ردیف ثبت در فایل مرجع

بسمه تعالی

محل ثبت در دبیرخانه سازمان (در صورت نیاز)

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
موضوع :درخواست دریافت تسهیالت ( شرایط خاص )

با سالم و احترام،
خَاّشوٌذ است با درخَاست ایٌجاًب هبٌی بز دریافت تسْیالت بِ هبلػ (دٍیست یىظذ ٍ پٌجاُ یىظذ پٌجاُ)
هیلیَى ریال ،اس باًه لزع الحسٌِ رسالت بِ دلیل شزایط خاص بِ شزح سیز هَافمت فزهاییذ.
وذ درخَاست12 :
بابت ّشیٌِ ّای سٌگیي پششىی شزایط ّای خاص

وذ درخَاست11 :
بابت ّشیٌِ ّای سایواى ٍ سایز ّشیٌِ ّای فزسًذ جذیذ

وذ درخَاست12 :
بابت ّشیٌِ ّای اسدٍاج ٍ تشىیل خاًَادُ

وذ درخَاست13 :
بابت حىن لضایی هبٌی بز پزداخت جشای ًمذی بِ دالیل ؼیز ویفزی

وذ درخَاست14 :
بابت حىن لضایی هبٌی بز پزداخت جشای ًمذی در حَادث حیي وار

وذ درخَاست15 :
بابت ّشیٌِ ّای تحظیلی

وذ درخَاست16 :
بابت ّشیٌِ فَت بستگاى درجِ اٍل


ًام ٍ ًام خاًَادگی:
شوارُ پزٍاًِ:
شوارُ تواس:

شوارُ عضَیت. . . . . . . . . . . . . . . . . :
.................
شوارُ هلی :
تاریخ درخَاست. . . . . . . . . . . . . . . . . :

...........................
...........................
...........................

امضاء درخواست کننده

مرحله اول :بررسی کارشناس معاونت توسعه سرمایه مهندسی
هذارن ًاهبزدُ هبٌی بز درخَاست شزایط خاص بزرسی شذ ٍ هذارن بِ لحاظ شىلی:
 -2 واهل ٍ هٌطبك با ضَابط ٍ شیَُ ًاهِ هی باشذ.
ً -1 الض بَدُ ٍ بزای تطبیك با شیَُ ًاهِ تىویل هذارن بِ درخَاست وٌٌذُ ابالغ شذ.
 -2 با شزایط شیًَُاهِ ٍ ضَابط دریافت تسْیالت شزایط خاص اًطباق ًذارد.
نام و نام خانوادگی کارشناس:
تاریخ:

امضاء:

مرحله دوم :تایید پسشک مشاور و معتمد و یا مشاور حقوقی سازمان
 هذارن ٍ هستٌذات ًاهبزدُ بزرسی اس ًظز ایٌجاًب هَرد تاییذ هی باشذ.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ:

امضاء:

مرحله سوم :نتیجه بررسی و دستور معاونت توسعه سرمایه مهندسی
 درخَاست فَق هَرد تاییذ است در فْزست هزجع بزای هعزفی بِ باًه ثبت گزدد.
امضاء معاونت :
تاریخ:


در فایل فْزست هزجع تسْیالت ساسهاى ثبت شذ( .شوارُ ردیف در باالی فزم درج شَد)
اهضاء وارشٌاس

امضاء:

.

هذارن هَرد ًیاس بزای هتماضیاى دریافت تسْیالت شزایط خاص
وذ  -12بزای بیواری خاص ٍ ّشیٌِ ّای سٌگیي پششىی عضَ ٍ یا افزاد تحت تىفل ،هَرد تاییذ پششه هشاٍر ٍ هعتوذ.
.2
.1
.2
.3
.4

ًاهِ پششه هتخظض
خالطِ پزًٍذُ بیوارستاى
ّشیٌِ ّای پزداختی با وِ اسٌاد آى تَسط بیوارستاى یا هزاوش درهاًی تاییذ شذُ باشذ
وپی شٌاسٌاهِ طفحِ اٍل ٍ دٍم،
گَاّی وفالت

وذ  -11هذارن بزای ّشیٌِ ّای سایواى ٍ فزسًذ عضَ ،هَرد تاییذ پششه هعتوذ ٍ هشاٍر.
.2
.1
.2
.3

آسهایش ٍ سًََگزافی
تاییذ پششه هتخظض هبٌی بز تَلذ فزسًذ در  2هاُ آتی.
گَاّی ٍالدت حسب هَرد هبٌی بز ٍالدت فزسًذ در  5هاُ گذشتِ بذٍى ًیاس بِ تاییذ پششه هشاٍر ٍ هعتوذ.
اطل شٌاسٌاهِ هتماضی دریافت تسْیالت

وذ  - 12هذارن وِ بزای اسدٍاج ٍ تشىیل خاًَادُ
 .2اطل ٍ وپی عمذ ًاهِ وِ اس تاریخ عمذ ووتز اس یه سال شوسی گذشتِ باشذ.
 .1اطل ٍ وپی طفحات اٍل ٍ دٍم شٌاسٌاهِ
 .2اطل ٍ وپی طفحات  2طفحِ اٍل عمذ ًاهِ
وذ  – 14 ٍ 13هذارن لضایی هَرد تاییذ هشاٍر حمَلی ساسهاى بزای عضَ
 .2هذارن حىن لضایی هبٌی بز پزداخت جشای ًمذی در حَادث حیي اًجام وار

وذ ّ – 15شیٌِ ّای تحظیل عضَ ٍ افزاد تحت تىفل (همطع وارشٌاسی ارشذ ٍ دوتزی)
 .2هذارن پزداخت شْزیِ داًشگاّی عضَ ساسهاى ٍ اعضای خاًَادُ تحت تىفل
 .1گَاّی اشتؽال بِ تحظیل اس داًشگاُ بِ ًظام هٌْذسی
 .2اطل ٍ وپی وارت داًشجَیی
وذ ّ – 16شیٌِ ّای فَت بستگاى درجِ اٍل (ووتز اس یىسال شوسی )
 .2اطل ٍ تظَیز گَاّی فَت
 .1اطل ٍ تظَیز شٌاسٌاهِ پذر یا هادر
 .2اطل ٍ تظَیز شٌاسٌاهِ عضَ ساسهاى

