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آئان  ناما  اارایاي واانون نظاام       9ت با  مااد    ول دفتر مهندسي طراحي ساختمان ...............................................................باا ننایا  ئاینجانب ................................................................. مس

مبحاث ماوکور      5مبحث دوم مقررات ملي ساختمان )نظامات اداری (و شرایط احراز صالحنت موضوع ماد  مباحث مندرج در مهندسي و کنترل ساختمان و همچنن  

 نک  برای نخستن  بار است درخواست صادور مجاوز فلاتنات دفتار مهندساي     با تقدیم مدارک پنوست تقاضای بازدید از محل دفتر مهندسي را داشت  و با اذنان ب  ای

دریافت نکارد  ام و باا آگااهي از    طراحي استان هرمزگان یا سایر استانها مجوز فلاتنت دفتر مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان را دارم و پنش از ای  از طراحي

تقاضاای     ت مشاهد  خالف واوع   مراتب را اهت رسندگي ب  شورای انتظامي استان هرمزگاان اراااع دهاد   ای  امر ک  مراع صادر کنند  پروان  مجاز است در صور

ضمناً متلهد مي گردم  پس از دریافت مجوز فلاتنت دفترمهندساي طراحاي   تاابلوی دفتار را م ااب       صدور مجوز فلاتنت دفتر مهندسي طراحي ساختمان را دارم    

 توا خواهشمند است دستور فرمایند اودامات الزم ملمول گردد.  ارسال شد  توسط سازمان تهن  نمایم نمون  مواود در توح فشرد  
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