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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

  پ -حقيقي -س -011-فرم

 )پیمان مدیریت(درخواست صدور  پروانه اشتغال به کار حقیقی سازندگان مسکن و ساختمان 

و   ...................... ...... .....:  ۀبه شمار کار مهندسیه دارای پروانه اشتغال ب...................................................................اینجانب :      

که نخستین بار است  مان استان زنجان با اذعان به ایندر سازمان نظام مهندسی ساخت .............................................:  ۀشمار عضویت

و شهرسازی در  راهیقی سازندگان مسکن و ساختمان نموده و پیش از این از وزارت درخواست صدور پروانه اشتغال به کار حق

و شهرسازی در استانها پروانه اشتغال به کار سازنده حقیقی دریافت نکرده و مرجع صادر کننده پروانه مجاز است  اداره راهتهران و 

زمان که بداند از صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی شده را باطل نموده و تا هردر صورت مشاهده خالف واقع ، پروانه صادر

یقی حققاضای صدور پروانه اشتغال به کارتلذا با ارائه مدارک زیر .برای اینجانب خودداری ورزدسازندگان مسکن و ساختمان 

                                                    م.می نمایرا پیمان مدیریتدر قالب قرار داد اجرای ساختمان به روش سازندگان مسکن و ساختمان 
     

 .....................................................امضاء و مهر نظام مهندسی متقاضی :   

 .......................تاریخ :                                                           

 ............................................................................................................................................:متقاضی وشماره تلفنمنزل آدرس 

 ....................................................کدپستی محل اقامت: 

  : )پیمان مدیریت(ار حقیقی سازندگان مسکن و ساختمانمدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال به ک

  . صرفاً در رشته عمران یا معماری اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی

شود در صورت اخذ کارت ملی هوشمند و شناسنامه جدید )صفحه اول و دوم ([ کارت عضویت و کارت پایان خدمت ) برای آقایان( به صورت رنگی آپلود. 

(پ -حقیقی -س -022-فرمتکمیل و ارائۀ تعهد نامه ) 

سازمان .خدمات فنی و مهندسی واحد اخذ شده از  هی عدم تعهد نظارت، طراحی و اجرا ،گوا 

  قانون مایات ها مستقیم(به صورت استعالم آنالین از سامانه سپامک 681اخذ مفاصا حساب مالیاتی ) موضوع ماده 

 پرداخت صرفاً از طریق سامانه پرداخت الکترونیک تعرفه ریال ، خزانه داری کل  بنام وزارت راه و شهرسازی.) 222/022/0رسید پرداخت به مبلغ  اسکن رنگی

 (. https://patmak.mrud.irبه آدرس الکترونیکی :   پاتمک سامانههای مهندسان،معماران تجربی و کاردانها ) 

 ارائه فرم خوداظهاری مربوط به اخذ پروانه سازندگان مسکن و ساختمان)پیمان مدیریت( تکمیل و 

ارائه لیست بیمه 

پس از بررسی و تأیید .ارائه گردند  https://spamak.mrud.irو از طریق سامانه سپامک  به آدرس   (KB 022کلیۀ اسکن ها باید با کیفیت مناسب )با سایز کمتر از 

حسب الزام ادارۀ کل راه و شهرسازی، قبل از گردد. رشناسان سازمان تأییدیه ای از طریق بخش پیام در سامانه سپامک و یا پیامک ارسال میمدارک توسط کا

 پیام در سامانه متقاضی از طریق بخش بایست اصل و کپی مدارک اسکن شده را به سازمان تحویل نماید.تائید صدور پروانه اشتغال ، متقاضی می

 بروز تدرخواس ثبت نسبت به ارینظام در خود کارتابل قیطر از اشتغال پروانه لیفا اخذ از پس لطفا #کور از صدور پروانه مطلع خواهد شد.مذ

االمکان از تیحسامانه انجام و  پیام های احتمالی از بخشبا توجه به الکترونیکی بودن کلیۀ مراحل صدور پروانه اشتغال پرسش# .دیکن اقدام پروانه یرسان

 مراجعۀ حضوری و تلفنی پرهیز گردد

 

https://patmak.mrud.ir/
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

  پ -حقیقی -س -022-فرم

 )پیمان مدیریت(اشتغال به کار حقیقی سازندگان مسکن و ساختمان  تعهدنامه صدور پروانه 

کن و کار حقیقی سازندگان مس اشتغال بهصدور پروانه متقاضی  ..............................................................................اینجانب     

 )پیمان مدیریت( بدینوسیله متعهد و ملتزم می شوم که :ساختمان

یمان که به روش پ برای اجرای قراردادهایی را صرفاً)پیمان مدیریت(حقیقی سازندگان مسکن و ساختمان اشتغال به کار پروانه -6

 دهم .قرارمدیریت میباشد مورد استفاد 

عهد اجرا دیگری را تقبل تملیات سفتکاری برسد می توانم کارکار به مرحله اتمام عوچنانچه آن  کار مجاز یک کار می باشدتعداد -0

 اول خود یک نفر رئیس کارگاه مطابق شرایط مندر ج در جدول زیر تعیین نمایم:مشروط بر اینکه برای کار نمایم

 

 گاهحدود صالحیت رئیس کار

 

 حداکثر تعداد طبقات از روی شالوده ناخالص ساختمان حداکثر متراژ ارگاهکبه کاررئیس غال اشتپایه پروانه 

 طبقه 0تا  022تا  معمار یا عمران 0کاردان پایه 

 طبقه 4تا  6222تا  معمار یا عمران 0کاردان پایه 

 طبقه 0تا  0222تا  معمار یا عمران 6کاردان پایه 

 طبقه 1تا  0222تا  معمار یا عمران 0مهندسی پایه 

 طبقه 7تا  0022تا  معمار یا عمران 0مهندسی پایه 

 

ال به اشتغ می تواند نسبت به ابطال پروانه  استان زنجان راساً ، اداره راه و شهرسازیاست در صورت عدم رعایت موارد فوقبدیهی 

 مقررات با این جانب رفتار نماید . و برخورد قانونی برابر )پیمان مدیریت(کار حقیقی سازندگان مسکن و ساختمان 

  

 .................................................امضاء و مهر نظام مهندسی متقاضی : 

 .......................تاریخ :                                                                                         
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 

 (پیمان مدیریت)ی سازندگان مسکن و ساختمانحقیقکارهپروانه اشتغال باخذبرایخوداظهاری 

 

 اداره کههل راه و شهههههههرسههههازی اسههههتههان زنههجههان      00/20/6001مههور   04020/82بههه اسههههتههنههاد بههه نههامههه شههههمههاره      

سیله اینجانب   صورت تمام وقت وظایف محوله در کارگاه    ........ ......................................................بدینو سازنده حقیقی اقرار می نمایم که به  بعنوان 

سبت به ابطال            ست  ن صادر کننده پروانه مجاز ا صورتیکه خالف این اقرار نامه عمل نمایم  مرجع  سانم . در  ساختمانی  را به انجام بر

اختمان و آئین س رد قانونی برابرقانون نظام مهندسی و کنترل  پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان شخص حقیقی و برخو      

 نامه های مربوطه با اینجانب رفتار نماید.

 

 امضا و مهر نظام مهندسی شماره پروانه اشتغال شماره شناسنامه نام و نام خانوادگی ردیف

     

 


