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 پیوست : 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان   در سازمان  حقوقی درخواست عضویت 

 سمنان
 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
 با سالم 

، مثبوت در                         به شماره ثبت                                    مدیرعامل شرکت                            اینجانب      با عنایت به درخواست   ؛احتراماً

نامه اجرایی آن و و آیین  نظام مهندسی  و کنترل ساختمان  قوانینکامل از  ؛ با آگاهی                  آن سازمان به شماره                                 مورخ      

از این  درخواست عضویت حقوقی نموده و پیش    که برای نخستین بار استملی ساختمان، با تقدیم مدارک ذیل و با اذعان به اینهمچنین مبحث دوم مقررات  

،  15ماده     ،14به کار شخص حقوقی موضوع ماده  پروانه اشتغال  ام، تقاضای عضویت برای صدور  ها را نداشته عضویت در استان سمنان یا سایر استان

تأسیسات   /  تأسیسات مکانیکی   /  عمران   /  های معماری رشته / رشته  در   ؛نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانآیین    11ماده    4تبصره  

را دارم. ضمناً در صورت اثبات خالف واقع مراتب اظهارشده، حق سازمان جهت هرگونه اقدام قانونی و   ترافیک     / نقشه برداری / شهرسازی   / برقی

 قضایی محفوظ می باشد. 

                                                                        

 ام خانوادگی و امضا مهندس نام و ن                                                                 
 
 

 .در هر قسمت ، درج تاریخ الزامی است* هنگام تأیید فرم  

 "   های حقوقیمدارک موردنیاز جهت عضویت شرکت" 

 درخواست متقاضی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان           تأسیس و آخرین تغییرات  اصل و تصویر )برابر اصل شده در دفترخانه رسمی( اساسنامه، آگهی

کپی شناسنامه و کارت اصل و تصویر )برابر اصل شده در دفترخانه رسمی( گواهینامه معتبر شرکت از سازمان برنامه و بودجه                     شرکت مندرج در روزنامه رسمی

کار  کپی پروانه اشتغال به                        شرکت و تلفن همراه مدیرعامل  تماسدرج آدرس دقیق پستی به همراه اعالم کدپستی، شماره            ملی مدیرعامل شرکت  

 های حقوقیتر طراحی ساختمان و یا سایر شرکتفرم خوداظهاری مبنی بر عدم عضویت در دفتکمیل     مدیره        مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت 

 "  شودمالی سازمان استان تکمیل می اموراین قسمت توسط " 

های مربوط  کلیه بدهی             تا تاریخ               مدیرعامل شرکت                                                    مهندس  خانم/ یشود آقاوسیله گواهی میبدین 

سال       در  را  غیره  و  عضویت  حق  بابت  از  سازمان  قدرالسهم  مبلغ    جمع       به  به                                                                        ریال                       اً 

به حساب                 به تاریخ                    ( طی فیش شماره                یالر                                                                            حروف ه )ب

 باشد. برده بالمانع می لذا عضویت نام  ؛الذکر به سازمان بدهی ندارندسازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان واریز و تا تاریخ فوق
 

 امور مالی سازمان   شناسکارامضاء  نام و  کارشناس حسابداری                                                    
  

 " سازمان استان تکمیل می شود   امور عضویتاین قسمت توسط " 

 باشد . مانع می برده بال مورد بررسی قرار گرفته و عضویت نام مدارک  

 عضویت :تاریخ                                                  26  -ح  -                  :                  شماره عضویت  

 
 

 استان   سازمان  امور عضویت  کارشناسامضاء  نام و                                                                              

 

 
 

                                                                                        یید ریاست سازمان جهت صدور کارت عضویت با امضای الکترونیکأمحل ت

 TGF173/0/00.11کد فرم : 


