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 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان مجری تجربی ⃝                   مجری حقوقی     ⃝    (              عضو سازمان) مجری حقیقی ⃝
 

 ریاست محترم سازمان وظام مهىدسی ساختمان استان سمىان
 با سالم

تا تأییذ کلیِ اعالػات در رشتِ تحصیلی                                                   فزسًذ                                            احتزاها ، ایٌجاًة                     

لاًَى ًظام هٌْذسی  ٍ کٌتزل ساختواى ٍ ارائِ هذارن  44ُ هاد "ت " ٍ تٌذ  ّای پیَست ٍ ضوي آگاّی کاهل اس هفاد آییي ًاهِ اجزایی درج شذُ در فزم

اًتمال در ساسهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى سوٌاى تَدُ ٍ تا ػلن ٍ اعالع کاهل اس لَاًیي ٍ همزرات جاری /  تشکیل پزًٍذُهتماضی  السم تِ پیَست ، 

ضوٌاً هتؼْذ هی شَم در صَرت ػذم رػایت هَارد ٍ یا . تِ ساسهاى الذام ًواین  جذیذتالفاصلِ ًسثت تِ اعالع آدرس ًشاًی ،  در صَرت تغییز  تؼْذ هی دّن

 ًوَدُ ٍ الذامجثزاى کلیِ خسارات احتوالی ٍاردُ تِ ساسهاى ٍ اشخاص حمیمی ٍ حمَلی ثالث  ٍخَد  درخَاستلغَ  اثثات خالف ادػاّای  فَق ؛ ًسثت تِ

 .ایٌجاًة الذام ًوایذ  درخَاستًسثت تِ لغَ  ، ساسهاى رأساً ایي صَرتّوچٌیي هی پذیزم کِ در 

 

 هتماضیًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضا                                                                                

 
 .ٌّگام تأییذ فزم در ّز لسوت ، درج تاریخ الشاهی هی تاشذ * 

 "تكميل می شًد                      ایه قسمت تًسط دفتر ومایىدگی وظام مهىدسی ساختمان شهرستان          " 

 .پیَست ارسال هی شَدتِ  تزگ           تؼذاد  ٍ تِ ییذ ، تأ تزرسی                                           خاًن/ آلای تَسظ ارائِ شذُ هذارن 

 . هتماضی در ساسهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى سوٌاى اس لحاظ ایي دفتز تالهاًغ استتشکیل پزًٍذُ تزای 

 

 دفتز ًوایٌذگی هذیز اجزایی  ٍ اهضاءًام        :                                                 تاریخ :                                     شوارُ 

 هْز دفتز ًوایٌذگی                                                                             
 

 " سازمان استان تكميل می شًدي قراردادهای حقًقی  امًرایه قسمت تًسط " 

تذیْی است در صَرت اثثات خالف ادػا ، حك پیگیزی . ًاهثزدُ در ساسهاى اس ًظز ایي ٍاحذ تال هاًغ هی تاشذ  تشکیل پزًٍذُ تزایتذیٌَسیلِ گَاّی هی شَد 

 .تزای ٍاحذ حمَلی ساسهاى هحفَظ هی تاشذ 

                                                                                                     

 ٍ لزاردادّا حمَلی اهَرًام ٍ اهضاء کارشٌاس                                                                            
 

 

 

 

 " مالی سازمان استان تكميل می شًد امًرایه قسمت تًسط " 

ّای هزتَط تِ لذر السْن ساسهاى اس تاتت حك ػضَیت  کلیِ تذّی            تا تاریخ                                          خاًن/  یتذیٌَسیلِ گَاّی هی شَد آلا

عی فیش ( یالر                                                                           تحزٍف )ریال                           ٍ غیزُ را در سال        جوؼاً تِ هثلغ   

تِ حساب ساسهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى سوٌاى ٍاریش ٍ تا تاریخ فَق الذکز تِ ساسهاى تذّی                تِ تاریخ                    شوارُ                

 .ًذارًذ ، لذا ػضَیت ًاهثزدُ تالهاًغ هی تاشذ 
 

 اهَر هالی ساسهاى ارشٌاسناهضاء ًام ٍ کارشٌاس حساتذاری                                                     
  

 "سازمان استان تكميل می شًد  امًر عضًیتایه قسمت تًسط " 

 .ًاهثزدُ تال هاًغ هی تاشذ  تشکیل پزًٍذُ تزایهَرد تزرسی لزار گزفتِ ٍ هذارن ، 

 : تشکیل پزًٍذُتاریخ                                                   26    -           -              -          :                   پزًٍذُشوارُ 
 

 

 استاى ساسهاى ٍ صذٍر پزٍاًِ اهَر ػضَیت کارشٌاساهضاء ًام ٍ                                                                           
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 TGF56/0/92.9: کذ فزم 


