
 مهندسان طراح و ناظر فرم خود اظهاری تمام وقتی

 نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان  محترم سازمان

نظر به اینکهه اتهاده ا اض یهرید  هشت الهارهش  ه لهمها نهمهه و تیههت صواهاع مییههس ا هههیا اتهه دهه  هشمه  م نشتها                

........... بههه لههیهها نرصانههه ....نشاهنههش ایننهنههد ......................تن ههه م ههآ  هآمههش آن ههه بههه ا ص تمالهنههه الههارهش یههه  هآمههش   یلههر   

             .............. ص بهههه لهههیهها  هههههیه .............................................  ه تههههضمهی نظههههت م نشتههها   ........الهههارهش بهههه دههههه ................... 

 ما گر ت ده:اتاهی  هضتاهی ماع ش لر ا ص وهنهنا 

تهههضمهن ه   یه هها ص  ،تههمگ گهنههه هابسههه اتههایشاما  ه تههمگ یههی اض اهگهن ههه   صیاهها ص تمههر  صیاهها بههه لههرده   -1

 یهما یه حقهوا ص صابساه به آن هه نشالهاه ص بهه اهو امههه  هشمه  م نشتها بطهو یههابت ص مقهرها  تههضمهی نظههت             

 م نشتا، تمالهنه الارهش ص  هآمش  یلر  نشاهت.

ش اهه  تمالهنه هابسهه اتهایشاما بهه لهکآ نهها نیههات   الهه ص ماع هش مها گهر ت تهر گهنهه              ه بهش مش  ته -2

 ترممر لرایت نها ها  ه اترع صوه به تهضمهی نظهت م نشتا ا الت نیهی .

اض تههه  تههمگ دههنرمهههیا  ه تهههش اهههه  بمیههه نهههشا ات ص ماع ههش مهها گههر ت  ه  هههه  ترممههر لههرایت بمیههه ا      -3

 صوه به تهضمهی نظهت م نشتا ا الت نیهی . ه ، مهیهع ها  ه اترع 

 

 

 

 

 
 

 

 اطالعات تکمیلی بیمه:

 بشصی تمگ گهنه تهبقه بمیه  ⟥

 نهت آ رین دههنرمه ........................  اها  بمیه ته تههیخ: .......................................... لیهها بمیه ..............................⟥

 اها  تههههبقه بمیهههه بهضنهسهههالا تهههه تهههههیخ: ....................... لهههیهها بمیهههه ...................... نههههت آ هههرین دههنرمهههه   ⟥

 عنهتنهمه ............................................... لیهها تریهش ل...........دش ملا ............................و ......................... 
 

 تهیر ⟥ شمه   همهنا   ⟥تهممن ااایه ا    ⟥نهع بمیه: 

 نوع بیمه فعلی در صورت وجود:

 تدهت  تهضمهی نظهت م نشتا  ⟥مههتآ اضا  مرتطت به  شمه  م نشتا  ⟥  ا امهه  ⟥

 تهیر ................................⟥           همهنا ت ه نهلش تیسر یه نشه  ⟥           همهنا تالمه    ⟥

 

 

 هر یک از موارد فوق، به سازمان نظام مهندسی استان خوزستان اختیار کامل می دهم که: نقضبدیهی است در صورت 

 آیین نامه اجرایی نظام نامه انضباطی سازمان، اینجانب را به شورای انتظامی معرفی نماید. 91به استناد ماده  -1

 اینجانب را تا زمان صدور حکم از سوی شورای انتظامی، در بخش های طراحی ، نظارت و اجرا تعلیق نماید.فعالیت  -2

 محل مهر و گواهی 

 رسمی اسناد ثبت دفترخانه
 رسمی

 نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای متقاضی


