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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

  مدارک الزم جهت انصراف عضويت از دفتر مهندسی طراحی ساختمان

 "از مسئول دفتر اخذ گردد"مجوز دفتر مهندسی طراحی ساختمان .  اصل ۀارائ  .1

 ( .1ۀمهندسی طراحی ساختمان )کاربرگ شمار دفتردرخواست استعفا متقاضی انفصال ازعضويت کاربرگ  ۀارائ .2

درخواست تقاضا  زمان گواهی مسئول دفتر مبنی بر انجام تمامی تعهدات عضو مستعفی در مقابل صاحب کاران و دفترتاکاربرگ  ۀارائ .3

 ( .2ۀشمار)کاربرگ ع بودن قطع عضويت متقاضی از دفترو بالمان

اسناد رسمی در خصوص انصراف عضو مستعفی از شرکت در مشارکت نامه دفترمورد اصل اقرار نامه رسمی ثبت شده در دفاتر ۀ ارائ .4

 "شماره مشارکت نامه و تاريخ آن بر روی اصل مجوز دفتر جهت ارائه به دفترخانه اسناد رسمی درج گرديده است" نظر .

نزد بانک  کل خزانه داری IR 35010000 4001036302009001 حساب شمارهه ريال ب 300ر000اصل فیش واريزی به مبلغ  ۀارائ .5

 ( .  شعب بانکها کلیۀ) قابل پرداخت در نام وزارت راه و شهرسازی  مرکزی به

 ارائۀ تصويربرابراصل اجارنامه معتبر  يا سند مالکیت  مربوط به محل دفتر که به نام مسئول دفتر باشد . .6

 . اعضای دفتر دارای اعتبار ارائه اصل و تصوير پروانه اشتغال .7

 

 

 توضيحات : 

در صورتی امکان پذير خواهد بودکه ازآخرين تغییرات دفتر بیش از شش ماه سپری انجام تغییرات در ترکیب شرکای دفتر  -الف 

 شده باشد )به استثنای اعضايی که متقاضی انتقال عضويت به استان ديگر باشند(.

ماه  3، مدت اعتبار مجوزدفترمهندسی کمتر از انجام تغییرات در صورتیکه در زمان تسلیم مدارك به سازمان نظام مهندسی برای -ب

 باقی باشد مسئول دفتر جهت انجام تغییرات می بايست مدارك مربوط به تمديد مجوز دفتر را نیز ارائه نمايد.

هندسی سازمان نظام م مدارك به ۀامکان پذير خواهد بود.)حداکثر زمان جهت تهیه و ارائپی گیری امور فوق توسط مسئول دفتر  -ج

 يک هفته از تاريخ تقاضای عضو مستعفی میباشد ( .

 

 باشد. A4در قطع  الزاماً کلیه مداركتصوير*

 می باشد.9-12مدارك و تحويل مجوز صبحها از ساعت  *ارائۀ
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 درخواست استعفا متقاضی انصراف ازعضويت( -1 ۀ)كاربرگ شمار

 

 ........................خانم / آقاي مهندس 

 .........................مسئول محترم دفتر مهندسي طراحي شماره 

 

 ؛با سالم

عضو   ........................................................ ۀمهندسي شماركار داراي پروانه اشتغال به .............................................جانب ، ايناحتراماً   

تقاضيياي انالييال   ...........................................................................................................................بدليل .........ۀدفتر مهندسييي شييمار

 جانب اعالم فرماييد .يجه را به ايناقدامات الزم را معمول  و نت استلذا خواهشمند  ،ر مهندسي مذكور را دارمعضويت از دفت

 

 

 

 .................................................... مهر و امضاء نظام مهندسی متقاضی :                                                  

 ....................................تاريخ :                                                                                             
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 گواهی  مسئول دفتر در خصوص انجام تعهدات عضو مستعفی( -2)كاربرگ شمارۀ 

 

 زنجانسازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

 

 با سالم ؛

 ................................................./ آقای مهندس خانم ............................................، پیرو درخواست مورخ احتراماً     

ال مبنی بر انفص ......... ۀعضو دفتر مهندسی شمار    .................................................... ۀکار مهندسی شمار  دارای پروانه اشتغال به  

يت از دفتر   له اين    عضوووو نب    بدينوسوووی  مسوووئول دفتر مزبور گواهی .................................................................................جا

و انفصووال عضووويت ايشووان از اين دفتر بالمانع   که نامبرده تمامی تعهدات خود را در مقابل صوواحب کاران انجام دادهمی نمايم 

، خواهشوومند اسووت دسووتور فرمايید نسووبت به اصووالر مجوز دفتر مهندسووی طراحی لذا ضوومن تقديم مدارك مورد نیاز ،میباشوود

 مذکور اقدام الزم معمول فرمايند.

 

 

 .................................................... :فترمهر وامضای مسئول د                                                           

 ....................................  تاريخ :                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


