الیحه دفاعیه


 شخص حقیقی

نام و نام خانوادگی :

فرزند :

شخص حقوقی

نام :

به نمایندگی :

مدارك و مستندات به صورت یكرو و قطعات A4ضمیمه گردد
شماره پرونده :

931 -40-0000-

شماره دفاعیه:

931 -40-0901-

شماره تماس/همراه :

نشانی :

کد پستی :

دارای عضویت نظام مهندسی بشماره

و پروانه اشتغال به کار بشماره

پایه

با حدود صالحیت  :طراحی  نظارت  اجرا

،بدینوسییی ه اعییالم مییی دارم کییه خییدمات مهندسییی  :طراحییی  نظییارت  اجییرا  سییایر  ،را بموجییر پروانییه سییاختمانی شییماره
مورخ

قطعه

در پالك ثبتی شماره

،

که در حال حاضر عم یات ساختمانی در مرح ه  تخرییر  ،گیودبرداری و ایمیس سیازی

 پی کنی و پی سازی  ،اجرای اسك ت  ،سقف ها  ،سفت کاری  ،نازك کاری  ،تاسیسات برقی و مكانیكی  ،محوطه سازی و پایان کار  ،اتمام عم یات ساختمانی میی باشید
طبق  قرارداد  بدون قرارداد  بعهده داشته ام  بعهده دارم.

نظر به اینكه شاکی پرونده یاد شده با موضوع دادخواست:
طرح شكایت نموده اند .بدینوسی ه با استناد به «تبصره یک ماده  78آئیس نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» الیحه دفاعیه خود را بیا در نظیر گیرفتس موقعییت
اجتماعی و اخالق حرفه ای ،صنفی و مهندسی خود و نیز حفظ حیثیت و شئونات « نظام مهندسی استان » بشرح زیر اعالم و اقرار می نمایم ،در صورت اثبات هرگونه بیان خیال واقید در
اظهاراتم حسر نظر « شورای انتظامی استان » هرگونه مجازات حرفه ای – انظباطی و انتظامی صادره نماید را می پذیرم.

شرح دفاعیه :

محل مهر و امضاء تحویل گیرنده مدارك:

محل ثبت دبیرخانه شورای انتظامی:

محل مهر و امضاء مشتكی عنه:

ادامه شرح دفاعیه :

مدارك الزم در هنگام ارائه الیحه دفاعیه به دفتر شورای انتظامی استان :
 – 9اصل و تصویر کارت عضویت نظام مهندسی ساختمان استان محل عضویت
 – 2اصل و تصویر پروانه اشتغال بكار
 – 3اصل و تصویر گزارشهای مرح ه ای – جدولی – اتمام عم یات ساختمانی ارائه شده به شهرداری
 – 4اصل و تصویر روزنامه رسمی شرکت حاوی آخریس تغییرات آگهی شده
 – 5اصل و تصویر مدارك مورد استناد در الیحه دفاعیه به صورت یكرو و در قطعات A4ضمیمه گردد.

محل مهر و امضاء مشتكی عنه:

