
........................: ........ شماره  

...........................: ..... تاریخ          
 بسمه تعالی                                                                                    سازمان نظام مهندسی 

                                               ساختمان استان مرکزی

 "برگ درخواست انتقالی" 
 محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی رئیس

 با سالم و احترام

به دلیل  ...................................و شماره عضویت  ........................................................ دارای پروانه اشتغال .................................................  به استحضار می رساند اینجانب/شرکت

 ایید. را دارم . لذا خواهشمند است در این خصوص دستورات الزم را مبذول فرم ................................تغییر محل اشتغال خود درخواست انتقال به استان

                                                

 متقاضی مهر و امضاء                                                                                                                                                                                         

 

 از نظر این واحد بالمانع می باشد. ............................از استان مرکزی به استان  ............................................گواهی می شود انتقال آقا/خانم/شرکت 

 واحد صدور پروانه                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                       

 .  تعهد نظارتی در این استان ندارندهیچگونه ................................................. گواهی می شود آقا/خانم/شرکت 

به  .......................................آقا /خانم/شرکت و  تعهد نظارت دارند ......................................................در پالک های ثبتی  ......................................گواهی می شود آقا/خانم/شرکت 

 تا پایان پروژه کلیه وظایف نظارتی را انجام دهند.  متعهد گردیدند عنوان ناظر جایگزین

 
 واحد اجرایی                                        مهر و امضاء مهندس جایگزین                                                                                                    

 

 .  هیچگونه تعهد اجرایی در این استان ندارند............. .............................گواهی می شود آقا/خانم/شرکت 

بعنوان  .............................آقا/خانم/شرکت و  تعهد اجرا دارند .................................................در پالک های ثبتی  .................................................گواهی می شود آقا/خانم/شرکت 

 ند .هتا پایان پروژه کلیه وظایف مجری ذیصالح را انجام د متعهد گردیدندمجری جایگزین 

 

 کمیته مجریان                                                       مهر و امضاء مجری ذیصالح جایگزین                                                                         

 

 مکلیه تعهدات خود را در ارتباط با شناسنامه فنی و ملکی پالک های ثبتی تحت اجرا/نظارت/طراحی به اتما ......................................گواهی می شود آقا/خانم/شرکت 

 از نظر این واحد بالمانع می باشد . .................................................رسانده و انتقال به استان 

 واحد شناسنامه فنی و ملکی                                                                                                                                                                                       

 هیچگونه تعهد نظارتی در این سازمان ندارد. .................. ..........................گواهی می شود آقا/خانم 

بعنوان  .............................آقا/خانم/شرکت و  دارندنطارت تعهد ................................................. در پالک های ثبتی  .................................................گواهی می شود آقا/خانم/شرکت 

                                                                      را انجام دهند . نظارتیتا پایان پروژه کلیه وظایف  متعهد گردیدندجایگزین  ناظر

 

                                              واحد بازرسی گاز                                                                                                                                          مهر و امضای مهندس جایگزین

 

تسویه حساب کامل نموده و این دفتر/شرکت متعهد می گردند کلیه پروژه ............................................ با دفتر/شرکت ........... .................................ی می شود آقا/خانم هگوا

 دفتر /شرکت طراحی                                                                                                          های ناتمام طراحی نامبرده را بطور کامل انجام دهند .

 

 

ال ایشان موده و انتقگواهی می شود آقا/خانم/شرکت کلیه مطالبات خود را تا این تاریخ دریافت و کلیه بدهی ها ازجمله حق عضویت خود را تا این تاریخ تسویه ن

 مدیر مالی                                                                                                                                          از نظر واحد مالی بالمانع است .

 

 

در شورای انتظامی ............................... ...........و شماره عضویت  ..............................................دارای پروانه اشتغال  .........................................واهی می شود آقا/خانم/شرکت گ

 شورای انتظامیبیر د                                                                     می باشد ............. استان مرکزی فاقد محکومیت/دارای محکومیت انتظامی درجه 

                                                                                                                                                                            

 واحد صدور پروانه

 ضمن بستن فایل ایشان در پورتال سازمان ،به استان ............................. از نظر این واحد بالمانع می باشدبا توجه به موارد فوق انتقال نامبرده از استان مرکزی 

 مدیر اجرایی                                                                                                              معرفی نامه به استان ........................ صادر گردد .
                                                                                                                                                                                            


