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 :شماره 

 :تاریخ 

 :پیوست 
              

 ریاست هحتزم ساسهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى سوٌاى
 

 ٍ احتزام    تا سالم

ّای پیَست ٍ ضوي آگاّی واهل اس هفاد آییي ًاهِ  ییذ ولیِ اعالػات درج شذُ در فزمتا تأ                  فزسًذ                       ایٌجاًة                     

ا بٍ هی تاشن پزٍاًِ اشتغال تِ وار هٌْذسی  ءارتما/  توذیذهتماضی تِ پیَست ، ًَى ًظام هٌْذسی  ٍ وٌتزل ساختواى ٍ ارائِ هذارن السم اق 44هادُ اجزایی 

در صَرت  هی تاشن ٍ تؼْذ هی دّن               ػلن ٍ اعالع واهل اس لَاًیي ٍ همزرات جاری اػالم هی ًواین حذالل چْار رٍس واری همین شْزستاى       

ٍ یا اثثات خالف ادػاّای   ضوٌاً هتؼْذ هی شَم در صَرت ػذم رػایت هَارد. تِ ساسهاى الذام ًواین  تالفاصلِ ًسثت تِ اعالع آدرس جذیذًشاًی ،  تغییز 

ّوچٌیي  ًوَدُ ٍ جثزاى ولیِ خسارات احتوالی ٍاردُ تِ ساسهاى ٍ اشخاص حمیمی ٍ حمَلی ثالث الذام ٍلغَ ػضَیت خَد  ًسثت تِ ،ٍرت ًیاسفَق ؛ در ص

 .، ساسهاى رأساً ًسثت تِ لغَ ػضَیت ایٌجاًة الذام ًوایذ  ایي صَرتهی پذیزم وِ در 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی هٌْذس                                                                             

 هْز ٍ اهضاء                                                                                                       

 «تكويل هی شَد                   ایي لسوت تَسظ دفتز ًوایٌذگی ًظام هٌْذسی ساختواى شْزستاى          » 
     گَاّی الاهت غالة آخزیي لثض تلفي+ ارائِ اصل ٍ تصَیز سٌذ هالكيت یا اجارُ ًاهِ رسوی : در صَرت تغييز هحل سكًَت       تسَیِ حساب               

تِ هسكي ٍ شْزساسی استاى هذارن هزتَط                هذارن هزتَط تِ سويٌار یا ّوایش ، عثك شيَُ ًاهِ هزتثظ: تزای هتماضياى توذیذ پزٍاًِ اشتغال 

 اشخاص حميمی                  ( تجذیذ  –توذیذ  –صذٍر ) فزم ضزٍرت تحكين اًضثاط حزفِ ای  ًِظاهٌاهِ رفتار حزفِ ای اخالق در هٌْذسی ساختواى " تعْذًاه        " 

           هذارن اصل هزتَط تِ ّوایش یا دٍرُ ّای گذراًذُ خارج اس استاى ًِ(در صَرتی وِ تاریخ توذیذ تیش اس یه هاُ گذشتِ تاشذ ) ًاهِ عذم کارکزد تزای توذیذ پزٍا . 

 . پیَست ارسال هی شَدتزي تِ          تؼذاد   ٍ تِ  ٍ تأییذ تزرسی ،                                           خاًن هٌْذس / آلای تَسظ ارائِ شذُ هذارن 

 .اس لحاظ ایي دفتز تالهاًغ استپزٍاًِ اشتغال تِ وار هٌْذسی  ءارتما/ توذیذ                     تا تَجِ تِ احزاس سىًَت ًاهثزدُ در شْزستاى      ضوٌاً 

 

 دفتز ًوایٌذگیهذیز اجزایی ٍ اهضاء  ًام      :                                                تاریخ :                                     شوارُ 

 هْز دفتز ًوایٌذگی                                                                                                                       

 

 «ساسهاى استاى تكويل هی شَد  ٍ لزاردادّای حمَلی اهَرایي لسوت تَسظ » 

 ( ٍ توزوش فؼالیت حزفِ ای احزاس سىًَت )اجزایی لاًَى ًظام هٌْذسی ساختواى  ًاهِآئیي  44وٌتزل هادُ * 

 . خاًن هٌْذس                                       تالهاًغ هی تاشذ/ آلای ارتما پزٍاًِ اشتغال تِ وار هٌْذسی / توذیذ

 

 ساسهاىٍ لزاردادّای حمَلی اهَر ء وارشٌاساهضاًام ٍ                                                                            

 تاریخ                                                                     

 

 « هالی ساسهاى استاى تكويل هی شَد اهَرایي لسوت تَسظ » 

ولیِ             تا تاریخ                                       تِ شوارُ ػضَیت                                         هٌْذس خاًن/  یتذیٌَسیلِ گَاّی هی شَد آلا

                           ریال                          جوؼاً تِ هثلغ       ّای هزتَط تِ لذر السْن ساسهاى اس تاتت حك ػضَیت ٍ غیزُ را در سال        تذّی

تِ حساب ساسهاى ًظام هٌْذسی        تِ تاریخ                    عی فیش شوارُ                ( یالر                                                                 تحزٍف )

 .تاشذ ًاهثزدُ تالهاًغ هی ارتما پزٍاًِ اشتغال تِ وار هٌْذسی / توذیذ ساختواى استاى سوٌاى ٍاریش ٍ تا تاریخ فَق الذوز تِ ساسهاى تذّی ًذارًذ ، لذا 

 اهَر هالی ساسهاى وارشٌاسًام ٍ اهضاء                                                                          

 تاریخ                                                                       

  

 «ساسهاى استاى تكويل هی شَد  اهَر ارتماء ٍ توذیذایي لسوت تَسظ » 
 .ًاهثزدُ تال هاًغ هی تاشذ پزٍاًِ اشتغال تِ وار هٌْذسی  ءارتما/ توذیذ هَرد تزرسی لزار گزفتِ ٍ پزٍاًِ اشتغال تِ وار هٌْذسی  ءارتما/ توذیذ هذارن 

تِ ّوزاُ سایز               صادر ٍ در تاریخ               ییذ ریاست ساسهاى پس اس تأًاهثزدُ  ارتما پزٍاًِ اشتغال تِ وار هٌْذسی/ توذیذ هؼزفی ًاهِ  ضوٌاً

 . شذ ارسال هذارن هَرد ًیاس تِ ادارُ ول هسىي ٍ شْزساسی

 استاى ساسهاى ػضَیت ٍ صذٍر پزٍاًِوارشٌاس اهَر اهضاء ًام ٍ                                                                      

 تاریخ                                                                   
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