بسمه تعالی

فرم شماره یک

تاریخ...........................:

به :سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
احتراماً اینجانب  ..............................مالک وکیل مالک  فرزند .................:به شمارهملی ............................... :صادره از:
................ساکن ............................................................................................:شمارهتماس...................................:
شمارهوکالت ..............................:تاریخوکالت .............................:دفتر اسناد رسمیشماره .................... :شهر.......................:
بهموجب مواد  6،5،4و  64مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ،نسبت به معرفی مهندسین ناظر/طراح به شرح پیوست به سازمان نظام مهندسی
ساختمان خراسان رضوی اقدام می نمایم.
مشخصات ملک:
کد نوسازی ....../....../......./......./.......:شماره ارجاع .....................:پالک ثبتی :بخش ثبتی  .....اصلی .....فرعی......
مساحت عرصه ...................:زیربنا ..................:تعداد سقف ................:کاربری....................:
نوع درخواست:
پروانه تغییرات بنا اصالح پروانه توسعه بنا سایر...............:
ضمنا آقای /خانم ........................:مدیر مسئول دفتر مهندسی شماره  /.................:مدیر عامل شرکت /.....................:ناظر عمران /ناظر
معماری  /طراح معماری پروژه به عنوان نماینده اینجانب درخصوص صرفاً کد نوسازی فوق جهت پیگیری کلیه امور مربوطه معرفی می
گردند.
نام و نام خانوادگی مالک /وکیل مالک
امضا و اثر انگشت
ناظر ناظر عمران  /مدیر عامل شرکت /.....................:مدیر مسئول دفتر مهندسی شماره  /.................:اینجانب ........................:
کدنوسازی ....................:متعهد می گردم  وکیل مالک طراح معماری پروژه به عنوان نماینده آقای /خانم ....................مالک معماری/
فرم فوق و لیست پیشنهادی پیوست را از مالک/وکیل مالک دریافت ،مدارک هویتی مالک/وکیل مالک کنترل شده و مالک/وکیل مالک لیست
پیشنهادی و این برگه را در حضور اینجانب امضا و اثر انگشت خود را در روی آن ثبت نمودهاست .همچنین متعهد میگردم فرمهای مربوطه،
قرارداد فیمابین ناظرین و مالک ،طراحان و مالک ،سازنده ذیصالح و مالک در حضور اینجانب توسط طرفین مهر و امضا گردیده ،تا اخذ مهر
سبز /پروانه ساختمانی مربوطه شخصاً یا با معرفی وکیل اینجانب(دارای وکالت رسمی) پیگیری نموده و پاسخگوی سازمان نظام مهندسی ساختمان
و مالک/وکیل مالک بوده و هرگونه مشکلی را در خالل پیگیری پرونده به مالک /وکیل مالک منعکس نموده و در صورت قصور در روند انجام
پرونده به استناد بند  2ماده  16اصالحیه آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال  6916پاسخگو باشم.
مهر و امضای
مدیر مسئول دفتر مهندسی /مدیر عامل شرکت
مهندس

مهر و امضا:

