
تعهد محضری مدیر عامل و اعضا هیات مدیره و شاغالن تمام وقت شرکت های حقوقی و آزمایشگاه ها  

ساکن استان مرکزی و  31..../..../....اینجانب...................به شماره ملی .................... و شماره شناسنامه ................ صادره از................. متولد

..... و دارای پروانه اشتغال به کار پایه .......... در .........................سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به شماره عضویت ...عضو 

مچنین مقررات ملی رشته.............به شماره ..........................وفق مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و ه

ز یک اچ ساختمان در شرکت حقوقی/ آزمایشگاه .......................... شاغل تمام وقت و در استخدام شرکت می باشم و اقرار می نمایم که در هی

 دارای هیچگونه اشتغال پاره وقت یا وقت نمی باشم.بخشهای دولتی یه خصوصی یا موسسات و نهادهای عمومی 

 امیتاز پروانه اشتغال به کار خود به شماره.......................... در شرکت ........................ باسمت ..................اینجانب از 

م. راستفاده نموده و متعهد می شوم در جایی دیگر از آن استفاده ننمایم و طبق قانون حق استفاده از پروانه اشتغال خود را بصورت حقیقی ندا

عمل نمایم اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی بر اساس قونین و مقررات اگر خالف اظهارت فوق "نجانب با آگاهی و اطالع کامل از اینکه ای

 عضو شرکت یاد شده گردیده ام. "با ایتجانب )حسب مورد( برخورد قضایی یا انتظامی خواهد نمود

و همچنین استفاده از پروانه اینجانب در این شرکت صوصی بین اینجانب  و شرکت یاد شده ضمنا اعالم می دارم ترتیبات مربوط به قراداد خ

دیر عامل توسط مصرفا مابین اینجانب و شرکت می باشد و اینجانب علم و آگاهی کامل   دارم که خروج از شرکت مستلزم معرفی فرد جایگزین 

شرکت به سازمان نظام مهندسی استان مرکزی و اداره راه و شهرسازی بوده و تا زمانی که ترتیبات قانونی و اداری جاگزینی انجام نشده و 

و در  بود پروانه جدید )بدون ذکر نام و احتساب امتیاز پروانه اشتغال اینجانب ( صادر نگرده خروج اینجانب از شرکت میسر و مقدور نخواهد

خصوص خروج از سمت فوق یا خروج امتیاز پروانه اشتغال خود از شرکت یاد شده هیچ گونه ادعایی نسبت به اداره کل راه و شهرسازی استان 

 مرکزی نخواهم داشت و حق هرگونه اعتراض و شکایتی را نسبت به اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی از خود سلب و ساقط نمودم

..... صادره از................................. ............................... به شماره ملی .................................. و شماره شناسنامه............................. اینجانب

ظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به شماره عضویت ساکن استان .......................... و عضو سازمان ن 31متولد ....../....../.......

............. به عنوان مدیر عامل شرکت ......................... و دارای پروانه اشتغال به کار پایه ......... در رشته ................. به شماره ....................

گواهی نمایم که آقای / خانم ........................... با سمت ..................... به صورت تمام وقت در مجری حقوقی/آزمایشگاه ......................... 

ه در ع  دارم کاستخدام شرکت است و از امتیاز پروانه اشتغال به کار ایشان به شماره ........................... در این شرکت استفاده می شود و اطال

ذیربط  اجعا ارتقا و یا تغییرات پروانه شرکت مدراک مربئط به احراز اشتغال تمام وقت ایشان در شرکت از طریق استعالم از مرزمان تمدید ی

ه کل ادار"در هر زمان که خالف اظهارت فوق عمل )سازمان تامین اجتماعی و.....(کنترل می گردد. اینجانب با علم و آگاهی کامل نسبت به اینکه

استان مرکزی بر اساس قوانین و مقررات نسبت به خورد قضایی یا انتظامی )حسب مورد( و ارجاع تخلفات شرکت به شورای  راه وشهرسازی

رکت شاقدام و یا راسا نسبت به لغو یا تلیق ویا ابطال پروانه حقوقی انتظامی سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر مراجع ذیربط 

 اخذ پروانه حقوقی اقدام نموده ام.تاسیس شرکت و نسبت به "اقدام می نماید 

ه یاینجانب تعهد می نمایم شخصا پاسخگوی مفاد قرداد خصوصی منعقده با آقای/خانم ...................... و خروج ایشان از شرکت باشم و کل

خروج از سمت فوق یا خروج امیتاز پروانه  خصوصمراحل قانونی و اداری مربوط به تغییرات و جاگزینی ایشان برعهده اینجانب می باشد و در 

اشتغال ایشان از شرکت هیچگونه ادعایی نسبت به اداره کل اداره و شهرسازی استان مرکزی نخواهم داشت و حق هرگونه اعتراض و شکایتی 

م ود مبحثه مطابق مفاد را نسبت به اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی از خودسلب و ساقط نمودم.ضمنا اینجانب متعهد می شوم ک

مراتب را شخصا و  روز 5شرکت ظرف مدت خواست هریک از اعضای هیات مدیره یا شاغلین تمام وقت مقررات ملی ساختمان در صورت در

روز نسبت به اقدامات الزم جهت خروج ایشان از  35مکتوب به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی اعالم و حداکثر ظرف مدت 

رکزی اقدام و نسبت به جایگزینی فرد ذیصالح با ارایه کلیه مدارک الزم از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان م)ظهر پروانه(  شرکت

غیر این صورت سازمان نظام مهندسی ساختمان می تواند نسبت به جلوگیری از ادامه کار و فعالیت شرکت و معرفی به شورای اقدام نمایم. در

  زمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی اقدام نماید.انتظامی سا


