
 

 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

..........آن سازمان ودارنده  پروانه اشتغال به کار مهندسی به ..................................حقیقی عضویت شماره ................دارای.........نظر به اینکه اینجانب.........

انجام  31...../......./.................... پایه ......... دارای اعتبار تا تاریخ ..................................... صادره از آن استان در رشته .......................با صالحیت............شماره.............

لذا خواهشمند  سایر .......پروژه زیر را به صورت کامالً رایگان تقبل می نمایم .          خدمات آزمایشگاهی         نظارت          اجرا         خدمات طراحی

رفیت اشتغال اینجانب در هیات مدیره محترم سازمان استان است دستور فرمایند مراتب در مجموعه کارهای اینجانب ثبت و جهت عدم محاسبه در ظ

 مطرح گردد.

 مشخصات پروژه عبارت است از:

                                                                                                  ....................تعداد طبقات:    .....................................زیر بنا: ............................................   منطقه شهرداری:  .........................................پالک ثبتی:    .......................................مالک:  

 ................................................................................................................................................................................................................................................نشانی:.................................  اربریک نوع

دارم از سه سال قبل تا کنون هیچگونه خدمات رایگان مهندسی را انجام نداده ام . همچنین متعهد می شوم هیچگونه مبلغی تحت هیچ مناً اعالم می ض

سن عنوان در پروژه موصوف اخذ نکنم و تمامی تعهدات وظایف مهندسی خود را در این پروژه و سایر پروژه های همزمان به طور کامل و به نحو اح

                                                                                                                    انجام دهم .

 نام خانوادگی:نام و                                                                                                                                       

 :تاریخ امضاء و مهر                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان هرمزگان 

 شخص حقیقی – کاربرگ ارائه خدمات مهندسی رایگان

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

.............واقع در اینجانب .................................رئیس هیات امنا / مدیر عامل / مالک .................................با پالک ثبتی ....

بدینوسیله اعالم می دارم با آقای /خانم مهندس ......................................در خصوص خدمات رایگان مهندسی به .....................................................................................

 .شمند است دستور فرمایید اقدام الزم معمول گرددشرح فوق برای پروژه مذکور تراضی و توافق کامل به عمل آمده است و خواه

 نام و نام خانوادگی :                                                         

 تاریخ ،امضاءو مهر:                                                         

 کارشناس واحد کنترل ظرفیت اشتغال:اظهار نظر

لذا ارائه خدمات مذکور ارائه ننموده است  رایگان مهندسی هیچگونه خدمات  قبل تا کنون سه سال  از آقای / خانم مهندس .............................................

 باشد. توسط نامبرده بالمانع می

 .....................مجاز به ارائه خدمات رایگان مهندسی نمی باشد.آقای / خانم مهندس...................................................به دلیل .................................................

 تاریخ و امضاء:                                                                                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدارک مورد نیاز:

 نامه شهرداری مبنی بر اعالم مشخصات ملک مورد نظر-3

 رایگان مهندسیدرخواست فرد متقاضی استفاده از خدمات -2

 نقشه معماری تایید شده توسط سازمان -1

 

 

 نکته : ارائه مدارک مورد نیاز به سازمان ،توسط شخص متقاضی الزامی می باشد.

 تاییدیه مدیر فنی و اجرایی سازمان:

 کلیه مدارک و مستندات مورد تایید  می باشد.

 تاریخ و امضاء:                                                                                                                                         

 

 نظر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان............................مطرح و با توجه  31...مورخ ........../.........../............موضوع در جلسه روز..............................

 ویب شد.متر مربع ( تص 5000به موارد اعالمی فوق و انطباق با شرایط مربوط ) عدم تعهد خدمات رایگان در سه سال قبل و رعایت حداکثر زیر بنای 

  مشخصات پروژه ضمن ثبت در کارکرد متقاضی ،جزء ظرفیت اشتغال وی محاسبه نشود.

 با توجه به عدم حصول شرایط الزم تصویب نگردید.لذا مکاتبه با متقاضیان فوق و اقدام الزم به شرح مصوبه انجام شود . 

 رئیس سازمان استان :                                                                                 دبیر هیات مدیره:                      

 

 اظهار نظرکارشناس واحد کنترل طراحی:

 نقشه ارائه شده توسط شخص متقاضی با مشخصات مندرج درکاربرگ و نامه شهرداری مطابقت دارد.

 

 تاریخ و امضاء:                                                                           

 


