
 31./........./......... تاریخ: سمه تعالیب (2کاربرگ شماره )
 

 خراسان رضویساختمان استان  حترم سازمان نظام مهندسیریاست م
 

 با احترام

.............. ............................. شماره به دارای عضویت ................................................... مدیرعامل شرکت .........................................................نظر به اینکه اینجانب 

به شماره  ...................................................های صالحیت /با صالحیت .......................................... رشته در حقوقی اشتغال به کارسازمان و پروانه آن 

خدمات   □نظارت   □اجرا   □انجام خدمات مهندسی طراحی  31........../......../..... دارای اعتبار تا تاریخ خراسان رضوی صادره از استان .............................................

دستور فرمایند مراتب در مجموعه کارهای لذا خواهشمند است  ،نمایمصورت کامالً رایگان تقبل میه پروژه زیر را ب ........................................... سایر □آزمایشگاهی 

 در هیأت مدیره محترم سازمان استان مطرح گردد. شرکتاشتغال جهت عدم محاسبه در ظرفیت  ثبت و این شرکت

 ست از: ا مشخصات پروژه عبارت

 مالک:                                                            پالک ثبتی:

 نشانی:

 تعداد طبقات: یربنا:                       ز                                 نوع کاربری:                        منطقه شهرداری:

ت هیچ گونه مبلغی تح شوم هیچ. همچنین متعهد میاست انجام ندادهرا خدمات رایگان مهندسی گونه  قبل تاکنون هیچاز سه سال این شرکت دارم اعالم می ضمناً

ل همزمان به طور کامهای و سایر پروژهاین پروژه  در شرکتوظایف مهندسی و می تعهدات تما و نشوداخذ  توسط این شرکت و پرسنل آن موصوفعنوان در پروژه 

 .شودانجام و به نحو احسن 

 :مدیرعامل نام ونام خانوادگی

 تاریخ:

 :شرکت مهر امضاء و

 

 

 به نام خدا

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

 ..................................................................... رئیس هیأت امناء/ مدیر عامل / مالک: اینجانب ..............................................................................

 واقع در: با پالک ثبتی ...............................................

در خصوص خدمات رایگان به مدیرعاملی آقای/خانم ...............................................  ........................................................شرکت دارم با وسیله اعالم می بدین

 شرح فوق برای پروژه مذکور تراضی و توافق کامل به عمل آمده است و خواهشمند است دستور فرمایند اقدام الزم معمول گردد.ه مهندسی ب

 انوادگی:نام خ نام و                                                  

 تاریخ:                                                                         

 مهر: امضاء و                                                                
 

 

 به نام خدا

 أت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نظر هی

با توجه به موارد  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی مطرح و مدیرههیأت  31........../......../..... مورخ ..............................موضوع در جلسه روز 

 : سه سال قبل و رعایت حداکثر زیربنای پنج هزار مترمربع( خدمات رایگان دراعالمی فوق و انطباق با شرایط مربوط )عدم تعهد 

 تغال وی محاسبه نشود.مشخصات پروژه ضمن ثبت در کارکرد متقاضی، جزء ظرفیت اشتصویب شد.  □

 با توجه به عدم حصول شرایط الزم تصویب نگردید. □

 انجام شود.شرح مصوبه ه لذا مکاتبه با متقاضیان فوق و اقدام الزم ب

 رئیس سازمان استان

 علی سیفی

 دبیر هیأت مدیره

 احمد اسدی
 

 
 


