
 صدور ، تمدید و تغییرات دفتر مهندسی طراحی ساختمان درخواست  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
 :شماره

 :تاریخ 

 :پیوست 
 ریاست محترم سازمان وظام مهىدسی ساختمان استان سمىان

 ثب سالم ٍ احتزام 

ثب اطالع اس قَاًیي ٍ              هسئَل دفتز طزاحی شوبرُ                         ثِ استحضبر هی رسبًذ ایٌجبًت                               ثِ شوبرُ ػضَیت                   

       توذیذ ⃝  صذٍر    ⃝ام هٌْذسی سبختوبى استبى سوٌبى در ایي خصَص ؛ هتقبضی  ظهقزرات هزثَط ثِ دفبتز هٌْذسی طزاحی سبختوبى ٍ آییي ًبهِ ّبی جبری سبسهبى ى

کلیِ هذارک ثِ پیَست  ضوٌبً  . فزهبییذ اقذاهبت السم در ایي هَرد صَرت پذیزدخَاّشوٌذ است دستَر . هی ثبشن احی سبختوبى هجَس فؼبلیت دفتز هٌْذسی طزتغییز  ⃝

 .هْز شزکت رسیذ ًوبین  ٍخَد  ثب اهضبء دریبفت ٍی شَم ٌّگبم دریبفت اصل پزٍاًِ اشتغبل ثِ کبر دفتز هٌْذسی طزاحی ، شخصبً آى را ایٌجبًت هتؼْذ م .تقذین شذُ است 

 :تغییزات شزح 

 

 

 
 :ًبم ًٍبم خبًَادگی ٍ اهضبء هسئَل دفتز                                                                                                                           

 :هْز دفتز هٌْذسی طزاحی سبختوبى                                                                                                                           
 

                              

 «تکمیل می شًد  ...................................... دفتر ومایىدگی وظام مهىدسی ساختمان شهرستانایه قسمت تًسط » 
 

خبًن هٌْذس  / ثب هسئَلیت آقبی ............. ...............شوبرُ ثِ تغییز هجَس فؼبلیت دفتز هٌْذسی طزاحی سبختوبى  ⃝توذیذ   ⃝صذٍر   ⃝درخَاست 

 .ثِ ّوزاُ هذارک ارائِ شذُ هَرد ثزرسی قزار گزفتِ ٍ اقذام اس ًظز ایي دفتز ثالهبًغ هی ثبشذ .............. ..................................

 

 ًبم ٍ اهضبء هذیز اجزایی دفتز ًوبیٌذگی                               :                       تبریخ :                                                 شوبرُ 

 هْز دفتز ًوبیٌذگی                                                                                                                                    

 

 «ایه قسمت تًسط امًر حقًقی ي قراردادهای سازمان استان تکمیل می شًد » 
 

 ⃝ ( احزاس هحل سکًَت ) آییي ًبهِ اجزایی قبًَى ًظبم هٌْذسی سبختوبى ثزای شزکبی دفتز  44کٌتزل هبدُ  .1

 ⃝ (هشبرکت ًبهِ اسٌبد رسوی ) هجحث دٍم هقزرات هلی سبختوبى  2-1-5کٌتزل ثٌذ  .2

 ⃝( هحل دفتز ) قزرات هلی سبختوبى هجحث دٍم م 3-1-5کٌتزل ثٌذ  .3

 ⃝( توبم ٍقت ثَدى هسئَل دفتز ) ى هقزرات هلی سبختوبهجحث دٍم  1-4-5کٌتزل ثٌذ  .4

ا هسئَلیت ة ..........................شوبرُ  هجَس فؼبلیت دفتز هٌْذسی طزاحی سبختوبى ثِ  تغییز ⃝   توذیذ    ⃝    صذٍر   ⃝  پزًٍذُ دفتز طزاحی هَرد ثزرسی قزار گزفت ٍ 

 .ثال هبًغ هی ثبشذ .......................................................... خبًن هٌْذس / آقبی 

   

 ًبم کبرشٌبس اهَر حقَقی ٍ قزاردادّبی سبسهبى                                                                                                

 اهضبء ٍ تبریخ                                                                                                                            

 

 «ایه قسمت تًسط امًر مالی سازمان استان تکمیل می شًد » 
 

ثِ ....................................... شوبرُ  ثِ طی فیش( ریبل ...................................................................................ثِ حزٍف ) ریبل ...................... ............................ثذیٌَسیلِ گَاّی هی شَد هجلغ 

 .ثِ حسبة سبسهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى سوٌبى ٍاریش شذُ است  ................................................................................ثبثت  .................................تبریخ 

 
 ًبم کبرشٌبس اهَر هبلی سبسهبى                                 ًبم ٍ اهضبء کبرشٌبس حسبثذاری                                             

 اهضبء ٍ تبریخ                                                               

 

 «ایه قسمت تًسط امًر صدير پرياوه سازمان استان تکمیل می شًد » 
 

 .ثالهبًغ هی ثبشذ تغییز هجَس دفتز هٌْذسی طزاحی سبختوبى  ⃝توذیذ      ⃝صذٍر     ⃝ هذارک ، هَرد ثزرسی قزار گزفتِ ٍ 

 .شذ خَاّذ  هؼزفی ًبهِ دفتز هٌْذسی طزاحی پس اس تأییذ ریبست سبسهبى ، صبدر ٍ ثِ ّوزاُ هذارک هَرد ًیبس ثِ ادارُ کل هسکي ٍ شْزسبسی ارسبل
 

 ًبم کبرشٌبس اهَر ػضَیت ٍ صذٍر پزٍاًِ سبسهبى استبى                                                               

  اهضبء ٍ تبریخ                                                                   
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