت.ا. .ازمازی و تخریب هنگام در -5۰-۲ 


