
 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

 »شهرستانها  برگ تسويه حساب اعضاي متقاضي انتقال «

  : مشخصات متقاضي انتقال

به شماره  .….........….……… : رشته .............................: نام پدر ...............................: شماره شناسنامه    ..…..........…………………:  م و نام خانوادگينا

، محل ظارت ن .............. ومحاسبات  ............... :پايه .................................................... :كاره پروانه اشتغال ب شماره و ................................................ : عضويت

     .................................... : متقاضي انتقال به استان     ........................... :تاريخ اعتبار پروانه ................................. :صدور پروانه

 : وضعيت حق عضويت -1

 به سازمان ندارد و تا پايان سال از بابت حق عضويت نه بدهيهيچگومتقاضي 

حق عضويت خود را به طور كامل پرداخت ريال ...................... بمبلغ ...............

 . موده است ن

 

 مالي سازمان امورمهر و امضاي                                                                               :تاريخ   

 : پروانه اشتغال به كار حقوقي و دفاتر مهندسي -2

و پروانه هاي اشتغال به كار حقوقي در هيچ يك از دفاتر مهندسي متقاضي 

 عضويت نداشته و انتقال عضويت ايشان از نظر اين قسمت بالمانع مي باشد

 

  پروانه اشتغال به كارحقوقي واحد مهر و امضاي                                                           :تاريخ  

 
 

 :  )دات نظارتيوضعيت سهميه و تعه (واحد امور شهرستانها  -3

متر مربع  ..............................شده از ابتداي سال تا كنون به متراژ  استفادهسهميه 

 درصد از سهميه كل سال جاري مي باشد  ...................... كه مجموعاً

 .مانده سهميه به متراژ              متر مربع  كه           درصد از كل مي باشد

 

 امورشهرستانها واحد مهر و امضاي                                             :                                   ريختا

 )هم پايه بودن جانشين الزامي است(:وضعيت جانشين -4

 ............................................................................................. :جانشين اعالم شده

مي باشد كه طي تعهدنامه  ................ و پايه ....................:به شماره عضويت 

          ..........................مورخ  ..................................................پيوست به شماره  كتبي

 .معرفي شده است 

  امورشهرستانها واحد مهر و امضاي                            :                                                     تاريخ  

 :واحد نظارت و كنترل اجراي ساختمان  -5

 

صالحيت جانشين . نامبرده در اين واحد هيچگونه پرونده در حال بررسي ندارد 

از نظر اين  ت متقاضي قطع عضويت از اين استانوضعي. مورد تائيد مي باشد 

 .بالمانع است  واحد

 مهر و امضاي واحد نظارت و كنترل اجراي ساختمان                                                    : تاريخ 

 : واحد كنترل گازرساني -6

 

بررسي  ونه تعهدات نظارتي و پرونده در دستگمتقاضي انتقال در اين واحد هيچ

 .ندارد 

 
 مهر و امضاي واحد گاز رساني                                           :                                  تاريخ 

 

 : شوراي انتظامي -7

تظامي محكوميت ان هسابق تا پنج سال اخير فوق الذكر در اين شورا متقاضي انتقال

: به قرار   o دارد  oندارد 

................................................................................................... 

 

 شوراي انتظامي  مهر و امضاي                                   :                                            تاريخ 

 :كتابخانه و امور رفاهي-8

 انتقال عضويت از نظر اين واحد. ندارد  بدهيونه نامبرده در اين واحد هيچگ

 .بالمانع است 

 

 امور رفاهيمهر و امضاي                                                                              : تاريخ 

  :واحد عضويت و پروانه اشتغال بكار حقيقي-9

  o           نامه معرفي جانشين 

  o    تصوير برگه تسويه حساب با اداره دارايي تا اين تاريخ اصل و.............................................. 

  o        تصوير پروانه اشتغال جانشين و متقاضي انتقال 

  o   كليه مدارك مورد نياز به پيوست مي باشد  

 

 پروانه اشتغال به كارحقيقي واحدامضاي  مهر و                                             :تاريخ  

صحت  ...........................................................................اينجانب 

مراتب فوق را تائيد مي نمايم و در صور ت احراز عدم صحت سازمان 

مقررات و ضوابط  نظام مهندسي ساختمان استان زنجان مي تواند وفق

.                                                                         د و اينجانب حق هيچگونه اعتراضي را نخواهم داشت اقدام نماي

 مهر و امضاي متقاضي انتقال                                                          

 :تاريخ                                            

 

 


