
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
 شخص حقیقیدرخواست صذور پروانه اشتغال به کار مهنذسی 

 ( برای اولین بار)   

 :شماره 

 :تاریخ 

 :پیوست 
 

 محترم سازمان وظام مُىذسی ساختمان استان سمىان ریاست
 ٍ احتزام  تا سالم

                                      هَرخ( 3پایِ)هَى حزفِ ای هٌْسساى وِ زر آس  26               -                    تِ شوارُ ػضَیت              فزسًس                            ایٌجاًة             

ًَى ًظام هٌْسسی  اق آییي ًاهِ اجزایی 44واهل اس هفاز هازُییس ولیِ اعالػات زرج شسُ زر فزهْای پیَست ٍ ضوي آگاّی تا تألثَل شسُ ام                   

تا ػلن ٍ اعالع واهل اس لَاًیي ٍ همزرات جاری ٍ هی تاشن  صسٍر پزٍاًِ اشتغال تِ وار هٌْسسیهتماضی ، ٍ وٌتزل ساذتواى ٍ ارائِ هسارن السم تِ پیَست 

حسالل چْار )ایٌجاًة هتؼْس هی شَم زر صَرت تغییز الاهت غالة  ضوٌاً .هی تاشن        اػالم هی ًواین حسالل چْار رٍس واری همین شْزستاى             

ٍ  تالفاصلِ ًسثت تِ اعالع آزرس جسیس ٍ زر صَرت ًیاس لغَ ػضَیت ذَز السام ًوَزُ ٍ ًسثت تِ جثزاى ولیِ ذسارات احتوالی ٍارزُ تِ ساسهاى( رٍس واهل

 . اشراص حمیمی ٍ حمَلی ثالث هتؼْس تاشن

 .ًسثت تِ لغَ ػضَیت ایٌجاًة السام ًوایس ساسهاى راساً، ایٌجاًة هی پذیزم وِ زر صَرت ػسم رػایت ّز یه اس هَارز فَق  ضوٌاً 

 

    هضا هٌْسسًام ٍ ًام ذاًَازگی ٍ ا             :                                                                                             آزرس   

 :تارید                                                                                                                  :شوارُ تلفي   
 

 «تكميل می شًد                   ایه قسمت تًسظ دفتر ومایىذگی وظام مُىذسی ساختمان شُرستان          » 
  ٍوظامىامٍ رفتار حرفٍ ای اخالق در مُىذسی ساختمان " تعُذوام  "       گًاَی اقامت غالة              تصًیر کاروامٍ قثًلی در آزمًن             تسًیٍ حساب 

 اشخاص حقيقی           ( تجذیذ  –تمذیذ  –صذير ) فرم ضريرت تحكيم اوضثاط حرفٍ ای ٌ3ترای صالحيت عراحی محاسثات در پایٍ  7مادٌ  2فرم مرتًط تٍ تثصر 

. هی شَز  پیَست ارسال تؼساز            تزي تِ ٍ تِ  تزرسی، تْیِ شسُ           ذاًن هٌْسس                          / آلای تَسظ وِ هسارن زرذَاستی 

 .ایي زفتز تالهاًغ است لحاظاس صسٍر پزٍاًِ اشتغال تِ وار هٌْسسی     تا تَجِ تِ احزاس سىًَت ًاهثززُ زر شْزستاى                    
 

 زفتز ًوایٌسگی هسیزاجزاییٍ اهضاء  ًام                       :                                     تارید :                                  شوارُ 

 هْز زفتز ًوایٌسگی                                                                                
 

 «سازمان استان تكميل می شًد ي قراردادَای حقًقی  ایه قسمت تًسظ امًر» 
 

                                           پزٍاًِ اشتغال تِ وار هٌْسسیصسٍر احزاس سىًَت ًاهثززُ زر شْزستاى                         هَرز تزرسی لزار گزفت ٍ 

 . تالهاًغ هی تاشس                                                     هٌْسسذاًن /  یآلا
 

 ساسهاى ٍ لزارزازّای ٍلی حك اهَر ًام وارشٌاس                                                                              

 اهضاء ٍ تارید                                                                        
 

 «مالی سازمان استان تكميل می شًد  امًرایه قسمت تًسظ » 
 

ذاًن هٌْسس                                 تِ شوارُ ػضَیت                             تا تارید                ولیِ تسّی ّای / تسیٌَسیلِ گَاّی هی شَز آلای 

( ریال                               تحزٍف  ) ریال                        تِ هثلغ جوؼاً       هزتَط تِ لسر السْن ساسهاى اس تاتت حك ػضَیت ٍ غیزُ را زر سال   

ٍ تا تارید فَق الذوز تِ  عی فیش شوارُ                              تِ تارید                       تِ حساب ساسهاى ًظام هٌْسسی ساذتواى استاى سوٌاى ٍاریش

 .ایشاى تالهاًغ هی تاشس ٌّسسی صسٍر پزٍاًِ اشتغال تِ وار مساسهاى تسّی ًسارًس ، لذا 

 : تَضیحات 

 اهَر هالی ساسهاى وارشٌاسًام      ًام ٍ اهضاءوارشٌاس حساتساری                                  

 تاریداهضاء ٍ                                                                             
 

 «سازمان استان تكميل می شًد  پرياوٍامًر صذير ایه قسمت تًسظ » 
 

 .ًاهثززُ تال هاًغ هی تاشس  صسٍر پزٍاًِ اشتغال تِ وار هٌْسسیهَرز تزرسی لزار گزفتِ ٍ ، هسارن 

 . هؼزفی ًاهِ ایشاى تِ ازارُ ول هسىي ٍ شْزساسی استاى سوٌاى تْیِ ٍ زر تارید                      ارسال شس ضوٌاً

 

 استاى ساسهاى صسٍر پزٍاًِ ػضَیت ٍ وارشٌاس اهَر ًام                                                                        

 تاریداهضاء ٍ                                                                       

 TGF27/1/96.9: وس فزم 


