
 سازی استان بوشهرو شهر راه اداره کل

 اداره توسعه مهندسي ونظارت بر مقررات ملي وکنترل ساختمان

 مهندسي طراحي ساختمان دفاتر مسئول تعویضدرخواست 
 

صادره  ...................مه...ان.....  متولد سال ............  دارای شماره شناس.................. فرزند.......................اینجانب ............

 ........ ....................................مسئول دفتر مهندسي طراحي شماره......................از ....................... و کد ملي ..................

 ............. دارای پروانه اشتغال بکار مهندسي پایه آقای / خانم مهندس ..................................  تعویض مسئول و تقاضای

  مي نمایم.  به عنوان مسئول جدید معرفي به شماره ....................................در رشته ............................ را

 

 ......................................................................................................................................................:  دفترآدرس محل 

 تلفن ثابت  .................................... تلفن همراه : ..............................................
 

 دفتر: قبلي مهر و امضاء مسئول :                               مسئول جدید دفتر امضاء  و مهر

 

 ) مدارک مورد نیاز( 

          )فرم باال(تکمیل فرم درخواست -1

        از سازمان نظام مهندسي ساختمان کلیه اعضاء دفتر معرفي نامه  عضویت-2

               دفتر مورد نظرمجوز اصل -3

     (امه ن) در صورت تغییرات در شناس دفتر جدید مسئول امهناصل و کپي شناس -4

        ) با ذکر نام و نام خانوادگي و شماره شناسامه در پشت آن( ول دفترئمس جدید 6*4 یک قطعه عکس-5

      اصل و کپي پروانه اشتغال بکار مهندسي مسئول جدید-6

          ( 15تنظیم فرم معرفي مسئول دفتر و تعهد نامه شرکاء )فرم شماره  -7

      توسط مسئول جدید ل مسئولیت کلیه کارهای قبلي دفترتنظیم تعهدنامه رسمي مبني بر قبو-8

ول دفتر در دفتر خانه های اسناد رسمي و ارائه به اداره کل )فرم ئفرم مشارکت نامه مدني ) موجود در پرونده دفتر( متقاضي با مس تنظیم و گواهي امضا ء-9

         مسئول جدید عضو دفتر نباشد( )در صورتي که(14و  13

 ( و تأیید امضا در دفتر خانه های اسناد رسمي کشور  17خود اظهاری تمام وقت بودن مسئول دفتر ) فرم شماره  -11

مربوط به صدور تمرکز وجوه خزانه داری کل بانک مرکزی بنام  35111111 4111136312119111بحساب شماره  ریال  11111111رسید پرداخت مبلغ  -11

      (1411)در سال  (پروانه اشتغال  )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملي ایران

     (1)پیوست ، طبق مشخصات مصوب بر اساس مبحث دوم ارائه تصویر تابلو دفتر -11

 

 صدور پروانه انجام ماه 1ف مدت ظرقانون نظام مهندسي، در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرایط الزم،  22*تذکر: مطابق ماده 

 .خواهد گردید

 .و شهرسازی مراجعه نمایید راه اداره کلمهندسي توسعه جهت تحویل مدارک فقط در روزهای شنبه الي دوشنبه هر هفته به واحد 

 22 فرم شماره   


