
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

 « برگ تسویه حساب اعضای متقاضی انتقال »

  : مشخصات متقاضی انتقال

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

، محل ظارت ن .............. ومحاسبات  ............... :پایه .................................................... :کاره پروانه اشتغال ب شماره و ................................................ : عضویت

     .................................... متقاضی انتقال به استان :     ........................... :تاریخ اعتبار پروانه ................................. :صدور پروانه

 : وضعیت حق عضویت -1

 به سازمان ندارد و تا پایان سال از بابت حق عضویت نه بدهیهیچگومتقاضی 
حق عضویت خود را به طور کامل پرداخت  ریال...................... بمبلغ ...............

 موده است . ن
 

 مالی سازمان امورمهر و امضای                                                                               تاریخ :  

 : پروانه اشتغال به كار حقوقی و دفاتر مهندسی -2

اي اشتغال به کار حقوقی در هیچ یك از دفاتر مهندسی و پروانه همتقاضی 
 عضویت نداشته و انتقال عضویت ایشان از نظر این قسمت بالمانع می باشد

 
  پروانه اشتغال به كارحقوقی واحد مهر و امضای                                                           تاریخ : 

 
 

 وضعیت سهمیه و تعهدات نظارتی  : -3

متر مربع  ..............................از ابتداي سال تا کنون به متراژ شده  استفادهسهمیه 
 درصد از سهمیه کل سال جاري می باشد  ...................... که مجموعاً

 مانده سهمیه به متراژ              متر مربع  که           درصد از کل می باشد.
 
 مهر و امضای دفتر فنی سازمان                                                ریخ  :                              تا

 (هم پایه بودن جانشین الزامی است)وضعیت جانشین :-4

 ............................................................................................. :جانشین اعالم شده
می باشد که طی تعهدنامه  ................ و پایه ....................:به شماره عضویت 

                ..........................مورخ  ..................................................پیوست به شماره  کتبی
 معرفی شده است .

  مهر و امضای دفتر فنی سازمان                            تاریخ  :                                                     

 واحد نظارت و كنترل اجرای ساختمان : -5

 

نامبرده در این واحد هیچگونه پرونده در حال بررسی ندارد . صالحیت جانشین 
از نظر این  تقاضی قطع عضویت از این استانمورد تائید می باشد . وضعیت م

 بالمانع است . واحد
 مهر و امضای واحد نظارت و كنترل اجرای ساختمان                                                    : تاریخ 

 واحد كنترل گازرسانی : -6

 

رسی ونه تعهدات نظارتی و پرونده در دست برگمتقاضی انتقال در این واحد هیچ
 ندارد .

 
 مهر و امضای واحد گاز رسانی                                           تاریخ :                                  

 

 شورای انتظامی : -7

تظامی محکومیت ان هسابق تا پنج سال اخیر فوق الذکر در این شورا متقاضی انتقال

به قرار :    دارد  ندارد 
................................................................................................... 

 
 شورای انتظامی  مهر و امضای                                   تاریخ :                                            

 امور رفاهی: -8

 انتقال عضویت از نظر این واحدندارد .  بدهی نامبرده در این واحد هیچگونه
 بالمانع است .

 

 امور رفاهیمهر و امضای                                                                              : تاریخ 

  :واحد عضویت و پروانه اشتغال بکار حقیقی-9

             نامه معرفی جانشین 

     یر برگه تسویه حساب با اداره دارایی تا این تاریخ اصل و تصو.............................................. 

          تصویر پروانه اشتغال جانشین و متقاضی انتقال 

     کلیه مدارک مورد نیاز به پیوست می باشد  
 

 پروانه اشتغال به كارحقیقی واحدضای مهر و ام                                             :تاریخ  

صحت  ...........................................................................اینجانب 

مراتب فوق را تائید می نمایم و در صور ت احراز عدم صحت سازمان 

مقررات و ضوابط  نظام مهندسی ساختمان استان زنجان می تواند وفق

 اینجانب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهم داشت .                                                                          اقدام نماید و

 مهر و امضای متقاضی انتقال                                                          

 تاریخ :                                           

 

 


