
 به: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختياری
 سالم عليکم

..... مالک يک قطعه زمين به ...................... به شماره شناسنامه .........احتراماً اينجانب ....................................... فرزند ..........

 مترمربع  .......................))به مساحت زمين..... ..........................................................................................................................................آدرس

................. که در حال حاضر شماره ........(( دارای پروانه ساختمان                                                   که                 

.............. می باشد بنا به داليل ذيل تقاضامندم نسبت به تعويض ....................مهندس ناظر اين ساختمان آقای مهندس .............

 ه ام.مهندس ناظر ساختمان اقدام فرمائيد.ضمناً اينجانب با نامبرده تسويه حساب مالی نمود

1- 

2- 

3- 
 

 امضاء و اثر انگشت مالک:                       خانوادگی:                 نام و نام           
 

 به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان:
 سالم عليکم:

...... دارای پروانه اشتغال به شماره ................... بنا به داليل ..... فرزند....................................احتراماً اينجانب مهندس ..........................

............ با مشخصات فوق الذکر منصرف گرديده و تقاضامندم نسبت به ..............ذيل از نظارت ساختمان آقای .................

 جايگزينی مهندس ناظر جديد اقدام فرمائيد.

 ضمناً اينجانب با نامبرده تسويه حساب مالی نموده ام.
1- 

2- 

3- 
 

 مهر و امضاء:  نام و نام خانوادگی:                                    
 

 برق مشورتینظريه گروه 
 

 

تغيير مهندس ناظر با توجه به مذاکرات بعمل آمده با نامبردگان فوق و بازديد از محل ساختمان)در صورت نياز( اين گروه با 

ساختمان موافقت می نمايد لذا خواهشمند است ضمن بررسی و کنترل سهميه مهندسين ناظر و انجام ساير مراحل قانونی 

 .اقدام شودنسبت به جايگزينی مهندس ناظر جديد 

 

 امضاء:                :                               نام و نام خانوادگی                                        
 

............. دارای ........................با عنايت به بررسی بعمل آمده و کنترل سهميه مهندسين ناظر مقرر گرديد آقای مهندس .........

ان مهندس ناظر ساختمان ...... ضمن تکميل فرم تعهد نظارت و طی مراحل قانونی بعنو.........................پروانه اشتغال به شماره 

فوق الذکر فعاليت می نمايد.بديهی است پرداخت حق الزحمه نظارت ايشان بر اساس روش های جاری سازمان نظام مهندسی 

 می باشد.

 رياست سازمان نظام مهندسی ساختمان                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان فنیمدير 

 

  .............متر مربع زيربنا احداث شده است...ن..آدر

  ده استداث نشائی در آن احکنون هيچگونه بنتا 

 تقاضای مالک : الف

 نظريه مهندس ناظر : ب

 نظريه سازمان نظام مهندسی : ب

 مهندس ناظری تغييرفرم تقاضا



 به: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختياری

 سالم عليکم

..... مالک يک قطعه زمين به ...................... به شماره شناسنامه .........احتراماً اينجانب ....................................... فرزند ..........

 مترمربع  .......................))به مساحت زمين..... ..........................................................................................................................................آدرس

................. که در حال حاضر ه ........(( دارای پروانه ساختمان شمار                                                  که                 

.............. می باشد بنا به داليل ذيل تقاضامندم نسبت به تعويض ....................مهندس ناظر اين ساختمان آقای مهندس .............

 .مهندس ناظر ساختمان اقدام فرمائيد.ضمناً اينجانب با نامبرده تسويه حساب مالی نموده ام

1- 

2- 

3- 
 

 امضاء و اثر انگشت مالک:                       خانوادگی:                 نام و نام           
 

 به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان:
 سالم عليکم:

.. دارای پروانه اشتغال به شماره ................... بنا به داليل ..... فرزند........................................احتراماً اينجانب مهندس ..........................

............ با مشخصات فوق الذکر منصرف گرديده و تقاضامندم نسبت به ..............ذيل از نظارت ساختمان آقای .................

 جايگزينی مهندس ناظر جديد اقدام فرمائيد.

 ضمناً اينجانب با نامبرده تسويه حساب مالی نموده ام.
1- 

2- 

3- 
 

 مهر و امضاء:  نام و نام خانوادگی:                                    
 

 عمران مشورتی نظريه گروه
 

 

غيير مهندس ناظر با توجه به مذاکرات بعمل آمده با نامبردگان فوق و بازديد از محل ساختمان)در صورت نياز( اين گروه با ت

ساختمان موافقت می نمايد لذا خواهشمند است ضمن بررسی و کنترل سهميه مهندسين ناظر و انجام ساير مراحل قانونی 

 .اقدام شودنسبت به جايگزينی مهندس ناظر جديد 

 

 امضاء:               :                                نام و نام خانوادگی                                        
 

............. دارای ........................با عنايت به بررسی بعمل آمده و کنترل سهميه مهندسين ناظر مقرر گرديد آقای مهندس .........

ن مهندس ناظر ساختمان ...... ضمن تکميل فرم تعهد نظارت و طی مراحل قانونی بعنوا.........................پروانه اشتغال به شماره 

فوق الذکر فعاليت می نمايد.بديهی است پرداخت حق الزحمه نظارت ايشان بر اساس روش های جاری سازمان نظام مهندسی 

 می باشد.
 دسی ساختمانرياست سازمان نظام مهن                                                                سازمان نظام مهندسی ساختمان  فنیمدير 

 

  .............متر مربع زيربنا احداث شده است...ن..آدر

  ده استداث نشائی در آن احکنون هيچگونه بنتا 

 تقاضای مالک : الف

 نظريه مهندس ناظر : ب

 نظريه سازمان نظام مهندسی : ب



 به: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختياری

..... مالک يک قطعه زمين به ...................... به شماره شناسنامه .........احتراماً اينجانب ....................................... فرزند ..........

 مترمربع  .......................))به مساحت زمين..... ..........................................................................................................................................آدرس

................. که در حال حاضر اره ........(( دارای پروانه ساختمان شم                                                  که                 

.............. می باشد بنا به داليل ذيل تقاضامندم نسبت به تعويض ....................مهندس ناظر اين ساختمان آقای مهندس .............

 ام.مهندس ناظر ساختمان اقدام فرمائيد.ضمناً اينجانب با نامبرده تسويه حساب مالی نموده 

1- 

2- 

3- 
 

 امضاء و اثر انگشت مالک:                       خانوادگی:                 نام و نام           
 

 به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان:

.... دارای پروانه اشتغال به شماره ................... بنا به داليل ..... فرزند......................................احتراماً اينجانب مهندس ..........................

............ با مشخصات فوق الذکر منصرف گرديده و تقاضامندم نسبت به ..............ذيل از نظارت ساختمان آقای .................

 جايگزينی مهندس ناظر جديد اقدام فرمائيد.

 ضمناً اينجانب با نامبرده تسويه حساب مالی نموده ام.
1- 

2- 

3- 
 

 مهر و امضاء:  نام و نام خانوادگی:                                    
 

 معماری مشورتینظريه گروه 

تغيير مهندس ناظر با توجه به مذاکرات بعمل آمده با نامبردگان فوق و بازديد از محل ساختمان)در صورت نياز( اين گروه با 

ساختمان موافقت می نمايد لذا خواهشمند است ضمن بررسی و کنترل سهميه مهندسين ناظر و انجام ساير مراحل قانونی 

 .اقدام شودنسبت به جايگزينی مهندس ناظر جديد 

 

 امضاء:                :                               نام و نام خانوادگی                                        
 

............. دارای ........................با عنايت به بررسی بعمل آمده و کنترل سهميه مهندسين ناظر مقرر گرديد آقای مهندس .........

ان مهندس ناظر ساختمان ...... ضمن تکميل فرم تعهد نظارت و طی مراحل قانونی بعنو.........................پروانه اشتغال به شماره 

فوق الذکر فعاليت می نمايد.بديهی است پرداخت حق الزحمه نظارت ايشان بر اساس روش های جاری سازمان نظام مهندسی 

 می باشد.

 رياست سازمان نظام مهندسی ساختمان                                       سازمان نظام مهندسی ساختمان     فنیمدير 

 

  .............متر مربع زيربنا احداث شده است...ن..آدر

  ده استداث نشائی در آن احکنون هيچگونه بنتا 

 تقاضای مالک : الف

 نظريه مهندس ناظر : ب

نظريه سازمان نظام  : ب

 مهندسی

مهندس ناظری تغييرفرم تقاضا  



 به: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختياری
 سالم عليکم

..... مالک يک قطعه زمين به ...................... به شماره شناسنامه .........احتراماً اينجانب ....................................... فرزند ..........

 مترمربع  .......................))به مساحت زمين..... ..........................................................................................................................................آدرس

................. که در حال حاضر شماره ........(( دارای پروانه ساختمان                                                   که                 

.............. می باشد بنا به داليل ذيل تقاضامندم نسبت به تعويض ....................مهندس ناظر اين ساختمان آقای مهندس .............

 ه ام.مهندس ناظر ساختمان اقدام فرمائيد.ضمناً اينجانب با نامبرده تسويه حساب مالی نمود

1- 

2- 

3- 
 

 امضاء و اثر انگشت مالک:                       خانوادگی:                 نام و نام           
 

 به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان:
 سالم عليکم:

...... دارای پروانه اشتغال به شماره ................... بنا به داليل ..... فرزند....................................احتراماً اينجانب مهندس ..........................

............ با مشخصات فوق الذکر منصرف گرديده و تقاضامندم نسبت به ..............ذيل از نظارت ساختمان آقای .................

 جايگزينی مهندس ناظر جديد اقدام فرمائيد.

 ضمناً اينجانب با نامبرده تسويه حساب مالی نموده ام.
1- 

2- 

3- 
 

 مهر و امضاء:  نام و نام خانوادگی:                                    
 

 مکانيک مشورتینظريه گروه 
 

 

تغيير مهندس ناظر با توجه به مذاکرات بعمل آمده با نامبردگان فوق و بازديد از محل ساختمان)در صورت نياز( اين گروه با 

ساختمان موافقت می نمايد لذا خواهشمند است ضمن بررسی و کنترل سهميه مهندسين ناظر و انجام ساير مراحل قانونی 

 .اقدام شودنسبت به جايگزينی مهندس ناظر جديد 

 

 امضاء:                :                               نام و نام خانوادگی                                        
 

............. دارای ........................با عنايت به بررسی بعمل آمده و کنترل سهميه مهندسين ناظر مقرر گرديد آقای مهندس .........

ان مهندس ناظر ساختمان ...... ضمن تکميل فرم تعهد نظارت و طی مراحل قانونی بعنو.........................پروانه اشتغال به شماره 

فوق الذکر فعاليت می نمايد.بديهی است پرداخت حق الزحمه نظارت ايشان بر اساس روش های جاری سازمان نظام مهندسی 

 می باشد.

 رياست سازمان نظام مهندسی ساختمان                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان فنیمدير 

 

  .............متر مربع زيربنا احداث شده است...ن..آدر

  ده استداث نشائی در آن احکنون هيچگونه بنتا 

 تقاضای مالک : الف

 نظريه مهندس ناظر : ب

 نظريه سازمان نظام مهندسی : ب

 مهندس ناظری تغييرفرم تقاضا


