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 مهندسين ناظر  نامهوكالت

 /     /   تاريخ :
 بانك مسكن شعبه ...............

 

............ صادره ....................... فرزند ........................ به شماره شناسنامه .............بدينوسيله اينجانب ...........................
........................................................... ..نشاني ............ به كد ملي .................................... متولد ........................ به ..........از .........

با شماره پروانه اشتغال حقيقي ناظر  مهندس عنوانو به مسكن منعقد مي نمايم  با بانك اين وكالتنامه را
............ به موجب اين وكالتنامه ضمن عقد خارج الزم و ..........................شماره .......كد شهرداري  و................................. 

 شرط عدم عزل وكيل به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي وكالت مي دهم درخصوص حساب
سازمان نظام  ، نسبت به موارد ذيل .شعبه .................. .................... نزد بانك مسكن...............شماره ..................... خود به

 باشد :مي جانشين و قائم مقام اينجانب  مهندسي
 

واريز وجوه حاصل از ارجاع كار نظارت به حساب فوق  با هم زمان ،ت ظارضوابط طرح ارجاع نبا توجه به  -1
 به بانك نظام مهندسي طبق اعالم سازمان ه صورت مرحله اي وب وگردد مي  ساب مذكور مسدودحالذكر 
رفع انسداد  از حساب اينجانب الزحمه مربوط به آن مرحله صادر و به تناسبحق  اجازه برداشت ، مسكن

 خواهد شد.
 

به منظور  سازمان نظام مهندسي در صورتي كه به هر دليل ، امكان ادامه نظارت براي اينجانب ميسر نباشد -2
تعيين درصد كار باقي مانده به تشخيص خود با  نظارت و هتأمين هزينه مهندس ناظر جايگزين براي ادام

و الباقي حق الزحمه  مرحله با اينجانب تسويه حساب نمايد تا آن حق الزحمه متناظر را محاسبه و نظارت ،
بديهي است در صورتي كه  .نظارت را از حساب اينجانب برداشت و به حساب ناظر جديد منتقل نمايد

حساب خود برداشت نموده باشم متعهد به پرداخت بدهي ناشي از اين بيش از حق نظارت محاسبه شده از 
 بند نيز مي باشم. 

 مهندس ناظرمهر و امضاء                                                                                          
 
 

در  تفاهم نامهبا مالحظه اصل مدارك شناسايي مهندس ناظر از نامبرده احراز هويت به عمل آمد و ذيل اين 
 حضور اينجانب ................................................ مسؤول شعبه ............................ به امضاء رسيد.

 

 رئيس شعبه بانكمهر و امضاء                                                                                          
 
 


