به مدير دفتر نمايندگي شهرستان ( كليه شهرستانها )
به مدير دفتر خدمات مهندسي طراحي ( كليه دفاتر خدمات مهندسي طراحي )
كليه ناظرين حقيقي
موضوع  :تكميل فرم خوداظهاري
با سالم
احتراماً ،مطابق بند  11-1ماده  11مبحث دوم مقررات ملی مجددا به پیوست فرم خوداظهاری اعالالم ممالاد ی ااجالام خالدمات
اظارتی توسط همکاران به منظور ارجاع مناسب کار اظارتی به ااظران و حفظ شئون حرفه ای و عدالت ااشی از ارجاع کار  ،ارسالا

می ردد ،لذا با عنایت به راه اادازی سامااه ارم افزار اادازیار در صورت تمایل به تغییالر در پالارامتر هالای ایالک کالاربر

 ،ضالمک

رعایت موارد ذیل اسبت به تکمیل و مهر و امضاء مجدد فرم خوداظهاری و ارائه من تا تالاری  99 / 19 /11اقالدام اماییالد ،بالدیهی
است عدم تکمیل یا عدم مهر و امضاء یا عدم ارائه فرم خوداظهاری به منزله ااصراف از ارائه خدمات اظارتی توسط همکاران بوده و

هیچگواه مسئولیتی متوجه سازمان اخواهد بود  .الزم به ذکالر اسالت اعضالای محتالرم تنهالا در صالورت تمایالل باله اصالال کالاربر
خوداظهاری الزم است اسبت به تکمیل و ارائه مجدد فرم خوداظهاری اقدام امایند  .و در صورت ارائه ایک فالرم از قبالل  ،ایالازی باله
ارائه مجدد من امی باشد :
 - 1تکمیل کلیه بندها و مشخصات مندرج در فرم خوداظهاری الزامی می باشد.
 - 2تعییک درصد اختصاص یافته از طراحی و اظارت برای همکاران با دارا بودن صالحیت همزمان طراحی و اظارت ضروری مالی
باشد و برای همکاران با صالحیت فقط اظارت تعییک عدد صددرصد درفرم ضروری می باشد و در بخش روههای ساختماای
با رعایت حدود صالحیت مندرج در قااون و مواد  11لغایت  11مئیک اامه اجرایی و همچنیک مبحالث دوم مقالررات ملالی ،الزم
است همکاران اسبت به تعییک روه ساختماای و ااجام خدمات اظارتی در روه سالاختماای مالورداظر اقالدام امایالد و چنااچاله
کاری از طرف سازمان ارجاع ردیده و ااظر بدون دلیل موجه ظرف مدت  84ساعت از پذیرش کار خودداری اماید ،سازمان
ااظر را از اولویت ارجاع کار به مدت یک ماه خارج اموده و درصورت تکرار بیش از یک بالار ،کالار ارجالاعی باله صالورت
مجازی هم در تعداد کار و هم در متراژ به مدت حداکثر شش ماه درج می ردد.
 - 1در بخش تعییک شهر محل ااجام اظارت توسط همکاران در ایک مرحله فقالط یالک شالهر( محالل سالکوات ) را تعیالیک اماینالد و
درصورت ایاز به ارائه خدمات اظارت در سایر شهرها در اطالعیه های بعدی اعالم خواهد شد.
 - 8چنااچه همکاران از ااجام کار با متراژ مشخص خودداری می امایند موضوع را به سازمان اعالم امایند (.به عنوان مثا  :اینجااالب
حاضر به ااجام خدمات اظارت با متراژ کمتر از  ........متر مربع ابوده و سازمان در اوبالت ارجالاعی فقالط کارهالای بالا بالیش از .........
مترمربع را به اینجااب ارجاع اماید).

 -1مهندسینی که دارای دو پروااه اشتغا به کار مهندسی در دو رشته مجزا می باشند تعییک میزان درصد فعالیت در هر دو پرواااله و
در دو بخش طراحی و اظارت بصورت مجزا الزامی می باشد.
 -9درصورت عدم واریز حق عضویت سالیااه توسط مهندسیک ،سازمان از ارجاع و ثبت کار برای ماها خودداری می اماید.
 -7مهندس متقاضی اظارت موظف است پس از تکمیل ایک کاربر

 ،اسبت به تهیه اسخه با مهر و امضالای من و تحویالل باله دفتالر

امایند ی سازمان اظام مهندسی اقدام امایند.
 -4درخصوص احوه فعالیت دفاتر حقوقی متعاقبا" اطالع رساای خواهد شد.
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اینجانب مهندس  ...........................................دارای پروانه اشتغ ال بکتار بمترار  ......................پایته ..........
رشغه  ...........................صالحیت(طراحی/نظارت) با تاریخ اعغبار ............................بته ددرس محت کتکتنت:
 .......................................................................تلفتتتتتتت  ...........................ددرس محتتتتتتت
 ................................................تلفت ت محت ت

تتتتتتتتار:

تتتار  ............................تلفت ت ارتتترا ..................................

ددرس ایری  .......................................................ترای ختد را جهت انجام خدمات مهندکی در بخت

طراحتی

به میزان ...............درصد و نظارت به میزان  ..............درصد از کهریه کاالنه مطابق دخری مصتبات ایئت متدیر
کازمان و در گرو کاخغرانی الف.......ب.........ج..........د ........در شهر کنندج  .....کقز  .....بانه  .....دیتانتدر .....
مریتان  .....بیجار  .....امیاران  .....قرو  .....داگالن  .....کرودباد  ......کری

دباد  ......بتا رعایتت لیته قتتانی

جاری و مقررات ملی کاخغران و مصتبات ایئت مدیر و بخمنامه اا و دکغترالعرلها را اعالم میدارم .
اینجانب حاضر به انجام خدمات نظارتی برای پروژ اای با مساحت رغر از ................مغرمربع نری باشم.

نام و نام خانتادگی :
مهر و امضاء و تاریخ:

